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مجلة پژوهش فيزيك ايران ،جلد  ،17شمارة  ،1بهار 1931

دانشکدة فيزيک ،دانشگاه صنعتي شيراز ،شيراز

(دريافت مقاله 1934/2/28 :؛ دريافت نسخة نهايي)1934/9/1 :

چكيده
در اين مقاله خواص اپتيکي چاه پتانسيل کوانتمي دوگانه با پارامترهاي مشخص با هدف کار در ناحية تراهرتز بررسي شده است .معادلة شرودينگر
حل و با استفاده از توابع موج به دست آمده و کمک گرفتن از روش اختاللي ماتريس چگالي ضرريب جرذب و ضرريب شکسرت ترا مرت رة اول
محاس ه و بررسي شده است .نتايج نشان میدهد که به ازاي انتخاب مناسب ضرايب ،بيشينة جذب ميتواند در ناحيرة تراهرترز رررار گيريرد کره و
جهت استفاده در تراشههاي تراهرتز مناسب است .عالوه بر اين تأثير اختاللهاي کوچک در پتانسيل بر ضريب جذب و بسامد کراري و در نتيجره
پايداري دستگاه مطالعه شده است .نتايج اين محاس ات نشان میدهد که براي افت و خيزهاي کوچک پتانسريل بيشرينة جرذب در ناحيرة تراهرترز
ميماند اما با زياد شدن اختالل ،اين بيشينه به تدريج افزايش مييابد و به ناحية فروسرخ نزديک ميشود.
واژههاي كليدي :چاه کوانتمي ،تراهرتز ،خواص اپتيکي

 .1مقدمه

ميان تمامي ساختارهاي کروانتمي چراههراي کروانتمي بره دليرل

در سالهاي اخير سراختارهاي کروانتمي و خرواص آنهرا مرورد

امکانپذير بودن محاس ات با هزينرة محاسر اتي کرم ،و نزديکري

توجه بسياري بوده است [ .]5 -1با رشد فن آوريهاي پيشررفته

آنها به نمونههاي وارعي بيشتر مورد توجه بوده و خواص اپتيکي

ساخت نانو مواد مانند رشد همبافته پرتروي مولکرولي ، 1ت خيرر

آنها مورد بررسي وارع شده است [ 4و  .]11-3 ،5از ويژگيهاي

ليرزي ، 2کندوپاش ، 9دستگاههاي روبشي 4و غيره ،امکان ساخت

مناسب چاههاي کوانتمي امکان ش يهسازي بسياري از تراشههاي

تراشه هاي کوانتمي با کنترل دريق فراهم آمده اسرت [ .]8 -1برا

نيمهرساناها است عالوه بر اين کره مريتروان آنهرا را بره شرکل

دستکاري جزئيات مرواد نيمره رسرانا امکران ت ييرر و مهندسري

مناس ي به کمک نظريه و محاس ات عددي بررسي کرد .با توجه

خواص اپتيکي آنها براي کاربردهاي دلخواه ممکن مريشرود .در

به ترازهاي انرژي مختلف در يک چاه کروانتمي امکران جرذب

_____________________________________________
)1. Molecular Beam Epitaxy (MBE
2. Laser ablation
9. Sputtering
4. Etching devices

امواج در نوار بسامدي معين که اختالف ترازهاي چاه مشرخص

1

2

3

4

ميکننرد وجرود دارد .اخرتالف ترازهراي انررژي در يرک چراه
پتانسيل معمولي در حدود چند دهرم الکتررون ولرت اسرت کره
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مهدي حسيني

زير رسيد]17[ :

فروسرخ ررار ميگيرند که مورد بررسيهاي بسياري بوده اسرت
[.]11-3 ،5 ،4
از طرف ديگر محدودة تراهرتز به علت کاربردهاي مختلرف
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بسيار زياد از يک سو و عدم وجود تراشههاي مناسب با کرارايي
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باال از سوي ديگر در سالهاي اخير بره شردت مرورد تحقيرق و

