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تقدیم اثر

الکی هب لی كمال االنقطاع ال ک و انر ابرار قلوب ا بض اء نظرها ال اک تتای
تيرق ابرارالقلوب تجب ال ور فترل الی معدن العظمة و تر ر اروات ا معلقة
بعز قدسک
فراخی اخ م ا ات عبان ي

تقدیم به آنان كه دانایی را به ما هدیه كردند.

د

تشکر و قدردانی

پ ش اخ هر چ ز مم ون الطاف الکی هستم كي راه پشن سر گشاردن این دوره تحر لی را برای من
هموار نمود.
بعد اخ آن الخم می دانم اخ صم م قلب اخ مادر عزیزم و همکاری و صبر همسر مکربانم تقدیر و تشکر
نمایم.
همچ ن اخ اسات د محترم راه ما آقای دكتر مرتضی ایزدی فارد و آقاای دكتار هاادی عربشااهی و
همچ ن استاد مشاور محترم آقای دكتر محد رضا سركرده ای كمال قدردانی و سپاس را دارم.
در پایان اخ همکاری آقای دكتر يوش نگار باي ياا ر همرکاری در ماورد روش  k.pدكتار Hye-
 jung Kimبي يا ر كمک در روش برنامي نویسی كامپ وتری نظریي تابعی چگالی اساپ ی دماای
محدود مک دس محمد علی واتدی بي يا ر مباتثات رو گراني پ رامون روش الگوریتم ژنت اک و
محسن سلمانی بي يا ر همکاری در بر رف كردن تعدادی اخ مشکالت كامپ وتری تشکر می ك م.

ه

دانشجو تأیيد می نماید كه مطالب مندرج دراین پـایان نامه ( رساله ) نتيجه تحقيقات خودش می باشد
و در صورت استفاده از نتایج دیگران مرجع آن را ذكر نموده است.

كليه حقوق مادي مترتب از نتایج مطالعات  ،آزمایشات و نو آوري ناشی از تحقيق موضوع این پایان نامه
( رساله ) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد .

اسفند 1931

و

چکيده
در این كار ياوا

الکترونای اپت کای و مط ا سای ناانو ساايتارهای بار پایاي ترك باات

ن مرسانای گروه  III-Vبا استراده اخ رو کای محاسباتی مطالعي ده اسن .دراین مطالعاي اخ روش

های مونن كارلو ترك بی ژنت ک-مونن كارلو-ورد ی ترك بی ژنت ک-مونن كارلو-ورد ی بایااس
ده (ترك ب با روش برون یابی) تراضل محدود مااتری

چگاالی فشارده مااتری

انتقاال مارخ

عبوری كوانتومی نظریي تابعی چگالی اسپ ی وابستي بي دما و  k.pش نواره يودساخگار اساتراده
ده اسن .در فرل های دوم و سوم این رساالي الگاوریتم هاای روش هاای محاساباتی ه بریادی
استراده ده تشریح ده اند .بررسی رفتاار یاک اكسا تون مق اد در چااه هاای كوانتاومی یگاناي
 GaAl0.7As0.3/GaAsو  GaAl0.7Sb0.3/GaAsو مقایسي نتایج بدسن آمده با كارهای دیگران نشانگر
دقن باالی روش های ترك بی ا اره ده می با د .در فرل  4معادلي رودی گر باا كماک تقریاب
توابع پوش برای چاه های كوانتومی چ دگاني  GaN/AlNو  GaAl0.7As0.3/GaAsبا عرض كل ثابن

تل ده و با كمک روش ماتری

چگالی فشرده ویژگ کای اپت کی این ترك بات مورد بررسی قارار

گرفتي اسن .در این كار اثر تعداد چاهکا روی انرژی خیر نوارها انرژی های گشار انرژی فرمای تاابع
موج تالن پای ن س ستم ضرایب شب يطی غ ر يطی وكل وهمچ ن ضرایب کسان يطای
غ ر يطی و كل بي اخای تعداد چاهکای ميتلف و ول كلی ثابن بررسی ده اسان .همچ ا ن اثار
یک م دان مط ا سی اعمالی در راستای ر د سايتارها روی پارامتر های فاوق الاشكر و همچ ا ن

قدرت نوسانگری مورد بررسی قرار گرفتي اسن .در فرال  5باا كماک رو اکای مااتری

انتقاال

تراضل محدود و روش مرخ عبوری كوانتومی روند تول د ریزنوارها در ابر ابکي هاای  GaN/AlNباا
ول موثر كلی ثابن و تعداد چاهکای ميتلف بررسی ده اسن .ایان بررسای باا كماک محاسابي
مستق م خیرتراخها و همچ ن محاسبي ضرایب عبور برپایي روش ماتری

ز

انتقال انجام د .سپ

باا

كمک روش مرخ عبوری كوانتومی ضرایب عبور برای الکترونکای با اسپ ن بااال و پاای ن و همچ ا ن
قطبش اسپ ی در سايتار  GaAl0.7As0.3/GaAsدر تضاور بارهمک ش اساپ ن مادار درسالکاوس

مورد بررسی قرار گرفتي اسن .در فرل  6با استراده اخ نظریي تابعی چگالی اسپ ی وابستي بي دماا
در تضور پتانس ل برهمک ش تبادلی–همبستگی و دما رفتار یک گاخ الکترون دو بعدی محراور در
چاه های كوانتومی چ دگاني  GaAl0.7As0.3/GaAsبررسی ده اسن .در ایان فرال همچ ا ن باا
كمک روش  k.pش نواره يودساخگار وابستگی دمایی بي بررسی قطبش اسپ ی یک گاخ ترره دو
بعدی در چاه كوانتومی  GaAl0.7As0.3/GaAs/GaMnAsپردايتي ده اسن.
كلمات كليدي :نانو سايتارهای ن مرسانا ترك بات ن مرسانای گروه  III-Vرو اکای
محاسباتی ه بریدی روش مونن كارلو روش الگوریتم ژنت ک نظریي تابعی چگالی اسپ ی وابستي
بي دما نظریي  k.pروش ماتری

انتقال روش مرخ عبوری كوانتومی روش تراضل محدود قطبش

اسپ ی گاخ الکترون دو بعدی گاخ ترره دو بعدی برهمک ش اسپ ن مدار درسلکاوس.

ح
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فصل  :1مقدمهاي بر فيزیک
مواد نيمرسانا و رهيافتهاي
محاسباتی
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“ !“‘There’s plenty of room at the bottom
Richard P. Feynman, 1959

 1-1مقدمه

مواد امد اخ نظر الکتریکی بي رسانا نارسانا و ن مرساناها تقس م ب دی می وند .مقاومن الکتریکای
مواد رسانای يالص در دماهای كم می تواند بي مقدار كوچک  41-41Ω.cmن ز برسد و نارساناها می
توان د دارای مقاومن الکتریکی بي بزرگی 412 Ω.cmبا د .مقاومن الکتریکی ن مرساناها ب ن ایان
دو مقدار قرار دارد].[4

کل 4-1گستره مقاومن الکتریکی مواد (رساناها ن مرساناها و نارساناها)

ف زیک تالن امد بي ور گسترده ای بي مطالعي بلورها و الکترونکای مو ود در آنکاا مای پارداخد.
بلورها اخ تکرار م ظم س گ ب اهای همان د(سلول واتد )4ایجاد می وند .ب ابراین بلورها یاک آرایاي
سي بعدی دوره ای اخ اتمکا هست د .مواد ن مرسانا كي معموال سايتار بلوری دا تي و در صرر مطلاق
نارسانا هست د بي علن ویژگ کای الب تو ي اخ ملي ت وع گاف ناواری (تادود  4الای  4الکتارون
ولن) بطور گسترده ای در صا ایع اپتوالکترون اک و اساپ ترون ک ماورد تو اي قارار گرفتاي اناد.

Unit cell

0

1

ویژگ کای ن مرساناها می توان د تا تد خیادی تحن تاث ر عواملی مان اد دماا فشاار ناوع و م ازان
آالی دگی تط ر ك د.
الکترونکای دايل بلورها در تاالت مجاخ نوارهای انرژی قرار می گ رند.

کل  3-1انداخه کاف انرژی در مواد ميتلف .ضلع عمودی عبي ها نشانگر انرژی های مجاخ اسن .م ا ق ها ور
خده م ا ق پر ده با الکترونکا اسن .تراوت یک ن مي فلز نظ ر ب سموت و یک ن مرسانا مثل س ل کون این اسن كي
در صرر مطلق س ل کون(يالص) نارسانا اسن].[4

برای در
سپ

بکتر مرکوم نوارهای انرژی در کل 3-4در ابتدا اتم های مجزا را در نظر می گ اریم و

آنکا را در ك ار یکدیگر قرار می ده م تا یک سم امد را تشک ل ده د .ه گامی كي اتمکا را

بي یکدیگر نزدیک می ك م الکترونکا تحن تاث ر هستي ها ی مجاور و همچ ن الکترونکای همسایي
قرار يواه د گرفن.

کل  2-1تشک ل نوارهای انرژی اخ تراخهای اتمی با كاهش ثابن بکي .با كاهش ثابن بکي همپو انی توابع موج
اتمی ب شتر می ود تراخهای انرژی ابجا ده و تبکگ ی چ دگاني بردا تي می ود .ب ابراین با كاهش ثابن بکي
تراخهای اتمی پک تر ده و نوارها کل می گ رند.

الکترونکا بي تدریج با نزدیک دن ب شتر اتمکا اثرات ب شتری بر هم می گشارند و خماانی كاي ایان
نزدیکی اتمکا م جر بي تشک ل مولکول گردد هر تراخ اتمی بي تراخهای مولکولی چ دتایی کافتي می
0

ود بي این پدیده پکن دگی تراخ گرتي می ود( کل  .)2-4این تراخهای انرژی پ وساتي پک اای
انرژی مشيری دارند و بي نوارهای انرژی معروف د].[3

 2-1نانوفناوري
پ ش ب ی يوا

مواد در مق اس نانو بي خمانکای بسا ار گش اتي بااخمی گاردد .در آن ه گاام كاي

ریچارد فای من ف زیکدان و برنده ایزه نوبل  4665در سي رانی معروف يود در تاری 36 .دسامبر
 4656در انجمن ف زیک آمریکا تحن ع وان «در پای ن دسان فضاای خیاادی و اوددارد» 4دربااره
موتورهای الکتریکی بي انداخه ناين انگشن مباتثی را مطرح نمود و ابزاری را پ شب ای كارد كاي
میتواند متن كتاب مقدس را درسر یک سوخن ای دهد كسی باور نمیكارد كاي روخی ایان كاار
امکانپشیر ود .برای دا تن مع اری اخ مق اس نانو باید گرن اگر قطر یک تارموی معمولی انسان را
 21هزار بار كوچکتر ك د بي ابعاد یک نانومتر میرس د .ف اوری ا العاات ف ااوری ناانو و ف ااوری
خیسن را می توان بي ع وان سي ف اوری عمده كي بي نظر می رسد آی ده دن ا را بي تساي ر ياود در
يواه د آورد نام برد .این سي ف اوری در بس اری اخ موارد همگرا می وند و بي هم ربم پ دا میك د.
اید ترور كار در ابعاد نانو برای خیسن

اسان كار سادهتری با د خیرا آنکا بکتار میدان اد كاي در

كوچکترین سلول انسانی همي ا العات مربوط بي یک مو ود خنده اخ قب ل رنگ مو ر د استيوان
و عربها و ود دارد .تتی در قسمن بس ار كوچکی اخ سلول بي نام  DNAكي امل تدود  51اتم
اسن همي این ا العات ذي ره میگردد.
در چ د دهي اي ر سايتار های با ابعاد كوچک مان د ابر بکي های دو بعدی نانوس م ها و نانولولاي
های یک بعدی و نقاط كوانتومی صرر بعدی بي يا ر اهم ان نظاری و كاربردهاای باالقوه آنکاا در
ص ایع اپتوالکترون اک و اساپ ترون ک تو اي خیاادی را باي ياود لاب كارده اناد .ابر ابکي هاا

3

سايتارهای دوره ای مر وعی هست د كي اخ ك ار هم قرار گرفتن الیي های مت اوب (معموال اخ مرتبي
http://www.zyvex.com/nanotech/feynman.html
Superlattices
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چ د ده نانومتر) مواد ميتلف با رو کای پ شرفتي ای نظ ر رو آراساتی باریکاي مولکاولی)MBE( 4
روی یک بستر 3تول د می وند .با تو ي بي ویژگای هاای الکترون کای اپتاوالکترون کی و ترارتای
ابر بکي ها می توان كاربردهای ویژه ای (با ترك ب مواد ميتلف با ضيامن های متراوت) اخ آنکا باي
دسن آورد .كاربردهای ميتلف ابر بکي ها در خم ي اپتوالکترون ک در سال  4626توسم یااریو

2

] [2و در سال  4664توسم و باخ و وی تر [4] 4بررسی ده اسن.
امروخه مواد دید برای تحقق اهداف دید بشر سايتي می وند كي میتوان د چ دكاره با د مثال
تط رات پ رامون يود را ت
سبکتر با د پارامط ا

و پاسيگویی نمای د ده برابر اخ فوالد محکمتر با د ده برابر اخ كاغش
یا ابررسانا با د راف با د و یا نقطاة ذوب بااالتری دا اتي با ا د.

مواد دید میتوان د بکترین يوا

دو یا چ د سايتار

ايتي ده را ترك ب نمای د.

 1-2-1نانوساختارهاي نيمرسانا
با تو ي بي وابستگی چگالی تاالت الکترونکا یک س ستم (تعداد تاالت مجاخ در یک گستره انارژی
مع ن) بي ابعاد آن و ن ز همزمان با پ شرفن ف اوری ر د ن مرساناها امکان تول اد نانوساايتارهایی
نظ ر چاه كوانتومی س م كوانتومی و نقطي كوانتومی فراهم گردیده و قابل ان اساتراده اخ ایان ناوع
سايتارها در ص ایع دید روخ افزون گردیده اسن .در کل 4-4چگالی تاالت مربوط بي یک مااده
تجمی و نانوسايتارهای چاه كوانتومی 5س م كوانتومی 6و نقطي كوانتومی 1نشان داده اده اسان.
سايتارهای كوانتومی با محدود نمودن در ات آخادی تركن ذرات ایجاد می گردند  .علن ای کي بي
این سايتارها سايتارهای كوانتومی می گوی د این اسن كي محدودین تركان در فواصال در تاد
چ د ده نانومتر سبب بروخ يوا

كوانتومی در س ستم می ود.

1

)Molecular beam epitaxy(MBE
Substrate
3
Yariv
4
Wesbach and Vinter
5
Quantum well
6
Quantum wire
7
Quantum dot
2

6

نقطي كوانتومی

چاه كوانتومی

س م كوانتومی

ماده تجمی

کل  4-1چگالی تاالت الکترونکا در نانوسايتارهای ميتلف.

در صورت کي محبوس ساخی در یک بعد انجام ود ذره در دو بعد دیگر دارای

ف پ وساتي انارژی

می با د و در یک بعد دارای تراخهای انرژی گسستي می با د .بي این سايتار چاه كوانتاومی گرتاي
می ود .اگر این محبوس ساخی در دو بعد انجام پشیرد یک س م كوانتومی و اگر در سي بعد انجاام
گ رد یک نقطي كوانتومی ایجاد يواهد د.
برای ساين یک چاه كوانتومی ن اخ بي دو ماده با کاف انرژی ميتلف داریم .اگار نموناي باا اکاف
انرژی كوچکتر ب ن دو نموني با کاف انرژی بزرگتر قارار گ ارد (تالان یاک سااندوی ) یاک چااه
كوانتومی یگاني 4ایجاد می ود .ماده با گاف نواری( )Egكوچکتر چاه و ماده با کاف انرژی بزرگتار
سد را ایجاد می ك د  .ايتالف انرژی سد و چاه در نوار رسانش ( دا دگی نوار رسانش) و اياتالف
انرژی سد و چاه در نوار ظرف ن( دا دگی نوار ظرف ن)را باي ترت اب باا  Ecو  Evنشاان مای
ده د.
اخ ك ار هم قرار گرفتن چ د چاه كوانتومی یگاني یک سايتار چاه كوانتاومی چ دگاناي 3ایجااد مای
ود .یک ابر بکي اخ تکرار ت اوبی یک سايتار نظ ر یک چاه كوانتومی ایجاد می اود .ایان كاار

Single quantum well
)Multiple quantum wells (MQWs

2

1
2

اول ن بار توسم كلدیش [5 ] 4انجام د .پ ش کاد او ایجاد ابر بکي ها در ماده با كمک امواج مااورا
صوت بود.
نوار رسانش

∆Ec

Eg=1.95eV

نوار ظرف ن
∆Ev

کل  5-4رح واره ای اخ یک سايتار چاه كوانتومی یگاني GaAs/GaAl0.7As0.3

کل  6-4نمایی اخ یک ابر بکي بر پایي چاه كوانتومی  GaAs/GaAlAsو ریزنوارهای تشک ل ده
در آن را نشان می دهد.

کل  6-1رح مات ک اخ یک ابر بکي نوعی  GaAs/GaAlAsو ریزنوارهای تشک ل ده در آن.

Keldysh
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1

پ

اخ آن ایساكی 4و تسو 3پ ش کاد تول د ابر بکي ها با كمک آالیش و یا رو کای ترك بی را ارائي

نمودند] .[6-5با تکرار ت اوبی دو ماده ن مرسانای  Aو  Bبا ثابن بکي مشابي می توان یک س ستم
با ت اوب سايتاری دوره ای مر وعی ایجاد كرد .این سايتار مت اوب نظ ار آنچاي در ساايتار هاای
دوره ای اتمی رخ می دهد م جر بي تول د ریزنوارهای انرژی می ود .این ریزنوار ها می توان د م جر
بي تول د ویژگ کای نوری و الکترونی دید در این نوع سايتارها وند .ت اوب مر وعی ایجاد ده اخ
ت اوب بکي بلوری بزرگتر و اخ ول موج دوبروی الکترونکا كوچکتر اسن.

 9-1اكسيتون ها در یک نيمرسانا
انتشار مقاالت مشکور فرنکل در سال  4624م جر بي پ شگویی آثار اكس تونی 2گردید] [1و گروس
در سال  4654موفق د اكس تون را بي کل تجربی در ماده ن مرساانای  CuO2كشاف نمایاد].[2
ولی اكس تون چ سن؟
اگر فوتونی با انرژی قابل ق اس با گاف انرژی و یا بزرگتر اخ آن بر یک ن مرسانا فرود آید ممکن اسن
توسم الکترون های مو ود در ن مرسانا شب گردد .این مساللي اخ دیاد نظریاي ساايتار ناواری در
امدات بي م زلي تحریک و گس ل یک الکترون اخ نوار ظرف ن بي نوار رسانش اسن ( کل .)1-4

تراخهای انرژی اكس تونی
تشک ل اكس تون
تحریک انرژی باال
کل  1-4نمایی اخ تحریک یک الکترون باخترك ب ها و انرژی بستگی اكس تون.

1

Esaki
Tsu
3
Excitonic effects
2

5

ای يالی الکترون در نوار ظرف ن بي ع وان ترره 4تعریف می ود .تراره دارای باار مثبان اسان
ب ابراین بدل ل اذبي كول ی می تواند با الکترون در نوار رسانش پ وند بر قرار ك اد .باي ایان ران
الکترون-ترره با همبستگی كول ی 3اصطالتا اكس تون گرتي می ود .بي مقدار انرژی كاهش یافتي
س ستم در اثر تول د اكس تون انرژی بستگی اكس تون(  ) E Bگرتي می ود تمام اكس تونکا نسابن
بي فرای د نکایی باخترك ب كي در آن الکترون بي دايل ترره فرو می ریزد ناپایدارند .ول عمار یاک
س ستم اكس تونی تدود  41-43تا  41-6ثان ي اسن.
یک س ستم اكس تونی باهن خیادی بي اتم ه دروژن دارد ( کل  )2-4كاي علان آن ارم ماوثر
بزرگتر ترره در مقایسي با رم الکترون اسن .اخ این رو می توان مدل اتمی باوهر را بارای بررسای
يوا

س ستم اكس تونی بي كار برد .عاع اكس تونی (فاصلي نسبی م ان الکترون و تراره) ن از باي

هم ن دل ل در اكثر مواقع عاع بوهر اكس تون 2نام ده می ود.

ترره

اتم ه دروژن
الکترون
کل  2-1رح واره ای برای مقایسي اكس تون وان ر-مات در مقایسي با اتم ه دروژن .این دو س ستم عاع بوهر و
انرژی بستگی متراوتی دارند .بر عک اتمکا اكس تونکا ول عمر محدودی دارند.

 1-9-1انواع اكسيتون:

1

Hole
Coulomb-correlated electron-hole pair
3
Exciton Bohr radius
2

1

اكس تون ها در بس اری اخ مواد بلوری یافن می وند و معموال در دو دستي اكسا تون هاای وان ار-
مات[1] 4و اكس تون های فرنکل [6] 3تقسا م ب ادی مای اوند .اكسا تون هاای وان ار-ماات در
ن مرسانا ها دیده می وند در تالی كي اكس تون های فرنکل در بلورهای نارسانا و بلورهای مولکولی
تشک ل می وند .عاع بوهر اكس تون وان ر در ق اس با سلول واتاد ابکي بلاوری بسا ار بزرگتار
اسن .اكس تون های وان ر می توان د بي راتتی درون بلور تركن ك د و ع وان اكس تون آخاد هم بي
هم ن دل ل بي آنکا نسبن داده می ود .اكس تون های فرنکل عاع بوهر بس ار كوچکی دارناد كاي
در تد سلول واتد اتمی اسن .این مسللي سبب می ود تا این نوع اكس تون ها بي سيتی مق د بي
اتم ها یا مولکول های ياصی با د اخ این رو این اكس تون ها را گاهی اكس تون های ت اگ مق اد
می نام د .تركن اكس تون های فرنکل بس ار محدود اسن و تد اكثار مای توان اد اخ یاک ایگااه
بکي بي ایگاه دیگر ابجا وند .این اكس تون ت کا خمانی تشک ل می ود كي پتانس ل اذبي ای
آنقدر كافی با د تا اخ آنکا در مقابل بريورد با فونون هاای ابکي محافظان نمایاد .اخ آنجاایی كاي
ب ش ي انرژی یک فوتون تحریک ده گرمایی در دمای  Tمعادل  K BTاسن (  K Bثابان باولتزمن)
پ

فرآی د پایداری اكس تون ت کا خمانی اعتبار دارد كي انارژی بساتگی آن بزرگتار اخ  K BTبا اد.

اكس تون وان ر انرژی بستگی كوچکی(در تد چ د م لی الکترون ولن) دارد كي نا ی اخ عاع بزرگ
آن اسن .در تال کي در دمای اتاق مقدار  K BTتقریبا برابر با  35م لای الکتارون ولان مای با اد
ب ابراین اكس تونکای وان ر در بس اری اخ مواد در دمای اتاق قابل مشااهده ن سات د .اكسا تون هاای
فرنکل بر عک

اكس تون های وان ر انرژی بستگی بزرگای در تادود  0.1-1eVدارناد كاي ایان

موضوع سبب پایداری آنکا در دمای اتاق می ود .

 4-1نيمرساناهاي مغناطيسی
گشتاور مط ا سی اتم آخاد دارای سي م شا اساسی اسپ ن الکترونکا تکاني خاویي ای مداری الکترونکا
و تط ری كي م دان مط ا سی در گشتاور مداری القا می ك د می با د .مواد فرومط ا سی دارای
Wannier-mott excitons
Frenkel excitons
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گشتاور مط ا سی يودبيودی هست د یع ی اسپ ن الکترونکا و گشاتاورهای مط ا سای در غ ااب
یک م دان مط ا سی آرایش م ظمی دارند .این نظم كي در اثر برهمک ش تبادلی( 4فرل شم این
رسالي) در مواد ایجاد می ود م جر بي پ دایش آه رباهای دائمی در ب عن گردیده اسن.
(ب)3-

(الف)

(ب)4-

در غ اب م دان مط ا سی
(الف) یک نموني پارامط ا
کل  6-1رح واره ای اخ یک نموني فرو مط ا
در تضور م دان مط ا سی يار ی.
يار ی(ب )4-و یک نموني پارامط ا

تط ر دما در این مواد باعث افزایش افن و ي ز گشتاورها ده و آرایش م ظم مط ا سی را بي هم
-پارامط ا

می خند .سرانجام در یک دمای بحرانی یک گشار فرومط ا

رخ می دهد .این دما را

دمای كوری می نام م .این یک گشار فاخ مرتبي دوم اسن چرا كي با افزایش دما ياص ن مط ا سای
ماده بطور پ وستي اخ تالن فرومط ا سی بي تالن پارامط ا سی تبادیل مای اود .اکل 41-4
رح واره ای اخ یک نموني فری مط ا

(الف) و یک نموني پاد فرو مع ا
(ب)

را نشان می دهد.

(الف)

کل  41-4رح واره ای یک ماده فری مط ا

(الف) و یک ماده آنتی فرو مع ا

 5-1جابجایی دیامغناطيسی
دیامط ا

اخ ریانکای القایی توسم م دانکا يار ی در پوستي های الکترونی پر ده اتمکا نا ی

می ود .هر گاه ار در یک مدار الکتریکی تط ر ك د یک ریان القایی برقرار می ود كي با تط ر
Exchange intraction

99

1

ار ميالرن می ك د .م دان مط ا سی القایی در يالف کن م دان يار ی اسن و با آن ميالرن
می ك د(قانون ل ز).گشتاور مط ا سی مربوط بي این ریان یک گشتاور دیامط ا سی اسن .بارای
یک اكس تون مق د در یک چاه كوانتومی معموال قلي

ف فوتولوم سان

تحن تاث ر یک م ادان

مط ا سی يار ی بي سمن انرژی های باالتر ابجا می ود .این ابجایی م ساوب باي ابجاایی
دیامط ا سی اكس تونکای دوبعدی می با د .ابجایی دیامط ا سی نشان می دهد كي تاابع ماوج
یک اكس تون (اكس تون ترره سبک یا س گ ن و یا اسپ ن مادار) در فضاای تق قای چروك اده یاا
گسترده می ود .ب ابراین دت نوسانگر یک اكس تون با اعمال م دان مط ا سی افزایش یا كاهش
يواهد یافن .محاسبات اكس تونی برای بررسی این نوع مسائل در بيش دو و سي آورده ده اسان.
در این بيشکا اخ تقریب ترره س گ ن استراده ده اسن .در كل برای محاسبات دق ق باید اخ روش
 k.pبرای این محاسبات استراده كرد .بي هم ن دل ل در فرل شم این رسالي بي بررسای روش k.p

پردايتي ایم.

