
اصول کوانتوم الکترونیک



ولوژی دیودهای نوری ساخته شده با استفاده از نقاط کوانتومی، نسل بعدی تکن

LEDی های مورد استفاده در تلویزیون ها، صفحات نمایش و المپ های روشنای

.هستند

تریکی آنها نقاط کوانتومی کریستال های خیلی کوچکی هستند که با تحریک الک

.میتوان بسیاری از انواع رنگها را تولید کرد



LEDص ها هنگام گسیل نور طیف پهنی از خود گسیل میدهند که عالوه برخال

نبودن رنگ، مقداری هم طیف مادون قرمز از خود گسیل می دهند که دیده 

.نمیشود و بازدهی را پایین می آورد

 این دیود های کوانتومی برخالفLED ها طیف بسیار خالصی از رنگ ها را

. میتوانند داشته باشند



در یک توده بزرگ از ماده نیمه رسانا( حالتbulk)، ترازهای انرژی بسیار

نزدیک هم هستند؛ آن قدر نزدیک که به صورت یک بازه پیوسته توصیف

.می  شوند، یعنی تفاوت انرژی دو تراز مجاور در حدّ صفر است

زودن تعدادی ترازهای انرژی در نقاط کوانتومی دیگر پیوسته نیستند، کاستن یا اف

.اتم به نقطه کوانتومی، باعث تغییر در حاشیه گاف انرژی می شود

رژی گاف تغییر نحوه چیده شدن اتم ها در سطح نقطه کوانتومی هم باعث تغییر ان

.  می شود، که باز هم به دلیل اندازه بسیار کوچک این نقاط است

تاندازه گاف انرژی در نقطه کوانتومی همیشه بزرگتر از حالت توده ماده اس.





ختیار ما قابلیت تنظیم اندازه گپ انرژی با نقاط کوانتومی، این قابلیت را در ا

.می گذارد که آنها را به عنوان دیود نورانی به کار بگیریم

ور با به این ترتیب، می توان به بازه بیشتری از رنگ ها دست یافت و منابع ن

.کارآیی بسیار باال ایجاد کرد

ازده برای همچنین با ترکیب نقاط کوانتومی با ابعاد مختلف، می توان منابع پرب

.ختتولید نور سفید ایجاد کرد، زیرا همه آنها را می توان از یک طریق برانگی





 این دیودها مانندLED ها کار می کنند، یعنی زمانی که
یل می جریان الکتریکی از آنها عبور می کند از خود نور گس

.  کنند
ر همچنین می توانند توسط گستره وسیعی از طول موجها د

د،به فرکانسهای کامال مشخص به فلوئور سانس می پردازن
س این شکل که فرکانسی از نور را جذب کرده ودر فرکان

.دبه نشر نور می پردازن( که تابع اندازه آنهاست)مشخص
 به طور کلی دیودهایQD از ساختار الیه الیه بهره می

ای دیگر نقاط کوانتومی به عنوان ناحیه فعال بین الیه ه. برند
.  ساندویچ شده اند
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