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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Khoa học và Công nghệ nano là một ngành khoa học và công nghệ mới, có 
nhiều triển vọng và dự đoán sẽ tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực khoa 
học, công nghệ, kỹ thuật cũng như đời sống - kinh tế xã hội ở thế kỉ 21. Đây là 
lĩnh vực mang tính liên ngành cao, bao gồm vật lí, hóa học, y dược - sinh học, 
công nghệ điện tử tin học, công nghệ môi trường và nhiều công nghệ khác. Theo 
trung tâm đánh giá công nghệ thế giới (World Technology Evaluation Centre), 
trong tương lai sẽ không có ngành công nghiệp nào mà không ứng dụng công 
nghệ nano.

Khoa học và Công nghệ nano được định nghĩa là khoa học và công nghệ 
nhằm tạo ra và nghiên cứu các vật liệu, các cấu trúc và các linh kiện có kích 
thước trong khoảng từ 0.1 đến 100 nm, với rất nhiều tính chất khác biệt so với 
vật liệu khối. Thật vậy, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi kích thước của 
chất bán dẫn giảm xuống một cách đáng kể theo 1 chiều, 2 chiều, hoặc cả 3 
chiều thì các tính chất vật lý như: tính chất cơ, nhiệt, điện, từ, quang thay đổi 
một cách đột ngột. Chính điều đó đã làm cho các cấu trúc nano trở thành đối 
tượng của các nghiên cứu cơ bản, cũng như các nghiên cứu ứng dụng. Các tính 
chất của các cấu trúc nano có thể thay đổi được bằng cách điều chỉnh hình 
dạng và kích thước cỡ nanomet của chúng.

Khi kích thước của vật rắn theo một phương nào đó (chẳng hạn như phương 
z) giảm xuống chỉ còn vào cỡ nanomet (nghĩa là cùng bậc độ lớn với bước sóng 
de Broglie của hạt tải điện) thì các electron có thể vẫn chuyển động hoàn toàn 
tự do trong mặt phẳng (x,y), nhưng chuyển động của chúng theo phương z sẽ 
bị giới hạn. Hệ electron như vậy gọi là hệ electron chuẩn hai chiều và chất bán 
dẫn được gọi là bán dẫn chuẩn 2 chiều. Nếu kích thước của vật rắn theo phương 
y cũng giảm xuống chỉ còn vào cỡ vài nanomet, khi đó các electron chỉ có thể 
chuyển động tự do theo phương X,  còn chuyển động của chúng theo các phương 
z và y đã bị lượng tử hóa. Hệ electron như vậy gọi là hệ electron chuẩn một 
chiều và chất bán dẫn như vậy gọi là bán dẫn chuẩn 1 chiều hay dây lượng tử. 
Tương tự, nếu kích thước của vật rắn theo cả 3 phương đồng thời giảm xuống 
chỉ còn vào cỡ vài nanomet thì chuyển động của các electron theo cả 3 phương 
(.x , y , z ) đều bị giới hạn hay nói cách khác các electron bị giam giu theo cả 3
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chiều, thì hệ được gọi là chấm lượng tử. Những vật liệu có cấu trúc như trên 
gọi là vật liệu thấp chiều hay bán dẫn chuẩn thấp chiều, cấu  trúc này có nhiều 
tính chất mới lạ so với cấu trúc thông thường, cả về tính chất quang cũng như 
tính chất điện.

Việc chuyển từ hệ electron 3 chiều sang hệ electron chuẩn thấp chiều đã 
làm thay đổi đáng kể cả về mặt định tính cũng như định lượng nhiều tính chất 
vật lý trong đó có tính chất quang, điện của vật liệu; đồng thời cũng đã làm 
xuất hiện thêm nhiều đặc tính mới ưu việt hơn mà hệ electron 3 chiều không 
có. Sự giam giữ electron trong các cấu trúc thấp chiều đã làm cho phản ứng 
của hệ đối với trường ngoài xảy ra khác biệt so với trong hệ electron 3 chiều. 
Các vật liệu bán dẫn với cấu trúc như trên đã tạo ra các linh kiện, thiết bị dựa 
trên những nguyên tắc hoàn toàn mới, từ đó hình thành nên một công nghệ 
hiện đại có tính cách mạng trong khoa học, kỹ thuật nói chung và trong lĩnh 
vực quang-điện tử nói riêng. Đó là lý do tại sao bán dẫn có cấu trúc thấp chiều, 
trong đó có cấu trúc chuẩn hai chiều đã, đang và sẽ được nhiều nhà vật lý quan 
tâm nghiên cứu.

Cộng hưởng electron-phonon (EPR) xảy ra trong chất bán dẫn dưới tác 
dụng của điện trường ngoài khi hiệu hai mức năng lượng của electron bằng 
năng lượng phonon. Nếu quá trình hấp thụ photon kèm theo sự hấp thụ hoặc 
phát xạ phonon thì ta  sẽ có hiệu ứng cộng hưởng electron-phonon dò tìm bằng 
quang học (ODEPR). Việc nghiên cứu hiệu ứng EPR/ODEPR trong các thiết 
bị lượng tử hiện đại đóng vai trò rất quan trọng trong việc hiểu biết tính chất 
chuyển tải lượng tử của hạt tải điện trong bán dẫn. Hiệu ứng này trong giếng 
lượng tử đã được quan tâm nghiên cứu cả về lý thuyết của Kim s. w. và Kang 
N. L. lẫn thực nghiệm của Unuma T. với giả thiết phonon là phonon khối.

Cộng hưởng từ-phonon (MPR) là sự tán xạ cộng hưởng electron gây ra bởi 
sự hấp thụ hay phát xạ phonon khi khoảng cách giữa hai mức Landau bằng 
năng lượng của phonon quang dọc. Hiệu ứng này đã và đang được các nhà khoa 
học rất quan tâm vì nó là công cụ phổ mạnh để khảo sát các tính chất như cơ 
cấu hồi phục hạt tải, sự tắt dần của các dao động, đo khối lượng hiệu dụng, 
xác định khoảng cách giữa các mức năng lượng kề nhau của các chất bán dẫn. 
Hiện tượng MPR có thể được quan sát trực tiếp thông qua việc dò tìm cộng 
hưởng từ-phonon bằng quang học (ODMPR). Hiệu ứng này trong giếng lượng 
tử đã được quan tâm nghiên cứu cả về lý thuyết của Hai G. Q. và Peeters F. 
M. lẫn thực nghiệm của Barnes D. J. khi xét phonon khối.
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Cộng hưởng cyclotron (CR) xảy ra trong bán dẫn khi có mặt cả điện trường 
và từ trường, đồng thời tần số điện trường (tần số photon) bằng tần số cyclotron 
hay nói cách khác năng lượng photon bằng năng lượng cyclotron. Điều kiện và 
các đặc trưng của hiện tượng phụ thuộc vào nhiệt độ, cường độ từ trường và 
tính chất của cơ chế tán xạ hạt tải. Vì vậy, hiệu ứng này cho phép chúng ta 
thu thập được nhiều thông tin hữu ích của hạt tải và phonon. Hiệu ứng CR 
đã được quan tâm nghiên cứu cả về lý thuyết của Kang N. L. lẫn thực nghiệm 
của Kobori H. trong bán dẫn khối, trong giếng lượng tử của Singh M. về mặt 
lý thuyết và của Hopkins M. A. về thực nghiệm cũng với giả thiết phonon là 
phonon khối.

Việc nghiên cứu các hiệu ứng EPR/ODEPR, MPR/ODMPR, CR trong 
các hệ electron chuẩn hai chiều đã và đang được các nhà khoa học rất quan 
tâm. Sở dĩ như vậy là đối với nhưng bán dẫn có độ thuần khiết cao thì tương 
tác electron-phonon là loại tương tác chủ yếu. Nó sẽ góp phần làm sáng tỏ các 
tính chất mới của khí electron hai chiều dưới tác dụng của trường ngoài, từ đó 
cung cấp thông tin về tinh thể và tính chất quang của hệ electron chuẩn hai 
chiều cho công nghệ chế tạo các linh kiện quang điện tử và quang tử.

Ngày nay, đối với các bán dẫn thấp chiều nói chung và giếng lượng tử nói 
riêng, các nhà vật lý thường quan tâm đến việc nghiên cứu nhằm phát hiện 
thêm các hiệu ứng mới mà chưa đi sâu nghiên cứu để tìm thêm các đặc tính mới 
trong các hiệu ứng quen thuộc do tương tác electron-phonon gây ra dưới tác 
dụng của trường cao tần như hiệu ứng EPR, MPR và CR khi xét đến phonon 
giam giu.

Bên cạnh hệ electron bị giam giu thì sự giam giu phonon chắc chắn sẽ làm 
gia tăng tốc độ tán xạ electron-phonon, từ đó có thể làm xuất hiện thêm các 
đặc tính mới thú vị hơn. Vì vậy, các bài toán về EPR/ODEPR, MPR/ODMPR, 
CR khi tính đến phonon bị giam giu trong giếng lượng tử đang còn bỏ ngỏ, 
chưa được nghiên cứu nhiều.

Chính vì vậy, “Nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam giữ phonon lên 
m ột số hiệu ứng cộng hưởng do tương tác của electron-phonon trong 
giếng lượng tử  ” là cần thiết.
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2. Mục tiêu  nghiên cứu

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam giữ phonon lên 
hiệu ứng cộng hưởng electron-phonon, cộng hưởng từ-phonon và cộng hưởng 
cyclotron trong hai loại giếng lượng tử (giếng lượng tử thế vuông góc sâu vô 
hạn và giếng lượng tử thế parabol) dưới tác dụng của trường ngoài.

3. Nội dung nghiên cứu

Tính công suất hấp thụ trong hai loại giếng lượng tử nói trên dưới tác 
dụng của điện trường và dưới tác dụng của cả điện trường và từ trường trong 
hai trường hợp phonon không giam giữ và phonon giam giữ.

Khảo sát sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh ODEPR, ODMPR, 
CR vào nhiệt độ và các thông số của giếng khi tính đến sự không giam giữ và 
giam giữ phonon.