 6-1گاز الکترون وحفره دو بعدي
آالیش با نايالری های ده ده می تواند باعث ك ترل ویژگ کای ف زیکی مواد ن مرساناها ود.
البتي این كار می تواند باعث ود كي بلور مورد بررسی ياص ن دوره ای يود را اخ دسن داده و
مراكز پراك دگی افزایش یاب د .این موضوع م جر بي كاهش تحر

پشیری تاملکا می ود و در

نت جي می تواند سرعن قطعي بر پایي ن مرسانا را تط ر دهد .یک روش م اسب برای لوگ ری اخ
كاهش سرعن تامل ها استراده اخ روش مدوالس ون آالیش 4اسن .در این تالن آالیش نايالری در
سد پتانس ل انجام می ود و تاملکای آخاد بي درون چاه پتانس ل م تقل می وند .با این كار فاصلي
ب ن تاملکای آخاد و یون های نايالری ده ده افزایش می یابد .برای ایجاد فاصلي ب شتر اخ یک الیي
آالیش نشده تحن ع وان الیي فضاساخ 3استراده می ود .ب ابراین پراك دگی های نايالری كاهش و
Doping modulation
Spaer layer
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در نت جي تحر

پشیری افزایش می یابد .تاملکایی كي بي دايل چاه ریيتي می وند یک گاخ

الکترونی دوبعدی 4می ساخند] .[41این گاخ الکترونی دو بعدی اخ دیدگاه مکان ک كوانتومی درسن
مان د یک ذره محبوس در عبي بي فرل مشتر

دو مح م وابستي اسن .این محدودین در چاه

م جر بي ایجاد تراخهای انرژی گسستي در راستای محرور ساخی می ود.

کل  44-1رح واره ای اخ تشک ل گاخ الکترون دو بعدی در یک سايتار ناهمگون

انتياب دق ق ماده و یا ترك ب آل اژی می تواند م جر بي ك ترل چگالی گاخ ترره دوبعدی ود.
س ستم های برپایي گاخ الکترون دو بعدی می توان د بي تول د الکترونکای با تحر
اختدود ) 416 cm2/(V·sالی) 0× 924 cm2 /(V·sبيرو

پشیری باال

در دماهای پای ن ود].[44

ب ابراین مطالعي این گاخ می تواند نقش مکمی در تحل ل مسائل ميتلری اخ ملي مسللي رسانش
كوانتومی دا تي با د] .[43این اهم ن اخ آنجا معلوم می ود كي اول ن بار اثر كوانتومی هال در
س ستم گاخ الکترون دوبعدی مشاهده د و م جر بي دو ایزه نوبل در سالکای  [42] 4625و
 [44]4662گردید.
روش تشک ل گاخ ترره دو بعدی 3ن ز مان د آنچي در باال ذكر گردید می با د .البتي با این تراوت كي
بجای آالیش سد پتانس ل با نايالری های ده ده اخ نايالری پشیرنده استراده مای اود تاا تراره
های آخاد ایجاد ده بي درون چاه پتانس ل ابجا وند .اخ محاسبات سايتار نواری مای دانا م كاي
ت کا یک نوع الکترون و ود دارد درتال کي ترره ها می توان د سبک س گ ن و یا کافتی (بي دل ل
Two dimensional electron gas
Two dimensional hole gas
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1
2

برهم ك ش اسپ ن-مدار) با د .هم ن امر باعث گردیده تا بررسی یک گاخ ترره دو بعدی بي مراتب
د وارتر اخ یک گاخ الکترون دو بعدی با د .بررسی گاخ ترره ای در نانوسايتار ها باخ هام د اوارتر
اسن خیرا در این سايتارها امکان تضور تاالت ترك بی 4ن ز و ود دارد .در این تالن یک ترره می
تواند بي ع وان مثال  31درصد ترره سبک اسپ ن پای ن  21درصد ترره س گ ن اسپ ن بااال و 51
درصد ترره کافتی 3پای ن با د.

 7-1ساختارهاي بررسی شده در این رساله
در ایاان رسااالي يااوا

ف زیکاای (اپت کاای و مط ا ساای) چاهکااای كوانتااومی یگانااي و چ دگانااي

 GaN/AlNو  GaAs/GaAl0.7As0.3و  GaAs/GaAs0.7Sb0.3را مورد بررسی قرار داده ایم .سايتار
اول دارای ابجایی نواری بزرگ و دو سايتار بعدی دارای ابجایی نواری كوچکی هست د .البتي باا
كمک تط ر م زان آالیش این مقدارها برای ابجایی نواری تاتدی قابل تط ر اسن .سايتارنواری و
دیگر ویژگ کای ترك بات تجمی این مواد بطور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفتي اسن].[45علن
این انتياب كاربردهای مت وع این نوع ترك بات در ساين قطعات اپتو الکترون کی و اساپ ترون کی
می با اد .ایان قطعاات اامل مو برهاای چااه كوانتاومی [46]2ترانزیساتورها ] [41سالولکای
يور دی ] [42تسگر های نوری(4معموال در محادوده ماادون قرماز)] [31-46و تافظاي هاای
مط ا سی می وند .برای ن ل بي این م ظاور معماوال ویژگای هاای ميتلاف ناوری و مط ا سای
نانوسايتارهای بر پایي این ترك بات مورد بررسی قرار می گ رند .مطالعي دت نوسانگر] [34ضریب
کسن] [33تول د هارمون ک دوم ] [32ضریب شب] [34قطبش مط ا سی و ترابارد وابساتي
بي اسپ ن 5بيشی اخ ویژگ کایی اسن كي در این خم ي مورد بررسی قرار می گ رند.

1

Mixed states
Split off band hole
3
quantum well waveguides
4
Infrared detectors
5
Spin dependent transport
2
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 8-1رهيافتهاي محاسباتی
امروخه برای انجام یک پژوهش می توان اخ ره افتکای ميتلف تجربی نظری وهمچ ا ن محاساباتی
كي پ

اخ ورود رایاني بي عرر دید ف اوری نگر ی دید برای بررسی مسائل ایجاد نموده و انجام

تحق قات را بي ور گرن آوری سرعن بيش ده اسن استراده كرد .در دن ای ف زیک یک ره افان
محاسباتی بر اساس فرل مشتر

های ف زیک نظری ف زیک تجربی علوم كاامپ وتر و تاا تادی

می ب ا می ود باي گوناي ای كاي بسا اری اخ ره افتکاای محاساباتی قدرتم اد ماورد اساتراده
ف زیکدانان در ت طي ره افتکای

می محاسباتی قرار می گ رند .سي ناوع نگارش در تال مساائل

ف زیک كوانتومی و ود دارد .در نگرش اول ما بي وضوح استراده مساتق م اخ هاام لتونی باي هماراه
روش قدرتم د ولی بس ار د وار تابع گرین 4را مشاهده می ك م .توابع گارین باي دو دساتي مکام
توابع گرین كالس کی كي در الکترودی ام ک ] [35دیده می وند و توابع گرین كوانتومی كاي در
كتابکای ف زیک ب

ذره ای ] [36می توان آنکا را یافن تقس م می گردند .در نگارش دوم ب شاتر

اوقات برای س ستم یک هام لتونی نو تي می ود و سپ

با كمک یک دستي ویژه تالن متعامد

و یا غ ر متعامد 2سعی در تبدیل هام لتونی عملگری بي هام لتونی ماتریسی می گاردد و ساپ

3

باا

قطری ساخی آن كل د ورود بي دن ای كوانتوم یع ی تابع موج س ستم بدسن می آید .نگرش ساوم
استراده اخ بي ذرات اسن .در نگرش اي ر فرد تر ح می دهد بارای ساکولن در انجاام محاسابي
برهمک ش ها را بستي ب دی ك د .بي ع وان مثال بجای لحاظ كردن برهمک ش یک الکترون با ارم
سکون  m0در بکي بلوری یک ف زیکدان این برهمک شکا را در دل یاک ذره دیاد فرضای قارار
داده و یک ذره دید می ساخد با رم موثر m* 4می ساخد] [31كي یک ذره واقعی ن سان ولای تاا
تد خیادی محاسبات را ساده می ك د .این ایده ساده بي یک روش بس ار كارامد بي نام تقریاب ارم

1

Green functions
Orthogonal basis functions
3
Non-Orthogonal basis functions
4
Effective mass
2
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موثر 4م جر ده اسن كي بي ور قابل تو کی مورد استراده پژوهشگران قرار گرفتي اسن .با كماک
این تقریب بي همراه تقریب دیگری بي نام تقریب تابع پوش

3

می توان بجای تواباع نوساانی ساریع

بلوخ 2در مق اس اتمی اخ یک تابع پوش ك د تط ر استراده نمود و ب ابراین سرعن محاسابات تاتاد
خیادی افزایش داد خیرا كار با توابع ت د تط ر بلوخ بس ار د وار اسن .در مر اع ] [32نموناي ای اخ
یک كار مقایسي ای ب ن این ره افن و ره افن پركاربرد بي پتانس ل 4ارائاي اده اسان .ره افان
پتانس ل كامل 5روش دق قتری اسن كي در نرم افزار  wien2Kاخ آن استراده ده اسن .6بر ياالف
روش بي پتانس ل در روش پتانس ل كامل اخ نوسانات سریع توابع موج اتمی در نات ي مطزه اتمای
صرف ن ظر نمی ود .بي هم ن دل ل برای رس دن بي دقن دليواه بي محاس ات ب شتری ن ااخ اسان.
در اصل آ ایی با این تقریبکا می تواند راه را برای استراده اخ رو کای ه بریدی 1هموار نماید .ولای
نکتي مکم و البتي كمی نگران ك ده آن اسن كي در این راه گاهی كوچکترین كارها مستلزم نو تن
صدها و بلکي هزاران يم برنامي اسن .كد الگوریتم گروهکای باخنرمالش ماتری

ذره ای ابعاد پای ن 6نظ ر تابع

برای بررسی ویژگ کای دی ام کی س ستم های ب
آخمایشاتی نظ ر

چگالی دی اام کی

ف نگاری نورگس ل وابستي بي خاویي

44

2

رای 41كاي در

با آنکا موا ي می ویم] [36نموناي ای اخ

این برنامي نویس کای چ د هزار يطی اسن .این كاد در پاروژه الگوریتمکاا و كتابياناي هاایی بارای
ف زیک محاسباتی( 43)ALPSمو ود اسن .البتي در این پروژه روی الگوریتمکای دیگری مثل مونان
كارلو كوانتومی 42و قطری ساخی دق ق 44هم سرمایي گشاری ده اسن .یکی اخ اهداف این رسالي هم
تول د ره افن های ه بریدی برای بررسی بعضی اخ يوا

ف زیکی نانوساايتارها مای با اد كاي در
1

Effective mass approximation
Envelop function approximation
3
Bloch oscillations
4
Pseudopotential approximation
5
Full potetial
6
برای اطالعات دیگر به منزلگاه این نرم افزار در اینترنت مراجعه کنید.
7
Hybrid methods
8
)Dynamical Density Matrix Reno9rmalization Group (DDMRG
9
Low dimensional many body systems
10
Spectral function
11
Angle resolved photoemission spectroscopy
12
ALPS project (Algorithms and Libraries for Physics Simulations), alps.comp-phys.org
13
Quantum Monte Carlo
14
Exact diagonalization
2
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فرل های بعد بي ور مبسوط مورد بحث قرار می گ رد .در این رسالي ن ز  43111يم برنامي c++
روی تعدادی اخ رو کای محاسباتی نو تي ده اسن .دل ل تول د رو کای ميتلاف ایان اسان كاي
مسائلی كي بطور تحل لی و كامل قابل تل مای با ا د خیااد ن سات د .باي ع اوان مثاال در ف زیاک
كالس ک معموال ت کا تا مسائل دو ذره ای بطور تحل لی قابل تل هست د و مسللي های چ د ذره ای
كي اخ ریق یک پتانس ل با یکدیگر برهمک ش می ك د ت کا بي ار ی كاي تال معادلاي ن اوتن
الگرانژ و یا هام لتونی بي معادالت رن نشده م جر ود بي ور تحل لی قابل تل مای با ا د .در
مکان ک كوانتومی ن ز تعداد پتانس لکایی كي معادلي رودی گر تک ذره ای برای آنکاا باا یاک روش
تحل لی قابل تل با د خیاد ن ست د مثل :پتانس ل مربوط بي ذره در عبي پتانس ل مورس پتانس ل
پو ل-تلر .4وقتی تعداد ذرات و یا ابعاد فضا ب شتر ود باخ هم مسللي د وارتر می گردد خیرا آنچاي
كي بعدا باعث د واری تل یک مسللي می ود افزایش در ات آخادی اسن .بارای مثاال اگار یاک
س ستم  Nذره ای در نظر بگ ریم كي اخ ریق پتانس لی نظ ر پتانس ل مورس باا هام بارهمک ش
كرده و تركتی در سي بعد انجام می ده د بارای تال معادلاي ن اوتن باا  6Nمعادلاي ران اده
موا ک م .برای بررسی مسائل ب

ذره ای در مکان ک كوانتومی ب شتر اوقات فرض اتی در نظر گرفتي

می ود كي م جر بي داساخی هام لتونی مربوط بي هر ذره می ود .البتي این فرض ات در بس اری
مسایل كارآمد ن ست د و در بس اری اخ موارد تتی با كمک این فرضکا و اخ ریق كامپ وتر هم نمای
ود مسللي مورد نظر را تل نمود .رو کای محاسباتی مو ود برای بررسی س ستم های ب

ذره ای

ن ز دارای ایده های مجزا ولی محدودی می با د .بعضی اخ این ایده ها ياود را در رو اکایی مثال
نظریي م دان متوسم

3

نظریي تابعی چگالی 2روش گروهکاای باخبک جاارش 4روش قطاری سااخی

دق ق 5روش ورد ی 6روش دی ام اک مولکاولی(1كالسا کی و كوانتاومی) روش مونان كاارلو

4

Poschel-Teller
Mean field theory
3
Density functional theory
4
Renormalization group method
5
Exact diagonalization
6
Variational method
7
Molecular dynamics
1
2
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الگوریتم ژنت ک 3رو کای پ وستي 2نشان می ده د .این رو کا هركدام در محدوده خمانی و مکانی
ياصی قابل استراده هست د .معموال این رو کا را بر تسب ای کاي ت طاي كاربرد اان كجاسان باي
دستي های ميتلری تقس م می ك د .روش ابتدا بي ساكن 4كي بر پایي تل معادلي رودی گر بطاور
مسق م استوار می با د و همچ ن روش ب ي ساخی اتم گرایاني كالس کی 5اخ آن ملي اند .برای
انجام هر محاسبي ابتدا باید محدوده كالس کی یا كوانتومی ك ترل ود .بي ع اوان مثاال در ه گاام
استراده اخ رو کای عددی (ميروصا رو کای بر پایي گسستي ساخی 6فضا) گسترش محدوده انتگرال
گ ری بي دايل م طقي مم وعاي كالسا کی بارای یاافتن ویاژه مقاادیر و ویاژه تواباع یاک معادلاي
رودی گر ممکن اسن بي وابکای نمایی افزایشی در این م ا ق ب انجامدكي ا تباه می با د].[21
در کل ( )43-4مقایسي ای ب ن رو کای ميتلف مو ود برای بررسی س ستم های ب

ذره ای در

ت طي های خمانی و مکانی ميتلف نشان داده ده اسن .رو کای مو اود در اکل ( )43-4اغلاب
خمانبر هست د بيرو

اگر تعداد ذرات خیاد با د و یا بيواه م محاسبات كوانتومی را با دقان خیااد

انجام بده م .معموال برای افزایش سرعن محاسبات وقتی كاي ابررایاناي در ايت اار نبا اد اخ ماواخی
ساخی كامپ وتر ها استراده می ود كي برای همي رو کا معموال بي افزایش سرعن قابل تو ي نمای
انجامد .افزایش سرعن در مواردی اخ مرتبي  4/5تا  3برابر اسن] .[24م زان افزایش سرعن بي م زان
قابل ن برنامي نو تي ده برای مواخی ساخی و الگوریتم مواخی ساخی استراده اده بساتگی دارد و
در مواردی كي تعداد عمل ات الخم برای محاسبي اخ یک م زان بحرانی ب شتر نبا د مواخی ساخی می
تواند باعث كاهش سرعن انجام محاسبات گردد.

1

Monte Carlo
Genetic algorithm
3
Continuum method
4
Ab initio
5
Classical Atomistic simulations
6
Discritization methods
2

95

کل  43-1مقایسي ای ب ن رو کای ميتلف مو ود برای بررسی س ستم های ب ذره ای در گستره های خمانی
مکانی ميتلف .اعداد نشان داده ده روی محور ها باید در توان  41قرار بگ رند .ره افتکای مقایسي ده عبارت د اخ:
مونن كارلو كوانتومی( )QMCنظریي تابعی چگالی( )DFTتقریب ت گ بسن.

در ه برید كردن رو کا بایستی دقن نمود كي هر روش ممکن اسن برای محدوده ياصی اخ خمان و
مکان راتی ده با د .استراده صح ح اخ دو روش برای ایجاد یک روش ه بریادی م اوط باي بار
آورده دن رایم ياصی اسن كي در همي تال محقق نمی ود .ایجاد رو کایی كارآمد برای تل
مسائل ب

ذره ای بي م ظور رس دن بي تد ترمودی ام کی (تعداد اتمکای بي انداخه كافی باال كاي در

روابم ترمودی ام کی صادق با د) ه وخ چالش برانگ ز اسن .با ا العات ك ونی ه وخ بررسی كامال
تضور یک نايالری در یک خنج ره یک بعدی اخ اتم ها امل  411اتم كي در ي آخادی فرم اونی و
اسپ ی دارند بطور كامل تل نشده اسن.
با تو ي بي همي این مسائل در این رسالي تالش كارده ایام تاا گاامی در راساتای توساعي رو اکای
محاسباتی موثر و سریع بدون استراده اخ رو کای ماواخی سااخی بارای بررسای ياوا

ترك باات

ن مرسانای نانوسايتار برداریم .در این كار ایده اصلی برای ایجاد رو کای محاسباتی دید ترك ب
رو کای ميتلف محاسباتی برای بکره برداری اخ قدرت آنکا بطور یکجا بوده اسن .بطاور مثاال روش
ترك بی ژنت ک-مونن كارلو-ورد ی )GMV( 4و یاا روش ترك بای ژنت اک-مونان كاارلو-ورد ای

)Genetic-Monte Carlo-Variational(GMV

91

1

متمایل ) 4(BGMVنموني هایی اخ این ره افتکا می با د كي در فرل دوم بطاور مبساوط معرفای
ده اند .همچ ن توص ف ميترری برای تعدادی اخ رو کای مورد استراده در این رسالي در اداماي
آورده ده اسن و بق ي رو کای مورد استراده در فرلکای مربو ي توض ح داده ده اند.

 1-8-1روش مرز عبوري كوانتومی
روش مرخ عبوری كوانتومی در ابتدا توسم ك رك ر 3و ل ن 2بارای بررسای ماو بر هاای الکترونای
تول د د] [465و سپ

4

توسم فرنسلی 5بارای بررسای قطعاات تاونلی ساايتار نااهمگون 6ماورد

استراده قرار گرفن] .[466روش مرخ عبوری كوانتومی یک روش پایي موضعی اسن كي برای مدلکای
ت گ بسن و مدل های بر پایي موج تين مر د اسن .نکتي كل دی در این روش رایم مرخی عبوری
كوانتومی اسن .این روش روندی برای تل دستگاه معادالت يطای ارائاي نمای ك اد بلکاي مساللي
ف زیکی را بي تعدادی معادالت ریاضی كي توسم توابع كتابياني ای قابل تل اسن تبدیل مای ك اد.
روش مرخ عبوری كوانتومی دارای مزایای خیر اسن:
الف :سادگی .برنامي نویسی كامپ وتری این روش ي لی پ چ ده ن سن .معاادالت اول اي ایان روش
ت کا امل معادلي رودی گر رم موثر در کل های ت گ بسن و یا ا ازای محادود بارای م طقاي
فعال بعالوه رن معادالت رایم مرخی كي رط مرخی پراك دگی را ع وان می ك اد مای با اد.
ب :پایداری عددی .این روش قدرت انتياب كارامدترین و پایدارترین الگوریتم را می دهد.
ج :كارآمدی عددی .ماتری

تول د ده در این روش دیدا اسپارس اسن و این بي كارآمادی ایان

روش می افزاید.

1

)Biased Genetic-Monte Carlo-Variational(BGMV
Kirkner
3
Lent
4
electron waveguide
5
Frensley
6
heterostructure tunnel devices
2
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 2-8-1روش K.P
معادلي رودی گر را برای یک س ستم دوره ای می توان بي کل خیر نو ن]:[463
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در روابم فوق برورت یک ايتالل در نظر گرفتي می ود .توابع )  u nK (rبرورت

خیر بسم داده می وند:
) u nK (r )  C nm (K )u n 0 (r
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با قرار دادن رابطي ( )1-4در ( )6-4داریم:
)(2-4
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 K .P  u n 0
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برای نوار ظرف ن ن مرساناها تقریب اول ترح ح بي کل خیر يواهد بود:
)u (0

)(6-4
و درایي های ماتری

)(K .P ) u n  (0
m
)u n (0
)E  (0)  E n  (0

مرتبي یک بي کل خیر اسن:
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: داریمS=1/2  وl=0,1  باj , m j در پایي
1  3 / 2,3 / 2
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. نام ده می وند4لوت گر- پارامترهای كوهن دراین رابطي پارامترهای
1

Kohn-Luttinger

00

فصل  :2معرفی الگوریتم ژنتيک و
استفاده از آن براي بررسی جابجایی
دیامغناطيسی و رفتار اكسيتون هاي مقيد
در چاههاي كوانتومی
, GaAs0.7Sb0.3/GaAs
GaAl0.7As0.3/GaAs

00

1
 1-2معرفی الگوریتم ژنتيک
ایده اول ي رح الگوریتم ژنت ک تو ي بي این اصل اسن كي ب عن م اسب ترینها 4و ني بکترینهاا
را انتياب میك د .مال

م اسب بودن توسم یک تابع بک گی 3تعریف می ود .این ایده اول ن باار

توسم داروین ب ان گردید] .[23الگوریتم ژنت اک در اصال مکاان زمی بارای اب ي سااخی انتيااب
ب عی 2داروین اسن .با ارائي نظریي محاسبات تکاملی توسم ریچ بارگ در ساال  4661بااب تال
هاالند 4در سال  4615اول ن الگوریتم ژنت ک

مسائل ریاضی با این روش باخ گردید] .[24-22سپ

را مورد اساتراده قارار داد] [25ولای اکل اماروخی الگاوریتم ژنت اک توسام گولادبرگ 5ارائاي
گردید].[26
یک الگوریتم ژنت ک دارای ویژگ کایی اسن كي بعضی اخ آنکا عبارت د اخ:
 -4وابکای الگوریتم ژنت ک بک ي هست د ولی الزاما بکترین واب ن ست د.
 -3الگوریتمکای ژنت ک با كد گشاری وابکا و ني يود وابکا كار می ك د.
 -2الگوریتمکای ژنت ک مجموعي ای اخ وابکا و ني ت کا یک واب يا

را می توان د ساتجو

ك د.
 -4اعمال مورد استراده در روش ژنت ک نسابن باي رو اکایی مان اد مونان كاارلو دی ام اک
مولکولی سریعتر هست د.
 -5الگوریتمکای ژنت ک اخ يطر افتادن در نقاط كم ي موضعی 6و یا بک ي موضعی 1در امان اد
چرا كي تتی ضع رترین ع اصر هم ان

انتياب دارند.

1

Fittest
Fitness function
3
Natural Selection
4 Holland
5 Goldberg
6
Local minima
7
Local optimum
2
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 -6الگوریتمکای ژنت ک ن اخ بي ریاض ات پ چ ده ندارند مگر ای گي ماه ن مسللي پ چ ده با د.
علن آن اسن كي قرار ن سن اخ سوال بي واب برس م بلکي مسللي هر قدر هم د وار با اد
وابی برای آن تدس می خن م و این واب را بک ي می ك م.
بعضی اخ كاربردهای الگوریتم ژنت ک عبارت د اخ:
ب ي ساخی ر د بلور [22-21] 4ك ترل آ وب 3در تول د سا گ الکای دوره ای] [26یاافتن تاابع
پارش [41] 2پارامتر یابی م ادین ن رو [44] 4بک ي ساخی و تع ا ن ساايتار بک اي ماواد-43] 5
 [42تع ن سايتار ماده اخ روی ا العات پراش پاودری [44] 6تال معاادالت دیررانسا ل ][45
بررسی يوا

ف زیکی نانو سايتارها] [41-46قطاری سااخی هاام لتونی هاا [42] 1تال معادلاي

رودی گر.[51-46] 2
بريی اخ الگوریتم های ژنت ک مو ود برای بررسی های باال عبارت د اخ:
الگوریتم ژنت ک دودویی 6الگوریتم ژنت ک عملی
ت گ بسم

43

41

الگوریتم ژنت ک اصول اول ي

الگوریتم ژنت ک ترك ب ده با نظریي تابع چگالی

بکي های عربی

44

42

44

الگوریتم ژنت ک

الگوریتم ژنت ک ترك ب اده باا

الگوریتم ژنت ک كد تق قی.45

 1-1-2ساختار الگوریتم ژنتيک
یک الگوریتم ژنت ک اخ سي بيش اساسی خیر تشک ل ده اسن:
1

Crystal growth
Chaos Controlling
3
Partition function evaluation
4
Force fields parameterization
5
Structure optimization
6
Powder diffraction data
7
Hamiltonian Diagonalization
8
Schrödinger equations solution
9
Binary GA
10
Empirical GA
11
Ab initio GA
12
Tight binding GA
13
Density functional GA
14
Neural networks
15
Real code GA
2
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 -4راهی برای انتياب والدین
 -3راهی برای تول د فرخندان اخ روی والدین
 -2مکان زمی برای انتياب بکتری کا (فرخندان لزوما اخ والدین بکتر ن ست د!)
برای تل یک مسللي بي روش الگوریتم ژنت ک باید بي ریقی یک معادل بارای مرااه م مو اود در
الگوریتم ژنت ک بدسن آورد .این مراه م عبارت د اخ :ژن كي واتد پایي ژنت ک اسن فرم 4كي تاالت
ميتلری اسن كي هر ژن می تواند بگ رد و كروموخوم 3یا ژنوم كي بي گروهی اخ ژنکا گرتي می ود.
اصول اول ي یک الگوریتم ژنت ک عبارت د اخ :برآورد, 2گشار ,4كد گشاری

5

کش .6كد گشاری رو ای

برای تول د نمایشی اخ وابکا برورت ر تي های كروموخومی یا ب تی (دودویای) اسان .بارای مثاال
ه گام كار با اعداد (با ول ر تي  )4می توان اخ کل دودویی آنکا استراده كرد:
عدد 42
عدد 6

بي فرم دودویی =
بي فرم دودویی =

4414
4114

بيش كدگشاری د وارترین بيش الگاوریتم ژنت اک اسان .روش دوم بارای كدگاشاری اساتراده اخ
آرایيای اخ اعداد صح ح یا اعشاری اسن .روش سوم می تواند استراده اخ ر اتي ای اخ تاروف با اد.
مع ن اول ي مرکوم دیگری اسن كي اخ ك ار هم گشا اتن وابکاای ميتلاف ممکان كاي در ابتادا
برورت ترادفی تول د می وند تاصل می ود .در مرتلي برآورد بایستی یک تابع مع ار بکتر بودن
یا نبودن 1ب اب م تا بتوان م اخ م ان مع ن اول ي بکترین ها را انتيااب ك ا م و ا ااخه دها م خناده
بمان د! .رو کای ميتلف انتياب عبارت د اخ نيبي گزی ی 2رولن ( 6فرد باا باراخش ب شاتر) مق ااس
ب دی( 41این روش خمانی روش م اسبتری می ود كي فقم تراوتهای كوچکی در م ازان براخ اکا
1

Allele
Chromosome
3
Evaluation
4 Crossover
5 Encoding
6 Mutation
7
Fitness
8
Elitist
9
Roulette
10
Scaling
2
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و ود دا تي با د) .بعضی رو کای انتياب دیگر عبارت د اخ :انتياب مسابقيای

4

سلسلي مراتبای

3

تالن پایا 2رتبي.4
برای تول د نسلکای دید بایستی تط راتی روی نسلکای قدیمی انجام ده م تا بتوان نسلکای دید
را ساين .بي این عمل گشار می گوی م .این عمل ت کا با اتتمال ياصی(ب ن  1/6تاا  )4در س ساتم
رخ می دهد و بي دو گشار تک نقطي ای و دو نقطي ای تقس م می ود .مثال در تالن تک نقطي ای
یک نقطي ب ن صرر تا ول ر تي دودویی انتياب می ود و دو كروموخوم پدر و مادر هر كدام بي دو
قسمن تقس م می وند .اك ون  4قسمن داریم كي با ك ار هم قرار دادن آنکا (یکی اخ پدر و یکی اخ
مادر) كروموخومکای فرخند تول د می وند .کش هم بي مع ی س ر غ ر ب عی اسن .در كروماوخوم
انتيابی یک نقطي بطور ترادفی انتياب می ود و فرم آن تط ر می ك د .ایده كاار ایان اسان كاي
گونيهای تکامل یافتي تر صرفاً تاصل تکامل تدریجی گوني های قبلی هست د .هدف اخ عمل کش
تول د ژنکایی اسن كي در امعي اول ي تضور ندارند .ل کن باید تو ي دا ن كي با کش كام ژنکاای
خیادی كي ممکن بود مر د با د بو ود نمی آی اد .اخ ساوی دیگار افازایش کاش باعاث افازایش
اغتشاش يواهد د و در نت جي فرخندان ویژگ کای والدین را اخ دسن می ده د.
رط ياتمي یک الگوریتم ژنت ک می تواند یکی اخ موارد خیر با د:
 -4بي تعداد ثابتی اخ نسلها برس م.
 -3خمان ايترا

داده ده پایان یابد.

