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tròn có bán kính R = 45 Å (đường liền nét), R = 55 Å
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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những thập kỉ qua, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các kĩ

thuật chế tạo vật liệu hiện đại mà các nhà khoa học đã tạo ra được nhiều

cấu trúc na-nô bán dẫn khác nhau [2]. Trong các cấu trúc này, hạt tải bị

giới hạn chuyển động trong phạm vi na-nô-mét làm xuất hiện nhiều hiệu

ứng vật lý đặc biệt như hiệu ứng bề mặt hay hiệu ứng giam giữ lượng

tử [3], [64]. Nhờ đó mà các cấu trúc na-nô bán dẫn sở hữu những đặc

tính quang độc đáo, chúng có thể được ứng dụng để sản xuất các thiết

bị mới [26], [59], [80], [100]. Những thiết bị này có vai trò quan trọng

trong nhiều lĩnh vực của đời sống như y học, quân sự, thông tin liên lạc

và một số lĩnh vực khác [25], [78], [106]. Cho đến nay, các cấu trúc na-nô

bán dẫn vẫn thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu do nhiều tính

chất thú vị của chúng vẫn chưa được khảo sát chi tiết. Chúng được kì

vọng sẽ còn nhiều đóng góp to lớn hơn nữa trong tương lai.

Các cấu trúc na-nô bán dẫn thấp chiều như giếng lượng tử, dây

lượng tử và chấm lượng tử sở hữu nhiều tính chất và ưu điểm nổi bật

khác biệt với các vật liệu khối [92]. Trong các cấu trúc này, hạt tải có

thể bị giới hạn chuyển động tự do theo một, hai hay cả ba chiều không

gian tạo ra các hiệu ứng lượng tử đặc biệt ảnh hưởng mạnh lên phổ năng

lượng và hàm sóng của các hạt. Các hiệu ứng giam giữ lượng tử được

thể hiện rất rõ và phụ thuộc nhạy vào kích thước của cấu trúc, chẳng

hạn như sự thay đổi độ rộng vùng cấm của cấu trúc lượng tử hay sự
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dịch chuyển của phổ hấp thụ quang liên vùng [121]. Nhờ sự ra đời của

các xung laser cực ngắn và các kĩ thuật thực nghiệm hiện đại, các nhà

khoa học tiếp tục khám phá ra nhiều đặc tính vật lý mới trong các cấu

trúc na-nô bán dẫn thấp chiều [20], [34], [53], [82], [114]. Chúng có tiềm

năng ứng dụng lớn trong việc chế tạo các thiết bị hiện đại có độ bền tốt,

hiệu suất cao và hoạt động ổn định [43], [118], [129].

Một trong những hiệu ứng vật lý đặc biệt xảy ra trong các cấu

trúc na-nô bán dẫn thấp chiều đó là hiệu ứng Stark quang học của

exciton [32]. Sự tồn tại của hiệu ứng này đã gây ra hiện tượng tách vạch

quang phổ trong phổ hấp thụ liên vùng mà có thể được ứng dụng để chế

tạo các công tắc quang cho các thiết bị máy tính lượng tử [8], [44]. Hiệu

ứng Stark quang học của exciton có thể được nghiên cứu lý thuyết bằng

nhiều phương pháp khác nhau như hình thức luận hàm sóng tái chuẩn

hóa [95], lý thuyết ma trận mật độ [97], lý thuyết độ cảm phi tuyến bậc

ba [93] hay phương pháp sai phân hữu hạn [109]. Các nghiên cứu cho đến

thời điểm hiện tại đều chỉ ra được những dấu hiệu đặc trưng của hiệu

ứng Stark quang học như sự tách vạch phổ hấp thụ và sự dịch chuyển

Stark quang. Mặc dù vậy, còn nhiều vấn đề liên quan tác động mạnh lên

sự tồn tại và các đặc tính quang của hiệu ứng vẫn chưa được làm rõ,

chẳng hạn như nguồn gốc phát sinh của hiệu ứng, ảnh hưởng của điện

trường ngoài và kích thước cấu trúc lên phổ hấp thụ quang. Hơn nữa, sự

tồn tại và các hành vi của hiệu ứng Stark quang học của exciton trong

các cấu trúc thấp chiều vẫn chưa được giải thích chi tiết.

Một hiện tượng vật lý đặc biệt khác có nguồn gốc từ hiệu ứng Stark

quang học của exciton đó là phách lượng tử của exciton [123]. Phách

lượng tử của exciton là hành vi dao động của cường độ của ánh sáng
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hấp thụ hoặc phát xạ trong các chuyển dời quang. Sự tồn tại phách

lượng tử của exciton trong các cấu trúc thấp chiều bán dẫn đã tạo ra

những tính chất quang độc đáo mà có thể được ứng dụng để chế tạo các

transistor quang điện lai hay các cặp photon bị rối cho các thiết bị tính

toán lượng tử. Phách lượng tử của exciton có thể được nghiên cứu bằng

các phương pháp đã được đề cập trong [93], [95], [97], [109]. Gần đây,

hiện tượng này tiếp tục được nghiên cứu bằng lý thuyết quang hóa [102]

và lý thuyết nhiễu loạn nhiều hạt không cân bằng [103]. Tuy nhiên, các

nghiên cứu cho đến thời điểm hiện tại chủ yếu được thực hiện trên các

giếng lượng tử và chấm lượng tử, sự tồn tại phách lượng tử của exciton

trong các dây lượng tử bán dẫn ít được biết đến. Hơn nữa, các công trình

nghiên cứu chưa giải thích rõ nguồn gốc của phách lượng tử của exciton

cũng như ảnh hưởng của điện trường ngoài và kích thước của cấu trúc

lên chu kì (tần số) và biên độ của phách lượng tử.

Cùng với việc nghiên cứu và chế tạo các thiết bị tính toán lượng tử

và thông tin lượng tử, việc phát triển các hệ thống máy tính và các thiết

bị truyền thông tin truyền thống vẫn là một vấn đề có tính thời sự hiện

nay. Gần đây, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng sóng

TeraHertz trong việc truyền dẫn tín hiệu để làm tăng tốc độ xử lý dữ

liệu của các bộ nhớ máy tính [98]. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các nguồn

phát xạ TeraHertz ổn định và dễ điều khiển vẫn là một bài toán thu hút

sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Các công trình nghiên cứu trong

lĩnh vực này đã cho thấy rằng các cấu trúc na-nô bán dẫn là những

nguồn phát xạ TeraHertz đầy tiềm năng dựa trên hiện tượng kết cặp

LO phonon (phonon quang dọc)-plasmon [116]. Các mode kết cặp LO

phonon-plasmon nằm trong dải tần số TeraHertz và phụ thuộc mạnh vào
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các tham số của hệ như nồng độ hạt tải hay kích thước của cấu trúc. Các

nhà nghiên cứu đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để khảo sát

sự tồn tại cũng như hành vi của các mode kết cặp LO phonon-plasmon,

trong đó lý thuyết hàm điện môi [117] và các phương pháp mô phỏng

Monte-Carlo [119] đã được nhiều nhà khoa học lựa chọn. Các nghiên cứu

cho đến thời điểm hiện tại đều đã chỉ ra được những dấu hiệu rõ ràng

về sự tồn tại của các mode kết cặp LO phonon-plasmon trong các cấu

trúc na-nô bán dẫn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của kích thước cấu trúc, sự

phân cực của điện trường ngoài và hướng truyền sóng lên hành vi của

các mode kết cặp này vẫn chưa được nghiên cứu và giải thích chi tiết.

Chúng tôi cho rằng đây là một hiện tượng vật lí khá thú vị và có nhiều

tiềm năng ứng dụng nên cần được khảo sát chi tiết.

Tóm lại, việc nghiên cứu các tính chất quang của các cấu trúc na-nô

bán dẫn nói chung và các cấu trúc na-nô bán dẫn thấp chiều nói riêng,

cũng như việc tìm kiếm các cấu trúc lượng tử và hệ vật liệu phù hợp

cho các ứng dụng công nghệ mới đang là một trong những vấn đề có

tính thời sự và có ý nghĩa thực tiễn cao. Vì những lí do này chúng tôi

đã chọn đề tài nghiên cứu của luận án là "Nghiên cứu một số tính chất

quang của cấu trúc na-nô bán dẫn".

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung của luận án là nghiên cứu một số tính chất quang

của dây lượng tử bán dẫn và các lớp màng mỏng bán dẫn có tiềm năng

ứng dụng trong các thiết bị mới, cung cấp một số thông tin hữu ích cho

các nghiên cứu thực nghiệm kiểm chứng trong tương lai. Để thực hiện

mục tiêu trên, luận án tập trung vào các mục tiêu cụ thể như sau:
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• Khảo sát hiệu ứng Stark quang học của exciton và hiện tượng

phách lượng tử của exciton trong dây lượng tử bán dẫn. Khảo sát hiện

tượng kết cặp LO phonon-plasmon trong các lớp màng mỏng bán dẫn

và trong dây lượng tử bán dẫn;

• Khảo sát ảnh hưởng của điện trường ngoài và các tham số của

cấu trúc lượng tử lên phổ hấp thụ quang liên vùng khi xảy ra hiệu ứng

Stark quang học, lên chu kì (tần số) và biên độ của phách lượng tử, lên

hành vi của các mode kết cặp LO phonon-plasmon;

• Biện luận và giải thích sự tồn tại cũng như cơ chế phát sinh các

hành vi của hiệu ứng Stark quang học của exciton, hiện tượng phách

lượng tử của exciton và các mode kết cặp LO phonon-plasmon.

3. Nội dung nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu ba nội dung chính sau đây.

Thứ nhất, khảo sát hiệu ứng Stark quang học của exciton trong mô

hình hệ ba mức của dây lượng tử bán dẫn hình trụ tròn bằng lý thuyết

hàm sóng tái chuẩn hóa. Khảo sát các đặc điểm của phổ hấp thụ quang

liên vùng khi chưa có và khi có tác dụng của sóng bơm cộng hưởng mạnh.

Nghiên cứu ảnh hưởng của điện trường ngoài và bán kính dây lượng tử

lên các đặc tính quang của hiệu ứng Stark quang học của exciton.

Thứ hai, khảo sát hiện tượng phách lượng tử của exciton trong mô

hình hệ ba mức của dây lượng tử bán dẫn hình trụ tròn bằng lý thuyết

hàm sóng tái chuẩn hóa. Khảo sát các đặc điểm của cường độ hấp thụ

của exciton khi chưa có và khi có tác dụng của sóng bơm cộng hưởng

mạnh. Nghiên cứu ảnh hưởng của điện trường ngoài và bán kính dây

lượng tử lên chu kì (tần số) và biên độ của phách lượng tử.
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Thứ ba, nghiên cứu hiện tượng kết cặp LO phonon-plasmon trong

các lớp màng mỏng bán dẫn hợp chất ba thành phần và trong cấu trúc

dây lượng tử bán dẫn hình trụ tròn bằng lý thuyết hàm điện môi. Khảo

sát ảnh hưởng của sự phân cực của điện trường ngoài, hướng truyền

sóng, mật độ electron và kích thước của cấu trúc bán dẫn lên các tính

chất quang của các mode kết cặp LO phonon-plasmon.

4. Phạm vi nghiên cứu

Luận án chỉ giới hạn nghiên cứu hiệu ứng Stark quang học của

exciton và hiện tượng phách lượng tử của exciton trong dây lượng tử,

nghiên cứu hiện tượng kết cặp LO phonon-plasmon trong các lớp màng

mỏng và trong dây lượng tử. Đối với dây lượng tử, luận án chỉ khảo sát

cấu trúc dây lượng tử bán dẫn hình trụ tròn với hàng rào thế giam giữ

hạt tải cao vô hạn. Đối với các lớp màng mỏng, luận án chỉ khảo sát các

lớp màng mỏng bán dẫn hợp chất ba thành phần.

5. Phương pháp nghiên cứu

Đối với việc nghiên cứu hiệu ứng Stark quang học của exciton và

hiện tượng phách lượng tử của exciton, chúng tôi áp dụng hình thức luận

hàm sóng tái chuẩn hóa cho mô hình hệ ba mức năng lượng lượng tử

hóa và một số lý thuyết của cơ học lượng tử để tính toán tốc độ chuyển

dời và cường độ hấp thụ của exciton. Đối với việc nghiên cứu hiện tượng

kết cặp LO phonon-plasmon, chúng tôi áp dụng lý thuyết hàm điện môi

để khảo sát hệ số truyền qua của vật liệu. Ngoài ra, việc tính số và vẽ

đồ thị được thực hiện trên phần mềm Mathematica.
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6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Các kết quả nghiên cứu trong luận án này đã chỉ ra được sự tồn tại

cũng như các đặc tính quang của hiệu ứng Stark quang học của exciton

và hiện tượng phách lượng tử của exciton trong dây lượng tử bán dẫn

hình trụ tròn. Luận án cũng đã chứng minh được sự tồn tại và hành

vi của các mode kết cặp LO phonon-plasmon trong các lớp màng mỏng

bán dẫn hợp chất ba thành phần và trong dây lượng tử bán dẫn hình

trụ tròn. Những kết quả này có thể cung cấp những thông tin hữu ích

cho các nhà nghiên cứu trong cùng lĩnh vực và các lĩnh vực liên quan.

Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu trong luận án này cũng đã đưa

ra một số thông tin gợi ý về bước sóng, hướng truyền sóng và cường

độ điện trường của ánh sáng có thể được sử dụng trong các nghiên cứu

thực nghiệm kiểm chứng trong tương lai. Hơn nữa, các hiệu ứng và hiện

tượng vật lý được nghiên cứu trong luận án này có nhiều tiềm năng ứng

dụng trong các thiết bị mới, đặc biệt là các thiết bị tính toán lượng tử

và thông tin lượng tử. Đây là một trong những hướng nghiên cứu có tính

thời sự, có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao.

7. Bố cục của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận chung, danh mục các bảng, danh mục

các chữ viết tắt, danh mục các hình vẽ, danh mục các công trình có liên

quan đến luận án, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận án

được trình bày trong bốn chương.

Chương 1 trình bày tổng quan về các cấu trúc na-nô bán dẫn, cấu

trúc dây lượng tử bán dẫn, exciton trong dây lượng tử bán dẫn; hình

thức luận hàm sóng tái chuẩn hóa và lý thuyết hàm điện môi.
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Chương 2 trình bày nghiên cứu về sự tồn tại và các tính chất quang

của hiệu ứng Stark quang học của exciton trong dây lượng tử bán dẫn

hình trụ tròn bằng hình thức luận hàm sóng tái chuẩn hóa.

Chương 3 trình bày nghiên cứu về sự tồn tại và các tính chất quang

của hiện tượng phách lượng tử của exciton trong dây lượng tử bán dẫn

hình trụ tròn bằng hình thức luận hàm sóng tái chuẩn hóa.

Chương 4 trình bày nghiên cứu về sự tồn tại và hành vi của các

mode kết cặp LO phonon-plasmon trong các lớp màng mỏng bán dẫn

hợp chất ba thành phần và trong cấu trúc dây lượng tử bán dẫn hình

trụ tròn bằng lý thuyết hàm điện môi.

Các kết quả nghiên cứu trong luận án này được công bố trong 04

công trình dưới dạng các bài báo khoa học, trong đó 01 bài được đăng

trên tạp chí "Japanese Journal of Applied Physics" thuộc danh mục ISI,

01 bài được đăng trên tạp chí "Journal of Nanomaterials" thuộc danh

mục ISI, 01 bài được đăng trên "Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa

học Tự nhiên" và 01 bài được đăng trên "Tạp chí Khoa học và Giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Huế". Ngoài ra, có 01 bài đang hoàn thiện để

gửi đăng ở một tạp chí quốc tế.
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NỘI DUNG

Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về cấu trúc na-nô bán dẫn

Khoa học na-nô là ngành khoa học nghiên cứu về các tính chất nhiệt,

điện, từ, quang, cơ học của các vật liệu có kích thước na-nô-mét [31]. Sự

phát triển vượt bậc của lĩnh vực khoa học na-nô gắn liền với sự ra đời

của các công nghệ na-nô hiện đại, điển hình như sự ra đời của các kính

hiển vi đầu dò quét [81] hay các kĩ thuật chế tạo vật liệu tiên tiến [2].

Những thành tựu này đã giúp các nhà khoa học có thể quan sát vật chất

đến kích thước cỡ vài nguyên tử hay phân tử, tạo điều kiện thuận lợi cho

việc nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng các cấu trúc na-nô bán dẫn. Nhờ

đó mà nhiều cấu trúc na-nô bán dẫn khác nhau đã được chế tạo thành

công và được tập trung nghiên cứu mạnh mẽ.

Trong các vật liệu bán dẫn, chuyển động của hạt tải có thể bị giới

hạn một, hai hay cả ba chiều không gian trong phạm vi na-nô-mét tạo

thành các cấu trúc na-nô bán dẫn khác nhau như các lớp màng mỏng,

các dây na-nô (ống na-nô) hay các hạt na-nô [64]. Trong các cấu trúc

na-nô bán dẫn, tỉ lệ các nguyên tử trên bề mặt của cấu trúc thường rất

lớn so với tổng thể tích của các hạt, tỉ lệ này càng tăng khi kích thước

9



của cấu trúc càng giảm [89]. Các nguyên tử trên bề mặt đóng vai trò

như các tâm hoạt động tạo ra các hiệu ứng bề mặt đặc trưng. Vì vậy,

các vật liệu na-nô thường có hoạt tính hóa học cao và sở hữu nhiều tính

năng độc đáo [54]. Hơn nữa, các khuyết tật trong cấu trúc của vật liệu

na-nô bán dẫn giảm đi đáng kể so với trong cấu trúc của vật liệu thông

thường, nhờ đó mà các cấu trúc na-nô bán dẫn thể hiện được độ ổn định,

độ tin cậy và tính hiệu quả trong các ứng dụng [89].

Trong các cấu trúc na-nô bán dẫn hạt tải có thể bị giam giữ một,

hai hay cả ba chiều không gian trong phạm vi nhỏ hơn bước sóng De

Broglie của điện tử hoặc lỗ trống. Những cấu trúc này thường được gọi

là các cấu trúc na-nô bán dẫn thấp chiều như giếng lượng tử, dây lượng

tử hay chấm lượng tử [55]. Trong các cấu trúc na-nô thấp chiều năng

lượng của các hạt tải bị lượng tử hóa, điều này có thể làm phát sinh

nhiều hiệu ứng vật lý đặc biệt [19], [121], [120]. Bên cạnh đó, độ rộng

vùng cấm của cấu trúc lượng tử có thể được điều khiển bằng cách điều

chỉnh kích thước của cấu trúc, thành phần hóa học của vật liệu bán dẫn

hay các yếu tố pha tạp. Điều này có thể dẫn tới sự mở rộng phổ hấp thụ

hoặc phát xạ photon của các cấu trúc na-nô thấp chiều.

Nhờ sở hữu những tính năng độc đáo và đa dạng, các cấu trúc

na-nô bán dẫn nói chung và các cấu trúc na-nô bán dẫn thấp chiều

nói riêng đã có những đóng góp to lớn trong nhiều lĩnh vực của đời

sống [25], [78], [106]. Chúng đã và đang được nghiên cứu và ứng dụng để

chế tạo các thiết bị điện tử và quang điện tử như các đi-ốt phát quang,

các transistor hiệu ứng trường hay các laser lượng tử [65], [129], [118].

Các thiết bị này có nhiều ưu điểm nổi bật như tiết kiệm năng lượng, độ

bền tốt, hiệu suất cao và hoạt động ổn định. Trong lĩnh vực thông tin
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liên lạc, chúng có thể được ứng dụng để chế tạo các bộ nhớ ghi thông

tin nhanh hơn và lưu trữ lâu hơn, các thiết bị TeraHertz hay các thiết bị

quang tử tích hợp cho các ứng dụng truyền thông [14], [34], [56]. Trong

lĩnh vực y học, các nhà khoa học đã sử dụng các hạt na-nô bạc để chế

tạo các thiết bị y tế kháng khuẩn, các chấm lượng tử được áp dụng để

nghiên cứu các tế bào gốc trong y học tái tạo [86]. Bên cạnh đó, các cấu

trúc na-nô bán dẫn còn có nhiều tiềm năng ứng dụng lớn trong lĩnh vực

tính toán lượng tử và thông tin lượng tử trong tương lai.

1.2. Cấu trúc dây lượng tử bán dẫn

1.2.1. Tổng quan về dây lượng tử bán dẫn

Dây lượng tử bán dẫn là cấu trúc mà trong đó các hạt tải bị giam

giữ theo hai chiều không gian ở kích thước thường nhỏ hơn 10 nm nhưng

có thể chuyển động tự do dọc theo trục của dây. Sự giam giữ lượng tử

trong cấu trúc dây lượng tử đã làm cho năng lượng của các hạt tải trong

cấu trúc này bị lượng tử hóa, vì vậy phổ năng lượng của các hạt nhận

các giá trị rời rạc. Sự lượng tử hóa năng lượng của các hạt trong cấu

trúc dây lượng tử mạnh hơn so với trong các cấu trúc giếng lượng tử

nhưng yếu hơn so với trong các cấu trúc chấm lượng tử. Hơn nữa, trong

cấu trúc dây lượng tử các electron gần như chỉ chuyển động một chiều

và ảnh hưởng của sự tương tác giữa các electron lên các tính chất của

hệ càng được thể hiện rõ, tác động mạnh lên các đặc tính vận chuyển

và làm xuất hiện nhiều hiện tượng vật lý mới [17]. Những yếu tố này

đã tạo ra nhiều tính chất điện và tính chất quang mới của cấu trúc dây

lượng tử mà có thể có nhiều ứng dụng quan trọng [60], [75].

11



Các cấu trúc dây lượng tử bán dẫn được chế tạo từ các lớp tiếp xúc

dị thể là chủ đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa

học trong lĩnh vực vật lý bán dẫn hiện nay [92]. Trong các cấu trúc dây

lượng tử loại này người ta có thể kiểm soát được các thông số cơ bản bên

trong cấu trúc như bề rộng vùng cấm, khối lượng hiệu dụng, phổ năng

lượng hay độ linh động của hạt tải. Các cấu trúc dây lượng tử bán dẫn

hình thành từ các dị tiếp xúc thường được chế tạo bằng nhiều công nghệ

epitaxy như công nghệ epitaxy chùm hóa học, epitaxy lớp nguyên tử

nhưng phổ biến nhất là phương pháp epitaxy chùm phân tử và epitaxy

pha hơi kim loại hữu cơ [2]. Các dây lượng tử được nuôi cấy bằng công

nghệ epitaxy có độ linh động của điện tử cao, hạn chế được các khuyết

tật mạng và có thể kiểm soát được độ dày của các lớp bán dẫn. Bên cạnh

đó, người ta còn kết hợp với kĩ thuật in thạch bản (lithography) hay kĩ

thuật khắc (etching) để tạo ra các dây lượng tử có hình dạng khác nhau

như dây lượng tử hình trụ hay dây lượng tử hình chữ nhật [55]. Đối với

các dây lượng tử có hình dạng phức tạp hơn như dây lượng tử hình chữ

V (V-grooved) [66] hay dây lượng tử hình chữ T (T-shaped) [110], người

ta thường nuôi cấy trên các mẫu được định sẵn. Các dây lượng tử bán

dẫn thường được chế tạo từ các vật liệu bán dẫn nhóm III-V, nhóm II-VI

và các hợp chất của chúng [99]. Các cặp vật liệu bán dẫn có nhiều ưu

điểm và đang được nghiên cứu mạnh hiện nay là InAs/GaAs, AlN/GaN,

GaN/AlGaN, GaAs/AlGaAs hay InAlAs/InGaAs.

Các công trình nghiên cứu về dây lượng tử đã cho thấy rằng, các

tính chất vật lý của các cấu trúc dây lượng tử phù hợp cho các ứng dụng

để chế tạo các laser tốc độ cao, các ống dẫn sóng điện tử lượng tử, các

transistor hiệu ứng trường đường ngầm cộng hưởng, các mạng viễn thông

12



và nhiều thiết bị điện tử và quang điện tử khác [13], [52], [104], [127]. Gần

đây, các nghiên cứu về sự chuyển động và tương tác giữa các electron

trong dây lượng tử đã chỉ ra nhiều hiệu ứng lượng tử mới [35]. Chúng có

thể được ứng dụng trong các thiết bị công nghệ lượng tử mới, chẳng hạn

như thiết kế các hệ thống tính toán và vận tải qubit [41], chế tạo các

máy dò điện tích qubit [74] hay các thiết bị tính toán lượng tử [11]. Tuy

nhiên, các tính chất của cấu trúc dây lượng tử khá đa dạng và phong

phú, nhiều hiện tượng và hiệu ứng vật lý đặc biệt trong các cấu trúc này

vẫn chưa được nghiên cứu chi tiết hoặc chưa được biết đến. Chúng có

thể có nhiều ứng dụng quan trọng hơn nữa trong tương lai.

1.2.2. Hàm sóng và năng lượng của hạt trong dây lượng tử

bán dẫn hình trụ tròn

Xét cấu trúc dây lượng tử bán dẫn hình trụ tròn có bán kính tiết

diện R, chiều dài L nằm dọc theo trục Oz của hệ tọa độ trụ (r, ϕ, z) như

được minh họa trên hình 1.1. Trong cấu trúc này, hạt tải có thể chuyển

động tự do dọc theo trục Oz nhưng bị giam giữ trong mặt phẳng Oxy

bởi thế đối xứng trụ cao vô hạn có dạng như sau [63]

U(x, y) = U(r) =


0 nếu r < R,

∞ nếu r ≥ R,

(1.1)

với r là khoảng cách từ vị trí của hạt đến trục của dây. Theo phương Oz,

chuyển động của các điện tử (lỗ trống) có thể được mô tả bởi phương

trình Schrödinger có dạng

d2Ψe,h(z)

dz2
+

2me,hE
e,h
z

~2
Ψe,h(z) = 0. (1.2)
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Hình 1.1: Mô hình dây lượng tử hình trụ tròn GaAs/AlGaAs trong hệ tọa độ trụ.

