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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Các cấu trúc na-nô bán dẫn đã và đang thu hút sự quan tâm của các nhà

nghiên cứu nhờ sở hữu nhiều tính chất độc đáo. Hiệu ứng Stark quang học của

exciton và phách lượng tử của exciton là những tính chất đặc biệt đã được phát

hiện ra trong một số cấu trúc thấp chiều. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng

chúng có nhiều tiềm năng ứng dụng để chế tạo các thiết bị mới như các công

tắc quang, các transistor quang điện lai hay tạo ra các cặp photon bị rối. Tuy

nhiên, các nghiên cứu cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đánh giá đầy đủ các

đặc trưng của các hiệu ứng và hiện tượng vật lý này.

Cùng với việc nghiên cứu và chế tạo các thiết bị mới, việc phát triển các

thiết bị tính toán truyền thống đang là vấn đề có tính thời sự. Gần đây, các

nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng sóng TeraHertz để tăng tốc độ

xử lý dữ liệu của các thiết bị. Tuy nhiên, việc tìm ra nguồn phát xạ TeraHertz

phù hợp là một nhiệm vụ cấp thiết và nhiều thách thức. Các nghiên cứu đã chỉ

ra rằng các cấu trúc na-nô bán dẫn là những nguồn phát xạ TeraHertz tiềm

năng dựa trên hiện tượng kết cặp LO phonon-plasmon. Tuy nhiên, sự tồn tại

của hiện tượng này vẫn chưa được nghiên cứu chi tiết.

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

dẫn đang là 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 hiệu ứng Stark quang học của

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

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

bán dẫn và trong dây lượng tử bán dẫn.

3. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu hiệu ứng Stark quang học của exciton và phách lượng tử của

exciton trong dây lượng tử bán dẫn bằng lý thuyết hàm sóng tái chuẩn hóa.

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

mỏng bán dẫn và trong dây lượng tử bán dẫn bằng lý thuyết hàm điện môi.

1



4. Phạm vi nghiên cứu

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

phách lượng tử của exciton trong dây lượng tử bán dẫn hình trụ thế vô hạn;

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

thành phần và trong dây lượng tử bán dẫn hình trụ thế vô hạn.

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận án áp dụng hai phương pháp nghiên cứu chính đó là lý thuyết hàm

sóng tái chuẩn hóa và lý thuyết hàm điện môi. Ngoài ra, việc tính số và vẽ đồ

thị được thực hiện trên phần mềm Mathematica.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Các kết quả nghiên cứu trong luận án có thể cung cấp những thông tin

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

Quan trọng hơn, chúng có nhiều tiềm năng ứng dụng trong các thiết bị mới.

7. Bố cục của luận án

Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết. Chương 2 trình bày hiệu ứng Stark

quang học của exciton. Chương 3 trình bày hiện tượng phách lượng tử của

exciton. Chương 4 trình bày hiện tượng kết cặp LO phonon-plasmon.

NỘI DUNG

Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

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

Hiện nay, nhờ sự phát triển mạnh của các công nghệ na-nô hiện đại 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 cấu trúc na-nô bán dẫn nói chung

và các cấu trúc thấp chiều bán dẫn nói riêng tồn tại nhiều hiệu ứng vật lý đặc

biệt như hiệu ứng bề mặt hay hiệu ứng giam giữ lượng tử. Nhờ đó mà các cấu

trúc này sở hữu nhiều tính năng độc đáo, đã và đang được nghiên cứu và ứng

dụng rộng rãi. Chúng có những đóng góp to lớn trong nhiều lĩnh vực của đời

sống như y học, quân sự, thông tin liên lạc và nhiều lĩnh vực khác.
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1.2. Cấu trúc dây lượng tử bán dẫn

1.2.1. Tổng quan về dây lượng tử bán dẫn

Dây lượng tử là cấu trúc giam giữ hạt tải theo hai chiều không gian. Trong

cấu trúc này ảnh hưởng của sự tương tác giữa các electron lên các tính chất

của hệ được thể hiện khá rõ, tác động mạnh lên các đặc tính vận chuyển và

làm xuất hiện nhiều hiện tượng vật lý mới. Vì vậy, các cấu trúc dây lượng tử

có nhiều tiềm năng ứng dụng trong việc chế tạo các thiết bị mới như các laser

tốc độ cao, các ống dẫn sóng hay các mạng viễn thông.

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

hình trụ tròn

Xét dây lượng tử hình trụ tròn với thế vô hạn như được minh họa trên

hình 1.1. 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)

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).

Mức thấp nhất của lỗ trống là Eh
01 ứng với hàm sóng Ψh

01(~r). Hai mức thấp nhất

của điện tử là Ee
01 và Ee

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

11(~r).

Hình 1.1: Mô hình dây lượng tử hình trụ tròn GaAs/AlGaAs trong hệ tọa độ trụ.
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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 photon nó có thể chuyển 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. Các mức năng

lượng của exciton trong dây lượng tử bán dẫn hình trụ được xác định bởi

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 còn Elk là năng lượng liên kết của exciton.

1.4. Hình thức luận hàm sóng tái chuẩn hóa

Xét mô hình hệ ba mức năng lượng trong dây lượng tử hình trụ tròn thế

vô hạn gồm Eh
01 là mức thấp nhất của lỗ trống còn Ee

01 và Ee
11 là hai mức thấp

nhất của điện tử (như được minh họa trên hình 1.2). Giả sử hệ được chiếu một

laser bơm ~ωp (mũi tên dày) để kết cặp hai mức Ee
01 và Ee

11 và một laser dò ~ωt
(mũi tên mảnh) để khảo sát các chuyển dời liên vùng giữa hai mức Eh

01 và Ee
01.

Dưới tác dụng của sóng bơm hàm sóng của điện tử bị tái chuẩn hóa

Ψe
mix(~r, t) =

1∑
m=0

cm (t)uc(~r)Ψ
e
m1(~r) exp

(
− i
~
Ee
m1t

)
. (1.12)

Để nghiên cứu hiệu ứng Stark quang học của exciton và phách lượng tử của

exciton ta sẽ tính toán yếu tố ma trận của chuyển dời liên vùng

Tfi = 〈f | Ĥint |i〉 , (1.18)

Hình 1.2: Giản đồ ba mức năng lượng: Eh
01 là mức thấp nhất của lỗ trống, Ee

01 và Ee
11 là hai

mức thấp nhất của điện tử. Sóng bơm ~ωp liên kết hai mức Ee
01 và Ee

11 với độ lệch ~∆ω. Sóng

dò ~ωt khảo sát các các chuyển dời từ mức Eh
01 lên mức Ee

01.
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trong đó Hint là Hamiltonian tương tác của điện tử với sóng dò, |i〉 là trạng

thái của lỗ trống và |f〉 là trạng thái của điện tử. Từ đó, tốc độ chuyển dời liên

vùng có thể được xác định bởi biểu thức

Wfi =
1

~2

∣∣∣∣∣∣
t∫

0

Tfidt

∣∣∣∣∣∣
2

. (1.20)

Ngoài ra, cường độ hấp thụ của exciton có thể được xác định như sau

I(t) ∝ |Tfi|2 . (1.21)

1.5. Lý thuyết hàm điện môi

Để nghiên cứu sự tồn tại của các mode kết cặp LO phonon-plasmon chúng

tôi sẽ khảo sát hệ số truyền qua của vật liệu. Trước hết, ta cần xác định hàm

điện môi toàn phần của vật liệu bao gồm tổng các đóng góp của mạng tinh thể

và của electron tự do có dạng

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

Giả sử sóng tới chiếu xiên lên lớp vật liệu có độ dày d với góc tới θ. Khi sóng

tới phân cực s thì hệ số truyền qua của vật liệu có dạng

TTE (ω) =

∣∣∣∣∣
[
cos (κd)− i

(
κ2 + k2

2κk

)
sin (κd)