 -2یک فرد (فرخند تول د ده) پ دا ود كي كمترین مال

را برآورده ك د .

 -4ب شترین در ي براخش فرخندان تاصل ود یا دیگر نتایج بکتری تاصل نشود.
 -5باخرسی دستی انجام ود.
 -6ترك بی اخ تاالت باال استراده ود.

Tournament
Hierarchical
Steady-State
Rank

04

1
2
3
4

کل  4-4الگوریتم محاسباتی ژنت ک

مراتل ا رائی یک الگوریتم كلی ژنت ک عبارت د اخ:
 -4روع الگوریتم با یک مع ن  nتایی با ول یکسان
 -3محاسبي بک گی هر فرد
 -2انتياب دو فرد با بک گی باال(والدین)
 -4اعمال گشار و تول د فرخندان اخ روی والدین (با اتتمال اترال ب ن  1,6و )4
 -5اعمال کش با اتتمال ( pدر تدود  1,14یا كمتر )
 -6قرار دادن فرخندان دايل یک مجموعي بي ع وان نسل دید
05

 -1تط ر دادن مع ن اول ي با ورود نسل دید
 -2رفتن بي گام 3
مراتل ا رائی یک الگوریتم محاسباتی ژنت ک در کل  4-3آمده اسن.
 2-1-2كاربرد الگوریتم ژنتيک
بواسطي و ود ناهمسانگردی در یک ترك ب نانوسايتار این سايتارها ویژگی های یگاني ای دارند كي
در مواد تجمی این يوا

مشاهده نمی وند .این امر باعث گردیده اسن تا عل رغم د اوار باودن

تک ي و ر د نانوسايتارها همچ ان تو ي ویژه ای بي مطالعي آنکا و ود دا تي با د .بي م ظور ا االع
اخ ویژگ کای این مواد رو کای نظری و عددی خیادی برای بررسی ویژگ کای آنکا ارائي اده اسان.
تعدادی اخ این رو اکا عبارت اد اخ :تراضال محادود تاوخه خماان [54]4روش گاام تراادفی[53]3
الگوریتم ژنت ک]  [56-52گروهکای باخبک جارش ماتری

چگالی [51] 2محاسابات ورد ای]-52

 [64ايتالل] [63مونن كارلو] [62روش سریکای توانی] [41و تل دق ق.[65-64] 4
كاربردهای قبلی روش ژنت ک در مطالعي چاه های كوانتومی قبل م جر باي بررسای يواصای نظ ار:
ك ترل كوانتومی تركن بستي های موج در چاهکای كوانتومی] [66تحل ل داده های تجربی
فوتولوم سان

اف

برای یافتن انرژی فعال ساخی پيش بطور مستق م] [61تع ن پارامترهاای بک اي

س ستم چاه كوانتومی  GaAsبرای كارایی بکتر در فركانسکای بااال] [62اده اسان .در مطالعاي
نقاط كوانتومی مواردی نظ ر محاسبي گاف نواری آرایي ای اخ نقااط كوانتاومی] [66یاافتن ضارایب
شب اپت کی يطی و غ ر يطی و انرژی بستگی نقاط كوانتومی] [11بررسی ده اناد .ایان روش
برای مطالعي نانو ذرات] [13-14و نانوس مکا ] [14-42و ب شتر اخ هماي باا كاار پ شاگاماني گارون
دیون و همکاران] [15برای مطالعي نانويو ي ها ] [12-16ن ز مورد استراده قارار گرفتاي اسان .در
این كار سايتار نانو يو ي های شب ده در فرای د ر د روی یاک ساطح و ارایم رسا دن باي
1

Finite-difference time-domain method
Random walk
3
ِDensity matrix renormalization group
4
Exact solution
2
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سايتار تالن پایي با كمترین انرژی بررسی می ود كي نمودار گرد ی آن در اکل ( )3-3نشاان
داده ده اسن.

کل  3-4مراتل الگوریتم ژنت ک مورد استراده توسم گروه دیون برای محاسبي سايتار تالن پایي نانويو ي
ها ][36

در بعضی مواقع الگوریتم ژنت ک با رو کای دیگری مان د رو کای بکي های عربی] [16و نظریاي
تابع چگالی] [21برورت ه بریدی مورد استراده قرار می گ رد.
در مطالعي نانوس مکا این الگوریتم ب شتر برای بررسی ریين

اسی 4آنکا بي كاار رفتاي اسان كاي

فرای د ر د را ب ي ساخی می ك د] .[14کل( )2-3ریين

اسی تعدادی اخ نانوس مکای ال كي

توسم گروه ونگ و بي كمک الگوریتم ژنت ک بررسی ده اسن را نشان می دهد.
در این رسالي ن ز رو ی دید برای ب ي ساخی عددی و بررسی ياوا

نانوساايتارهای یاک و دو

بعدی بر پایي الگوریتم ژنت ک ارائي ده اسن .هدف ما در این كار ترك ب قدرت ستجوی کاانی

3

و چ د هدفی 2الگوریتم ژنت ک انعطاف پشیری و سرعن روش انتگرال گ ری مونن كارلو سادگی و
در ع ن تال دقن روش تساب ورد ی برای رس دن بي یک روش بک ي بوده اسن .برای این م ظور
نظ ر تمام رو کای محاسباتی دیگر با مشکالت و كاستی هایی روبرو هست م كي در اداماي راه تال
1

Morphology
Global search
3
Multi-objective
2

02

هایی برای آنکا ارائي ده اسن .مکمترین ویژگی هاای ایان روش ساکولن برناماي نویسای انعطااف
پشیری و قابل ن كاربرد برای مسائل ميتلف با کل پتانس ل ها و رایم مرخی متراوت و همچ ن
قدرت ستجوی کانی آن اسن.

کل  2-4ریين

اسی تعدادی اخ نانوس مکای ال كي توسم گروه ونگ بررسی ده اسن ][14

یک ویژگی قابل تو ي در الگوریتم ژنت ک آن اسان كاي ت کاا مای بایسان تعادادی اواب را كاي
كاندیدای يوبی برای مسللي هست د تول د و اخ ب ن آنکا بکترین را انتياب نمود .این كار باعاث مای
ود كي در بررسی مسائلی نظ ر سايتارهای كوانتومی و تل معادلي رودی گر با افزایش پ چ دگی
پتانس ل پ چ دگی ب شتری بي الگوریتم اضافي نشود .در بررسی این مسائل ابتدا یاک برناماي بارای
یک نوع پتانس ل نو تي می ود و سپ
سپ

یک واب آخمون با تعدادی پاارامتر آخاد انتيااب اده و

مسللي كم ي یا ب ش ي ساخی انجام می ود.

 2-2رهيافت بررسی اكسيتون هاي مقيد در چاه هاي كوانتومی
 1-2-2چاه كوانتومی یگانه GaAs/GaAs0.7Sb0.3
پایي اول ي كار در این بررسی همان اصل ساده ورد ی اسن كي با كمک آن می تاوان انارژی تالان
پایي یک س ستم را تيم ن خد .در این روش یک تابع موج اول ي بک جار انتياب می اود و ساپ
بي كمک رابطي خیر انرژی تالن پایي بدسن می آید:
09

E0  min   Hdr

()4-3

برای بررسی ابحایی دیامط ا سی سايتار چاه كوانتومی یگاني  GaAs/GaAs0.7Sb0.3در تضور
م دان مط ا سی اخ الگوریتم ژنت ک استراده ده اسن .بي م ظور محاسبي ابجایی دیامط ا سای
در یک چاه كوانتومی در تضور م دان مط ا سی عرضی اخ هام لتونی مورد اساتراده توسام گاروه
س گر و همکارانش ] [24استراده ده اسن:
()3-3

2

2
1 

e2
1
V i conf (z i )  


 c2  2
2
2
2
z i
8
)  2     0   (z e  z h



2

i

   2m


H 

i e , h

در این رابطي رم كاهش یافتي اخ رابطي )    (1 me  ( 1   2 ) / m0تع ن می اود .همچ ا ن
 γ1و  γ3پارامترهای نوار كوهن-لوت گر هست د كي با كمک آنکا رم های ترره س گ ن در راستای
 zو صرحي عمود بر آن بي كمک روابام

) mh( z )  m0 ( 1  2 2

و

) mh(  )  m0 ( 1   2

بار تساب

رم الکترون آخاد ( )m0تع ن می ود .همچ ن  ρبرورت  ρ=ρe-ρhتعریف می اود ρe .وρh
بي ترت ب ميترات سمتی الکترون و ترره در دستگاه استواني ای هست د ωc .فركان

س لکلوترونی

اسن كي اخ رابطي  c  eB m cبدسن می آید .تابع آخماون بارای ایان هاام لتونی باي اکل خیار
0

انتياب ده اسن:
) (re , rh )  f e (z e )f h (z h ) exp(  2  a 2 (z e  z h ) 2 )  exp(b 2  2 ) (2-3

كي در آن )  f i ( z i e,hتوابع پوش و پارامتر های  λو  aو  bپارامترهای آخاد این تابع آخمون هست د كي
باید اخ ریق كم ي كردن تابع

E0 ( B)  min a ,b,  H 

بدسان آی اد .ساپ

مقادار ابحاایی

دیامط ا سی اخ ریق )   E0 ( B)  E0 ( B  0تع ن می ود.
تل تحل لی معادلي ( )4-3بي دل ل رن دگی در ات آخادی الکترون و ترره در راستای محور z

د وار اسن بي هم ن دل ل در ب شتر موارد برای تل این معادلي اخ روش قدرتم د تسااب ورد ای
استراده می ود] .[22-23با كمک اصل ورد ی می توان انرژی تالن پایي یک س ستم را تيم ن

00

خد (

E0  min   Hdr

) .اك ون انرژی بستگی اكس تون ( )Ebرا مای تاوان باا كماک رابطاي خیار

بدسن آورد]:[24
()4-3

Eb=Eg + Ee + Eh - Eex

در این رابطي  Egکاف انرژی انرژی  Eeو  Ehبي ترت ب انرژی های تاک ذره ای الکتارون و تراره
هست د كي اخ تل معادالت خیر بدسن می آی د]:[25

()5-3

  mh E h  1 / 2 
 cos 
L
2 
  2 


1/ 2

  me E e  1 / 2 
 Eh 
 cos 
L
 
2 
V
  2 

,  h

1/ 2

 Ee 
 
 Ve 

این معادالت را با كمک الگوریتم نرف كردن تل كرده] [26و اخ رایم مرخی بن-دان ل-دو  4بي
دل ل تراوت رم های الکترون و ترره در سد و چاه استراده كرده ایم] .[21همچ ن رم موثر در
چاه كوانتومی با كمک قانون وگارد 3برای درصد آالیش آنت موان  %21بدسن آمده اسن].[22
در ای جا الخم اسن ا اره ك م كي م زان دقن روش ورد ی تا تد خیادی بي تعداد پارامترهای مورد
استراده بستگی دارد .البتي هرچي تعداد این پارامترها ب شتر با د تع ن آنکاا ن اخم اد صارف خماان
ب شتری اسن .برای رفع این مشکل ما اخ روش الگوریتم ژنت اک اساتراده كارده ایام كاي باريالف
رو کای دیگر كم ي ساخی قابل ن ستجوی تعداد خیادی متط ر و همچ ن قابل ن یافتن همزمان
كم ي های کانی و موضعی را دارد .روش بکار برده ده توسام ماا در ایان مطالعاي خیرمجموعاي
روش الگوریتم ژنت ک كد تق قی 2می با د خیرا ما اخ مب ای دودویی استراده نکرده ایم.
فرای د انجام محاسبات بي این صورت اسن كي در ابتدا تعدادی مو ود (پارامترهایی كاي قارار اسان
بک ي وند تا كم ي تابع مورد نظر بدسن آید=  )Nبرورت كامال ترادفی تول د مای اوند .تاابع
) E0 ( B

همان تابع بک گی اسن كي نشان می دهد یکی اخ اعضای یک نسل تا چي م زان اخ دیگاران

بکتر اسن و آیا باید در ه گام تول د نسل بعد خنده بماند یا ي ر .مقدار این تابع را برای تمام اعضای

1

Ben-Daniel-Duke
Vegard law
3
Real code genetic algorithm
2

00

نسل اول با كمک انتگرال مونن كارلو 4محاسبي می ك م .این اعضا برتساب مقاادیر تاابع بک گای
مرتب می وند .نرف دیگر تاالت با مقدار تابع بک گی كمتر نگي دا تي می وند و بي همان انداخه
تعدادی تالن دید اخ روی این تاالت قدیمی تول د می وند .روش تول اد اعضاای دیاد هماان
اعمال کش و گشار اسن یع ی ابجایی مقدار اعضا (با یک يم برش) و تول د ترادفی یاک عضاو
دید با یک اتتمال مع ن  .pسپ

انرژی نسل دید محاسابي مای اود و اعضاا برتساب تاابع

بک گی مرتب می وند و نسل قدیم و دید بر تسب تابع بک گی وری ادغام می وند كي نسل
نکایی مركب اخ نسل قدیم و دید اخ انرژی كم بي خیاد مرتب وند .تال این تلقي آنقدر تکرار می
ود تا پارامترهای بک ي بدسن آی د.
در نظر گرفتن یک تد باال و پای ن (مثبن و م ری) برای پارامتر ها اخ ناپایداری برنامي لوگ ری می
ك د .بزرگتر كردن این گستره ممکن اسن بي تل سریعتر مسللي كمک ك د خیرا گستره بزرگتری
اخ اعداد را مورد ستجو قرار می دهد .رط اتمام ب ي ساخی هم مای تواناد مترااوت با اد ماثال
ای کي انرژی تالن پایي دیگر تط ر چ دانی نک د و یا ای کي اخ ابتدا تعداد ياصی نسل برای تول اد در
نظر گرفتي ود .پارامترهای ورودی در دول ( )4-3گزارش اده اناد .در ایان ادول me

ارم

الکترون در نوار رسانش بر تسب رم الکترون آخاد ( )m0و  εثابن دی الکتریک می با د.
ε

دول  :4-3پارامترهای استراده ده در این مطالعي.
γ1
 me/m0ماده
γ3

43/5

3/16

6/62

1/161

GaAs

45/1

4/1

42/4

1/142

GaSb

در کل ( )4-3ن ز نمودار گرد ی مورد اساتراده در ایان مطالعاي نشاان داده اده اسان .اعماال
الگوریتم ژنت ک برای یافتن بکترین پارامترهای ورد ی] [26تعداد تکرار تلقي ژنت ک ] [64-61و
اتتمالکای کش و گشار بک ي ] [65-63تا ك ون چ دین بار انجام ده اسن.
Monte Carlo integration

00

1

روع

 Nواب اول ي (كاندیدا) برای مسللي تول د كن ( nتا آرایي m
تایی (تعداد پارامتر آخاد بطور ترادفی).
با یافتن تابع بک گی برای كاندیدا ها آنکا را بي ترت ب
مقدار تابع بک گی مرتب كن
نيبي ها را دا كن ( Mتا در صورت و ود رط
نيبگی برای اعضا)
نرف كاندیدا ها را نگي دار و با كمک اعمال ژنت ک بي تعداد
 )Mكاندیدای دید تول د كن.

N-(/2

تابع بک گی را برای كاندیدا های دید ب اب و آنکا را بي
ترت ب ارخش تابع بک گی مرتب كن.
با ادغام كاندیداهای دید و قدیم و نيبي ها مع تی
 Nتایی بي ترت ب تابع بک گی بساخ.

آیا رط اتمام
برقرار ده؟

ير

بلي
پایان
کل  4-4نمودار گرد ی الگوریتم ژنت ک مورد استراده در این مطالعي

با این تال یک مطالعي امع در مورد تاث ر مولري های الگوریتم ژنت ک ه گامی كي بي یک س ساتم
ف زیکی اعمال ود انجام نشده اسن .ما این كار را در این بيش اخ رسالي انجام داده ایم.
نمودار ابجایی دیامط ا سی بر تسب تعداد مع ن در هر نسل در کل ( )5-3نشان داده ده
اسن .همانطور كي در ایان اکل دیاده مای اود باا افازایش تعاداد نسال در هار گاام ابجاایی
دیامط ا سی تول یک وضع ن تعادلی نوسان می ك د.
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کل  5-4ابجایی دیامط ا سی برتسب تعداد مع ن در هر نسل .يم چ ن مقدار م انگ ن را نشان می دهد.

در این مطالعي تط رات انرژی بستگی اكس تون مق د را در یک چاه كوانتاومی یگاناي (باا ابجاایی
نواری  41 meVبرای نوار رسانش) بر تسب تعداد تکرار تلقي ژنت ک بي اخای درصد نيبگای هاای
ميتلف ن ز بررسی ده اسن .نتایج این بررسی در کل ( )6-3نشان داده ده اسن

کل  6-4تط رات انرژی بستگی اكس تون بر تسب تعداد تکرار تلقي ژنت ک بي اخای درصد نيبگی های ميتتلف
ذكر ده در این کل

 .همانطور كي در کل ( )6-3مشاهده می ود افزایش درصاد نيبگای اخ  %41باي  %61م جار باي
تط ر در انرژی بستگی اكس تون( تدود  )3meVمی ود .این مقدار تط ارات در انارژی بساتگی
اكس تون كي معموال در تدود چ د م لی الکترون ولن اسن] [66قابل تو ي می با د.

02

اخ نظر محاسباتی برای دست ابی بي مقدار بک ي پارامتر مورد ستجو مقداری قابل قبول يواهد بود
كي بي یک انرژی بستگی كم ي م جر ود .این مع اری اسن كي در ای جا برای پایان دادن بي تلقي
الگوریتم ژنت ک استراده ده اسن.
برای قضاوت در مورد سرعن یک روش محاسباتی خمان ا رای آن 4می تواناد ماال

ياوبی با اد.

برای بررسی این موضوع اثر درصد نيبگی روی خمان ا رای برنامي را بررسی كرده ایام .نتاایج ایان
بررسی در کل ( )1-3نشان داده ده اسن.

کل  1-4خمان ا رای برنامي برتسب تعداد تکرار تلقي ژنت ک.

همانطور كي در این کل دیده می ود با افزایش درصد نيبگی تعداد كمتری اخ اعضاای مع ان
وارد فرای دهای مربوط بي اعمال ژنت ک نظ ر گشار و کاش اده و ب اابراین خماان ا ارای برناماي
كاهش می یابد.
کل ( )2-3تط رات انرژی بستگی اكس تون را بر تسب تعداد تکرار تلقي ژنت ک بي اخای تعاداد
نقاط ترادفی متراوت نشان می دهد .همانطور كي در این کل دیاده مای اود اگار تعاداد نقااط
ترادفی در فرای د انتگرال گ ری مونن كارلو كم با اد (ماثال  )51در آن صاورت ممکان اسان در
انرژی بستگی ايتالفی در تدود  4/5meVبو ود آید .لشا این وارسی م جر بي تع ن تداقل مقادار

CPU time

04

1

ممکن و مورد وثوق برای انرژی بستگی می ود در ع ن تالی كي خمان كمتری برای محاسبي دیگر
كم ات ف زیکی مورد ن اخ صرف می ود.

کل  2-4تط رات انرژی بستگی اكس تون بر تسب تعداد تکرار تلقي ژنت ک.

ب ابراین صرف ا باع یک كم ن نسبن بي یک پارامتر نظ ر تعداد تکرار تلقي ژنت ک تعداد مع ن
هر نسل كي گاه بي ع وان مع ار اتمام ب ي ساخی استراده می ود را نمی توان مع ار اتماام برناماي
قرار داد خیرا بي اخای مقادیر ميتلف درصد نيبگی این نمودار در سطوح ميتلری بي ا باع می رسد.
در این مطالعي تط رات ابجایی دیامط ا سی بر تسب اتتمال کش و م دان مط ا سی اعماال
ده ن ز بررسی و نتایج آن بطور سي بعدی در کل ( )6-3نشان داده ده اسن .همانطور كي ایان
کل نشان می دهد ابجایی دیامط ا سی دارای تالن نوسانی برتسب اتتمال گشار اسن .نتاایج
این بررسی نشان می دهد كي استراده اخ یک اتتمال گشار ثابن و اخ پ ش تع ن ده در محاسبات
بر پایي الگوریتم ژنت ک برای تع ن یک كم ن ف زیکی نظ ر ابجاایی دیامط ایسای صاح ح نمای
با د .در اصل باید اتتمال گشاری را یافن كي م جر بي تداقل مقدار انرژی ود یع ای مع اار بکتار
بودن اتتمال گشار كم ي بودن انرژی اسن .یع ی ا باع دن یک كم ن با افزایش تعداد تکارار در
تلقي ژنت ک نمی تواند مع اری برای ياتمي برنامي با د.

05

کل  6-4تط رات ابجایی دیا مط ا سی بر تسب تعداد تکرار تلقي ژنت ک و م دان مط ا سی اعمال ده.

برای اثبات این موضوع نمودار ابجایی دیامط ا سی بر تسب تعداد تکرار تلقي ژنت ک در م دان
مط ا سی B=12Tو تعداد مع ن  411بي اخای تد باالی انتگرال گ ری برای پارامترهای آخاد در
انتگرال رابطي ( )4-3در کل  41-3رسم ده اسن .همانطور كي در این کل دیده مای اود باي
اخای تد های باالی انتگرال گ ری متراوت نمودار در سطوح ميتلری بي ا باع می رسد .یاک تاد
باالی انتگرال گ ری كي م جر بي تداقل مقدار انرژی ود درسن تر بي نظر می رسد.
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کل  41-4ابجایی دیامط ا سی بر تسب تعداد تکرار تلقي ژنت ک در م دان  B=12Tتعداد مع ن .411
01

کل ( )44-3نمودار تط رات ابجایی دیا مط ا سی بر تسب تعداد مع ن و م دان مط ا سی
را نشان می دهد.

کل  44-4تط رات ابجایی دیا مط ا سی بر تسب تعداد تکرار تلقي ژنت ک.

همانطور كي اخ کل های  44-3و  43-3دیده می ود اثر مولري های الگوریتم ژنت اک در م ادان
های ضع ف كم اسن اما با افزایش م دان مط ا سی این اثرات (یع ی نوسان نمودار بر تسب تعداد
مع ن) ن ز افزایش می یاب د.

کل  43-4تط رات ابجایی دیا مط ا سی بر تسب مع ن و م دان مط ا سی.

02

اك ون بي م ظور مقایسي نمودار تط رات ابجایی دیامط ا سی بر تسب م دان مط ا سای بارای
سايتار چاه كوانتومی  GaAl0.7As0.3/GaAsبررسی ده اسن .نت جي در کل  42-3نشان داده
ده اسن .نمودار تجربی مربوط بي گروه مر ع ] [63می با د .توافق بسا ار ياوب نت جاي بدسان
آمده در این كار با نتایج تجربی نشانگر دقن باالی الگوریتم بي كار برده ده در ایان محاسابي مای
با د.

کل  42-4تط رات ابجایی دیا مط ا سی برتسب م دان مط ا سی بدسن آمده توسم روش ما و روش
تجربی مر ع ].[63

برای بکبود سرعن و كارایی الگوریتم( )GMVآن را با یک روش تع ی 4برای تول د اعضاای نسال
دید ترك ب كرده ایم .بدین ترت ب كي اعضای نسل قدیم را با مع و یا ترریق یک عدد كاو چاک
' 'epsilon_percentبي اعضای قدیم تول د كرده ایم (برون ابی) .الگاوریتم ایان كاار در اکل 44-3
آمده اسن.

Deterministic

09

1

کل  44-4نمودار گرد ی روش ژنت ک-مونن كارلو-ورد ی متمایل ()BGMV

با استراده اخ الگوریتم دید تط رات انرژی بستگی اكس تون بر تسب تعداد م اانگ ن گ اری روی
این كم ن ف زیکی (بي اخای پارامترهای محاسباتی متراوت الگاوریتم ژنت اک) بررسای اده اسان.
نتایج در کل  45-3آمده اسن .این كار را برای كاهش م زان افن و ي ز و افازایش دقان كم اات
محاسبي ده انجام داده ایم.
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کل  45-4نمودار تط رات انرژی بستگی اكس تون بر تسب تعداد م انگ ن گ ری در تاالت ميتلف با ورودی
های دول()3-3

كم ات ورودی در دول ( )3-3آمده اسن.
دول  :3-3پارامترهای ورودی استراده ده برای تول د کل()6
Epsolion
percent

درصد
نيبگی

اتتمال
کش

مع ن

تعداد نقاط نموني برداری مونن
كارلو

تعداد
نسلکا

0
0
0
0
0
40

10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
5
40

1000
500
1000
1000
1000
1000

700
700
700
450
700
700

1000
1000
500
1000
1000
1000

B
C
D
E
F
G

نتایج این بررسی نشان می دهد كي وقتی ما تعداد نسل و تعداد نقاط نموني برداری در انتگرال مونن
كارلو را كاهش می ده م اثر م انگ ن گ ری ناچ ز می ود .اثر م انگ ن گ ری باي اخای تعاداد كام
م انگ ن گ ری خیاد اسن .وقتی تعداد م انگ ن گ ری را افزایش می ده م افن و ي از آنکاا كااهش
می یابد .ب شترین افن و ي ز مربوط بي وضع تکای  Bو  Fاسن .تداكثر م زان تاث ر م انگ ن گ ری
هم با تو ي بي کل  45-3تدود  1,1م لی الکترون ولن می با د.
در پایان تعداد تاالت تکراری در مع ن با تط ار مقادار پارامترهاایی مثال epsilon_percent,

اتتمال کش و درصد نيبگی را بررسی كرده ایم .نتایج ایان بررسای در اکل  46-3آماده اسان.
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همانطور كي در این کل ها دیده می ود برای تمام تاالت ه گامی كي این پارامترها افزایش مای
یاب د تعداد تاالت تکراری ن ز كاهش می یابد.