Giải phương trình (1.2) ta có thể tìm được hàm sóng và năng lượng của

các hạt theo phương Oz có dạng tương ứng như sau

Ψe,h(z) = Ψe,h
kz

(z) =
1√
L
eikzz, (1.3)

và

Ee,h
z = Ee,h

kz
=

~2k2
z

2me,h
, (1.4)

trong đó me,h là khối lượng hiệu dụng của điện tử (lỗ trống), kz là độ

lớn của vectơ sóng của các hạt theo trục Oz.

Trong mặt phẳng Oxy, các điện tử (lỗ trống) bị giam giữ bởi thế

đối xứng trụ cao vô hạn, vì vậy ta có thể viết phương trình Schrödinger

của các hạt trong hệ tọa độ cực ~r = (r, ϕ) dưới dạng như sau(
∂2

∂r2
+

1

r

∂

∂r
+

1

r2

∂2

∂ϕ2

)
Ψe,h(r, ϕ) +

2me,hE
e,h
x,y

~2
Ψe,h(r, ϕ) = 0. (1.5)

Giải phương trình (1.5) (xem mục P1 trong phụ lục) ta có thể tìm được

hàm sóng của các hạt trong mặt phẳng giam giữ Oxy có dạng

Ψe,h(r, ϕ) = Ψe,h
mn(~r) =

1√
πR2

Jm
(
χmn

r
R

)
Jm+1(χmn)

eimϕ, (1.6)
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với các mức năng lượng lượng tử hóa của các hạt được xác định bởi

Ee,h
x,y = Ee,h

mn =
~2χ2

mn

2me,hR2
, (1.7)

trong đó χmn là các không điểm của hàm Bessel nguyên bậc m loại một

Jm(r) với m = 0, 1, 2, ... và n = 1, 2, 3, .... Các không điểm đầu tiên

ứng với một số giá trị của m và n được cho trong bảng 1.1.

Bảng 1.1: Các không điểm χmn đầu tiên của hàm Bessel nguyên bậc m loại một Jm(r).

Từ bảng 1.1 chúng ta thấy rằng χ01 = 2.4048 và χ11 = 3.8317 là hai

không điểm có giá trị nhỏ nhất tương ứng với các chỉ số (m,n) = (0, 1)

và (m,n) = (1, 1). Vì vậy, mức năng lượng lượng tử hóa thấp nhất của

lỗ trống được xác định là Eh
01 với hàm sóng tương ứng là Ψh

01(~r). Hai

mức năng lượng lượng tử hóa thấp nhất của điện tử được xác định là

Ee
01 và Ee

11 với các hàm sóng tương ứng là Ψe
01(~r) và Ψe

11(~r). Từ các biểu

thức (1.3), (1.4), (1.6) và (1.7) ta tìm được hàm sóng và năng lượng toàn

phần của điện tử (lỗ trống) chuyển động trong dây lượng tử hình trụ

tròn với thế giam giữ cao vô hạn có dạng như sau

Ψe,h
mnkz

(~r, z) = Ψe,h
mn(~r)Ψ

e,h
kz

(z) =
1√
πLR2

Jm
(
χmn

r
R

)
Jm+1(χmn)

eimϕeikzz, (1.8)

và

Ee,h
mnkz

= Ee,h
mn + Ee,h

kz
=

~2χ2
mn

2me,hR2
+

~2k2
z

2me,h
. (1.9)
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1.3. Exciton trong dây lượng tử bán dẫn

Trong các cấu trúc bán dẫn thấp chiều, khi một điện tử trong vùng

hóa trị hấp thụ được các photon ánh sáng phù hợp nó có thể bị kích

thích để dịch chuyển từ vùng hóa trị lên vùng dẫn. Quá trình dịch chuyển

này tạo ra một điện tử mang điện âm và một lỗ trống mang điện dương.

Chúng liên kết với nhau bằng lực tương tác Coulomb sinh ra một exciton.

Nếu exciton này có thể chuyển động trong tinh thể bán dẫn thì chúng

được gọi là exciton tự do hay exciton Wannier-Mott. Ngược lại, nếu

chuyển động của exciton liên quan tới sự chuyển kích thích từ nguyên

tử này sang nguyên tử khác trong tinh thể bán dẫn thì chúng được gọi

là exiton liên kết hay exciton Frenkel. Exciton là những chuẩn hạt trung

hòa điện, chúng không trực tiếp tham gia vào quá trình tải điện nhưng

sự tồn tại cũng như các hành vi của chúng lại có ảnh hưởng mạnh đến

các tính chất quang của các cấu trúc bán dẫn thấp chiều [5], [10].

Khi điện tử hấp thụ photon để tạo ra các exciton, năng lượng của

các exciton được sinh ra sẽ nhỏ hơn năng lượng của cặp điện tử và lỗ

trống tạo ra các exciton đó. Trong cấu trúc dây lượng tử bán dẫn hình

trụ, các mức năng lượng của exciton được xác định như sau [94]

Emm′ = Eg + Ee
mn + Eh

m′n′ − Elk, (1.10)

trong đó Ee
mn và Eh

m′n′ tương ứng là các mức năng lượng lượng tử hóa

của điện tử và lỗ trống được cho bởi biểu thức (1.7) còn Elk là năng

lượng liên kết của exciton. Các công trình nghiên cứu lý thuyết và thực

nghiệm đã chỉ ra rằng, năng lượng liên kết của exciton phụ thuộc vào

bán kính dây lượng tử, độ sâu của giếng thế giam giữ hạt tải, cường

độ điện trường ngoài và từ trường ngoài [28], [131]. Trong cấu trúc dây
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lượng tử giam giữ hạt tải bởi thế vô hạn, khi bán kính dây giảm xuống

thì năng lượng liên kết của exciton tăng lên. Ngược lại, trong cấu trúc

dây lượng tử giam giữ hạt tải bởi thế hữu hạn, khi giảm bán kính dây

thì năng lượng liên kết của exciton tăng đến một giá trị nhất định và

sau đó giảm xuống. Đối với cấu trúc dây lượng tử GaAs có bán kính từ

40 Å đến 60 Å, năng lượng liên kết của exciton có giá trị chỉ khoảng vài

chục meV. Giá trị này rất nhỏ so với các mức năng lượng lượng tử hóa

của điện tử và lỗ trống. Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu cũng cho

thấy rằng năng lượng liên kết của exciton trong dây lượng tử hình trụ

lớn hơn khoảng mười lần so với trong các giếng lượng tử.

1.4. Hình thức luận hàm sóng tái chuẩn hóa

Xét mô hình hệ ba mức năng lượng lượng tử hóa của điện tử và

lỗ trống bị giam giữ bởi hàng rào thế cao vô hạn trong một dây lượng

tử bán dẫn hình trụ tròn như được minh họa trên hình 1.2. Trong mô

hình này, mức Eh
01 là mức thấp nhất của lỗ trống trong vùng hóa trị còn

hai mức Ee
01 và Ee

11 là hai mức thấp nhất của điện tử trong vùng dẫn.

Đây chính là các mức năng lượng cho trong biểu thức (1.7). Hàm sóng

toàn phần phụ thuộc thời gian của điện tử (lỗ trống) trong mặt phẳng

giam giữ được xác định bởi tích uc,v (~r) Ψe,h
mn (~r) exp

(
− i

~E
e,h
mnt
)
, trong đó

uc,v (~r) là hàm Bloch tuần hoàn tại lân cận tâm vùng Brillouin với c và

v là các kí hiệu tương ứng với vùng dẫn và vùng hóa trị; Ψe,h
mn (~r) là hàm

sóng bao của các hạt được mô tả bởi biểu thức (1.6).

Giả sử hệ được chiếu đồng thời hai sóng điện từ gồm một sóng bơm

mạnh có năng lượng ~ωp (được minh họa bởi mũi tên dày trên hình 1.2)

để kết cặp hai mức Ee
01 và Ee

11 và một sóng dò yếu có năng lượng ~ωt
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(được minh họa bởi mũi tên mảnh trên hình 1.2) để khảo sát các chuyển

dời liên vùng giữa hai mức Eh
01 và Ee

01. Khi đó, tương tác giữa điện tử

và trường điện từ có thể được mô tả bởi Hamiltonian

Ĥint = − e

m0c
~Aj ~̂p, (1.11)

trong đó e, m0 và ~p lần lượt là độ lớn điện tích, khối lượng trần và xung

lượng của điện tử; ~Aj là thế vectơ của trường điện từ với kí hiệu j = p

để chỉ sóng bơm hoặc j = t để chỉ sóng dò.

Hình 1.2: Giản đồ ba mức năng lượng lượng tử hóa gồm mức Eh
01 là mức thấp nhất

của lỗ trống, hai mức Ee
01 và Ee

11 là hai mức thấp nhất của điện tử. Sóng bơm có năng

lượng ~ωp liên kết hai mức Ee
01 và Ee

11 với độ lệch ~∆ω. Sóng dò có năng lượng ~ωt

khảo sát các các chuyển dời liên vùng từ mức Eh
01 lên mức Ee

01.

Dưới tác dụng mạnh của sóng bơm, các điện tử nằm trong trạng

thái trộn được mô tả bởi hàm sóng tái chuẩn hóa

Ψe
mix(~r, t) =

1∑
m=0

cm (t)uc(~r)Ψ
e
m1(~r) exp

(
− i
~
Ee
m1t

)
, (1.12)

trong đó các hệ số cm(t) được xác định từ phương trình Schrödinger

i~
∂Ψe

mix(~r, t)

∂t
= (Ĥ0 + Ĥint)Ψ

e
mix(~r, t), (1.13)

với H0 là Hamiltonian khi sóng bơm chưa hoạt động.
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Thế hàm sóng (1.12) vào phương trình (1.13) ta được

i~
dcm(t)

dt
=

1∑
n=0

〈uc(~r)Ψe
m1(~r)| Ĥint |uc(~r)Ψe

n1(~r)〉

× exp

(
i

~
(Ee

m1 − Ee
n1) t

)
cn(t), (1.14)

hay

i~
dcm(t)

dt
=

1∑
n=0

vmn exp

(
i

~
(Ee

m1 − Ee
n1) t

)
cn(t), (1.15)

trong đó vmn là yếu tố ma trận của chuyển dời quang nội vùng giữa hai

mức Ee
m1 và Ee

n1 của điện tử

vmn = 〈uc(~r)Ψe
m1(~r)| Ĥint |uc(~r)Ψe

n1(~r)〉 . (1.16)

Sau một số bước tính toán ta có thể tìm được các hệ số c0(t) và c1(t),

từ đó phương trình (1.12) có thể được viết lại như sau

Ψe
mix(~r, t) = c0 (t)uc(~r)Ψ

e
01(~r) exp

(
− i
~
Ee

01t

)
+ c1 (t)uc(~r)Ψ

e
11(~r) exp

(
− i
~
Ee

11t

)
. (1.17)

Tiếp theo, chúng ta tính toán tốc độ chuyển dời lượng tử như là

hàm của năng lượng photon của sóng dò thông qua việc khảo sát các

chuyển dời liên vùng từ trạng thái đầu |i〉 đến trạng thái cuối |f〉. Yếu

tố ma trận chuyển dời được xác định như sau

Tfi = 〈f | Ĥint |i〉 , (1.18)

trong đó Hint là Hamiltonian tương tác của điện tử với trường điện từ

của sóng dò được xác định từ phương trình (1.11). Trong trường hợp

sóng bơm chưa được bật lên, trạng thái đầu |i〉 ứng với mức năng lượng

lượng tử hóa thấp nhất của lỗ trống và trạng thái cuối |f〉 ứng với mức
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năng lượng lượng tử hóa thấp nhất của điện tử. Các trạng thái này được

mô tả bởi các hàm sóng có dạng
|i〉 = uv (~r) Ψh

01 (~r) exp
(
− i

~E
h
01t
)
,

|f〉 = uc (~r) Ψe
01 (~r) exp

(
− i

~E
e
01t
)
.

(1.19)

Khi sóng bơm được bật lên, trạng thái đầu |i〉 như được cho bởi

biểu thức (1.19) còn trạng thái cuối |f〉 được mô tả bởi hàm sóng tái

chuẩn hóa Ψe
mix(~r, t) có dạng (1.17). Từ đó, tốc độ chuyển dời liên vùng

có thể được xác định bởi biểu thức [1]

Wfi =
1

~2

∣∣∣∣∣∣
t∫

0

Tfidt

∣∣∣∣∣∣
2

. (1.20)

Ngoài ra, chúng ta có thể tính toán sự phụ thuộc thời gian của cường

độ hấp thụ của exciton trong các chuyển dời liên vùng như sau [24]

I(t) ∝ |Tfi|2 . (1.21)

1.5. Lý thuyết hàm điện môi

Trong các vật liệu bán dẫn phân cực, sự kích thích của ánh sáng bên

ngoài lên các dao động mạng tinh thể và dao động plasma có thể gây ra

hiện tượng kết cặp LO phonon-plasmon. Chúng ta sẽ nghiên cứu sự tồn

tại của các mode kết cặp LO phonon-plasmon thông qua việc khảo sát

hệ số truyền qua của vật liệu. Trước hết, chúng ta xác định hàm điện

môi phức phụ thuộc tần số bằng mô hình dao động cổ điển. Trong mô

hình này, sự dịch chuyển tương đối của các ion mạng tinh thể có thể

được mô tả bởi phương trình [5]

µ
∂2~r

∂t2
+ µγ

∂~r

∂t
+ µω2

TO~r = q ~E, (1.22)
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trong đó ~r, q và µ lần lượt là độ dịch chuyển tương đối, điện tích và

khối lượng rút gọn của các ion mạng, γ là hệ số tắt dần của dao động

mạng được đưa vào một cách hiện tượng luận, ωTO là tần số của phonon

quang ngang và ~E là vectơ cường độ điện trường của sóng ánh sáng. Giả

sử điện trường của ánh sáng phụ thuộc thời gian được cho bởi

~E(t) = ~E0e
−iωt, (1.23)

trong đó E0 là biên độ và ω là tần số của ánh sáng. Dưới tác dụng của

điện trường, li độ của dao động mạng có thể được viết như sau

~r(t) = ~r0e
−iωt, (1.24)

với r0 là biên độ của dao động mạng. Thế các biểu thức (1.23) và (1.24)

vào phương trình (1.22) ta được

~r(t) =
q

µ

~E(t)

ω2
TO − ω2 − iγω

. (1.25)

Sự dịch chuyển của các ion mạng từ vị trí cân bằng của chúng tạo ra

một mômen lưỡng cực điện được định nghĩa như sau

~p(t) = q~r(t). (1.26)

Thế biểu thức (1.25) vào biểu thức (1.26) ta được

~p(t) =
q2

µ

~E(t)

ω2
TO − ω2 − iγω

. (1.27)

Lưỡng cực điện này đóng góp vào độ phân cực vĩ mô một thành phần

cộng hưởng được xác định bởi

~Pch = N~p(t), (1.28)

trong đó N là số ô cơ sở trong một đơn vị thể tích. Thế biểu thức (1.27)

vào biểu thức (1.28) ta được

~Pch =
Nq2

µ

~E(t)

ω2
TO − ω2 − iγω

. (1.29)
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Mối liên hệ giữa vectơ cảm ứng điện ~D với vectơ điện trường ~E(t) của

sóng ánh sáng và vectơ phân cực ~P được định nghĩa như sau

~D = ε0
~E(t) + ~P , (1.30)

trong đó ε0 là độ điện thẩm của chân không. Vì độ phân cực cộng hưởng

được cho bởi (1.29) chỉ có giá trị đáng kể khi ω ≈ ωTO nên ta có thể tách

độ phân cực ~P thành các số hạng không cộng hưởng ~Pkch = ε0χ~E(t) và

số hạng cộng hưởng ~Pch, từ đó ta có thể viết lại (1.30) như sau

~D = ε0
~E(t) + ε0χ~E(t) + ~Pch, (1.31)

với χ là độ điện cảm. Mặt khác, hằng số điện môi ε của vật liệu được

định nghĩa thông qua hệ thức

~D = ε0ε ~E(t). (1.32)

Kết hợp các biểu thức (1.29), (1.31) và (1.32) ta tìm được hằng số điện

môi phụ thuộc tần số có dạng

ε(ω) = 1 + χ+
Nq2

ε0µ

1

ω2
TO − ω2 − iγω

. (1.33)

Trong giới hạn tần số thấp ω → 0, từ biểu thức (1.33) ta xác định được

hằng số điện môi tĩnh có dạng

ε0 ≡ ε(0) = 1 + χ+
Nq2

ε0µω2
TO

. (1.34)

Trong giới hạn tần số cao ω →∞, từ biểu thức (1.33) ta xác định được

hằng số điện môi tần số cao như sau

ε∞ ≡ ε(∞) = 1 + χ. (1.35)

Kết hợp các biểu thức (1.33), (1.34) và (1.35) ta tìm được hằng số điện

môi của vật liệu do đóng góp của các ion mạng tinh thể có dạng

εphonon(ω) = ε∞ +
ε0 − ε∞

1− (ω/ωTO)2 − iγ(ω/ω2
TO)

. (1.36)
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Bây giờ chúng ta tính toán đóng góp của các electron tự do vào hàm

điện môi của vật liệu. Dưới tác dụng của điện trường ngoài, các electron

tự do trôi dạt ngược chiều điện trường. Vì vậy, chuyển động của electron

có thể được mô tả bởi phương trình sau [5]

me
∂2~r

∂t2
+meγp

∂~r

∂t
= −e ~E(t), (1.37)

trong đó me và e lần lượt là khối lượng hiệu dụng và độ lớn điện tích

của electron, γp là hệ số tắt dần của dao động plasma được đưa vào một

cách hiện tượng luận. Tương tự như phương trình (1.22) ta có thể viết

nghiệm của phương trình (1.37) như sau

~r(t) =
e

me

~E(t)

ω2 + iγpω
. (1.38)

Tính toán tương tự như trên ta tìm được hàm điện môi của vật liệu do

đóng góp của các electron tự do có dạng

εplasma(ω) = ε∞ −
ω2
p

ω2 + iγpω
, (1.39)

trong đó ωp là tần số plasma

ωp =

√
Nee2

ε0me
, (1.40)

với Ne là mật độ electron. Từ các biểu thức(1.36) và (1.39) ta tìm được

hàm điện môi phức toàn phần của vật liệu bao gồm tổng các đóng góp

của mạng tinh thể và của electron tự do có dạng [62]

ε̃ (ω) = εphonon(ω) + εplasma(ω). (1.41)

Tiếp theo, ta khảo sát sự phụ thuộc của hệ số truyền qua của vật

liệu vào tần số của sóng ánh sáng chiếu lên bề mặt vật liệu. Giả sử chùm

ánh sáng tới được chiếu xiên lên lớp vật liệu có độ dày d với góc tới θ.
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Trong trường hợp điện trường của sóng tới phân cực s (trường hợp điện

trường nằm ngang - transverse-electric (TE)), hệ số truyền qua của vật

liệu được xác định như sau [107]

TTE (ω) =

∣∣∣∣∣
[
cos (κd)− i

(
κ2 + k2

2κk

)
sin (κd)

]−1
∣∣∣∣∣
2

. (1.42)

Trong trường hợp điện trường của sóng tới phân cực p (trường hợp từ

trường nằm ngang - transverse-magnetic (TM)), hệ số truyền qua của

vật liệu được xác định bởi [107]

TTM (ω) =

∣∣∣∣∣∣
[

cos (κd)− i

(
κ2 + |ñ|2 k2

2 |ñ|2 κk

)
sin (κd)

]−1
∣∣∣∣∣∣
2

, (1.43)

trong đó k là độ lớn của vectơ sóng của sóng tới, κ là hệ số suy giảm tắt

dần và ñ là chiết suất phức của môi trường tinh thể hấp thụ. Chiết suất

phức và hàm điện môi phức liên hệ với nhau thông qua phương trình

ñ2 = ε̃ (ω) . (1.44)

Từ các biểu thức (1.42), (1.43) và (1.44) ta có thể xác định được phổ

truyền qua của vật liệu và từ đó ta có thể tìm thấy dấu hiệu tồn tại của

các mode kết cặp LO phonon-plasmon.

1.6. Kết luận chương 1

Chương này đã trình bày một số lý thuyết trọng tâm sẽ được áp

dụng cho các nghiên cứu trong các chương sau của luận án. Những nội

dung đã được đề cập gồm tổng quan về cấu trúc na-nô bán dẫn, dây

lượng tử bán dẫn, exciton trong dây lượng tử bán dẫn và giới thiệu hai

phương pháp nghiên cứu chính trong luận án đó là hình thức luận hàm

sóng tái chuẩn hóa và lý thuyết hàm điện môi.

24



Đối với các cấu trúc na-nô bán dẫn nói chung và dây lượng tử bán

dẫn nói riêng, chương này đã trình bày tổng quan về một số tính chất

đặc trưng và các ứng dụng của chúng, xác định được hàm sóng và các

mức năng lượng của điện tử và lỗ trống trong dây lượng tử hình trụ tròn

với thế giam giữ vô hạn. Chúng sẽ được áp dụng trong việc nghiên cứu

hiệu ứng Stark quang học của exciton, hiện tượng phách lượng tử của

exciton và các tương tác quang kết cặp LO phonon-plasmon.

Về hai phương pháp nghiên cứu, chương này đã trình bày việc áp

dụng lý thuyết hàm sóng tái chuẩn hóa vào mô hình hệ ba mức năng

lượng để tìm hàm sóng tái chuẩn hóa của điện tử dưới tác dụng của

sóng bơm, từ đó đưa ra biểu thức tổng quát để tính toán yếu tố ma trận

chuyển dời, tốc độ chuyển dời và cường độ hấp thụ của exciton. Các biểu

thức này sẽ được sử dụng để nghiên cứu sự tồn tại của hiệu ứng Stark

quang học và phách lượng tử của exciton. Đối với lý thuyết hàm điện

môi, chương này đã giới thiệu các biểu thức dùng để tính toán hệ số

truyền qua của vật liệu dựa trên hàm điện môi của bán dẫn phân cực.

Chúng sẽ được áp dụng để nghiên cứu sự tồn tại của các mode kết cặp

LO phonon-plasmon trong các cấu trúc bán dẫn.
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Chương 2

HIỆU ỨNG STARK QUANG HỌC CỦA

EXCITON TRONG DÂY LƯỢNG TỬ

BÁN DẪN HÌNH TRỤ TRÒN

2.1. Tổng quan về hiệu ứng Stark quang học của

exciton

Trong các vật liệu bán dẫn thấp chiều, các nhà khoa học đã quan

sát thấy hình ảnh chia tách và dịch chuyển phổ hấp thụ của exciton khi

chiếu một xung laser mạnh lên hệ [8], [32], [44], [101], [115]. Điều này

được xem như là chỉ dấu về sự tồn tại của hiệu ứng Stark quang học

của exciton trong các cấu trúc này. Nguồn gốc của hiệu ứng Stark quang

học của exciton là do sự tương tác giữa các trạng thái của exciton dưới

tác dụng của điện trường ngoài phù hợp. Hiệu ứng này có thể được chia

thành hai loại. Loại đầu tiên là kết quả của sự kết cặp giữa trạng thái cơ

bản và trạng thái kích thích của exciton dưới ảnh hưởng của một chùm

laser bơm cường độ mạnh, được gọi là hiệu ứng Stark hai mức [46]. Loại

thứ hai được hình thành do sự kết cặp của hai trạng thái kích thích của

exciton dưới tác dụng của một chùm laser bơm có cường độ thấp hơn,

được gọi là hiệu ứng Stark ba mức [42], [46]. Hiệu ứng Stark quang học

ba mức dễ xảy ra và dễ điều khiển hơn so với hiệu ứng Stark quang học

hai mức, vì vậy chúng có nhiều khả năng ứng dụng hơn.
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Hiệu ứng Stark quang học của exciton đã được nhóm nghiên cứu

của Mysyrowicz và Fröhlich phát hiện ra trong các giếng lượng tử cách

đây hơn ba thập kỉ [42], [87]. Sau đó, nhiều công trình nghiên cứu lý

thuyết và thực nghiệm về hiệu ứng này đã được thực hiện. Năm 1993,

tác giả Nguyễn Hồng Quang đã nghiên cứu lý thuyết về ảnh hưởng của

trường điện từ cộng hưởng lên sự hấp thụ ánh sáng của exciton trong

giếng lượng tử [95]. Tác giả đã tính toán được xác suất hấp thụ một

photon của exciton khi có sự tác dụng của điện trường ngoài cộng hưởng

trong giếng lượng tử ZnSe/Zn1−xMnxSe. Từ đó, tác giả đã chỉ ra sự tách

vạch quang phổ trong phổ hấp thụ của exciton. Gần đây, năm 2011,

nhóm nghiên cứu của Le Gall cũng đã nghiên cứu thực nghiệm hiệu ứng

Stark quang học và trạng thái của exciton trong chấm lượng tử CdTe

pha tạp Mn [45]. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng năng lượng của bất kì trạng

thái spin nào của nguyên tử Mn có thể được điều chỉnh độc lập bằng

việc sử dụng hiệu ứng Stark quang học dưới tác dụng của một laser

điều khiển. Năm 2013, Chandan Biswas cùng các cộng sự đã tiến hành

thực nghiệm nghiên cứu một số tính chất điện tử và quang điện tử trong

cấu trúc chấm lượng tử và ống na-nô carbon khi xảy ra hiệu ứng Stark

quang học [22]. Các kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng động lực hạt

tải trong các cấu trúc nói trên có nhiều tiềm năng ứng dụng trong tương

lai, đặc biệt là trong các linh kiện và thiết bị quang điện tử mới. Dựa

trên những tính chất quang đặc biệt của hiệu ứng Stark quang học mà

các nhà nghiên cứu đã đề xuất một số ứng dụng triển vọng của hiệu

ứng này trong lĩnh vực tính toán lượng tử như là chế tạo các công tắc

quang [8], [44], các bộ điều biến quang [101], các hệ đa năng lai trung

tính [49] hay các transistor hiệu ứng trường điều khiển quang học [79].
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Cho đến nay, hiệu ứng Stark quang học của exciton chủ yếu được

nghiên cứu trên các giếng lượng tử và chấm lượng tử [95], [97], [101],

[121], [124]. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đều thu được những

kết quả quan trọng, đặc biệt là đã chỉ ra được những dấu hiệu rõ ràng

về sự tồn tại của hiệu ứng và một số tính chất đặc trưng của nó như sự

tách vạch hấp thụ liên vùng hay sự dịch chuyển Stark quang. Tuy nhiên,

còn nhiều vấn đề liên quan đến hiệu ứng này vẫn chưa được nghiên cứu

đầy đủ, chẳng hạn như cơ chế vật lý của sự tách vạch phổ hấp thụ của

exciton cũng như nguồn gốc của hiệu ứng chưa được giải thích rõ ràng.