]−1
∣∣∣∣∣
2

. (1.42)

Khi sóng tới phân cực p thì hệ số truyền qua được xác định như sau

TTM (ω) =

∣∣∣∣∣∣
[

cos (κd)− i

(
κ2 + |ñ|2 k2

2 |ñ|2 κk

)
sin (κd)

]−1
∣∣∣∣∣∣
2

, (1.43)

với hệ thức liên hệ giữa chiết suất phức và hàm điện môi phức có dạng

ñ2 = ε̃ (ω) . (1.44)
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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 cấu trúc thấp chiều, các nhà khoa học đã quan sát thấy sự tách

vạch phổ hấp thụ của exciton khi chiếu một xung laser mạnh lên hệ. Điều này

là chỉ dấu về sự tồn tại của hiệu ứng Stark quang học của exciton. Nguồn gốc

của hiệu ứng này là do sự tương tác giữa các trạng thái của exciton dưới tác

dụng của điện trường ngoài phù hợp. Các công trình nghiên cứu đã chỉ ra được

một số đặc trưng của hiệu ứng như sự tách vạch hấp thụ liên vùng hay sự dịch

chuyển Stark quang. Từ đó, đề xuất một số ứng dụng tiềm năng trong các thiết

bị tính toán lượng tử. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu khác để đánh giá

đầy đủ cơ chế phát sinh cũng như các đặc tính quang của hiệu ứng này.

2.2. Hình thức luận tính toán

2.2.1. Mô hình

Chúng tôi nghiên cứu hiệu ứng Stark quang học ba mức trong dây lượng

tử hình trụ tròn thế vô hạn, vì vậy chúng tôi áp dụng 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

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

laser bơm ~ωp; b) Khi có tác dụng của laser bơm ~ωp.
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Ee
mn = Eg + ~2χ2

mn

2meR2 ,

Eh
mn = ~2χ2

mn

2mhR2 .
(2.1)

Các hàm sóng tương ứng với ba mức năng lượng trên được xác định bởi

Ψe,h
mn (~r, t) = uc,v (~r) Ψe,h

mn (~r) exp

(
− i
~
Ee,h
mnt

)
. (2.2)

Để tìm kiếm dấu hiệu của hiệu ứng Stark quang học của exciton, chúng tôi

chiếu đồng thời một laser bơm ~ωp để kết cặp hai mức của điện tử và một laser

dò ~ωt để khảo sát các chuyển dời liên vùng.

2.2.2. Yếu tố ma trận của chuyển dời giữa hai mức của điện tử dưới

tác dụng của laser bơm

v10 = V10e
−iωpt, (2.15)

trong đó

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)

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

của laser bơm

Dưới tác dụng của laser bơm hàm sóng của điện tử bị tái chuẩn hóa

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)

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)
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Phổ năng lượng của điện tử dưới tác dụng của laser bơm gồm bốn mứcEe−
01 = Ee

01 − ~α2,

Ee+
01 = Ee

01 + ~α1,
(2.24)

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

Tốc độ chuyển dời từ mức Eh
01 của lỗ trống lên mức Ee

01 của điện tử khi

chưa có tác dụng của laser bơm

W0 =
2

~

(
eAtpcv
ωtm0

)2
Γ(

Ee
01 − Eh

01 − ~ωt
)2

+ Γ2
. (2.37)

2.2.5. Phổ hấp thụ của exciton khi laser bơm hoạt động

Tốc độ chuyển dời giữa trạng thái của lỗ trống và trạng thái tái chuẩn hóa

của điện tử khi có tác dụng của laser bơm

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)

2.3. Kết quả và thảo luận

Bây giờ, chúng tôi xác định phổ hấp thụ của exciton trong dây lượng tử

hình trụ tròn GaAs/Al0.7Ga0.3As. Các tham số được sử dụng như sau. Biên độ

của laser bơm Ap = 8×106 V/m. Độ rộng vạch phổ được giả sử là Γ = 0.1 meV.

Khối lượng hiệu dụng của electron và lỗ trống trong GaAs là me = 0.067m0 và

mh = 0.51m0. Độ rộng vùng cấm của GaAs là Eg = 1424 meV.

Hình 2.3 biểu diễn phổ hấp thụ của exciton trong dây lượng tử có bán kính

R = 50 Å. Hình vẽ này cho thấy rằng trước khi bật laser bơm thì phổ hấp thụ

chỉ gồm một đỉnh (đường đứt nét), nghĩa là không xảy ra hiệu ứng Stark quang

học. Ngược lại, sau khi bật laser bơm lên với độ lệch cộng hưởng ~∆ω = 0 meV

thì phổ hấp thụ xuất hiện hai đỉnh phân biệt (đường liền nét), chứng tỏ 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 với 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).

Hình 2.4 chỉ ra ảnh hưởng của độ lệch của laser bơm lên phổ hấp thụ của

exciton trong dây lượng tử có bán kính R = 50 Å. Ta thấy rằng khi có laser

bơm với các độ lệch khác nhau thì phổ hấp thụ đều chứa hai đỉnh phân biệt,

hàm ý rằng hiệu ứng Stark quang học đã xảy ra. Tuy nhiên, khi độ lệch tăng

lên thì một đỉnh có độ cao tăng dần và dịch chuyển về vị trí của đỉnh ban đầu,

trong khi đỉnh còn lại thấp dần và dịch chuyển ra xa vị trí của đỉnh ban đầu và

gần như biến mất khi độ lệch quá lớn (như trường hợp ~∆ω = 1.2 meV, đường

đứt nét). Mặc dù có sự chênh lệch tốc độ chuyển dời nhưng tổng các tốc độ

chuyển dời luôn được bảo toàn. 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.

Hình 2.4: Phổ hấp thụ của exciton trong dây lượng tử với R = 50 Å khi chưa có laser bơm

(đường chấm chấm) và khi có laser bơm với độ lệch ~∆ω = 0 meV (đường liền nét dày),

~∆ω = 0.5 meV (đường liền nét mảnh) và ~∆ω = 1.2 meV (đường đứt nét).
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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.

Hình 2.6 biểu diễn phổ hấp thụ của exciton trong dây lượng tử với các bán

kính dây R = 45 Å (đường liền nét), R = 50 Å (đường đứt nét) và R = 55 Å

(đường chấm chấm) khi có laser bơm với độ lệch ~∆ω = 0.5 meV. Ta thấy rằng

trong cả ba trường hợp đều xuất hiện hai đỉnh trong phổ hấp thụ của exciton,

điều này một lần nữa xác nhận sự tồn tại của hiệu ứng Stark quang học của

exciton. Hơn nữa, khi bán kính dây tăng lên thì phổ hấp thụ của exciton dịch

chuyển nhanh về vùng năng lượng thấp hơn.

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.

Hình 2.7 và hình 2.8 là các đồ thị cho thấy sự phụ thuộc của bước sóng của

các laser vào bán kính dây. Những gợi ý này có thể giúp các nhà thực nghiệm

tìm ra bước sóng thích hợp của các laser để thiết lập các thí nghiệm kiểm chứng

các kết quả nghiên cứu của chúng tôi.
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Hình 2.7: Sự phụ thuộc của bước sóng laser bơm vào bán kính dây lượng tử.

