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1

Úvod
Kontrolovaný transport náboje je důležitým procesem pro fungování elektronických zařířeních. Proto je nezbytné znát mechanismy pohybu elektrononů pod
vlivem vnějšího elektrického pole.
V případě polovodičových nanokrystalů je maximum lineární vodivosti v terahertzové spektrální oblasti. Z pohledu klasického je to způsobené tím, že střední
doba oběhu elektronů v takto malém krystalu je právě v řádech pikosekund. V [1]
je pak vypočtena tato vodivost zobecněním Drudeho vzorečku. V [2] je výpočet
proveden Monte-Carlo simulací.
Z kvantového pohledu se díváme na krystal jako na nekonečnou pravoúhlou
potenciálovou jámu, kde energetické rozdíly mezi hladinami jsou právě v terahertzové oblasti. Lineární odezva se dá pak spočítat pomocí kvantové Kubovy
formule [3]. Tento výpočet dává nefyzikální nenulovou vodivost pro limitu stejnosměrného pole. V článku [4] byl proto tento výpočet rozšířen o difúzní proud,
což vede na správnou limitu stejnosměrného pole.
Lineární odezva je tak celkem uspokojivě probrána. S vývojem intenzivnější
terahertzových zdrojů s intenzitou elektrického pole až 1MV/cm [5] je ale třeba
zabývat se i nelineární vodivostí, kterážto je zatím alespoň z teoretického hlediska
relativně neprobádaná oblast.
Existují numerické modely nelineární teraherztové vodivosti v grafénu [6].
Také v disertační práci [7] je nelineární odezva na teraherzové záření počítána
semi-klasicky pomocí Monte-Carlo simulací.
V této práci budeme zavádět kvantový model nelineární vodivosti v polovodičových nanostrukturách. Rozšíříme tím lineární model [4], který si nejprve v
první kapitole podrobně popíšeme. V následující kapitole pak provedeme výpočet
nelineární a dále prodeme výpočet na určení odhadu chyby při zanedbání difúze.
V posledních třech kapitolách pak probereme jednotlivé druhy spekter.
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1. Lineární výpočet vodivosti
Výchozí rovnice
Pro výpočet nelineárního modelu vodivosti je nejprve důležité zmínit, jak vypadá model lineární, neboť v nelineárním případě bude použito velmi podobného
postupu.
Celý postup lineární vodivosti je převzatý z článku [4].
Nejprve si popišme výchozí systém.
Máme krystal tvaru krychle o hraně délky a. Ze symetrie systému plyne, že
vodivost musí být izotropní a vodivostní tenzor diagonální s identickými prvky
na diagonále. Stačí tedy spočítat vodivost v jednom libovolném směru a celý
třídimenzionální problém se redukuje na jednodimenzionální. Počítat budeme ve
směru x.
Krystal budeme modelovat jako nekonečnou pravoúhlou potenciálovou jámu.
Ze Schrödingerovy rovnice vypočítáme vlastní stavy hamiltoniánu:

H0 =

p2x
+ V (x)
2m

V (x) = 0 0 < x < a, V (x) = ∞ jinak,

(1.1)

kde H0 je neporušený hamiltonián, px je operátor hybnosti ve směru x, m je
efektivní hmota elektronu a V (x) je potenciál.
Dostaneme tak sinovou bázi vlastních stavů.
Dále zaplníme krystal elektrony, což bude reprezentováno termální maticí hustoty:
d (0)
ρ = 0,
dt

ρ(0) =

∑

|k⟩ fk ⟨k| ,

1

fk =
e

k

Ek −µ
kb T

,

(1.2)

−1

kde ρ(0) je termální matice hustoty |k⟩ je k-tý vlastní vektor, fk je obsazení k-tého
vlastního stavu podle Fermi-Diracovi statistiky, Ek je energie k-tého vlastního
stavu, µ je chemický potenciál, kb je bolztmannova konstanta a T je termodynamická teplota.
Uvažujeme jednoelektronovou aproximaci, takže jednotlivé elektrony mezi sebou neinteragují a nijak nám neovlivňují potenciál. Elektrony budou v termodynamické rovnováze, která je daná Fermiho-Diracovým rozdělením. Je to statistické rozdělení, z čehož plyne, že nepočítáme odezvu jednoho krystalu, ale průměr
odezvy přes několik stejných krystalů.
Tím bychom měli náš výchozí systém. Dále nás zajímá, jaká je odezva tohoto
systému, pokud na něj posvítíme světlem o frekvenci ω. Světlo k systému přidáme
jako poruchu, danou poruchovým hamiltoniánem:
H ′ = −ex· E0 e−iωt ,

(1.3)

kde e je elementární náboj a E0 je intenzita elektrického pole.
Dynamika porušeného systému je pak dána Liouvillovou rovnicí:
]
]
i[
i[
d (1)
ρ = − H ′ ,ρ(0) −
H0 ,ρ(1) − γρ(1) ,
dt
h
h
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(1.4)

kde ρ(1) je porušená matice hustoty.
Časový vývoj porušené matice hustoty je dán komutátorem celkového hamiltoniánu (H = H0 + H ′ ) s celkovou maticí hustoty(ρ = ρ(0) + ρ(1) ). Na pravé straně
(1.4) jsou pouze dva členy, protože stacionární matice hustoty(ρ(0) ) a neporušený hamiltonián(H0 ) spolu komutují a porušená matice hustoty(ρ(1) ) a porušený
hamiltonián(H ′ ) jsou dohromady vyššího řádu poruchy.
Dále vidíme v rovnici (1.4) člen obsahující rozptylovou rychlost γ, který nám
říká, že nám rozptylem elektrony ze systému ubývají a navracejí se k rovnovážnému stavu.
Takto zavedený problém je již řešitelný a lze z něj vypočítat vodivost:
σC =