So sánh kết quả vừa thu được về độ rộng vạch phổ của các đỉnh nêu trên 
trong hai trường hợp phonon không giam giữ và phonon giam giữ để đánh giá 
ảnh hưởng của sự giam giữ phonon.

4. Phương pháp nghiên cứu

Với bài toán tìm độ dẫn và công suất hấp thụ, chúng tôi sử dụng phương 
pháp lý thuyết trường lượng tử cho hệ nhiều hạt trong vật lý thống kê, trong 
đó tập trung nhiều vào phương pháp chiếu toán tử. Với bài toán xác định độ 
rộng vạch phổ, chúng tôi sử dụng “phương pháp protile”. Đây là phương pháp 
tính số cho phép xác định độ rộng vạch phổ từ đồ thị mô tả  sự phụ thuộc của 
công suất hấp thụ vào năng lượng photon thông qua xác định protile của đường 
cong với sự hỗ trợ của phần mềm tính toán Mathematica.

5. Phạm  vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam giữ phonon lên cộng 
hưởng electron-phonon, cộng hưởng từ-phonon, cộng hưởng cyclotron trong 
giếng lượng tử thế vuông góc sâu vô hạn và thế parabol với giả thiết tương tác 
electron-phonon là tương tác chủ yếu trong hệ và chỉ xét đối với phonon quang 
dọc.
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6. Ý  nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

Nội dung của luận án là nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam giữ phonon lên 
một số hiệu ứng cộng hưởng do tương tác electron-phonon trong giếng lượng 
tử dưới tác dụng của trường ngoài. Kết quả tính số và vẽ đồ thị được giải thích 
và so sánh với các kết quả lý thuyết của các công trình khác hoặc kết quả thực 
nghiệm đã công bố, từ đó khẳng định tính đúng đắn của kết quả đang nghiên 
cứu.

Kết quả của luận án có thể cung cấp thêm các thông tin mới và hữu ích 
về tính chất vật lý của hệ electron trong bán dẫn giếng lượng tử khi xét đến 
phonon giam giữ dưới tác dụng của trường ngoài, nhằm đóng góp một phần 
nhỏ vào sự phát triển của khoa học vật liệu bán dẫn thấp chiều và công nghệ 
chế tạo các linh kiện điện tử và quang điện tử hiện nay.

Ngoài ra, kết quả thu được của luận án góp phần khẳng định tính đúng 
đắn của phương pháp chiếu toán tử và phương pháp protile trong việc nghiên 
cứu các quá trình chuyển tải lượng tử trong bán dẫn thấp chiều nói chung và 
giếng lượng tử nói riêng.

7. Cấu trúc của luận án

Ngoài phần mở đầu, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung của luận án 
gồm 04 chương, 17 mục, 02 hình vẽ, 26 đồ thị, 16 bảng, được bố trí thành 04 
chương.

NỘI DUNG
Chương 1

MỘT SỐ KIẾN THỨC c ơ  SỞ

Chương này trình bày về hàm sóng và phổ năng lượng của electron 
trong giếng lượng tử thế vuông góc sâu vô hạn và thế parabol khỉ không 
có và khỉ có từ trường, tương tác giữa electron với phonon khối và 
phonon giam giữ dưới tác dụng của trường ngoài, phương pháp chiếu 
toán tử, biểu thức tenxơ độ dẫn tuyến tính và phi tuyến khỉ không có 
từ trường, biểu thức tenxơ độ dẫn tuyến tính khỉ có từ trường, độ rộng 
của vạch phổ hấp thụ.
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Chương 2

ẢNH HƯỞNG CỦA S ự  GIAM GIỮ PH O NO N LÊN 
HIỆU ỨNG CỘNG HƯỞNG ELECTRON-PHONON TRONG  
GIẾNG LƯỢNG TỬ

2.1. Giếng lượng tử  thế vuông góc sâu vô hạn

2.1.1. Công suất hấp thụ tuyến tính

p  (w) _  Ẽằầ Y '  I j<*0|2______(/e« ~  fệ)hB$f(Ù)______
2w t ?  -  (£> -  Ea)? + ’

(2.4)

trong đó

'TTP2hl _ _ _7ĩ e  tim LQ X

2eoVo(//3 — fa )v ^ 7 m ộ= ± n rị

f 2 m * k l ịG Z Ì J 2 _  _  x _
x  ị 7777 77 7^ “ 6m0. [(1 + )//?(! — fì]M+) ~ ^m,qpĩĩ7,ẤS1+ (1 — //?)]

L U I A1_|_ I \(lmậkị|_ H £2 )

+ 7777 7 7̂  “ 6m0x [^m,ạ±//3(l — f ì]M -)  — (1 + T̂O,<a )/í?7i-(1 — //?)]
Ư I Al_ I \(lmậkị_ 7  Ị2 )

2m*kl\G2Ỉn I2
+ - 7  I, ,2 ^ K1 + -  /<>) -  J W « ( 1  -  />,,*,+)]

+ , , , ,  I " 7  -  / a ) -  (1 + A „ „ j / a (i -  .

u IN2— I \(lmậk2_ ~\~ ỊJ2 ) J
7 (2 .13)
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Hình 2.2: a) Sự phụ thuộc của công suất hấp thụ tuyến tính P*SQwPR(hu) vào năng lượng 
photon hu  trong SQW tại đỉnh O DEPR đối với mô hình phonon khối và phonon giam giữ 
tại các giá trị khác nhau của T: T  = 200 K (đường nét liền), T  =  250 K (đường gạch gạch) 
và T  =  300 K (đường chấm chấm), b) Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh ODEPR 
vào T: 1UÔ hình phonon khối (đường nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, 
L z = 12 11111.

>tì

££
w5

2.0

1.5

1.0

0.5

2 4 6 8 10 12
Lz (nm)

Hình 2.3: a) Sự phụ thuộc của công suất hấp thụ tuyến tính P ịọ ịPPR(hu) vào năng lượng 
photon hu  trong SQW tại đỉnh ODEPR. đối với mô hình phonon khối và phonon giam giữ tại 
các giá trị khác nhau của L z: L z =  12 11111 (đường nét liền), L z =  13 11111 (đường gạch gạch) 
và L z =  14 11111 (đường chấm chấm), b) Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phỏ của đỉnh ODEPR. 
vào L z: mô hình phonon khối (đường nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, 
T  = 300 K.

2.1.2. Độ rộng vạch phổ của đỉnh dò tìm  cộng hưởng electron- 
phonon tuyến tính

2.1.3. Công suất hấp thụ phi tuyến

= Ễ k y ,  D0{V  Dl[(fiw -ZìUj ajỉ 7

+ (2fìw - - Y ,  [(fiw -  <2'27)
ố

+ (2htu — Eỹa)BQf\uj)^ | ,
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trong đó

7T e 2K o V  

2e0V0( f Ỵ -  /<>) EEE
m ệ=± nv

r 2m*Ả|+|G™t |2
x {—  E  r  V . , ^ 1 + N„,,q±) M l  -  f ,hk j  -  N,n.qJ , hk .J  1 -  M

fi2|fc;j+l (ữmậkịị. + XT)

2m*^+|G™ y2

+

k2\ki+\(amệkị+ +  XT)

fi2 |fe3_ |( a mựl/c |_  +  

2m*fcl_|G^J2 

fi.2 |/ í3 _ |(a „ ^ fc |_  +
-u z

[(! +  N m,q±)fa (  1 -  4*3+) -  A ^ i ^ + Ơ  -  /«)]

[(! +  -  fa) -  Nmq̂J a{ 1 -  4*3_)]

[(! +  Nm)<7± )/„,**_ (1 -  //3) -  ^ , ^ / / 3(1 -  4*3-)]}

TY é2 híú™QL X* 
2eoVo(fa -  M EEE

m ự>=± n,)

X {
2m*fc|_|G^ĩlộĩlnq I

fi2 |f c 4 _ |( a , „ ^ : 42_  +  5 # )
^  z

[(1 + Nm,qJ f a(l -  f,hkt_) -  Nmmf,hki_( 1 -  /a)]

TíịịTĨ̂  I

^ 2 |^4+|(«mự>^4+ +  # )

TY e 2 h iú ^ Q ^  X*

[(1 + 7Vmj(?±) / ^ 4+(l -  / J  -  AEm/gÌU 1 -  / ^ 4+)]},

(2.36)

B f ỗ(2uj) =
2eoVo(fạ-fa) EEE

m ự>=± n,j

X {
2r».*fcg+ | g ^ t . , r 2

/ ì2 |&5+ | ( a m ự)1fc2+  +  - ỵ r )
[(! +  Nm,«J/„,**+(! -  //3) -  Nm,«a//?(1 -  4*5+)]

+

2m*fc52+ | ơ - t J 2

^ 2 |^5+|(«mự>^i+ +  % Ẻ)

2 m ^ 52_ | G - t J 2

a2|Ả;5-|(amự,Ả|_ + -j f)
^  z

[(! +  Nrn,q±)frite+(1 -  /«) -  -  4*5+)]

[(! +  Nm)(J / a ( l  -  f vM_) -  1 -  /«)]

2 m ^ 52_ | G - t J

^ 2 | ^ 5 - | ( « m ự > ^ 5 _  +  - f r )^  z

TYe2hu™QLx*
2e o V o ( / a  — //3)

v ' '  m  ệ = ±

[{\ + N mSi_)fịỊ{\ fr],k5_) N m q̂L f ì7,/c5_ (1 //3)]}
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r 2m*kị_\G™ị I2
X { fc9|7 J  ;  5 J (1 + N m,qJ U k s M  -  M  -  Nm,qM  1 -  k k e-)]h2\k6-\(amậkị_ +  - jf)

1Jz

2m*kl\G™ịn \2 _  _  _  ^ x _
~  7 )77  77 7) “  6m0. [(1 +  ^m ,g j_ )//?(l — fĩ],k6+) — N m^ f , n^ + (1 — / ổ)]}.