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

Phách lượng tử của exciton là hành vi dao động của cường độ ánh sáng hấp

thụ hoặc phát xạ, xảy ra do sự giao thoa lượng tử của hai chuyển dời exciton

dưới tác dụng của các xung laser cường độ mạnh. Trong các cấu trúc thấp

chiều, sự tồn tại phách lượng tử của exciton có thể làm phát sinh các dao động

nằm trong phổ tần số TeraHertz, chúng có nhiều tiềm năng ứng dụng trong các

thiết bị lượng tử mới. Các công trình nghiên cứu đã cho thấy khá rõ sự tồn tại

phách lượng tử của exciton, đồng thời ảnh hưởng của trường điện từ bên ngoài

lên các đặc trưng của chúng cũng đã được khảo sát. Mặc dù vậy, đây là hiện

tượng vật lý khá thú vị nên cần thêm nhiều nghiên cứu khác để đánh giá đầy

đủ các đặc tính quang và tiềm năng ứng dụng của hiện tượng này.

3.2. Hình thức luận tính toán

3.2.1. Mô hình

Chúng tôi nghiên cứu phách lượng tử của exciton trong một dây lượng tử

hình trụ tròn với thế vô hạn. Chúng tôi áp dụng mô hình hệ ba mức của exciton

gồm trạng thái cơ bản Ecơ bản và hai trạng thái kích thích E00 và E10 được chiếu

một laser bơm ~ωp và một laser dò ~ωt như được minh họa trên hình 3.1.

Hình 3.1: Giản đồ ba mức năng lượng của exciton: a) Khi chưa có tác dụng của laser bơm; b)

Khi có tác dụng của laser bơm.
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Hàm sóng và các mức năng lượng của exciton trong mô hình này có dạngΨ00(~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)E00 = Ee

01 + Eh
01 − Elk,

E10 = Ee
11 + Eh

01 − Elk.
(3.2)

3.2.2. Hàm sóng và phổ năng lượng của exciton dưới tác dụng của

laser bơm

Dưới tác dụng của laser bơm hàm sóng của exciton bị tái chuẩn hóa

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)

Phổ năng lượng mới của exciton gồm có bốn mức được xác định như sauE−00 = E00 − ~α2,

E+
00 = E00 + ~α1,

(3.6)

E−10 = E10 − ~α1,

E+
10 = E10 + ~α2.

(3.7)

3.2.3. Cường độ hấp thụ của exciton khi chưa có laser bơm

I10(t) ∝
∣∣TEx10

∣∣2 =

(
eAtpcv
m0ωt

)2

exp (−γ1t) , (3.15)

trong đó τ1 là thời gian sống của exciton trên mức kích thích đầu tiên.

3.2.4. Phách lượng tử của exciton

Cường độ hấp thụ của exciton dưới tác dụng của laser bơm có dạng

Imix (t) =

(
eAtpcv
m0ωt

)2 [(
β2

1 + β2
2

)
exp (−γ1t)

+2β1β2 exp (−γ2t) cos (2ΩRt)] , (3.23)

trong đó

β1 =
α1

2ΩR
và β2 =

α2

2ΩR
, (3.21)

với τ2 là thời gian kết hợp của trạng thái exciton được cho trong (3.5).
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3.3. Kết quả và thảo luận

Bây giờ, chúng tôi nghiên cứu sự tồn tại của phách lượng tử của exciton

trong dây lượng tử GaAs/Al0.7Ga0.3As. Các tham số được sử dụng như sau.

Laser bơm có biên độ Ap = 4× 106 V/m. Khối lượng hiệu dụng của electron và

lỗ trống là me = 0.067m0 và mh = 0.51m0. Độ rộng vùng cấm Eg = 1424 meV.

Thời gian sống của các exciton τ1 = 50 ps và thời gian kết hợp τ2 = 30 ps.

Hình 3.2 chỉ ra sự phụ thuộc thời gian của cường độ hấp thụ của exciton

trong dây lượng tử có bán kính R = 60 Å trước và sau khi bật laser bơm.

Ta thấy rằng trước khi bật laser bơm thì cường độ hấp thụ chỉ là một đường

cong giảm dần theo thời gian (đường đứt nét), không có bất kì hành vi nào

của phách lượng tử. Ngược lại, sau khi bật laser bơm với độ lệch cộng hưởng

~∆ω = 0 meV thì cường độ hấp thụ có dạng dao động tuần hoàn tắt dần với

tần số 2ΩR (đường liền nét), chứng tỏ phách lượng tử của exciton đã xảy ra.

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.

Hình 3.3 cho thấy sự phụ thuộc thời gian của cường độ hấp thụ của exciton

trong dây lượng tử với các bán kính dây khác nhau khi laser bơm cộng hưởng

chính xác (~∆ω = 0 meV). Trong cả ba trường hợp cường độ hấp thụ đều có

dạng dao động, 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.

Hình 3.4 cho thấy sự phụ thuộc thời gian của cường độ hấp thụ của exciton

trong dây lượng tử có bán kính R = 60 Å với các độ lệch khác nhau của laser

bơm. Ta thấy rằng khi độ lệch của laser bơm tăng lên thì tần số phách lượng tử
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càng lớn trong khi biên độ phách lượng tử giảm dần. Đặc biệt, khi độ lệch quá

lớn, chẳng hạn như trường hợp ~∆ω = 15 meV (đường chấm-gạch) thì phách

lượng tử của exciton biến mất.

Hình 3.3: Cường độ hấp thụ của exciton trong dây lượng tử hình trụ tròn với các bán kính

khác nhau dưới tác dụng của laser bơm cộng hưởng chính xác (~∆ω = 0 meV).

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 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.
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Hình 3.5: Sự phụ thuộc của tần số phách lượng tử vào bán kính dây và độ lệch của laser bơm.

Hình 3.6: Sự phụ thuộc của chu kì phách lượng tử vào bán kính dây và độ lệch của laser bơm.
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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, các dao động plasma có thể được kích

hoạt dưới tác dụng của điện trường ngoài phù hợp, chúng có thể tương tác và

kết cặp với các dao động LO phonon sinh ra các bức xạ TeraHertz. Bức xạ này

có nhiều tiềm năng ứng dụng trong các thiết bị TeraHertz, các thiết bị xử lý

tín hiệu hay trong nghiên cứu cấu trúc vật liệu. Các công trình nghiên cứu về

sự kết cặp LO phonon-plasmon đã tìm thấy được những dấu hiệu về sự tồn

tại cũng như một số hành vi của hiện tượng này. Tuy nhiên, các nghiên cứu

cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể khảo sát đầy đủ các đặc trưng của các

mode kết cặp LO phonon-plasmon mà cần thêm nhiều nghiên cứu khác.

4.2. Hiện tượng kết cặp LO phonon-plasmon trong các

lớp màng mỏng bán dẫn

4.2.1. Mô hình và lý thuyết

Xét chùm ánh sáng có tần số góc ω được chiếu xiên lên lớp bán dẫn có độ

dày d theo hướng hợp với trục Oz một góc θ 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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Hàm điện môi toàn phần là tổng các đóng góp của phonon và plasmon

ε̃ (ω) = ε∞ (x) + εphonon + εplasmon. (4.1)

Chiết suất phức của môi trường tinh thể bán dẫn hấp thụ được cho bởi

ñ = n+ iκ, (4.14)

trong đó κ là hệ số tắt dần

κ =
ω

c

√
|ñ|2 − sin2 θ. (4.15)

Hệ thức liên hệ giữa chiết suất phức và hàm điện môi phức như sau

ñ2 = ε̃(ω). (4.16)

Hệ số truyền qua của vật liệu trong trường hợp sóng tới phân cực s

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)

Hệ số truyền qua của vật liệu trong trường hợp sóng tới phân cực p

TTM (ω) =

∣∣∣∣∣∣
[

cos (κd)− i

(
κ2 + |ñ|2 k2

2 |ñ|2 κk

)
sin (κd)

]−1
∣∣∣∣∣∣
2

. (4.20)

4.2.2. Kết quả và thảo luận

Bây giờ, chúng tôi nghiên cứu sự tồn tại và các đặc tính quang của các

mode kết cặp LO phonon-plasmon trong các lớp bán dẫn In0.7Ga0.3N. Hình 4.2

biểu diễn 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 sóng tới phân cực s

với các góc chiếu khác nhau. Ta thấy rằng trong tất cả các trường hợp θ = 00

(đường chấm chấm), θ = 450 (đường đứt nét), θ = 600 (đường liền nét mảnh)

và 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.
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Hình 4.2: Phổ truyền qua của lớp bán dẫn In0.7Ga0.3N (d = 2 µm, Ne = 5× 1017 cm−3) trong

trường hợp sóng tới phân cực s với các góc chiếu khác nhau.