عالوه بر اين رط ش الکتريکي را ميتوان به صورت زير نوشت:

بررسي دانشمندان بوده است [ .]15 -12براي محدودة تراهرترز

P  t   0E    eit      eit 

تعاريف مختلفي در حيطههاي متفاوت علمي وجود دارد اما بره
طور معمول به محدوده بين  0/1تا  10تراهرتز گفتره مريشرود.
م ريگيرنررد و اگرچرره داراي کاربردهرراي بس رياري هسررتند ،امررا
گزينههاي مناس ي برراي کرار در ايرن محردوده وجرود دارد ،از
جمله چاههاي کوانتمي و نيمه هاديها [.]11
در اين مقاله خرواص چراه کروانتمي دوگانرة تحرت امرواج
الکتروم ناطيسي مورد بررسي ررار گرفتره و ضررايب جرذب و
شکست آن براي آن محاس ه شده است .در اين مقاله امکان ررار
گرفتن بيشينة جذب در ناحية تراهرترز مطالعره شرده اسرت .بره
علت حساسيت ناحيرة کرار (ناحيره بيشرينة جرذب) بره شرکل
پتانسيل ،ت ييرات اين ناحيه با اعمال ت ييرات شکل پتانسريل بره
صورت نوفه محاس ه و بررسي شده است.

با ضرب ع ارت ( )2در ويژهحالتهاي  H0و با توجه به تعريف
عملگر چگالي ميتوان به ع ارت زير برراي درايرههراي عملگرر
چگالي در مرت ة اول رسيد:
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که در آن  iو  jانديسهاي iام و jام عملگر مربوطه، Eij=Ej-Ei ،
که  Ei,jويژه انرژي و  ψi,jويژه موجهاي iام و

jام هاميلتوني H0

و  Γijدرايههاي عملگر ميرايي هستند .با تکرار عمل فوق مراتب
باالتر عملگر چگالي نيز رابل محاس هاند ،که در آنهرا عرالوه برر
خواص دستگاه ،شدت ميدان نيرز وجرود دارد کره بره جمرالت
غيرخطي مشهورند .در اين محاس ات به علت کوچکي ميدان از
جمالت باالتر صرفنظر ميکنيم چرون معمروال در کاربردهراي
حسگري شدتهاي کم ميدان مورد نظر ميباشرند .همننرين برا
توجه به ع ارت ( )9و ( )4ميتوان پرذيرفتاري م ناطيسري را در

 .2جزئي ات محاس ه
چاه کوانتمي تحت ميدان الکتروم ناطيسي با معادلة حرکت زيرر
رابل توصيف است [.]17
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مرت ة اول به صورت زير محاس ه کرد:
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با داشتن اين رابطه و استفاده از روابط ضريب جذب و شکست

که در آن  ρعملگرر چگرالي p ،عملگرر تکانره m*،جررم مرثثر

بر حسب پذيرفتاري که به شركل زيرر مريباشرند مريتروان بره

الکترون V ،پتانسيل x ،عملگر مکان q ،بار الکتريکري E ،ميردان

ع ارتي براي آن دو کميت رسيد:


 Re   ,     
Im  0   
R
 2n 

الکتريکي است که وابستگي زماني آن بره صرورت ) exp(iωtدر
نظر گرفته شده و  Γشكل عملگري ميرايي است که در نوشرتار
ماتريسي معکوس ماتريس زمان واهلش 1است .با توسرعة بسرط
1

اختاللي براي ماتريس چگالي ميتوان به رابطة برگشتي به شكل
_____________________________________________
1. Relaxation time
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بسامدهاي چند ده تراهرتز و باالتر در محردودة فروسررخ رررار

1
(Tr  qx   . )9
V



] [ DOI: 10.18869/acadpub.ijpr.17.1.1

معادل طرول مروجهراي چنرد مرايکرون هسرتند کره در ناحيرة

جلد  ، 17شمارة 1

امکان جذب تراهرتز توسط چاه پتانسيل کوانتمي دوگانه و پايداري آن

جلد  ، 17شمارة 1

9

مقادير بر روي بسامد بيشينه تأثيري ندارند و تنهرا شرکل پرالس
جذب را ت يير ميدهند و تنها عامل مثثر در بسامد بيشينة شکل
پتانسيل

چاه پتانسيل است.