e Tr px ρ(1)
,
VE0
m

(1.5)

kde V je objem krystalu.
Jen se z porušené matice hustoty spočítá střední hodnota hybnosti, která již
přenásobená správnými konstantami dá proud.
Tak vypočtená vodivost má ale ten problém, že limita stejnosměrného pole
dává nenulovou vodivost. Což je vlastnost, která nám nevadí u objemového krystalu. Ale pro nanokrystal, který je prostorově omezen má stejnosměrné pole ten
efekt, že se pouze vychýlí elektrony k jedné stěně, ale protože se pak nemají kam
pohybovat, tak bychom očekávali, že proud nepoteče, tudíž bude nulová vodivost.
Problém vznikl v rovnici (1.4), když se přidal rozptylový člen. Ten nám říká,
že nám vychýlené elektrony dány porušenou maticí hustoty najednou přeskočily
zpátky do rovnovážného stavu, ale tento přeskok z místa na místo, už sám o sobě
nefyzikální, nepřinesl žádný příspěvek k proudu.
Tento problém je vyřešen v již citovaném článku tak, že se přidá difúzní rovnice:
∑
d
(1)
⟨x | k⟩ ρkl ⟨l | x⟩ + D∇2 nI ,
nI = γ
dt
k,l

(1.6)

kde nI je difúzní rozložení náboje a D je difúzní konstanta.
Rozptýlené elektrony z rovnice (1.4) nám vystupují v difúzní rovnici, ale nikoli
jako matice hustoty, ale již jako prostorové rozložení náboje, které se difúzí navrací
zpět do rovnováhy. To dává difúzní proud, který dává druhý vodivostní člen:
σI = −

eD ∫ ∂nI
dx.
VE0 V ∂x

(1.7)

Celková vodivost pak vypadá:
[

]

∫
e
Tr px ρ(1)
∂nI
σ=
−D
dx .
VE0
m
V ∂x

(1.8)

Řešení Liouvillovy rovnice
Pusťme se nejprve do řešení prvního členu vodivosti, který se získá z matice hustoty, která se získá řešením Liouvillovy rovnice. Vezměne si rovnici (1.4)
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a vyjádřeme si jí v maticové reprezentaci vlastních stavů hamiltoniánu. Neboli
obložme rovnici stavy ⟨k| ... |l⟩
(1)

−iωρkl =

i
ieE
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
(xkl ρkk − ρll xkl ) − (h̄ωk ρkl − ρkl h̄ωl ) − γρkl
h̄
h̄

(1.9)

Zde se předpokládá, že časový vývoj porušené matice hustoty je úměrný stejně
jako elektrické pole e−iωt . Dále xkl = ⟨k| x |l⟩ je člen dipólové matice a fkl =
(fk − fl )
Přeuspořádáním členů dostaneme:
(1)

ρkl =

xkl fkl
eE
h̄ ω − ωkl + iγ

(1.10)

Dále si spočítejme, jak vypadá maticový prvek hybnosti vyjádřený pomocí
prvku dipólové matice s využitím nulovosti potenciálu:
⟨k| [x,H0 ] |l⟩ = ⟨k| xH0 − H0 x |l⟩ = h̄ωkl xkl
1
ih̄
⟨k| [x,H0 ] |l⟩ =
⟨k| [x,p2x ] |l⟩ =
⟨k| px |l⟩
2m
m

(1.11)

⟨k| px |l⟩ = imωkl xkl

(1.13)

(1.12)

a tedy
A dosazením do (1.8) dostáváme první člen vodivosti:
σC =

−ie2 ∑ fkl ωkl x2kl
.
Vh̄ kl ω − ωkl − iγ

(1.14)

Tím jsme vyřešili první a jednodušší vodivostní člen, ikdyž zatím bez vyjádření
konkrétních hodnot pro dipólový člen a vlastní energii.

Řešení difúzní rovnice
Dále vyřešme difúzní rovnici. Nejprve si rozložme difúzní nábojovou hustotu
nI do báze vlastních stavů nm daných rovnicí:
D∇2 nm (x) = −Γm nm (x)
nI (x) =

∑

cm nm (x)

(1.15)
(1.16)

m

Snadno nahlédneme, že takto definovaná báze vlastních stavů je ortogonální,
díky hermitovskosti operátoru. My si zvolíme přímo ortonormální bázi.
Nyní do této báze rozložne i zbývající člen difúzní rovnice:
∑

(1)

⟨x | k⟩ ρkl ⟨l | x⟩ =

∑

sm nm (x)

(1.17)

m

k,l

Difúzní rovnice má pak následující tvar:
∑
m′

∑
∑
d
cm′ nm′ (x) = γ
sm′ nm′ (x) −
Γm′ cm′ nm′ (x).
dt
m′
m′
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(1.18)

To si zjednodušíme přenásobením a nm a integrací přes prostor s využitím
ortonormality báze. Úpravou dostaneme:
iγ
sm .
(1.19)
ω + iΓm
V tomto výpočet zatím ponechejme a vyjádřeme si, jak vypadají vlastní hodnoty a vlastní funkce hamiltoniánu a difúzní rovnice.
Máme částici v nekonečné potenciálové jámě, takže vlastní funkce a hodnoty
jsou dobře známé:
cm =