Hình 4.3 biểu diễn phổ truyền qua của lớp bán dẫn nói trên trong trường

hợp sóng tới phân cực p. Ta thấy rằng khi góc chiếu θ = 00 phổ truyền qua

chỉ chứa hai cực tiểu ứng với các mode TO phonon như trong hình 4.2. Ngược

lại, khi góc θ = 450, 600, 700 phổ truyền qua xuất hiện bốn cực tiểu tại vị trí

11.6 THz, 13.6 THz, 5.1 THz và 17.8 THz. Hai cực tiểu 11.6 THz và 13.6 THz

trùng với các mode TO phonon như đã đề cập ở trên còn hai cực tiểu 5.1 THz

và 17.8 THz ứng với hai mode kết cặp ω− và ω+ của LO phonon và plasmon.

Hình 4.3: Phổ truyền qua của lớp bán dẫn In0.7Ga0.3N (d = 2 µm, Ne = 5× 1017 cm−3) trong

trường hợp sóng tới phân cực p với các góc chiếu khác nhau.

Hình 4.4 chỉ ra ảnh hưởng của góc chiếu lên các mode kết cặp trong mẫu

bán dẫn (d = 2 µm, Ne = 5× 1017 cm−3) khi sóng tới phân cực p. Ta thấy rằng

với các góc chiếu càng lớn θ = 700, 800, 850 thì cực tiểu ứng với các LOPCM

xuất hiện càng rõ với độ sâu càng lớn, chứng tỏ sự kết cặp xảy ra càng mạnh.
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Hình 4.4: Phổ truyền qua của lớp bán dẫn In0.7Ga0.3N (d = 2 µm, Ne = 5× 1017 cm−3) trong

trường hợp sóng tới phân cực p với các góc chiếu θ = 600, 700, 800 và 850.

Hình 4.5 chỉ ra ảnh hưởng của mật độ electron lên các mode kết cặp khi

sóng tới phân cực p với góc chiếu θ = 820. Ta thấy rằng khi mật độ electron

tăng lên thì các mode kết cặp dịch chuyển về tần số cao.

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.

4.3. Hiện tượng kết cặp LO phonon-plasmon trong dây

lượng tử bán dẫn hình trụ tròn

Tiếp theo, chúng tôi nghiên cứu sự kết cặp LO phonon-plasmon trong dây

lượng tử GaAs với chiều dài dây d = 10 µm, hằng số điện môi ε∞ = 10.9 và

ε0 = 12.9, năng lượng phonon ~ωTO = 33.2 meV và ~ωLO = 36.1 meV, hằng số

tắt dần của phonon γ = 0.3, khối lượng hiệu dụng của electron me = 0.067m0.
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Hình 4.9 biểu diễn 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 sóng tới phân cực s với các góc chiếu

khác nhau. Ta thấy rằng trong tất cả các trường hợp phổ truyền qua đều chỉ

chứa một cực tiểu tại vị trí 33.2 meV ứng với mode TO phonon của bán dẫn

GaAs, không tồn tại dấu hiệu của các mode kết cặp LO phonon-plasmon.

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 sóng tới phân cực s với các góc chiếu θ = 840, 850, 860 và 870.

Hình 4.10 biểu diễn phổ truyền qua của dây lượng tử nói trên trong trường

hợp sóng tới phân cực p. Ta thấy rằng với góc chiếu khác nhau thì phổ truyền

qua chứa hai cực tiểu. Cực tiểu tại vị trí 33.2 meV (mũi tên dày) ứng với mode

TO phonon của bán dẫn GaAs như trong hình 4.9. Cực tiểu tại ví trí 36.8 meV

(mũi tên mảnh) ứng với mode kết cặp ~ω+ của LO phonon và plasmon.

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 sóng tới phân cực p với các góc chiếu θ = 840, 850, 860 và 870.
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Hình 4.11 chỉ ra ảnh hưởng của mật độ electron trong dây lượng tử lên

mode kết cặp ~ω+. Hình vẽ này cho thấy rằng khi mật độ electron tăng lên thì

các phổ truyền qua đều chứa hai cực tiểu. Cực tiểu tại vị trí ~ωTO = 33.2 meV

(mũi tên dày) không thay đổi, trong khi đó cực tiểu ứng với mode kết cặp ~ω+

(các mũi tên mảnh) dịch chuyển về giá trị năng lượng cao hơn.

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 sóng tới phân cực p với góc chiếu θ = 860.

Hình 4.12 chỉ ra những ảnh hưởng của bán kính dây lên mode kết cặp ~ω+.

Ta thấy rằng khi bán kính dây tăng lên thì cực tiểu ứng với mode kết cặp ~ω+

(các mũi tên mảnh) dịch chuyển về năng lượng thấp hơn, trong khi cực tiểu

ứng với mode TO phonon (~ωTO = 33.2 meV, mũi tên dày) luôn không đổi.

Hình 4.12: Phổ truyền qua của dây lượng tử GaAs (Ne = 1× 107 cm−1, q = 0.5kF ) với các bán

kính dây R = 20, 30, 40 và 50 Å trong trường hợp sóng tới phân cực p và góc chiếu θ = 860.
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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. 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
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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 hình

trụ 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 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.

24



DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Duong Dinh Phuoc, Le Thi Ngoc Bao, Le Thi Dieu Hien, Ho Khac

Hieu, Dinh Nhu Thao (2020), "A study on quantum beats of excitons in GaAs/A-

lGaAs circular cylindrical quantum wires", Japanese Journal of Applied Physics

59, pp. 125003(1-10).

2. Dinh Nhu Thao, Duong Dinh Phuoc, Le Thi Ngoc Bao, Le Thi Dieu

Hien, Tran Phan Thuy Linh, Nguyen Thi Le Thuy (2021), "Three-Level Opti-

cal Stark Effect of Excitons in GaAs Cylindrical Quantum Wires", Journal of

Nanomaterials 2021, pp. 5594256(1-10).

3. Dương Đình Phước, Đinh Như Thảo (2021), "Sự kết cặp của phonon

quang dọc-plasmon trong các lớp bán dẫn InGaN", Tạp chí Khoa học Đại học

Huế: Khoa học Tự nhiên 130, trang 13-21.

4. Dương Đình Phước, Đinh Như Thảo (2018), "Nghiên cứu hiện tượng

kết cặp của phonon quang dọc và plasmon trong các lớp màng mỏng bán dẫn

InAlAs", Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế 48,

trang 24-33.

5. Dinh Nhu Thao, Duong Dinh Phuoc, "A study on the coupling of

longitudinal optical phonon and plasmon in GaAs circular cylindrical quantum

wires", đang hoàn thiện để gửi đăng ở một tạp chí quốc tế.