)(eV

نمودارهاي ضريب جذب و ت ييرات ضريب شکست برراي
طررولهرراي مختلررف بررراي چرراه دوگانرره بررا نس ر ت  r=1/5در
شکلهاي  2و  9آورده شده است.
همان طور که در شکل شماره  2ديده ميشود براي چاههاي

] [ DOI: 10.18869/acadpub.ijpr.17.1.1

( 1020الکترون در سانتي متر مکعب) .رابل ذکرر اسرت کره ايرن

با طول حدود  20نانومتر بيشينة جذب در محدودة چند تراهرتز

هر رسمت .r=s/w= 1/5

مييابد.
اين اتفاق به دليل آن است که با کمتر شدن فاصلة برين دو چراه
مستطيلي تقارن مسئله کمتر شده و فاصلة بين دو ترراز اول افرزايش

در رابطة ( )1فرض شده که الکترون تنها دو نوار پايين انرژي از

مييابد .واضح است که در حالتي که فاصلة اين دو بينهايت برزر

يکي به ديگري گذار کند .در روابط فوق مقادير چشمداشتي برا

باشد اين دو عمرال مسرتقل از هرم مريباشرند و از نظريرة محر

حل معادلة شرودينگر به روش عددي براي چاه دوگانه سراده و

مشخص است که دو تراز انرژي يکسان با انرژي دريقا برابر در هرر

همننين در وجود نوفههاي مختلف به دست آمدهاند.

يک از آنها ميتواند تشکيل شود .با نزديک شدن ايرن دو بره هرم و
وجود اثرات برهمکنشي اين ت هگني شکسته شده و هر چره فاصرلة

 .9نتاي ج و بحث

دو چاه مسرتطيلي تشرکيل دهنرده چراه کروانتمي دوگانره نزديکترر

براي انجام محاس ات چاه پتانسيل دوگانة ساده به صرورت شرکل 1

ميشود فاصرلة دو ترراز و ال تره شرکل توابرع مروج داراي تفراوت

فرض شده است .مقادير در نظر گرفته شده براي چاه مقادير نروعي

بيشتري ميشوند .در شکل  9ت ييرات ضريب شکسرت برر حسرب

هستند .در اينجا محاس ات براي مقادير مختلرف طرول چراه انجرام

بسامد براي طولهاي مختلف رسم شده است .همان طور که ديرده

شده و تأثير آن بر روي خواص اپتيکي بررسي شده است امرا ولتراژ

ميشود براي طولهاي بزرگتر ت ييرات ضريب شکست بيشرتر (ترا

چاه در طول محاس ات ثابت و برابر برا  0/8الکتررون ولرت فررض

حدود  5درصد) و بسامد نيز در محدودة زير  9تراهرترز اسرت کره

شده است .در شکل  1چاه مرورد نظرر آورده شرده اسرت .در ايرن

امکان استفاده به عنوان تراشة تراهرترز م تنري برر ت ييررات ضرريب

شکل  lطول کل چاه w ،طول يکي از چاهها s ،طول فضاي بين هرر

شکست را داراست.