Các nghiên cứu chưa đánh giá chi tiết ảnh hưởng của hiệu ứng kích thước

và năng lượng photon bên ngoài lên phổ hấp thụ liên vùng. Bên cạnh

đó, chưa có nhiều nghiên cứu về sự tồn tại của hiệu ứng Stark quang

học của exciton trong các cấu trúc dây lượng tử bán dẫn, mặc dù cấu

trúc này sở hữu nhiều tính chất nổi bật và có nhiều tiềm năng ứng dụng

trong các thiết bị mới như chúng tôi đã đề cập trong phần 1.2.

Hiệu ứng Stark quang học của exciton có thể được nghiên cứu thực

nghiệm và lý thuyết bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong nghiên

cứu thực nghiệm, công nghệ bơm-dò đã được nhiều nhà khoa học lựa

chọn [39], [112]. Đối với nghiên cứu lý thuyết, các nhà khoa học đã áp

dụng nhiều phương pháp khác nhau như lý thuyết hàm sóng tái chuẩn

hóa [95], lý thuyết ma trận mật độ [97], phương pháp sai phân hữu

hạn [109], lý thuyết quang hóa [102] hay lý thuyết nhiễu loạn nhiều hạt

không cân bằng [103]. Luận án này sẽ trình bày nghiên cứu về hiệu ứng

Stark quang học ba mức của exciton trong dây lượng tử bán dẫn hình

trụ tròn bằng hình thức luận hàm sóng tái chuẩn hóa. Chúng tôi lựa

chọn phương pháp này bởi vì ta chỉ cần thực hiện tái chuẩn hóa hàm
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sóng của điện tử dựa trên các tính toán của cơ học lượng tử. Hơn nữa,

phương pháp này có thể làm bộc lộ rõ ràng các dấu hiệu đặc trưng của

hiệu ứng thông qua việc tính toán phổ hấp thụ liên vùng, đồng thời có

thể chỉ ra được ảnh hưởng của điện trường và kích thước của cấu trúc

lượng tử lên các tính chất đặc biệt của hiệu ứng này.

2.2. Hình thức luận tính toán

2.2.1. Mô hình

Xét một dây lượng tử bán dẫn hình trụ tròn có bán kính R nằm

dọc theo trục Oz của hệ tọa độ trụ (r, ϕ, z) như được minh họa trên

hình 1.1. Giả sử điện tử và lỗ trống bị giam giữ trong mặt phẳng Oxy

bởi thế đối xứng trụ cao vô hạn được cho bởi biểu thức (1.1). Hàm sóng

toàn phần phụ thuộc thời gian của các hạt trong phép gần đúng hàm

bao khối lượng hiệu dụng có dạng như sau [5]

Ψe,h
mn (~r, t) = uc,v (~r) Ψe,h

mn (~r) exp

(
− i
~
Ee,h
mnt

)
, (2.1)

trong đó uc,v(~r) là hàm Bloch tuần hoàn trong vùng Brillouin đầu tiên

với c và v lần lượt là các kí hiệu cho vùng dẫn và vùng hóa trị, Ψe,h
mn(~r) là

hàm sóng bao của điện tử (lỗ trống) có dạng (1.6). Chọn gốc tính năng

lượng tại đỉnh của vùng hóa trị, khi đó từ biểu thức (1.7) ta suy ra các

mức năng lượng lượng tử hóa của điện tử và lỗ trống có dạng
Ee
mn = Eg + ~2χ2

mn

2meR2 ,

Eh
mn = ~2χ2

mn

2mhR2 ,

(2.2)

trong đó me và mh tương ứng là khối lượng hiệu dụng của điện tử và lỗ

trống, Eg là năng lượng vùng cấm của bán dẫn làm dây lượng tử.
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Trong luận án này chúng tôi nghiên cứu hiệu ứng Stark quang học

ba mức, vì vậy chúng tôi áp dụng một mô hình hệ ba mức năng lượng

lượng tử hóa của điện tử và lỗ trống như được minh họa trên hình 2.1a.

Mức Eh
01 là mức thấp nhất của lỗ trống và hai mức Ee

01, E
e
11 là hai mức

thấp nhất của điện tử. Các mức năng lượng này được xác định bởi biểu

thức (2.2). Các hàm sóng tương ứng với ba mức năng lượng trên là

Ψh
01(~r, t), Ψe

01(~r, t) và Ψe
11(~r, t) được xác định bởi biểu thức (2.1).

Hình 2.1: Giản đồ ba mức năng lượng của điện tử và lỗ trống: a) Khi chưa có tác dụng

của laser bơm, hệ gồm một mức của lỗ trống Eh
01 và hai mức của điện tử Ee

01 và Ee
11.

Laser dò có năng lượng ~ωt phát hiện một chuyển dời liên vùng từ mức Eh
01 lên mức

Ee
01 (mũi tên mảnh). b) Khi có tác dụng của laser bơm có năng lượng ~ωp (mũi tên

dày), mức Ee
01 bị tách thành hai mức Ee−

01 và Ee+
01 , mức Ee

11 bị tách thành hai mức Ee−
11

và Ee+
11 . Laser dò có năng lượng ~ωt phát hiện hai chuyển dời liên vùng từ mức Eh

01 lên

mức Ee−
01 và từ mức Eh

01 lên mức Ee+
01 (các mũi tên mảnh).

Để tìm kiếm các dấu hiệu về sự tồn tại của hiệu ứng Stark quang

học của exciton trong cấu trúc dây lượng tử bán dẫn và nghiên cứu các

tính chất quang của nó, chúng tôi chiếu đồng thời hai chùm laser lên

hệ. Một chùm laser bơm có cường độ mạnh và có năng lượng ~ωp gần

cộng hưởng với khoảng cách giữa hai mức năng lượng lượng tử hóa của
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điện tử để kích thích chuyển dời nội vùng của điện tử giữa các mức này

(như được minh họa bởi mũi tên dày trong hình 2.1b). Bên cạnh đó,

một chùm laser dò có cường độ yếu và có năng lượng ~ωt để xác định

các chuyển dời liên vùng từ mức của lỗ trống lên các mức của điện tử

(như được minh họa bởi mũi tên mảnh trên hình 2.1b). Cường độ điện

trường của các sóng laser được chọn có dạng như sau

~Ej (t) = ~nAje
−iωjt, (2.3)

trong đó ~n là vectơ đơn vị dọc theo hướng phân cực của điện trường; kí

hiệu j để chỉ laser bơm (khi thay j bằng p) hoặc laser dò (khi thay j

bằng t); Aj và ωj lần lượt là biên độ và tần số góc của các sóng laser.

Áp dụng chuẩn Gauge với thế vectơ ~A và thế vô hướng φ thỏa mãn các

điều kiện div ~A = 0 và φ = 0 ta có phương trình

~Ej(t) = −1

c

∂ ~Aj(t)

∂t
. (2.4)

Thế biểu thức (2.3) vào (2.4) và lấy vi phân hai vế ta được

~Aj(t) = ~nc
Aj

iωj
e−iωjt. (2.5)

Với cường độ điện trường không quá mạnh thì Hamiltonian mô tả tương

tác của điện tử với trường điện từ có thể được viết như sau

Ĥint = − e

m0c
~Aj ~̂p, (2.6)

trong đó e, m0 và ~p lần lượt là độ lớn điện tích, khối lượng trần và xung

lượng của điện tử. Thế biểu thức (2.5) vào (2.6) ta được

Ĥint = − e

m0

Aje
−iωjt

iωj
~n~̂p. (2.7)
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2.2.2. Yếu tố ma trận của chuyển dời giữa hai mức của điện

tử dưới tác dụng của laser bơm

Như đã được đề cập trong phần 2.2.1., khi laser bơm được chiếu lên

hệ nó sẽ kích thích chuyển dời nội vùng của các điện tử giữa hai mức

Ee
01 và Ee

11. Để nghiên cứu ảnh hưởng của laser bơm và các tham số của

hệ lên các chuyển dời này chúng ta sẽ tính toán yếu tố ma trận

v10 = 〈2| Ĥint |1〉 , (2.8)

trong đó chỉ số của yếu tố ma trận trên được lấy từ các chỉ số đầu tiên

trong hai kí hiệu Ee
11 và Ee

01; Ĥint là Hamiltonian mô tả tương tác giữa

điện tử với trường điện từ của laser bơm được cho bởi biểu thức (2.7);

trạng thái đầu |1〉 và trạng thái cuối |2〉 lần lượt là các trạng thái của

điện tử trên các mức năng lượng Ee
01 và Ee

11 được xác định bởi
|1〉 = uc (~r) Ψe

01 (~r) ,

|2〉 = uc (~r) Ψe
11 (~r) .

(2.9)

Thế các biểu thức (2.7) và (2.9) vào biểu thức (2.8) ta được

v10 = − e

m0

Ape
−iωpt

iωp
〈uc (~r) Ψe

11 (~r)|~n~̂p |uc (~r) Ψe
01 (~r)〉

= − e

m0

Ape
−iωpt

iωp
〈Ψe

11 (~r)|~n~̂p |Ψe
01 (~r)〉 , (2.10)

trong đó Ap và ωp lần lượt là biên độ và tần số góc của laser bơm. Mặt

khác, ta lại có

~̂p = −me

i~

[
Ĥ0, ~r

]
, (2.11)

với me là khối lượng hiệu dụng của điện tử, Ĥ0 là Hamiltonian của hạt

khi chưa có tác dụng của laser bơm. Thế (2.11) vào (2.10) ta được

v10 =
e

m0

Ape
−iωpt

iωp

me

i~
(Ee

11 − Ee
01) 〈Ψe

11(~r)|~n~r |Ψe
01(~r)〉 . (2.12)
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Giả sử các chùm laser bơm và laser dò được chiếu lên cùng một vùng

của mặt phẳng tiết diện ngang của dây lượng tử và hướng dọc theo trục

Oz như được minh họa trên hình 2.2. Điều này sẽ giúp chúng dễ đi sâu

vào vật liệu dây mà không bị suy giảm do sự phản xạ hoặc khúc xạ,

đồng thời sẽ giúp tránh được các vấn đề dị hướng của cấu trúc này. Hơn

nữa, khi hướng truyền sóng song song với trục Oz thì điện trường của

các chùm laser sẽ nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục Oz và vì vậy

chúng sẽ giúp kích thích các hạt trong mặt phẳng giam giữ, nghĩa là kích

thích đồng thời các chuyển dời liên vùng và liên vùng con. Bên cạnh đó,

điện trường của các laser nằm trong mặt phẳng giam giữ sẽ không gây

ra sự kích thích plasmon và các mode kết cặp của chúng. Nhờ đó ta có

thể loại bỏ được ảnh hưởng của yếu tố này lên sự tồn tại của hiệu ứng

Stark quang học và có thể quan sát được rõ ràng hiệu ứng này.

Hình 2.2: Mô hình dây lượng tử hình trụ tròn GaAs/AlGaAs trong hệ tọa độ trụ được

chiếu đồng thời một laser bơm ~ωp và một laser dò ~ωt dọc theo trục Oz.
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Chọn hướng của vectơ phân cực ~n dọc theo trục Ox, khi đó ta có

thể viết lại yếu tố ma trận chuyển dời (2.12) như sau

v10 =
e

m0

Ape
−iωpt

iωp

me

i~
(Ee

11 − Ee
01)R

J1(χ01)J2(χ11)

1∫
0

J0 (χ01r) J1 (χ11r) r
2dr. (2.13)

Đặt

V10 =
e

m0

Ap

iωp

me

i~
(Ee

11 − Ee
01)R

J1(χ01)J2(χ11)

1∫
0

J0 (χ01r) J1 (χ11r) r
2dr, (2.14)

ta có thể viết lại biểu thức (2.13) dưới dạng

v10 = V10e
−iωpt. (2.15)

Chúng ta thấy rằng yếu tố ma trận của chuyển dời nội vùng không chỉ

phụ thuộc vào các tham số của trường laser bơm mà còn phụ thuộc vào

các tham số của cấu trúc dây lượng tử.

2.2.3. Hàm sóng và các mức năng lượng của điện tử khi có

tác dụng của laser bơm

Khi laser bơm cộng hưởng mạnh được bật lên, các trạng thái của

điện tử bị tái chuẩn hóa hình thành một trạng thái mới được gọi là trạng

thái trộn. Trạng thái trộn được xác định bằng cách tổ hợp tuyến tính

các hàm sóng Ψe
mn(~r, t) của điện tử được cho bởi biểu thức (2.1)

Ψe
mix(~r, t) =

1∑
m=0

cm (t)uc(~r)Ψ
e
m1(~r) exp

(
− i
~
Ee
m1t

)
, (2.16)

trong đó các hệ số cm(t) (m = 0, 1) được xác định từ phương trình

Schrödinger có dạng

i~
∂Ψe

mix(~r, t)

∂t
= (Ĥ0 + Ĥint)Ψ

e
mix(~r, t), (2.17)
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với H0 là Hamiltonian của hạt khi sóng bơm chưa hoạt động. Thế hàm

sóng (2.16) vào phương trình (2.17) ta được

i~
dcm(t)

dt
=

1∑
n=0

〈uc(~r)Ψe
m1(~r)| Ĥint |uc(~r)Ψe

n1(~r)〉

× exp

(
i

~
(Ee

m1 − Ee
n1) t

)
cn(t). (2.18)

Sau một số bước tính toán (xem mục P3 trong phụ lục) chúng ta có thể

tìm được các hệ số c0(t) và c1(t) có dạng
c0(t) = 1

2ΩR

(
α1e

iα2t + α2e
−iα1t

)
,

c1(t) = − V10
2~ΩR

(
eiα1t − e−iα2t

)
,

(2.19)

trong đó 
α1 = ΩR − ∆ω

2 ,

α2 = ΩR + ∆ω
2 ,

(2.20)

với ΩR là tần số Rabi được xác định như sau

ΩR =

√(
∆ω

2

)2

+
|V10|2
~2

, (2.21)

trong đó 
∆ω = ωp − ω10,

ω10 = Ee
11−Ee

01

~ .

(2.22)

Thế biểu thức (2.19) vào (2.16) ta tìm được hàm sóng tái chuẩn hóa của

điện tử dưới tác dụng của laser bơm có dạng

Ψe
mix(~r, t) =

1

2ΩR

[
α1 exp

(
− i
~
Ee−

01 t

)
+ α2 exp

(
− i
~
Ee+

01 t

)]
uc(~r)Ψ

e
01(~r)

− V10

2~ΩR

[
exp

(
− i
~
Ee−

11 t

)
− exp

(
− i
~
Ee+

11 t

)]
uc(~r)Ψ

e
11(~r).

(2.23)
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Chúng ta thấy rằng dưới tác dụng mạnh của laser bơm phổ năng lượng

mới của điện tử gồm có bốn mức Ee−
01 , E

e+
01 , E

e−
11 và Ee+

11 , trong đó hai

mức Ee−
01 và Ee+

01 được tách ra từ mức Ee
01 còn hai mức Ee−

11 và Ee+
11 được

tách ra từ mức Ee
11 như được minh họa trên hình 2.1b. Các mức năng

lượng chia tách này được xác định như sau
Ee−

01 = Ee
01 − ~α2,

Ee+
01 = Ee

01 + ~α1,

(2.24)

và 
Ee−

11 = Ee
11 − ~α1,

Ee+
11 = Ee

11 + ~α2.

(2.25)

2.2.4. Phổ hấp thụ của exciton khi laser bơm chưa hoạt động

Chúng ta sẽ nghiên cứu sự tồn tại và hành vi của hiệu ứng Stark

quang học của exciton trong dây lượng tử thông qua việc phân tích phổ

hấp thụ của exciton. Để xác định phổ hấp thụ của exciton ta phải tính

toán tốc độ chuyển dời thông qua yếu tố ma trận của chuyển dời liên

vùng từ mức của lỗ trống lên các mức của điện tử. Trước hết, ta sẽ khảo

sát trường hợp hệ chưa chịu tác dụng của laser bơm. Trong trường hợp

này do quy tắc lọc lựa đối với cấu trúc dây lượng tử mà các chuyển dời

liên vùng chỉ có thể xảy ra giữa mức Eh
01 của lỗ trống và mức Ee

01 của

điện tử dưới sự kích thích của laser dò phù hợp như được minh họa bởi

mũi tên mảnh trong hình 2.1a. Yếu tố ma trận của chuyển dời liên vùng

giữa các mức này được xác định như sau

T10 = 〈1| Ĥint |0〉 , (2.26)
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trong đó Ĥint là Hamiltonian mô tả tương tác giữa điện tử với trường

điện từ của laser dò được cho bởi biểu thức (2.7), trạng thái đầu |0〉 và

trạng thái cuối |1〉 được xác định như sau
|0〉 =

∣∣Ψh
01 (~r, t)

〉
= uv (~r) Ψh

01 (~r) exp
(
− i

~E
h
01t
)
,

|1〉 = |Ψe
01 (~r, t)〉 = uc (~r) Ψe

01 (~r) exp
(
− i

~E
e
01t
)
.

(2.27)

Thế các biểu thức (2.7) và (2.27) vào biểu thức (2.26) ta được

T10 = − eAt

m0iωt
e

i
~(Ee

01−Eh
01−~ωt)t

〈
uc(~r)Ψ

e
01(~r)

∣∣∣~n~̂p∣∣∣uv(~r)Ψh
01(~r)

〉
, (2.28)

hay

T10 = − eAt

m0iωt
e

i
~(Ee

01−Eh
01−~ωt)t

〈
uc(~r)

∣∣∣~n~̂p∣∣∣uv(~r)〉 〈Ψe
01(~r) | Ψh

01(~r)
〉
,

(2.29)

trong đó At và ωt lần lượt là biên độ và tần số góc của laser dò. Do các

hàm sóng Ψe
01(~r) và Ψh

01(~r) thỏa mãn điều kiện chuẩn hóa nên〈
Ψe

01(~r) | Ψh
01(~r)

〉
= 1. (2.30)

Vì vậy, ta có thể viết lại biểu thức (2.29) như sau

T10 = −eAtpcv
m0iωt

e
i
~(Ee

01−Eh
01−~ωt)t, (2.31)

trong đó pcv là yếu tố ma trận phân cực giữa các hàm Bloch của vùng

dẫn và vùng hóa trị

pcv =
〈
uc (~r)

∣∣∣~n~̂p∣∣∣uv (~r)
〉
. (2.32)

Từ đó xác suất chuyển dời từ mức Eh
01 của lỗ trống lên mức Ee

01 của điện

tử khi chưa có tác dụng của laser bơm được xác định như sau [1]

W0(t) =
1

~2

∣∣∣∣∣∣
t∫

0

T10dt

∣∣∣∣∣∣
2

. (2.33)
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Thế biểu thức (2.31) vào biểu thức (2.33) ta được

W0(t) =
2π

~

(
eAtpcv
ωtm0

)2

tδ
(
Ee

01 − Eh
01 − ~ωt

)
. (2.34)

Từ đó ta suy ra tốc độ chuyển dời liên vùng (xác suất chuyển dời trong

một đơn vị thời gian) có dạng như sau [128]

W0 =
2π

~

(
eAtpcv
ωtm0

)2

δ
(
Ee

01 − Eh
01 − ~ωt

)
. (2.35)

Áp dụng công thức dạng hàm Lorentz [16]

Lim
Γ→0

Γ

x2 + Γ2
= πδ(x), (2.36)

ta có thể viết lại biểu thức (2.35) dưới dạng

W0 =
2

~

(
eAtpcv
ωtm0

)2
Γ(

Ee
01 − Eh

01 − ~ωt
)2

+ Γ2
, (2.37)

trong đó Γ là độ rộng của vạch phổ hấp thụ được đưa vào một cách hiện

tượng luận. Giá trị của Γ phụ thuộc vào các cơ chế tương tác của hạt

tải với phonon, với tạp chất và với bề mặt tiếp xúc giữa các lớp vật liệu

hình thành nên các cấu trúc thấp chiều [125]. Đối với dây lượng tử bán

dẫn, các hạt tải bị giam giữ mạnh theo hai chiều không gian nên tương

tác của chúng với phonon theo các phương giam giữ có thể được bỏ qua.

Bên cạnh đó, chúng tôi khảo sát cấu trúc dây lượng tử được chế tạo từ

các vật liệu bán dẫn thuần nên sự tán xạ hạt tải do tạp chất sẽ không

được tính đến. Do đó, cơ chế tương tác được quan tâm là sự tán xạ hạt

tải do độ nhám bề mặt tiếp xúc. Tuy nhiên, bằng các công nghệ hiện

đại người ta có thể tạo ra được các cấu trúc có độ nhám bề mặt tiếp xúc

rất thấp nên sự tán xạ hạt tải do độ nhám bề mặt cũng không đáng kể.

Vì vậy, độ rộng của vạch phổ hấp thụ gây ra bởi sự tán xạ nhám bề mặt

thường có giá trị rất nhỏ, chỉ cỡ vài phần mười meV [96].
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2.2.5. Phổ hấp thụ của exciton khi laser bơm hoạt động

Bây giờ, chúng ta sẽ tính toán tốc độ chuyển dời liên vùng khi laser

bơm hoạt động. Như đã được đề cập trong phần 2.2.3., khi hệ được chiếu

một laser bơm cộng hưởng mạnh, các điện tử bây giờ nằm trong một

trạng thái chồng chập không cân bằng được mô tả bởi hàm sóng tái

chuẩn hóa có dạng (2.23). Vì vậy, chúng ta sẽ khảo sát các chuyển dời

liên vùng giữa trạng thái của lỗ trống
∣∣Ψh

01(~r, t)
〉
được cho trong (2.27)

và trạng thái chồng chập của điện tử |Ψe
mix(~r, t)〉 được cho bởi (2.23).

Yếu tố ma trận chuyển dời được xác định như sau

Tmix,0 =
〈

Ψe
mix(~r, t)

∣∣∣Ĥint

∣∣∣Ψh
01(~r, t)

〉
. (2.38)

Thế các biểu thức (2.7), (2.23) và (2.27) vào (2.38) ta được

Tmix,0 = −eAte
−iωtt

m0iωt

[
1

2ΩR

(
α1e

− i
~E

e−
01 t + α2e

− i
~E

e+
01 t
)∗
e−

i
~E

h
01t

×
〈
uc(~r)Ψ

e
01(~r)

∣∣∣~n~̂p∣∣∣uv(~r)Ψh
01(~r)

〉
− V10

2~ΩR

(
e−

i
~E

e−
11 t − e−

i
~E

e+
11 t
)∗
e−

i
~E

h
01t

×
〈
uc(~r)Ψ

e
11(~r)

∣∣∣~n~̂p∣∣∣uv(~r)Ψh
01

〉]
. (2.39)

Khi chùm laser dò được chiếu lên hệ, do quy tắc lọc lựa đối với cấu trúc

dây lượng tử bán dẫn mà các chuyển dời liên vùng chỉ có thể xảy ra giữa

mức Eh
01 của lỗ trống với các mức tách Ee−

01 và Ee+
01 của điện tử (như

được minh họa bởi mũi tên mảnh trong hình 2.1b). Vì vậy, trong biểu

thức (2.39) ta có thể bỏ qua số hạng thứ hai và viết lại như sau

Tmix,0 = −eAte
−iωtt

m0iωt

[
1

2ΩR

(
α1e

− i
~E

e−
01 t + α2e

− i
~E

e+
01 t
)∗
e−

i
~E

h
01t

×
〈
uc(~r)Ψ

e
01(~r)

∣∣∣~n~̂p∣∣∣uv(~r)Ψh
01(~r)

〉]
, (2.40)
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hay

Tmix,0 = −eAtpcv
m0iωt

[
α1

2ΩR
e

i
~(E

e−
01 −Eh

01−~ωt)t +
α2

2ΩR
e

i
~(E

e+
01 −Eh

01−~ωt)t
]
. (2.41)

Từ đó xác suất chuyển dời giữa trạng thái của lỗ trống và trạng

thái chồng chập của điện tử có thể được xác định như sau

W (t) =
1

~2

∣∣∣∣∣∣
t∫

0

Tmix,0dt

∣∣∣∣∣∣
2

. (2.42)

Thế biểu thức (2.41) vào biểu thức (2.42) ta được

W (t) =
2πt

~

(
eAtpcv
m0ωt

)2
[(

α1

2ΩR

)2

δ
(
Ee−

01 − Eh
01 − ~ωt

)
+

(
α2

2ΩR

)2

δ
(
Ee+

01 − Eh
01 − ~ωt

)]
. (2.43)

Từ biểu thức (2.43) ta tìm được tốc độ chuyển dời liên vùng khi laser

bơm hoạt động có dạng như sau

W =
2π

~

(
eAtpcv
m0ωt

)2
[(

α1

2ΩR

)2

δ
(
Ee−

01 − Eh
01 − ~ωt

)
+

(
α2

2ΩR

)2

δ
(
Ee+

01 − Eh
01 − ~ωt

)]
. (2.44)

Áp dụng công thức (2.36) ta chuyển biểu thức (2.44) sang dạng hàm

Lorentz và thu được biểu thức cuối cùng của tốc độ chuyển dời khi hệ

chịu tác dụng của laser bơm có dạng

W =
2

~

(
eAtpcv
m0ωt

)2
[(

α1

2ΩR

)2
Γ(

Ee−
01 − Eh

01 − ~ωt
)2

+ Γ2

+

(
α2

2ΩR

)2
Γ(

Ee+
01 − Eh

01 − ~ωt
)2

+ Γ2

]
, (2.45)

trong đó Γ là độ rộng của vạch phổ hấp thụ như đã được đề cập đến

trong biểu thức (2.37).
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2.3. Kết quả và thảo luận

Trong phần này, chúng tôi áp dụng lý thuyết đã trình bày ở trên

để xác định phổ hấp thụ của exciton trong dây lượng tử hình trụ tròn

GaAs/Al0.7Ga0.3As khi chưa có và khi có laser bơm tác dụng lên hệ. Từ

đó chúng tôi phân tích các đặc điểm của phổ hấp thụ để chỉ ra sự tồn tại

của hiệu ứng Stark quang học của exciton. Như chúng ta đã biết độ lệch

vùng dẫn giữa hai bán dẫn GaAs và Al0.7Ga0.3As là hữu hạn nhưng để

đơn giản trong các tính toán chúng tôi giả sử dây lượng tử được bao bọc

bởi một hàng rào thế vô hạn. Do đó, các thảo luận dưới đây sẽ không

đề cập đến các hiệu ứng của lớp hàng rào. Chúng tôi sẽ khảo sát ảnh

hưởng của lớp hàng rào trong các nghiên cứu trong tương lai.