کل  46-4نمودار تعداد تاالت تکراری در مع ن برورت تابعی اخ تعداد تکرار تلقي ژنت ک با تط ر مقادیر
درصد نيبگی  epsilon_percentو اتتمال کش.

ه گامی كي تعداد تکرارهای ژنت ک افزایش می یابد تعداد تاالت تکاراری تاول یاک مقادار ثابان
نوسان می ك د .ه گامی كي تعداد نيبي ها را افزایش می ده م تعداد اعضای مع ن كي باا اعماال
ژنت ک تول د می وند كم می ود ب ابراین تعداد مع ن تکراری كاستي مای اود .ه گاامی كاي
' 'epsilon_percentاضافي می ود تعداد تاالت تکراری كم می ود چراكي تعاداد مع تای كاي
برورت تع ی تول د می ود ب شتر می ود .سرانجام ما تعدادی اخ اعضا را بطور تراادفی انتيااب
می ك م و سپ

مقدار آنکا را اخ كم بي خیاد و بلعک

00

تط ر می ده م ( کش) ب ابراین با افازایش

اتتمال کش تعداد تاالت تکراری كم می ود .در این كاار تعاداد تااالت تکاراری باا امارش
مستق م انجام ده اسن .تشف تاالت تکراری باعث می ود تا پارامترهای بک ي ساریعتر بدسان
آی د .تق قن دیگر آنکي چون در این كار تعداد پارامتر آخاد كم بوده اسان تعاداد تااالت تکاراری
اتتمال خیادی برای ريداد دا تي اند .برای رایم دیگر این نتایج ممکن اسن كامال متراوت با ا د
و برای هر مسالي باید بطور مجزا این كار تکرار ود.
نکتي بس ار مکمی كي در انجام محاسبات با رو کای ا اره ده در ای جا بایستی مد نظر قرار گ ارد
این اسن كي عل رغم كارآمدی نسبتا يوب روش های ابداع ده و قابل ن باالی آنکا برای توسعي باي
مسائلی با تعداد بس ار ب شتر در ات آخادی و ذرات ممکن اسن مشکالتی نظ ر تونل خنی بي م طقي
مم وعي كالس کی رخ بدهد كي رو کای ياصی برای بر رف كردن آن و ود دارد .یک راه تشي ص
این مشکل آن اسن كي انتگرال گ ری بي دايل م طقي مم وعي كالس کی برای یافتن ویژه مقاادیر و
ویاژه تواباع یااک معادلاي اارودی گر ممکان اساان باي وابکااای نماایی افزایشاای در ایان م ااا ق
ب انجامد] [21كي بي وضوح ا تباه می با د.

 9-2نکــات مهــم در اعمــال كــامپيوتري روش ژنتيــک-مونــت كــارلو-
وردشی( )GMVو مواردي كه ممکن است به نتایج اشتباه بيانجامد:
در ه گام استراده اخ رو کای ا اره ده در این بيش باید بي نکات خیار تتماا تو اي اود .عادم
رعاین هر كدام اخ این نکات ممکن اسن بي نتایج ا تباه م جر گردد.
أ -بک جار نکردن تابع موج
ب -يطاهای نا ی اخ گرد كردن اعداد كامپ وتر
ت -مدیرین نادرسن تک گی  ρدر نقطي صرر.
ث -اعمال نکردن تراوت رم موثر در چاه و سد
ج-

عدم استراده اخ واتدهای كاه ده

ح -عدم استراده اخ قانون وگارد برای مواد ترك بی.
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خ-

استراده اخ توابع محاسباتی با دقن كم بي ع وان مثال مولدهای اعداد ترادفی

د -استراده نکردن اخ رایم مرخی بن-دان ل-دو

بجای پ وستگی تابع موج و مشتق آن

ذ -استراده نابجا اخ عملگرهای ژنت ک .باید بي اخای هر مسللي عملگرهای ميتلف ژنت ک رصاد
وند تا مقادیر بک ي آنکا بدسن آید.
اگر چي بکارگ ری این روش ها ساده بي نظر می رسد ولی تع ن كردن پارامترهاای اول اي آن بارای
رس دن بي وابکایی كي مع ی ف زیکی بده د د وار اسن .در ع ن تال بي دل ل ای کي این روش هاا
قابل ن اعمال بي مسائل د وار را دارد لشا ارخش آن را يواه د دا ن كي با این مشکالت روبرو ده
مس ری دید برای تل معادلي رودی گر ب

ذره ای با تعداد در ات آخادی باال و تعداد ذرات بااال

باخ نمای م.

نتيجه گيري
در این فرل بي بررسی

رن دیامط ا سی وابستي بي یک اكس تون مق اد در یاک چااه

كوانتومی یگاني در دستگاه ميترات استواني ای و تعدادی اخ ویژگ کای آن پردايتي ده اسن .ایان
كار با ابداع روش ترك بی ژنت ک-مونن كارلو-ورد ی و سپ

تعم م بي روش ترك بی ژنت ک-مونن

كارلو-ورد ی بایاس ده (ترك ب با روش برون یابی) انجام د .مشيص د كي م طقی ن سن كي
اخ پارامترهای اول ي ژنت ک ثابن مان د یک اتتمال گشار ثابن و اخ پ ش تع ن اده در محاسابات
بر پایي ژنت ک استراده ك م تا یک كم ن ف زیکی نظ ر ابجاایی دیامط ایسای را ب ااب م بلکاي باي
مع ار دیگری هم ن اخ اسن .بطور عددی اثبات ده اسن كي برای دست ابی بي مقدار بک ي باید گرن
مقداری قابل قبول اسن كي بي مقدار كم ي انرژی م جر ود و این مع اری اسن كي در این رساالي
برای پایان دادن بي تلقي الگوریتم ژنت ک استراده ده اسن .برای كاهش خمان ا را و افزایش دقن
تعاداد تااالت تکاراری در مع ان باا تط ار مقادار پارامترهاایی مثال epsilon_percent,
 Mutation_probabilityو  elitisist_percentمورد بررسی قرار گرفن .برای اثباات نتاایج
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الگوریتم ژنت ک استراده ده در این كار نتایج این بررسی برای تط رات ابجایی دیامط ا سی بر
تسب دت م دان مط ا سی با نتایج مقاالت دیگر مقایساي اد و نت جاي تااكی اخ دقان بااالی
برنامي بود .در این بيش  561يم برنامي  c++روی الگوریتم ژنت ک دودویای و  621يام برناماي
 c++روی الگوریتم ژنت ک كد تق قی نو تي د.
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فصل  :9الگوریتم هاي تفاضل محدود و
مونت كارلو براي بررسی رفتار اكسيتون
هاي مقيد در چاههاي كوانتومی یگانه
 GaAl0.7As0.3/GaAsو
GaAs0.7Sb0.3/GaAs

05

2

‘As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not
’certain; and as far as they are certain, they do not refer to reality.
- Albert Einstein, "Geometry and Experience", January 27, 1921

 1-9روش تفاضل محدود براي حل معادله شرودینگر وابسته به یک اكسـيتون
مقيد در چاه كوانتومی یگانه GaAs0.7Sb0.3/GaAs
 4-4-2مقدمي
اخ ب ن رو کای محاسباتی مو ود روش تراضل محدود كي برپایي برش خنی فضا ب ا می اود دارای
اعمال كامپ وتری ي لی پ چ ده ای نبوده و برای استراده در چ اد بعاد و باا تعاداد در اات آخادی
خیادتر بي استراده اخ يطی ساخی تير ص تافظي پویا و قطری ساخی ماتریسکای بس ار بزرگ 4ن اخ
اسن .بي هم ن دل ل برنامي نویسی آن د وار يواهد بود .بي ع اوان مثاال بارای تال یاک معادلاي
رودی گر تک ذره ای در سي بعد كي برای تل آن فضا در هر کن بي  Nقسامن مسااوی بریاده
ده با د یک ماتری

با ابعاد  N3باید قطری ود .نرم افزار  MATLABبا صارف خماان بسا ار

خیاد ت کا قادر اسن ماتریسی متقارن اخ مرتبي هشن تا ده هزار را با كمک یک كامپ وتر يانگی بدون
استراده اخ ترف د مواخی ساخی روی پرداخنده های ميتلف قطری ك د(یع ی تدودا  33برش در هار
کن!) .با این توص رات لزوم ایجاد و توسعي رو کایی برای بکباود و یاا تساریع ایان گوناي مساایل
ضروری بي نظر می رسد.
در این بيش اخ رسالي ما با استراده اخ روش تراضل محدود با گامکای مساوی و متط ار ساعی كارده
ایم یک روش بکبود یافتي برای بررسی یک اكس تون مق د در یک چاه كوانتومی یگاني ابداع نمای م.
نوع ایجاد گامکای متط ر با تط ر مسللي عوض می ود .ب ابراین در

نحوه استراده اخ روش تراضل

محدود با گام متط ر راه را برای تل مسائلی با تعداد ب شتر ذرات و ابعاد فضا هموار يواهد نمود.

 4این ماتری

ها در ب ساری اخ مواقع اسپارس( )sparseهست د.
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 3-4-2ره افن:
برای یافتن انرژی بستگی اكس تون در یک چاه كوانتومی ( GaAs0.7Sb0.3/GaAsمقدار ابجاایی
نواری برابر  10 meVفرض ده اسن] ) [24اخ هام لتونی مورد استراده توسم س گر و همکاارانش
] [24در ميترات استواني ای و در غ اب م دان م دان مط ا سی استراده می ك م:
 2 1 
2 2

e2
 Vi conf ( zi )  


2
2
2
i zi
)  2     0   ( ze  zh
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)(4-2



H

i  e, h

پارامترهای مو ود در این رابطي قبال در بيش  3-5-3معرفی ده اند .تل تحل لای معادلاي ()4-2
بي دل ل رن دگی ب ن در ي آخادی الکترون و ترره در راستای محاور  zهاا د اوار اسان باي
هم ن دل ل در ب شتر موارد برای تل این معادلي اخ روش قدرتم اد تسااب ورد ای اساتراده مای
ود].[411-61
اگرچي استراده اخ روش ورد ی تتی با كمک یک تابع آخمون ساده بي یافتن انرژی تالن پایاي باا
دقن بس ار يوبی م جر می ود ولی دارای این ایراد اسن كي ت کا انرژی تالن پایي را بدسان مای
دهد و برای یافتن بق ي ویژه تاالت بي ایجاد توابع آخمون دیگری ن اخ اسن كي بر تابع آخماون اول اي
عمود با د .البتي انجام این كار بارای یاافتن تااالت برانگ يتاي خماان خیاادی را صارف محاسابي
پارامترهای آخاد توابع آخمون دید يواهد كرد .ب ابراین تالش برای یافتن رو کای ایگزین بسا ار
مر د يواهد بود.
در ای جا برای تل این معادلي بروش تراضل محدود اخ تعریف دیررانس لی مشتق كمک گرفتي ایم:
H  

)  (z e  z e , Z h ,  )  2 (z e , z h ,  )  ( z e  z e , Z h , 

A

)  (z e , z h  z h ,  )  2 (z e , z h ,  )  ( z e , z h  z h , 
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z e

()3-2

z h

)  (z e , z h ,    )  2 ( z e , z h ,  )  ( z e , z h ,   

) C  (z e , z h ,    )  ( z e , z h , 

) V eff (z e , z h ,  ) ( z e , z h , 
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كي در این رابطي  Aو  Bو  Cو پتانس ل موثر با روابم خیر داده می وند:

)(2-2
رابطي  3-2یک ماتری

e2
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2
2
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2 ,

ویژه مقداری اسن .ابعاد این ماتری

ت کا با ده برش در کات  zeو  zhو ρ

برابر اسن با  .!4111*4111تو ي ود كي ده برش در هر کن مقدار ناچ زی اسن .این مااتری
اسپارس اسن و ماتریسکای با ابعاد بس ار بزرگ باا كماک روش ل شاوخ 4قابال قطاری سااخی مای
با د] . [414نکتي دیگری كي باید بي آن تو ي كرد این اسن كي برای انجام هر محاسابي ابتادا بایاد
محدوده كالس کی یا كوانتومی را ك تارل ك ا م .باي ع اوان مثاال در ه گاام اساتراده اخ رو اکای
عددی(ميروصا رو کای بر پایي گسستي ساخی فضا نظ ر روش تراضل محدود یا روش ت ر انداخی)3
انتگرال گ ری بي دايل م طقي مم وعي كالس کی برای یافتن ویژه مقادیر و ویژه توابع یاک معادلاي
رودی گر ممکن اسن بي وابکای نمایی افزایشی ا تباه در این م ا ق م جر ود .برای لوگ ری
اخ این اتراق می توان اخ رو کای برپایي اترال 2استراده كرد] .[21اك ون انرژی بستگی اكس تون Eb
را می توان با كمک رابطي  4-5-3بدسن آورد.
برای بررسی رفتار یک اكس تون مق د در چاه كوانتاومی یگاناي  GaAs0.7Sb0.3/GaAsفضاا را در
راستاهای  zh zeو ρبي ترت ب باي  Nzh Nzeو  Nrhoقسامن تقسا م كارده ایام .ب اابراین مااتری
هام لتونی تاصلي دارای ابعاد  Nrho×Nzh×Nzeيواهد د .این ماتری

بي كماک تواباع كتابياناي ای

مو ود قطری ساخی ده و ویژه مقادیر و ویژه بردار های آن بدسن آمده اسن .بي دل ل ای کي مقدار
تابع موج با افزایش  ρكاهشی اسن .یک الگوریتم تراضل محدود با گام متط ر راتی كرده ایم كاي
بي كمک آن تاث ر  ρهای بزرگتر كمتر می ود .دراین كار مقادار هار گاام باا اروع اخ مبادا  ρرا
 N_meshبرابر كرده ایم و سپ

این مقدار را تط ر داده ایم تا تد نکایی بکبود انرژی تالان پایاي

1

Lanczos method
Shooting method
3
Matching methods
2
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بدسن آید .این تد خمانی اسن كي كمترین مقدار انرژی با كمک قطری ساخی هام لتونی وابستي بي
اكس تون بدسن آید .نتایج این بررسی در کل ( )4-2آمده اسن .با افزایش ب شاتر  N_meshاخ 3
برنامي واگرا می ود .در این نمودار تط رات انرژی بستگی اكس تون بر تسب تط رات عارض چااه
دیده می ود .مقادیر  N_meshن ز در کل نشان داده ده اسن .همانطور كي در این کل دیده
می ود با افزایش  N_meshانرژی بستگی كاهش یافتي و بي مقاادیر تجربای گازارش اده ][63
نزدیک می ود.

کل  4-3تط رات انرژی بستگی اكس تون بر تسب تط رات عرض چاه.
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 2-9روش مونت كارلو براي حل معادله حاكم بر یک اكسـيتون مقيـد درچـاه
هاي كوانتومی یگانه  GaAl0.7As0.3/GaAsو GaAs0.7Sb0.3/GaAs

 1-2-9مقدمه
ب عن پر اسن اخ فرای دهایی كي اگر بي ور دق ق آنکا را بررسی ك م بطاور تراادفی رفتاار مای
ك د(و یا تد اقل این ور بي نظر می رسد) .بي ع وان مثال نوسانکای ترارتی اتمکاا در یاک چااه
انرژی پتانس ل بي نظر می رسد كي یک پدیده ترادفی با د .ب ابراین پيش اتمای لزوماا فرای ادی
ترادفی اسن .وقتی یک اتم در یک بکي اتمی پيش می ود مس ر آن در هر پرش ترادفی اسن.
در تاالت ساده رفتار م انگ ن یک پدیده ترادفی را می توان بطور تحل لی بي دسن آورد .متاسراني
بس اری اخ مسائل علمی مورد عالقي بي ندرت ساده هست د و مشاهده مستق م آنکا ن از ت کاا بعضای
مواقع ممکن اسن .گستره ای اخ ره افتکای نظری و محاسباتی برای پ ش ب ی پدیده های معای
بي كار می روند .برای مثال دی ام ک مولکولی 4یک روش قدرتم د اسن كي اخ توابع انرژی ب ن اتمی
استراده می ك د تا ن روی ب ن اتمکا را محاسبي كرده و سپ

اخ معادلي تركن ن وتن مس ر تركان

اتمکا را پ ش ب ی نماید .در هر صورت این مس ر هاا اامل ارتعااش اتمکاا مای اود و ب اابراین
دی ام ک مولکولی قادر ن سن پدیده های در مق اسکای بزرگتر را بررسی ك د .روش المان محادود

3

در نقطي مقابل قرار دارد و برای تل مسایل مکان اک امادات انتقاال تارارت و دیگار خم اي هاا
ارخ م د اسن .وقتی زئ ات اتمی یا م کروسايتارها مکم اند ب عن پ وستي ایان روش آنارا بای
ارخش می ك د.
Molecular Dynamics
Finite element method
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روش مونن كارلو یک ره افن تقریباا كلای بارای اساتيراج رفتاار سا مات کی یاا ترمودی اام کی
گشارهای پایي ای فراهم می ك د .این ره افن دارای انعطاف پشیری ذاتی خیادی در توضا ح فرای اد
های پایي ای دارد و می تواند مق اسکای فضایی و خمانی ميتلری را بررسی ك اد .ایان روش اامل
یک دستي اخ الگوریتمهای محاسباتی اسن كي بر اساس تکرار ترادفی نموني برداری بارای محاسابي
نتایج استوار می با د .رو کای مونن كارلو معموال خمانی اساتراده می اوند كاي امکاان محاسابات
دق ق با یک الگوریتم قطعی 4فراهم نبا د .اصطالح مونن كارلو در سال  4641ه گام فعال نهاای
ف زیکدانان بر روی یک پروژه بمب اتمی در آخمایشگاه ب ن المللی ل

آالموس مطرح د .نام مونن

كارلو برگرفتي اخ نام یک كاخی و در موناكو می با د .ترادفی بودن و تکرار ب عای فرای ادها مشاابي
فعال نها در كاخی وها اسن .موننكارلو نام م طقيای بس ار مشکور در كشور يودميتار موناكو واقاع
در اروپای غربی اسن .نام «مونن كارلو» توسم تحق قات ف زیکادانانی چاون اسات لی اوالم انریکاو
فرمی و ان فون ن ومن کرت فراوان یافن.
روشهای ترادفی برای محاسبي و آخمایش (كي عموما باي ع اوان اب ي سااخی تراادفی ا ايتي
می وند) را بدون تردید میتوان تا اول ن پ شگامان نظریي اتتماال (ساوخن باافون 3توسام ویل اام
گوسن) و بي ور ویژه تا دوران قبل اخ محاسبات الکترون کی دنبال كرد .تراوت اساسی كاي معماوال
دربارهِ روش ب ي ساخی مونن كارلو ب ان می ود این اسن كي بي ور اصولی روش ب ي سااخی
را وارون میك د و یک مدل مشابي اتتمالی برای مسایل مورد نظر مطرح می ك د .روشهای مرسوم
این كاار را انجاام میدادناد :اساتراده اخ اب ي

برای ب ي ساخی و مدل ساخی آماری عموما عک

ساخی برای بررسی مسایل مشيص قطعی .مونن كارلو یک مسللي قطعی را بي یک مسللي تراادفی
تبدیل و آن را تل می ك د.
اخ خمانی كي در اوایل دهي  4651اول ن روش مونن كارلو برای س ستم هاای كالسا کی ارائاي اد
چ دین الگوریتم دیگر هم ارائي ده اسن] .[414-413تقس م ب دی آنکا با هم متراوت اسان و باي
Deterministic Algorithm
Buffon
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این بستگی دارد كي ب شتر چي

بي ای اخ مسللي مورد بررسی اسن .برای نموني مای تاوان آنکاا را

برتسب ای کي :آیا در ات آخادی آنکا پ وستي اسن یا ني آیا در تالان پایاي كاار مای ك ا م یاا در
چارچوب دما-محدود و یا تتی بر تسب رخ پ اده ساخی تقس م ب دی كرد.
روش ورد ی مونن كارلو 4برپایي اصل ورد ی كوانتوم استوار اسن .در این روش ابتدا یک تابع موج
آخمایشی كي معموال بي تعدادی پارامتر بک ي ساخی بستگی دارد مطابق با رایم ف زیکای مساللي
انتياب می ود و ساپ
متروپل

در اات آخادی پ کار ب ادی هاای محتمال تار باا اساتراده اخ الگاوریتم

 3مورد قبول واقع می وند و یا رد می گردند .البتي محدودین این روش در آن اسن كاي

واب نکایی مسللي بي ك ر ن تابع موج آخمایشی تدس خده ده بس ار تساس اسن و ن ااخ بک اي
ساخی پارامترهای ورد ی خیادی می با د].[416-415

 2-2-9رهيافت
برای یافتن انرژی بستگی یک اكس تون در یک چاه كوانتومی مراروض اخ هاام لتونی داده اده باا
رابطي  4-2در ميترات استواني ای استراده می ك م .متط رهای مربور بي در ات آخادی ميتلف در
این رابطي بطور تحل لی قابل داساخی ن ست د ب ابراین تل تحل لی این معادلي ساده نيواهد بود .در
بيش قبل دیدیم تل عددی این معادلي برپایي رو کای بر ی هم چ دان ساده ن سن .در ی دهي
های گش تي ره افن های ميتلری برای ترویر كردن این هام لتونی در کات ميتلف ارائاي اده
اند .بسم سری فوریي یک نموني اخ این رو کا اسن] .[411در ادامي رو اکای ميتلاف ایان تراویر
كردن را بررسی می ك م .اولا ن روش یاک پتانسا ل كاول ی دوبعادی براورت خیار تعریاف مای
ك د]:[443-412
)(4-2
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Variational Quantum Monte Carlo
Metropolis algorithm
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در نت جي هام لتونی ( )4-2را می توان برورت خیر تجزیي كرد:
 2 1 
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V e ,h (z e ,h )  E e ,h  f e ,h (z e ,h )  0

2


 2me ,h z e ,h


)(6-2

در این روابم )  f e ,h (z e ,hها توابع پوش

4

 Ebانرژی بستگی اكس تون و  Ee,hها انرژی خیرنوارهای

3

الکترون و ترره هست د.
معرفی یک فاكتور سايتار ) F(ρبرورت خیر راه دوم برای ترویر كردن هاام لتونی چ اد بعادی در
یک بعد اسن]:[444-442
)(1-2
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كي در این رابطي  K0تابع بسل بکبود یافتي 2اسن .اك ون پتانس ل كول ی دوبعدی برورت خیر داده
می ود:
) F (

)(2-2

e2



V ( )  

راه سوم برای داساخی متط ر ها استراده اخ پارامتر ورد ی  ηبرورت خیر اسن]:[446-445
e2 
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كي پارامتر  ηبا كمک رابطي خیر بدسن می آید]:[446
1

)(41-2
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راه چکارم استراده اخ پارامتر   xبرورت خیر اسن]:[442-441

1

Envelop functions
Subband energies
3
Modified Bessel function
2
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كي در این رابطي   xبي ابعاد چاه كوانتومی وابستي اسن .بي م ظور یافتن   xاخ رابطي خیر اساتراده
می ك م:
e 2 1  e  x 
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استراده اخ معادالت ( )2-2و ( )43-2بجای معادلي ساي بعادی بارهمک ش كاول ی (  )4-2مزایاای
خیادی دارد .اوال این كار هام لتونی را بي معادالت رودی گر یک بعدی می ک د .ثان ا بي یک برنامي
نویسی پایاتر م جر می ود .خیرا در این كار اخ نوسانات سریع توابع پوش م انگ ن گ ری می اود.
در تق قن با افزایش گستره انتگرال گ ری لزوما باید تعداد نقاط نموني بارداری در انتگارال مونان
كارلو را اضافي ك م تا بي یک دقن مطلوب دسن یاب م .اگر انتگرالده یک تابع ك د تط ر با اد ایان
كار لزومی ندارد .اگر پتانس ل كول ی بي  zeو  zhبستگی دا تي با د بایستی اخ توابع پوش استراده
ك م .اك ون در انتگرال مونن كارلو تعداد ب شتر نقاط نموني برداری الخم اسن.
علن استراده اخ روش انتگرال مونن كارلو در این كار این اسن كي وقتی تعداد ذرات س ساتم و یاا
در ات آخادی آنکا خیاد می وند بایستی اخ انتگرال های چ دگاني استراده نماود و انتگارال مونان
كارلو در ابعاد باال كارآمد تر اسن .بي ع وان مثال يطا در یاک روش انتگارال گ اری تع ای مثال
س مپسون 4در فضای  nبعدی مت اسب با  1/N4/nاسن و يطای مونن كارلو مت اسب  1/ Nاسن
] .[446در ای جا  Nتعاداد نقااط نموناي بارداری در روش مونان كاارلو یاا تعاداد بر اکا در روش
س مپسون اسن .ب ابراین روش انتگرال گ ری مونن كاارلو در ابعااد  n  6  8بسا ار كارآمادتر اخ
رو کای تع ی اسن .در ای جا  Nتعداد برش در روش تع ی و تعداد نقاط نموناي بارداری در روش
مونن كارلو اسن .عل رغم ای کي روش انتگرال گ ری مونن كارلو ویژگ کای چشمگ ری در ابعاد بااال
دارد اما باید دقن آن را ك ترل نمود .در این كار ما چ ا ن يطاهاایی را محاسابي كارده ایام .اناواع

Simpson
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ميتلری اخ انتگرال گ ری مونن كارلو و ود دارد] .[446در ایان كاار ماا اخ روش م اانگ ن نموناي

4

استراده كرده ایم خیرا دقن ب شتری نسبن بي دیگر رو اکا دارد] .[446در ایان محاسابات اخ ها
روش كاهش واریانسی استراده نشده اسن .اگر انتگرالده باا ) f(xداده اود آنگااه يطاای انتگارال
مونن كارلو برورت خیر تعریف می ود:
2

)(42-2

 f
N

2

f



 9-2-9حساب وردشی
انتياب یک تابع موج آخمون با تو ي بي ه دسي و ویژگ کای نوعی مسللي مورد بررسی گاام اساسای
در یک مسللي تساب ورد ی بي م ظور استيراج انرژی تالن پایي یک هام لتونی كوانتاومی اسان.
عل رغم ای کي برای مسللي بررسی یک اكس تون مق د در یک چاه كوانتومی تعادادی اخ تواباع ماوج
مقایسي ده اند] [434-431ل کن یک مطالعي امع در این خم ي برای بررسی پارامترهای مو اود
در این توابع موج و ود ندارد .در مقاالت علمی ارائاي اده اناواع گونااگونی اخ تواباع آخماون بارای
اكس تون مق د در یک چاه كوانتومی مورد استراده قرار گرفتي اسن .یکای اخ آنکاا تاابع ماوج گاروه
س گر اسن كي برورت خیر تعریف می ود]:[63
) 2  a 2 (z e  z h ) 2 )  exp( b 2  2 ) (44-2

 (re , rh )  f e (z e )f h (z h ) exp(

كي در این رابطي  λو  aو bپارامترهای آخاد این روش می با د كي ما مقدار آنکا را با كمک الگوریتم
مونن كارلو مشيص يواه م كرد .توابع

) f i ( z i e ,h

ن ز توابع پوش هست د كي برورت خیر تعریف مای

وند:
)(45-2

cos(k e ,h z e ,h ), z e ,h  L / 2

f e , h (z e , h )  
 K e , h z e ,h
, z e ,h  L / 2

Ae ,he

در این رابطي  eو  hنمایشگر الکترون و ترره و  k e , hو

K e ,h

اعداد موج وابساتي باي ذره واقاع در

درون و ب رون چاه می با د .کل دیگر معادلي ( )44-2برورت خیر اسن ][431-433
Sample mean method
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)(46-2

)  (re , rh )  f e (z e )f h (z h ) exp(  2  a (z e  z h ) 2

و همچ ن کلی دیگر برای تابع موج آخمون برورت خیر داده می ود][423-432
)  (  )  exp(

)(41-2

این تابع موج در این رابطي وابستگی بي | |ze-zhندارد .پارامتر ورد ی  λدر این رابطاي اعاع باوهر
اكس تون اسن ه گامی كي انرژی كم ي ده با د] .[422انرژی تالن پایي ن از باا كم اي كاردن
رابطي خیر(در این بيش با روش مونن كارلو) بدسن می آید:
)(42-2

E 0  Mina ,b ,  H 

کل های دیگری اخ توابع موج آخمون استراده ده در مرا ع دیگر داده ده اند].[426-424

 4-2-9نتایج و بحث
ابتدا بي بررسی دقن محاسبات انجام ده می پرداخیم .در ابتدا تط رات انرژی بستگی اكس تون بار
تسب تعداد نقاط نموني برداری در انتگرال مونن كارلو را بررسی می ك م كي نتایج آن در کل -2
 3آمده اسن.