رسمت چاه r ،نس ت دو کميت اخير ( )w/sاست .ضريب جرذب و

در شررکل ( 4الررف) نمررودار ميررزان رلرة جررذب بررر حسررب

ت ييرات ضريب شکست براي اين چاه به ازاي طولهراي مختلرف

ضخامت براي نس ت فاصله دو رسمت به ضخامت هرر رسرمت

از  12تا  22نانومتر محاس ه شده است.

 r = 1و  r = 1/5بر حسب طول کل چاه آورده شده است .همان

در اين محاس ات مقادير عددي پارامترهاي مورد نياز به ايرن

طور که ديده ميشود با افزايش طول اين ميزان کاهش مرييابرد

صورت در نظر گرفته شده است :زمران واهلرش  10پيکوثانيره،

بنابراين طولهاي بسيار بلنرد نيرز داراي معراي ي مريباشرند .در

ضريب شکسرت  ،9جررم مرثثر الکتررون  0/02جررم الکتررون

شکل ( 4ب) نمودار بسرامدي کره در آن بيشرينة جرذب اتفراق

تراوايي نس ي  20و چگالي بار  11کولن بر سرانتيمترر مکعرب

ميافتد براي دو نس ت  1و  1/5بر حسب طول کرل چراه آورده شرده
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مكان
شکل  .1چاه پتانسيل دوگانة ساده با نس ت فضاي بين چراه بره طرول
)(nm

ررار ميگيرد .با کاهش طول چاه بيشينة جذب به تدريج افزايش

4

مهدي حسيني

جلد  ، 17شمارة 1

] [ DOI: 10.18869/acadpub.ijpr.17.1.1

شکل  .9نمودار ت ييرات ضريب شکست بر حسب بسامد براي ضخامتهاي مختلف چاه کوانتمي.

شکل  .4نمودار (الف) ميزان رلة ضريب جذب و (ب) بسامد مربوطه براي رلة ضريب جذب بر حسب ضخامت چراه کروانتمي برراي دو حالرت
 r = 1و . r = 1 /5
اسرت .همران طرور کره در ايرن شرکل ديرده مريشرود برراي r = 1

تراهرتز و براي  r = 1/5براي طولهاي کمتر از  15نانومتر ايرن اتفراق

طولهاي کمتر از  17نانومتر داراي بسامد بيشينه جرذب براالتر از 20

رخ ميدهد ،بنابراين براي استفاده از اين تراشره در محردودة تراهرترز
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شکل  .2نمودار ضريب جذب بر حسب بسامد براي ضخامتهاي مختلف چاه کوانتمي.

جلد  ، 17شمارة 1

5

امکان جذب تراهرتز ت وسط چاه پتانسيل کوانتمي دو گانه و پايداري آن

(الف)

پتانسيل

پتانسيل

)(eV

)(eV

مكان

مكان

)(nm

)(nm

(ج)

پتانسيل

پتانسيل

)(eV

)(eV

مكان )(nm
مكان )(nm
شکل  .5نمودارهاي چاه دوگانه در حضور پتانسيل اتفاري با طول هم سرتگي  1نرانومتر برراي دامنرههراي (الرف) ( ،0/01ب) ( ،0/09ج)  0/05و

(د)  0/1الکترون ولت ،تأثير طول هم ستگي در نمودارها واضح است.

يافتن طول بهينه اهميت مييابرد .در شرکل کوچرک داخرل شرکل 4

مختلف در نظر گرفته شده است .دليرل عردم اسرتفاده از طرول

(ب) نمودار براي بسامدهاي کمتر از  10تراهرتز آورده شده است.

هم ستگي صفر (نوفره سرفيد) 2برراي پتانسريل نزديکري آن بره

کاري اين ساختار در محدودة تراهرتز ،تقارن باالي آن است کره

2

دستگاههاي وارعي است ،طرول هم سرتگي برراي ايرن پتانسريل
اتفاري  1نانومتر در نظر گرفته شده است.

باعث ميشود اختالف انررژي برين دو ترراز اول آن نسر ت بره

در شکل  5نمودار پتانسيل براي چاه دوگانه در حضور تأثير

ساختاري با عدم تقارن تا  50يا حتي  100برابر کاهش پيدا کند.