√

πkx
2
sin(
)
a
a
π 2 h̄2 k 2
h̄ωk =
2ma2

⟨x | k⟩ =

(1.20)
(1.21)

Vyjádříme ještě maticový prvek xkl . Čtenáře nebudeme zatěžovat konkrétním
výpočtem, který je velmi přímočarý.
xkl =

πkx
πlx
2∫ a
sin(
)x sin(
)dx
a 0
a
a
a
1
1
−
(1 − (−1)k+l ) (1.22)
2
2
π (k + l)
(k − l)2
(

=

)

Využilo se zde pouze, že (−1)k+l = (−1)k−l .
Vzorec nám mimo jiné říká, že nenulové členy jsou pouze tam, kde je součet
indexů lichý. To nám říká, že máme povolené pouze přechody mezi hladinami s
(1)
různou paritou a že matice hustoty ρkl v (1.10) bude nenulová pouze pro k + l
(2)
liché. (V následující kapitole provedeme další excitaci a pro maticové prvky ρkl
bude platit, že budou nenulové pouze pro k + l sudé. Podobně pro vyšší excitace.)
Rovnice pro rozložení difúzní nábojové hustoty má stejnou strukturu jako
Schrödingerova rovnice. Ale my budeme požadovat jinou okrajovou podmínku.
Zatímco po vlnové funkci požadujeme, aby na krajích krystalu byla nulová, kvůli
nekonečnému skoku v potenciálu, tak po vlastních funkcích difúzního operátoru
budeme vyžadovat, aby byla nulová derivace, tedy aby byl nulový tok elektronů
přes okraj krystalu. Máme tedy:
√

n0 =

1
a

pro m = 0

(1.23)

pro m ̸= 0

(1.24)

√

2
πmx
cos(
)
a
a
( πm )2
Γm = D
a
nm =

(1.25)

Vyjádřeme si také, jak vypadá sm z rovnice (1.17)

sm =

)
1 ∑ (1) (
nm (x′ ) ⟨x′ | k⟩ ⟨l | x′ ⟩ dx′ = √
ρkl δm,|k−l| − δm,k+l (1.26)
V
2a k,l

∑ (1) ∫

ρkl

k,l
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(1)

Ponechme pro přehlednost zatím bez vyjádřeného ρkl . Ve výpočtu se pouze
použilo toho, že jsou indexy k,l,m nezáporné. Výpočet byl opět zkrácen, protože
byl velmi přímočarý. Je spočten pouze pro nenulové m. Pro m = 0 plyne k = l,
(1)
což dává nulový ρkl , jak je vidět ze vztahu (1.10).
Podívejme se nyní, jak vypadá druhý člen vodivosti a postupně tam dosaďme
vše co známe:

σI =

−eD
−eD ∑
−eD ∫ ∂nI (x)
dx =
(nI (a)−nI (0)) =
cm (nm (a)−nm (0) =
VE0 V ∂x
VE0
VE0 m
√

√

2
2
iγ
−eD ∑
iγ
−eD ∑
sm
(cos(πm) − 1) =
sm
(−2) =
=
VE0 m ω + iΓm
a
VE0 m−liché ω + iΓm
a
√

(
) 2
−eD ∑
iγ
1 ∑ eE
xkl fkl
√
=
(−2)
δm,|k−l| − δm,k+l
VE0 m−liché ω + iΓm 2a k,l h̄ ω − ωkl + iγ
a

(1.27)
Kde se v posledním kroku dosadilo z rovnic za sm z (1.17) a rovnou i za ρ(1)
z (1.10). To celé ještě upravíme, přeuspořádáme a prohodíme sumy, abychom
dostali tvar:

σI =

∑
e2 ∑
2Dγa
fkl xkl
(δm,|k−l| − δm,k+l )
3
2
h̄a kl ω − ωkl + iγ n−liché Dπ m2 − iωa2

(1.28)

Zde by se již mohlo vynechat, že je n liché, neboť pro sudé by musel být sudý
i součet k a l a v takovém případě je nulové xkl .
Tím jsme tedy vypočítali druhý vodivostní člen.

Výsledný tvar vodivosti
Nyní již stačí sečíst oba vodivostí členy, abychom dostali výsledný tvar, ve
kterém si dovolme ještě jednu úpravu, která je na úkor přehlednosti, ale výhodná
pro numerický výpočet.
fkl xkl
e2 ∑
σ= 3
h̄a kl ω − ωkl + iγ

[

]

2Dγa(δm,|k−l| − δm,k+l )
− iωkl xkl =
Dπ 2 m2 − iωa2
n−liché
∑

[

]