<ỉ \k(ị-\-\{(imậkQ_ị_ H £2 )

(2.38)

2.1.4. Độ rộng vạch phổ của đỉnh dò tìm  cộng hưởng electron- 
phonon thành phần phi tuyến

> 10 <D 1'KJ

ỉ  °-8Ợ

V  0.6

ể  0.40
o 0.2

2 4 6 8 10 12
Lz (nm)

Hình 2.4: Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh ODEPR thành phần phi tuyến vào 
L z: mô hình phonon khối (đường nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, 
T  = 300 K.

1 1 
1 -
\
1 -

1 -

V -

_ .

2.2. Giếng lượng tử  thế parabol

2.2.1. Công suất hấp thụ tuyến tính

Pịuj] = Ẽ k  (Ịa - U ) h B f ( u )
2w t í  [hw -  (Ep -  Ea)Y + [ f i iự M ]2'

(2.44)

trong đó

B f ụ )  =
rĨ T p 2  ì ĩ ỉ  ___. .__. .__.
7re ^ L O  x E EE

TO ệ = ±  n v2coU,(P -  ỉ a )

X
9.m *k2 I ị2z m  K l + \LTnanri\

h2\ki+\{amậk2+ +  %£)
[(! +  N m,q± ) f ạ ( l  -  U k 1+) -  N m,q±U k 1+( 1 -  fp)]
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2m*kì_\G?Ì,\2 r_  _  . x _
+ fạ\ỵ |(a fc2 + hn±^Nm,q^ ^ 1 ~  ~  ^  + ^ ^ ĩ v M - O -  -  M ì

2 m * k l \G Z Ì  I2
+  , 2,, , , , " ‘ " v J (l +  N,n,uìfnMA 1 -  /«) -  ^va/<»(l -  h m ã

lĩ Î 2 + 1 (&m</>̂ '2+ 4 “ £2 )

2m*Ả|_|GỊ",t I2 ì
+  , , , ,  2 ^  [ ^ ,„ /„ ,^ - ( 1  -  /o) -  (1 + V „ „ J /(1(1 -  .

kl \k>2 — |(Rmg/Í2_ +  J2 ) )±JZ

(2.49)

2.2.2. Độ rộng vạch phổ của đỉnh dò tìm  cộng hưởng electron- 
phonon tuyến tính

Hình 2.5: a) Sự phụ thuộc của công suất hấp thụ tuyến tính P ỹ ọ ^ PR(huj) vào năng lượng 
photon huj trong PQW  tại đỉnh ODEPR đối với mô hình phonon khối và phonon giam giữ 
tại các giá trị khác nhau của T: T  =  200 K (đường nét liền), T  =  250 K (đường gạch gạch) 
và T  =  300 K (đường chấm chấm), b) Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh ODEPR 
vào T: mô hình phonon khối (đường nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, 
LUZ = Q.òlulo-

2.2.3. Công suất hấp thụ phi tuyến

a iM ] = y ị  E  A,{ £  D1 [(Hi, -  E . ^ B p ự l i , )
a,/3 7

+ ( 2 -  E^)Bf(i0)] ~ Y ^ D 2[(hw -  Ef,a) B f \ 2w)
ố

+(2HoJ' - E ia) B f ị u )]}, (2.59)

10



Hình 2.6: a) Sự phụ thuộc của công suất hấp thụ tuyến tính Ppọ\yPR{hu) vào năng lượng 
photon hu  trong PQW  tại đỉnh ODEPR đối với mô hình phonon khối và phonon giam giữ tại 
các giá trị khác nhau của u z: u z =  0.5ULO (đường nét liền), u z = O.Gulo (đường gạch gạch), 
u z =  0.7ULO (đường chấm chấm), b) Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh ODEPR 
vào u z: 1UÔ hình phonon khối (đường nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, 
T  = 300 K.

trong đó

2m*Ắ|+|G”^ J 2
m ậ=± nn

fi2ife+K«n>7l+ + b-ỵệ) 
2m*fc|+|G ;7 ,l

[(1 +  Nm ( ! - / / ? ) ]

+

h2\h +\{amệkị+ +

2m*kị_\G™Ìf

m h - \ ( a „ ộl4-  +  bi f )

2m *fcf_|Ơ ^J2
h2\kz-\{am<Ị)kl_ +  b-jỷ)

± J Z

E E E

*-— [(! +  N m,qL)fa{ 1 -  f v,k3+) -  Nr>hqJ,Ị,ks+{l -  fa )]

[(1 +  Nnhq±)f ỉhk3_(1 - f a ) ~  N,ìlhqJ a{l -  f vM_)] 

[(1 +  Nmìqi_)fVìk3_(1 - / / ? ) -  Nm,)qJ l3{ 1 -  f v,k3_)]}

7T e ^ o V
leoVoưa -  M m ệ=± nn
r 2m *tâ \G ™ Ì\2 ................... .....  „  ̂ _

x { 77)77 77“ 1,2 11 — /jy,fc4_) -  /j?,fc4_ (1 -  /«)]
I /í'4— I \ữ ’in á k Ặ _  ~b 72 )

-L JZ

2m*kịAG™Ìn \2 ................... „ _
" 7777 77 7 7  “ 6m0 +  ^m ,ại)/íy,fc4+( l  -  f a )  — N,nhq±f a (  1 — / / ?,fc4+)]},

h2 \k4+\ {amệkị+ +  )
(2.67)
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„ p2fc. ,m,q_L * __ ___ ___
B f s( M  = —  , Ĩ S  * -

itoVoưe -  f a) m ậ= ± nrị

X {
2™*fc|+|G;,"tJ2

k 2\ h +\{amậk ị+ +  h- jỷ )

2m*kĩ+\ G 2 Ì f

[(! +  N m,q±)frỊ,k5+(1 -  //?) -  Nm,q±fổ(1 -  4*5+)]

+

+

^2|^5+|(«m^i+ + -fr)

2 m *k ỉ_ \G Z Ìf
h2\k5- \ (a mệk ị_  + 

2m*fc52_ |ơ - t J 2

^2 I ̂ 5— I {ữi'mậk2_ +  -£r)-LJZ

7re2f e ^ y y
2e0Vo(fa -  U)

[(1 + N mĩq±) f Vĩk5+ (1 fa )  N mjq±f a ( l  fr/,k5+)]

[(! +  ^ m ^ ) /a ( l  -  f nM -)  -  N m ^ U h - i 1 -  /«)]

[(! +  ^m,^)//3(l -  /„,**_) -  Nm,«a/„,**-(1 -  //3)]}

EEE
m  ậ= ± nv

ft21 /sb_ I (am^fc|_ +  %f)-LJZ

[(! +  N mỉq±) f Vỉk6_ { l -  fạ ) -  N mỉq±fạ{  1 -  f vM_)]

2m*fc* 1 2 * * 5+ | ơ - t J 2 

^2|^6+|(«mự>^6+ + %r)
[(! +  ^m,^)//3(l -  f VM +) -  N m^ f vM+{ l -  //?)]}.

(2.69)

2.2.4. Độ rộng vạch phổ của đỉnh dò tìm  cộng hưởng electron- 
phonon thành phần phi tuyến

^  0.6 
>
1 0-5

Ị? 0.4ỢV 0.3
Pẩ 0.2 cu
w  A 15 0.1o 0.0

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

w z/w  LO

Hình 2.7: Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh ODEPR thành phần phi tuyến vào 
cưz: mô hình phonon khối (đường nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, 
T  = 300 K.
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2.3. K ết luận chương 2

Trong chương này chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam giữ phonon 
lên hiệu ứng cộng hưởng electron-phonon trong giếng lượng tử thế vuông góc 
sâu vô hạn và thế parabol cho cả trường hợp tuyến tính và phi tuyến với kết 
quả thu được như sau:

1. Thu được biểu thức tường minh của công suất hấp thụ tuyến tính và 
phi tuyến dưới tác dụng của điện trường ngoài khi xét phonon khối và phonon 
giam giu trong hai loại giếng trên.

2. Thu được kết quả tính số và đồ thị mô tả  sự phụ thuộc của công suất 
hấp thụ tuyến tính và phi tuyến vào năng lượng photon khi xét phonon khối 
và phonon giam giu, từ đó xác định được các đỉnh cộng hưởng thỏa mãn điều 
kiện ODEPR tuyến tính và phi tuyến trong hai loại giếng trên.

3. Thu được sự phụ thuộc của ODEPRLW vào nhiệt độ, bề rộng của giếng 
(giếng lượng tử thế vuông góc sâu vô hạn) cũng như tần số giam giu của giếng 
(giếng lượng tử thế parabol) khi xét phonon khối và phonon giam giu. Kết 
quả cho thấy rằng ODEPRLW tăng theo nhiệt độ và tần số giam giu, giảm 
khi độ rộng của giếng tăng; ODEPRLVV thành phần phi tuyến có giá trị nhỏ 
hơn ODEPRLVV thành phần tuyến tính cho cả hai trường hợp phonon khối và 
phonon giam giu. Đặc biệt kết quả cũng cho thấy rằng, trong cùng điều kiện 
xảy ra như nhau thì ODEPRLVV tuyến tính và phi tuyến đối với trường hợp 
phonon giam giu có giá trị lớn hơn và biến thiên nhanh hơn so với trường hợp 
phonon khối, khi độ rộng của giếng lượng tử càng nhỏ hoặc tần số giam giu của 
giếng càng lớn thì sự khác biệt này càng rõ rệt hơn. Kết quả đã được phân tích 
và giải thích một cách hợp lý, cho phép xác định xác suất của các quá trình 
xảy ra. Kết quả cũng cho thấy rằng ODEPRLVV giảm nhanh khi bề rộng giếng 
Lz < 10 nm hoặc tăng nhanh khi tần số giam giu ujz/ ujlo > 0 .2  cho cả hai mô 
hình phonon. Vì vậy, đối với giếng lượng tử có bề rộng nhỏ hoặc tần số giam giu 
lớn, ảnh hưởng của phonon giam giu trở nên quan trọng và cần được đưa vào 
để khảo sát. Trong trường hợp giếng có bề rộng lớn (Lz > 10 nm) hoặc tần số 
giam giu nhỏ {ujz/ ujlo < 0.2), ảnh hưởng của phonon giam giu lên ODEPRLW 
là không đáng kể và có thể bỏ qua.
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ẢNH HƯỞNG CỦA S ự  GIAM GIỮ PH O NO N LÊN 
HIỆU ỨNG CỘNG HƯỞNG TỪ-PHONON TRONG GIÊNG  
LƯỢNG TỬ