اين اتفاري شردگي 9برراي دامنرههراي  0/05 ،0/09 ،0/01و 0/1

به اين دليل وجود عوامرل بررهمزننردة ايرن تقرارن در ايرن

الکترون ولت آورده شده است .در شکل بره راحتري تفراوت برا

ساختارها اهميت بسياري پيدا ميکند ،در حالي که در ساختاري

حالت طول هم ستگي صفر يا نوفة سفيد ديده ميشود ،چررا در

با محدودة کراري  100تراهرترز يرا بيشرتر عوامرل بررهمزننردة

حالت نوفة سفيد تنها افت و خيزهاي محلي 4در هر نقطه وجود

پتانسيل تأثير زيادي در جابهجايي محدودة بسامدي ندارنرد .بره

دارد و افررتوخيزهرراي غيرررمحلرري وجررود نخواهررد داشررت،

3

4

همين منظور عامل برهمزننده پتانسيل براي چنرين سراختاري را
يک پتانسيل اتفاري 1با طول هم سرتگي مشرخص و دامنرههراي
1

_____________________________________________
1. Random

_____________________________________________
2. White noise
9. Randomness
4. Local
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همان طور که در باال توضيح داده شرد دليرل وجرود بسرامد
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(ب)

1
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در حالي که در اين شکلها افت و خيزهاي غيرمحلي به راحتي

 0/05و  0/1الکترون ولت که در شکلهراي ( 1ج) و (د) آمرده

ديده ميشود .براي بررسي تأثير پتانسيل اتفاري در بيشينة جذب

است .پتانسيل از محدودة رابل کاربرد تراهرتز خرارج مريشرود.

و بسامد آن يکصد نمونه اتفراري در نظرر گرفتره شرده و برراي

بنابراين کنترل عوامل بيروني و تأثير گذار بر روي چاه از جملرة

تمامي آنها نمودارهاي جذب بر حسب بسرامد بره دسرت آورده

ناخالصيهاي مواد بر روي بسامد کاري تراشرههراي تراهرترز از

شده است .چاه دوگانة اوليه در تمامي آنها داري طرول کرل 20

اين نوع بسيار مهم است.

نانومتر و  r=1/5است .نمودار بسامد بيشرينة جرذب برراي 100

همننين نمودار بيشينة جذب براي همان  100نمونره فروق

نمونة اتفاري و دامنههاي پتانسريل ذکرر شرده در شرکل  1آمرده

در شکل  7آورده شده است .همان طور که در اين شکلها ديده

است .بسامد بيشينة جذب براي چاه پتانسيل اوليره  9/5تراهرترز

ميشود ضريب جذب با افزايش ميزان پتانسيل اتفراري بره طرور

است .همان طور که در شکل ( 1الف) ديده ميشود براي دامنرة

رابل مالحظهاي کاهش مييابد به طوري که از کاهش حدود 10

پتانسيل اتفاري  0/01الکترون ولرت ايرن دامنره مريتوانرد ترا 3

 %براي دامنه  0/01الکترون ولت شکل ( 1الف) و به حردود 80

تراهرتز هم افزايش يابد .ال ته بره طرور ميرانگين بسرامد بيشرينة

 %براي دامنة  0/01الکترون ولت ميرسد.

جذب حدود  4تراهرتز است .با افرزايش دامنره ايرن بسرامد بره
شدت افزايش مييابد به طوري کره برراي دامنره  0/09شرکل 1

 .4نتيجهگيري

(ب) الکترون ولت به  25تراهرتز هم ميتواند برسد هرچند بره

محاس ات خرواص اپتيکري برراي چراه پتانسريل دوگانره نشران

طور ميانگين هنوز کمتر از  10تراهرتز اسرت .برراي دامنرههراي

ميدهد که با انتخاب پارامترهراي مناسرب ،امکران رررار گررفتن
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شکل  .1نمودار بسامد بيشينه جذب براي  100نمونه مختلف دامنههاي پتانسيل اتفاري (الف) ( ،0/01ب) ( ،0/09ج)  0/05و (د)  0/1الکترون ولت.
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امکان جذب تراهرتز توسط چاه پتانسيل کوانتمي دو گانه و پايداري آن
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بيشينة جذب در محدودة بسامدي تراهرتز وجود دارد .براي چاه

روي پتانسيل چاه تأثير بگذارد ماننرد ناخالصري و اثررات دمرا و

با پهناي کل  20نانومتر و پارامترهاي آمده ديده شده که بيشرينة

فشار و غيره بر روي بسامد کاري اين دستگاه تأثير گذار اسرت.