e2 ∑
fkl xkl
2Dγa
2Dγa
= 3
−
− iωkl xkl
h̄a kl ω − ωkl + iγ Dπ 2 (k − l)2 − iωa2 Dπ 2 (k + l)2 − iωa2
(1.29)
Poznamenejme ještě, že proud, případně vodivost je obecně komplexní, přestože po měřitelných veličinách požadujeme, aby byly reálné. Je to volbou nehermitovského poruchového hamiltoniánu (1.3). Správný postup by byl vzít reálný
časový průběh poruchy cos(ωt) = 1/2(e−iωt + eiωt ).
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Obrázek 1.1: Reálná složka lineární vodivosti pro krystaly GaAs různých velikostí.
T=300K, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .
Správně bychom měli vzít pouze polovinu vodivosti, kterou jsme takto spočítali a k tomu přičíst polovinu vodivosti se záměnou ω → −ω. Z předchozího
vzorce můžeme ale snadno nahlédnout, že pro záporné frekvence dostaneme pouze
komplexně sdružené spektrum, tedy bychom tímto součtem dostali pouze reálnou
složku spektra (1.29).
Reálná složka takto spočítané komplexní vodivosti teda odpovídá skutečné
vodivosti, zatímco imaginární složka je úměrná elektrické susceptibilitě.
Tím jsme si tedy vyjádřili výsledný tvar vodivosti. Lineární spektrum tu nebudeme rozebírat nijak do hloubky, ale podívejme se alespoň na základní charakteristiku tohoto spektra.
Na obrázku 1.1 máme reálnou složku lineární vodivosti v závislosti na velikosti
krystalu. Pro malé krystaly vidíme ostré dobře oddělené maxima, která vznikají
na rezonančních frekvencích, které jsou dány podmínkou, že energie fotonu musí
být rovná energetickému rozdílu dvou hladin s povoleným dipólovým přechodem.
Šířka maxima je dána rozptylovou rychlostí.
U menších krystalů vidíme, že jsou maxima dále ve spektru a píky jsou také
dále od sebe a se zvětšováním krystalu se píky postupně posouvají k nižším frekvencím a blíže k sobě. To je způsobené tím, že pro větší krystaly jsou hladiny
blíže u sebe (viz rovnice (1.21)), tedy i energetické rozdíly jsou blíže u sebe.
Pro větší krystaly je vidět, že jednotlivá maxima již přestávají být rozlišitelná, až přestanou být odlišitelná úplně a splynou v jedno velké maximum. Pro
makroskopické krystaly je to pak v souladu s Drudeho modelem vodivosti.
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2. Poruchový výpočet
Tímto jsme popsali dříve vyřešený výpočet lineární vodivosti, ze kterého budeme v této práci vycházet. Od této chvíle se již bude jednat o původní a nepřevzatou práci.
Pro výpočet nelineární vodivosti se využije podobného postupu jako v lineárním případě. Tam se nechala působit porucha na stacionární matici hustoty a
dostali jsme porušenou matici hustoty, která vlastně odpovídala jednofotonové excitaci. V nelineární odezvě nás zajímá odezva na vyšší mocniny pole neboli procesy
odpovídající vícefotonové interakci. Vezmeme tedy stacionární matici hustoty dosadíme jí do Liouvillovy rovnice a dostaneme porušenou matici hustoty v prvním
řádu, kterou znovu dosadíme do Liouvillovy rovnice pro výpočet poruchy druhého
řádu atd.
Můžeme tedy vypočítat poruchu libovolného řádu, ale my se zde omezíme jen
na nejnižší nenulovou nelineární. Protože náš krystal má středovou symetrii, je
nelinarita druhého řádu nulová a nejnižší nenulová nelinearita je až třetího řádu.
Frekvence a intenzita elektrického pole mohou být v jednotlivých řádech obecně
různé.
Oproti lineárnímu výpočtu bude v nelineárním případě v Liouvillově rovnici
jako výchozí člen matice hustoty, která nebude diagonální. Výpočet tedy bude
mírně složitější, podívejme se tedy na něj.
Matice hustoty v m-tém řádu ρ(m) se z matice hustoty o jeden řád nižší vypočte
následovně:
i
dρ(m)
i
= − [H ′ ,ρ(m−1) ] − [H0 ,ρ(m) ] − γρ(m)
(2.1)
dt
h̄
h̄
i
i
(m)
−iωΣ ρ(m) = − [H ′ ,ρ(m−1) ] − [H0 ,ρ(m) ] − γρ(m)
| ⟨k| |l⟩
(2.2)
h̄
h̄
−ieE (m)
i
(m) (m)
(m)
−iωΣ ρkl = −
⟨k| (xρ(m−1) − ρ(m−1) x) |l⟩ − ⟨k| (H0 ρ(m) − ρ(m) H0 ) |l⟩ − γρkl
h̄
h̄
(2.3)
(m) (m)

−iωΣ ρkl = −

(m)

−ieE (m) ∑
i
(m−1)
(m−1)
(m)
(m)
(xkn ρnl
− ρkn xnl ) − (h̄ωk − h̄ωl )ρkl − γρkl
h̄
h̄
n
(2.4)
(m)

ρkl (−iωΣ + iωkl + γ) =
(m)
ρkl

ieE (m) ∑
(m−1)
(m−1)
(xkn ρnl
− ρkn xnl )
h̄
n

(m−1)
(m−1)
− ρkn xnl )
eE (m) ∑ (xkn ρnl
=
(m)
h̄
(ωΣ − ωkl + iγ)
n

(2.5)
(2.6)

(m)

Kde E (m) je intenzita m-té poruchy. Ale pozor ωΣ není frekvence m-té
(m)
poruchy, ale výsledná frekvence, na které m-tá porušená matice kmitá ωΣ =
∑m
(n)
, kde ω (n) je frekvence n-té poruchy. Tedy výsledná frekvence je součn=0 ω
tem všech předchozích frekvencí. Například kdybychom počítali odezvu na třetí
harmonické frekvenci σ (3) (3ω; ω,ω,ω), tak první porušená matice hustoty bude
kmitat na frekvenci ω, druhá již na frekvenci 2ω a třetí a finální na frekvenci 3ω.
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Postupovat při výpočtu budeme tak, že podle vzorce (2.6) vypočteme matici
hustoty druhého řádu a dále použijeme stejný vzoreček jako pro výpočet lineární
vodivosti (1.29) s tím rozdílem, že kvůli nediagonalitě ρ(2) nahradíme fkl xkl −→
∑
(2)
(2)
− n (xkn ρnl − ρkn xnl )
Dostaneme tedy následující vztah pro výsledný proud:

j

(3)