کل  3-3نمودار تط رات انرژی بستگی اكس تون بر تسب تعداد نقاط نموني برداری در انتگرال مونن كارلو.

61

با كمک این بررسی قادر يواه م بود كي تد اقل تعداد نقاط نموني برداری كي م جر بي ترول دقن
كافی می ود را تع ن ك م .همانطور كي در این کل دیده می ود با افزایش تعداد نقاط نموني
بردار ی نوسانات در نمودار كاهش می یابد .با كمک این نمودار مشيص می ود كي تد اقل تعاداد
نقاط نموني برداری برابر با  3111در انتگرال مونن كارلو مقدار م اسبی اسن .البتي ایان عادد ت کاا
برای این مسللي و رایم ف زیکی تاكم بر آن صح ح اسن و برای مسائل دیگر بایستی این بررسای
مجددا تکرار ود.
نمودار تط رات خمان ا رای برنامي بر تسب تعداد نقاط نموني برداری در انتگرال مونن كاارلو بارای
بررسی م زان كارامدی برنامي ن ز بررسی و نتایج آن در کل  2-2رسام اده اسان .ایان بررسای
نشان می دهد كي تد اكثر خمان ا رای برنامي اخ مرتبي چ د ده ثان اي باوده و رفتاار آن ن از يطای
اسن.

کل  2-3نمودار تط رات خمان ا رای برنامي بر تسب تعداد نقاط نموني برداری در انتگرال مونن كارلو.

در ادامي این مطالعي رفتار پارامتر های ميتلف وردش كي در معادالت 44-2و  2 -2-3-2آمده اسن
بررسی ده و نتایج تاصلي در کل های  5-2 4-2و  6-2نشان داده ده اسن .در اکل ()4-2
نمودار تط رات پارامتر های آخاد ] a, b, λ∈ [0,103برای تابع موج معادلي  44-2رسم ده اسن.

22

کل  4-3نمودار تط رات پارامتر های اخاد توابع موج آخمون بر تسب عرض چاه .تط رات پارامترهای در معادلي
 44-2در گستره [.]4111 ,1

این پارامتر ها ه

رفتار مشيری و م ظمی اخ يود نشان نمی ده د .گرتي می اود كاي تط ارات

پارامتر  aو  λکل م ظم دارد] .[31ه گامی كي ما ا اخه دادیم  aو  λبي ترت ب درگستره هاای
] [0, 1و ] [0,108تط ر ك د ( کل ) 5-2تط رات م ظمی ب ي بي آنکا مشاهده نگردید].[31

کل  5-3نمودار تط رات پارامتر های اخاد توابع موج آخمون بر تسب عرض چاه .تط رات پارامتر  aو  λدر
معادلي  46-2بي ترت ب درگستره های [ ]4 ,1و [.]1 412

ب ابراین گستره ها را برای هر دو پارامتر برورت ] [0, 104در نظر گرفت م كي نت جي در کل (-2
 )6آمده اسن.

29

کل  6-3نمودار تط رات پارامتر های اخاد توابع موج آخمون بر تسب عرض چاه .تط رات پارامتر  aو  λدر
معادلي  46-2هر دو درگستره [.]414 ,1

عل رغم ای کي با این انتيابکا تط رات پارامتر های آخاد دارای رفتار م ظم نبودند ولی انرژی بساتگی
اكس تون با دقن يوبی بدسن آمد كي نتایج در کل  1-2گزارش ده اسن .نتایج محاسبات نشان
می دهد كي این پارامترها پارامترهای آخادی هست د كي می توان د باي گوناي هاای ميتلاف بدسان
آی د مقادیر ميتلری دا تي با د و در ع ن تال بي نتایج ف زیکی قابل قبولی م جر وند.

کل  1-3نمودار تط رات انرژی بستگی اكس تون بر تسب عرض چاه برای توابع موج آخمون ميتلف و گستره
های ميتلف برای پارامتر های آخاد .برای مقایسي نتایج مرا ع 25و  464هم رسم ده اسن.

20

این نمودار مربوط بي انرژی بستگی یک اكس تون مق د در چاه كوانتومی  GaAl0.7As0.3/GaAsمای
با د.
برای رسم کل  1-2ابتدا بایستی با استراده اخ رابطاي هاای ( )6-2و( )41-2مقادار  ηرا محاسابي
ك م و سپ

با كمک معادلي ( )5-2انرژی بستگی اكس تون را ب اب م .تط رات  ηبر تساب عارض

چاه در کل ( )2-2آمده اسن .همانطور كي این کل نشان می دهد این نمودار یک وا نبوده و دل ل
ف زیکی این مسللي ن ز ه وخ مشيص ن سن.

کل  2-3نمودار تط رات پارامتر دایی كول ی  ηبر تسب عرض چاه پتانس ل.

با در دسن دا تن  ηانرژی بستگی اكسا تون باا كماک روابام ( )44-2و ( )46-2و ( )41-2قابال
محاسبي اسن (نتایج در کل 1-2آمده اسن) .برای مقایسي نتایج گزارش اده در مرا اع ] [25و
] [464ن ز در این کل رسم ده اسن .همانطور كي در این کل مشاهده می ود اگر معادلي (-2
 )41و یا ( )46-2را با ]  a [0,1] &  [0,108بي ع وان تابع آخمون استراده ك م ساخگاری بکتری
بااا نتااایج قبلاای مرا ااع ] [25و ] [464بدساان نماای آیااد .در تال کااي اگاار معادلااي  46-2را بااا
]  a  [0,104 ] &  [0,104یا  44-2را با ]  a, b ,   [0,103در نظر بگ ریم توافق ب شتری بدسن
می آید .در این محاسبات تد باالی كوچکتری برای  a, b,λاستراده ده اسن .اگر دو یا سي تاا اخ
این پارامترها را در گستره بزرگتر ]  a, b ,   [0,108استراده ك م تابع موج آخمون هم شي صارر
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می ود .در این تالن اتتمال یافتن الکترون وترره در همي ا صرر می ود كي بي وضوح ا اتباه
اسن.

کل  6-3نمودار مات ک تط رات انرژی بستگی اكس تون برتسب عرض چاه.

با تو ي بي کل ( )6-2دل ل رفتار غ ر یک اوای انارژی بساتگی اكسا تون بار تساب عارض چااه
مشيص می ود .با كاهش عرض چاه پتانس ل محرور ساخی ب شتر ده و انارژی بساتگی ب شاتر
می ود .با كاهش ب شتر عرض چاه تونل خنی بي درون سد پتانس ل ن ز افزایش مای یاباد .ب اابراین
دوباره انرژی بستگی كاهش می یابد.
يطای وابستي بي محاسبي انرژی بستگی اكس تون مق د در چاه كوانتومی در انتگرال مونن كارلو باي
اخای تاالت ميتلف مو ود در کل ( )1-2ن ز محاسبي و در کل ( )41-2آمده اسن .همانطور كي
انتظار داریم ه گامی كي اخ تابع موج معادلي ( )41-2استراده می ك م كمترین م زان يطا تاصال
می ود .دل ل این مسللي این اسن كي در این تالن تعداد پارامتر آخاد كمتری استراده مای اود.
يطا ها در دو مورد دیگر چ دان متراوت ن ست د .رفتار نوسانی يطاها باي ياا ر ب عان تراادفی
روش انتگرال مونن كارلو اسن .بي م ظور كاهش م زان نوسان اخ روش م انگ ن گ ری استراده كرده
ایم( 45بار) .همانطور كي در کل  41-2دیده می ود يطای وابستي باي محاسابي انارژی بساتگی
اكس تون مق د در چاه كوانتومی در روش انتگرال مونن كارلو با افزایش عرض چاه كاهش می یابد و
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دل ل آن این اسن كي روش انتگرال مونن كارلو ه گامی كي تابع موج ك د تط ار با اد كارآماد تار
اسن.

کل  41-3نمودار تط رات يطای انتگرال گ ری مونن كارلو بر تسب عرض چاه پتانس ل برای تاالت ميتلف
تابع موج آخمون و گستره های ميتلف بي اخای پارامتر های آخاد.

با افزایش عرض چاه تابع موج پکن تر ده و ك د تط ر تر می ود و ب ابراین انتگرال مونان كاارلو
دقن ب شتری يواهد دا ن .انرژی بستگی اكسا تون كاي باا معاادالت 4و  6و  2اخ بياش 3-3-2
بدسن آمده اسن در کل  44-2رسم ده اسن.

کل  44-3نمودار تط رات انرژی بستگی اكس تون در معادالت 4و 6و  2اخ بيش  3-3-2بر تسب عرض چاه.
برای مقایسي نتایج تاصل اخ كارهای مرا ع ] [25و ] [464ن ز رسم ده اند.
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برای مقایسي كارهای مرا ع ] [25و ] [464هم رسم ده اسن .يطاهای مو ود در استراده اخ این
معادالت ن ز در کل  43-2گزارش ده اسن.

کل  43-3نمودار تط رات يطای انتگرال گ ری مونن كارلو در معادالت 4و 6و  2اخ بيش  3-3-2بر تسب
عرض چاه.

نت جي این بررسی نشان می دهد كي یک کل تابع موج آخمون بس ار ساده نظ ار رابطاي 41-2مای
تواند بي دقن كافی م جر ود و این موضوع توان روش تساب ورد ی را نشان می دهد .نکتي دیگر
آنکي تاث ر تط ر کل تابع موج روی يطا هم ي لی خیاد ن سن .بي م ظور محاسبي انارژی بساتگی
اكس تون با كمک معادلي  44-2ابتدا باید پارامتر  γxرا تع ن ك م .با كماک معادلاي ( )43-2ایان
پارامتر محاسبي ده اسن .نت جي این بررسی در کل  42-2داده ده اسن.

کل  42-3نمودار تط رات پارامتر اخاد  γxتابع موج آخمون  44-2بر تسب عرض چاه.
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رفتار مشاهده ده برای این پارامتر با گزارش مر ع  55در توافق می با د .البتي آنکا در كار يود اخ
یک هام لتونی بی بعد استراده كرده اند در تال کي ما دراین كار اخ هام لتونی كامل استراده نماوده
ایم.

نتيجه گيري
در این فرل سعی د با كمک روش مونت كالو و روش تفاضـل محـدود هام باي مساللي یاک
اكس تون مق د در یک چاه كوانتومی یگاني نگاه ود تا بتوان نقااط ضاعف و قاوت ایان دو روش و
روش ژنت ک را با هم مقایسي كرد .برای استراده اخ روش تراضل محادود در چ اد بعاد و باا تعاداد
در ات آخادی ب شتر بي استراده اخ يطی ساخی تير ص تافظي پویا و قطاری سااخی ماتریساکای
بس ار بزرگ ن اخ اسن كي برنامي نویسی كامپ وتری آن را با د واری موا ي می ك د كي در این رسالي
با كمک روش قطری ساخی ل شوخ سعی كرده ایم اخ این مانع عبور ك م .روش ل شوخ نو اتي اده
در ای جا می تواند ماتری

ورودی را برورت معمولی و اسپارس بگ ارد و همچ ا ن بارای مااتری

های بس ار بزرگ (كي تتی ار اعات هم ممکن اسن خمان خیادی ببرد) می توان اخ تول اد مااتری
اسپارس هم ا ت اب كرد و درایي های ماتری

را مستق ما بي الگوریتم قطاری سااخی فرساتاد .باا

استراده اخ روش تراضل محدود با گامکای مساوی و نامساوی سعی كاردیم رو ای بکباود یافتاي باا
مقایسي این دو رف د ایجاد ك م .در مرتلي بعد با تو ي بي نقص های روش تراضل محدود كاي در
متن آورده ده اسن سعی كردیم اخ روش مونن كارلو استراده ك م تا یک ره افن تقریباا كلای
برای استيراج رفتار ف زیکی س ستم های تع ی و ترادفی را فاراهم ك اد .ایان ره افان انعطااف
پشیری خیادی هم در ب عتش و هم در توض ح فرای د های دارد و مای تواناد مق اساکای فضاایی و
خمانی ميتلری را تحن پو ش قارار دهاد .عل ارغم ای کاي روش انتگارال مونان كاارلو ویژگ کاای
چشمگ ری در ابعاد باال دارد اما باید دقن آن را چک كارد .در ایان رساالي ماا چ ا ن يطاهاایی را
بررسی كرده ایم .اخ ب ن رو کای ميتلف انتگرال گ ری مونن كارلو اخ روش م انگ ن نموناي بادل ل
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دقن ب شتر آن نسبن بي دیگر رو کا استراده كرده ایم ولی اخ ه

روش كاهش واریانسی اساتراده

نکردیم .همچ ن بي م ظور بررسی دقن محاسبات نماودار تط ارات انارژی بساتگی اكسا تون بار
تسب تعداد نقاط نموني برداری در انتگرال مونن كارلو را رسم كردیم و باي م ظاور كااهش م ازان
نوسان اخ  45بار م انگ ن گ ری استراده كرده ایم .تط رات خمان ا رای برنامي بر تسب تعداد نقاط
نموني برداری در در روش مونن كارلو رسم گردید .با بررسی تط رات عاع بوهر اكس تونی برتسب
عرض چاه مشيص د كي با رفتار مو ود در دیگر مرا ع مو ود در تطابق اسن .نماودار تط ارات
پارامتر دایی كول ی  ηبر تسب عرض چاه و درصد آالیش  xو همچ ن تط رات انرژی بساتگی
اكس تون بر تسب عرض چاه برای تابع موج آخمون ميتلف و گستره هاای ميتلاف بارای پاارامتر
های آخاد مورد بررسی قرار گرفن .در این بررسی  151يم برنامي  c++روی روش تراضال محادود
برورت تل دق ق  4451يم برنامي  c++روی روش تراضل محدود بروش ترویر روی هاام لتونی
یک بعدی  441يم برنامي  c++روی روش ل شوخ برای قطری ساخی هام لتونی های بس ار بزرگ
اسپارس و  4311يم برنامي  c++روی روش مونن كارلو نو تي د.
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فصل  :4الگوریتم تفاضل محدود براي
بررسی  :ویژگيهاي اپتيکی چاههاي
كوانتومی چند گانه- GaN/AlN
GaAl0.7As0.3/GaAs
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3

 1-4مقدمه
پ شرفنهای روخافزون بشر در خم ي هاای ميتلاف علاوم و ف ااوری باعاث تو اي با ش اخ پا ش
پژوهشگران بي راهکای تول د انرژی اخ م ابع ب عی مو ود در کان هستی ده اسن .ب ابراین بشر
امروخی بي دنبال این اسن كي با رو کای گوناگون انرژی مورد ن اخ يود را تول د نماید .یکای اخ ایان
روشها استراده اخ م بع عظ م انرژی يور دی اسان .يور ا د در هار ثان اي تادود  4111ژول
انرژی بي هر متر مربع اخ سطح خم ن م تقل میك د كي با معآوری آن میتاوان انارژی سر ااری
تول د نمود .انرژی كي اخ ریق يور د بي خم ن میرسد  41111باار ب شاتر اخ انارژی ماورد ن ااخ
انسان اسن [ .]421امواج نورانی يور د كي بي سطح خم ن مای تاباد اامل اول مو کاای خیار
اسن 41:درصد خیرقرمز  46,درصد نور مرئی  1 ,درصد فراب رش .اخ این رو ابزرای های ااذب ناور
يور د باید در نات ي خیرقرمز و نور مرئی شب باالیی دا تي با د .استراده اخ ترك بات ن مرسانا
و نانوسايتارهای بر پایي آن زء ابزارهایی هست د كي می توان اد در تبادیل انارژی يور ا دی باي
م ابع مورد ن اخ بشر مورد استراده قرار بگ رند .برای دا تن مع اری اخ محادوده انارژی هاای اماواج
الکترومط ا سی بررسی کل  4-4مر د يواهد بود.
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کل  4-2محدوده فركانسی و انرژی امواج الکترومط ا سی و تعدادی اخ مثالکای نوعی

در بررسی برهمک ش امواج نورانی و ماده محدوده فركانسی  1012تا تدود  1016هرتز مورد تو اي
قرار می گ رد .محدوده نور مرئی در مق اس بزرگتر در کل  3-4نشان داده ده اسن.

کل  3-2محدوده فركانسی و انرژی امواج نور مرئی

نکتي بس ار مکم دیگر آنکي بس اری اخ ريداد های الب ف زیکی در انرژی های چ د الکترون ولتای
رخ می دهد .این گستره برای چشم انسان مرئی بوده و ب شتر انرژی تابشی كي بي سطح خما ن مای
رسد در این محدوده انرژی اسن.
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الکترونکای م ررد در ارب تالکای اتمی یک ماده مسلول واك ش در مقابال فوتاون فارودی هسات د.
غلظن باالی الکترونکا در فلزات باعث باختااب پاشیری و یاا اشب بااالی ایان ماواد مای اود .در
عایقکا( )Eg>4eVالکترونکا دیدا بي هستي ها مق دند و ب ابراین پدیده شب و کسان در ایان
مواد ضع ف اسن .شب در این مواد در م طقي ماورا ب رش 4رخ می دهد و م جر بي تول د اكس تون
مق د (فرنکل)می گردد .در ن مرساناها( )0<Eg<4eVالکترونکا تاا اناداخه ای مق دناد .ایان ماواد
معموال در محدوده خیر قرمز راف د و در محدوده نور مرئی و ماورا با رش نوارهاای اشبی دارناد.
فوتون شب ده در این مواد می تواند اكس تون آخاد (وان ر)تول د ك د.
برای بررسی يروص ات نوری مواد ره افتکای ميتلری اخ كالس کی تا كوانتمی ابداع ده اسن .باي
ع وان مثال مدلکای لورنتز و درود برای توص ف ویژگی های نوری بي ترت ب دی الکتریککا و فلازات
مطرح ده اند .روش ماتری

چگالی فشرده [422]3روش فرمول ال وت] [426روش تاابع گارین

اكس تونی] [441سي روش ابداعی برای بررسی يوا

نوری ن مرسااناها مای با ا د .در تماام ایان

موارد ارتباط ب ن ویژگ کاای ميتلاف ناوری ماواد باا كماک روابام كرامارخ-كرون اگ برقارار مای
ود] .[444کل پتانس ل محرور سااخی مای تواناد نقاش مکمای در ك ر ان ویژگ کاای ناوری
نانوسايتارها دا تي با د .در س ستم های دوبعدی انواع ميتلف چاهکای كوانتومی نظ ر چاه های
هااشلولی [443] 2مثلثاای] [444-442آالیااش ااده برااورت دلتااا] [445و چاهکااای كوانتااومی
چ دگاني] [442-446بررسی ده اند.

 2-4رهيافت
اگر یک مح م تحن تاث ر یک م دان الکترومط ا سی يار ی قرار بگ رد اخ رف م دان ن رویی بر
الکترونکا وارد ده و سبب قطبش القایی 4می ود .در صورتی كي م دانکا ضع ف با د ارتباط ب ن

1

Ultra violet
Compact density-matrix approach
3
Hyperbolic
4
Induced polarization
2
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قطب دگی و م دان تابشی يطای اسان .اگار م ادانکا قاوی با ا د رابطاي با ن قطابش و م ادانکا
الکترومط ا سی بي توانکای باالتر این م دانکا هم وابستي می ود .پدیده های نوری غ ار يطای اخ
این دستي اند.
در این مطالعي بي م ظور بررسی ویژگ کای نوری يطی و غ ر يطی چاهکای كوانتومی  GaN/AlNو
 GaAs/GaAl0.7As0.3اخ تقریب رم موثر با استراده اخ تقریاب تواباع پاوش اساتراده اده اسان.
ب ابراین برای روع این بررسی بایستی معادلي رودی گر موثر را تل نمای م:
)(4-4
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ویژه مقادیر و ویژه توابع وابستي بي این هام لتونی را می توان با كمک روش برش خنی عددی بدسن
آورد] .[26سااپ

)(1
بااا اسااتراده اخ تقریااب مرتبااي اول ااشب )   (و تط اارات ضااریب کساان

) n (1) (
) n (
nr
می توان شب ب ن خیر-
و همچ ن تقریبکای مرتبي سوم آنکا )   (3) (و
nr
)(3

نوارها 4را بي كمک روابم خیر بررسی نمود]:[446
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Intersubband abroptions
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در این مجموعي روابم  Iدت اپت کی م دان الکترومط ا سی تحریکی با فركان

 Efبي ترت ب معرف انرژی فرمی تراخ انرژی كوانت ده ابتدایی و تراخ انرژی كوانت ده نکایی می با د.
همچ ن  nr Leff c kB μو  τinبي ترت ب نروذپشیری ثابن بولتزمان سرعن نور اول فضاایی
موثر الکترون ضریب کسن و خمان واهلش ب ن خیر تراخی (4كاي در ای جاا برابار  0.14psدر نظار
گرفتي ده اسن] )[451می با د .در این معادالت ضرایب  Mfiع اصر مااتری

دوقطبای هسات د

كي برورت خیر تعریف می ود]:[446
M fi   f* (z ) | e | z  (z )dz

)(6-4

ضریب کسن و شب كلی ن ز بطور خیر تعریف می ود:
)(1-4

) n ( , I ) n (1) ( ) n (3) ( , I


nr
nr
nr

)(2-4

)  ( , I )   (1) ( )   (3) ( , I

قدرت نوسان گ دگی كي نمایانگر قدرت یک گشار نوعی ب ن خیرتراخهای  nو  mمی با اد ن از اخ
رابطي خیر بدسن می آید:
)(6-4

(E n  E m )  n* (z )z  (z )m dz

* 2m
2

f nm 

برای مح اسبي انرژی فرمی رو کای ميتلری ارائي ده اسن .اخ آن ملي می توان بي رط ي ثاایی
بار] [454یا بک جارش بر تسب چگالی تاالت] [453ا اره نمود .در این مطالعاي اخ رابطاي چگاالی
الکترونی دو بعدی كي برورت خیر تعریف می ود استراده ده اسن]:[452

intersubband relaxation time
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در این رابطي  jو  nماره های خیرتراخها و تعداد تاالت مق د را نشان می دهد .در این محاسابي اخ
چگالی الکترونی در دمای  11در ي كلوین كي برابار  [451] n2D=3.0×1016اسان اساتراده اده
اسن .همچ ن فرض كرده ایم كي Vconf = 228 meV m = 0.067m0

nr = 3.2, Leff = 600 A°

و دت تابش  Iبرابر 0.3×1010 wat/m2می با د.

 9-4نتایج و بحث
 1-9-4برري خواص نوري چاههاي كوانتومی چندگانه GaAl0.7As0.3/GaAs
دانستن ویژه انرژیکا و ویژه توابع وابستي بي آنکا در بررسی يوا

يطی و غ ار يطای ناوری نظام

مط ا سی رسانش الکتریکی و تعدادی اخ ویژگ کای ف زیکی دیگر نقشی اساسی دارد .لشا بي بررسی
آنکا می پرداخیم .در این بيش ابتدا اثر تعداد چاهکای كوانتومی(تا 31چاه) روی انارژی تالان پایاي
تعدادی اخ تاالت برانگ يتي و همچ ن انرژی های گشارهای چاهکای كوانتومی چ دگاناي باا اول
موثر ثابن  61نانومتربررسی ده و نتایج این بررسی در اکلکای -2-4الاف و ب نشاان داده اده
اسن .همانطور كي در کل دیده می ود با افزایش تعداد چاهکای كوانتاومی یاک رفتاار یک اوای
افزایشی برای انرژی خیر نوارها و همچ ن انرژی های گشار و ود دارد .با افزایش تعداد چاهکا انرژی
خیر نوارها افزایش می یابد .این افزایش برای تط رات تعداد چاه اخ  4تا  41دیدتر اسن و با افزایش
ب شتر تعداد چاهکا این آه گ ك د می ود و بي نظر می رسد بي وضع ن ا باع انرژی نزدیاک مای
ویم .ه گامی كي  nچاه كوانتومی رن ده دا تي با م (چاه كوانتاومی چ دگاناي) آنگااه یاک
ویژگی س ستم آن اسن كي هر تراخ دارای تبکگ ی  nگاني می با د].[454نتایج این بررسای نشاان
می دهد ه گامی كي تعداد چاهکای كوانتومی كمتر اخ  4اسن بي تعداد این چاهکا تبکگ ی مشااهده
می گردد .اما با افزایش ب شتر تعداد چاه ها تبکگ ی بردا تي ده و چاهکا روع بي رن دن می
ك د .در این صورت یک ابر بکي ایجاد می ود.
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(ب)

(الف)

کل  2-2اثر تعداد چاهکا روی الف :انرژی خیر نوارها و ب :انرژی های گشار

اخ آنجایی كي انرژی های گشار ب ن خیرتراخی نقش مکمی در يوا

نوری ماده ایرا می ك اد لاشا

رفتار بعضی اخ این گشارها بررسی و نتایج آن در کل -2-4ب نشان داده اده اسان .ایان نماودار
برورت ن مي لگاریتمی رسم ده اسن تا کل اخ وضوح بکتری بريوردار با د و فواصل بکتر دیاده
وند .بي دل ل ای کي محاسبات انجام ده در این بيش اخ كار محاسبات در مركاز م طقاي بریلاوئن
انجام ده اسن (مواد مورد بررسی در ایجا گاف مستق م دارند) ب ابراین گشارهای رسم اده مجااخ
می با د].[455
بي م ظور بررسی ضرایب شب و کسن س ستم بایستی انرژی فرمی محاسبي ود .بر این اسااس
اثر تعداد چاهکا روی انرژی فرمی بررسی ده اسن .نت جي ایان بررسای در اکل  4-4نشاان داده
ده اسن .این بررسی نشان می دهد كي با افزایش تعداد چاه ها انرژی فرمی افزایش می یاباد و تاا
 41چاه این افزایش دید اسن (در تعداد چاه  41مقدار انرژی فرمی بي  %25مقدار ماكزیمم ياود
می رسد ).با افزایش ب شتر تعداد چاه ها(تا  31چاه) نرخ افزایش ك د ده و نمودار تقریبا بي تالان
ا باع می رسد.
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کل  4-2اثر تعداد چاهکا روی انرژی فرمی.