Chương 3

3.1. Giếng lượng tử  thế vuông góc sâu vô hạn

3.1.1. Biểu thức của công suất hấp thụ

P ( r i  =
.+ |2 (fg  — fa+l)fr[Bg(uj)}

20J “ (hùú — hujc)2 +  [hBa(uj)]2’
(3.5)

trong đó

B a ( u )
e2huj™o±X* \G r i í \ 2 f°° d \Jn ,n >(u )\2

8tthe0Lz {fN+i,n -  ỈN,n) Jo ± ± amậqị +  ^

x { [(1 3“ Ĵ TO,ạ^)//V+l,n(l fN \n ') N m q̂L ffqi^ni{\ fN+l,n)] )

+  [Nm ,q±fN+l,n( 1 ỈN ’,r i) (1 + )fN>,ri( 1 -  //V+l,n)]<K l̂+)}

e2^ L Q L X* V - V -  V -  K w P  l*00 d \Jn +ĩ ,n >(u )\2 

87ĩhe0Lz (/w+l,n -  /iv,n) Jữ L L amậqị +  %£

x {[(1 3“ -^m,q± )/(v^n' (1 — /v,n) ~ ^m,q±fN,n( 1 — //v^n ')]^^  )

+ [^«,<^/^>'(1 -  /jv,n) -  (1 + ^ /m,(?±)/]V,n(l -  /v > ') M ^ Í  ) } •
(3.18)

3.1.2. Độ rộng vạch phổ của đỉnh dò tìm  cộng hưởng từ-phonon

3.2. Giếng lượng tử  thế parabol

3.2.1. Biểu thức của công suất hấp thụ

P (  ) =  \ j + \2 (/« ~  fa+ l)fr[Bg(u)]
( ; 2u j ^ ỊJaỊ {h r i-h r ic) 2 + [hBa{uj)}2ì

(3.29)

14



Hình 3.2: a) Sự phụ thuộc của công suất hấp thụ Pỹqlụ PR{hu) vào năng lượng photon hu  
trong SQW tại đỉnh ODMPR đối với mô hình phonon khối và phonon giam giữ tại các giá trị 
khác nhau của T: T  = 200 K (đường nét liền), T  =  250 K (đường gạch gạch) và T  =  300 K 
(đường chấm chấm), b) Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh ODMPR vào T: mô hình 
phonon khối (đường nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, L z = 12 11111 và 
B  =  20.97 T.

8 

6 

4 

2

5 10 15 20 25
hu) (meV) L- (nm)

Hình 3.3: a) Sự phụ thuộc của công suất hấp thụ Pỹ qị ậ JPR( hu) vào năng lượng photon hu 
trong SQW tại đỉnh ODMPR đối với mô hình phonon khối và phonon giam giữ tại các giá trị 
khác nhau của L z: L z =  12 11111 (đường nét liền), L z =  13 11111 (đường gạch gạch) và L z =  14 11111 
(đường chấm chấm), b) Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh ODMPR vào L z: mô hình 
phonon khối (đường nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, T  =  300 K và 
B  =  20.97 T.

ỉỢÙO
ỉ
I0o

t r o n g  đ ó

) ê ^ L O ^ X *  y  y  y  \G nĨi\2 f° °  , I 'JN,N' {u) p
87The0Ls “  “  ƯN+hn -  ỈN,n) Jo amộqị + bpỆ

x { [(1 + )/lV+l,??.(l fN ' ,n' ) N m qL fj^ ini{\ fN+l,n)] à { E ị )

+ [Nm ,q±fN+l,n{l ỈN ',n ') (1 + )ÍN',n'{ 1 -  fN + l,n )]Ỗ {E Ị)}
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c 2 fc, ,m,q± * _____________ ị r Ị ìn ậ ịO  /*00 I J (,ì l\ \ 2

. \ y y y  \GjS l  q(Ịq -/v 1 v( :̂}
8tĩhe0Lz ^ Ị r í Ê í , { f N + i ,n - Ĩ N ,n )  Jo amậqị + b- ị f

x {[(1 “1“ ^m,q±) ỉ 'n ' ,n' (1 — ỈN,rì) ~ N m qpfj^ì%{\ — fN',n' )] à (Eo )

+  [^ ,^/^ ',«'(1  -  hT,n) -  (1 +  N,nhqi) fN ,n{ l  -  f N>ĩn/)]Ỗ{EỊ)}.

(3.36)

3.2.2. Độ rộng vạch phổ của đỉnh dò tìm  cộng hưởng từ-phonon

Hình 3.4: a) Sự phụ thuộc của công suất hấp thụ P p q ^ PR{hu) vào năng lượng photon hu  
trong PQW  tại đỉnh ODMPR đối với mô hình phonon khối và phonon giam giữ tại các giá trị 
khác nhau của T: T  = 200 K (đường nét liền), T  = 250 K (đường gạch gạch) và T  = 300 K 
(đường chấm chấm), b) Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh ODMPR vào T: mô hình 
phonon khối (đường nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, u z  =  0.5U LO  và 
B  = 20.97 T.

Hình 3.5: a) Sự phụ thuộc của công suất hấp thụ Ppọly PR(hu ) vào năng lượng photon hu  
trong PQW  tại đỉnh ODMPR đối với mô hình phonon khối và phonon giam giữ tại các giá trị 
khác nhau của u z: u z = 0.5ULO (đường nét liền), u z = O.Gulo (đường gạch gạch), u z = 0.7ULO 
(đường chấm chấm), b) Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh ODMPR vào u z: mô hình 
phonon khối (đường nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, T  = 300 K và 
B  = 20.97 T.
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3.3. K ết luận chương 3

Trong chương này chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam giữ phonon 
lên hiệu ứng cộng hưởng từ-phonon trong giếng lượng tử thế vuông góc sâu vô 
hạn và thế parabol với kết quả thu được như sau:

1. Thu được biểu thức tường minh của công suất hấp thụ dưới tác dụng 
của cả điện trường và từ trường ngoài khi xét phonon khối và phonon giam giữ 
trong hai loại giếng trên.

2. Thu được kết quả tính số và đồ thị mô tả  sự phụ thuộc của công suất 
hấp thụ vào năng lượng photon khi xét phonon khối và phonon giam giữ, từ đó 
xác định được các đỉnh cộng hưởng thỏa mãn điều kiện ODMPR trong hai loại 
giếng trên.

3. Thu được sự phụ thuộc của ODMPRLW vào nhiệt độ, bề rộng của giếng 
(giếng lượng tử thế vuông góc sâu vô hạn) cũng như tần số giam giư của giếng 
(giếng lượng tử thế parabol) khi xét phonon khối và phonon giam giữ. Kết quả 
cho thấy rằng ODMPRLW tăng theo nhiệt độ và tần số giam giữ, giảm khi 
độ rộng của giếng tăng. Đặc biệt kết quả cũng cho thấy rằng, trong cùng điều 
kiện xảy ra như nhau thì ODMPRLVV đối với trường hợp phonon giam giư có 
giá trị lớn hơn và biến thiên nhanh hơn so với trường hợp phonon khối, khi 
độ rộng của giếng lượng tử càng nhỏ hoặc tần số giam giư của giếng càng lớn 
thì sự khác biệt này càng rõ rệt hơn. Kết quả đã được phân tích và giải thích 
một cách hợp lý, cho phép xác định xác suất của các quá trình xảy ra. Kết quả 
cũng cho thấy rằng ODMPRLVV giảm nhanh khi bề rộng giếng Lz < 25 nm 
hoặc tăng nhanh khi tần số giam giu ujzỊuủu) >0.1 cho cả hai mô hình phonon. 
Vì vậy, đối với giếng lượng tử có bề rộng nhỏ hoặc tần số giam giư lớn, ảnh 
hưởng của phonon giam giư trở nên quan trọng và cần được đưa vào để khảo 
sát. Trong trường hợp giếng có bề rộng lớn (Lz > 25 nm) hoặc tần số giam giữ 
nhỏ {ujz / u jlo  < 0.1), ảnh hưởng của phonon giam giữ lên ODMPRLW là không 
đáng kể và có thể bỏ qua.

17



Chương 4

ẢNH HƯỞNG CỦA S ự  GIAM GIỮ PH O NO N LÊN 
HIỆU ỨNG CỘNG HƯỞNG CYCLOTRON TRONG GIÊNG  
LƯỢNG TỬ

4.1. Độ rộng vạch phổ của đỉnh cộng hưởng cyclotron 
trong giếng lượng tử  thế vuông góc sâu vô hạn
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Hình 4.2: a) Sự phụ thuộc của công suất hấp thụ PgQW {hu)) vào năng lượng photon hu) trong 
SQW tại đỉnh CR đối với mô hình phonon khối và phonon giam giữ tại các giá trị khác nhau 
của T: T  =  200 K (đường nét liền), T  =  250 K (đường gạch gạch) và T  =  300 K (đường chấm 
chấm), b) Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh CR vào T : mô hình phonon khối (đường 
nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, L z =  12 nm, B  =  10 T.
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I 03
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Hình 4.3: a) Sự phụ thuộc của công suất hấp thụ PgQW (hw) vào năng lượng photon hu) trong 
SQW tại đỉnh CR đối với mô hình phonon khối và phonon giam giữ tại các giá trị khác nhau 
của L z: L z =  12 nm (đường nét liền), L z =  13 nm (đường gạch gạch) và L z =  14 nm (đường 
chấm chấm), b) Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh CR vào L z: mô hình phonon khối 
(đường nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, T  =  300 K và B  =  10 T.
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Hình 4.4: a) Sự phụ thuộc của công suất hấp thụ PgQW (hu) vào năng lượng photon hu  trong 
SQW tại đỉnh CR đối với mô hình phonon khối và phonon giam giữ tại các giá trị khác nhau 
của từ  trường B: B  =  10 T  (đường nét liền), B  =  11 T  (đường gạch gạch) và B  =  12 T (đường 
chấm chấm), b) Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh CR vào B: mô hình phonon khối 
(đường nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, T  =  300 K và L z =  12 11111.