(2)
(2)
e2 E (3) ∑ − n (xkn ρnl − ρkn xnl )
×
=
(3)
h̄a3 kl
ωΣ − ωkl + iγ
)
(
2Dγa
2Dγa
×
−
−
iω
x
. (2.7)
kl
kl
(3)
(3)
Dπ 2 (k − l)2 − iωΣ a2 Dπ 2 (k + l)2 − iωΣ a2

(3)
(ωΣ ; ω (1) ,ω (2) ,ω (3) )

∑

A z toho dostaneme výsledný vztah pro třetí nelineární vodivost:
(3)

j (3) (ωΣ ; ω (1) ,ω (2) ,ω (3) )
.
(2.8)
σ
=
E (1) E (2) E (3)
Což je vzorec, ke kterému jsme se chtěli dopočítat a můžeme s ním spočítat
libovolné nelineární spektrum třetího řádu. My se ovšem omezíme jen na některé
případy, které rozebereme v kapitolách 5 až 7.
V této práci budeme počítat vodivostní spektra typu σ (3) (ω; 0,0,ω), σ (3) (3ω; ω,ω,ω)
(3)
a σ (ω; −ω,ω,ω).
První zmíněnou vodivost srovnáme s neporuchovým výpočtem, kde první dvě
excitace stejnosměrným polem budeme počítat řešením Schrödingerovy rovnice
ve které je stejnosměrné pole přidáno ne jako porucha. Tedy vlastně budeme řešit
částice v nakloněné potenciálové jámě. Stav systému si vyjádříme maticí hustoty,
kterou následně převedeme do sinové báze, dostaneme z toho kvadratický člen
máme a ρ(2) . To již můžeme srovnat neporuchovým postupem, nebo přidáním
poruchy spočítat nelineární vodivost třetího řádu σ (3) (ω; 0,0,ω) a srovnat tu.
Druhé vodivostní spektrum odpovídá odezvě trojnásobně rychlé oproti vstupnímu poli a souvisí tak s účinností generace třetí harmonické frekvence.
Třetí vodivostní spektrum odpovídá kerrovské nelinearitě. Vyjdou nám u něj
tři různá spektra podle toho, ve kterém pořadí dáme zápornou frekvenci. Protože
je nerozlišitelné, který paprsek působí v jakém pořadí, tak pro výslednou odezvu
se dané tři spektra sečtou a to bude naše výsledná odezva.
(3)

(3)
(ωΣ ; ω (1) ,ω (2) ,ω (3) )

Problém s difúzí
Můžeme si všimnou, že v tomto postupu při prvních dvou excitacích nijak
nevystupovaly rozptýlené elektrony. Excitovali jsme elektrony, které se nám buď
koherentně vyvíjely nebo se rozptýlily, ale do další excitace jsme započítaly jen
ty koherentně se vyvíjející a rozptýlené elektrony jsme zanedbali.
To je zanedbání, které do výpočtu vnese chybu zatím neznámého rozsahu.
Dopustili jsme se ho, protože nevíme, jak rozptýlené elektrony znovu excitovat,
neboť narozdíl od koherentně se vyvíjejících je nemáme popsáné maticí hustoty,
ale pouze prostorovým rozdělením náboje.
Při pokusu rozptýlené elektrony excitovat dále jsme provedli postup, ve kterém
jsme pro limitu stejnosměrného pole porovnali oba dva členy vodivosti (1.29) a
10

povedlo se nám je převést do stejného tvaru, který nám umožnil určit matici
hustoty, která dávala stejný proud jako difúze. Když jsme toho ovšem využili
pro výpočet spektra σ (3) (ω; 0,0,ω), tak jsme dostali naprosté nesmysly a dospěli
jsme k závěru, že na úrovni jednoduchosti tohoto modelu tento problém neumíme
vyřešit.
V další kapitole ukážeme, jak by se spektrum σ (3) (ω; 0,0,ω) vypočítalo postupem kdy se první dvě excitace spočítají neporuchově. Dále pak takto spočítané
spektrum srovnáme se stejným spektrem vypočteným postupem popsaným v této
kapitole, abychom dostali odhad, jak veliké chyby se dopouštímě tím, že zanedbáváme rozptýlené elektrony v nižších excitacích.
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3. Neporuchový výpočet
V této kapitole budeme počítat porušenou matici hustoty druhého řádu ρ(2) (0,0)
postupem, kdy obě excitace stejnosměrným elektrickým polem budou spočteny
neporuchově. To pak budeme chtít porovnat se stejnou maticí spočtenou poruchově, nebo z toho nejdřív spočítat spektrum σ (3) (ω; 0,0,ω) a srovnat se stejným
spektrem spočteným poruchově.
Budeme tedy počítat částici v trojúhelníkové jámě s nekonečnými skoky na
hranicích.
Máme hamiltonián ve tvaru:
p2x
+ eE0 · x + V (x),
(3.1)
2m
kde E0 je elektrické pole. Kde potenciál V (x) je nulový uvnitř krystalu(0 < x <
a) a nekonečný mimo. Při dalších úpravách rovnice psát potenciál nebudeme a
budeme si pamatovat, že to pouze znamená, že máme podmínku nulovosti vlnové
funkce na okrajích krystalu.
Ze Schrödingerovy rovnice dostaneme následující diferenciální rovnici
H=

h̄2 d2 ψ
+ (E0 ex − E) = 0
2m dx2
d2 ψ
2E0 em
2Em
−(
x − 2 )ψ = 0
2
2
dx
h̄
h̄
2
dψ
− (αx − β)ψ = 0,
dx2
−