HUE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF EDUCATION

DUONG DINH PHUOC

STUDY ON SOME OPTICAL PROPERTIES OF

SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURES

Major: Theoretical physics and mathematical physics

Code: 9 44 01 03

SUMMARY OF PHYSICS DOCTORAL THESIS

Supervisors

ASSOC. PROF. DR. DINH NHU THAO

Hue, 2022



INTRODUCTION

1. Reasons for choosing thesis topic

Semiconductor nanostructures have been attracting the attention of re-

searchers because of their unique properties. The exciton’s optical Stark effect

and quantum beat are special properties that have been discovered in some

low-dimensional structures. Studies have shown that they have many potential

applications to make new devices such as optical switching, hybrid phototransis-

tors or entangled photon pairs. However, studies to date have not fully evaluated

the characteristics of these effects and physical phenomena.

Along with the research and manufacture of new devices, the develop-

ment of traditional computing devices is a topical issue. Recently, scientists

continue to research and apply TeraHertz waves to speed up data processing

of devices. However, finding a suitable TeraHertz emission source is an urgent

and challenging task. Studies have shown that semiconductor nanostructures

are potential sources of TeraHertz emission based on LO phonon-plasmon cou-

pling phenomenon. However, the existence of this phenomenon has not yet been

studied in detail.

In summary, the study of optical properties of semiconductor nanostruc-

tures is a topical issue of high practical significance. For these reasons, we have

chosen the research topic of the thesis as "Study on some optical properties of

semiconductor nanostructures".

2. Research objective

The general objective of the thesis is to study the optical Stark effect of

exciton and the quantum beat of exciton in a semiconductor quantum wire;

study the phenomenon of LO phonon-plasmon coupling in semiconductor thin

films and in semiconductor quantum wires.

3. Research content

Study on the optical Stark effect of exciton and quantum beat of exciton

in semiconductor quantum wire using renormalized wavefunction theory.

Study on the coupling of LO phonon-plasmon in semiconductor thin films

and in semiconductor quantum wire using dielectric function theory.
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4. Research scope

The thesis is limited to studying the optical Stark effect of exciton and

the quantum beat of exciton in an infinite-potential cylindrical semiconductor

quantum wire; LO phonon-plasmon coupling in three-component semiconductor

thin films and in infinite-potential cylindrical semiconductor quantum wires.

5. Research methodology

The thesis applies two main research methods that are renormalized wave-

function theory and dielectric function theory. In addition, the calculation and

graphing are done on Mathematica software.

6. Scientific and practical significance of the thesis

The research results in the thesis can provide useful information for re-

searchers in the same field and related fields. More importantly, they have a lot

of potential applications in new devices.

7. Structure of the thesis

Chapter 1 presents the theoretical basis. Chapter 2 presents the optical

Stark effect of the exciton. Chapter 3 presents the quantum beat phenomenon of

excitons. Chapter 4 presents the phenomenon of LO phonon-plasmon coupling.

CONTENTS

Chapter 1

THEORETICAL BASIS

1.1. Overview of semiconductor nanostructures

Currently, thanks to the strong development of modern nanotechnology,

many different semiconductor nanostructures have been successfully fabricated

and have been intensively researched. In semiconductor nanostructures in gen-

eral and semiconductor low-dimensional structures in particular, there exist

many special physical effects such as surface effect or quantum confinement

effect. Thanks to that, these structures possess many unique features and have

been widely studied and applied. They have made great contributions in many

areas of life such as medicine, military, communication and many others.

2



1.2. Semiconductor quantum wire structure

1.2.1. Overview of semiconductor quantum wires

Quantum wire are structures that confine the carrier in two-dimensions. In

this structure, the influence of the interaction between electrons on the prop-

erties of the system is shown quite clearly, strongly affecting the transport

properties and giving rise to many new physical phenomena. So quantum wire

structures have many potential applications in the fabrication of new devices

such as high-speed lasers, waveguides or telecommunications networks.

1.2.2. Wavefunctions and energy levels of particles in circular semi-

conductor quantum wire

Considering a circular cylindrical quantum wire with an infinite potential

as illustrated in figure 1.1. The wavefunction of the particles in the Oxy confined

plane has the form

Ψe,h(r, ϕ) = Ψe,h
mn(~r) =

1√
πR2

Jm
(
χmn

r
R

)
Jm+1(χmn)

eimϕ, (1.6)

with the quantized energy levels of the particles are determined by

Ee,h
x,y = Ee,h

mn =
~2χ2

mn

2me,hR2
, (1.7)

where Jm(r) is the Bessel function of the first kind of order m with χmn being

its zero. The lowest level of hole is Eh
01 with the wavefunction Ψh

01(~r). The two

lowest levels of electron are Ee
01 and Ee

11 with wavefunctions Ψe
01(~r) and Ψe

11(~r).

Figure 1.1: Model of the GaAs/AlGaAs circular cylindrical quantum wire in the cylindrical

coordinates.
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1.3. Exciton in semiconductor quantum wire

In low-dimensional semiconductor structures, when an electron in the va-

lence band absorbs a photon it can move to the conduction band. This displace-

ment creates a negatively charged electron and a positively charged hole, which

are bound together by the Coulomb force to produce an exciton. The exciton

energy levels in a cylindrical semiconductor quantum wire are determined by

Emm′ = Eg + Ee
mn + Eh

m′n′ − Elk, (1.10)

where Ee
mn and Eh

m′n′ are the quantized energy levels of the electron and hole,

respectively, and Elk is the binding energy of excitons.

1.4. Renormalized wavefunction formalism

Considering a three-level energy model in a circular cylindrical quantum

wire with an infinite-potential where Eh
01 is the lowest level of hole, Ee

01 and Ee
11

are the two lowest levels of electron (as illustrated in figure 1.2). Assume the

system is irradiated with a pump laser ~ωp (thick arrow) to coupled the two

levels Ee
01 and Ee

11 and a probe laser ~ωt (thin arrow) to determines interband

transitions between the two levels Eh
01 and Ee

01. Under the effect of the pump

wave, the wavefunction of electrons is renormalized

Ψe
mix(~r, t) =

1∑
m=0

cm (t)uc(~r)Ψ
e
m1(~r) exp

(
− i
~
Ee
m1t

)
. (1.12)

To study the optical Stark effect of excitons and the quantum beats of excitons,

we will calculate the matrix element of the interband transitions

Tfi = 〈f | Ĥint |i〉 , (1.18)

Figure 1.2: A three-level energy diagram: Eh
01 is the lowest level of hole, Ee

01 and Ee
11 are the two

lowest levels of electron. The pump wave ~ωp coupled two levels Ee
01 and Ee

11 with the detuning

~∆ω. The probe wave ~ωt determines the transitions from Eh
01 to Ee

01 level.
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where Hint is the Hamiltonian interaction of the electron with the probe, |i〉
is the state of hole, and |f〉 is the state of electron. From that, the interband

transition rate can be determined by the expression

Wfi =
1

~2

∣∣∣∣∣∣
t∫

0

Tfidt

∣∣∣∣∣∣
2

. (1.20)

In addition, the absorption intensity of excitons can be determined as follows

I(t) ∝ |Tfi|2 . (1.21)

1.5. Dielectric function theory

To study the existence of the LO phonon-plasmon coupled modes, we will

investigate the transmission coefficient of the material. First, we determine the

total dielectric function of the material including the contributions of the lattice

and of the free electrons in form

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

Assume the incident-wave is irradiated obliquely onto a layer of material of

thickness d with an incident-angle θ. When the incident-wave is s-polarized,

the transmission coefficient of the material has the form

TTE (ω) =

∣∣∣∣∣
[
cos (κd)− i

(
κ2 + k2

2κk

)
sin (κd)

]−1
∣∣∣∣∣
2

. (1.42)

When the incident-wave is p-polarized, the transmission coefficient is deter-

mined as follows

TTM (ω) =

∣∣∣∣∣∣
[

cos (κd)− i

(
κ2 + |ñ|2 k2

2 |ñ|2 κk

)
sin (κd)

]−1
∣∣∣∣∣∣
2

, (1.43)

with the relation between complex refractive index and complex dielectric func-

tion of the form

ñ2 = ε̃ (ω) . (1.44)
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Chapter 2

OPTICAL STARK EFFECT OF EXCITON
IN CIRCULAR CYLINDRICAL

SEMICONDUCTOR QUANTUM WIRE

2.1. Overview of the optical Stark effect of exciton

In the low-dimensional structures, the scientists observed a splitting the

absorption spectrum of exciton when the system was irradiated a strong laser

pulse. This is evidence of the existence of the excitonic optical Stark effect. The

origin of this effect is due to the interaction between the states of the exciton

under the influence of a suitable external electric field. The works have shown

some characteristics of the effect such as interband absorption spectrum split-

ting or optical Stark shifting. Thus, some potential applications are proposed in

quantum computing devices. However, more studies are needed to fully evaluate

the formation mechanism as well as the optical properties of this effect.