4.2. Độ rộng vạch phổ của đỉnh cộng hưởng cyclotron 
trong giếng lượng tử  thế parabol

100 150 200 250 300 350 400 
T(K)

Hình 4.5: a) Sự phụ thuộc của công suất hấp thụ BpQW(hu) vào năng lượng photon hu  trong 
PQW  tại đỉnh CR đối với mô hình phonon khối và phonon giam giữ tại các giá trị khác nhau 
của T: T  =  200 K (đường nét liền), T  =  250 K (đường gạch gạch) và T  =  300 K (đường chấm 
chấm), b) Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh CR vào T : mô hình phonon khối (đường 
nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, u z =  0.5ULO, B  =  10 T.

4.3. Kết luận chương 4

Trong chương này chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam giữ phonon 
lên hiệu ứng cộng hưởng cyclotron trong giếng lượng tử thế vuông góc sâu vô 
hạn và thế parabol với kết quả thu được như sau:

1. Thu được kết quả tính số và đồ thị mô tả sự phụ thuộc của công suất
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Hình 4.6: a) Sự phụ thuộc của công suất hấp thụ PpọW(hu) vào năng lượng photon hu trong 
PQW  tại đỉnh CR đối với mô hình phonon khối và phonon giam giữ tại các giá trị khác nhau 
của u z: u z =  0.5ULO (đường nét liền), u z = O.Gulo (đường gạch gạch) và u z =  0.7ULO (đường 
chấm chấm), b) Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh CR vào u z: mô hình phonon khối 
(đường nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, T  =  300 K, B  =  10 T.
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Hình 4.7: a) Sự phụ thuộc của công suất hấp thụ PpọW(hu) vào năng lượng photon hu trong 
PQW  tại đỉnh CR đối với mô hình phonon khối và phonon giam giữ tại các giá trị khác nhau 
của từ  trường B: B  =  10 T (đường nét liền), B  =  11 T  (đường gạch gạch) và B  =  12 T 
(đường chấm chấm), b) Sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh CR vào từ  trường B: mô 
hình phonon khối (đường nét liền) và phonon giam giữ (đường gạch gạch), ở  đây, T  =  300 K, 
u z =  0.5 u LO-

hấp thụ vào năng lượng photon khi xét phonon khối và phonon giam giữ, từ 
đó xác định được đỉnh cộng hưởng thỏa mãn điều kiện CR trong hai loại giếng 
trên.

2. Thu được sự phụ thuộc của CRLW vào nhiệt độ, bề rộng của giếng 
(giếng lượng tử thế vuông góc sâu vô hạn) cũng như tần số giam giữ của giếng 
(giếng lượng tử thế parabol), từ trường khi xét phonon khối và phonon giam 
giữ. Kết quả cho thấy rằng CRLW tăng theo nhiệt độ, tần số giam giữ và từ 
trường, giảm khi độ rộng của giếng tăng. Đặc biệt kết quả cũng cho thấy rằng, 
trong cùng điều kiện xảy ra như nhau thì CRLW đối với trường hợp phonon 
giam giữ có giá trị lớn hơn và biến thiên nhanh hơn so với trường hợp phonon
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khối, khi độ rộng của giếng lượng tử càng nhỏ hoặc tần số giam giữ của giếng 
và từ trường càng lớn thì sự khác biệt này càng rõ rệt hơn. Kết quả đã được 
phân tích và giải thích một cách hợp lý, cho phép xác định xác suất của các quá 
trình xảy ra. Kết quả cũng cho thấy rằng CRLW giảm nhanh khi bề rộng giếng 
Lz < 25 nm hoặc tăng nhanh khi tần số giam giu ujz/ ujlo >0.1  cho cả hai mô 
hình phonon. Vì vậy, đối với giếng lượng tử có bề rộng nhỏ hoặc tần số giam 
giư lớn, ảnh hưởng của phonon giam giữ trở nên quan trọng và cần được đưa 
vào để khảo sát. Trong trường hợp giếng có bề rộng lớn (Lz > 25 nm) hoặc tần 
số giam giữ nhỏ {ujz/ ujlo < 0.1), ảnh hưởng của phonon giam giữ lên CRLW là 
không đáng kể và có thể bỏ qua.

KẾT LUẬN CHUNG

Qua quá trình nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam giư 
phonon lên một số hiệu ứng cộng hưởng do tương tác của electron-phonon trong 
giếng lượng tử” chúng tôi đã thu được những kết quả sau:

1. Thu được biểu thức tường minh của công suất hấp thụ tuyến tính và 
phi tuyến dưới tác dụng của điện trường ngoài và biểu thức công suất hấp thụ 
tuyến tính dưới tác dụng của cả điện, từ trường ngoài khi xét phonon khối và 
phonon giam giư trong giếng lượng tử thế vuông góc sâu vô hạn và thế parabol.

2. Độ rộng vạch phổ của đỉnh cộng hưởng electron-phonon dò tìm bằng 
quang học tuyến tính, phi tuyến khi phonon bị giam giu tăng và biến thiên 
nhanh hơn so với trường hợp phonon khối. Đối với giếng lượng tử có bề rộng 
nhỏ (Lz < 10 nm) hoặc tần số giam giu lớn {ujz/ ujlo > 0.2), ảnh hưởng của 
phonon giam giư trở nên quan trọng và cần được đưa vào để khảo sát. Trong 
trường hợp giếng có bề rộng lớn (Lz > 10 nm) hoặc tần số giam giư nhỏ 
{ujz/ ujlo < 0.2), ảnh hưởng của phonon giam giữ lên độ rộng vạch phổ của đỉnh 
cộng hưởng electron-phonon dò tìm bằng quang học là không đáng kể và có thể 
bỏ qua.

3. Độ rộng vạch phổ của đỉnh cộng hưởng từ-phonon dò tìm bằng quang 
học (độ rộng vạch phổ của đỉnh cộng hưởng cyclotron) khi phonon bị giam 
giữ tăng và biến thiên nhanh hơn so với trường hợp phonon khối. Đối với giếng 
lượng tử có bề rộng nhỏ (Lz < 25 nm) hoặc tần số giam giữ lớn {ujz/ ujlo > 0.1), 
ảnh hưởng của phonon giam giữ trở nên quan trọng và cần được đưa vào để 
khảo sát. Trong trường hợp giếng có bề rộng lớn (Lz > 25 nm) hoặc tần số
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giam giữ nhỏ (íjjz/uúio < 0.1), ảnh hưởng của phonon giam giữ lên độ rộng vạch 
phổ của đỉnh cộng hưởng từ-phonon dò tìm bằng quang học là không đáng kể 
và có thể bỏ qua.

4. Đối với cả hai loại giếng trên, khi phonon bị giam giữ thì chỉ có các 
mode chẵn mới cho đóng góp trong sự dịch chuyển nội vùng con và các mode 
lẻ mới cho đóng góp trong sự dịch chuyển hên vùng con. Ngoài ra, khi phonon 
bị giam giu, sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ theo nhiệt độ cũng như theo 
mức độ giam giu của hệ (theo bề rộng giếng đối với giếng thế vuông góc sâu vô 
hạn, theo tần số giam giu của giếng đối với giếng thế parabol) của đỉnh dò tìm 
cộng hưởng electron-phonon, từ-phonon và cộng hưởng cyclotron trong giếng 
lượng tử thế vuông góc sâu vô hạn biến thiên nhanh hơn trong giếng lượng tử 
thế parabol.

5. Sự giam giu phonon đã làm cho độ rộng vạch phổ tăng mạnh và biến 
thiên nhanh hơn so với trường hợp phonon khối trong cả hai trường hợp khi 
hệ chỉ chịu tác dụng của điện trường ngoài và khi hệ chịu tác dụng của cả điện 
trường và từ trường ngoài. Điều này mở ra cho chúng ta  khả năng phát hiện 
các hiệu ứng trên trong thực tế là lớn khi phonon bị giam giữ.

6. NhUng kết quả của luận án góp phần khẳng định sự đúng đắn và hiệu 
quả của việc sử dụng các phương pháp thống kê lượng tử để nghiên cứu tính 
chất chuyển tải của hệ electron trong giếng lượng tử. Phương pháp chiếu toán 
tử tỏ ra có nhiều ưu điểm, được thể hiện thông qua các biểu thức giải tích thu 
được khá tường minh và chứa đựng đầy đủ, rõ ràng ý nghĩa vật lý về các khả 
năng dịch chuyển của electron dưới tác dụng của trường ngoài. Ngoài ra, từ kết 
quả tính số về độ rộng vạch phổ cho thấy phương pháp proíile cũng chứng tỏ 
được tính hiệu quả của nó.

7. Kết quả tính toán lý thuyết thu được của luận án là mới, góp phần giải 
thích nhUng cơ chế tán xạ do tương tác electron-phonon giam giu trong giếng 
lượng tử dưới tác dụng của trường ngoài. Ngoài ra kết quả của luận án còn có 
thể cung cấp thêm các thông tin mới và hUu ích về các tính chất vật lý của 
hệ electron trong bán dẫn giếng lượng tử như khoảng cách giUa các mức năng 
lượng, khối lượng hiệu dụng, ... cho sự phát triển của khoa học vật liệu bán dẫn 
thấp chiều và công nghệ chế tạo các linh kiện điện tử và quang điện tử hiện 
nay, cũng như định hướng cho việc nghiên cứu bằng thực nghiệm sau này.

8. Các bài toán trong luận án cũng có thể được mở rộng cho trường hợp 
xét thêm tương tác của electron với phonon âm giam giu và phonon bề mặt
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(intertace phonon). Điều này làm cho bài toán càng phức tạp hơn nhưng cũng 
thú vị hơn. Hy vọng trong thời gian tới chúng tôi sẽ có điều kiện nghiên cứu 
tiếp những vấn đề này.
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INTRODUCTION

1. Reasons for choosing thesis topic

Nanoscience and nanotechnology are new branches of Science that have 
many prospects and are expected to have impacts on all ũelds of Science, tech- 
nology, engineering as well as socio-economic life in the 21st century. This is 
a highly interdisciplinary held, including physics, chemistry, medicine- biology, 
electronics and iníbrmation technology, environmental technology and many 
other technologies. According to World Technology Evaluation Centre, in the 
íuture, there will be no industries without application of nanotechnology.