Các tham số được sử dụng trong tính toán như sau. Laser bơm có

biên độ Ap = 8×106 V/m và có độ lệch rất nhỏ, ~∆ω � ~ωp. Độ rộng của

vạch phổ hấp thụ được giả sử là Γ = 0.1 meV, ở đây chúng tôi sử dụng

chùm laser dò đơn sắc. Khối lượng hiệu dụng của electron và lỗ trống

của vật liệu dây GaAs lần lượt là me = 0.067m0 và mh = 0.51m0 [88];

năng lượng vùng cấm của GaAs là Eg = 1424 meV [30].

Đầu tiên, hình 2.3 biểu diễn phổ hấp thụ của exciton trong dây

lượng tử hình trụ tròn có bán kính R = 50 Å khi hệ được chiếu một

laser bơm mạnh cộng hưởng chính xác với khoảng cách giữa hai mức của

điện tử (~∆ω = 0 meV). Kết quả cho thấy rằng, trước khi laser bơm

hoạt động thì phổ hấp thụ của exciton chỉ gồm một đỉnh hấp thụ duy

nhất (đường đứt nét), nghĩa là không xảy ra hiệu ứng Stark quang học.

Ngược lại, sau khi laser bơm được bật lên thì phổ hấp thụ của exciton

xuất hiện hai đỉnh hấp thụ phân biệt (đường liền nét), điều này hàm ý

rằng trong hệ đã xảy ra hiệu ứng Stark quang học của exciton.
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Hình 2.3: Phổ hấp thụ của exciton trong dây lượng tử hình trụ tròn có bán kính

R = 50 Å khi chưa có laser bơm (đường đứt nét) và khi có laser bơm với độ lệch

~∆ω = 0 meV (đường liền nét).

Các kết quả trên có thể được giải thích như sau. Khi chưa có laser

bơm, theo quy tắc lọc lựa đối với cấu trúc dây lượng tử trong hệ chỉ xảy

ra một chuyển dời liên vùng từ mức của lỗ trống lên mức đầu tiên của

điện tử (như được minh họa bởi mũi tên mảnh trong hình 2.1a). Do đó,

ta chỉ thấy một đỉnh phổ trong phổ hấp thụ của exciton. Khi laser bơm

được bật lên nó sẽ kích thích chuyển dời nội vùng giữa hai mức của điện

tử (như được minh họa bởi mũi tên dày trong hình 2.1b) và vì cường độ

của laser bơm khá mạnh nên nó kết cặp hai mức của điện tử thành một

mức chung. Theo nguyên lý loại trừ Pauli, mức chung này chỉ cho phép

tồn tại hai trạng thái của điện tử, trong khi hai mức ban đầu của điện

tử cho phép tồn tại bốn trạng thái. Để đảm bảo hệ vẫn gồm bốn trạng

thái được phép và vẫn thỏa mãn nguyên lý loại trừ Pauli thì mỗi mức

ban đầu của điện tử cần chia tách thành hai mức con. Hệ quả là, khi ta

chiếu một laser dò vào hệ ta có thể tìm được hai chuyển dời liên vùng từ

mức của lỗ trống lên hai mức tách đầu tiên của điện tử (như được minh

họa bởi hai mũi tên mảnh trong hình 2.1b). Vì vậy, ta quan sát thấy hai
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đỉnh phổ trong phổ hấp thụ của exciton. Hơn nữa, do tính đối xứng của

các mức con so với vị trí của mức ban đầu mà hai đỉnh thu được có cùng

độ cao (hay cùng tốc độ chuyển dời) và nằm đối xứng hai bên đỉnh ban

đầu, đảm bảo thỏa mãn định luật bảo toàn năng lượng. Cũng do quy

tắc lọc lựa mà không thể xảy ra các chuyển dời liên vùng từ mức của

lỗ trống lên các mức con được tách ra từ mức lượng tử hóa thứ hai của

điện tử. Bằng cách bật hoặc tắt chùm laser bơm, hiệu ứng Stark quang

học có thể điều khiển hệ hoạt động như một công tắc quang bằng cách

cho chùm laser dò có tần số nhất định truyền qua nó hay không.

Bây giờ, chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết hơn các tính chất của hiệu

ứng Stark quang học của exciton trong dây lượng tử hình trụ bằng việc

khảo sát ảnh hưởng của độ lệch của laser bơm và bán kính dây lên phổ

hấp thụ của exciton. Trước hết, chúng ta vẽ phổ hấp thụ của exciton

trong dây lượng tử có bán kính R = 50 Å khi chưa có và khi có tác dụng

của laser bơm với các độ lệch khác nhau (hình 2.4). Trên hình 2.4 ta

thấy rằng trong tất cả các trường hợp hệ chịu tác dụng của laser bơm với

các độ lệch khác nhau, phổ hấp thụ của exciton đều chứa hai đỉnh phân

biệt, điều này hàm ý rằng hiệu ứng Stark quang học đã xảy ra trong

tất cả các trường hợp đó. Tuy nhiên, khi ta tăng độ lệch của laser bơm

thì một đỉnh phổ có độ cao tăng dần và dịch chuyển dần về vị trí của

đỉnh phổ ban đầu, trong khi đỉnh phổ còn lại thấp dần và dịch chuyển

ra xa vị trí của đỉnh phổ ban đầu và gần như biến mất khi độ lệch của

laser bơm quá lớn (như trường hợp ~∆ω = 1.2 meV, đường đứt nét). Sự

chênh lệch độ cao của hai đỉnh phổ càng lớn nghĩa là sự chênh lệch tốc

độ chuyển dời sẽ càng lớn. Mặc dù vậy, trong tất cả các trường hợp đang

được khảo sát thì tổng các tốc độ chuyển dời luôn được bảo toàn.
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Hình 2.4: Phổ hấp thụ của exciton trong dây lượng tử hình trụ có bán kính R = 50 Å

khi chưa có laser bơm (đường chấm chấm) và khi có laser bơm với các độ lệch khác

nhau ~∆ω = 0 meV (đường liền nét dày), ~∆ω = 0.5 meV (đường liền nét mảnh) và

~∆ω = 1.2 meV (đường đứt nét).

Hình 2.5 cho thấy rõ hơn về sự thay đổi độ cao của hai đỉnh hấp

thụ khi độ lệch của laser bơm tăng từ 0 meV đến 0.6 meV. Trên hình vẽ

này chúng ta thấy rằng khi độ lệch của laser bơm tăng lên thì độ cao

của một đỉnh hấp thụ cũng tăng dần, trong khi đó độ cao của đỉnh hấp

thụ còn lại giảm dần về không.

Hình 2.5: Phổ hấp thụ của exciton trong dây lượng tử hình trụ có bán kính R = 50 Å

như là hàm của năng lượng photon của laser dò ~ωt và độ lệch của laser bơm ~∆ω.
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Tiếp theo, chúng ta khảo sát ảnh hưởng của bán kính dây lượng tử

lên phổ hấp thụ của exciton. Hình 2.6 biểu diễn phổ hấp thụ của exciton

trong dây lượng tử có bán kính R = 45 Å (đường liền nét), R = 50 Å

(đường đứt nét) và R = 55 Å (đường chấm chấm) khi có mặt của laser

bơm với độ lệch cộng hưởng ~∆ω = 0.5 meV. Trong cả ba trường hợp ta

đều quan sát thấy sự xuất hiện của hai đỉnh phổ trong phổ hấp thụ của

exciton, điều này một lần nữa xác nhận sự tồn tại của hiệu ứng Stark

quang học trong các trường hợp này. Hơn nữa, khi bán kính dây tăng

lên thì phổ hấp thụ của exciton dịch chuyển nhanh về vùng năng lượng

thấp hơn, điều này có thể được giải thích như sau. Theo biểu thức (2.2),

khi bán kính dây lượng tử tăng lên thì các mức lượng tử hóa của điện

tử và lỗ trống có giá trị nhỏ hơn và chúng nằm gần nhau hơn. Vì vậy,

năng lượng photon cần thiết để kích thích các chuyển dời liên vùng từ

mức của lỗ trống lên các mức tách của điện tử là càng nhỏ. Kết quả là

chúng ta quan sát thấy phổ hấp thụ của exciton càng dịch chuyển về

vùng năng lượng thấp hơn khi bán kính dây càng lớn.

Hình 2.6: Phổ hấp thụ của exciton trong dây lượng tử hình trụ với các bán kính dây

khác nhau khi có mặt của laser bơm với độ lệch ~∆ω = 0.5 meV.
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Từ các kết quả trên chúng tôi thấy rằng để quan sát được sự tồn tại

cũng như hành vi của của hiệu ứng Stark quang học của exciton trong

dây lượng tử hình trụ GaAs/Al0.7Ga0.3As, chúng ta cần sử dụng các laser

bơm và laser dò có bước sóng phù hợp. Bước sóng của laser bơm λp và

của laser dò λt có thể được xác định từ các phương trình sau

hc

λp
= Ee

11 − Ee
01, (2.46)

và
hc

λt
= Eg + Eh

01 + Ee
01, (2.47)

trong đó h là hằng số Planck, c là tốc độ của ánh sáng và Eg là năng

lượng vùng cấm của bán dẫn GaAs. Bước sóng của các laser phụ thuộc

vào các mức năng lượng lượng tử hóa của điện tử và lỗ trống trong dây

lượng tử và vì vậy chúng phụ thuộc vào bán kính dây. Đồ thị trên các

hình 2.7 và hình 2.8 lần lượt cho thấy rằng bước sóng của laser bơm và

laser dò đều tăng theo bán kính dây lượng tử. Chúng tôi hy vọng rằng

những gợi ý này có thể giúp các nhà thực nghiệm tìm ra bước sóng thích

hợp của các laser cho các nghiên cứu thực nghiệm.

Hình 2.7: Sự phụ thuộc của bước sóng laser bơm vào bán kính dây lượng tử.
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Hình 2.8: Sự phụ thuộc của bước sóng laser dò vào bán kính dây lượng tử.

Như vậy, luận án đã khảo sát chi tiết sự tồn tại của hiệu ứng Stark

quang học của exciton trong dây lượng tử bán dẫn bằng việc áp dụng

hình thức luận hàm sóng tái chuẩn hóa cho mô hình hệ ba mức năng

lượng lượng tử hóa gồm một mức của lỗ trống và hai mức của điện tử.

Về mặt lý thuyết, hiệu ứng này hoàn toàn có thể được nghiên cứu trong

mô hình hệ bốn mức năng lượng lượng tử hóa gồm hai mức của lỗ trống

và hai mức của điện tử. Các kết quả tính toán trong mô hình hệ bốn

mức sẽ có một số khác biệt nhỏ trong một số phương trình. Tuy nhiên,

các kết quả cuối cùng và đặc biệt là những dấu hiệu về sự tồn tại cũng

như hành vi của hiệu ứng Stark quang học của exciton sẽ không có gì

thay đổi so với việc nghiên cứu hiệu ứng này trong mô hình hệ ba mức.

Mặc dù vậy, để đánh giá chi tiết và đầy đủ những thuận lợi và khó khăn

khi nghiên cứu hiệu ứng Stark quang học của exciton trong mô hình hệ

bốn mức so với trong mô hình hệ ba mức, chúng ta cần phải có những

nghiên cứu và tính toán cụ thể. Chúng tôi cho rằng đây là một trong

những hướng nghiên cứu mở rộng thú vị của luận án.
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2.4. Kết luận chương 2

Chương này đã trình bày nghiên cứu về sự tồn tại và các đặc trưng

của hiệu ứng Stark quang học của exciton trong dây lượng tử bán dẫn

hình trụ tròn GaAs/Al0.7Ga0.3As bằng lý thuyết hàm sóng tái chuẩn hóa.

Chúng tôi đã áp dụng mô hình hệ ba mức năng lượng lượng tử hóa của

điện tử và lỗ trống được chiếu đồng thời một laser bơm và một laser dò.

Từ đó chúng tôi khảo sát phổ hấp thụ của exciton trong dây lượng tử

và thu được một số kết quả chính sau đây.

Thứ nhất, khi laser bơm hoạt động trong phổ hấp thụ của exciton

xuất hiện hai đỉnh phổ phân biệt, điều này chứng tỏ trong hệ đã xảy ra

hiệu ứng Stark quang học của exciton. Bên cạnh đó, độ lệch của sóng

bơm ảnh hưởng mạnh lên độ cao của các đỉnh hấp thụ cũng như tốc độ

chuyển dời liên vùng. Hơn nữa, bán kính dây lượng tử cũng ảnh hưởng

mạnh lên phổ hấp thụ của exciton, điều này thể hiện rõ hiệu ứng kích

thước lượng tử đặc trưng của cấu trúc dây lượng tử.

Thứ hai, chúng tôi đã giải thích sự chia tách các mức năng lượng

của điện tử dưới tác dụng của chùm laser bơm cộng hưởng mạnh mà

dẫn đến sự hình thành hai đỉnh hấp thụ mới của exciton. Bên cạnh đó,

sự dịch chuyển phổ hấp thụ của exciton khi thay đổi bán kính dây lượng

tử cũng đã được giải thích. Các kết quả nghiên cứu cũng đã đưa ra một

số thông tin như biên độ của sóng bơm, bước sóng và hướng truyền sóng

của các laser phù hợp cho các nghiên cứu thực nghiệm trong tương lai.

Các kết quả nghiên cứu này có thể hữu ích cho các nghiên cứu liên quan

và có tiềm năng ứng dụng trong việc chế tạo các công tắc quang cho các

thiết bị tính toán lượng tử và thông tin lượng tử.
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Cuối cùng và không kém phần quan trọng, sự tách các mức năng

lượng của điện tử do hiệu ứng Stark quang học có thể dẫn đến sự phát

sinh hiện tượng phách lượng tử của exciton. Đây cũng là một hiện tượng

vật lý đặc biệt và có nhiều tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực tính toán

lượng tử và thông tin lượng tử. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp

tục áp dụng lý thuyết hàm sóng tái chuẩn hóa cho mô hình hệ ba mức

năng lượng của exciton để nghiên cứu hiện tượng phách lượng tử của

exciton trong dây lượng tử bán dẫn hình trụ tròn.
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Chương 3

HIỆN TƯỢNG PHÁCH LƯỢNG TỬ

CỦA EXCITON TRONG DÂY LƯỢNG

TỬ BÁN DẪN HÌNH TRỤ TRÒN

3.1. Tổng quan về hiện tượng phách lượng tử của

exciton

Trong các cấu trúc lượng tử, khi hai hay nhiều trạng thái lượng tử

có tần số gần bằng nhau được kích thích đồng thời bởi các xung ánh

sáng ngắn, chúng có thể kết hợp với nhau để tạo ra các trạng thái chồng

chập. Trạng thái này có thể được phát hiện dưới dạng một dao động của

cường độ ánh sáng hấp thụ hoặc phát xạ mà được gọi là phách lượng

tử [123]. Phách lượng tử của exciton mà có nguồn gốc từ sự giao thoa

lượng tử của hai chuyển dời exciton từ trạng thái cơ bản lên hai trạng

thái kích thích của các exciton nằm gần nhau đã gây được sự chú ý

của các nhà khoa học [24], [111], [121]. Hiện tượng phách lượng tử của

exciton có thể xảy ra dưới tác dụng của các xung laser kết cặp các trạng

thái của điện tử và lỗ trống. Sự tồn tại của phách lượng tử và các đặc

trưng dao động của chúng như chu kì (tần số) và biên độ có thể được

điều khiển bởi các tham số của ánh sáng kích thích hay các tham số của

cấu trúc lượng tử [120]. Điều này tạo ra các tính chất quang độc đáo

của phách lượng tử mà có thể có nhiều ứng dụng.

50



Trong các cấu trúc na-nô bán dẫn nói chung và các cấu trúc bán

dẫn thấp chiều nói riêng, sự tồn tại của hiện tượng phách lượng tử có thể

làm phát sinh các dao động nằm trong phổ tần số TeraHertz [108], [120].

Chúng có nhiều triển vọng trong việc ứng dụng để tạo ra các cặp photon

bị rối, các transistor quang điện lai hay các công tắc quang cho các

thiết bị tính toán lượng tử và thông tin lượng tử [22], [37], [44]. Ngoài

ra, quang phổ phách lượng tử có thể được ứng dụng trong nghiên cứu

cấu trúc nguyên tử, phân tử và sự chuyển dời nguyên tử ở trạng thái

kích thích [29], [132]; nghiên cứu bán kính dịch chuyển electron trong

các dung môi [67]; nghiên cứu phổ năng lượng của các hạt trong các hệ

lượng tử [70] hay sự hồi phục pha của các exciton [76].

Hiện tượng phách lượng tử có thể được nghiên cứu thực nghiệm

và lý thuyết bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong các công trình

nghiên cứu thực nghiệm đã được công bố, các nhà khoa học đã quan sát

thấy phách lượng tử trong quang phổ cách tử laser hai màu [85], trong

phổ phát quang phân giải thời gian [90] hay trong phổ bơm-dò [71]. Đối

với nghiên cứu lý thuyết, sự tồn tại và các tính chất quang của phách

lượng tử trong các cấu trúc lượng tử có thể được nghiên cứu bằng hình

thức luận hàm sóng tái chuẩn hóa [24], lý thuyết ma trận mật độ [23],

lý thuyết độ cảm phi tuyến bậc ba [93], lý thuyết quang hóa [102] hay

lý thuyết nhiễu loạn nhiều hạt không cân bằng [103].

Nhóm nghiên cứu của Bobrysheva đã áp dụng lý thuyết hàm sóng

tái chuẩn hóa để nghiên cứu phách lượng tử của exciton trong giếng

lượng tử [24]. Các tác giả đã xác định được trạng thái của exciton dưới

tác dụng của một xung laser cường độ cao và tìm thấy dạng dao động

của cường độ hấp thụ phân giải thời gian của một xung dò. Tương tự,
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tác giả Karl Blum cũng quan sát thấy hành vi dao động của cường độ

của ánh sáng phát xạ thông qua việc tính toán yếu tố của ma trận mật

độ phụ thuộc thời gian [23]. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu của Pantke

cũng đã nghiên cứu phách lượng tử của exciton bằng lý thuyết độ cảm

phi tuyến bậc ba [93]. Các tác giả đã áp dụng một mô hình hai mức đối

với các exciton để xác định độ phân cực ba mức và tìm được một dao

động tắt dần theo thời gian trễ của cường độ phi tuyến bậc ba. Gần đây,

năm 2019, các nhà khoa học đã áp dụng lý thuyết quang hóa để nghiên

cứu phách lượng tử của các exciton liên kết [102]. Các tác giả đã sử dụng

một xung bơm cực ngắn để kích thích đồng thời các mức exciton và quan

sát thấy một dao động, thể hiện hành vi của phách lượng tử của exciton

liên kết. Hơn nữa, nghiên cứu cũng cho thấy rằng hiện tượng này có thể

được điều chỉnh bởi năng lượng của các xung laser bơm. Năm 2018, lý

thuyết nhiễu loạn nhiều hạt không cân bằng cũng đã được áp dụng để

tìm kiếm phương trình chuyển động cho ma trận mật độ, mô tả các quá

trình liên kết và không liên kết ở mật độ thấp [103].

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu về phách lượng tử nêu trên

đều thu được những kết quả quan trọng. Các kết quả nghiên cứu đã cho

thấy khá rõ sự tồn tại của các dao động kết cặp thể hiện hành vi của

phách lượng tử. Sự phụ thuộc của biên độ phách lượng tử vào công suất

của nguồn sóng bơm và sóng dò cũng đã được khảo sát. Các nghiên cứu

cũng đã đánh giá ảnh hưởng của từ trường lên các hành vi của phách

lượng tử. Mặc dù vậy, phách lượng tử là một hiện tượng vật lý khá thú

vị mà cho đến nay vẫn chưa có một sự giải thích chi tiết về sự xuất hiện

của chúng, đặc biệt là trong các cấu trúc bán dẫn thấp chiều. Hơn nữa,

ảnh hưởng của điện trường ngoài và các tham số của cấu trúc lượng tử
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lên các đặc tính dao động của phách lượng tử như chu kì (tần số) và

biên độ phách vẫn chưa được nghiên cứu chi tiết.

Trong các cấu trúc bán dẫn thấp chiều, hiện tượng phách lượng

tử của exciton đã được khảo sát đầu tiên trong các giếng lượng tử bán

dẫn [40], [68], [71]. Sau đó, các nghiên cứu về hiện tượng này đã được

mở rộng đến các cấu trúc chấm lượng tử bán dẫn [27], [83], [120]. Tuy

nhiên, theo những hiểu biết của chúng tôi, cho đến thời điểm hiện tại

chưa có một công trình nghiên cứu lý thuyết nào về phách lượng tử của

exciton trong các cấu trúc dây lượng tử bán dẫn. Vì vậy, chúng tôi cho

rằng cần có những nghiên cứu để đánh giá chi tiết về sự tồn tại và các

đặc tính quang của phách lượng tử của exciton trong các cấu trúc này.

Qua đó, chúng ta có thể cung cấp một bức tranh tổng quan hơn về sự

tồn tại của hiện tượng phách lượng tử trong các hệ thấp chiều.

Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu hiện tượng phách lượng tử

của exciton mà có nguồn gốc từ hiệu ứng Stark quang học của exciton

trong dây lượng tử hình trụ tròn đã được trình bày trong chương 2. Từ

mô hình hệ ba mức năng lượng lượng tử hóa của điện tử và lỗ trống,

chúng tôi sẽ khảo sát một mô hình ba mức năng lượng tương ứng của

exciton được chiếu đồng thời một laser bơm và một laser dò. Từ đó

chúng tôi áp dụng lý thuyết hàm sóng tái chuẩn hóa để tìm hàm sóng

và phổ năng lượng của các exciton dưới tác dụng của laser bơm lên hệ.

Sau đó, chúng tôi sẽ khảo sát sự phụ thuộc thời gian của cường độ hấp

thụ của exciton để tìm kiếm sự tồn tại phách lượng tử của exciton và

nghiên cứu chi tiết các đặc trưng của chúng.
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3.2. Hình thức luận tính toán

3.2.1. Mô hình

Để nghiên cứu sự tồn tại cũng như các tính chất quang của phách

lượng tử của exciton trong dây lượng tử, chúng tôi áp dụng mô hình hệ

ba mức năng lượng của exciton bao gồm một trạng thái cơ bản và hai

trạng thái kích thích của exciton. Các trạng thái exciton này được hình

thành từ các chuyển dời liên vùng giữa mức thấp nhất của lỗ trống và

hai mức thấp nhất của điện tử dưới tác dụng của lực tương tác Coulomb

giữa điện tử và lỗ trống. Để cho thuận tiện, các mức năng lượng của điện

tử và lỗ trống được mô tả trong một giản đồ ba mức. Ta xét cấu trúc

dây lượng tử bán dẫn hình trụ tròn với hàng rào thế giam giữ hạt tải

cao vô hạn, khi đó giản đồ ba mức năng lượng của điện tử và lỗ trống

gồm Eh
01 là mức lượng tử hóa thấp nhất của lỗ trống và Ee

01, E
e
11 là hai

mức lượng tử hóa thấp nhất của điện tử như được minh họa như trên

hình 2.1a. Các mức năng lượng này được xác định bởi biểu thức (2.2)

với các hàm sóng tương ứng được xác định bởi biểu thức (2.1).

Đầu tiên, chúng ta cần tìm hàm sóng và các mức năng lượng của

exciton ở trạng thái dừng khi không có mặt của laser bơm. Để tìm kiếm

dấu hiệu của phách lượng tử và khảo sát hành vi của chúng theo thời

gian, chúng ta phải sử dụng hàm sóng phụ thuộc thời gian của exciton.

Trong chế độ giam giữ mạnh, các hàm sóng dừng phụ thuộc thời gian

của exciton là tích của các hàm sóng toàn phần phụ thuộc thời gian của

điện tử và lỗ trống (xem biểu thức (2.1)) có dạng như sau [120]
Ψ00(~r, t) = uc(~r)Ψ

e
01(~r)uv (~r) Ψh

01(~r)e
− i

~E00t,

Ψ10(~r, t) = uc(~r)Ψ
e
11(~r)uv (~r) Ψh

01(~r)e
− i

~E10t.

(3.1)
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Các chỉ số của các hàm sóng trên được lấy từ bậc của hàm Bessel xuất

hiện trong các hàm sóng của điện tử và lỗ trống. Các mức năng lượng

tương ứng của exciton tại thời điểm t = 0 được xác định như sau
E00 = Ee

01 + Eh
01 − Elk,

E10 = Ee
11 + Eh

01 − Elk,

(3.2)

trong đó Ee
mn và Eh

m′n′ là các mức năng lượng lượng tử hóa của điện tử

và lỗ trống được xác định bởi biểu thức (2.2), Elk là năng lượng liên kết

của exciton có giá trị khoảng vài chục meV [131], nhỏ hơn rất nhiều so

với các mức lượng tử hóa của điện tử và lỗ trống. Như vậy, dựa trên

giản đồ ba mức năng lượng của điện tử và lỗ trống, chúng ta có thể xét

một mô hình ba mức năng lượng tương ứng của exciton gồm mức cơ bản

Ecơ bản và hai mức kích thích E00, E10 như được mô tả trên hình 3.1a.

Hình 3.1: Giản đồ ba mức năng lượng của exciton: a) Khi chưa có tác dụng của laser

bơm, hệ gồm mức cơ bản Ecơ bản và hai mức kích thích E00 và E10. Laser dò ~ωt chỉ

phát hiện một chuyển dời giữa các mức Ecơ bản và E00 (mũi tên mảnh). b) Khi có tác

dụng của laser bơm ~ωp với độ lệch ~∆ω (mũi tên dày), mức E00 bị tách thành E−
00 và

E+
00, mức Ee

10 bị tách thành E−
10 và E+

10. Laser dò ~ωt bây giờ phát hiện hai chuyển dời

từ mức Ecơ bản lên mức E−
00 và từ mức Ecơ bản lên mức E+

00 (các mũi tên mảnh).