(3.2)
(3.3)
(3.4)

kde E je energie, α = (2E0 em)/h̄2 a β = (2Em)/h̄2 .
∂
∂ ∂y
∂
Dále použijeme substituci y ′ = α1/3 (x − β/α) a ∂x
= ∂y
= α1/3 ∂x
.
∂x
Diferenciální rovnice se tedy dostane do tvaru Airyho rovnice [8]:
d2 ψ
− yψ = 0
dy 2

(3.5)

a řešením jsou tedy Airyho funkce Ai(y) a Bi(y), které můžeme vidět na obrázku
3.1.
Nyní dosaďme zpět za substituované y.

(

β )
=
α2/3
((
( 23 E 3 m3
)1/3 )
2E0 em )1/3
h̄4
= Ai
x−
=
h̄2
h̄6 22 E02 e2 m2
((
( 2m )1/3 )
2E0 em )1/3
= Ai
x−E 2 2 2
(3.6)
h̄2
h̄ E0 e

Ai(y) = Ai α1/3 (x − β/α)) = Ai(α1/3 x −

Krom konstant v argumentu vidíme také, že zvolením elektrického pole nastavíme, jak „rychle“ nám Airyho funkce běží a energie nám pak ovlivňuje jak
moc je funkce posunutá.
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Obrázek 3.1: Graf Airyho funkcí Ai(y) a Bi(y)
Obecné řešení Schrödingerovy rovnice je pro danou energii a elektrické pole libovolná lineární kombinace obou Airyho funkcí Ai(y) a Bi(y). My si pamatujeme,
že chceme ještě splnit okrajové podmínky:

Ai(y(x = 0)) + cBi(y(x = 0)) = 0
Ai(y(x = a)) + cBi(y(x = a)) = 0,

(3.7)
(3.8)

kde a je velikost krystalu a c je poměr obou funkcí. Normalizační konstantu zatím
neuvažujeme, protože pro splnění okrajových podmínek není potřeba.
Elektrické pole E0 je při tomto výpočtu samozřejmě konstanta. Volné parametry jsou poměr mezi Airyho funkcemi c a energie E, jejichž správné kombinace
musíme najít, abychom splnili okrajové podmínky a dostali tak bázi vlastních
funkcí a jejich energie. Okrajové podmínky jsou naštěstí ve tvaru, ze které lze
snadno eliminovat poměr c a dostat tak jednu rovnici pouze pro energii:
Bi(y(x = 0))
Ai(y(x = 0))
=
Ai(y(x = a))
Bi(y(x = a))
Ai(y(x = 0))Bi(y(x = a)) − Ai(y(x = a))Bi(y(x = 0)) = 0

(3.9)
(3.10)

Možné energie se zjistí nalezením kořenů této funkce. Druhý tvar je zvolen,
neboť Airyho funkce oscilují okolo nuly a pro numerický výpočet není vhodné mít
ve jmenovateli funkci, která může nabývat nuly.
Poměr se pak zjistí jednoduše dosazením do jedné z okrajových podmínek.
Tím bychom měli vyřešenou Schrödingerovu rovnici a nalezenou bázi vlastních
vektorů a vlastní energie, ikdyž třeba jen numericky.
V krystalu opět budeme mít elektrony, které budou určeny maticí hustoty. Tu
tentokrát nemáme v sinové bázi, ale v bázi Airyho funkcí. Protože ale pro malé
elektrické pole jsou energie v trojúhelníkové jámě skoro stejné jako v pravoúhlé
jámě, tak zastoupení hladin zůstane stejné a naše stacionární matice v Airyho
bázi bude mít stejný tvar, jako měla stacionární matice v sinové bázi.
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Pro další výpočet chceme převést matici hustoty z báze Airyho funkcí do báze
sinové, čímž vlastně dostaneme matici hustoty sečtenou ve všech řádech poruchy:

ρ=

∑

ρ0KL |K⟩ ⟨L| =

KL

∑∑

ρ0KL |k⟩ ⟨k | K⟩ ⟨L | l⟩ ⟨l| =

KL kl

=

∑(∑
kl

)

ρ0KL ⟨k | K⟩ ⟨L | l⟩ |k⟩ |l⟩ =

KL

∑

ρkl |k⟩ |l⟩ . (3.11)

kl

Zde jsme si pouze odvodili dobře známý vzoreček pro přechod mezi bázemi.
Velkými indexy je značena báze Airyho funkcí a malými sinová báze.
Tedy máme matici přechodu přechodu P :
PkK = ⟨k | K⟩ ,

(3.12)

kterou dostaneme z mnoha numerických integrací a výpočetně se jedná o nejdelší
krok výpočtu.
Dále kompaktněji zapíšeme přechod od bazí pomocí matice přechodu:
ρsin = P ρAiry P −1

(3.13)

Jak jsme již napsali, máme nyní matici hustoty ve všech řádech poruchy. Lze
jí tedy zapsat pomocí řady:
ρsin = ρ(0) + ρ(1) + ρ(2) + ρ(3) + ρ(4) ...