2.2. Principles of calculations

2.2.1. Model

We study the three-level optical Stark effect in an infinite-potential circular

cylindrical quantum wire, so we apply an energy diagram consisting of three

quantized levels of electron and hole as illustrated in figure 2.1a. The level Eh
01

is the lowest level of hole and the two levels Ee
01, E

e
11 are the two lowest levels

of electron. These energy levels are determined by the expression

Figure 2.1: Three-levels diagram of energy of electron and hole: a) Under no pump laser ~ωp;

b) Under the pump laser ~ωp.
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Ee
mn = Eg + ~2χ2

mn

2meR2 ,

Eh
mn = ~2χ2

mn

2mhR2 .
(2.1)

The wavefunctions corresponding to the above three levels are determined by

Ψe,h
mn (~r, t) = uc,v (~r) Ψe,h

mn (~r) exp

(
− i
~
Ee,h
mnt

)
. (2.2)

To seek the evidence of the excitonic optical Stark effect, we simultaneously

irradiated a pump laser ~ωp to coupled the two levels of electrons and a probe

laser ~ωt to investigate the interband transitions.

2.2.2. The transition matrix element between two levels of electrons

in the presence of pump laser

v10 = V10e
−iωpt, (2.15)

where

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)

2.2.3. Wavefunctions and energy levels of electrons in the presence

of pump laser

Under the effect of laser pump the wavefunction of electrons is renormalized

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)

where α1 = ΩR − ∆ω
2 ,

α2 = ΩR + ∆ω
2 ,

(2.20)

with ΩR is the Rabi frequency defined as follows

ΩR =

√(
∆ω

2

)2

+
|V10|2
~2

, (2.21)

where ∆ω = ωp − ω10,

ω10 = Ee
11−Ee

01

~ .
(2.22)
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The energy spectrum of electron under the pump laser consists of four levelsEe−
01 = Ee

01 − ~α2,

Ee+
01 = Ee

01 + ~α1,
(2.24)

Ee−
11 = Ee

11 − ~α1,

Ee+
11 = Ee

11 + ~α2.
(2.25)

2.2.4. The exciton absorption spectra in the absence of pump laser

Transition rate from the Eh
01 level of hole to the Ee

01 level of electron in the

absence of the pump laser

W0 =
2

~

(
eAtpcv
ωtm0

)2
Γ(

Ee
01 − Eh

01 − ~ωt
)2

+ Γ2
. (2.37)

2.2.5. The exciton absorption spectra in the presence of pump laser

Transition rate between the hole state and the electron renormalized state

in the presence of the pump laser

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)

2.3. Results and discussion

Now, we determine the exciton absorption spectra in GaAs/Al0.7Ga0.3As

circular cylindrical quantum wire. The parameters used are as follows. The

pump laser amplitude is Ap = 8 × 106 V/m. The linewidth is assumed to be

Γ = 0.1 meV. The effective mass of electron and hole in GaAs are me = 0.067m0

and mh = 0.51m0. The GaAs bandgap is Eg = 1424 meV.

Figure 2.3 shows the exciton absorption spectra in a quantum wire of the

radius R = 50 Å. This figure shows that before the pump laser operates, the

absorption spectrum include only one peak (dashed line), that is, no optical

Stark effect occurs. By contrast, after turning on the pump laser with resonance

detuning ~∆ω = 0 meV, two distinct peaks (solid lines) arise in the exciton ab-

sorption spectra as convincing evidence of the existence of the excitonic optical

Stark effect in the system.
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Figure 2.3: Exciton absorption spectra in the quantum wire with R = 50 Å under no pump

laser (dashed line) and under the pump laser with the detuning ~∆ω = 0 meV (solid line).

Figure 2.4 shows the effect of the pump laser detuning on the exciton

absorption spectra in a quantum wire with R = 50 Å. We see that with pump

laser with different detuning, the absorption spectrum contains two distinct

peaks, implying that the optical Stark effect has occurred. However, when the

detuning increases, one peak heightens and moves closer to original peak, while

the other peak lowers and moves away from the original peak and disappears

when the detuning is too large (as in the case of ~∆ω = 1.2 meV, dashed line).

Although transition rate is different, the sum of them is always conserved.

Figure 2.5 shows more clearly the change in height of the two absorption peaks

as the pump laser detuning increases from 0 meV to 0.6 meV.

Figure 2.4: Exciton absorption spectra in quantum wire with R = 50 Å without pump laser

(dotted line) and with pump laser with different detunings ~∆ω = 0 meV (thick solid line),

~∆ω = 0.5 meV (thin solid line) and ~∆ω = 1.2 meV (dashed line).
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Figure 2.5: Exciton absorption spectra in the cylindrical quantum wire of radius R = 50 Å as a

function of the photon energy of the probe laser ~ωt and the detuning ~∆ω of the pump laser.

Figure 2.6 shows the exciton absorption spectra in the quantum wires with

various radii R = 45 Å (solid line), R = 50 Å (dashed line) and R = 55 Å

(dotted line) in the presence of pump laser with detuning ~∆ω = 0.5 meV. We

see that in all cases there are two peaks in the exciton absorption spectra, which

again confirms the existence of the optical Stark effect of exciton. Furthermore,

when the wire radius increases, the exciton absorption spectra shifts rapidly to

the lower energy zone.

Figure 2.6: The absorption spectra of excitons in the cylindrical quantum wires with various

radii in the presence of pump laser with the detuning ~∆ω = 0.5 meV.

Figures 2.7 and 2.8 are graphs showing the dependence of the wavelength of

the lasers on the wire radius. These suggestions can help experimentalists find

the suitable wavelengths of lasers to set up experiments to verify our research

results.
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Figure 2.7: The wavelength of pump laser as a function of wire radius.

Figure 2.8: The wavelength of probe laser as a function of wire radius.
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Chapter 3

QUANTUM BEATS OF EXCITONS IN
CIRCULAR CYLINDRICAL

SEMICONDUCTOR QUANTUM WIRES

3.1. Overview of the quantum beats of excitons

Quantum beat of excitons is the oscillating behavior of the absorbed or

emitted light intensity, which occurs due to the quantum interference of two

exciton transitions under the effect of intense laser pulses. In low-dimensional

structures, the existence of quantum beats of excitons can form oscillations

belong to the TeraHertz frequency spectrum, which have many applications

in new quantum devices. The works have shown quite clearly the existence of

quantum beats of excitons, and the influence of external electromagnetic fields

on their characteristics has also been investigated. Even so, this is a rather

interesting physical phenomenon, so more studies are needed to fully appreciate

the optical properties and potential applications of this phenomenon.

3.2. Principles of calculations

3.2.1. Model

We study the quantum beat of excitons in circular cylindrical quantum

wire with an infinite potential. We apply a three-level exciton model include a

ground state Eground and two excited states E00 and E10 which are irradiated a

pump laser ~ωp and a probe laser ~ωt as shown in figure 3.1a.