55



Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát chi tiết sự tồn tại và hành

vi của phách lượng tử của exciton trong dây lượng tử bán dẫn hình

trụ mà có nguồn gốc từ hiệu ứng Stark quang học của exciton. Vì vậy,

chúng tôi sử dụng đồng thời hai sóng laser để chiếu lên hệ gồm một laser

bơm (mũi tên dày) và một laser dò (mũi tên mảnh) như được minh họa

trên hình 3.1b. Laser bơm có năng lượng photon ~ωp gần cộng hưởng

với khoảng cách giữa hai mức kích thích của exciton. Laser dò có năng

lượng photon ~ωt để khảo sát các chuyển dời giữa mức cơ bản và các

mức kích thích của exciton. Các sóng laser này được cho bởi biểu thức

(2.3) với Hamiltonian mô tả tương tác của điện tử với trường laser được

xác định bởi biểu thức (2.7). Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hàm sóng và

phổ năng lượng mới của exciton dưới tác dụng của laser bơm.

3.2.2. Hàm sóng và phổ năng lượng của exciton dưới tác dụng

của laser bơm

Bây giờ, chúng ta xác định trạng thái của các exciton khi hệ chịu

tác dụng của chùm laser bơm có cường độ mạnh và có năng lượng cộng

hưởng với khoảng cách giữa hai mức năng lượng của điện tử. Như đã

được đề cập trong chương 2, khi laser bơm được bật lên thì trạng thái

của điện tử bị tái chuẩn hóa, điều này dẫn đến sự tái chuẩn hóa trạng

thái của exciton. Do đó, hàm sóng tái chuẩn hóa của exciton bây giờ là

tích của hàm sóng tái chuẩn hóa của điện tử Ψe
mix(~r, t) (được cho bởi

biểu thức (2.23)) và hàm sóng toàn phần phụ thuộc thời gian của lỗ

trống Ψh
01(~r, t) (được cho bởi biểu thức (2.1))

Ψmix(~r, t) = Ψe
mix(~r, t)Ψ

h
01(~r, t). (3.3)
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Thế các biểu thức (2.23) và (2.1) vào biểu thức (3.3) ta được

Ψmix(~r, t) =
1

2ΩR

[
α1 exp

(
− i
~
Ee−

01 t

)
+ α2 exp

(
− i
~
Ee+

01 t

)]
× exp

(
− i
~
Eh

01t

)
uc(~r)Ψ

e
01(~r)uv (~r) Ψh

01(~r)

− V10

2~ΩR

[
exp

(
− i
~
Ee−

11 t

)
− exp

(
− i
~
Ee+

11 t

)]
× exp

(
− i
~
Eh

01t

)
uc(~r)Ψ

e
11(~r)uv (~r) Ψh

01(~r). (3.4)

Biểu thức (3.4) có thể được viết lại như sau

Ψmix(~r, t) =
1

2ΩR

[
α1 exp

(
− i
~
E−00t

)
+ α2 exp

(
− i
~
E+

00t

)]
Ψ00(~r)

− V10

2~ΩR

[
exp

(
− i
~
E−10t

)
− exp

(
− i
~
E+

10t

)]
Ψ10(~r), (3.5)

trong đó ta đã đặt 
E−00 = E00 − ~α2,

E+
00 = E00 + ~α1,

(3.6)

và 
E−10 = E10 − ~α1,

E+
10 = E10 + ~α2.

(3.7)

Chúng ta thấy rằng dưới tác dụng mạnh của laser bơm, phổ năng lượng

mới của exciton gồm bốn mức, trong đó hai mức E−00 và E+
00 được tách

ra từ mức E00 còn hai mức E−10 và E+
10 được tách ra từ mức E10. Quan

trọng hơn, phổ năng lượng này gồm hai cặp của các mức nằm gần nhau,

đây là điều kiện quan trọng để dẫn đến sự hình thành phách lượng tử

của exciton. Giản đồ các mức năng lượng được chia tách của exciton

dưới tác dụng của laser bơm được chỉ ra trên hình 3.1b. Sau một vài

bước biến đổi đơn giản (xem mục P6 trong phụ lục) ta có
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E−10 − E−00 = ~ωp,

E+
10 − E+

00 = ~ωp,
(3.8)

và 
E+

00 − E−00 = ~2ΩR,

E+
10 − E−10 = ~2ΩR,

(3.9)

trong đó ΩR là tần số Rabi được xác định bởi biểu thức (2.21). Từ các

hệ phương trình (3.8) và (3.9) chúng ta thấy rằng độ lệch năng lượng

giữa hai mức E−10 và E−00 (hoặc giữa hai mức E+
10 và E+

00) đều bằng năng

lượng photon của laser bơm ~ωp. Tuy nhiên, độ lệch năng lượng giữa hai

mức E+
00 và E−00 (hoặc giữa hai mức E+

10 và E−10) chỉ bằng ~2ΩR, nhỏ hơn

rất nhiều so với năng lượng photon của laser bơm ~ωp.

3.2.3. Cường độ hấp thụ của exciton khi chưa có laser bơm

Tiếp theo, chúng ta sẽ tính toán sự phụ thuộc thời gian của cường

độ hấp thụ của exciton thông qua yếu tố ma trận của chuyển dời quang

giữa các mức exciton. Từ đó ta kì vọng sẽ tìm thấy dấu hiệu về sự tồn

tại phách lượng tử của exciton. Trước hết, ta kí hiệu |0〉, |1〉 và |2〉 lần

lượt là trạng thái cơ bản, trạng thái kích thích thứ nhất và trạng thái

kích thích thứ hai của exciton khi sóng bơm chưa hoạt động. Theo quy

tắc lọc lựa đối với các chuyển dời quang trong các cấu trúc thấp chiều,

các chuyển dời quang chỉ có thể xảy ra giữa hai trạng thái |0〉 và |1〉.

Yếu tố ma trận chuyển dời được xác định như sau

TEx10 =
〈

1
∣∣∣Ĥint

∣∣∣ 0〉 , (3.10)

trong đó trạng thái 〈1| ≡ 〈Ψ00(~r, t)| được cho trong biểu thức (3.1), Ĥint

là Hamiltonian mô tả tương tác giữa điện tử với sóng dò có dạng (2.7).

58



Thế các biểu thức (3.1) và (2.7) vào biểu thức (3.10) ta được

TEx10 =

〈
Ψ00(~r, t)

∣∣∣∣− e

m0

Ate
−iωtt

iωt
~n~̂p

∣∣∣∣ 0〉
= − eAt

m0iωt
e

i
~ (E00−~ωt)t

〈
Ψ00(~r)

∣∣∣~n~̂p∣∣∣ 0〉
= − eAt

m0iωt
e

i
~ (E00−~ωt)t

〈
uc(~r)Ψ

e
01(~r)uv(~r)Ψ

h
01(~r)

∣∣∣~n~̂p∣∣∣ 0〉 , (3.11)

với At và ωt lần lượt là biên độ và tần số góc của sóng dò. Ta lại có〈
uc(~r)Ψ

e
01(~r)uv(~r)Ψ

h
01(~r)

∣∣∣~n~̂p∣∣∣ 0〉 = pcv
〈
Ψe

01(~r)Ψ
h
01(~r)|0

〉
, (3.12)

trong đó pcv là yếu tố ma trận phân cực giữa vùng dẫn và vùng hóa trị

được cho trong (2.32). Từ đó ta có thể viết lại biểu thức (3.11) như sau

TEx10 = −eAtpcv
m0iωt

e
i
~ (E00−~ωt)t

〈
Ψe

01(~r)Ψ
h
01(~r)|0

〉
. (3.13)

Cường độ hấp thụ của exciton tỉ lệ với bình phương môđun của yếu tố

ma trận chuyển dời giữa các mức exciton [24]. Vì vậy, từ biểu thức (3.13)

chúng ta có thể tìm được biểu thức của cường độ hấp thụ của exciton

khi chưa có mặt của laser bơm dưới dạng như sau

I10(t) ∝
∣∣TEx10

∣∣2 =

(
eAtpcv
m0ωt

)2

. (3.14)

Mặt khác, do thời gian sống τ1 của exciton trên mức kích thích đầu tiên

là hữu hạn nên cường độ hấp thụ của exciton thực tế phải tắt dần theo

thời gian. Vì vậy, chúng tôi phải thêm vào biểu thức (3.14) một thừa số

tắt dần có dạng exp(−γ1t) với γ1 = 1/τ1 một cách hiện tượng luận. Từ

đó biểu thức (3.14) có thể được viết lại dưới dạng cuối cùng như sau

I10(t) ∝
∣∣TEx10

∣∣2 =

(
eAtpcv
m0ωt

)2

exp (−γ1t) . (3.15)
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3.2.4. Phách lượng tử của exciton

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm kiếm hành vi dao động của cường

độ hấp thụ của exciton trong một hệ ba mức dưới tác dụng của các

trường laser. Nếu laser bơm có thể kết cặp hai mức của exciton dẫn đến

sự hình thành các mức exciton nằm gần nhau thì phách lượng tử của

exciton được kì vọng sẽ xuất hiện khi một laser dò phù hợp được chiếu

lên hệ. Như đã được trình bày trong phần 3.2.2., sau khi laser bơm được

bật lên thì các exciton bây giờ nằm trong một trạng thái chồng chập

được mô tả bởi hàm sóng tái chuẩn hóa có dạng (3.5). Vì vậy, yếu tố ma

trận của chuyển dời exciton giữa trạng thái cơ bản |0〉 và trạng thái tái

chuẩn hóa của exciton |Ψmix(~r, t)〉 được xác định như sau

TExmix =
〈

Ψmix(~r, t)
∣∣∣Ĥint

∣∣∣ 0〉 . (3.16)

Thế (2.7) và (3.5) vào (3.16) và áp dụng quy tắc lọc lựa, ta chỉ giữ lại số

hạng ứng với chuyển dời giữa hai mức trong mỗi cặp
(
Ecơ bản, E

−
00

)
hoặc(

Ecơ bản, E
+
00

)
, từ đó ta thu được yếu tố ma trận chuyển dời có dạng

TExmix =

〈
1

2ΩR

(
α1e

− i
~E
−
00t + α2e

− i
~E

+
00t
)

Ψ00(~r)

∣∣∣∣ iem0

Ate
−iωtt

ωt
~n~̂p

∣∣∣∣ 0〉. (3.17)
Biểu thức (3.17) có thể được viết lại dưới dạng

TExmix = − eAt

m0iωt

1

2ΩR

(
α∗1e

i
~(E

−
00−~ωt)t + α∗2e

i
~(E

+
00−~ωt)t

)
×
〈
uc(~r)Ψ

e
01(~r)uv(~r)Ψ

h
01(~r)

∣∣∣~n~̂p∣∣∣ 0〉 , (3.18)

hay

TExmix = −eAtpcv
m0iωt

1

2ΩR

(
α∗1e

i
~(E

−
00−~ωt)t + α∗2e

i
~(E

+
00−~ωt)t

)
×
〈
Ψe

01(~r)Ψ
h
01(~r) | 0

〉
. (3.19)
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Ta thấy rằng yếu tố ma trận chuyển dời (3.19) chỉ ra hai chuyển dời khả

dĩ từ mức cơ bản Ecơ bản lên hai mức tách của exciton E−00 và E+
00 (như

được minh họa bởi hai mũi tên mảnh trong hình 3.1b).

Tiếp theo, chúng ta sẽ tính toán cường độ hấp thụ phân giải thời

gian của exciton Imix(t). Từ biểu thức (3.9) ta thấy rằng độ lệch năng

lượng giữa hai mức E−00 và E+
00 của exciton bằng 2~ΩR. Vì vậy, để kích

thích đồng thời hai exciton trong các trạng thái này thì độ rộng phổ của

laser dò cần lớn hơn 2~ΩR. Hơn nữa, để giữ cho các trạng thái mới của

exciton kết hợp với nhau và có thể giao thoa với nhau thì chiều dài xung

của laser dò phải ngắn hơn thời gian kết hợp τ2 của trạng thái tái chuẩn

hóa của exciton được mô tả trong biểu thức (3.5). Như chúng ta đã biết,

thời gian sống τ1 của các exciton luôn lớn hơn thời gian kết hợp τ2. Thời

gian kết hợp τ2 là khoảng thời gian mà hai dao động của exciton cùng

pha và có thể cung cấp một bức tranh về phách lượng tử nhờ sự giao

thoa giữa chúng bởi vì chúng có tần số gần bằng nhau. Ngược lại, thời

gian kết hợp τ2 cần phải lớn hơn hoặc bằng chu kì của phách lượng tử

để chúng ta có thể quan sát rõ ràng các dao động của phách lượng tử.

Với những điều kiện này, hai trạng thái mới của exciton có thể kết cặp

với nhau để hình thành phách lượng tử của các exciton.

Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã cho thấy rằng thời gian

sống của exciton trong giếng lượng tử GaAs và trong chấm lượng tử

GaAs vào cỡ hàng trăm picô giây [21], [57], [58], thời gian sống này

lớn hơn nhiều so với chu kì của phách lượng tử trong các cấu trúc này

khoảng từ vài picô giây đến hàng chục picô giây [77], [83], [90]. Các kết

quả thực nghiệm cũng chỉ ra rằng thời gian sống của exciton trong dây

lượng tử GaAs vào cỡ vài trăm picô giây và có thể giảm xuống vài chục
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picô giây khi độ rộng dây tăng lên hoặc nhiệt độ mạng tinh thể giảm

xuống [47], [72]. Do đó, chúng ta có thể kì vọng tình huống tương tự sẽ

xảy ra trong các dây lượng tử GaAs và có thể quan sát đầy đủ dao động

của phách lượng tử. Ở mọi thời điểm t < τ2 ta luôn có Imix (t) ∝
∣∣TExmix

∣∣2.
Vì vậy, từ biểu thức (3.19) chúng ta có thể tìm được cường độ hấp thụ

của exciton dưới tác dụng của laser bơm như sau

Imix (t) ∝
∣∣TExmix

∣∣2 =

(
eAtpcv
m0ωt

)2
[(

α1

2ΩR

)2

+

(
α2

2ΩR

)2

+2
α1

2ΩR

α2

2ΩR
cos

(
E+

00 − E−00

~

)
t

]
. (3.20)

Đặt 
β1 = α1

2ΩR
,

β2 = α2

2ΩR
,

(3.21)

ta có thể viết lại biểu thức (3.20) dưới dạng

Imix (t) ∝
∣∣TExmix

∣∣2 =

(
eAtpcv
m0ωt

)2 [
β2

1 + β2
2 + 2β1β2 cos (2ΩRt)

]
. (3.22)

Chúng ta thấy rằng biểu thức (3.22) có dạng một hàm dao động của thời

gian với tần số bằng hai lần tần số Rabi 2ΩR. Tuy nhiên, như đã được

đề cập ở trên do thời gian sống của exciton trên các mức năng lượng

kích thích là hữu hạn nên dao động này thực tế cũng phải tắt dần theo

thời gian. Vì vậy, chúng tôi giới thiệu một cách hiện tượng luận các thừa

số tắt dần có dạng exp (−γ1t) và exp (−γ2t) với γ1 = 1/τ1 và γ2 = 1/τ2,

trong đó τ2 là thời gian kết hợp của trạng thái exciton được cho trong

biểu thức (3.5). Từ đó biểu thức (3.22) có thể được viết lại như sau

Imix (t) ∝
∣∣TExmix

∣∣2 =

(
eAtpcv
m0ωt

)2 [(
β2

1 + β2
2

)
exp (−γ1t)

+2β1β2 exp (−γ2t) cos (2ΩRt)] . (3.23)
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3.3. Kết quả và thảo luận

Trong phần này, chúng tôi áp dụng lý thuyết đã trình bày ở trên

để nghiên cứu phách lượng tử của exciton trong dây lượng tử hình trụ

GaAs/Al0.7Ga0.3As. Mô hình dây lượng tử và hướng truyền sóng của

các laser bơm và laser dò như được chỉ ra trên hình 2.2. Các tham số

được sử dụng trong tính toán được cho như sau. Laser bơm có biên độ

Ap = 4×106 V/m và có năng lượng photon gần bằng với khoảng cách giữa

hai mức lượng tử hóa thấp nhất của điện tử. Đối với vật liệu dây GaAs,

khối lượng hiệu dụng của điện tử và lỗ trống lần lượt là me = 0.067m0

và mh = 0.51m0 [88]; độ rộng vùng cấm Eg = 1424 meV [30]; các giá trị

của năng lượng liên kết của trạng thái exciton được lấy từ hình 1 của tài

liệu tham khảo [131]. Thời gian sống của các exciton là τ1 = 50 ps, giá

trị này được chọn một cách hiện tượng luận dựa trên các kết quả thực

nghiệm trong dây lượng tử GaAs [47], [72]. Thời gian kết hợp τ2 được

giả sử có giá trị nhỏ hơn là τ2 = 30 ps theo như những thảo luận ở phần

trước về thời gian sống của các exciton và thời gian kết hợp.

Bây giờ, chúng ta sẽ khảo sát sự phụ thuộc thời gian của cường độ

hấp thụ của exciton trước và sau khi bật laser bơm. Từ đó, chúng ta sẽ

phân tích sự khác biệt về cường độ hấp thụ của exciton trong hai trường

hợp này và chỉ ra các dấu hiệu về hành vi của phách lượng tử. Đầu tiên,

ta xét cấu trúc dây lượng tử có bán kính R = 60 Å. Cường độ hấp thụ

của exciton trước và sau khi bật laser bơm được chỉ ra trên hình 3.2.

Như có thể thấy trong hình vẽ này, trước khi laser bơm được bật lên

thì cường độ hấp thụ của exciton chỉ là một đường cong giảm dần theo

thời gian (đường đứt nét), ta không quan sát thấy bất kì dấu hiệu nào
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về hành vi của phách lượng tử. Ngược lại, sau khi bật laser bơm cộng

hưởng chính xác với khoảng cách giữa hai mức kích thích của exciton

(~∆ω = 0 meV), cường độ hấp thụ của exciton có dạng một dao động

tuần hoàn tắt dần với tần số không đổi bằng 2ΩR (đường liền nét). Sự

xuất hiện của dao động này chứng tỏ rằng phách lượng tử của exciton

đã xảy ra sau khi laser bơm được chiếu lên hệ.

Hình 3.2: Cường độ hấp thụ của exciton trong dây lượng tử hình trụ tròn có bán kính

R = 60 Å trước (đường đứt nét) và sau khi (đường liền nét) bật laser bơm cộng hưởng.

Sự xuất hiện của phách lượng tử có thể được giải thích như sau.

Ban đầu, trong hệ tồn tại hai mức của điện tử và theo nguyên lí loại

trừ Pauli chúng chỉ cho phép tồn tại bốn trạng thái của điện tử. Sau

đó, dưới tác dụng của laser bơm cộng hưởng mạnh thì hai mức ban đầu

của điện tử được liên kết với nhau tạo thành một mức duy nhất. Theo

nguyên lí loại trừ Pauli, mức duy nhất này chỉ cho phép hai trạng thái

của điện tử tồn tại, gây thiếu các trạng thái được phép của điện tử. Để

giữ cho số trạng thái của điện tử vẫn là bốn thì mỗi mức ban đầu của

điện tử phải tách thành hai mức con. Hệ quả là khi bật laser dò, trong

phổ hấp thụ ta quan sát thấy hai chuyển dời liên vùng từ mức của lỗ
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trống lên hai mức con của điện tử, dẫn đến sự hình thành hai exciton có

các mức nằm gần nhau. Hơn nữa, do hai exciton này có các mức năng

lượng nằm gần nhau nên khi chúng cùng pha chúng có thể giao thoa với

nhau để gây ra hiện tượng phách lượng tử.

Để có một bức tranh đầy đủ hơn về các tính chất của phách lượng

tử, chúng tôi sẽ khảo sát sâu hơn về ảnh hưởng của bán kính dây và độ

lệch của laser bơm lên hành vi của phách lượng tử. Hình 3.3 cho thấy

sự biến thiên theo thời gian của cường độ hấp thụ của exciton trong dây

lượng tử với các bán kính dây khác nhau khi có mặt của laser bơm cộng

hưởng chính xác (~∆ω = 0 meV). Trên hình 3.3 chúng ta thấy rằng,

trong cả ba trường hợp cường độ hấp thụ của exciton đều có dạng dao

động theo thời gian, điều này chứng tỏ sự tồn tại của phách lượng tử.

Tuy nhiên, khi bán kính dây tăng lên thì cả tần số và biên độ của dao

động này cũng tăng lên, nghĩa là phách lượng tử xảy ra nhanh hơn và

mạnh hơn. Những hành vi này có thể được giải thích như sau.

Hình 3.3: Cường độ hấp thụ của exciton trong dây lượng tử hình trụ tròn có bán kính

R = 45 Å (đường liền nét), R = 55 Å (đường đứt nét) và R = 65 Å (đường chấm

chấm) dưới tác dụng của laser bơm cộng hưởng chính xác (~∆ω = 0 meV).
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Theo biểu thức (2.2), các mức năng lượng lượng tử hóa của điện tử

và lỗ trống tỉ lệ nghịch với bình phương bán kính dây. Do đó, khi bán

kính dây tăng lên thì hai mức năng lượng của điện tử Ee
01 và Ee

11 càng

dịch chuyển về gần nhau hơn, nghĩa là xác suất chuyển dời giữa hai mức

này (hay yếu tố ma trận chuyển dời V10 trong (2.14)) sẽ tăng lên. Mặt

khác, theo biểu thức (2.21) khi V10 tăng lên thì tần số Rabi ΩR càng lớn

và vì vậy tần số của phách lượng tử sẽ tăng lên. Hơn nữa, khi hai mức

lượng tử hóa của điện tử càng gần nhau hơn thì chúng càng dễ kết cặp

với nhau dưới tác dụng của laser bơm. Hệ quả là sự chia tách các mức

năng lượng của điện tử càng dễ xảy ra hơn. Vì vậy, phách lượng tử dễ

hình thành hơn và biên độ của phách lượng tử càng lớn.

Hình 3.4 cho thấy sự biến thiên theo thời gian của cường độ hấp

thụ của exciton trong dây lượng tử hình trụ có bán kính R = 60 Å với

các độ lệch khác nhau của trường bơm: ~∆ω = 0 meV (đường liền nét),

~∆ω = 0.5 meV (đường đứt nét), ~∆ω = 0.7 meV (đường chấm chấm)

và ~∆ω = 15 meV (đường chấm-gạch). Trên hình vẽ này ta thấy rằng

khi độ lệch của laser bơm tăng lên thì tần số phách lượng tử càng lớn.

Hiện tượng này có thể dễ dàng suy ra từ biểu thức (2.21), biểu thức

này cho thấy rằng tần số phách lượng tử tỉ lệ với độ lệch của laser bơm.

Ngược lại, biên độ của phách lượng tử giảm dần khi ta tăng độ lệch của

laser bơm, đặc biệt hơn khi độ lệch quá lớn thì phách lượng tử biến mất

(như trường hợp ~∆ω = 15 meV, đường chấm-gạch). Chúng tôi cho rằng

sự suy giảm biên độ của phách lượng tử trong trường hợp này là do khả

năng tạo ra các exciton có các mức nằm gần nhau là khó hơn, bởi vì khi

độ lệch quá lớn thì hai mức năng lượng của điện tử càng khó kết cặp với

nhau hơn và vì vậy chúng càng khó bị chia tách thành các mức con.
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Hình 3.4: Cường độ hấp thụ của exciton trong dây lượng tử hình trụ tròn có bán kính

R = 60 Å dưới tác dụng của laser bơm với các độ lệch khác nhau.

Cuối cùng, chúng tôi biểu diễn sự phụ thuộc của tần số và chu kì

phách lượng tử vào bán kính dây lượng tử và độ lệch của laser bơm trong

các hình 3.5 và 3.6. Từ các hình này chúng ta thấy rằng, khi độ lệch của

laser bơm hoặc bán kính dây lượng tử tăng lên thì tần số phách lượng

tử tăng lên (hình 3.5) và chu kì phách lượng tử giảm xuống (hình 3.6).

Những hành vi này hoàn toàn phù hợp với các kết quả đã được thảo

luận ở trên. Do đó, chúng tôi cho rằng tần số và chu kì phách lượng tử

có thể được điều khiển bởi bán kính dây lượng tử và độ lệch của trường

bơm. Bên cạnh đó, hình 3.6 cũng cho thấy rằng chu kì phách lượng tử

nhỏ hơn nhiều so với thời gian sống của exciton τ1 = 50 ps mà chúng

ta đã chọn một cách hiện tượng luận như đã đề cập ở trên. Đây là một

điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng phách lượng tử sẽ kéo dài hơn một

chu kì. Nói cách khác, trong tình huống này chúng ta hoàn toàn có thể

quan sát được hiện tượng phách lượng tử của exciton xảy ra trong hệ.

Chúng ta cũng cần nhấn mạnh lại rằng, độ lệch của laser bơm càng nhỏ

thì những hành vi của phách lượng tử càng dễ được quan sát thấy.
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Hình 3.5: Sự phụ thuộc của tần số phách lượng tử vào bán kính dây lượng tử và độ

lệch của laser bơm.

Hình 3.6: Sự phụ thuộc của chu kì phách lượng tử vào bán kính dây lượng tử và độ

lệch của laser bơm.

Các kết quả trên cho thấy rằng các tính chất của phách lượng tử

của exciton trong cấu trúc dây lượng tử tương tự như các tính chất của

phách lượng tử thu được trong các giếng lượng tử và chấm lượng tử, đặc

biệt là trong các giếng lượng tử vuông góc và các chấm lượng tử hình

cầu, những cấu trúc đã được nghiên cứu gần đây [18], [120]. Sự khác

nhau giữa các kết quả thu được chỉ là về giá trị của chu kì (tần số) và
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biên độ của phách lượng tử. Cụ thể là đối với các cấu trúc bán dẫn thấp

chiều, khi chúng ta giảm số chiều thì chu kì của phách lượng tử tăng lên.

Đặc biệt, chu kì của phách lượng tử trong dây lượng tử lớn hơn trong

các giếng lượng tử nhưng nhỏ hơn trong các chấm lượng tử.