با تو ي بي رابطي  6-4و کل -2-4الف این رفتار قابل انتظار می با د .همانطور كاي اکل -2-4
الف نشان می دهد با افزایش تعداد چاهکا انرژی خیرتراخها افزایش می یابد و چون باید رف ن رابطي
 41-4همچ ان برابر بمان د لشا بایستی انرژی فرمی ن ز تط راتی ب ي تط رات انارژی خیار تراخهاا
دا تي با د.
بي م ظور بررسی اتتمال تضور الکترون در چاه كوانتومی با افزایش تعداد چاه موقع ن توابع ماوج
وابستي بي آنکا برای تالتکای پایي و برانگ يتي اول تا سوم بررسی اده اناد .نتاایج ایان بررسای در
کل 5-4نشان داده ده اسن .همانطور كي در -5-4الف دیده می ود در چاه كوانتومی یگاني تابع
موج تقریبا در محدوده مركز چاه مق د اسن .با افزایش تعداد چاهکای كوانتومی(كاهش ابعااد چااه)
توابع موج و بي تبع آن اتتمال یافتن الکترون در كل محادوده س ساتم (  )Leffتوخیاع مای اود.
رفتار ك ری کل -5-4الف و -5-4و با هم یکسان( ولی کل -5-4و كمای افان و ي از دارد) .در
تق قن با افزایش تعداد چاه بي س ستم  41چاهي چاهی مشابي یک چاه كوانتومی ب کاین باعرض
 Leffتول د ده اسن.
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n=1
n=2

(ب)

(الف)

n=7

n=3

(د)

(ج)

n=11

n=17

(ه)

(و)

کل  5-2اثر تعداد چاه روی موقع ن  4تابع موج تالن پای ن س ستم .

45

در ادامي برای محاسبي يوا

نوری س ستم مورد نظر ضرایب شب آنکا(يطی غ ر يطی و كال)

محاسبي ده اند .نتایج این بررسی برای گشار های دو بي یک (تالن پایي بي اول ن تالن بر انگ يتي)
س ستم امل  41 3 4و  42چاه كونتومی در کلکای -6-4الف تا -6-4د نشان داده ده اسن.

(ب)
n=2

(الف)
n=1

(د)
n=18

(ج)
n=10

کل  6-2ضریب شب برای  4تعداد چاه ميتلف 4و 2و 41و .42

همانطور كي در این کل ها دیده می ود س ستم های امل یک و دو چاه كوانتاومی باي ترت اب
ماكزیمم و م مم مقدار ضریب شب را دارند .در واقع م زان شب اخ چاه یگاني بي دوگاني كااهش
قابل تو کی اخ يود نشان می دهد و سپ

با افزایش ب شتر تعداد چاهکا این ضریب مجددا افزایش

می یابد .نکتي دیگر كي در این کلکا دیده می ود این اسن كي اثر شب غ ريطای نااچ ز اسان.
همچ ن قلي های شب س ستم ها با تط ر تعداد چاه ابجا می وند .بي م ظور مقایسي کلکای
-1-4الف تا -1-4ج رسم ده اند.
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(الف)
(ب)

(ج)

کل  1-2نمودارضرایب شب بر تسب تعداد چاه .الف :ضریب شب يطی ب :ضریب شب غ ر يطی ج :ضریب
شب كل

نتایج بدسن آمده نشان می دهد كي با افزایش تعداد چاه كوانتومی ضرایب شب يطی غ ر يطای
و كل افزایش می یاب د .بررسی موقع ن قلي های شب نشان می دهد كي با افزایش تعداد چاه ها اخ
یک بي دو یک ایجایی قرمز 4قابل تو ي در تدود  31م لی الکترون ولان در موقع ان قلاي هاای
شب اتراق می افتد .سپ

با افزایش تعداد چاه اخ  3بي  42یک ابجایی آبای 3كوچاک در تادود

 4/1م لی الکترون ولن در موقع ن قلي های شب مشاهده می ود .رفتار مشاهده اده باا رفتاار
انرژی های گشار در کل -2-4ب در توافق می با د.
در ادامي این كار رفتار ضریب کسن با تط ر تعداد چاه كوانتومی بررسی ده اسان .نتاایج ایان
بررسی روی ضریب کسن يطی غ ر يطی و كل برای س ستم نوعی با تعداد چاه تعداد چاه 4و

Red shift
Blue shift
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1
2

 2و 41و  42در کلکای -2-4الف تا -2-4د بررسی ده اسن .در این محاسبات گشارهای E2-E1
مورد بررسی قرار گرفتي اند .مقایسي این نتایج نشان می دهد كي ضرایب کسن در تط ر تعداد چاه
اخ یک بي دو كاهش و با افزایش ب شتر تعداد چاهکا افزایش می یابد.

n=1
(الف)

(ب)

n=2

n=10

n=18
(د)

(ج)

کل  2-2اثر تعداد چاه روی رفتار ضریب کسن يطی غ ر يطی و كل چاهکای كوانتومی چ د گاني با 4و 2و
 41و  42چاه

س ستم چاه كوانتومی دو گاني تد اقل ضریب کسن را نشان می دهد .تط ر ضریب کسن غ ار
يطی برای همي س ستم ها ناچ ز اسن.
برای مشاهده بکتر رفتار ضریب کسن يطی غ ر يطی و كل با تط ر تعداد چاهکاای كوانتاومی
در کل های -6-4الف تا -6-4ج رسم ده اند .برای کسن مرتبي  2دو رژیم و اود دارد .بارای
س ستم های با تعداد چاه كمتر اخ ( 41بي غ ر اخ چاه یگاني) ضریب کسن ابتادا افازایش یافتاي و
ب ش ي يود می رسد و سپ

بي مقدار صرر كاهش می یابد .اما در س ستم هاای اامل ب شاتر اخ
59

 41چاه ضریب کسن ابتدا بي كم ي يود رس ده و سپ

بي ب ش ي ای افزایش می یابد و پ

اخ

آن مجددا بي مقدار صرر كاهش می یابد.

(الف)

(ب)

(د)

(ج)

کل  6-2اثر تعداد چاه روی (الف) :ضریب کسن يطی (ب) :ضریب کسن كل و (ج) و (د) :ضریب کسن
غ ر يطی چاهکای كوانتومی چ د گاني .در قسمن (ج) ضریب  416برای چاه های بي غ ر اخ چاه كوانتومی یگاني می
با د.

 2-9-4بررسـی خـواص نـوري چاههـاي كوانتـومی چندگانـه  GaN/AlNدر ميـدان
مغناطيسی خارجی
بررسی يوا

نوری چاه كوانتومی چ دگاني  GaN/AlNدر تضور یک م دان مط ا سی ياار ی

در راستای ر د یکی دیگر اخ كارهایی اسن كي در این رسالي بي آن پردايتاي ایام .مااده ای كاي در
بيش قبل مورد بررسی قرار داده بودیم دارای گسستگی نواری نوار رسانش  332م لی الکترون بود
كي كوچک می با د .اك ون سايتار چاه كوانتومی  GaN/AlNكي ابجایی نواری بزرگی در تدود
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 4321م لی الکترون ولن دارد را مورد بررسی قرار می ده م .معموال اعمال م دان مط ا سای باي
ع وان یک ابزار انعطاف پشیر برای بررسی ویژگ کای ميتلف سايتارهای كوانتومی مورد استراده قرار
می گ رد .اعمال م دان مط ا سی می تواند پتانس ل محراور سااخی س ساتم را تط ار داده و در
نت جي باعث تط ر سايتار نواری نموني مورد مطالعي گردد .تط ر سايتار نواری می تواند ویژگ کاای
ف زیکی س ستم مورد مطالعي را بي ور قابل تو کی تط ر دهد .پارامترهای مورد اساتراده در ایان
بررسی در دول  4-2-4آمده اسن.
دول  :4-2-4پارامترهای مورد استراده در بررسی چاهکای كوانتومی .GaN/AlN

دت موج فرودی I
0.3×1010 Wat/m2

nr

n2D

Vconf(meV) m* /m0

1/45 3.0×1016 2/3

4323

در دول  3-2-4انرژی سي پای ن ترین خیرتراخ چااه كوانتاومی چ دگاناي ) 1  n  6 ( GaN/AlN
گزارش ده اسن.
دول  :3-2-4انرژی سي پای ن ترین خیرتراخ چاه كوانتومی چ دگاني GaN/AlNبر تسب م لی الکترون ولن

(  ) 1  n  6در غ اب م دان مط ا سی.
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بررسی این مقادیر نشان می دهد كي برای تعداد چاهکای كمتر اخ  5تبکگ ی  nگاني و اود دارد در
تال کي با افزایش ب شتر تعداد چاه این تبکگ ی کستي ده و س ستم چاه كوانتومی چ دگاناي باي
یک ابر بکي تبدیل می ود( روع تشک ل ریزنوارها).
در کل  41-4چگونگی تط رات انرژی خیر تراخها برای ساي تالان پایاي برانگ يتاي اول و دوم باا
افزایش تعداد چاهکا (  ) 1  n  9نشان داده ده اسن .همانطور كي در این کل دیده می ود باا
افزایش تعداد چاهکا(و در نت جي كاهش عمق چاه) انرژی خیرتراخها بطور یک وا افزایش می یابد.

کل  41-2اثر تعداد چاهکا روی انرژی خیر تراخهای چاهکای كوانتومی چ د گاني GaN/AlNبا عرض كلی ثابن
 61نانومتر.

در ادامي این كار انرژی خیرتراخهای چاه كوانتومی مرروض در تضور م دان مط ا سی (صرر تاا 35
تسال) محاسبي ده اند .نت جي این محاسبات در نمودارهای کل 44--4الف تا -44-4و آمده اناد.
همانطور كي در کل -44-4الف دیاده مای اود بارای چااه كوانتاومی یگاناي باا افازایش م ادان
مط ا سی تط ر محسوسی در انرژی خیرتراخها و ود ندارد .در چاه كوانتومی دوگاني درتال کي یاک
تبکگ ی دوگاني در انرژی تمام خیرتراخها و ود دارد افزایش م دان مط ا سای فقام باعاث افازایش
انرژی خیرتراخها ده اسن.
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(و)

(ه)

کل  44-2اثر م دان مط ا سی يار ی(در راستای ر د) روی انرژی خیر تراخهای چاهکای كوانتومی چ د گاني با
تعداد چاه ميتلف.

در چاه كوانتومی سي گاني با افزایش م دان مط ا سی تا تدود سي تسال تبکگ ی خیرتراخها کساتي
می ود .بي گوني ای كي یک تراخ تبکگن دوگاني و یک تراخ غ ر تبکگن بو اود مای آیاد .همچ ا ن
انرژی تراخ تبکگن با افزایش م دان مط ا سی افزایش قابال تاو کی مای یاباد .در چااه كوانتاومی
چکارگاني در اثر م دان مط ا سی تبکگ ی چکارگاني کستي ده و دو خیر تراخ با تبکگ ای دوگاناي
56

تول د می ود .در چاه كوانتومی پ ج گاني با افزایش م دان مط ا سای تاا تادود ساي تساال تاراخ
تبکگن پ ج گاني بي دو خیر تراخ تبکگن دوگاني و یک تراخ غ ر تبکگن می ک د .این روند با افازایش
تعداد چاهکای كوانتومی ادامي می یابد .همچ ن با افزایش م دان مط ا سی تا  35تساال و ب شاتر
مشاهده می ك م كي تقا ع ب ن خیرتراخها ن ز می تواند رخ بدهد.
در کل 43-4اثر م دان مط ا سی روی تابع موج بک جار ده تالن پایاي یاک چااه كوانتاومی 2
گاني نشان داده ده اسن.

کل  43-2اثر م دان مط ا سی روی ایگزیدگی تابع موج تالن پایي یک چاه كوانتومی سي گاني .GaN/AlN

این بررسی نشان می دهد كي با اعمال و افزایش م دان مط ا سی ایگزیدگی تابع ماوج بک جاار
ده در چاه كوانتومی وسطی افزایش و در چاهکای رف ن این چاه كااهش مای یاباد .ایان رفتاار
بدل ل سکموی بودن ملي م دان مط ا سی (معادلي  )3-3می با د.
در راستای بررسی يوا

نوری نموني های مورد نظر ضرایب شب آنکاا بار تساب انارژی فوتاون

فرودی و همچ ن م دان مط ا سی اعمالی بي اخای تعداد چاه های ميتلاف(  ) 1  n  6محاسابي
ده اند .نتاایج ایان بررسای در اکلکای -42-4الاف تاا -42-4و نشاان داده اده اناد .مقایساي
52

نمودارهای شب سي بعدی نشان می دهد كي بطور كلی با افزایش م دان مط ا سی ادت اشب
افزایش می یابد.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(و)

(ه)

کل  42-2نمودار تط رات ضریب شب كل بر تسب انرژی فوتون فرودی و م دان مط ا سی اعمالی برای
چاهکای كوانتومی  nگاني .GaN/AlN

54

ب این افزایش در چاه های دوگاني در مقایسي با بق ي چاهکا دیدتر اسن .بي عبارت دیگر پاسا.
این نموني بي افزایش م دان مط ا سی اخ سایر نموني ها سریعتر اسن .همچ ن مشاهده مای اود
كي نموني های با تعداد چاه فرد در تضور م دان مط ا سی ضرایب شب بزرگتری اخ ياود نشاان
می ده د .در ب ن نموني ها رفتار ضرایب شب چاهکای كوانتاومی چکاار و اش گاناي در تضاور
م دان مط ا سی اعمالی با نموني های دیگر مترااوت اسان .در ایان نموناي هاا باي اخای م ادانکای
مط ا سی اعمالی بزرگ( 31تا  35تسال) تط رات ضرایب شب تقریبا بي صرر كاهش مای یاباد .اخ
سوی دیگر مقایسي موقع ن قلي های شب در این نموني ها نشان می دهاد كاي باا افازایش تعاداد
چاهکای كوانتومی یک ابجایی آبی در موقع ن قلي های شب ایجاد می اود .نکتاي آيار ای کاي
تط رات ضرایب شب با افزایش م دان مط ا سی در چاه كوانتومی یگاني اخ سایر نموني هاا ك ادتر
می با د.
در بررسی انجام ده روی ضرایب شب ضرایب شب مرتبي  2ن ز محاسبي دند تا اثار آنکاا روی
ضریب شب كل مشيص گردد .در کلکای  44-4نموني ای اخ رفتار ضرایب شب مرتباي  2بارای
چاه كوانتومی سي گاني در تضور م دان مط ا سی نشان داده ده اسن .مقایسي نمودارها نشان می
دهد كي رفتار ضرایب شب مرتبي  2ب ي ضرایب شب يطی بوده ل کن مقادیر آن بس ار كوچاک
می با د .ب ابراین تاث ر چ دانی روی شب كل نيواه د دا ن.
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(الف)

(ب)

(د)

(ج)

(و)

(ه)

کل  44-2تط رات ضریب شب مرتبي چاهکای كوانتومی  nگاني بر تسب انرژی فوتون فرودی و م دان
مط ا سی اعمالی.

پارامتر دیگری كي در بررسی های نوری این نموني ها بررسی گردید ضرایب کسن نموناي هاا مای
با د .در کل -45-4الف تا -45-4و اثر افزایش تعداد چااه كوانتاومی و م ادان مط ا سای روی
ضریب کسن كل نموني ها نشان داده ده اسن.
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(ب)

(الف)

(د)

(ج)

(و)

(ه)

کل  45-2نمودار تط رات ضریب کسن كل بر تسب انرژی فوتون فرودی و م دان مط ا سی اعمالی برای
چاهکای كوانتومی  nگاني GaN/AlN

همانطور كي در این کلکا دیده می ود رفتار ضریب کسن در همي نموني ها تقریبا یکسان اسن.
یع ی با افزایش انرژی فوتون فرودی تا تدود  211م لی الکترون ولن ابتدا یک دره ایجاد می اود
و سپ

با افزایش ب شتر تا تدود یک الکترون ولن ضریب کسن تا یک مقدار تقریبا ثابن افزایش
12

می یابد .بي م ظور مشاهده آسانتر رفتار ضرایب کسن نمودار دو بعدی تط ارات ایان كم ان بار
تسب انرژی فوتون فرودی برای چاه كوانتومی سي گاني در کل  46-4رسم ده اسان .هماانطور
كي در این کل مشاهده می ود با افزایش م دان مط ا سی قلي ها و دره های ضریب کسن بي
سمن انرژی های ب شتر ( ابجایی آبی) ابجا می وند كي این می تواند بدل ل افزایش انرژی خیار
تراخها در تضور م دان مط ا سی اعمالی با د.

کل  46-2اثر م دان مط ا سی روی ضریب کسن كل چاه كوانتومی سي گاني .GaN/AlN

در ادامي رفتار ضریب کسن مرتبي سوم بر تسب انرژی فوتون فرودی و م دان مط ا سی اعمالی
در نموني های چاهکای كوانتومی چ دگاني مورد نظر ن ز بررسی د .نتایج این بررسی در اکل -4
-41الف تا -41-4و نشان داده ده اسن .این بررسی نشان می دهد كي اوال رفتار ضاریب کسان
مرتبي سوم ب ي رفتار ضریب کسن يطی بوده و ثان ا مقادیر ضریب کسن بدسن آماده بسا ار
كوچک اسن .ب ابراین آثار آن در ضریب کسن كل بس ار ناچ ز بوده و قابل صرف نظر كردن اسن.
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(ب)

(الف)

(د)

(ج)

(و)

(ه)

کل  41-2اثر تعداد چاه كوانتومی و انرژی فوتون فرودی و م دان مط ا سی روی ضریب کسن مرتبي سوم
چاهکای كوانتومی  nگاني.

10

بي م ظور بررسی قدرت گشارهای ب ن خیرتراخهای نموني های مورد نظار كم ان بادون بعاد قادرت
نوسانگر 4ب ن گشارها ن ز در ادامي این كار با استراده اخ رابطي ( )6-4محاسابي اد .در اکل 42-4
قدرت نوسانگر نوعی گشار (3بر انگ يتي اول) بي (4تالن پایاي) بار تساب تعاداد چااه كوانتاومی و
همچ ن م دان مط ا سی اعمالی نشان داده ده اسن.

کل  -12اثر تعداد چاه و م دان مط ا سی روی دت نوسانگر چاهکای كوانتومی  nگاني.

همانطور كي در این کل دیده می ود با افزایش م دان مط ا سی اعماالی قادرت گاشارها بارای
تمام چاهکای كوانتومی افزایش می یابد .همچ ن با افزایش تعداد چاهکا افزایش م دان مط ا سی
قدرت نوسانگر را بطور قابل تو کی افزایش می دهد .این رفتاار در توافاق باا گازارش گاروه ل او و
همکاران می با د ] .[456علن افزایش قدرت نوسانگر می تواند بي دل ل افزایش انرژی گشار  3بي 4
با افزایش تعداد چاهکای كوانتومی(عرض كل ثابن) و افزایش م دان مط ا سی با د.

نتيجه گيري
در این بيش با كمک روش تراضل محدود معادلي رودی گر در تقریب رم موثر با كماک تقریاب
توابع پوش برای یک س ستم چاه كوانتومی چ دگاني تل اد و باا كماک روش مااتری

چگاالی

Oscillator strength

10

1

فشرده ویژگ کای نوری و ویژگ کای الکترون کی مورد بررسی قرار گرفن .اثر تعداد چاهکا روی انرژی
خیر نوارها انرژی های گشار انرژی فرمی تابع موج تالن پای ن س ستم ضرایب شب يطی غ ار
يطی وكل وهمچ ن ضریب کسن يطی غ ر يطی و كلی چاهکای كوانتومی چ د گاني باي اخای
تعداد چاهکای ميتلف و ول كلی ثابن مورد بررسی قرار گرفن .سايتار مورد بررسی در این بيش
چاهکای كوانتومی چ دگاني  GaN/AlNو  AlGaAs/GaAsكي بي ترت ب ابجایی های ناواری
بس ار بزرگ و كوچکی دارند می با د .بي ع وان یک اثر يار ی اخ یک م دان مط ا سای اساتراده
د .م دان مط ا سی می تواند بي ع وان یک ابزار انعطاف پاشیر بارای بکباود و یاا تط ار ویژگای
س ستم های ميتلف مورد استراده قرار گ رد .اثر م دان مط ا سی اعماالی در راساتای ر اد روی
انرژی خیر نوارها تابع موج تالن پایي قلي های ضاریب اشب يطای غ ار يطای و كال ضارایب
کسن يطی غ ر يطی و كل و دت نوسانگر چاهکای كوانتومی چ د گاني با تعداد ميتلف چاه
و اثر تعداد چاهکا روی انرژی خیر نوارهای چاهکاای كوانتاومی چ اد گاناي و همچ ا ن اثار م ادان
مط ا سی و تعداد چاهکا روی ابجایی بي قرمز یا آبی قلي های شبی و اکافتگی تراخهاای چااه
كوانتومی  nگاني بي  n/2تراخ دوبار تبکگن در اثر م دان مط ا سی مورد بررسی قرار گرفن .در این
بيش  221يم برنامي  c++روی روش تراضل محدود بروش ماتری

10

چگالی فشرده نو تي د.

فصل  :5الگوریتم هاي تفاضل محدود،
ماتریس انتقال و مرز عبوري كوانتومی
براي بررسی  :الف :ویژگيهاي
مغناطيسی(فيلتر اسپينی) ،ب :مطالعه
سازوكار توليد ریز نوار در ابر شبکه
هاي  GaN/AlNو
GaAl0.7As0.3/GaAs
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4
 1-5بررسی ریزنوارهاي ابرشبکه هاي  GaN/AlNبا عرض موثر كلی ثابت

 1-1-5مقدمه
یک ابر بکي نقش مکمی در يوا

ترابرد باخی می ك د .یکی اخ مکمترین ویژگی های ابر بکي هاا

در بررسی ترابرد كوانتومی 4تشک ل ریزنوار 3اسن كي در دهي های اي ار ماورد تو اي قارار گرفتاي
اسن] .[43-44در بررسی ویژگی های ریزنوار ها ترابرد ریزنوارهاا [452-451]2بارای ریزنوارهاای
عریض ] [456و كم ضيامن] [461مطالعي ده اند .اماروخه ابر ابکي هاای تول اد اده بار پایاي
ترك بات ن مرسانای گروه  III-Nنظ ر  AlN/GaNنقش مکمی در ساين قطعات نانو سايتاری نظ ر
ترانزیستورهای تونلی تشدیدی [464] 4ل زرهای آبشاری كوانتاومی [463] 5و آ کارسااخها][462
ایرا می ك د.
بي م ظور دا تن ابر بکي هایی با ویژگ کای مورد نظر بلوكکای اول ي ميتلری تا ك ون بررسی ده
اند كي اخ ب ن آنکا می توان بي ابر بکي های ف بوناچی [464]6و پاسکال [465]1ا اره كرد .اثر عرض
چاه بر تشک ل ریزنوار ن ز توسم گروه های تحق قاتی ميتلف بررسی ده اسن]454و  .[31در این
بيش انرژی ریزنوارها و همچ ن ضارایب عباور برپایاي روش مااتری

انتقاال [466] 2در ساايتار

كوانتومی چ دگاني  AlN/GaNبا ضيامتکای كلی  61 41و  411نانومتر محاسبي و بررسای اده
اند.

 2-1-5رهيافت محاسبات
1

Quantum transport
Miniband
3
Miniband transport
4
Resonant tunneling transistor
5
Quantum cascade lasers
6
Fibonacci
7
Pascal
8
Transfer matrix method
2
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عبور الکترونکا اخ یک سايتار چاه كوانتومی نوعی (نظ ر  GaN/ALNدر این مطالعي) را می توان باا
تل معادلي رودی گر با استراده اخ تقریب رم موثر و بي كمک روش تابع پوش مورد بررسای قارار
داد .هام لتونی تاكم با رابطي خیر داده می ود:
 P2

) V (z )  (z )  E (z

*
 2m


)(4-5

كي در این رابطي * mرم موثر و )  V (zپتانس ل محرور ساخی اسن .این پتانسا ل باا رابطاي خیار
تعریف می ود:

)(3-5

i 1
i
Leff  z 
Leff
2N  1
2N  1

;

i  1,3,...
i  2, 4,...

V
V (z )   conf
0

كي در این رابطي  Nتعداد چاهکا  Vconfابجایی نوار رسانش و  iماره چاه یا سد پتانس ل اسان.
در ای جا معادلي ( )4-5را با كمک روش مشکور گسستي ساخی ] [461تل نماوده ایم(بياش )4-2
كي در ادامي نتایج آن مورد بررسی قرار گرفتي اسن .مقادیر رم موثر استراده ده در این محاسابي
برای  GaNو  Al Nبي ترت ب  m* = 0.12meو  m* = 0.48meبوده اسن].[445

 9-1-5نتایج و بحث:
در این كار ابتدا انرژی ریزنوارها و همچ ن تط رات آنکا بر تسب تعاداد چااه كوانتاومی چ دگاناي
متقارن  GaN/AlNبا عرض كل ثابن  61 41و  411نانومتر محاسبي و بررسی ده اند .نتایج این
كار در کل ( )4-5نشان داده ده اسن .بي م ظور مقایسي تط ارات انارژی ریزنوارهاا بارای چااه
كوانتومی چ دگاني  GaN/AlNبا عرض چاه ثابن یک نانومتر (اما عرض كل غ ر ثابن) ن ز بررسی
ده اسن .همانطور كي در این کل دیده می ود برای یک ساايتار چااه كوانتاومی چ دگاناي باا
عرض كل غ ر ثابن ( کل -4-5الف) با افزایش تعداد چااه خیرنوارهاا تشاک ل اده و عارض آنکاا
افزایش می یابد و سپ

ثابن می ود .در این فرای د عرض ریزنوارها و ریزگافکا باا افازایش تعاداد

چاهکای كوانتومی افن و ي ز ندارد .همانطور كي در کل -4-5ب و ج و د دیاده مای اود رفتاار
14

ریزنوارها در سايتار چاه كوانتومی با عرض كلی ثابن كامال متراوت اسن .در ای جا تعداد چاه ها تاا
ایی افزایش داده ده اند كي عرض تقریبی هر چاه اخ  4/3نانومتر كمتر نشود .بررسی رفتار انرژی
خیرتراخها با افزایش تعداد چاه نشان می دهد كي بي دل ل كاهش عرض چاه ها ریزنوارهاا اروع باي
تشک ل دن كرده و در نت جي عرض هر نوار انرژی افزایش می یابد .این روند بي يوبی در چاهکاای
كوانتومی با عرض كل ثابن دیده می ود .بدل ل عریض دن هر نوار با كاهش عرض چاه تط رات
انرژی ریزگافکا ن ز غ ر یک واين اسن .برای مشاهده بکتر رفتار ریزنوارها و ریزگافکا نمودار تط رات
آنکا بر تسب تعداد چاه برای نموني با عرض كلی  61نانومتر در کل  3-5نشان داده ده اسن.