Nanoscience and nanotechnology are deũned as Science and technology to 
íabricate and study materials, structures and devices between 0.1 nanometer 
and 100 nanometers in size, with many properties which are diíĩerent from that 
are in bulk materials. Indeed, researchers have shown that when the size of 
a semiconductor decreases signiũcantly in one dimension, two dimensions, or 
three dimensions, physical properties such as mechanical, thermal and electro- 
magnetic, and optical properties change suddenly. That has made nanostruc- 
tures become the object of fundamental research, as well as applied research. 
The properties of nanostructures can be changed by modifying their shapes and 
sizes at nanometer scale.

When the size of a solid in a certain dimension (such as z dimension) 
decreases to the nanometer scale (i.e, the same order of magnitude as the de 
Broglie wavelength of the carrier), the electrons can still move freely in the plane 
(x , y) ,  but their motion in the z dimension will be limited. Such System of elec- 
trons are called quasi-two-dimensional electron System and semiconductors are 
called quasi- two dimensional semiconductors. If the size of the solid in the y  di- 
mension decreases to just several nanometers, then the electrons can only move 
freely in the X dimension, while their motion in z and y  dimensions have been 
quantized. Such System of electrons are called quasi- one dimensional electron 
System and semiconductors are called quasi- one dimensional semiconductors 
or quantum wires. Similarly, if the size of the solid in all three dimensions de- 
creases to just several nanometers, the motion of electrons in all three directions 
(.x , y , z ) is limited, or in other word, electrons are conũned in all three dimen- 
sions, so the System is called quantum dot. The materials with above structures
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are called low-dimensional materials or low-dimensional semiconductors. These 
structures have many novel properties compared to conventional structures, in 
both optical properties and electrical properties.

Transterring from the three-dimensional electron System to the quasi-low 
dimensional electron System has dramatically changed both the qualitative and 
quantitative aspects of many physical properties, including the optical and elec- 
trical properties of materials; also gives more advanced teatures which the 3D 
electron System does not. The conũnement of electrons in the low-dimensional 
structures made response of System to the external ũeld diíĩerent from that 
of the three-dimensional electron System. Semiconductor materials with above 
structure have created components and devices based on completely new prin- 
ciples, thereby have íormed a revolutionary modern technology in Science and 
technology in general and in the ũeld of optoelectronics in particular. That is 
why semiconductors with a low-dimensional structure, such as two-dimensional 
structures, attracts attention to many physicists in the past, present and the 
tuture.

Electron-phonon resonance (EPR) occurs in semiconductors due to the 
application of an external electric ũeld when difference between two energy 
levels of the electron is equal to the phonon energy. If photon absorption is ac- 
companied by phonon absorption or emission, the process is called the optically 
detected electron-phonon resonance (ODEPR). The study of the EPR/ODEPR 
effect in modern quantum devices plays a very important role in understanding 
the quantum transport properties of the carriers in semiconductors. This effect 
in quantum wells has been studied both in the theory by Kim s. w. and Kang 
N. L. and in the experimentation by Unuma T. with bulk phonon assumption.

Magneto-phonon resonance (MPR) is the resonance scattering of electrons 
caused by phonon absorption or emission when the distance between two Lan- 
dau levels is equal to the energy of phonon. This effect has been of great 
interest to scientists because it is a powerful spectral tool to investigate proper- 
ties such as restoration mechanism of carriers, damping of vibrations, effective 
mass measurement, determining the distance between adjacent energy levels of 
semiconductors. MPR phenomena can be observed directly through the opti- 
cally detected electron-phonon resonance (ODMPR). This effect in quantum 
wells has been studied both in the theory by Hai G. Q. and Peeters F. M. and 
in the experimentation by Barnes D. J. with bulk phonon assumption.
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The cyclotron resonance (CR) occurs in the semiconductor in the presence 
of both the electric and magnetic ũelds, and the electric ũeld ửequency (the 
photon ửequency) is equal to the cyclotron trequency, or in other words the 
photon energy is equal to cyclotron energy. The conditions and characteristics 
of the phenomenon depend on the temperature, the magnetic ũeld strength 
and the nature of the carrier scattering mechanism. So, this effect allows us 
to obtain a lot of useíul iníbrmation about the carriers and the phonons. The 
CR effect has been studied theoretically by Kang N. L. and experimentally 
by Kobori H. in bulk semiconductors, experimentally in the quantum wells by 
Singh M. and Hopkins MA with bulk phonon assumption.

The study of EPR/ODEPR, MPR/ODMPR, CR effects in quasi-two di- 
mensional electron Systems has been of great interest to scientists. The rea- 
son for this is that for high-purity semiconductors, electron-phonon interaction 
is the main type of interaction. It will help to clariíy the new properties of 
two-dimensional electron gas due to application of an external ũeld, thereby 
providing iníbrmation about the crystals and optical properties of quasi two- 
dimensional electron Systems for manutacturing technology of optoelectronics 
and electronics devices.

Today, for low-dimensional semiconductors in general and quantum wells 
in particular, physicists are often interested in study on detecting new effects 
that have not been thoroughly investigated to ũnd more íeatures in íamiliar 
effect due to electron-phonon interaction caused by high trequency ũelds such 
as EPR, MPR and CR effects when considering conũned phonons.

In addition to the conũned electron System, the conũnement of phonons 
would certainly increase the electron-phonon scattering rate, thereby induc- 
ing more interesting new íeatures. Thereíbre, the subjects on EPR/ODEPR, 
MPR/ODMPR, CR taking into account phonons conũned in quantum wells 
is open and have not been studied in detail. Thereíbre, “ study on the 
inAuence of phonon conhnement on some resonance effects due to  
electron-phonon interaction in quantum wells ” is necessary.

2. Research objective

The objective of this thesis is to investigate the inhuence of phonon conũne- 
ment on electron-phonon resonance, magneto-phonon resonance and cyclotron
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resonance in two types of quantum wells (inũnite square quantum wells and 
parabolic quantum wells) under the inhuence of applied external helds.

3. Research content

Calculating the absorption power in the above mentioned quantum wells 
under the inhuence of applied electric ũeld and of both electric and magnetic 
ũelds in two cases of non-conũned phonons and conũned phonons.

Investigating the dependence of line width of the ODEPR peak, ODMPR, 
CR on the temperature and parameters of wells taking in account non-conũned 
phonons and conũned phonons.

Comparing the obtained results about the spectral line width of the above 
peaks in two cases of non-conũned phonons and conũned phonons to evaluate 
the inhuence of phonon conũnement.

4. Research M ethodology

For the problem of ũnding the conductivity and absorption power, we 
use the quantum ũeld theory method for many particle Systems in statistical 
physics, which íbcuses more on projection operator method. For the problem of 
determining the spectral linewidth, we use “ proũle method ”. This is a numer- 
ical method that allows us to determine the spectral linewidth from the graph 
depicting the dependence of absorption power on photon energy by determining 
proũle of curve with the aid of Mathematica software.

5. Scope of research

The thesis íbcuses on investigating the inhuence of phonon conũnement 
on electron-phonon resonance, magneto-phonon resonance, cyclotron resonance 
in the inũnite square and parabolic quantum wells, in which we assume that 
electron-phonon interaction is the main interaction in the System and only lon- 
gitudinal optical phonons are taken into account.
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6. Scientihc and practical signihcance of the thesis

The content of this thesis is to investigate the inhuence of phonon conũne- 
ment on some resonance eíĩects due to electron-phonon interaction in quantum 
wells under the inhuence of applied external ũeld. Numerical and graphical 
results are explained and compared with theoretical results of other works or 
published experimental results, thus conũrming the correctness of the obtained 
results.

The results of this thesis may provide new and useíul iníbrmation about 
the physical properties of the electron System in the quantum well semiconduc- 
tor considering conũned phonon under the inhuence of applied external ũeld, 
in order to make a small contribution to the development of low-dimensional 
semiconductor materials Science and manuíacturing technology of electronics 
and optoelectronics devices.

In addition, the results of the thesis conũrm accuracy of the projection 
operator method and the proũle method in the study of quantum transport 
processes in semiconductor in general and quantum wells in particular.

7. Structure of the thesis

Except for Introduction section, Appendices and Reíerences, the thesis 
consists of 4 chapters, 17 sections, 02 ũgures, 26 graphs, 16 tables, distributed 
in 04 chapters.

CONTENT
Chapter 1

SOME BASIC KNOW LEDGE

This chapter covers the wave ỷunction and the energy spectrum of 
eỉectrons in an infinite square and the parabolỉc potentỉal quantum well 
with and vuithout magnetic ỷield, the interaction between the eỉectrons 
and the buỉk phonons and the conỷỉned phonons under the inỷluence of 
applied externaỉ ỷield, projection opemtor method, tensor expressions 
of linear and nonỉinear conductỉvỉty vuithout magnetic ỷield, tensor 
expressions of linear conductỉvỉty in the presence of magnetic ỷield, 
absorptíon spectral lỉnewỉdth.
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Chapter 2

INFLUENCE OF PHO NO N CONFINEM ENT ON THE 
ELECTRON-PHONON RESONANCE EFFECT IN QUAN
TUM  WELLS

2.1. Iníỉnite square quantum wells

2.1.1. Linear absorption power

p  (u) =  Ị Ấ  I  ? ' « / 3 12 _ _ _ _ _ _ _ _ ự a  -  ỉp )frB ^ {Ù ) _ _ _ _ _ _ _ _
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Figure 2.2: a) Dependence of the linear absorption power P {Sọ{ẸPR(hu) on the photon energy 
hu  in SQW at the ODEPR peak for the bulk phonons and conhned phonons at diữerent values 
of tem perature: T  =  200 K (the solid curve), T  =  250 K (the dashed curve) and T  =  300 K 
(the dotted curve). b) Dependence of the ODEPRL/YV on the tem perature: bulk phonons (the 
solid curve) and conhned phonons (the dashed curve). Here, L z =  12 11111.
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Figure 2.3: a) Dependence of the linear absorption power P ị,q[ẸPR{hu) on the photon energy 
hu  in SQW at the ODEPR peak for the bulk phonons and conhned phonons at diữerent values 
of welhs width: L z =  12 11111 (the solid curve), L z =  13 11111 (the dashed curve) V L z =  14 11111 
(the dotted curve). b) Dependence of the ODEPRL/YV on the well’s width: bulk phonons (the 
solid curve) and conhned phonons (the dashed curve). F[ere, T  =  300 K.