3.4. Kết luận chương 3

Chương này đã trình bày nghiên cứu về sự tồn tại và các đặc trưng

của phách lượng tử của exciton trong dây lượng tử bán dẫn hình trụ

tròn GaAs/Al0.7Ga0.3As bằng lý thuyết hàm sóng tái chuẩn hóa. Dựa

trên mô hình ba mức năng lượng lượng tử hóa của điện tử và lỗ trống,

chúng tôi đã xét một mô hình ba mức năng lượng tương ứng của exciton

được chiếu đồng thời một laser bơm và một laser dò. Từ đó, chúng tôi

tính toán sự phụ thuộc thời gian của cường độ hấp thụ của exciton trong

dây lượng tử và thu được một số kết quả chính sau đây.

Thứ nhất, khi laser bơm được bật lên cường độ hấp thụ của exciton

có dạng một dao động tuần hoàn theo thời gian, điều này chứng tỏ trong

hệ đã xảy ra hiện tượng phách lượng tử của exciton. Bên cạnh đó, tần

số (chu kì) và biên độ của phách lượng tử phụ thuộc mạnh vào bán kính

dây lượng tử và độ lệch của laser bơm. Những kết quả này cho thấy rằng

các đặc tính của phách lượng tử có thể được điều khiển bằng cách thay

đổi kích thước của cấu trúc hay năng lượng của laser bơm.

Thứ hai, chúng tôi đã giải thích cơ chế phát sinh hiện tượng phách

lượng tử của exciton trong cấu trúc dây lượng tử bán dẫn. Bên cạnh đó,

ảnh hưởng của bán kính dây và độ lệch của sóng bơm lên tần số (chu kì)

và biên độ của phách lượng tử cũng đã được giải thích. Chúng tôi cũng

đã đưa ra một số so sánh ngắn gọn về sự tồn tại của phách lượng tử của
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exciton trong dây lượng tử bán dẫn so với các kết quả thu được trong

các giếng lượng tử bán dẫn và chấm lượng tử bán dẫn.

Thứ ba, các kết quả nghiên cứu này có thể cung cấp những thông

tin hữu ích và cần thiết cho các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm

khác có liên quan. Quan trọng hơn, sự tồn tại của hiện tượng phách

lượng tử của exciton trong cấu trúc dây lượng tử có thể được ứng dụng

để tạo ra các cặp photon bị rối, chế tạo các transistor quang điện lai hay

các công tắc quang cho các thiết bị lượng tử mới.

Như vậy, luận án đã khảo sát chi tiết sự tồn tại của hiệu ứng Stark

quang học của exciton và từ đó dẫn đến sự hình thành hiện tượng phách

lượng tử của exciton trong dây lượng tử bán dẫn. Các hiệu ứng và hiện

tượng vật lý này xảy ra do sự kết cặp hai mức năng lượng lượng tử hóa

của điện tử dưới tác dụng mạnh của điện trường ánh sáng bên ngoài.

Trong chương tiếp theo, luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của

điện trường ánh sáng bên ngoài lên các tương tác kết cặp của phonon

quang dọc và plasmon trong các lớp màng mỏng bán dẫn và trong dây

lượng tử bán dẫn. Sự kết cặp này có thể tạo ra một số tính chất quang

thú vị mà có tiềm năng ứng dụng trong các thiết bị mới.
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Chương 4

HIỆN TƯỢNG KẾT CẶP LO

PHONON-PLASMON TRONG CÁC LỚP

MÀNG MỎNG BÁN DẪN VÀ TRONG

DÂY LƯỢNG TỬ BÁN DẪN

4.1. Tổng quan về hiện tượng kết cặp LO phonon-

plasmon

Trong các cấu trúc na-nô bán dẫn, nếu một điện tử chuyển động rất

chậm bên trong tinh thể thì điện thế gắn với điện tử đó ít hoặc nhiều sẽ

bị chắn. Khi đó chuyển động của điện tử này sẽ không ảnh hưởng nhiều

lên sự chuyển động của các điện tử xung quanh nó. Ngược lại, nếu điện

tử này chuyển động rất nhanh làm cho các hạt tải xung quanh nó không

thể phản ứng kịp thì chuyển động của các hạt tải xung quanh có thể bị

ảnh hưởng một cách đáng kể. Đây là kết quả của việc thế năng không

bị chắn từ điện tử mở rộng ra xung quanh và tạo ra các chuyển động

sóng tập thể của các hạt tải lân cận mà được gọi là dao động plasma.

Các dao động plasma này có thể được lượng tử hóa thành plasmon [4].

Vì các dao động plasma được hình thành do sự chuyển động của tập thể

hạt tải nên tần số của dao động plasma có thể được điều khiển thông

qua việc điều chỉnh nồng độ hạt tải trong các cấu trúc bán dẫn. Dưới

tác dụng của điện trường ngoài phù hợp lên các cấu trúc na-nô bán dẫn,
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các dao động plasma có thể được kích thích và tương tác với các dao

động của mạng tinh thể. Sự tương tác này có thể làm xuất hiện nhiều

hiện tượng vật lý thú vị, điển hình như sự phát xạ sóng TeraHertz từ

các mode kết cặp LO phonon-plasmon (LOPCM) [9].

Sự tồn tại của các tương tác quang kết cặp của LO phonon và

plasmon trong các hệ vật liệu bán dẫn đã được phát hiện ra cách đây

hơn nửa thế kỉ [126]. Sau đó, nhiều công trình nghiên cứu về các tính

chất quang của các mode kết cặp LO phonon-plasmon tiếp tục được

thực hiện đối với các cấu trúc na-nô bán dẫn khác như mô hình đi-ốt

p-i-n hay các cấu trúc bán dẫn thấp chiều [19], [119]. Cho đến nay, các

bài toán liên quan đến các tương tác kết cặp LO phonon-plasmon vẫn

đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu do các đặc

tính quang của chúng có thể có nhiều tiềm năng ứng dụng. Hiện tượng

kết cặp LO phonon-plasmon có thể làm phát sinh các bức xạ TeraHertz

mà có thể được ứng dụng trong các thiết bị TeraHertz [51] hay các thiết

bị xử lý tín hiệu [98]. Ngoài ra, chúng cũng có thể được ứng dụng trong

nghiên cứu cấu trúc của các hệ vật liệu [38].

Hiện tượng kết cặp LO phonon-plasmon có thể được nghiên cứu

thực nghiệm và lý thuyết bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong

các công trình nghiên cứu thực nghiệm, các dấu hiệu của sự kết cặp

giữa LO phonon và plasmon có thể được quan sát thấy trong quang phổ

Raman [113], trong quang phổ TeraHertz phụ thuộc thời gian [116] hay

trong phổ phản xạ hồng ngoại [91]. Bên cạnh đó, các tính toán lý thuyết

về động lực học của sự kết cặp giữa LO phonon và plasmon cũng đã được

thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau như lý thuyết trường tự

hợp [36], phương pháp mô phỏng Monte-Carlo [119] hay lý thuyết hàm
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điện môi [117]. Trong công trình [36], các tác giả đã sử dụng lý thuyết

trường tự hợp để nghiên cứu các LOPCM trong graphene. Bằng việc áp

dụng các chuyển dời nội vùng và liên vùng của điện tử để tính toán ma

trận hàm điện môi, các tác giả đã tìm được biểu thức giải tích xác định

tần số của các LOPCM. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các

mode kết cặp này phụ thuộc mạnh vào vectơ sóng plasmon và mật độ

electron. Trong công trình [119], tác giả đã thực hiện một mô phỏng số

Monte-Carlo để khảo sát phổ dịch chuyển Fourier của điện trường quá

độ trong mô hình đi-ốt p-i-n bán dẫn InP. Kết quả cho thấy rằng khi xảy

ra hiện tượng kết cặp, trong phổ Fourier xuất hiện hai đỉnh phân biệt

nằm trong vùng tần số TeraHertz. Vị trí của các đỉnh này phụ thuộc

mạnh vào mật độ hạt tải, chúng được xác định là kết quả của tương tác

LO phonon-plasmon. Đối với công trình nghiên cứu [117], tác giả đã áp

dụng lý thuyết hàm điện môi của các bán dẫn phân cực để khảo sát phổ

truyền qua của các lớp vật liệu GaN. Kết quả đã cho thấy sự tồn tại

rõ ràng của các cực tiểu trong phổ truyền qua của vật liệu. Quan trọng

hơn, sự tồn tại của các cực tiểu này phụ thuộc mạnh vào mật độ hạt tải,

hướng truyền sóng và sự phân cực của điện trường. Từ đó, tác giả đã

khẳng định rằng những hành vi của chúng là biểu hiện của các LOPCM.

Chúng tôi thấy rằng lý thuyết hàm điện môi có nhiều ưu điểm và được

nhiều tác giả lựa chọn khi nghiên cứu các LOPCM. Thứ nhất, phương

pháp này chỉ cần xác định hàm điện môi của bán dẫn và khảo sát hệ số

truyền qua của vật liệu, từ đó có thể xác định được các LOPCM trong

phổ truyền qua. Thứ hai, phương pháp này có thể áp dụng hiệu quả đối

với các bán dẫn hợp chất ba thành phần, trong khi việc áp dụng phương

pháp mô phỏng Monte-Carlo cho các hệ vật liệu này thường gặp nhiều
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khó khăn hơn. Ngoài những công trình nêu trên, còn nhiều nghiên cứu

khác điển hình như [33], [84], [116] cũng đã khảo sát sự tồn tại và các

đặc tính quang của các LOPCM trong các cấu trúc na-nô bán dẫn khác

nhau và đều thu được những kết quả quan trọng.

Nhìn chung, tất cả các công trình nghiên cứu về các tương tác quang

kết cặp của LO phonon và plasmon đều cho thấy những dấu hiệu rõ ràng

về sự tồn tại của các LOPCM trong các cấu trúc na-nô bán dẫn. Bên

cạnh đó, ảnh hưởng của điện trường ngoài, mật độ hạt tải hay kích thước

của các cấu trúc lượng tử lên hành vi của các LOPCM cũng đã được

khảo sát. Mặc dù vậy, các nghiên cứu cho đến thời điểm hiện tại vẫn

chưa thể đánh giá đầy đủ hành vi của các LOPCM trong các cấu trúc

bán dẫn khác nhau, đặc biệt là trong các hệ vật liệu bán dẫn hợp chất

ba thành phần và trong các cấu trúc bán dẫn thấp chiều. Hơn nữa, các

nghiên cứu vẫn chưa giải thích chi tiết ảnh hưởng của sự phân cực của

điện trường ngoài lên các LOPCM. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cần có

thêm nhiều công trình nghiên cứu khác để khảo sát chi tiết các tính chất

quang của các LOPCM, qua đó góp phần tìm kiếm các cấu trúc na-nô

bán dẫn có khả năng phát xạ TeraHertz từ các LOPCM đạt độ ổn định

cao cho các ứng dụng mới trong tương lai.

Trong chương này, chúng tôi áp dụng lý thuyết hàm điện môi để

nghiên cứu hiện tượng kết cặp LO phonon-plasmon trong các lớp màng

mỏng bán dẫn hợp chất ba thành phần và trong cấu trúc dây lượng tử

bán dẫn hình trụ tròn. Chúng tôi khảo sát hệ số truyền qua của vật liệu

như là hàm của tần số (hoặc năng lượng photon) của ánh sáng được

chiếu lên hệ, từ đó phân tích các đặc điểm trong phổ truyền qua của vật

liệu để tìm kiếm dấu hiệu tồn tại của các LOPCM. Bên cạnh đó, ảnh
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hưởng của sự phân cực của điện trường ngoài, hướng truyền sóng và các

tham số của cấu trúc bán dẫn lên hành vi của các LOPCM cũng sẽ được

nghiên cứu và giải thích chi tiết.

4.2. Hiện tượng kết cặp LO phonon-plasmon trong

các lớp màng mỏng bán dẫn

4.2.1. Mô hình và lý thuyết

Trong phần này, chúng tôi nghiên cứu sự tồn tại và hành vi của các

mode kết cặp LO phonon-plasmon trong các lớp màng mỏng bán dẫn

hợp chất ba thành phần có dạng A1−xBxC (0 ≤ x ≤ 1). Chúng tôi sẽ

tìm kiếm các dấu hiệu về sự tồn tại của các mode kết cặp thông qua việc

khảo sát sự phụ thuộc của hệ số truyền qua của vật liệu vào tần số của

ánh sáng được chiếu lên hệ. Vì vậy, chúng tôi xét một chùm ánh sáng

có tần số góc ω được chiếu xiên lên một lớp bán dẫn có độ dày d theo

hướng hợp với trục Oz một góc θ với mặt phẳng ánh sáng tới là mặt

phẳng Oyz như được minh họa trên hình 4.1.

Hình 4.1: Mô hình sự lan truyền của sóng điện từ qua các lớp màng mỏng bán dẫn:

a) Điện trường ~E phân cực s (TE); b) Điện trường ~E phân cực p (TM).
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Sự hấp thụ ánh sáng của tinh thể bán dẫn A1−xBxC được đặc trưng

bởi hàm điện môi phức ε̃ (ω) bao gồm tổng các đóng góp của phonon và

plasmon được xác định như sau [62]

ε̃ (ω) = ε∞ (x) + εphonon + εplasmon, (4.1)

trong đó ε∞(x) là hằng số điện môi tần số cao của vật liệu

ε∞ (x) = (1− x) εAC
∞ + xεBC

∞ , (4.2)

với εAC
∞ và εBC

∞ lần lượt là hằng số điện môi tần số cao của hai bán dẫn

thành phần AC và BC. Đóng góp của phonon vào hàm điện môi toàn

phần (4.1) được cho bởi [33]

εphonon = (1− x)εAC
∞

(
ω0
LO,AC

)2 −
(
ω0
TO,AC

)2

ω2
TO,AC − ω2 − iΓACω

+ xεBC
∞

(
ω0
LO,BC

)2 −
(
ω0
TO,BC

)2

ω2
TO,BC − ω2 − iΓBCω

, (4.3)

trong đó ω0
LO,i và ω

0
TO,i (i = AC, BC) lần lượt là tần số của LO phonon

và TO phonon của các bán dẫn thuần i; ωTO,i là tần số của TO phonon

của các bán dẫn thành phần i trong hợp kim A1−xBxC và Γi là hệ số suy

giảm của phonon trong bán dẫn thành phần i. Đóng góp của plasmon

vào hàm điện môi (4.1) được xác định như sau [62]

εplasmon = −
ε∞(x)ω2

p

ω2 + iγpω
, (4.4)

trong đó γp là hệ số suy giảm của plasmon; ωp là tần số plasma có dạng

ωp =

√
4πNee2

meε∞(x)
, (4.5)

với Ne, e và me tương ứng là nồng độ, điện tích và khối lượng hiệu dụng

của electron. Các nghiên cứu lý thuyết về sự kết cặp của LO phonon và
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plasmon trong các bán dẫn hai thành phần như CdS hay GaP đã chỉ

ra rằng tần số của các mode kết cặp LO phonon-plasmon chính là các

không điểm của hàm điện môi toàn phần, nói cách khác chính là các

nghiệm của phương trình ε̃(ω) = 0 [48]. Tương tự, ta cũng tìm tần số

của các mode kết cặp LO phonon-plasmon trong vật liệu bán dẫn ba

thành phần thông qua việc giải phương trình trên. Các hệ số suy giảm

phonon Γi và plasmon γp có giá trị khá nhỏ so với các tần số của phonon

và plasmon nên ta có thể bỏ qua chúng trong các tính toán. Thay các

biểu thức (4.3) và (4.4) vào biểu thức (4.1) ta được

ε̃(ω) = ε∞(x) + (1− x)εAC
∞

(
ω0
LO,AC

)2 −
(
ω0
TO,AC

)2

ω2
TO,AC − ω2

+ xεBC
∞

(
ω0
LO,BC

)2 −
(
ω0
TO,BC

)2

ω2
TO,BC − ω2

−
ε∞(x)ω2

p

ω2
. (4.6)

Cho ε̃(ω) = 0 ta viết lại biểu thức (4.6) như sau

ε∞(x) +
X(1− x)εAC

∞
ω2
TO,AC − ω2

+
Y xεBC

∞
ω2
TO,BC − ω2

−
ε∞(x)ω2

p

ω2
= 0, (4.7)

trong đó 
X =

(
ω0
LO,AC

)2 −
(
ω0
TO,AC

)2
,

Y =
(
ω0
LO,BC

)2 −
(
ω0
TO,BC

)2
.

(4.8)

Phương trình (4.7) có thể được viết lại dưới dạng

ω6 −

[
ω2
TO,AC + ω2

TO,BC +
X(1− x)εAC

∞ + Y xεBC
∞ + ε∞(x)ω2

p

ε∞(x)

]
ω4

+

[
ω2
TO,ACω

2
TO,BC +

(
ω2
TO,AC + ω2

TO,BC

)
ω2
p +

X(1− x)εAC
∞ ω2

TO,BC

ε∞(x)

+
Y xεBC

∞ ω2
TO,AC

ε∞(x)

]
ω2 − ω2

TO,ACω
2
TO,BCω

2
p = 0. (4.9)
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Đặt

A =
[
ω2
TO,AC + ω2

TO,BC

]
ε∞(x) +X(1− x)εAC

∞ + Y xεBC
∞ + ε∞(x)ω2

p,

B =
[
ω2
TO,ACω

2
TO,BC +

(
ω2
TO,AC + ω2

TO,BC

)
ω2
p

]
ε∞(x)

+X(1− x)εAC
∞ ω2

TO,BC + Y xεBC
∞ ω2

TO,AC,

C = ω2
TO,ACω

2
TO,BCω

2
p,

(4.10)

ta viết lại phương trình (4.9) như sau

ω6 − A

ε∞(x)
ω4 +

B

ε∞(x)
ω2 − C = 0. (4.11)

Việc giải phương trình (4.11) để tìm nghiệm giải tích ω± là khá khó khăn,

vì vậy chúng ta cần thực hiện tính toán số để tìm sự phụ thuộc của tần

số của các mode kết cặp LO phonon-plasmon vào mật độ electron

ω± = f (Ne) . (4.12)

Kết quả này về mặt định tính tương đồng với các kết quả giải tích trong

các trường hợp đã được nghiên cứu trước đây: tần số của các mode kết

cặp ω± tỉ lệ với tần số plasma ωp và vì vậy tỉ lệ với mật độ electron

Ne [119], [122].

Bây giờ, chúng ta xác định hệ số truyền qua của vật liệu trong hai

trường hợp: khi ánh sáng tới phân cực s (hình 4.1a) và khi ánh sáng tới

phân cực p (hình 4.1b). Đầu tiên, chúng ta có thể viết hàm điện môi

(4.1) dưới dạng phần thực ε1(ω) và phần ảo ε2(ω) của nó như sau

ε̃(ω) = ε1(ω) + iε2(ω). (4.13)

Ta biết rằng chiết suất phức của môi trường tinh thể bán dẫn hấp thụ

được cho bởi

ñ = n+ iκ, (4.14)
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trong đó κ là hệ số tắt dần được xác định bởi [62]

κ =
ω

c

√
|ñ|2 − sin2 θ, (4.15)

với c là tốc độ của ánh sáng trong chân không. Bên cạnh đó, ta có hệ

thức liên hệ giữa chiết suất phức và hàm điện môi phức như sau

ñ2 = ε̃(ω). (4.16)

Từ các phương trình (4.13) đến (4.16) ta có thể suy ra
ε1(ω) = n2 − κ2,

ε2(ω) = 2nκ,

|ñ| = 4
√
ε21(ω) + ε22(ω).

(4.17)

Trong trường hợp điện trường của sóng ánh sáng chiếu lên bề mặt mẫu

bán dẫn có phân cực s (như được minh họa trên hình 4.1a), hệ số truyền

qua của vật liệu được xác định như sau [107]

TTE (ω) =

∣∣∣∣∣
[
cos (κd)− i

(
κ2 + k2

2κk

)
sin (κd)

]−1
∣∣∣∣∣
2

, (4.18)

trong đó k là độ lớn vectơ sóng của ánh sáng tới

k =
ω

c
cos θ. (4.19)

Đối với trường hợp điện trường của sóng ánh sáng tới có phân cực p

(như được minh họa trên hình 4.1b), hệ số truyền qua của vật liệu được

xác định bởi [107]

TTM (ω) =

∣∣∣∣∣∣
[

cos (κd)− i

(
κ2 + |ñ|2 k2

2 |ñ|2 κk

)
sin (κd)

]−1
∣∣∣∣∣∣
2

. (4.20)
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4.2.2. Kết quả và thảo luận

Bây giờ, chúng ta sẽ nghiên cứu sự tồn tại của các mode kết cặp

LO phonon-plasmon trong các lớp bán dẫn In0.7Ga0.3N. Bán dẫn InGaN

là vật liệu vùng cấm thẳng được chế tạo từ hỗn hợp của các thành phần

InN và GaN. Hàm lượng Indium có thể được thay đổi để tạo ra các hợp

kim có độ rộng khe vùng tương ứng với bước sóng ánh sáng nằm trong

khoảng từ vùng hồng ngoại đến vùng tử ngoại. Vật liệu InGaN sở hữu

nhiều đặc tính quang độc đáo, đặc biệt là độ ổn định nhiệt cao [69]. Vì

vậy, chúng có thể được ứng dụng trong các thiết bị nhiệt điện hiệu suất

cao, các thiết bị quang điện, các đi-ốt phát quang hay làm nguồn phát

xạ TeraHertz [15], [69], [73], [130]. Để khảo sát các đặc tính quang của

các LOPCM, chúng tôi tính toán sự phụ thuộc của hệ số truyền qua của

vật liệu vào tần số của ánh sáng tới. Các tham số của vật liệu được sử

dụng trong tính toán được cho trong bảng 1.

Bảng 4.2: Các tham số của vật liệu bán dẫn InN, GaN và In0.7Ga0.3N.
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Trước hết, chúng ta khảo sát phổ truyền qua của lớp bán dẫn

In0.7Ga0.3N có độ dày d = 2 µm và mật độ electron Ne = 5× 1017 cm−3

trong trường hợp điện trường của ánh sáng tới phân cực s với các góc

chiếu khác nhau (hình 4.2). Trên hình 4.2 ta thấy rằng, trong tất cả các

trường hợp sóng tới chiếu thẳng góc vào lớp bán dẫn, θ = 00 (đường

chấm chấm) và chiếu xiên góc lên lớp bán dẫn, θ = 450 (đường đứt

nét), θ = 600 (đường liền nét mảnh), θ = 700 (đường liền nét đậm), phổ

truyền qua của vật liệu chỉ chứa hai cực tiểu phân biệt tại các tần số

11.6 THz và 13.6 THz tương ứng với các mode TO phonon của hai bán

dẫn thành phần InN và GaN. Chúng ta không tìm thấy dấu hiệu nào về

sự tồn tại của các mode kết cặp LO phonon-plasmon. Điều này cho thấy

rằng không xảy ra các tương tác kết cặp giữa các dao động phonon và

plasmon trong trường hợp điện trường phân cực s.

Hình 4.2: Phổ truyền qua của lớp bán dẫn In0.7Ga0.3N (d = 2 µm, Ne = 5×1017 cm−3)

trong trường hợp điện trường của ánh sáng tới phân cực s với các góc chiếu khác nhau.

Tiếp theo, chúng ta khảo sát phổ truyền qua của lớp bán dẫn như

trên (d = 2 µm, Ne = 5 × 1017 cm−3) nhưng trong trường hợp điện

trường của sóng tới phân cực p với các góc chiếu khác nhau (hình 4.3).
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Trên hình 4.3 ta thấy rằng, khi góc chiếu θ = 00 (đường chấm chấm),

phổ truyền qua của vật liệu chỉ chứa hai cực tiểu tương ứng với các mode

TO phonon của hai bán dẫn InN và GaN như trong hình 4.2 và không

tồn tại các mode kết cặp LO phonon-plasmon. Ngược lại, khi góc chiếu

θ = 450 (đường đứt nét), θ = 600 (đường liền nét mảnh) và θ = 700

(đường liền nét đậm), trong phổ truyền qua xuất hiện bốn cực tiểu phân

biệt tại các tần số 11.6 THz, 13.6 THz, 5.1 THz và 17.8 THz. Hai cực

tiểu tương ứng với các tần số 11.6 THz và 13.6 THz trùng với các mode

TO phonon như đã đề cập ở trên, trong khi đó hai cực tiểu tại các vị

trí 5.1 THz và 17.8 THz được xác định là hai mode kết cặp ω− và ω+

của LO phonon và plasmon bởi vì chúng chỉ xuất hiện khi sóng tới chiếu

xiên lên mẫu bán dẫn. Kết quả này về mặt định tính tương đồng với kết

quả nghiên cứu của nhóm tác giả D. Sciacca trong vật liệu ZnTe [107].

Hình 4.3: Phổ truyền qua của lớp bán dẫn In0.7Ga0.3N (d = 2 µm, Ne = 5×1017 cm−3)

trong trường hợp điện trường của ánh sáng tới phân cực p với các góc chiếu khác nhau.

Bây giờ, chúng ta sẽ khảo sát chi tiết ảnh hưởng của góc chiếu của

sóng tới lên sự tồn tại của các LOPCM. Hình 4.4 là phổ truyền qua của

mẫu bán dẫn (d = 2 µm, Ne = 5 × 1017 cm−3) trong trường hợp điện
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trường phân cực p với các góc chiếu khác nhau: θ = 600 (đường liền nét),

θ = 700 (đường đứt nét), θ = 800 (đường chấm chấm) và θ = 850 (đường

chấm-gạch). Chúng ta thấy rằng với các góc chiếu θ = 700, θ = 800 hoặc

θ = 850 thì các cực tiểu ứng với các LOPCM xuất hiện rõ ràng trong

phổ truyền qua với độ sâu khá lớn. Ngược lại, với góc chiếu θ = 600 thì

độ sâu của các cực tiểu này khá nhỏ. Với các góc chiếu có giá trị nhỏ

hơn nữa thì ta càng khó quan sát thậm chí không thể tìm thấy các cực

tiểu này trong phổ truyền qua. Từ các kết quả thu được chúng tôi cho

rằng sự tồn tại của các LOPCM chỉ được quan sát thấy trong trường

hợp sóng tới được chiếu xiên lên các lớp bán dẫn và có điện trường phân

cực p; góc chiếu càng lớn thì ta càng quan sát được rõ ràng đầy đủ hai

mode kết cặp, đặc biệt là với các trường hợp 700 ≤ θ < 900.