Figure 3.1: A three-level diagram of exciton: a) Without the pump laser; b) With the pump

laser ~ωp.
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Wavefunction and energy levels of exciton in this model are given as followΨ00(~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)E00 = Ee

01 + Eh
01 − Elk,

E10 = Ee
11 + Eh

01 − Elk.
(3.2)

3.2.2. Wavefunction and energy spectrum of exciton in the presence

of pump laser

In the presence of a pump laser the exciton wavefunction is renormalized

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)

The new energy spectrum of exciton include four levels are defined as followsE−00 = E00 − ~α2,

E+
00 = E00 + ~α1,

(3.6)

E−10 = E10 − ~α1,

E+
10 = E10 + ~α2.

(3.7)

3.2.3. Absorption intensity of excitons without the pump laser

I10(t) ∝
∣∣TEx10

∣∣2 =

(
eAtpcv
m0ωt

)2

exp (−γ1t) , (3.15)

where τ1 is the lifetime of exciton in the first excited-level.

3.2.4. Quantum beats of excitons

The absorption intensity of excitons in the presence of pump laser are given

Imix (t) =

(
eAtpcv
m0ωt

)2 [(
β2

1 + β2
2

)
exp (−γ1t)

+2β1β2 exp (−γ2t) cos (2ΩRt)] , (3.23)

where

β1 =
α1

2ΩR
và β2 =

α2

2ΩR
, (3.21)

with τ2 is the coherence time of exciton state given in (3.5).
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3.3. Results and discussion

In this section, we study the existence of the quantum beat of exciton

in GaAs/Al0.7Ga0.3As quantum wire. The parameters used are as follows. The

pump laser amplitude is Ap = 4× 106 V/m. The effective mass of electron and

hole are me = 0.067m0 and mh = 0.51m0. The bandgap is Eg = 1424 meV. The

lifetime of excitons are τ1 = 50 ps and the coherence time are τ2 = 30 ps.

Figure 3.2 shows the time-dependent absorption intensity of excitons in

quantum wire with radius R = 60 Å before and after turning on the pump

laser. We see that before turning on the pump laser, the absorption intensity of

excitons is only a decreasing curve over time (dashed lines), and no quantum

beat behavior is observed. In contrast, after turning on the pump laser with

resonance detuning ~∆ω = 0 meV, the absorption intensity of excitons has a

damped periodic form with a constant frequency 2ΩR (solid line), proves that

the quantum beat of exciton has occurred.

Figure 3.2: The absorption intensities of excitons in a circular cylindrical quantum wire with

radiu R = 60 Å before (dashed line), and after (solid line) turning on the resonant pump laser.

Figure 3.3 shows the time-dependent of the absorption intensity of excitons

in quantum wire with various radii in the presence of the exact resonant pump

laser (~∆ω = 0 meV). In all three cases, the absorption intensity is in the form

of an oscillation, this proves the presence of the quantum beat. However, when

the wire radius increases, both the frequency and amplitude of the oscillation

also increase, meaning that the quantum beat occurs faster and stronger.

Figure 3.4 shows the time-dependent of the absorption intensity of exci-

tons in quantum wire with radius R = 60 Å with different detunings of the
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pump laser. We see that when the detuning of the pump laser increases, the

beat frequency is greater while the beat amplitude decreases gradually. More

specifically, when the detuning is too large such as the case ~∆ω = 15 meV

(dotted-dotted line), the quantum beat of excitons disappears.

Figure 3.3: The absorption intensities of excitons in circular cylindrical quantum wires with

various radius in the presence of the exact resonant pump laser (~∆ω = 0 meV).

Figure 3.4: The absorption intensities of excitons in a circular cylindrical quantum wire having

radius R = 60 Å with different detunings of the pump laser.

Finally, we show the dependence of quantum beats frequency and period

on the quantum wire radius and pump laser detuning in figures 3.5 and 3.6.

From these figures we see that, when the pump laser detuning or wire radius

increases, the quantum beat frequency increases (figure 3.5) and the quantum

beat period decreases (figure 3.6). These behaviors are completely consistent

with the results discussed above.
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Figure 3.5: The dependence of quantum beats frequency on wire radius and the detuning of

the pump laser.

Figure 3.6: The dependence of quantum beats period on wire radius and the detuning of the

pump laser.
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Chapter 4

COUPLING OF LO PHONON-PLASMON IN
SEMICONDUCTOR THIN FILM LAYERS

AND QUANTUM WIRE

4.1. Overview of LO phonon-plasmon coupling in semi-

conductor thin film layers

In semiconductor nanostructures, plasma oscillations can be activated un-

der a suitable external electric field, they can interact and couple with LO

phonon oscillations to produce TeraHertz radiations. This radiation has many

potential applications in TeraHertz devices, signal processing devices or in the

study of materials structure. Studies on LO phonon-plasmon coupling have

found evidences of the existence as well as some behavior of this phenomenon.

However, the current studies have not been able to fully investigate the char-

acteristics of the LO phonon-plasmon coupled modes, need more research.

4.2. Coupling of LO phonon-plasmon in semiconductor

thin film layers

4.2.1. Model and theory

Consider a beam of light of angular frequency ω that is irradiated obliquely

onto a semiconductor layer of thickness d in the direction of an angle θ with

the axis Oz as illustrated in figure 4.1.

Figure 4.1: Model of transmission of electromagnetic waves in semiconductor thin film layers:

a) The electric field ~E is s-polarized (TE); b) The electric field ~E is p-polarized (TM).
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The total dielectric function of the material, including the contributions of

phonon and plasmon is given by

ε̃ (ω) = ε∞ (x) + εphonon + εplasmon. (4.1)

The complex refractive index of the absorbing semiconductor is given by

ñ = n+ iκ, (4.14)

where κ is the damping coefficient

κ =
ω

c

√
|ñ|2 − sin2 θ. (4.15)

The relationship of complex refractive index and complex dielectric function is

ñ2 = ε̃(ω). (4.16)

The transmission coefficient of material when the incident-wave is s-polarized

TTE (ω) =

∣∣∣∣∣
[
cos (κd)− i

(
κ2 + k2

2κk

)
sin (κd)

]−1
∣∣∣∣∣
2

, (4.18)

where k is the wave vector magnitude of the incident-light

k =
ω

c
cos θ, (4.19)

while for p-polarized wave

TTM (ω) =

∣∣∣∣∣∣
[

cos (κd)− i

(
κ2 + |ñ|2 k2

2 |ñ|2 κk

)
sin (κd)

]−1
∣∣∣∣∣∣
2

. (4.20)

4.2.2. Results and discussion

Now, we study the existence and optical properties of LO phonon-plasmon

coupled modes in In0.7Ga0.3N semiconductor thin film layers. Figure 4.2 shows

the transmission spectrum of In0.7Ga0.3N semiconductor layer with thickness

d = 2 µm and electron density Ne = 5× 1017 cm−3 in the case of a s-polarized

incident-wave with different irradiation angles. We see that in all cases θ = 00

(dotted line), θ = 450 (dashed line), θ = 600 (thin solid line) and θ = 700

(thick solid line), the transmission spectrum of the material contains only two

distinct minima at frequencies 11.6 THz and 13.6 THz corresponding to the

TO phonon modes of the two InN and GaN semiconductors components. We

find no evidence of the existence of LO phonon-plasmon coupled modes.
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Figure 4.2: Transmission spectrum of In0.7Ga0.3N layer (d = 2 µm, Ne = 5 × 1017 cm−3) for

s-polarized incident-wave with different irradiation angles.