2.1.2. Linear optically detected electron-phonon resonance linewidth

2.1.3. Nonlinear absorption power

P i H Ì  = ặ ị V  Do ịT  D ,[ ( & ;  -ZìUj
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+ (2fìw - - Y ,  [(fiw -  <2'27)
ố
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2.1.4. Nonlinear optically detected electron-phonon resonance linewidth
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Figure 2.4: Dependence of the nonlinear ODEPRLYV on the well’s width: bulk phonons (the 
solid curve) and conhned phonons (the dashed curve). Here, T  =  300 K.
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2.2. Parabolic quantum wells

2.2.1. Linear absorption power
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2.2.2. Linear optically detected electron-phonon resonance linewidth

Figure 2.5: a) Dependence of the linear absorption power PpqỆPR{hu) on the photon energy 
hu  in PQW  at the ODEPR peak for the bulk phonons and conhned phonons at diữerent values 
of tem perature: T  =  200 K (the solid curve), T  =  250 K (the dashed curve) and T  =  300 K 
(the dotted curve). b) Dependence of the ODEPRLW on the tem perature: bulk phonons (the 
solid curve) and conhned phonons (the dashed curve). Here, u z =  0.5U L O -

hu (meV) W;M,o

Figure 2.6: a) Dependence of the linear absorption power Ppq\ẸPR(hu) on the photon energy 
hu  in PQW  at the ODEPR peak for the bulk phonons and conhned phonons at diữerent values 
of welhs conhnement trequency: u z =  0.5ULO (the solid curve), u z =  O.Gulo (the dashed curve), 
u z =  0.7ULO (the dotted curve). b) Dependence of the ODEPRLW on the welhs conhnement 
trequency: bulk phonons (the solid curve) and conhned phonons (the dashed curve). F[ere, 
T  = 300 K.
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2.2.4. Nonlinear optically detected electron-phonon resonance linewidth

Figure 2.7: Dependence of the nonlinear ODEPRLYV on the well’s conhnement trequency: bulk 
phonons (the solid curve) and conhned phonons (the dashed curve). Here, T  =  300 K.

2.3. Conclusion to Chapter 2

In this chapter, we study the inhuence of phonon conhnement on the 
electron-phonon resonance eíĩect in an inũnite square and the parabolic po- 
tential quantum well for both linear and nonlinear cases with the results as 
follows:

1. Obtain explicit expressions of linear and non-linear absorption power 
under the inhuence of applied external electric ũeld in the case of bulk phonons 
and conũned phonons in the above mentioned wells.
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2. Obtain the numerical and graphical results showing the dependence of 
linear and non-linear absorption power on photon energy in the case of bulk 
phonons and conũned phonons, thus determining the resonance peaks satistying 
linear and nonlinear ODEPR conditions in above two types of wells.

3. Obtain the dependence of ODEPRLW on the temperature, the width 
of wells (inũnite square quantum wells,) as well as the conũnement trequency 
of the well (parabolic quantum well) in the case of the bulk phonons and con- 
ũned phonons. Results show that ODEPRLW increases as temperatures and 
conũnement ửequency goes up, decreases as the width of the well increases; 
ODEPRLVV nonlinear component has a value less than the ODEPRLW linear 
component for both of cases, bulk phonons and conũned phonons. In particular, 
the results also show that, under the same experiment conditions, the linear and 
non-linear ODEPRLVV for conũned phonons is larger and change íaster than 
that of bulk phonons, when the smaller width of the quantum well is or the 
larger conũnement ửequency of the well is, the more apparent difference is. The 
results have been analyzed and explained in a reasonable way, which allows to 
determine the probabilities of the processes. The results also show that ODE- 
PRLW decreases rapidly when the width of the well is Lz < 10 nm or increases 
rapidly when the conũnement trequency is ujzỊuủu) > 0.2 for both phonon mod- 
els. Thus, for quantum wells with small width or large conũnement ửequencies, 
the inhuence of conũnement phonons becomes important and should be included 
to investigate. In the case of wells with large width (Lz > 10 nm) or small con- 
ũnement ửequency (ujzỊuủu) < 0.2), the inhuence of phonons conũnement on 
ODEPRLW is too small and can be ignored.
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C hapter 3

INFLUENCE OF PHO NO N CONFINEM ENT ON THE 
M AGNETO-PHONON RESONANCE EFFECT IN QUAN
TUM  WELLS

3.1. Iníỉnite square quantum wells

3.1.1. Absorption power

where

P(u) =
- + | 2  (fg — fa+l)tĩ[Ba(u))]

20J “ (hùú — hujc)2 +  [hBa(uj)\2’
(3.5)

B a(u)
ơ 2fc,  ,m,q± * ________________ \r2'mậ\2 poo 7
e  ĨÌLU L Q X  l G n ' n l  q dq  1 - ^ U U — l i

8ttfte0U  {fN+i,n -  ỈN,n) Jo ^ ^ amậqị +

x {[(1 "l"^TO,(ỉi)/jV+l,n(l ỈN',n') //v+l,n)] ̂ (- ỉ̂ )
+ lAm ,q,±/-Â +l,n(l ĨN',n') (1 + )/ftT',n'(l -  /w+l,n)]^(F1+)}

e2^ L Q LX* K w P  l*00 1 |4 m ,^ ( tQ |2
87ĩhe0Lz (/w+l,n -  /AT,n) Jữ L L amậqị +

x {[(1 "l"^TO,(ỉi)/jV,,fỉ'(l ỈN,rì) ^m,q±fN,n{ 1 //V^nOl^íẸa )

+ [^ « ,^ /^ > '(1  -  /jv,n) -  (1 +
(3.18)

3.1.2. Optically detected m agneto-phonon resonance linewidth

3.2. Parabolic quantum wells

3.2.1. Absorption power

P( 1 =  ^0 I -+|2 (/ạ —/a+l)fc[-BaM]
1 j 2 w ^ IJal ( ^ - ^ c)2 +  [fcfía (o;)]2’

(3.29)
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Figure 3.2: a) Dependence of the absorption power PgQ\yFR{hu) on the photon energy hu  in 
SQW at the ODMPR peak for the bulk phonons and conhned phonons at diữerent values of 
tem perature: T  =  200 K (the solid curve), T  =  250 K (the dashed curve) and T  =  300 K (the 
dotted curve). b) Dependence of the ODMPRL/YV on the tem perature: bulk phonons (the solid 
curve) and conhned phonons (the dashed curve). Here, L z =  12 11111 and B  =  20.97 T.
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Figure 3.3: a) Dependence of the absorption power P ỹọ \yPR(hu) on the photon energy hu  in 
SQW at the ODMPR peak for the bulk phonons and conhned phonons at diữerent values of 
well’s width: L z =  12 11111 (the solid curve), L z =  13 11111 (the dashed curve) and L z =  14 11111 
(the dotted curve). b) Dependence of the ODMPRL/YV on the well’s width: bulk phonons (the 
solid curve) and conhned phonons (the dashed curve). F[ere, T  =  300 K and B  =  20.97 T.

where

= pl^ L Q LX* y - y -  y -  \Gn í \‘2 f°° , ị-^N^iuìị2
87The0Ls “  “  ƯN+hn -  ỈN,n) Jo amộqị + bpỆ

x {[(1 “1“ ~  f N ' , r i )  ~  ^ m , q±  fN' ,n '  (1 — f N + l , n ) ] à ( Ẽ ị  )

+  [ Nm , q± f N+l , n{ l  Ỉ N ' , n ') (1 +  ) / aT>'(1 -  f N + l , n ) ] Ỗ { E Ị ) }
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(3.36)

3.2.2. Optically detected m agneto-phonon resonance linewidth

Figure 3.4: a) Dependence of the absorption power P p ọ w PR(hoj) on the photon energy hu  in 
PQW  at the ODMPR peak for the bulk phonons and conhned phonons at diữerent values of 
tem perature: T  =  200 K (the solid curve), T  =  250 K (the dashed curve) and T  =  300 K (the 
dotted curve). b) Dependence of the ODMPRLYV on tem perature: bulk phonons (the solid 
curve) and conhned phonons (the dashed curve). Here, u z =  0.5UL O  and B  =  20.97 T.
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Figure 3.5: a) Dependence of the absorption power P pọ \yPR(hu) on the photon energy hu  in 
PQW  at the ODMPR peak for the bulk phonons and conhned phonons at diữerent values of 
welhs conhnement trequency: u z =  0.5U L O  (the solid curve), u z =  O.Gu l o  (the dashed curve), 
u z =  0.7U L O  (the dotted curve). b) Dependence of the ODMPRL/YV on the well’s conhnement 
trequency: bulk phonons (the solid curve) and conhned phonons (the dashed curve). F[ere, 
T  = 300 K and B  =  20.97 T.
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In this chapter, we study the inhuence of phonon conhnement on the 
magneto-phonon resonance eíĩect in an inũnite square and the parabolic po- 
tential quantum well with the results as follows:

1. Obtain explicit expressions of absorption power under the inhuence of 
both electric ũeld and magnetic ũeld in the case of bulk phonons and conũned 
phonons in the above mentioned wells.

2. Obtain the numerical and graphical results showing the dependence of 
absorption power on photon energy in the case of bulk phonons and conũned 
phonons, thus determining the resonance peaks satistying ODMPR conditions 
in the above mentioned wells.