Hình 4.4: Phổ truyền qua của lớp bán dẫn In0.7Ga0.3N (d = 2 µm, Ne = 5×1017 cm−3)

trong trường hợp điện trường của ánh sáng tới phân cực p với các góc chiếu khác nhau

θ = 600, 700, 800 và 850.

Các kết quả thu được ở trên có thể được giải thích như sau. Dao

động plasmon là dao động dọc và trong lý thuyết của chúng tôi plasmon

được giả sử bị kích hoạt bởi điện trường nằm dọc theo trục Oz, khi hình

83



chiếu của điện trường lên trục Oz nhận giá trị khác không thì dao động

plasmon sẽ được kích hoạt. Vì là dao động dọc nên plasmon không tương

tác với các dao động ngang mà chỉ tương tác với các dao động dọc khác

là các dao động có phương dao động trùng với phương truyền sóng. Nếu

lúc này trong hệ tồn tại mode LO phonon kết hợp thì khi đó hai mode

LO phonon và plasmon sẽ tương tác với nhau tạo thành hai mode kết

cặp LO phonon-plasmon. Có một điều cần lưu ý là sóng ánh sáng là

sóng ngang, có vectơ điện trường và từ trường vuông góc với phương

truyền sóng. Trong trường hợp điện trường phân cực s thì điện trường

được hướng song song với trục Ox và vuông góc với mặt phẳng của tia

tới (mặt phẳng Oyz) nên hình chiếu của điện trường lên trục Oz luôn

luôn bằng không dù góc chiếu của tia tới nhận bất kì giá trị nào, xem

hình 4.2. Hệ quả là trong trường hợp này ta không thể quan sát được

dao động plasmon hay bất kỳ mode kết cặp LO phonon-plasmon nào.

Trong trường hợp điện trường phân cực p thì điện trường nằm trong

mặt phẳng của tia tới nên hình chiếu của điện trường lên trục Oz có thể

bằng không hoặc khác không tùy thuộc vào góc chiếu của tia tới. Ví dụ,

khi góc chiếu θ = 00 (như trường hợp được mô tả bởi đường chấm chấm

trong hình 4.3), hình chiếu của điện trường lên trục Oz bằng không

nghĩa là không có điện trường để kích hoạt dao động plasmon và phổ

truyền qua của vật liệu thực sự cho thấy không tồn tại các mode kết

cặp LO phonon-plasmon. Ngược lại, khi góc chiếu θ 6= 0, ví dụ θ = 700

(đường liền nét đậm trong hình 4.3), hình chiếu của điện trường lên trục

Oz khác không, nhờ vậy dao động plasmon dọc theo trục Oz được kích

hoạt, khi đó trong phổ truyền qua xuất hiện hai mode kết cặp ω+ và

ω− của LO phonon và plasmon. Khi góc chiếu càng lớn (hình 4.4) thì
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điện trường phân cực p càng song song với trục Oz, nghĩa là hình chiếu

của nó lên trục Oz càng lớn, điện trường càng dễ kích hoạt dao động

plasmon và ta càng quan sát rõ ràng hai mode kết cặp.

Để nghiên cứu chi tiết hơn nữa về sự tồn tại của các mode kết cặp

ω− và ω+, chúng tôi tiếp tục khảo sát ảnh hưởng của mật độ electron của

các lớp bán dẫn lên hành vi của chúng. Hình 4.5 biểu diễn phổ truyền

qua của các lớp màng mỏng bán dẫn có cùng độ dày d = 2 µm với

các mật độ electron khác nhau: Ne = 0.8× 1018 cm−3 (đường liền nét),

Ne = 1.1 × 1018 cm−3 (đường đứt nét) và Ne = 1.5 × 1018 cm−3 (đường

chấm chấm) trong trường hợp điện trường của sóng tới phân cực p và

góc chiếu θ = 820. Từ hình vẽ này ta thấy rằng khi mật độ electron tăng

lên thì các mode kết cặp ω− và ω+ đều dịch chuyển về vùng tần số cao

(từ 6.2 THz đến 7.9 THz đối với mode ω− và từ 18.4 THz đến 19.6 THz

đối với mode ω+), trong khi đó vị trí của các mode TO phonon của hai

bán dẫn InN và GaN không phụ thuộc vào mật độ electron.

Hình 4.5: Phổ truyền qua của các lớp bán dẫn In0.7Ga0.3N có cùng độ dày d = 2 µm

với các mật độ electron lần lượt là 0.8× 1018 cm−3, 1.1× 1018 cm−3 và 1.5× 1018 cm−3

trong trường hợp điện trường của ánh sáng tới phân cực p và góc chiếu θ = 820.
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Sự phụ thuộc rất nhạy của các LOPCM vào mật độ electron của

các lớp bán dẫn có thể được giải thích như sau. Theo biểu thức (4.5)

khi tăng mật độ electron lên thì tần số plasma cũng tăng lên. Khi xảy

ra hiện tượng kết cặp giữa LO phonon và plasmon thì trong hệ sẽ xuất

hiện các mode kết cặp với tần số tỉ lệ thuận với tần số của plasmon, vì

vậy mà khi tăng mật độ electron chúng ta quan sát được sự dịch chuyển

về tần số cao của các mode kết cặp ω− và ω+. Ngược lại, tần số phonon

quang ngang của các bán dẫn InN và GaN trong hợp chất chỉ phụ thuộc

vào hàm lượng của chúng trong bán dẫn hợp chất InGaN mà không phụ

thuộc vào mật độ electron. Vì vậy, vị trí của các mode TO phonon trong

phổ truyền qua không thay đổi theo mật độ electron.

Để khẳng định các kết quả thu được ở trên chúng tôi khảo sát sự

biến thiên của tần số plasma và tần số của các mode kết cặp theo mật

độ electron của các lớp bán dẫn, hình 4.6. Đường liền nét đậm và đường

liền nét mảnh tương ứng là các đồ thị biểu diễn tần số của các mode

kết cặp ω+ và ω− như là hàm của mật độ electron được vẽ từ nghiệm

của phương trình (4.11): ω± = f(Ne). Đường đứt nét là đồ thị biểu diễn

tần số plasma như là hàm của mật độ electron được vẽ từ phương trình

(4.5). Các chấm tròn lớn và các chấm tròn nhỏ lần lượt là tần số của các

mode kết cặp ω+ và ω− ứng với các mật độ electron khác nhau được xác

định từ hình 4.5. Đường chấm chấm là tần số TO phonon của bán dẫn

InN. Các đồ thị trên hình 4.6 cho thấy rằng khi mật độ electron tăng

từ 0.5× 1018 cm−3 đến 2.5× 1018 cm−3 thì tần số plasma và tần số của

các mode kết cặp ω± đều tăng lên. Bên cạnh đó, các chấm tròn nhỏ đều

nằm trên đường liền nét mảnh và các chấm tròn lớn đều nằm trên đường

liền nét đậm, nghĩa là các giá trị tần số 6.2 THz, 7.1 THz, 7.9 THz của
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mode kết cặp ω− và 18.4 THz, 18.8 THz, 19.6 THz của mode kết cặp ω+

được xác định trên hình 4.5 chính là nghiệm của phương trình (4.11).

Điều này chỉ ra rằng phương trình (4.11) xác định chính xác tần số của

các mode kết cặp ω+ và ω− trong các bán dẫn hợp chất ba thành phần

như InGaN. Hơn nữa, khi mật độ electron của các lớp bán dẫn càng lớn

thì tần số của mode kết cặp ω+ dần tiệm cận về tần số plasma, trong

khi đó tần số của mode kết cặp ω− dần tiệm cận về tần số TO phonon

của bán dẫn InN. Kết quả cũng cho thấy các đường cong tán sắc của các

mode kết cặp LO phonon-plasmon trong các lớp màng mỏng bán dẫn

In0.7Ga0.3N có dạng tương tự như các đường cong tán sắc của các mode

kết cặp trong các lớp màng mỏng bán dẫn GaAs [62].

Hình 4.6: Tần số của các mode kết cặp ω+ (đường liền nét đậm) và ω− (đường liền nét

mảnh) như là hàm của mật độ electron Ne được vẽ từ nghiệm của phương trình (4.11).

Tần số plasma ωp (đường đứt nét) như là hàm của Ne được vẽ từ phương trình (4.5).

Các chấm tròn lớn (nhỏ) là tần số của mode kết cặp ω+ (ω−) được lấy từ hình 4.5.
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4.3. Hiện tượng kết cặp LO phonon-plasmon trong

dây lượng tử bán dẫn hình trụ tròn

4.3.1. Mô hình và lý thuyết

Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu sự tồn tại và các tính chất

quang của các mode kết cặp LO phonon-plasmon trong cấu trúc dây

lượng tử bán dẫn hình trụ tròn. Chúng tôi khảo sát sự phụ thuộc của

hệ số truyền qua của dây lượng tử vào năng lượng photon của ánh sáng

tới và phân tích các đặc điểm trong phổ truyền qua để tìm kiếm hành

vi của các mode kết cặp LO phonon-plasmon. Đầu tiên ta xét một dây

lượng tử bán dẫn hình trụ tròn có độ dày d được chiếu một chùm ánh

sáng có tần số góc ω nằm trong mặt phẳng Oyz, hướng truyền sóng hợp

với trục Oz một góc θ như được minh họa trên hình 4.7.

Hình 4.7: Mô hình sự lan truyền của sóng điện từ qua dây lượng tử bán dẫn hình trụ

tròn: a) Điện trường ~E phân cực s (TE); b) Điện trường ~E phân cực p (TM).
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Trong mô hình hai vùng con thấp nhất của điện tử, hàm điện môi

của dây lượng tử do đóng góp của plasmon được cho bởi [50]

εplasmon (q, ω) = 1− V e−e (q, R) Π (q, ω) , (4.21)

trong đó V e−e(q, R) là yếu tố ma trận tương tác Coulomb giữa các điện

tử có dạng như sau

V e−e (q, R) =
72e2

ε0 (qR)2

[
1

10
− 2

3 (qR)2 +
32

3 (qR)4 −
64

(qR)4 I3 (qR) K3 (qR)

]
,

(4.22)

với e là điện tích của electron, ε0 là hằng số điện môi tĩnh, q là độ lớn

vectơ sóng của hạt theo phương Oz, I3(x) và K3(x) lần lượt là các hàm

BesselI và BesselK bậc ba. Thừa số Π(q, ω) trong biểu thức (4.21) đặc

trưng cho sự kích thích plasmon trong dây lượng tử có dạng [105]

Π(q, ω) =
me

πq
ln

{
ω2 − (Eq − qvF )2

ω2 − (Eq + qvF )2

}
, (4.23)

trong đó me là khối lượng hiệu dụng của electron, Eq và vF lần lượt là

năng lượng của electron theo phương Oz và vận tốc Fermi
Eq = ~2q2

2me
,

vF = ~kF
me
,

kF = πNe

2 ,

(4.24)

với ~ là hằng số Planck rút gọn, kF là số sóng Fermi một chiều và Ne là

mật độ electron trong dây lượng tử.

Tiếp theo, hàm điện môi của dây lượng tử do đóng góp của phonon

mạng tinh thể được cho như sau [61]

εphonon (ω) = ε∞ (R) +
ε0 − ε∞ (R)

1− (ω/ωTO)2 − iγ (ω/ω2
TO)

, (4.25)

89



trong đó γ là hằng số tắt dần của phonon, ωTO là tần số của phonon

quang ngang, ε∞(R) là hằng số điện môi tần số cao như là hàm của bán

kính dây lượng tử bán dẫn

ε∞(R) = ε∞

(
1− a

R
− b

R2

)
, (4.26)

với ε∞ là hằng số điện môi tần số cao đối với bán dẫn khối, các hằng số

a = 2 Å và b = 0.2 Å2 được xác định từ thực nghiệm.

Từ đó, hàm điện môi toàn phần của dây lượng tử bao gồm tổng các

đóng góp của plasmon và phonon có dạng

ε(q, ω) = εplasmon + εphonon

= 1− V e−e (q, R) Π (q, ω)

+ ε∞ (R) +
ε0 − ε∞ (R)

1− (ω/ωTO)2 − iγ (ω/ω2
TO)

. (4.27)

Biểu thức (4.27) có thể được viết lại dưới dạng tổng các phần thực

ε1(q, ω) và phần ảo ε2(q, ω) của nó như sau

ε(q, ω) = ε1(q, ω) + iε2(q, ω). (4.28)

Hình 4.8 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc năng lượng photon của

phần thực (hình 4.8a) và phần ảo (hình 4.8b) của hàm điện môi trong

dây lượng tử GaAs với mật độ electron Ne = 4 × 108 m−1, số sóng

electron theo phương tự do q = 0.5kF ứng với các bán kính dây khác

nhau: R = 20 Å (đường liền nét), R = 30 Å (đường đứt nét) và R = 50 Å

(đường chấm-gạch). Đường chấm chấm là phần thực và phần ảo của hàm

điện môi của bán dẫn khối GaAs. Trên các hình vẽ này chúng ta thấy

rằng, khi bán kính dây lượng tử tăng lên thì hàm điện môi của dây lượng

tử bán dẫn dần tiệm cận về hàm điện môi của bán dẫn khối.
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Hình 4.8: Phần thực (a) và phần ảo (b) của hàm điện môi của dây lượng tử GaAs ứng

với các bán kính dây khác nhau R = 20, 30, 50 Å và hàm điện môi của bán dẫn khối

GaAs như là hàm của năng lượng photon của ánh sáng tới.

Tương tự như phương trình (4.16), hệ thức liên hệ giữa chiết suất

phức và hàm điện môi toàn phần của dây lượng tử có dạng như sau

ñ2 = ε(q, ω). (4.29)

Từ các phương trình (4.14), (4.15), (4.28) và (4.29) ta có thể suy ra
ε1(q, ω) = n2 − κ2,

ε2(q, ω) = 2nκ,

|ñ| = 4
√
ε21(q, ω) + ε22(q, ω).

(4.30)

Từ đó, chúng ta áp dụng các phương trình (4.18), (4.19) và (4.20) để

khảo sát sự phụ thuộc của hệ số truyền qua của dây lượng tử vào năng

lượng photon của ánh sáng tới.

4.3.2. Kết quả và thảo luận

Trong phần này, chúng tôi nghiên cứu sự tồn tại của các mode kết

cặp LO phonon-plasmon trong dây lượng tử hình trụ tròn GaAs. Chúng

tôi khảo sát phổ truyền qua của dây lượng tử trong hai trường hợp sóng

tới phân cực s và phân cực p, từ đó phân tích các đặc điểm trong phổ
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truyền qua để tìm kiếm dấu hiệu của các mode kết cặp. Các tham số của

vật liệu dây GaAs được sử dụng trong tính toán như sau. Giả sử dây có

chiều dài d = 10 µm; hằng số điện môi tần số cao và hằng số điện môi

tĩnh lần lượt là ε∞ = 10.9 và ε0 = 12.9; năng lượng phonon quang ngang

và phonon quang dọc lần lượt là ~ωTO = 33.2 meV và ~ωLO = 36.1 meV;

hằng số tắt dần của phonon được giả sử là γ = 0.3; khối lượng hiệu dụng

của electron me = 0.067m0.

Đầu tiên, chúng ta khảo sát phổ truyền qua của dây lượng tử với

bán kính dây R = 35 Å, mật độ electron Ne = 1× 107 cm−1 và số sóng

của electron theo phương tự do q = 0.5kF trong trường hợp điện trường

của ánh sáng tới phân cực s với các góc chiếu khác nhau (hình 4.9):

θ = 840 (đường liền nét đậm), θ = 850 (đường liền nét mảnh), θ = 860

(đường đứt nét) và θ = 870 (đường chấm chấm). Trên hình 4.9 ta thấy

rằng trong tất cả các trường hợp, phổ truyền qua đều chỉ chứa một cực

tiểu duy nhất tại vị trí 33.2 meV. Cực tiểu này được xác định là mode

TO phonon của bán dẫn GaAs, ~ωTO = 33.2 meV như được chỉ ra bởi

Hình 4.9: Phổ truyền qua của dây lượng tử GaAs (R = 35 Å, Ne = 1 × 107 cm−1,

q = 0.5kF ) trong trường hợp điện trường của sóng tới phân cực s với các góc chiếu

khác nhau θ = 840, 850, 860 và 870.
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mũi tên dày. Trên các đồ thị không tồn tại dấu hiệu của các mode kết

cặp LO phonon-plasmon. Vì vậy, chúng tôi cho rằng các tương tác kết

cặp của LO phonon và plasmon trong dây lượng tử không xảy ra trong

trường hợp điện trường của sóng tới phân cực s.

Tiếp theo, chúng ta xác định phổ truyền qua của dây lượng tử với

các tham số như trên (R = 35 Å, Ne = 1× 107 cm−1, q = 0.5kF ) nhưng

trong trường hợp điện trường của sóng tới phân cực p (hình 4.10). Hình

vẽ này cho thấy rằng trong tất cả các trường hợp góc chiếu khác nhau

θ = 840 (đường liền nét đậm), θ = 850 (đường liền nét mảnh), θ = 860

(đường đứt nét) và θ = 870 (đường chấm chấm), các phổ truyền qua đều

xuất hiện hai cực tiểu phân biệt tại hai vị trí 33.2 meV (được chỉ ra bởi

mũi tên dày) và 36.8 meV (được chỉ ra bởi mũi tên mảnh). Cực tiểu tại

vị trí 33.2 meV ứng với mode TO phonon của bán dẫn GaAs như đã

được đề cập ở trên, trong khi đó cực tiểu tại ví trí 36.8 meV được xác

định là mode kết cặp ~ω+ của LO phonon và plasmon bởi vì chúng chỉ

xuất hiện trong trường hợp điện trường của sóng tới phân cực p. Sự tồn

Hình 4.10: Phổ truyền qua của dây lượng tử GaAs (R = 35 Å, Ne = 1 × 107 cm−1,

q = 0.5kF ) trong trường hợp điện trường của sóng tới phân cực p với các góc chiếu

khác nhau θ = 840, 850, 860 và 870.
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tại của mode kết cặp ~ω+ trong dây lượng tử tương tự như sự tồn tại

của mode kết cặp ~ω+ trong bán dẫn khối GaAs [62] và trong các lớp

màng mỏng InGaN đã được khảo sát trong phần 4.2.

Các kết quả thu được trên đây có thể được giải thích như sau. Đối

với cấu trúc dây lượng tử bán dẫn hình trụ được minh họa như trên

hình (4.7), dao động plasmon có phương dao động dọc theo trục của dây

(trục Oz), do đó plasmon chỉ được kích hoạt bởi điện trường nằm dọc

theo trục Oz. Trong trường hợp điện trường của ánh sáng tới phân cực

s (hình 4.7a), vectơ cường độ điện trường ~E vuông góc với mặt phẳng

tới Oyz và vuông góc với trục Oz nên hình chiếu của vectơ ~E lên trục

Oz bằng không, các dao động plasmon không tồn tại nên không thể xảy

ra các tương tác kết cặp giữa LO phonon và plasmon. Kết quả là ta

không quan sát thấy các mode kết cặp LO phonon-plasmon trong phổ

truyền qua của dây lượng tử. Ngược lại, trong trường hợp điện trường

của ánh sáng tới phân cực p (hình 4.7b), vectơ cường độ điện trường

~E nằm trong mặt phẳng tới Oyz nên hình chiếu của nó lên trục Oz dĩ

nhiên là khác không. Lúc này, dao động plasmon dọc theo trục Oz sẽ

được kích hoạt dưới tác dụng của điện trường. Hệ quả là kết cặp giữa

LO phonon và plasmon xảy ra và làm xuất hiện mode kết cặp ~ω+ trong

phổ truyền qua của dây lượng tử.

Để nghiên cứu chi tiết hơn các tính chất của mode kết cặp ~ω+

trong dây lượng tử hình trụ GaAs, chúng tôi sẽ khảo sát ảnh hưởng của

các tham số của cấu trúc dây lượng tử lên hành vi của mode kết cặp này.

Trước hết, chúng tôi khảo sát sự phụ thuộc của mode kết cặp ~ω+ vào

mật độ electron trong dây lượng tử có bán kính dây R = 35 Å, số sóng

của electron theo phương tự do q = 0.5kF trong trường hợp sóng tới phân
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cực p với góc chiếu θ = 860 (hình 4.11). Trên hình 4.11 chúng ta thấy

rằng với các mật độ electron khác nhau Ne = 3× 106 cm−1 (đường liền

nét đậm), Ne = 5× 106 cm−1 (đường liền nét mảnh), Ne = 7× 106 cm−1

(đường đứt nét) và Ne = 1.2 × 107 cm−1 (đường chấm chấm), các phổ

truyền qua đều chứa hai cực tiểu. Cực tiểu tại vị trí ~ωTO = 33.2 meV

(được chỉ ra bởi mũi tên dày) không phụ thuộc vào mật độ electron,

trong khi đó cực tiểu ứng với mode kết cặp ~ω+ (được chỉ ra bởi các mũi

tên mảnh) dịch chuyển về giá trị năng lượng cao hơn khi mật độ electron

tăng lên. Sự dịch chuyển của mode kết cặp này có thể được giải thích

như sau. Khi mật độ electron càng lớn thì dao động plasmon được kích

hoạt bởi điện trường sẽ có tần số càng lớn. Do đó, khi dao dộng plasmon

kết cặp với dao động LO phonon sẽ làm phát sinh mode kết cặp ~ω+ có

tần số tỉ lệ với tần số plasmon, nghĩa là tần số (năng lượng) của mode

kết cặp này sẽ tăng lên. Kết quả là ta quan sát thấy sự dịch chuyển về

năng lượng cao hơn của mode kết cặp ~ω+.

Hình 4.11: Phổ truyền qua của dây lượng tử GaAs (R = 35 Å, q = 0.5kF ) với các mật

độ electron lần lượt là 3 × 106 cm−1, 5 × 106 cm−1, 7 × 106 cm−1 và 1.2 × 107 cm−1

trong trường hợp điện trường của sóng tới phân cực p với góc chiếu θ = 860.
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Tiếp theo, chúng tôi chỉ ra ảnh hưởng của bán kính dây lượng tử

lên hành vi của mode kết cặp ~ω+. Phổ truyền qua của dây lượng tử

(Ne = 1×107 cm−1, q = 0.5kF ) với các bán kính dây khác nhau R = 20 Å

(đường liền nét đậm),R = 30 Å (đường liền nét mảnh),R = 40 Å (đường

đứt nét) và R = 50 Å (đường chấm chấm) trong trường hợp điện trường

của sóng tới phân cực p và góc chiếu θ = 860 được chỉ ra trên hình 4.12.

Từ hình vẽ này chúng ta thấy rằng trong tất cả các trường hợp bán kính

dây khác nhau thì phổ truyền qua đều chứa hai cực tiểu. Cực tiểu thứ

nhất ứng với mode TO phonon của bán dẫn GaAs có giá trị không đổi

~ωTO = 33.2 meV (được chỉ ra bởi mũi tên dày) và không phụ thuộc

vào bán kính dây lượng tử. Cực tiểu thứ hai ứng với mode kết cặp ~ω+

(được chỉ ra bởi các mũi tên mảnh) có sự dịch chuyển về giá trị năng

lượng thấp hơn khi bán kính dây tăng lên. Đặc biệt, đối với các bán kính

dây lượng tử càng nhỏ thì cực tiểu ứng với mode kết cặp ~ω+ càng xuất

hiện rõ ràng hơn trong phổ truyền qua.

Hình 4.12: Phổ truyền qua của dây lượng tử GaAs (Ne = 1× 107 cm−1, q = 0.5kF ) với

các bán kính dây lần lượt là R = 20, 30, 40 và 50 Å trong trường hợp điện trường của

sóng tới phân cực p và góc chiếu θ = 860.
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Cuối cùng, chúng tôi chỉ ra ảnh hưởng của số sóng electron theo

phương Oz lên mode kết cặp ~ω+. Hình 4.13 biểu diễn phổ truyền qua

của dây lượng tử (R = 35 Å, Ne = 1 × 107 cm−1) với các số sóng của

electron q = 0.1kF (đường liền nét đậm), q = 0.2kF (đường liền nét

mảnh), q = 0.4kF (đường đứt nét) và q = 0.8kF (đường chấm chấm)

trong trường hợp điện trường sóng tới phân cực p và góc chiếu θ = 860.

Trên hình 4.13 chúng ta thấy rằng phổ truyền qua ứng với các số sóng

khác nhau đều xuất hiện hai cực tiểu. Cực tiểu tại vị trí 33.2 meV ứng

với mode TO phonon và không phụ thuộc vào số sóng electron (được chỉ

ra bởi mũi tên dày). Ngược lại, cực tiểu ứng với mode kết cặp ~ω+ có sự

dịch chuyển nhỏ về giá trị năng lượng cao và càng xuất hiện rõ ràng khi

số sóng electron tăng lên (được chỉ ra bởi các mũi tên mảnh).

Hình 4.13: Phổ truyền qua của dây lượng tử GaAs (R = 35 Å, Ne = 1 × 107 cm−1)

với các số sóng electron lần lượt là q = 0.1kF , 0.2kF , 0.4kF và 0.8kF trong trường hợp

điện trường của sóng tới phân cực p và góc chiếu θ = 860.

Như vậy, các kết quả thu được ở trên đều cho thấy có sự tồn tại của

mode kết cặp ~ω+ của LO phonon-plasmon trong dây lượng tử bán dẫn

hình trụ tròn GaAs trong trường hợp điện trường của ánh sáng tới phân
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cực p và được chiếu xiên lên hệ. Vị trí của mode kết cặp này nằm trong

vùng tần số TeraHertz. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của bán kính dây, mật

độ và số sóng của electron trong dây lượng tử lên các hành vi của mode

kết cặp LO phonon-plasmon được thể hiện khá rõ ràng. Kết quả này cho

thấy rằng các tính chất quang của mode kết cặp LO phonon-plasmon

trong dây lượng tử có thể được điều khiển thông qua việc điều chỉnh

các tham số của cấu trúc. Qua đó, chúng tôi cho rằng sự tồn tại của các

mode kết cặp LO phonon-plasmon trong dây lượng tử bán dẫn có thể

dễ điều khiển hơn và có nhiều tiềm năng ứng dụng hơn so với sự tồn tại

của chúng trong các vật liệu bán dẫn khối.