(3.14)

Přičemž matice hustoty vyšších řádů jsou úměrné vyšším mocninám pole
ρ ∼ E0n .
Nás zajímá pouze druhý řád, který z toho celkového součtu musíme extrahovat. Správný postup by byl provést stejný výpočet pro mnoho různých intenzit
elektrického pole a udělat interpolaci na kvadratický člen. To je ovšem kvůli numerickým integrálům velmi výpočetně náročné a lze s vysokou přesností využít
jednodušší postup.
Využije se hlavně faktu, že liché řády jsou nenulové na jiných maticových prvcích, než sudé řády. Sudé řády jsou nenulové na maticových prvcích se sudým
součtem indexů a liché řády na prvcích s lichým součtem(stejně jako u poruchového výpočtu.) Máme tím tedy jednodušše oddělený silnější první řád od druhého,
který nás zajímá.
Když tedy vezmeme pouze sudé maticové prvky, od diagonály odečteme nultý
řád, který známe, tak dostaneme matici hustoty, se všemi sudými řády počínaje
druhým.
Pak stačí zvolit malou hodnotu elektrického pole a všechny další řády jsou
zanedbatelné v porovnání s druhým a máme tak s vysokou přesností pouze matici
ρ(2) (0,0), což je závěr, ke kterému jsme se v této kapitole chtěli dostat.
Dále tuto matici hustoty můžeme porovnat s maticí vypočtenou poruchovým postupem, nebo vypočíst spektrum ze vzorce (2.7) a srovnat s poruchově
vypočteným spektrem.
Tato kapitolka je poměrně krátká a moc tu toho není, ale to je tím, že za vším
jsou schované ještě numerické výpočty a integrace.
(n)
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4. Srovnání poruchového a
neporuchového přístupu
V této kapitole srovnáme nelineární vodivostní spektrum typu σ(ω; 0,0,ω)
spočítané poruchovým a neporuchovým postupem.
Abychom mohli vůbec porovnávat poruchový a neporuchový přístup, tak musíme v neporuchovém přístupu pro první dvě excitace stejnosměrným elektrickým
polem nejprve provést limitu γ → 0. To z toho důvodu, že v neporuchovém výpočtu není rychlost rozptylu nijak započítána a pro správné srovnání jí proto
nechceme ani v neporuchovém přístupu.
Nejprve si vyjádříme ρ(2) pomocí ρ(1) a pak za ρ(1) dosadíme z rekurentního
vzorce ρ(0) . Také si označíme zvlášť γ (1) a γ (2) , které jsou stejné, ale nám se bude
hodit, když jednoduše uvidíme, které γ se objevilo v jakém řádu

(2)

ρkl =
=

(1)
(1)
eE (2) ∑ xkn ρnl − ρkn xnl
=
h̄ n ωΣ(2) − ωkl + iγ (2)
(0)

(0)

e2 E (1) E (2)
(2)

h̄2 (ωΣ − ωkl + iγ (2) )

∑

xkn xnl (ρll − ρ(0)
nn )

n

(ωΣ − ωnl + iγ (1) )

(1)

−

xnl xkn (ρ(0)
nn − ρkk )
(1)

(ωΣ − ωkn + iγ (1) )

. (4.1)

Rychlost rozptylu γ (1) = γ (2) budeme chtít limitit do nuly. Podívejme se ale,
jak je na tom frekvence. Stejnosměrné elektrické pole budeme předpokládat jako
pomalu spínanou poruchu [9] H ′ = exE0 e−δt , která byla zapnuta v čase −∞ a my
(1)
(2)
ji sledujume v čase 0. Naše frekvence je tedy ωΣ = −iδ a ωΣ = −i2δ a následně
provedeme limitu δ → 0. S limitou γ → 0 máme tedy celkem dvě limity. Když se
podíváme na předchozí vyjádření matice hustoty, tak vidíme, že pro nediagonální
maticové prvky k ̸= l je limita taková, že stačí pouze dosadit. Pro takové prvky
jsou pod sumou vždy dva sčítance n = l a n = k, pro které jde jmenovatel limitně
do nuly, ale v čitateli mají člen, který je identicky roven nule a není při limitě
problém.
Diagonála již není tak jednoduchá, takže si jí, než provedeme limitu, trochu
upravme. Všimněme si, že pro k = l jsou čitatele v sumě rovné až na znaménko,
tedy lze vytknout a zlomky sečíst. Zároveň ten čitatel nijak neovlivňuje výpočet
limity, stejně jako multiplikativní konstanty před sumou, tedy dále upravujme
jen členy obsahující buď frekvenci nebo rozptylovou rychlost:
1

1

(

(2)

(1)

ωΣ + iγ (2) ωΣ − ωkn + iγ (1)
=

+

1

)

(1)

ωΣ − ωnk + iγ (1)

(1)

=

(1)

1

ωΣ − ωnk + iγ (1) + ωΣ − ωkn + iγ (1)

ωΣ + iγ (2)

2
(ωΣ + iγ (1) )2 − ωkn

(2)

(1)

(1)

=

2ωΣ + 2iγ (1)
(2)
ωΣ

+ iγ (2)

=

1
(1)
(ωΣ

2
+ iγ (1) )2 − ωkn

(4.2)