(ب)

(الف)

(ج)

(د)

کل  4-4نمودار تط رات انرژی ریزنوارها برتسب تعداد چاه برای س ستم چاه كوانتومی چ د گاني AlN/GaN
الف :چاه كوانتومی چ دگاني با عرض ثابن یک نانومتر(عرض كل غ ر ثابن) ب :چاه كوانتومی چ دگاني با عرض كل
ثابن  41نانومتر ج :چاه كوانتومی چ دگاني با عرض كل ثابن  61نانومتر د :چاه كوانتومی چ دگاني با عرض كل ثابن
 411نانومتر
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همانطور كي این کل نشان می دهد درتال کي برای دوم ن ریزگاف با افزایش تعداد چاه(تا تادود
 )1ابتدا انرژی افزایش یافتي و سپ

كاهش می یابد برای اول ن ریزگاف باا افازایش تعاداد چاه(تاا

تدود  44چاه) انرژی افزایش یافتي و سپ

ثابن باقی می ماند .همچ ن این بررسای نشاان مای

دهد كي هر سي ریزنوار (برای س ستم های با ضايامن مترااوت) دارای رفتاار یک اوای افزایشای باا
افزایش تعداد چاه می با د .روند این تط رات برای ریز نوارهای دوم و سوم با افزایش تعداد چاهکا
دیدتر اسن .نمای كلی تشک ل ریزنوارها در س ستم با تعداد چاه ميتلف نشان مای دهاد كاي باا
افزایش عرض كل بي دل ل افزایش تعداد چاهکا پک ای ریزنوارها افزایش می یابد.

کل  3-4عرض سي ریزنوار اول و دو گاف ریزنوار برای ابر بکي با ول كلی ثابن  61نانومتر

ب ابراین با تط ر عرض كلی سايتار یا تعداد چاهکای كوانتومی در ایان عارض مشايص مای تاوان
عرض ریزنوارها و ریزگافکا را مک دسی نمود.
در ادامي این بررسی نحوه تشک ل ریزنوارها ضارایب عباور الکتارون بار تساب انارژی در چاهکاای
كوانتومی چ دگاني مورد نظر را با استراده اخ روش ماتری
این محاسبات در کل های ( )2-5نشان داده ده اسن.

11

انتقال محاسبي كرده ایام] .[466نت جاي

کل  2-4نمودار ضرایب عبور برتسب انرژی ذره فرودی( )eVبرای سايتار چاه كوانتومی چ دگاني GaN/AlN
با عرض كل  61نانومتر.

همانطور كي در این کلکا دیده می ود برای یک س ستم رانشی 4تاا انارژی هاای خیار ابجاایی
نواری( 4321م لی الکترون ولن) عبوری مشاهده نمی ود .این م طقي را م طقي مم وعي كالس کی
می نام د .درهمي س ستم ها دیده می ود كي تشک ل ریزنوار تقریبا اخ سايتارهایی با تعداد  1چاه
روع می ود .این رفتار با رفتار مشاهده ده در کل -4-5ج در توافق اسن .كوچکی عرض ریز

Repulsive
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1

نوار در کل ( )g-2-5قابل روین می با د .س ستم های با تعداد چااه كمتار اخ  1اب ي چاهکاای
كوانتومی چ دگاني رفتار می ك د كي ریزنوار در آنکا تشک ل نمی ود.با افزایش تعداد چااه و ثابان
نگي دا تن عرض كل س ستم تعدادی ریزنوار در م طقي مم وعي تشک ل می ود.

کل  4-4نمودار ضرایب عبور یک ابر بکي با عرض چاه ثابن یک نانومتر (عرض كل متط ر)  AlN/GaNبر
تسب انرژی ذره فرودی.

بي م ظور مقایسي رفتار ضرایب عبور یک ابر بکي با عرض چاه ثابن یک نانومتر (عرض كل متط ار)
 AlN/GaNبر تسب انرژی ذره فرودی بررسی ده اسن .نتایج این بررسی در اکل هاای – 4-5
الف تا -4-5ط نشان داده ده اند .همانطور كي در ایان اکل دیاده مای اود باا افازایش تعاداد
چاهکای كوانتومی یک ریزنوار در م طقي مم وعي تشک ل می ود كي با افزایش ب شتر تعداد چاهکاا
پک ای آن ن ز بي تدریج افزایش می یابد .در تال کي موقع ن تشک ل ریزنوارها روی محور انرژی ثابن
اسن.
این در تال سن كي در سايتار مطالعي ده با عرض كل ثابن بي نظر می رسد كي موقع ان انارژی
ریزنوارها ابجا می وند .بررسی انجام ده نشان می دهد كي موقع ن انرژی ریزنوارها باا افازایش
تعداد چاه در م طقي مم وعي توخیع می ود .بي ع وان مثال با افزایش تعداد چاهکا ه گامی كي یک
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ابر بکي روع بي تشاک ل مای ك د(س ساتم  1چااهی) ریزنوارهاای دیاد در همساایگی انارژی
ابجایی نواری( 4321م لی الکترون ولن) قابل روین می با د .با افزایش تعداد چاه ها (ماثال 42و
 44و یا  )45مشاهده می ود كي موقع ن انرژی ریزنوارها بي سمن انرژیکای كمتر ابجا می ود.
در ضمن ه گامی كي یک چاه بي سايتار اضاافي مای اود ریزنوارهاا در ساايتار قبلای باي سامن
انرژیکای ب شتر در سايتار دید ابجا ده پک تر می وند و سرانجام با ریزنوار دیگری در سمن
راسن يود ترك ب می گردند .در هم ن خمان مشااهده مای اود كاي تعادادی ریزناوار دیاد در
انرژیکای كمتر ظاهر می وند .این رفتار با نتایج بدسن آمده در قسمن قبل( کل  )4-5در توافاق
اسن .همچ ن همانطور كي در کل های ( )2-5دیده می ود ریزنوار دوم(سمن راسن) ساریعتر
اخ ریزنوار اول(سمن چپ) عریض می ود و این همان چ زی اسن كي در کل ( )4-5ن ز مشاهده
می گردد .الخم بي ذكر اسن كي چ ن رفتاری در ابر بکي های معمولی (عرض كل متط ار و عارض
چاه و سد ثابن) دیده نمی ود.

نتيجه گيري
با كمک روش های تراضل محدود و ماتری

انتقال انرژی ریزنوارهاا و همچ ا ن ضارایب عباور در

سايتار چاه كوانتومی چ دگاناي  AlN/GaNباا ضايامتکای كلای  61 41و  411ناانومتر بررسای
دند .برای یک سايتار چاه كوانتومی چ دگاني با عرض كل غ ر ثابن با افزایش تعداد چاه خیرنوارها
تشک ل د عرض آنکا افزایش یافن و سپ

ثابن د .در این فرای د عرض ریزنوارها و ریزگافکا باا

افزایش تعداد چاهکای كوانتومی افن و ي ز ندا ن .برای یک سايتار چااه كوانتاومی چ دگاناي باا
عرض كل ثابن بي دل ل كاهش عرض چاه ها ریزنوارها روع بي تشک ل ادن كردناد و در نت جاي
عرض هر نوار انرژی افزایش یافن .بدل ل عریض دن هر نوار با كاهش عرض چاه تط ارات انارژی
ریزگافکا ن ز غ ر یک واين بود .درتال کي برای دوم ن ریزگاف با افازایش تعاداد چاه(تاا تادود )1
ابتدا انرژی افزایش یافتي و سپ

كاهش می یافن برای اول ن ریزگاف با افزایش تعداد چاه(تا تدود
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 44چاه) انرژی افزایش یافتي و سپ

ثابن باقی می ماند .نمای كلی تشک ل ریزنوارها در س ساتم

با تعداد چاه ميتلف نشان داد كي با افزایش عرض كل بي دل ل افزایش تعداد چاهکا پک ای ریزنوارها
افزایش می یابد .ب ابراین با تط ر عرض كلی سايتار یاا تعاداد چاهکاای كوانتاومی در ایان عارض
مشيص می توان عرض ریزنوارها و ریزگافکا را مک دسی نمود.برای تای اد یافتاي هاا نحاوه تشاک ل
ریزنوارها با كمک محاسبي ضرایب عبور الکترون بر تساب انارژی در چاهکاای كوانتاومی چ دگاناي
مورد نظر با استراده اخ روش ماتری

انتقال مورد بررسی قرار گرفن .در سايتار با عرض كال ثابان

بي نظر می رس د كي موقع ن انرژی ریزنوارها ابجا می اوند .بررسای انجاام اده نشاان داد كاي
موقع ن انرژی ریزنوارها با افزایش تعداد چاه هاا در م طقاي مم وعاي توخیاع مای اود .همچ ا ن
ه گامی كي یک چاه بي سايتار اضافي می د ریزنوارها در سايتار قبلی بي سمن انرژیکای ب شتر در
سايتار دید ابجا ده پک تر می دند و سرانجام با ریزنوار دیگری در سمن راسن يود ترك ب
می گردیدند .در هم ن خمان مشاهده می د كي تعدادی ریزنوار دید در انرژیکای كمتر ظاهر می
وند .این رفتار با نتایج بدسن ده بروش تراضل محدود در توافق بود.
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 2-5فيلتر هاي اسپينی بر پایه چاههاي كوانتومی چند گانه
 GaAs/GaAl0.7As0.3با طول موثر كلی ثابت

 1-2-5مقدمه
در دهي های اي ر تو ي خیادی بي ب عن برهمک ش ب ن اسپ ن تاملکای بار و مح م ا راف آنکا
در نانوسايتارهای ن مرسانا لب ده اسن .م ظور اخ برهمک ش اسپ ن-مدار برهمک ش م ان µs
و م دان مط ا سی درونی اتم می با د .چون م دان مط ا سی درونی اخ انداخه تركن خاویي ای
مداری الکترون نا ی می ود یع ی بي انداخه تركن خاویي ای مداری الکترون مربوط اسن بي هم ن
دل ل برهمک ش فوق را برهمک ش اسپ ن-مدار گوی د .مطالعات نظری اي ر امکان قطبش اسپ ن
الکترونکا اخ ریق تونل خنی تشدیدی 4را نشان داده اسن] .[462پدیده ترابرد اسپ ی می تواند در
اثر برهمک ش اسپ ن مدار را با 3و درسلکاوس 2ایجاد ود] .[466-462برهمک شکای اسپ ن-مدار
را با و درسلکاوس بي يا ر عدم تقارن وارونی سايتاری 4و عدم تقارن وارونی تجمی 5رخ می
دهد] .[414-411اثر ف لتر اسپ ی ممکن اسن در مواد مط ا سی] [413و غ ر
مط ا سی ] [412ظاهر ود .یک راه مستق م برای بررسی پدیده ف لتر اسپ ی محاسبي ضرایب
عبور و قطبش اسپ ی اسن] .[415-414در این كار با استراده اخ روش مرخ عبوری
كوانتومی( [416] 6مسللي مطرح ده در بيش  4-2بي اخای رایم مرخی باخ) ضرایب عبور و
همچ ن قطبش اسپ ی برای چاه كوانتومی چ دگاني  GaAl0.7As0.3/GaAsبا عرض كل ثابن 61
نانومتر محاسبي و بررسی ده اند.

1

Resonant tunnening
)Rashba spin–orbit interaction (RSOI
3
)Dresselhaus spin-orbit coupling (DSOC
4
Structural inversion asymmetry
5
Bulk inversion asymmetry
6
Quantum transmitting boundary method
2
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 2-2-5رهيافت
ترابرد الکترونکا با بردار موج ) k = (k||, kzدر سايتار چااه كوانتاومی  GaAl0.7As0.3/GaAsكاي در
راستای ] [001ر د داده ده با د را می توان با كمک ره افن تاابع پاوش و تقریاب ارم ماوثر
بررسی نمود .بردارهای موج در صرحي فرل مشتر

و مولري برعماود بار آن باي ترت اب باا || kو kz

نشان داده می وند .هام لتونی مورد استراده در این بررسی را می توان برورت خیر نو ن:
 P2

V  H SO   E

*
 2m


)(2-5

ملي برهمک ش اسپ ن مدار ن ز با معادلي خیر مشيص می ود:













)H SO  H Dresselhus    x k x k y2  k z2   y k y k z2  k x2   z k z k x2  k y2  (4-5

كي در آن   iو  kiبي ترت ب ماتری

پائولی و بردار موج الکترون هست د .بعالوه ) 76 eV A 3  ( 

دت برهمک ش اسپ ن مدار درسلکاوس اسن كي با مدل ك ن[ 411]4محاسبي مای اود .ضارایب
عبور ( )t±با كمک روش مرخ عبوری كوانتومی محاسبي ده اند .قطبش اسپ ی ( )Pهم كي نمای ده
ايتالف نسبی عبور اسپ کای باال و پای ن اسن ن ز اخ رابطي خیر بدسن می آید:
)(5-5

2

t  t

2

t  t

2

2

P

در این این محاسبات مقادیر رم موثر الکترون در  GaAsو  GaAl0.7As0.3بي ترت اب برابار = *m

 0.067meو  m* = 0.0914 meدر نظر گرفتاي اده اناد] .[412همچ ا ن مقاادیر || kو پتانسا ل
محرور ساخی بي ترت ب برابر  0.04 Aº-1و  0.2 eVفرض ده اند .عرض كل سايتار ن ز ثابن و برابار
 61نانومتر در نظر گرفتي ده اسن.

 9-2-5نتایج و بحث:
Kane model
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1

بي م ظور مطالعي ب عن ترابرد الکترونکا در این سايتار ابتدا اخ اثر برهمک ش اسپ ن مادار ( ملاي
 H SOدر رابطي ( ))2-5صرف نظر كرده ایم .در کل ( )5-5ضرایب عبور محاسبي ده برای بارای
چاه كوانتومی چ دگاني مرروض (  ) 1  n  11نشان داده ده اسن .قلي ها در نمودار عباور در اثار
تشدید انرژی ایجاد می وند] .[452ه گامی كي انرژی ذره با یکی اخ انرژی های س ساتم (تااالت
بي مق د) یکی ود بي دل ل تدايل ساخنده موج رونده و موج انعکاسی اخ سد بعدی ناگکاان عباور
ب ش ي می ود با تط ر در انرژی رط تدايل ساخنده اخ ب ن می رود و در نت جي عبور كاهش می
یابد.

(الف)

(ب)

(ج)

کل  5-4ضرایب عبور بر تسب انرژی در چاهکای كوانتومی چ د گاني  GaAl0.7As0.3/GaAsبا عرض كل
ثابن (61نانومتر).
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همانطور كي در این کل ها دیده می ود برای بعضی اخ مقادیر انرژی ضرایب عبور برابر یک (عبور
صد درصد) می ود .در چاه كوانتومی یگاني با افازایش انارژی عباور كلای افازایش یافتاي و رفتاار
نوسانی

ف عبوركاهش می یابد .بررسی رفتار عبور نشان می دهد كي باا افازایش تعاداد چااه (در

تال کي عرض كلی س ستم ثابن نگي دا تي ده اسن) تعدادی دره عم ق در نمودار عبور ظاهر می
ود .با افزایش تعداد چاهکا موقع ن دره های عبور بي سامن انرژیکاای ب شاتر در راساتای محاور
انرژی ابجا می وند .با افزایش تعداد چاه این روند ادامي می یابد .در این فرای د لبي عبور ن از باي
سمن انرژی های ب شتر ابجا می ود.
در ادامي رن دگی اسپ ن مدار را ن ز بي هام لتونی معادلاي  2-5اضاافي نماوده و ضارایب عباور
اسپ ن باال و پای ن و همچ ن قطبش اسپ ی را محاسبي می ك م .نت جي این محاسبات در اکل
 6-5نشان داده ده اسن .بدیکی اسن خمانی كي یکی اخ ضرایب عبور و قطابش اساپ ی همزماان
ب ش ي وند عمل ف لتری گ صورت پشیرفتي اسن .این امر م جر باي ایجااد یاک ریاان تاونلی باا
اسپ کای قطب ده می ود .بررسی نتایج بدسن آمده نشان می دهد كي با افزایش تعداد چاهکا در
بعضی اخ گستره های انرژی ضرایب عبور بي ب شترین مقدار يود یع ی  4می رسا د .همچ ا ن در
بعضی اخ گستره های انرژی با این پدیده روبرو می ویم كي ب ش ي عباور بارای اساپ کای بااال و
پای ن در یک گستره انرژی رخ نمی ده د كي نت جي آن قطبش اسپ ی در آن گستره انرژی اسن.
مقایسي قطبش اسپ ی س ستم های با تعداد چاهکای متراوت(در گستره انرژی مورد بررسی  1تا 4
الکترون ولن) نشان می دهد كي قطبش اسپ ی برای نموني های با تعاداد چااه  5و  6و  1اخ هماي
ب شتر اسن .در س ستم  6چاهي این گستره تقریبا  451م لی الکترون ولن و در س ستم  1چاهي
این گستره تقریبا  421م لی الکترون ولن يواهد بود كي بي ترت ب در گستره های انرژی ]-1/11
 [1/63و] [1/11-1/65الکترون ولن رخ می ده د .مقایسي این نتایج نشان می دهد كي این گستره
انرژی با افزایش تعداد چاه بي سمن انرژی های بزرگتر ابجا می ود.
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کل  6-4ضرایب عبور مربوط بي ذرات با اسپ ن باال و پای ن و همچ ن قطبش اسپ ی در چاهکای
كوانتومی GaAs/GaAl0.7As0.3با ول كلی ثابن  61نانومتر
925

ب ابراین با تط ر تعداد چاه می توان قطبش اسپ ی گستره ای اخ انرژی كي در آن قطبش اسپ ی
رخ می دهد و همچ ن موقع ن این گستره را مک دسی نمود.
علن بروخ نوسانات دید در بعضی اخ گساتره هاای انارژی ماثال در تادود  1/3الکتارون ولان در
س ستم  2چاهي بي نظر می رسد بدل ل تشک ل ریز نوار در این س ستم می با اد .كاي در بياش
قبل بي آن پردايتي د .در این گستره اخ انرژی قطبش اسپ ی با تط رات اند
صرر می ود و با اند

انرژی بي سارعن

تط ر دیگر دوباره بي یک مقدار محدود قابل مالتظي ای بر می گردد.

نتيجه گيري
با كمک روش مرخ عبوری كوانتومی ضرایب عبور ( )t±و همچ ن قطبش اسپ ی ( )Pبرای س ستم
چاه كوانتومی چ دگاني  GaAl0.7As0.3\GaAsمحاسبي دند .در ابتدا اثار بارهمک ش اساپ ن مادار
درنظر گرفتي نشد و نشان داده د كي با افزایش تعداد چاه (و در عرض كلای ثابان س ساتم ) لباي
عبور بي سمن انرژی های ب شتر ابجا می ود .برای این كي گستره ای اخ انرژی ب اب م كاي در آن
یکی اخ ضرایب عبور باال وپای ن و همچ ن قطبش اسپ ی همزمان ماكزیمم ود باید رن دگی
اسپ ن مدار درسلکاوس رو ن ود .با افزایش تعداد چاهکا در بعضی گستره های انارژی ضارایب
عبور بي ب شترین مقدار يود یع ی (یک) رس دند .اخ آنجایی كي بعضی اوقات این ماكزیمم هاا بارای
اسپ کای باال و پای ن در یک گستره انرژی رخ نمی ده د ب ابراین قطبش اساپ ی در آن گساتره
انرژی تاصل د .مقایسي قطبش اسپ ی س ستم های با تعداد چاهکای متراوت(در گستره انارژی
مورد بررسی  1تا  4الکترون ولن) نشان داد كي قطبش اسپ ی برای نموني های با تعداد چاه  5و 6
و  1اخ همي ب شتر اسن .در س ستم  6چاهي ایان گساتره تقریباا  451م لای الکتارون ولان و در
س ستم  1چاهي این گستره تقریبا  421م لی الکترون ولن بود كاي باي ترت اب در گساتره هاای
انرژی ] [1/63-1/11و] [1/11-1/65الکترون ولن رخ می داد .ب ابراین با تط ر تعداد چاه می توان
قطبش اسپ ی گستره ای اخ انرژی كي در آن قطبش اسپ ی رخ می دهد و همچ ن موقع ن این
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گستره را مک دسی نمود .علن بروخ نوسانات دید در بعضی اخ گستره های انرژی ماثال در تادود
 1/3الکترون ولن در س ستم  2چاهي ن ز بي نظر می رسد بدل ل تشک ل ریز ناوار در ایان س ساتم
می با د . .در این بيش  211يم برنامي  c++روی روش تراضال محادود و همچ ا ن  111يام
برنامي  c++روی روش ماتری

انتقال و همچ ا ن  511يام برناماي  MATLABروی روش مارخ

عبوری كوانتومی نو تي د.
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فصل  :6الگوریتم هاي :نظریه تابعی چگالی اسپينی وابسته به
دما و روش خودسازگار  K.Pشش نواره براي بررسی  :الف:
اثرات دما بر قطبش اسپينی گاز الکترون دو بعدي ،ب :مطالعه
اثرات آالیش عنصر مغناطيسی منگنز و دما بر گاز حفره دو
بعدي محصور در چاههاي كوانتومی چند گانه , GaN/AlN
GaAl0.7As0.3/GaAs
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6

The underlying physical laws necessary for the mathematical theory of a large part of physics
and the whole of chemistry are thus completely known, and the difficulty is only that the exact
solution of these laws leads to equations much too complicated to be soluble.
Paul Dirac 1929

 1-6بررسی اثر دما قطبش اسپينی یک گاز الکترون دو بعدي محصور در چـاه
كوانتومی چندگانـه  Al0.3Ga0.7As/GaAsبـه روش الگـوریتم تـابعی چگـالی
اسپينی وابسته به دما

 4-4-6مقدمي
در ی سالکای اي ر پژوهش در توخه ترابرد وابستي بي اسپ ن در س ستم های نانوسايتار اخ
موضوعات مورد عالقي پژوهشگران بوده اسن] .[56مطالعات نظری در يرو

قطبش اسپ ی در

گاخهای الکترونی رق ق] [61و همچ ن واهد تجربی برای این پدیده] [464-461ارائي ده اند.
همچ ن امکان فرومط ا

دن گاخ الکترونی دو بعدی در آخمایش های ترابرد در چاه كوانتومی

یگاني  GaAsگزارش ده اسن] [461و امکان ك ترل قطبش اسپ ی گاخ الکترون دو بعدی در چاه
كوانتومی  CdTeتوسم گروه ف ل پ

و همکاران ] [464گزارش ده اسن.

مطالعي س ستم گاخ الکترون دو بعدی با استراده اخ نظریي تابعی چگالی اسپ ی امکان پشیر می
با د .پایي این روش نظریي توماس-فرمی می با د كي برپایي آن برای بررسی كوانتومی دستگاه ب
الکترونی اخ چگالی الکترونی بي ای تابع موج این دستگاه استراده می ود .در نظریي توماس فرمی
برهم ك ش تبادلی-همبستگی لحاظ نمی ود .در روش تابعی چگالی ابتدا معادلي ب

ذره ای بي

چ د معادلي تک ذره ای کستي می ود و با تل آنکا می توان سايتار الکترونی س ستم را تع ن
كرد .ب ابراین در روش تابعی چگالی ابتدا با كمک قض ي اول هوه برگ-كوهن 4ثابن می ود كي
ویژگ کای تالن پایي یک س ستم ب
ميتري فضایی تع ن می وند .سپ

الکترونی بي ور یکتا با یک چگالی الکترونی وابستي بي سي
با كمک قض ي دوم هوه برگ-كوهن یک تابعی انرژی

Hohenberg–Kohn
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تعریف می ود و ثابن می ود كي چگالی الکترونی تالن پایي این تابعی را كم ي می ك د .در
نکاین با كمک ره افن كوهن -م س ستم برهمک شی روی س ستم غ ربرهمک شی ترویر ده و
این س ستم

دید تل می ود .در واقع در س ستم غ ر برهمک شی الکترونکای غ رهمک ش در

یک پتانس ل موثر تركن می ك د .این پتانس ل موثر امل پتانس ل يار ی و برهمک ش كول ی
ب ن الکترونکا (مثال برهمک ش تبادلی همبستگی) می ود .مشکل روش تابعی چگالی كوهن -م
وارد كردن اثر پتانس ل تبادلی همبستگی اسن كي کل بستي( یا دق ق) 4تحل لی ندارد .ولی با
كمک ره افتکای عددی یک تابعی پارامتری ده برای آن ارائي می ده د .در این كار اخ ره افن
ارائي ده در مر ع ] [416استراده ده اسن .امکان وارد كردن دما در محاسبات برپایي نظریي
تابعی چگالی اسپ ی د واریکای خیادی را بي همراه دارد .در این مطالعي با استراده اخ یک الگوریتم
تابعی چگالی اسپ ی وابستي بي دما 3قطبش اسپ ی گاخ الکترون دو بعدی محرور در یک س ستم
چاه كوانتومی چ دگاني  Al0.3Ga0.7As/GaAsبا عرض كلی ثابن و همچ ن اثر دما بر تراخ فرمی و
خیر تراخ های این س ستم بررسی ده اسن .در این محاسبات اخ تل يود ساخگار معادلي رودی گر
و معادلي پواسون كمک گرفتي ده اسن .برای ایجاد ناهمسانگردی بي م ظور ایجاد قطبش اسپ ی
اخ یک م دان مط ا سی بس ار ضع ف در راستای ر د چاه كوانتومی استراده ده اسن.

