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چاه کوانتومی بی نهایت

چاه کوانتومی بی نهایت و توابع موج متناظر



.انواع زیر باندهایی که در جذب و گسیل شرکت می کنند

تمامبرایانرژیهایتراز•
وجودممکنزیرباندهای

هفاصلاستممکنفقطدارد،
ایبر.شوندزیادیاکمآنهای

هایترازیفاصلهمثال
HHباندزیرکوانتومیانرژی
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انواع چاه های کوانتومی

مقایسه ی چاه کوانتومی بی نهایت، چاه 
کوانتومی محدود و ابر شبکه 



جذب فوتون در چاه کوانتومی

جذب نوری در ماده ی حجمی و چاه کوانتومی 
با صرف نظر کردن اثرات اکسیتونی



چرا جذب اکسیتونی در چاه کوانتومی مهم تر از ماده ی حجمی 
(اثر محدود شدگی استارک)است؟ 

جذب نوری در چاه کوانتومی با در نظر گرفتن 
نزدیک گاف انرژی این اثر )اثرات اکسیتونی 

(مشهودتر است

مقایسه ی شکل و اندازه ی اکسیتون حجمی و 
اکسیتون در چاه کوانتومی



میدان های خود به خودی و پیزوالکتریک

کیسببنیتریدی،هایساختاربودنآلایدهیردلیلبهخوبخودیپالریزاسیون•
ودگشتاوریکایجادوشدهرشدمحورطولدرهاکاتیونوهاآنیوننسبیشیفت
.شودمیقویخوبخودیمیدانیکنتیجهدروصفرغیرقطبی

ودنبیکسانعدموهمرویبرمختلفهایالیهگرفتنقراردلیلبهرشدفرآینددر•
تاورگشبرعالوهدوقطبیگشتاوریک،(سدوچاه)مختلفهایالیهشبکههایثابت
.ارددنامپیزوالکتریکمیدانکهگرددمیایجادبخودیخودپالریزاسیونازناشی

.شودگرفتهنظردربایدباالمیداندوهراثرشرودینگرموجیمعادلهحلدر•



میدان های خود به خودی و پیزوالکتریک

ع زیر باند تاثیر میزان انطباق ثوابت شبکه بر توزی
ها و گین نوری

(a کرنش(strain ) 1.9کششی.%

(bثوابت شبکه با هم همخوانی دارند.

(c کرنش(strain ) 1.4فشاری.%



روش تولید نور سفید

بدلیل دارا بودن گاف انرژی در محدوده ی نور مرئی به صورت III-Nساختارهای گروه 
زمان ساختار پیشنهادی تولید هم. ها مورد استفاده قرار گرفته اندLEDگسترده ای در تولید 

.  نور سبز ، قرمز و آبی می باشد



با نور سفید LEDماده ی مورد استفاده در تولید 



LEDساختار پیشنهادی 

تشکیلنورسههرتولید•
آبیوسبز،قرمزنوریدهنده

نورسههرشدتکهطوریبه
.باشندیکسان

انتخابایگونهبهسدطول•
چاهموجیمعادلهکهشودمی
نداشتهپوشانیهمهمباها

.باشند
تجمعمشکلقائمساختار•

ساختارPسمتدرباربرها
مدل پیشنهادی چاه کوانتومی برای تولید نور .کندمیطرفبرراعرضی

سفید



مشخصات چاه و سد





آبیو سبز ، قرمزساختار زیر باندی چاه های تولید نور 

تابنده ی قرمز تابنده ی سبز

چاه تابنده ی قرمزچاه تابنده ی آبی چاه تابنده ی سبز

نانو متر16سد با طول 





تولید نور سفید



جدید ترین فناوری در تولید نور سفید با چاه کوانتومی

هشکابرایفعالکوانتومیچاهیناحیهازقبلکوانتومیچاهساختاریکایجاد•
استرینیهایمیدان

.دادافزایش%80تاراقطعهبازدهیتوانمیکاراینبا•
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