Figure 4.3 shows the transmission spectrum of the above semiconductor

layer for p-polarized waves. We see that when the angle θ = 00, the transmission

spectrum contains only two minima correspond to the TO phonon modes as

shown in figure 4.2. In contrast, when angle θ = 450, 600, 700, transmission

spectrum appears four minima at 11.6 THz, 13.6 THz, 5.1 THz and 17.8 THz.

The two minima 11.6 THz and 13.6 THz coincide with the TO phonon modes

as mentioned above, and the two minima 5.1 THz and 17.8 THz correspond to

the two coupled modes ω− and ω+ of the LO phonon and plasmons.

Figure 4.3: Transmission spectrum of In0.7Ga0.3N layer (d = 2 µm, Ne = 5 × 1017 cm−3) for

p-polarized incident-wave with different irradiation angles.

Figure 4.4 shows the influence of the irradiation angle on the coupled modes

in a sample (d = 2 µm,Ne = 5×1017 cm−3) for p-polarized wave. We see that for

larger angles θ = 700, 800, 850, the minimum correspond to LOPCMs appear

more clearly and greater depth, prove that the coupling occur stronger.
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Figure 4.4: Transmission spectrum of In0.7Ga0.3N layer (d = 2 µm, Ne = 5 × 1017 cm−3) for

p-polarized with irradiation angles θ = 600, 700, 800 and 850.

Figure 4.5 shows the effect of electron density on the coupled modes for

p-polarized incident-wave with irradiation angle θ = 820. We see that when the

electron density increases, the coupled modes shift to high frequencies.

Figure 4.5: Transmission spectrum of In0.7Ga0.3N layers with the same thickness d = 2 µm,

electron densities 0.8×1018 cm−3, 1.1×1018 cm−3 and 1.5×1018 cm−3 for p-polarized incident-

wave and irradiation angles θ = 820.

4.3. Coupling of LO phonon-plasmon in circular cylin-

drical semiconductor quantum wire

Next, we study the LO phonon-plasmon coupling in GaAs quantum wire

with wire length d = 10 µm, dielectric constant ε∞ = 10.9 and ε0 = 12.9,

phonon energy ~ωTO = 33.2 meV and ~ωLO = 36.1 meV, phonon damping

constant γ = 0.3, effective mass of electron me = 0.067m0.
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Figure 4.9 shows the transmission spectrum of quantum wire with radius

R = 35 Å, electron density Ne = 1× 107 cm−1 and the wavenumber of electron

in the free direction q = 0.5kF for s-polarized incident-wave with different

irradiation angles. We see that in all cases the transmission spectrum contains

only a minimum at 33.2 meV correspond to the TO phonon mode of GaAs,

there is no evidence of the LO phonon-plasmon coupled modes.

Figure 4.9: Transmission spectrum of GaAs quantum wire (R = 35 Å, Ne = 1 × 107 cm−1,

q = 0.5kF ) for s-polarized incident-wave with irradiation angles θ = 840, 850, 860 and 870.

Figure 4.10 shows the transmission spectrum of the above quantum wire for

p-polarized wave. We see that for different angles θ, the transmission spectrum

contains two minimum. The minimum at 33.2 meV (thick arrow) corresponds

to the TO phonon mode of GaAs as shown in figure 4.9. Ones at 36.8 meV (thin

arrow) corresponds to the ~ω+ coupled mode of the LO phonon-plasmon.

Figure 4.10: Transmission spectrum of GaAs quantum wire (R = 35 Å, Ne = 1 × 107 cm−1,

q = 0.5kF ) for p-polarized incident-wave with irradiation angles θ = 840, 850, 860 and 870.
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Figure 4.11 shows the effect of electron density in the quantum wire on the

coupled mode ~ω+. This figure shows that when the electron density increases,

the transmission spectra contain two minimum. The minimum at the position

~ωTO = 33.2 meV (thick arrows) is unchanged, while ones correspond to the

coupled mode ~ω+ (thin arrows) shifts to higher energy values.

Figure 4.11: Transmission spectrum of GaAs quantum wire (R = 35 Å, q = 0.5kF ) with electron

densities 3 × 106 cm−1, 5 × 106 cm−1, 7 × 106 cm−1 and 1.2 × 107 cm−1 for p-polarized wave

and θ = 860.

Figure 4.12 shows the effects of wire radius on the coupled mode ~ω+. We

see that when the wire radius increases, the minimum correspond to the coupled

mode ~ω+ (thin arrows) shifts to a lower energy, while ones correspond to the

TO phonon mode (~ωTO = 33.2 meV, thick arrow) is always unchanged.

Figure 4.12: Transmission spectrum of GaAs quantum wire (Ne = 1 × 107 cm−1, q = 0.5kF )

with wire radius R = 20, 30, 40 and 50 Å for p-polarized wave and θ = 860.
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CONCLUSIONS

In this thesis, we have studied some optical properties of semiconductor

quantum wires and semiconductor thin film layers. The main results obtained

from the thesis are presented in detail below.

Firstly, we have applied the renormalized wavefunction formalism to the

three-level quantized energy model of electrons and holes to study the exis-

tence of the optical Stark effect of excitons in circular cylindrical semiconductor

quantum wire with an infinite confinement potential. We have determined the

interband absorption spectrum in case the system is irradiated with a powerful

pump laser. In the interband absorption spectrum we have observed linewidth

separation due to the optical Stark effect. Besides, the radius of quantum wire

and the energy of pump wave strongly influence the absorption spectrum of

exciton as well as the optical properties of the effect. We have explained the

generation mechanism of the effect as well as the influence of the wire radius

and the energy of pump wave on the behavior of the effect.

Secondly, we studied the existence of the quantum beats of excitons derived

from the optical Stark effect of excitons in a circular cylindrical semiconductor

quantum wire using renormalized wavefunction theory. Based on a three-level

quantized energy model of electrons and holes, we have applied a model of

three corresponding energy levels of excitons irradiated by a powerful pump

laser. From that, we calculated the time-dependent of the absorption intensity

of excitons. We observed the appearance of a periodic oscillations over time

of the absorption intensity that clearly evidence the behavior of the quantum

beat. In addition, the period (frequency) and amplitude of the quantum beat

strongly depend on the quantum wire radius and the pump laser energy. We

have explained the appearance of the quantum beat as well as the influence of

the quantum wire radius and the pump wave energy on the period (frequency)

and amplitude of the quantum beat.

Thirdly, we investigated the existence of LO phonon-plasmon coupled modes

in three-component compound semiconductor thin films layers and in circular

cylindrical semiconductor quantum wires using dielectric function theory. We

consider a beam of p-polarized incident-light that is irradiated obliquely on
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the surface of the material and determined the transmission spectrum of the

material as a function of the photon frequency (energy). In the transmission

spectrum, in addition to the appearance of minima corresponding to the TO

phonon modes, we also observed the appearance of other minima of greater

depth, which are identified as LO phonon-plasmon coupled modes. These cou-

pled modes are in the TeraHertz frequency range and are more clearly observed

with the larger irradiation-angle of the incident-wave. Besides, in semiconduc-

tor thin film layers the behavior of these coupled modes strongly depends on

the electron density. In a cylindrical semiconductor quantum wire structure the

behavior of ones is strongly influenced by the wire radius, electron density and

wavenumber. In addition, we explained the influence of the irradiation-angle,

polarization of the incident-wave electric field, and electron density on the be-

havior of LO phonon-plasmon coupled modes.

We hope that the research results in this thesis can make useful contribu-

tions to researchers in the same and related fields and soon be verified by exper-

iment. Besides, these research results can be applied to fabricate new quantum

devices such as optical switches, TeraHertz devices, hybrid phototransistors or

create entangled photon pairs. In addition, the studies in this thesis can be

extended to other quantum structures and many other material systems.
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