جذب و بيشينة ت ييرات ضريب شکست در بسامد  9/5تراهرترز

همان طور که ديده شده تأثير عاملي که معادل پتانسيل اتفاري برا

رخ ميدهد ،که ايرن بسرامد جرزو بسرامدهراي پرکرابرد اسرت

دامنه چند درصد دامنة چاه باشد بسامد بيشينة جذب را افرزايش

بسياري از حسگرها امکان کار در اين ناحيه را ندارنرد .ال تره برا

داده و بيشينة جذب را کاهش ميدهد که اثر نرامطلوبي اسرت و

کاهش طول چاه بسامد کراري بره تردريج از محردودة تراهرترز

بايد از آن اجتناب شود.

خارج ميشود .عالوه براين وجود هرگونه عامل اضرافي کره برر

مراجع
1. E Fortunato, P Barquinha, and R Martins, Advanced
Materials 24, 22 (2012) 2945.
2. B K. Hughes, J M Luther, and M C Beard, ACS Nano
6, 6 (2012) 4573.
3. D Mocatta, G Cohen, J Schattner, O Millo, E Rabani,
and U Banin, Science 332, 6025 (2011) 77.
4. G Liu, K Guo, and C Wang, Physica B: Condensed
Matter 407, 12 (2012) 2334.
5. M J Karimi, A Keshavarz, and A Poostforush,
Superlattices and Microstructures 49, 4 (2011) 441.

6. M A Herman, and H Sitter, “Molecular Beam
Epitaxy: Fundamentals and Current Status”, Springer
Science & Business Media 7 (2012).
7. C E Morosanu, “Thin Films by Chemical Vapour
Deposition”, Elsevier (2013).
8. B Çakır, Y Yakar, and A Özmen, Physica B:
Condensed Matter 458 (2015) 138.
9. A Keshavarz, and M J Karimi, Physics Letters A 374,
26 (2010) 2675.
10. V Prasad, and P Silotia, Physics Letters A 375, 44

Downloaded from ijpr.iut.ac.ir at 1:47 IRST on Saturday November 17th 2018

شکل  .7نمودار بيشينة جذب براي  100نمونه مختلف و دامنههاي (الف) ( ،0/01ب)  0/09و (د)  0/1الکترون ولت.

Downloaded from ijpr.iut.ac.ir at 1:47 IRST on Saturday November 17th 2018

[ DOI: 10.18869/acadpub.ijpr.17.1.1 ]

1  شمارة، 17 جلد

مهدي حسيني

14. J B Baxter, and G W Guglietta, Analytical Chemistry
83, 12 (2011) 4342.
15. J L Hughes, and T Jeon. Journal of Infrared,
Millimeter, and Terahertz Waves 33, 9 (2012) 871.
16. S Law, L Yu, A Rosenberg, and D Wasserman, Nano
Letters 13, 9 (2013) 4569.
17. S L Chuang, and D Ahn, Journal of Applied Physics
65, 7 (1989) 2822.

8

(2011) 3910.
11. B Vaseghi, G Rezaei, and T Sajadi, Physica B:
Condensed Matter 456 (2015) 171.
12. R Ulbricht, E Hendry, J Shan, T F Heinz, and M
Bonn, Reviews of Modern Physics 83, 2 (2011) 543.
13. S Li, R Matsubara, T Matsusue, M Sakai, K Kudo,
and M Nakamura, Organic Electronics 14, 4 (2013)
1157.