3. Obtain the dependence of ODMPRLW on the temperature, the width 
of wells (inũnite square quantum wells,) as well as the conũnement trequency 
of the well (parabolic quantum well) when considering the bulk phonons and 
conũned phonons. Results shows that ODMPRLW increases as temperatures 
and conũnement ửequency goes up, decreases as the width of the well increased. 
Especially, the results also show that, under the same experiment conditions, 
ODMPRLVV for conũned phonons is larger and change íaster than that of bulk 
phonons, when the smaller width of the quantum well is or the larger conũne- 
ment ửequency of the well is, the more apparent diíĩerence is. The results have 
been analyzed and explained in a reasonable way, which allows to determine the 
probabilities of the processes. The results also show that ODMPRLW decreases 
rapidly when the width of the well is Lz < 25 nm or increases rapidly when 
the conũnement ửequency is ujz/ ujlo > 0 . 1  for both phonon models. Thus, 
for quantum wells with small width or large conũnement ửequencies, the in- 
huence of conũnement phonons becomes important and should be included to 
investigate. In the case of wells with large width (Lz > 25 nm) or small con- 
ũnement ửequency ( LU z/LU LO <  0.1), the inhuence of conũnement phonons on 
ODMPRLW is too small and can be ignored.

3.3. C onclusion to  C hapter 3
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Chapter 4

INFLUENCE OF PH O NO N CONFINEM ENT ON THE 
CYCLOTRON RESONANCE EFFECT IN QUANTUM  
WELLS

4.1. Cyclotron resonance linewidth in iníỉnite square quan- 
tum  wells
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Figure 4.2: a) Dependence of the absorption power P*s'QW {hu) on the photon energy hu  in SQW 
at the CR peak for the bulk phonons and conhned phonons at diữerent values of tem perature: 
T  =  200 K (the solid curve), T  =  250 K (the dashed curve) and T  =  300 K (the dotted curve). 
b) Dependence of the CRLW on the tem perature: bulk phonons (the solid curve) and conhned 
phonons (the dashed curve). Here, L z =  12 11111, B  =  10 T.
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Figure 4.3: a) Dependence of the absorption power PgQW {hu) on the photon energy hu  in SQW 
at the CR peak for the bulk phonons and conhned phonons at diữerent values of well’s width: 
L z = 12 11111 (the solid curve), L z =  13 11111 (the dashed curve) and L z =  14 11111 (the dotted 
curve). b) Dependence of the CRLW on the well’s width: bulk phonons (the solid curve) and 
conhned phonons (the dashed curve). F[ere, T  = 300 K V  B  =  10 T.
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Figure 4.4: a) Dependence of the absorption power PgQW (hu) on the photon energy hu  in SQW 
at the CR peak for the bulk phonons and conhned phonons at diữerent values of magnetic held: 
B  =  10 T (the solid curve), B  =  11 T  (the dashed curve) and B  =  12 T (the dotted curve). b) 
Dependence of the CRLW on the magnetic held: bulk phonons (the solid curve) and conhned 
phonons (the dashed curve). Here, T  =  300 K and L z =  12 11111.

4.2. Cyclotron resonance linewidth in parabolic quan- 
tum  wells
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Figure 4.5: a) Dependence of the absorption power PpQW(h u ) on the photon energy hu  in PQW  
at the CR peak for the bulk phonons and conhned phonons at diữerent values of tem perature: 
T  =  200 K (the solid curve), T  =  250 K (the dashed curve) and T  =  300 K (the dotted curve). 
b) Dependence of the CRLW on tem perature: bulk phonons (the solid curve) and conhned 
phonons (the dashed curve). F[ere, u z =  0.5U L O i  B  =  10 T.

4.3. Conclusion to Chapter 4

In this chapter, we study the inhuence of phonon conhnement on the cy- 
clotron resonance eíĩect in an inũnite square and the parabolic potential quan- 
tum well with the results as follows:

1. Obtain the numerical and graphical results showing the dependence of

19



0.

0.

0.

0.
17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

ha) (meV) to-/tO] ,o

Figure 4.6: a) Dependence of the absorption power PpọW (hu) on the photon energy hu  in 
PQW  at the CR peak for the bulk phonons and conhned phonons at diữerent values of well’s 
conhnement trequency: u z =  0.5U L O  (the solid curve), u z =  O.Gu l o  (the dashed curve), u z = 
0.7U L O  (the dotted curve). b) Dependence of the CRLW on the well’s conhnement trequency: 
bulk phonons (the solid curve) and conhned phonons (the dashed curve). Here, T  =  300 K, 
B  = 10 T.

Figure 4.7: a) Dependence of the absorption power PpọW (h u ) on the photon energy hu  in 
PQW  at the CR peak for the bulk phonons and conhned phonons at diữerent values of the 
magnetic held: B  =  10 T (the solid curve), B  =  11 T  (the dashed curve) and B  =  12 T (the 
dotted curve). b) Dependence of the CRLW on the magnetic held: bulk phonons (the solid 
curve) and conhned phonons (the dashed curve). Plere, T  =  300 K, u z =  0.5ULO-

absorption power on photon energy when considering bulk phonons and con- 
ũned phonons, thus determining the resonance peak satistying CR conditions 
in the above mentioned wells.

2. Obtain the dependence of CRLW on the temperature, the width of 
wells (inũnite square quantum wells,) a.s well as the conũnement ữequency of 
the well (parabolic quantum well), magnetic ũeld strength in the case of the bulk 
phonons and conũned phonons. Results show that CRLW increases as temper- 
a.tures, conũnement ữequency and magnetic ũeld strength goes up, decrea.ses as 
the width of the well increases. Especially, the results also show tha.t, under the 
same experiment conditions, CRLW for conũned phonons is larger and change
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faster than that of bulk phonons, when the smaller width of the quantum well 
is or the larger conũnement ửequency of the well and magnetic ũeld strength 
are, the more apparent diíĩerence is. The results have been analyzed and ex- 
plained in a reasonable way, which allows to determine the probabilities of the 
processes. The results also show that CRLW decreases rapidly when the width 
of the well is Lz < 25 nm or increases rapidly when the conũnement trequency 
is ujz / ujlo  >0.1 for both phonon models. Thus, for quantum wells with small 
width or large conũnement ửequencies, the inhuence of conũnement phonons 
becomes important and should be included to investigate. In the case of wells 
with large width (Lz > 25 nm) or small conũnement frequency {ujz / ujlo  < 0.1), 
the inhuence of phonons conũnement on CRLW is too small and can be ignored.

GENERAL CONCLUSION

Through this thesis, we have obtained the following results:

1. Obtain explicit expressions of linear and non-linear absorption power 
under the inhuence of applied external electric ũeld and expression of linear 
absorption power under the inhuence of both external electric ũeld and mag- 
netic ũeld in the case of bulk phonons and conũned phonons in inũnite square 
quantum wells and parabolic quantum wells.

2. The spectral linewidth of electron-phonon resonance peak detected by 
linear, nonlinear optics for conũned phonons increases and varies more rapidly 
than that of bulk phonons. For quantum wells with a small width (Lz < 10 nm) 
or a large conũnement ửequency {ujz / ujlo  > 0.2), the inhuence of conũnement 
phonons becomes important and should be included to investigate. In the case 
of a well with large width (Lz > 10 nm) or a small conũnement frequency 
{ujz / ujlo  < 0.2), inhuence of phonons conũnement on spectral linewidth of 
electron-phonon resonance peak detected by optics (probed optically) is too 
small and can be ignored.

3. The spectral linewidth of magneto-phonon resonance peak detected by 
optics (The spectral linewidth of cyclotron resonance peak) for conũned phonon 
increases and varies more rapidly than that of bulk phonons. For quantum wells 
with a small width (Lz < 25 nm) or a large conũnement ửequency {ujz / ujlo  >
0.1), the inhuence of conũnement phonons becomes important and should be 
included to investigate. In the case of a well with large width (Lz > 25 nm) or a
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small conũnement ửequency (ujzỊuủu) < 0.1), inhuence of phonons conũnement 
on spectral linewidth of magneto-phonon resonance peak detected by optics 
(probed optically) is too small and can be ignored.

4. For the above both kinds of wells, when phonons are conhned then only 
odd modes contribute to intra-subband transitions and even modes contribute 
to inter-subband transitions. Furthermore, when phonons are conhned, depen- 
dence of the linewidth on the temperature as well as on the conũned level of the 
System (on the well’s width for square quantum wells, on the well’s conũnement 
ửequency for parabolic quantum wells) of the ODEPR, ODMPR and CR peak 
in square quantum wells varies faster than the parabolic one.

5. Phonon conũnement causes signiũcant increase in the spectral widths 
and varied more rapidly than that of bulk phonons in both cases when only 
external electric ũeld is applied to the System and when both electric ũeld and 
magnetic ũeld are applied to the System. This opens us up to the possibility of 
detecting above eíĩects in fact is large when the phonons are conũned.

6. The results of the thesis conũrm the validity and eíĩectiveness of the use 
of quantum statistical methods to investigate the transport behavior of elec- 
tron Systems in quantum wells. The projection operator method exhibit many 
advantages, expressed through obtained analytical expressions that are íairly 
explicit and contain a clear, physical meaning about transition possibilities of 
electrons under the inhuence of applied external ũeld. In addition, from the 
numerical results of the spectral linewidths, the proũle method is shown to be 
effective.

7. The obtained results of the thesis are new, making a contribution to 
explain the scattering mechanisms due to electron-phonon interactions in quan- 
tum wells under the inhuence of external ũelds. In addition, the results of this 
thesis may provide new and useful information on the physical properties of 
electron Systems in quantum wells, such as the distance between energy levels, 
effective mass... for the development of low-dimensional semiconductor mate- 
rials Science and manufacturing technology of electronics and optoelectronics 
devices, as well as guide us to experimental research in the future.

8. The problems in the thesis may also be extended to the case of taking 
into account interaction of electron and conũned acoustic and interíace phonons. 
This makes the problem more complex but also more interesting. In the future, 
we hope we have suitable conditions to further investigate these problems.
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