 3-4-6ره افن محاسبات
هام لتونی تاكم در این مسالي را می توان برورت خیر در نظر گرفن:
)(4-6


  E 


 P2
V

*
 2m

كي در آن * mرم موثر الکترون و  Vپتانس ل محرور ساخی اسن كي امل پتانس ل برهمک ش

تبادلی-همبستگی(  ) VXCپتانس ل هارتری( )VS.C.و ملي خیمان(  ) g B B می با د .در ملي

خیمان  اسپ ن الکترونکا(   B ) 1/ 2مگ تون بوهر  g=2و  Bم دان مط ا سی هست د .تقریب
Closed form
Temperature dependent spin density functional theory
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چگالی اسپ ی موضعی )LSDA( 4بر پایي تل يود ساخگار معادالت كوهن -م استوار اسن .تراوت
عمده تقریبکای چگالی الکترون موضعی )LDA(3و تقریب  LSDAدر این اسن كي پتانس ل
برهمک ش تبادلی-همبستگی همزمان بي چگالی ذرات و قطبش اسپ ی موضعی وابستي اسن.
ب ابراین بایستی بطور همزمان دو معادلي كوهن -م رن ده كي امل پتانس لکای موثر وابستي بي
اسپ ن می با د تل ود .تقریب  LSDAاول ن بار توسم هدین و همکاران] [421و همچ ن
ژانن و همکاران ] [424فرمول ب دی د .اخ این تقریب می توان برای مطالعي س ستم های
فرومط ا سی در تضور و یا عدم تضور م دان مط ا سی استراده نمود].[423
گاخ دو بعدی وابستي بي اسپ ن بوس لي چگالی

    

ايتي می ود كي در آن



و



بي ترت ب چگالی تاملکای با اسپ ن باال و پای ن می با د .ب ابراین ملي پتانس ل هارتری برورت
خیر نو تي می ود:
)(3-6
كي در این رابطي

p

و

p

e2

N   p  p 

 r  0  im

 2V s .c . 

بي ترت ب چگالی های اسپ ن باال و پای ن ذرات و  Nimتراكم نايالری

های ده ده می با د .همچ ن برای در نظر گرفتن ملي پتانس ل برهمک ش تبادلی-همبستگی
اخ ره افن ارائي ده در مر ع ] [416استراده كرده ایم .بيش همبستگی این انرژی اخ برهمک ش
م ان الیيهای بستيی اتمها نا ی می ود بطوریکي با افزایش تعداد الیيهای بستي مقدار انرژی
همبستگی كاهش می یابد .در این كار معادالت ( )4-6و ( )3-6با روش برش خنی] [464و برورت
يود ساخگار تل

ده اند .چگالی های تاملکای اسپ ن باال و پای ن با كمک رابطي خیر بدسن آمده

اند]:[454
)(2-6

  n    
m *k BT  2 

ln
1

exp



n
2 2
 k BT  


p n 

)Local-spin-density approximation (LSDA
)Local-density approximation (LDA
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كي در این رابطي پارامترهای σ

 , m*, kB, T,و μبي ترت ب معرف اسپ ن باال یا پای ن دمای

مطلق ثابن بولتزمان رم موثر ثابن پالنک و پتانس ل

م ایی هست د.

 2-4-6نتایج و بحث
برای بررسی چگالی تاملکای اسپ ن باال و پای ن و سپ

قطبش اسپ ی ن اخ بي دانستن انرژی

فرمی اسن كي می تواند اخ ریق رابطي  2-6بي دسن آید .این بررسی در این كار انجام ده اسن.
نتایج محاسبات مربوط بي اثر دما بر تراخ فرمی در کلکای ( )4-6نشان داده ده اسن.

کل  4-6نمودار تط رات انرژی فرمی بر تسب دما بي اخای تعداد ميتلف چاه.

همانطور كي در این کل دیده می ود در همي نموني های مطالعي ده افزایش دما می تواند م جر
بي كاهش انرژی فرمی ود .در گستره دمایی بررسی ده م زان كاهش انرژی فرمی درتدود-41
 45م لی الکترون ولن برای هر س ستم می با د .همچ ن انرژی فرمی برای نموني های امل 4
تا  1چاه بس ار بي یکدیگر نزدیک هست د .این نشان می دهد در صورتی كي چگالی گاخ الکترون دو
بعدی( )n2Dثابن با د افزایش تعداد چاه اخ یک م زان بي بعد(در این كار  4چاه) تاث ر قابل تو کی
در انرژی فرمی نيواهد دا ن .در تمام محاسبات انجام ده در این بيش مقدار  n2Dبرابر  4145در
نظر گرفتي ده اسن مگر آنکي عدد دیگری ذكر ده با د.
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مقایسي تط رات انرژی فرمی با دما در نموني های مطالعي ده نشان می دهد كي فاصلي ب ن تراخهای
انرژی س ستم  mچاهي و  m+1چاهي با افزایش  mكاهش می یابد.
در ادامي این كار اثر دما در گستره صرر تا  11كلوین بر دو خیرتراخ انرژی تالن پایي و
برانگ يتي اول س ستم بررسی د كي نتایج این بررسی در کل ( )3-6نشان داده ده اسن.
همانطور كي در این کل دیده می ود با افزایش دما تا تدود  45در ي كلوین انرژی بي ت دی
افزایش می یابد و سپ

با افزایش ب شتر دما تا  11كلوین ثابن می ود.
0.3027
0.3026

0.3024
0.3023

(الف)

)Ground state energy(eV

0.3025

0.3022
0.3021

70

60

50

40

30

20

10

0

)Temprature(K

(ب)

کل  3-6تط رات انرژی خیر تراخها بر تسب دما برای دو تراخ انرژی الف :تالن پایي و ب :برانگ يتي اول

تد م زان تط رات برای انرژی تالن پایي  1/5م لی الکترون ولن و برای تالن برانگ يتي اول برابر
1/35م لی الکترون ولن اسن .اگرچي م زان تط ر در انرژی برای هر دو خیر تراخ ناچ ز بي نظر می
رسد ولی این مقدار تط ر دما می تواند باعث اخ ب ن رفتن قطبش اسپ ی س ستم گردد.
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در ادامي این مطالعي تط رات چگالی ذرات با اسپ ن باال و پای ن برتسب دما و موقع ن مکانی در
س ستم های چاه كوانتومی چ دگاني مرروض ن ز بررسی ده اند .در کل -2-6الف و -2-6ب
نموني ای اخ نتایج این مطالعي برای س ستم چاه كوانتومی پ ج گاني نشان داده ده اسن.

(الف)

(ب)
کل  2-6نمودار تط رات چگالی ذرات با اسپ ن باال و پای ن بر تسب موقع ن مکانی و دما برای یک س ستم چاه
كوانتومی چ دگاني نوعی (در ای جا پ ج گاني)
مقایسي نتایج رفتار چگالی اسپ ی باال وپای ن در این س ستم نشان می دهد كي در دمای T=0

كلوین س ستم كامال قطب ده اسپ ی اسن (همي الکترونکا اسپ ن پای ن دارند) .با افزایش دما بر
تعداد ذرات با اسپ ن باال افزوده ده و همزمان اخ تعداد ذرات با اسپ ن پای ن كاستي می ود و
سرانجام در دمای تدود  61كلوین چگال کای اسپ ن های باال و پای ن با هم برابر ده و قطبش
اسپ ی صرر می ود .بررسی موقع ن مکانی ذرات نشان می دهد كي ب شترین تضور در چاه
مركزی و كمترین تضور در چاهکای ك اری و ود دارد.
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افزایش دما می تواند م جر بي افزایش افن و ي ز دمایی ذرات ده و در نت جي نظم مط ا سی
اسپ ی ميتل ود .نابودی نظم مط ا سی در یک دمای بحرانی كي آنرا دمای گشار فرومط ا سی
(دمای كوری) می نام م رخ می دهد .خیر این دما س ستم نظم فرومط ا سی دارد و در دماهای
باالتر اخ این دمای بحرانی مط ا ش يودبي يودی اخ ب ن می رود و س ستم نظم پارا مط ا سی بي
يود می گ رد .نمودار تط رات قطبش اسپ ی بر تسب دما برای چاهکای كوانتومی چ دگاني
ميتلف در کل  4-6نشان داده ده اسن.

کل  -16تط رات قطبش يودبيودی بر تسب دما بر تعدادی چاه كوانتومی چ د گاني (تا هرن چاه) با ول موثر
كلی ثابن .تعداد چاهکا در کل آمده اسن.

همانطور كي در این کل دیده می ود قطبش اسپ ی در دمای تدود  61كلوین كامال اخ ب ن می
رود .همچ ن افزایش تعداد چاه(اخ  2چاه بي بعد) باعث می ود كي قطبش اسپ ی با افزایش دما
سریعتر كاهش می یابد.

نتيجه گيري
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این مطالعي نشان داد كي دما م جر بي كاهش انرژی فرمی اخ مرتبي تدود 45-41م لی
الکترون ولن برای هر س ستم با تعداد چاه بيرو
چاهکای  4تا  1بس ار بي هم نزدیک اسن پ

می ود .تراخهای انرژی فرمی بي اخای تعداد

با افزایش تعداد چاهکا اخ  4بي بعد دیگر افزایش تعداد

چاه تاث ری ندارد .فاصلي ب ن خیرتراخهای انرژی س ستم  mچاهی و  m+1چاهی با افزایش m
كاهش می یابد .نمودارهای افزایشی یک وا مربوط بي اثر دما بر دو خیرتراخ انرژی تالن پایي و
برانگ يتي اول می با د و تد م زان تط رات برای انرژی تالن پایي  1/5م لی الکترون ولن و برای
تالن برانگ يتي اول برابر 1/35م لی الکترون ولن اسن .دمایی كي در آن قطبش اسپ ی گاخ
الکترون دو بعدی تقریبا بي ور كامل اخ ب ن می رود تدود  61در ي كلوین اسن.
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 2-6حل خودسازگار معادله شرودینگر -پواسون به روش  K.Pشش نواره براي
بررسی قطبش اسپينی یک گاز حفره دو بعدي محصور در چاه كوانتومی چنـد
گانه GaAs/GaAl0.7As0.3/GaMnAs

 1-2-6مقدمه
بررسی يرلتکای مط ا سی س ستم های نانوسايتار بر پایي ترك بات ن مرسانای گاروه  III-Vایان
تو ي بي دل ل كاربردهای آن در قطعات مط ا سی نظ ر تافظي های مط ا سی مای با اد].[466
یااک خم ااي تحق قاااتی پر رفاادار در سااالکای اي اار بااوده اساان .ایاان ویژگ کااای مط ا ساای اخ
برهمک شکای وابستي باي اساپ ن تاملکاای باار نا ای مای اوند] .[425-422در ایان تحق قاات
ویژگ کای ميتلری مورد بررسی قرار گرفتي اسن كي اخ آن ملي می توان بي بررسای دماای كاوری
] [426اثر مط ا ومقاومن [421]4ا اره كرد .در مطالعات نظری رو کای متراوتی برای این كاار
مورد استراده قرار می گ رد كي اخ آن ملي می توان بي ب ي ساخی مونن كارلو] [422نظریي موج
اسپ ی ] [426روش تل يودساخگار] [461و روش  [464] K.Pا ااره كارد .در ایان با ن روش
 k.pتقریبی اخ روش تابع پوش اسن كي قابل ن بررسی ویژگ کای ف زیکی ن مرسانا هاا در نزدیکای
كم ي های نوار ظرف ن و رسانش را دارد .در دماهای معمولی ت کا الکترونکایی می توان د در ف زیک
مسللي نقش دا تي با د كي در نزدیکی این كم ي ها با د .ب ابراین ا الع اخ این ویژه انرژی ها و
ویژه توابع برای آگاهی اخ ك مات ف زكی مورد نظر كا فی اسن .البتي با افزایش دقن این ویژه توابع و
ویژه مقادیر می توان اخ دیگر نقاط م طقي بریلوئن هم ا الع تاصل كرد.

Magneto-resistance
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در این كار ما اخ یک روش  k.pش نواره يودساخگار استراده كرده ایم تا وابستگی دماایی قطابش
اسپ ی یک گاخ ترره دو بعدی را در چاه كوانتومی  GaAs/GaAl0.7As0.3/GaMnAsبررسی ك م.
برای ا م ان اخ صحن محاسبات همگرایی انرژی و چگالی بار ن ز بررسی ده اسن.

 2-2-6رهيافت محاسبات
گام اول در تل مسللي تعریف یک هام لتونی م اسب برای س ستم مورد بررسی اسن .هام لتونی بي
كار برده ده در این مطالعي بي کل خیر اسن:

H  H 0 V conf V s .c .  v xc
( )  H ex

()4-6

كي در تقریب ش نواره  k.pاین معادلي امل ش معادلي رن ده می با د.

ملي اول در این

رابطي ملي  k.pمی با د .این ملي را می توان با تقریب های ميتلری مشيص نمود كي بر تساب
مجموعي توابع پایي مورد استراده در آنکا تقسا م مای اوند] .[463در ایان كاار ماا اخ هاام لتونی
چوانگ 4استراده كرده ایم كي با رابطي خیر داده می ود]:[463
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پارامترهای Pو Qو  Rو  Sبا مجموعي روابم خیر تعریف می وند:

Chuang
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درن رابطي پارامترهاای  پارامترهاای كاوهن-لاوت گر هسات د .ملاي دوم در هاام لتونی ()4-6
پتانس ل نا ی اخ محرور ساخی فضا اسن .همانطور كي ا اره د س ستم مطالعي اده یاک چااه
كوانتومی یگاني  GaAs/GaAl0.7As0.3می با د كي فرض كرده ایم قسمتی اخ نات ي وسم چاه با اتم
 Mnآالی ده ده اسن .عرض كلی سايتار  31نانومتر اسن كي امل یک چااه یگاناي ده ناانومتری
اسن كي با دو سد پ ج نانومتری اتا ي ده اسن .در کل  2-6یک رح مات ک اخ سايتار های
مطالعي ده نشان داده ده اسن.

کل  5-6یک رح مات ک اخ چاه كوانتومی مطالعي ده .م طقي آالیش بطور متقارن در وسم چاه قرار دارد.

ملي سوم در هام لتونی ( )4-6پتانس ل هارتری اسن كي اخ رابطي خیر بدسن می آید:
()1-6

e2

N   p  p 

 r  0  im

 2V s .c . 

در این رابطي  p و  p بي ترت ب چگالی گاخ ترره دوبعدی با اساپ ن بااال و پاای ن و  Nimچگاالی
یونکای مط ا سی آالئ ده در س ستم (در ایان كاار م گ از) مای با اد .ایان ملاي بایاد براورت

900

يودساخگار در هام لتونی ( )4-6مورد استراده قرار بگ رد تا مقادیر درسان  p و  p بدسان آیاد.
مقادیر  p و  p اخ رابطي خیر بدسن می آید]:[415
()2-6





 n   n
m *k BT  2 

ln
1

exp


n
2 2
 k BT


p n 

كي در آن نماد  نمای ده اسپ ن باال یا پای ن می با د .انارژی فرمای ( )EFباي اخای یاک آالیاش
بيرو

اخ رط ي ثایی بار بدسن می آید:
()6-6

N im   p  p 





eff 

All Space



0

All Space

ملي چکارم در این هام لتونی  4-6ترم تبادلی-همبساتگی 4در تقریاب چگاالی اساپ ی موضاعی
اسن .انرژی تبادلی -همبستگی م شا كالس ک ندارد .برای در نظر گرفتن این ملي در این كار ماا
اخ ره افن ارائي اده در مر اع ] [416اساتراده كارده ایام.

ملاي پا جم در معادلاي ( )4ملاي

برهمک ش تبادلی 3اسن كي در ای جا اخ روش مر ع ] [462برای اعمال این ملي استراده كرده ایم.
در این مطالعي در ورودی برنامي اخ مقادیر پ ش فرض خیر استراده ده اسن:
NMn=7. 75/nm2

 xeff = 0.0875 f=0.85 Na=0.1/nm2بااارای اتااام Mn

 Vconf:Mn_Ga = 0.1eVدقن در محاسبي انرژی 0.5 meV:دقن در محاسبي چگالی ذرات= η :
.10-8

نتایج و بحث:
با تل معادلي رودی گر بر پایي هام لتونی ( )4-6توابع موج و انرژی های وابستي بي اساپ ن )  i (z

و  E iبدسن می آی د .برای یافتن ویژگ کای ف زیکی س ساتم معاادالت ( )1-6( )5-6( )4-6و
( )2-6بطور يودساخگار تل وند .در این محاسبات رط ياتمي تلقي يود ساخ گار می تواند یکی
اخ موارد ذیل با د:

Exchange-correlation potential
Exchange interaction Hamiltonian
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الف) همگرا دن چگالی های الکترونی :در این روش تلقي يود ساخ گار دو بار تکرار می ود و باا
یافتن توخیع های قدیم  Noldو ( Nnewكي  ) N  p   p مقدار پارامتر همگرایی چگاالی باار 4

كي با رابطي خیر داده می ود محاسبي می گردد :



) (N new  N old

All Space

()41-6

N old





All Space

اگر  ηاخ یک مقدار پ ش فرض كمتر ود تلقي ياتمي می یابد در غ ر این صورت چگالی الکترونای
دید اخ رابطي خیر بدسن می آید:
N  N old (1  f )  N new f , 0  f  1

()44-6

بي پارامتر  fدر در این رابطي پارامتر ترك ب 3گرتي می ود .این پارامتر چگالی دیاد و قادیم و یاا
پتانس ل دید و قدیم را با هم ترك ب می ك د و باعث می ود تا با تشک ل یک خنج ره ب ن آنکا بي
همگرایی مطلوبتری برس م.
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0.9

کل  6-6تط رات همگرایی چگالی بار بر تسب تعداد تکرار تلقي يود ساخگار

Charge density convergance parameter
Mixing parameter
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این بررسی در این كار انجام د كي نت جي آن (تط رات همگرایی چگالی بار بر تسب تعداد تکارار
تلقي يود ساخگار) در کل ( )6-6آمده اسن .همانطور كي در این کل دیده می ود باا افازایش
تکرار تلقي يودساخگار مقادیر  محاسبي ده همگرا می وند .این مطلاب نشاانگر آن اسان كاي
رط همگرایی بار برآورده ده اسن.
ب) همگرا دن پتانس ل هارتری :در این روش تلقي يود ساخ دو بار تکارار مای اود و باا یاافتن
پتانس لکای هارتری تلقي قدیم( ) V Holdو تلقي دید(  )V Hnewمقدار پارامتر  ηرا اخ رابطي خیر بدسن
می آوریم:



) (V Hnew V Hold

All Space

()43-6

V Hold





All Space

اگر  ηاخ یک مقدار پ ش فرض كمتر د تلقي ياتمي می یابد در غ ر این صورت پتانس ل هاارتری
دید اخ رابطي خیر تساب می ود
()42-6

V H V Hold (1  f ) V Hnew f , 0  f  1

ج) همگرا دن انرژی ( مثال انرژی تالن پایي) :در این كار این وضع ن ن ز بررسی د .نتایج ایان
بررسی نشان می دهد كي رط همگرایی انرژی تالن پایي ن ز برآورده ده اسان .تط ارات انارژی
تالن پایي بر تسب تعداد تکرار تلقي يود ساخگار در کل ( )1-6آمده اسن.
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کل  1-6تط رات انرژی تالن پایي بر تسب تعداد تکرار تلقي يود ساخگار.
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در ادامااي ایاان كااار چگال کااای تاملکااای اسااپ ی باااال و پااای ن در س سااتم چاااه كوانتااومی
 GaAs/GaAl0.7As0.3با افزایش دما بررسی ده اند .نتایج این بررسی برای دمای  4/4كلوین در
کل ( )2-6نشان داده ده اسن .همانطور كي در این کل دیده می ود در این دما چگالی ترره
ای اسپ ن پای ن بس ار بزرگتر اخ ترره های با اسپ ن باال هسات د(تدود  4144برابار) .ب اابراین مای
توان م بگوی م كي در این دما قطبش اسپ ی (اسپ ن پای ن) بر س ستم تاكم اسن .تجمع ترره ها
ن ز در مركز چاه ب شتر اخ اهای دیگر اسن.

کل  2-6تط رات چگالی بار( )cm-2بر تسب موقع ن مکانی سايتار(آنگستروم) T=1.4K

همانطور كي در کل ( )6-6دیده می ود با افزایش دما تا  21در ي كلوین چگالی ترره های
اسپ ن باال بي دت افزایش می یابد( 416برابر) .در این دما چگالی ترره های اسپ ن پای ن تدود
 4111برابر چگالی ترره های اسپ ن باال می با د .ب ابراین در این دما ن ز ه وخ یک قطبش اسپ ی
يالص(اسپ ن پای ن) در س ستم و ود دارد.
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کل  6-6تط رات چگالی بار ( )cm-2بر تسب موقع ن مکانی سايتار(آنگستروم) .T=30K

با افزایش دما تا  61در ي كلوین ( کل های  41-6الف و -41-6ب) روناد افازایش چگاالی تراره
های اسپ ن باال ادامي می یابد اما همج ان یک مرتبي بزركی كمتار اخ چگاالی ترار ه هاای اساپ ن
پای ن اسن .افزایش ب شتر دما تا  11كلوین باعث می ودكي چگالی ترره های اسپ ن باال و پاای ن
تقریبا با هم برابر ده و ب ابراین قطبش يالص اسپ ی س ستم صرر ود.

(الف)

(ب)

کل  41-6تط رات چگالی بار ( )cm-2بر تسب موقع ن مکانی سايتار در دمای الف  61كلوین و ب) 11
كلوین

در ادامي این كار اثر عرض م طقي آالی ده با یونکای م گ از در چااه كوانتاومی روی م ازان قطابش
اسپ ی (تراضل اسپ ن باال و پای ن) ترره های آخاد بررسی د .همانطور كي ا ااره كاردیم م طقاي
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آالیش در چاه در تمام تاالت متقارن در نظر گرفتي ده اسن .نتایج این بررسای بارای عرضاکای
االیش ميتلف در کل  44-6نشان داده ده اسن همچ ن ول موثر االیش در این اکل آماده
اسن .همانطور كي در این کل دیده می ود با افزایش دما تا  51كلوین قطبش اساپ ی س ساتم
تقریبا  411درصد اسن .افزایش ب شتر دما باعث می ود قطبش اسپ ی بي دت كاهش یافتاي و
تا دمای  15در ي كلوین تقریبا صرر ود .با افزایش م طقي آالی ده بوس لي اتمکای م گ از اخ 41/6
تا  51نانومتر مشاهده می ود كي دمای گشار تدود  45در ي كلوین كاهش می یاباد .باا افازایش
م طقي آالیش اخ  51تا  411نانومتر (كل م طقي چاه) تط ر محسوسی در دمای گشار مشاهده نمای
ود.

کل  44-6تط رات قطبش اسپ ی ترره های آخاد بر تسب دما برای عرض های ميتلف م طقي آالیش
مط ا سی در چاه كوانتومی یگاني.

نتيجه گيري
با كمک روش  k.pش نواره بطوريودساخگار وابستگی دمایی ویژگ کای مط ا سای تراره هاای
آخاد در یااک س سااتم چاااه كوانتااومی  Al0.3GaAs0.7/GaMnAs/GaAsبررساای ااد .باارای
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ا م ان بي نتایج همگرایی انرژی و چگالی بار مورد بررسی قرار گرفن .در دمای  4/4كلوین تراره
های آخاد كامال قطب ده بودند و اكثرین آنکا اسپ ن پای ن دا ت د .با افزایش دما تا 11در ي كلاوین
قطبش اسپ ی تقریبا اخ ب ن رفن .همچ ن افزایش م طقي آالیش در چاه م جر باي كااهش دماای
كوری اخ مرتبي  41در ي می ود ولی اخ  51نانومتر بي بعد دیگر كاهشی در دمای كوری مشااهده
نگردید . .در این بيش  4411يم برنامي  c++روی روش نظریي تابعی چگالی اسپ ی وابساتي باي
دما و همچ ن  3611يم برنامي  c++روی روش تل يودساخگار معادلي رودی گر -پواساون باي
روش  K.Pش نواره در تقریب های  LSDAو  Hartreeبرای بررسی یاک گااخ تراره دو بعادی
نو تي د.
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 آماده كردن ورودي هاي برنامه الگوریتم ژنتيک:پيوست الف

Angstrom=pow(10,-10);
//****

computational quantities

Giter=100
Num_mesh_ze=10;
Num_mesh_zh=10;
Num_mesh_rho=10;
desendentnummber=100
desendentnummber1=100
paradim=1000;
mutprob=40
mutprob_by_rand=0
elitisismpercent=10
epsilonpercent=0;
epsilondevision=10;
averaging_energy_number=1
//**** geometrical parameters
rhomin=0.5*Angstrom
rolimit=2*pow(10,1)
L=60 *Angstrom;
L1=-L/2;
Lb=3000*Angstrom
tunel_to_infinity =1
mintunnelacc=pow(10,-25
x=float(0.3)
Egap1=1.5196
Egap2=1.1
Vconfze=10*pow(10,-3)
Vconfzh=(Egap1-Egap2)-Vconfze;
printwavefunction=1;
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devisionplot=50
cross_sections=5
//*******

magnetic filed application data

double Bmin=0
Bmax=30
binterval=2
//**********

constant physical paramaters in gausian unites

//SI
pi=3.14159265358979328;
m0=9.10938188*pow(10,-31);
hbar=1.05457266*pow(10,-34);
c=2.99792458*pow(10,8);
e=1.6021773*pow(10,-19)
epsilon00=8.854187818*pow(10,-12);
//Gausian
m0_G=9.1093897*pow(10,-28);
hbar_G= 1.05457266*pow(10,-27);
c_G=29979245800;
e_G=4.8032068*pow(10,-10);
epsilon00_G= 1;
//*********

material parameters

g1=6.98;
g2=2.06;
me1=0.067*m0;
epsilon01=12.5*epsilon00;
g11= 13.4;
g22=4.7;
me2=0.042*m0;
epsilon02=15.7*epsilon00;
//*********** bisections root finding parameters
JMAXtot 40
xacc=pow(10,-10);
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نمایی اخ مح م برنامي و همچ ن تابع یافتن ریشي در کل الف 4-آمده اسن:

کل الف :4-نمایی اخ مح م برنامي و تابع یافتن ریشي.
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Abstract
In this dissertation, electronic, optical and magnetic properties of nanostructures based
on III-V group semiconductors have been studied by some computational methods.
This investigation haven been done by Monte Carlo method, hybrid genetic
algorithm-Monte Carlo-variational method, biased genetic algorithm-Monte Carlovariational method (combination with extrapolation method), finite difference
method, transfer matrix method, quantum transmitting boundary method, temperature
dependent spin density functional theory and self consistent six band K.P method. In
chapters two and three of this thesis, the algorithm of the hybrid methods have been
described. In the chapter four, optical properties of GaAl0.7As0.3/GaAs and GaN/AlN
multiple quantum wells with constant total effective length have been investigated by
means of the compact density matrix method. The effect of the magnetic field on
optical properties and oscillator strength of these systems were also studied. In the
chapter five, miniband formation procedure for constant total length GaN/AlN
superlattices have been investigated by using of the finite difference and transfer
matrix methods. Then, spin up and down transmission coefficients and spin
polarization of the GaAl0.7As0.3/GaAs multiple quantum wells in the presence of the
Dresselhaus spin orbit interaction have also been calculated. In the chapter six, the
behavior of a two dimensional electron gas confined within GaAl0.7As0.3/GaAs
multiple quantum wells have been studied. Moreover In this chapter spin polarization
of a two dimensional hole gas confined within GaAl0.7As0.3/GaAs/GaMnAs quantum
wells has also been investigated by means of a self consistent six band K.P method.
Keywords:
Semiconductor nanostructures, III-V group semiconductors, computational hybrid
methods, finite difference method, transfer matrix method, quantum transmitting
boundary method, temperature dependent spin density functional theory and self
consistent six band K.P method, spin polarization, two dimensional electron gas, two
dimensional hole gas.
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