4.4. Kết luận chương 4

Chương này đã trình bày nghiên cứu về sự tồn tại của các mode

kết cặp LO phonon-plasmon trong các lớp màng mỏng bán dẫn InGaN

và trong dây lượng tử hình trụ tròn GaAs bằng lý thuyết hàm điện môi.

Chúng tôi đã khảo sát sự lan truyền của sóng ánh sáng qua tinh thể bán

dẫn, từ đó tính toán sự phụ thuộc của hệ số truyền qua của vật liệu vào

tần số (năng lượng) photon và thu được một số kết quả sau đây.

Thứ nhất, trong trường hợp điện trường của sóng tới phân cực s

hoặc được chiếu thẳng góc vào bề mặt vật liệu, trong phổ truyền qua

chỉ xuất hiện các cực tiểu ứng với các mode TO phonon và không tồn

tại các mode kết cặp LO phonon-plasmon. Ngược lại, trong trường hợp

điện trường của ánh sáng tới phân cực p và được chiếu xiên lên bề mặt

vật liệu, trong phổ truyền qua ngoài sự tồn tại của các cực tiểu ứng với

các mode TO phonon thì còn có sự xuất hiện rõ ràng của các cực tiểu

khác ứng với các mode kết cặp LO phonon-plasmon.
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Thứ hai, hiện tượng kết cặp của LO phonon-plasmon xảy ra mạnh

hơn ứng với các góc chiếu của sóng tới nằm trong khoảng 700 < θ < 900.

Các mode kết cặp LO phonon-plasmon trong các lớp màng mỏng bán

dẫn hợp chất ba thành phần và trong cấu trúc dây lượng tử bán dẫn đều

nằm trong dải tần số TeraHertz. Trong các lớp màng mỏng bán dẫn hợp

chất ba thành phần, hành vi của các mode kết cặp LO phonon-plasmon

phụ thuộc mạnh vào mật độ electron. Trong khi đó, hành vi của các

mode kết cặp này trong dây lượng tử bán dẫn phụ thuộc mạnh vào mật

độ electron, bán kính dây và số sóng của electron.

Cuối cùng, chúng tôi đã giải thích ảnh hưởng của sự phân cực của

điện trường sóng tới, góc chiếu của sóng tới và mật độ độ electron của

các lớp bán dẫn lên hành vi của các mode kết cặp LO phonon-plasmon.

Sự tồn tại của các tương tác quang kết cặp của LO phonon-plasmon

trong các lớp màng mỏng bán dẫn và trong dây lượng tử bán dẫn có

thể làm phát sinh các bức xạ TeraHertz. Chúng có nhiều tiềm năng ứng

dụng trong các thiết bị thông tin liên lạc mới.
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KẾT LUẬN CHUNG

Trong luận án này chúng tôi đã nghiên cứu một số tính chất quang

của dây lượng tử bán dẫn và các lớp màng mỏng bán dẫn. Các kết quả

chính thu được của luận án được trình bày cụ thể sau đây.

Thứ nhất, chúng tôi đã áp dụng hình thức luận hàm sóng tái chuẩn

hóa vào mô hình hệ ba mức năng lượng lượng tử hóa của điện tử và lỗ

trống để nghiên cứu sự tồn tại của hiệu ứng Stark quang học của exciton

trong dây lượng tử bán dẫn hình trụ tròn với thế giam giữ cao vô hạn.

Chúng tôi đã xác định được phổ hấp thụ liên vùng trong trường hợp hệ

được chiếu một laser bơm có cường độ mạnh. Trong phổ hấp thụ liên

vùng chúng tôi đã quan sát thấy sự tách vạch quang phổ do hiệu ứng

Stark quang học. Bên cạnh đó, bán kính của dây lượng tử và năng lượng

của sóng bơm ảnh hưởng mạnh lên phổ hấp thụ của exciton cũng như

các đặc tính quang của hiệu ứng. Chúng tôi đã giải thích cơ chế phát

sinh của hiệu ứng cũng như ảnh hưởng của bán kính dây lượng tử và

năng lượng của sóng bơm lên các hành vi của hiệu ứng.

Thứ hai, chúng tôi đã nghiên cứu sự tồn tại của phách lượng tử của

exciton có nguồn gốc từ hiệu ứng Stark quang học của exciton trong dây

lượng tử bán dẫn hình trụ tròn bằng lý thuyết hàm sóng tái chuẩn hóa.

Dựa trên mô hình hệ ba mức năng lượng lượng tử hóa của điện tử và

lỗ trống, chúng tôi đã áp dụng một mô hình ba mức năng lượng tương

ứng của exciton được chiếu một laser bơm có cường độ mạnh, từ đó tính

toán được sự phụ thuộc thời gian của cường độ hấp thụ của exciton.
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Chúng tôi đã quan sát thấy sự xuất hiện của một dạng dao động tuần

hoàn theo thời gian của cường độ hấp thụ thể hiện rõ hành vi của phách

lượng tử. Bên cạnh đó, chu kì (tần số) và biên độ của phách lượng tử

phụ thuộc mạnh vào bán kính của dây lượng tử và năng lượng của laser

bơm. Chúng tôi đã giải thích sự xuất hiện của phách lượng tử cũng như

ảnh hưởng của bán kính dây lượng tử và năng lượng của sóng bơm lên

chu kì (tần số) và biên độ của phách lượng tử.

Thứ ba, chúng tôi đã nghiên cứu sự tồn tại của các mode kết cặp

LO phonon-plasmon trong các lớp màng mỏng bán dẫn hợp chất ba

thành phần và trong dây lượng tử bán dẫn hình trụ tròn bằng lý thuyết

hàm điện môi. Chúng tôi xét một chùm ánh sáng tới phân cực p được

chiếu xiên lên bề mặt vật liệu và xác định được phổ truyền qua của vật

liệu như là hàm của tần số (năng lượng) photon. Trong phổ truyền qua

ngoài sự xuất hiện của các cực tiểu ứng với các mode TO phonon, chúng

tôi còn quan sát thấy sự xuất hiện của các cực tiểu khác có độ sâu lớn

hơn, chúng được xác định là các mode kết cặp LO phonon-plasmon. Các

mode kết cặp này nằm trong dải tần số TeraHertz và càng được quan sát

thấy rõ ràng khi góc chiếu của sóng tới càng lớn. Bên cạnh đó, trong các

lớp màng mỏng bán dẫn hành vi của các mode kết cặp này phụ thuộc

mạnh vào mật độ electron. Trong cấu trúc dây lượng tử bán dẫn, hành

vi của các mode kết cặp này chịu ảnh hưởng mạnh của bán kính dây,

mật độ và số sóng của electron. Ngoài ra, chúng tôi đã giải thích ảnh

hưởng của góc chiếu, sự phân cực của điện trường sóng tới và mật độ

electron lên hành vi của các mode kết cặp LO phonon-plasmon.

Chúng tôi hy vọng rằng các kết quả nghiên cứu trong luận án này

có thể có những đóng góp hữu ích cho các nhà nghiên cứu trong cùng
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lĩnh vực và các lĩnh vực liên quan và sớm được kiểm chứng bởi thực

nghiệm. Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu này có thể được ứng dụng

để chế tạo các thiết bị lượng tử mới như các công tắc quang, các thiết

bị TeraHertz, các transistor quang điện lai hay tạo ra các cặp photon bị

rối. Ngoài ra, các nghiên cứu trong luận án này có thể được áp dụng mở

rộng cho các cấu trúc lượng tử khác và nhiều hệ vật liệu khác.
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PHỤ LỤC

P1. Chứng minh biểu thức (1.6) và (1.7)

Để giải phương trình (1.5) ta sử dụng phương pháp phân li biến số

bằng cách viết hàm sóng của các hạt dưới dạng

Ψe,h(r, ϕ) = R(r)Φ(ϕ), (P.1)

trong đó R(r) là hàm bán kính, Φ(ϕ) là hàm góc thỏa mãn phương trình

∂2Φ(ϕ)

∂ϕ2
+m2Φ(ϕ) = 0. (P.2)

Nghiệm của phương trình (P.2) có dạng

Φ(ϕ) =
1√
2π
eimϕ, (P.3)

trong đó m nhận các giá trị nguyên để thỏa mãn tính đơn trị của hàm

sóng Φ(ϕ) = Φ(ϕ+ 2π). Thế (P.3) vào (P.1) ta được

Ψe,h(r, ϕ) =
1√
2π
eimϕR(r). (P.4)

Thế (P.4) vào (1.5) ta được phương trình theo bán kính có dạng(
d2

dr2
+

1

r

d

dr
+

2me,hE
e,h
x,y

~2
− m2

r2

)
R(r) = 0. (P.5)

Đặt

η2 =
2me,hE

e,h
x,y

~2
, (P.6)

ta viết lại phương trình (P.5) như sau(
d2

dr2
+

1

r

d

dr
+ η2 − m2

r2

)
R(r) = 0. (P.7)

P.1



Đặt ξ = ηr ta suy ra dξ = ηdr, từ đó ta có thể viết lại (P.7) dưới dạng[
d2

dξ2
+

1

ξ

d

dξ
+

(
1− m2

ξ2

)]
R(ξ) = 0. (P.8)

Nghiệm của phương trình (P.8) là tổ hợp tuyến tính của các hàm Bessel

nguyên bậc m loại một Jm(ξ) và loại hai Ym(ξ)

R(ξ) = AJm(ξ) +BYm(ξ), (P.9)

hay

R(r) = AJm(ηr) +BYm(ηr). (P.10)

Vì hàm Ym(ηr) phân kì tại gốc r = 0 nên ta chọn B = 0, khi đó hàm

bán kính (P.10) trở thành

R(r) = AJm(ηr), (P.11)

với A là hệ số chuẩn hóa. Từ đó ta viết lại hàm sóng (P.4) như sau

Ψe,h(r, ϕ) =
A√
2π
eimϕJm(ηr). (P.12)

Áp dụng điều kiện liên tục của hàm sóng (P.12) tại r = R ta có

Ψe,h(r, ϕ)
∣∣
r=R

= 0, (P.13)

hay

Jm(ηR) = 0. (P.14)

Gọi χmn là không điểm thứ n (n = 1, 2, 3, ...) của hàm Bessel nguyên

bậc m loại một Jm(ηR), khi đó từ phương trình (P.14) ta suy ra

ηmnR = χmn hay ηmn =
χmn
R

. (P.15)

Từ đó hàm bán kính (P.11) được viết lại như sau

Rmn(r) = AJm

(
χmn

r

R

)
. (P.16)

P.2



Bây giờ ta tìm hệ số A bằng cách áp dụng điều kiện chuẩn hóa

R∫
0

|Rmn(r)|2 rdr = 1. (P.17)

Thế (P.16) vào (P.17) ta được

|A|2
R∫

0

J2
m

(
χmn

r

R

)
rdr = 1. (P.18)

Đặt r = Rz suy ra dr = Rdz, khi đó ta viết lại (P.18) như sau

|A|2R2

1∫
0

J2
m (χmnz) zdz = 1. (P.19)

Áp dụng tính chất của hàm Bessel nguyên bậc m loại một

1∫
0

Jm (χmnz) Jm (χmn′z) zdz =
δn,n′

2
J2
m+1 (χmn) , (P.20)

với m = 0, 1, 2, ... và δn,n′ là kí hiệu delta Kronecker, ta có

1∫
0

J2
m (χmnz) zdz =

1

2
J2
m+1(χmn). (P.21)

Thế (P.21) vào (P.19) ta được

A =

√
2

R2

1

Jm+1(χmn)
. (P.22)

Thế (P.22) vào (P.16) ta tìm được hàm bán kính đã chuẩn hóa có dạng

Rmn(r) =

√
2

R2

Jm
(
χmn

r
R

)
Jm+1(χmn)

. (P.23)

Thế biểu thức (P.23) vào (P.4) ta tìm được hàm sóng của các hạt trong

mặt phẳng giam giữ Oxy có dạng

Ψe,h(r, ϕ) = Ψe,h
mn(~r) =

1√
πR2

Jm
(
χmn

r
R

)
Jm+1(χmn)

eimϕ. (P.24)
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Kết hợp các biểu thức (P.6) và (P.15) ta suy ra các mức năng lượng

lượng tử hóa của các hạt trong mặt phẳng Oxy được xác định bởi

Ee,h
x,y = Ee,h

mn =
~2χ2

mn

2me,hR2
. (P.25)

P2. Chứng minh biểu thức (2.13)

Trong biểu thức (2.12) ta có

〈Ψe
11(~r)|~n~r |Ψe

01(~r)〉 =

∫
V

[Ψe
11(~r)]

∗~n~rΨe
01(~r)dV

=

∫
V

R∗mn(r)Y
∗
m(ϕ)~n~rRm′n′(r)Ym′(ϕ)dV

=

R∫
0

R∗mn(r)~n~rRm′n′(r)rdr

2π∫
0

Y ∗m(ϕ)Ym′(ϕ)dϕ. (P.26)

Chọn hướng của vectơ phân cực ~n dọc theo trục Ox, khi đó ta có

~n~r = r cosϕ. (P.27)

Áp dụng khai triển

cosϕ =
1

2
eiϕ +

1

2
e−iϕ, (P.28)

ta có thể viết lại (P.27) như sau

~n~r =
1

2
r
(
eiϕ + e−iϕ

)
. (P.29)

Thế (P.29) vào (P.26) ta được

〈Ψe
11(~r)|~n~r |Ψe

01(~r)〉 =

R∫
0

R∗mn(r)Rm′n′(r)r
2dr

× 1

2

2π∫
0

Y ∗m(ϕ)Ym′(ϕ)
(
eiϕ + e−iϕ

)
dϕ. (P.30)

P.4



Vì trạng thái |1〉 ứng với n′ = 1 và m′ = 0 nên hàm góc trong trạng thái

này có dạng như sau

Ym′(ϕ) =
1√
2π
eim

′ϕ =
1√
2π
. (P.31)

Thế (P.31) vào (P.30) ta được

〈Ψe
11(~r)|~n~r |Ψe

01(~r)〉 =
1

2

R∫
0

R∗mn(r)Rm′n′(r)r
2dr

×
2π∫

0

Y ∗m(ϕ)
1√
2π

(
eiϕ + e−iϕ

)
dϕ

=
1

2

R∫
0

R∗mn(r)Rm′n′(r)r
2dr

×

 2π∫
0

Y ∗m(ϕ)Y1(ϕ)dϕ+

2π∫
0

Y ∗m(ϕ)Y−1(ϕ)dϕ

 , (P.32)

hay

〈Ψe
11(~r)|~n~r |Ψe

01(~r)〉 =
1

2
(δm,1 + δm,−1)

R∫
0

R∗mn(r)Rm′n′(r)r
2dr

=
1

2
δm,1

R∫
0

R∗mn(r)Rm′n′(r)r
2dr. (P.33)

Thế (P.23) vào (P.33) ta được

〈Ψe
11(~r)|~n~r |Ψe

01(~r)〉 =
1

R2

1

J1(χ01)J2(χ11)

R∫
0

J0

(
χ01

r

R

)
J1

(
χ11

r

R

)
r2dr.

(P.34)

Đặt r = Rz suy ra dr = Rdz ta viết lại (P.34) như sau

〈Ψe
11(~r)|~n~r |Ψe

01(~r)〉 =
R

J1(χ01)J2(χ11)

1∫
0

J0 (χ01z) J1 (χ11z) z2dz. (P.35)

P.5



Thế (P.35) vào (2.12) ta được

v21 =
e

m0

Ape
−iωpt

iωp

me

i~
(Ee

11 − Ee
01)R

J1(χ01)J2(χ11)

1∫
0

J0 (χ01r) J1 (χ11r) r
2dr. (P.36)

P3. Chứng minh biểu thức (2.19)

Sử dụng biểu thức (2.8) ta có thể viết lại biểu thức (2.18) như sau

i~
dcm(t)

dt
=

1∑
n=0

vmn exp

(
i

~
(Ee

m1 − Ee
n1) t

)
cn(t). (P.37)

Từ phương trình (P.37) ta suy ra hệ phương trình
i~dc0(t)

dt = v01e
i
~ (Ee

01−Ee
11)tc1(t),

i~dc1(t)
dt = v10e

i
~ (Ee

11−Ee
01)tc0(t).

(P.38)

Đặt ωmn = (Ee
m1 − Ee

n1)/~ và thế (2.15) vào (P.38) ta được
i~dc0(t)

dt = V ∗10e
i(ω01+ωp)tc1(t),

i~dc1(t)
dt = V10e

i(ω10−ωp)tc0(t).

(P.39)

Ta lại có 
ωp − ω10 = ∆ω

ω01 = −ω10

⇒


ω01 + ωp = ∆ω,

ω10 − ωp = −∆ω.

(P.40)

Sử dụng (P.40) ta viết lại (P.39) như sau
i~dc0(t)

dt = V ∗10e
i∆ωtc1(t), (a)

i~dc1(t)
dt = V10e

−i∆ωtc0(t). (b)

(P.41)

Lấy đạo hàm theo thời gian hai vế của phương trình (P.41a) ta được

d2c0(t)

dt2
+
|V10|2

~2
c0(t)− i∆ω

dc0(t)

dt
= 0. (P.42)

P.6



Phương trình đặc trưng của (P.42) có dạng

k2 − i∆ωk +
|V21|2

~2
= 0. (P.43)

Nghiệm của phương trình (P.43) có dạng như sau
k1 = i∆ω

2 − i
[

∆ω2

4 + |V10|2
~2

]1/2

,

k2 = i∆ω
2 + i

[
∆ω2

4 + |V10|2
~2

]1/2

.

(P.44)

Đặt 
ΩR =

[
∆ω2

4 + |V10|2
~2

]1/2

,

α1 = ΩR − ∆ω
2 ,

α2 = ΩR + ∆ω
2 ,

(P.45)

ta tìm được nghiệm của phương trình (P.42) có dạng

c0(t) = Aek1t +Bek2t = Ae−iα1t +Beiα2t. (P.46)

Bằng cách giải tương tự như trên cho phương trình (P.41b) ta cũng tìm

được c1(t) có dạng

c1(t) = Ceiα1t +De−iα2t. (P.47)

Các hệ số A, B, C và D được xác định từ các điều kiện sau

c0(0) = 1

dc0(t)
dt |t=0 = 0

c1(0) = 0

dc1(t)
dt |t=0 = V10

i~

⇒



A+B = 1

α1A− α2B = 0

C +D = 0

α2D − α1C = V10
~

⇒



A = α2

2ΩR
,

B = α1

2ΩR
,

C = − V10
2~ΩR

,

D = V10
2~ΩR

.

(P.48)

Thế (P.48) vào (P.46) và (P.47) ta được
c0(t) = 1

2ΩR

(
α1e

iα2t + α2e
−iα1t

)
,

c1(t) = − V10
2~ΩR

(
eiα1t − e−iα2t

)
.

(P.49)

P.7



P4. Chứng minh biểu thức (2.34)

Thế (2.31) vào (2.33) ta được

W0(t) =
1

~2

(
eAtpcv
ωtm0

)2

∣∣∣∣∣∣
t∫

0

e
i
~ (Ee

01−Eh
01−~ωt)tdt

∣∣∣∣∣∣
2

. (P.50)

Đặt β = (Ee
01 − Eh

01 − ~ωt)/~ ta viết lại tích phân trong (P.50) như sau

t∫
0

e
i
~(Ee

01−Eh
01−~ωt)tdt =

t∫
0

eiβtdt =
cos βt− 1 + i sin βt

iβ
. (P.51)

Thế (P.51) vào (P.50) ta được

W0(t) =
4

~2

(
eAtpcv
ωtm0

)2 sin2
(
β
2 t
)

β2
. (P.52)

Áp dụng dạng lượng giác của hàm Delta

Lim
t→∞

sin2 (xt)

πx2t
= δ(x), (P.53)

ta viết lại (P.52) như sau

W0(t) =
4

~2

(
eAtpcv
ωtm0

)2
πt

4
δ

(
β

2

)
. (P.54)

Áp dụng tính chất của hàm Delta

δ(ax) =
1

|a|
δ(x), (P.55)

ta có

δ

(
β

2

)
= δ

(
Ee

01 − Eh
01 − ~ωt

2~

)
= 2~δ

(
Ee

01 − Eh
01 − ~ωt

)
. (P.56)

Thế (P.56) vào (P.54) ta được

W0(t) =
2π

~

(
eAtpcv
ωtm0

)2

tδ
(
Ee

01 − Eh
01 − ~ωt

)
. (P.57)
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P5. Chứng minh biểu thức (2.43)

Thế (2.41) vào (2.42) ta được

W (t) =
1

~2

(
eAtpcv
m0ωt

)2

×

∣∣∣∣∣∣
t∫

0

(
α1

2ΩR
e

i
~(E

e−
01 −Eh

01−~ωt)t +
α2

2ΩR
e

i
~(E

e+
01 −Eh

01−~ωt)t
)
dt

∣∣∣∣∣∣
2

. (P.58)

Đặt 
η = Ee−

01 −Eh
01−~ωt

~ ,

µ = Ee+
01 −Eh

01−~ωt

~ ,

(P.59)

ta viết lại tích phân trong (P.58) như sau
t∫

0

e
i
~(E

e−
01 −Eh

01−~ωt)tdt =
t∫

0

eiηtdt = cos ηt−1+i sin ηt
iη ,

t∫
0

e
i
~(E

e−
01 +Eh

01−~ωt)tdt =
t∫

0

eiµtdt = cosµt−1+i sinµt
iµ .

(P.60)

Thế (P.60) vào (P.58) ta được

W (t) =
4

~2

(
eAtpcv
m0ωt

)2

×

[(
α1

2ΩR

)2 sin2
(
η
2t
)

η2
+

(
α2

2ΩR

)2 sin2
(
µ
2 t
)

µ2

]
. (P.61)

Áp dụng (P.53) ta viết lại (P.61) như sau

W (t) =
4

~2

(
eAtpcv
m0ωt

)2

×

[(
α1

2ΩR

)2
πt

4
δ
(η

2

)
+

(
α2

2ΩR

)2
πt

4
δ
(µ

2

)]
. (P.62)

Từ kết quả (P.56) ta suy ra
δ
(
η
2

)
= δ

(
Ee−

01 −Eh
01−~ωt

2~

)
= 2~δ

(
Ee−

01 − Eh
01 − ~ωt

)
,

δ
(
µ
2

)
= δ

(
Ee+

01 −Eh
01−~ωt

2~

)
= 2~δ

(
Ee+

01 − Eh
01 − ~ωt

)
.

(P.63)
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Thế (P.63) vào (P.62) ta được

W (t) =
2πt

~

(
eAtpcv
m0ωt

)2
[(

α1

2ΩR

)2

δ
(
Ee−

01 − Eh
01 − ~ωt

)
+

(
α2

2ΩR

)2

δ
(
Ee+

01 − Eh
01 − ~ωt

)]
. (P.64)

P6. Chứng minh biểu thức (3.8) và (3.9)

Từ các hệ phương trình (3.6), (3.7) và (2.20) ta có

E−10 − E−00 = E10 − E00 − ~(α1 − α2)

= ~ωp − ~∆ω − ~
(

ΩR −
∆ω

2
− ΩR −

∆ω

2

)
= ~ωp, (P.65)

E+
10 − E+

00 = E10 − E00 − ~(α1 − α2)

= ~ωp − ~∆ω − ~
(

ΩR −
∆ω

2
− ΩR −

∆ω

2

)
= ~ωp. (P.66)

Tương tự ta cũng có

E+
00 − E−00 = ~(α1 + α2)

= ~
(

ΩR −
∆ω

2
+ ΩR +

∆ω

2

)
= ~2ΩR, (P.67)

E+
10 − E−10 = ~(α1 + α2)

= ~
(

ΩR −
∆ω

2
+ ΩR +

∆ω

2

)
= ~2ΩR. (P.68)
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P7. Chứng minh biểu thức (3.20)

Từ biểu thức (3.19) ta có

Imix (t) ∝
∣∣TExmix

∣∣2 =

(
eAtpcv
m0ωt

)2(
1

2ΩR

)2

×
(
α1e

− i
~(E

−
00−~ωt)t + α2e

− i
~(E

+
00−~ωt)t

)
×
(
α∗1e

i
~(E

−
00−~ωt)t + α∗2e

i
~(E

+
00−~ωt)t

)
. (P.69)

Biểu thức (P.69) có thể được viết lại như sau

Imix (t) =

(
eAtpcv
m0ωt

)2(
1

2ΩR

)2

×
(
α2

1 + α2
2 + α1α2e

i
~(E

+
00−E

−
00)t + α1α2e

− i
~(E

+
00−E

−
00)t
)
, (P.70)

hay

Imix (t) =

(
eAtpcv
m0ωt

)2(
1

2ΩR

)2

×
[
α2

1 + α2
2 + α1α2

(
e

i
~(E

+
00−E

−
00)t + e−

i
~(E

+
00−E

−
00)t
)]
. (P.71)

Ta lại có

e
i
~(E

+
00−E

−
00)t + e−

i
~(E

+
00−E

−
00)t = cos

(
E+

00 − E−00

~

)
t+ i sin

(
E+

00 − E−00

~

)
t

+ cos

(
E+

00 − E−00

~

)
t− i sin

(
E+

00 − E−00

~

)
t

= 2 cos

(
E+

00 − E−00

~

)
t. (P.72)

Thế (P.72) vào (P.71) ta được

Imix (t) =

(
eAtpcv
m0ωt

)2
[(

α1

2ΩR

)2

+

(
α2

2ΩR

)2

+2
α1

2ΩR

α2

2ΩR
cos

(
E+

00 − E−00

~

)
t

]
. (P.73)
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P8. Chứng minh biểu thức (4.17)

Thế các biểu thức (4.13) và (4.14) vào phương trình (4.16) ta được

(n+ iκ)2 = ε1(ω) + iε2(ω). (P.74)

Phương trình (P.74) có thể được viết lại như sau

n2 − κ2 + 2inκ = ε1(ω) + iε2(ω). (P.75)

Từ đó ta có 
ε1(ω) = n2 − κ2,

ε2(ω) = 2nκ.

(P.76)

Mặt khác, từ phương trình (4.16) ta suy ra

ñ =
√
ε1(ω) + iε2(ω), (P.77)

hay

|ñ| = 4

√
ε21(ω) + ε22(ω). (P.78)
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