Podmínka k = n pro druhý zlomek, která by dávala singularitu je opět
doprovázena vynechaným identicky nulovým čitatelem. Takže hodnotu limity
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nám ovlivňuje pouze první zlomek. Toto je stále plně obecný vztah bez žád(1)
(2)
ných předpokladů. Připomeneme, že nás zajímá případ ωΣ = −iδ a ωΣ = −i2δ
a γ (1) = γ (2) .
Z toho vidíme, že první zlomek je v závislosti na pořadí limit buď 1 nebo 2.
Tato závislost na pořadí limit je dána tím, že ve druhém řádu je frekvence (nebo
vlastně spíš rychlost spouštění poruchy) dvojnásobná oproti prvnímu řádu, zatímco rychlost rozptylu je v obou řádech stejná. Protože frekvence je způsobena
poruchou, která se v druhém řádu započetla dvakrát a rychlost rozptylu je vlastnost krystalu a tedy nezávislá na řádu poruchy.
Je důležité si tedy rozmyslet, jaké je správné pořadí limit. Pro srovnání s
neporuchovým výpočtem, kde nijak nevystupuje difúze, bychom chtěli, aby nám
ta difúze ani neovlivňovala hodnotu limity, takže chceme jako první provést limitu
γ → 0 a jako druhou limitu δ → 0, takže první zlomek z předchozí rovnice bude
roven jedné.
Následně provedeme porovnání s neporuchovým počtem.
Takto zvolená limita porovnaná s neporuchovým výpočtem dává shodný výsledek. A to pro všechny různé parametry. Nebudeme zde uvádět grafy srovnání,
neboť by tam byly pouze dvě spektra, která by byla okem nerozeznatelná, která
se i numericky se liší velmi málo.
Uveďmě některá čísla. Uvažujme krystal GaAs T=300K, a=32nm n=1016 cm−3 ,
γ=(1/270)1015 s−1 a v neporuchovém výpočtu použijeme velikost elektrického pole
100V /cm a srovnáme matice hustoty, které jsou normálně nekonečné, ale my si je
zvolíme jen jako matice 30x30, což je v tomto případě více než dostačující, protože
pro stacionární stav je obsazení 30. hladiny o víc než 300 řádů nižší než základní
hladiny. Když tyto matice srovnáme, což uděláme tak, že spočítáme relativní
odchylku((ρ1 − ρ2 )/ρ1 ) a z ní maximum, tak dostaneme číslo 0,03. To je relativně
hodně, ale je to tím, že to hodně ovlivňují členy daleko mimo diagonálu, které
jsou malé a téměř nepřispívají, ale protože jsou malé, tak jejich relativní odchylky
jsou poměrně velké. Pro členy na diagonále a kolem diagonály je relativní chyba
maximálně 10−4 a pokud spočítáme spektrum ve stejném frekvenčním intervalu
jako na obrázku 4.1 a spočítáme maximum relativní odchylky, tak dostaneme
také číslo řádu 10−4 .

Nenulové γ
Jak jsme ukázali, tak pro nulové γ a stejnosměrné pole odpovídá náš výpočet výpočtu neporuchovému. Tyto dvě podmínky jsou ovšem velmi omezující a
budeme chtít tento model aplikovat i pro nenulové γ a ω.
Podívejme se, jak se výsledek změní, pokud započítáme nenulové γ. Z toho, že
diagonální prvky matice hustoty ρ(2) v (4.1) byly závislé na pořadí limit a toho,
že jsme si druhou limitu zvolili podle frekvence dostáváme, že pokud necháme
(2)
limitu stejnosměrného pole ω = 0 a koukáme na diagonální maticové prvky ρkk
jako funkci γ, tak máme v počátku nespojitost.
Ta se projeví tak, že pokud máme γ = 0 a změníme jí na jinou hodnotu, která
může být libovolně malá, ale nenulová, tak se nám hodnoty diagonálních prvků
matice ρ(2) zdvojnásobí.
Přestože jsme očekávali, že nezapočítání excitace rozptýlených elektronů vnese
do výpočtu chybu, tak je stále velmi překvapivé, jak velký rozdíl vznese započítání
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Obrázek 4.1: Porovnání reálné složky nelineární vodivosti σ(ω; 0,0,ω) pro nulové a nenulové γ (1,2) , pro krystal GaAs. T=300K, a=32nm, n=1016 cm−3 ,
γ (3) =(1/270)fs−1
již malého γ. Podívejme se, proč tomu tak je. Ukažme si lorenztovský člen z
rovnice 4.1, odpovídající druhé excitaci.
1
(2)

ωΣ − ωkl + iγ (2)
(2)

(4.3)

Nás zajímá případ ωΣ = 0, k = l =⇒ ωkl = 0 a γ = malé. Vidíme, že
tvrzení γ je malé nedává žádný smysl, protože nemáme žádnou další rychlost, se
kterou bychom mohli rozptylovou rychlost srovnat a je proto jasné, že již malé γ
může způsobit velký rozdíl.
Podívejme se tedy graficky, jak velký rozdíl dvojnásobná diagonála skutečně
nese.
Na obrázku 4.1. vidíme pro krystal GaAs o velikosti 32nm vypočítané spektrum pro γ = 0 srovnané se spektrem pro γ ̸= 0. Můžeme vidět, že dvojnásobná
diagonála přináší skutečně nezanedbatelný rozdíl. Zdvojnásobením diagonály se
nám téměř zdvojnásobilo celé spektrum. Jak je lépe vidět z rozdílu spekter, který
odpovídá příspěvku nezdvojnásobené diagonály ρ(2) .
Vidíme, že vynecháním excitace rozptýlených elektronů jsme se skutečně dopustili chyby, která není nikterak zanedbatelná. Jakkoliv se aspoň z tohoto jednoho spektra zdá, že tvar spektra zůstavá stejný. Podívejme se na více případů,
ať vidíme, jestli toto platí i obecněji.
Na obrázcích 4.2-4.4 vidíme srovnání vodivosti σ(ω; 0,0,ω) pro nulové a malé
nenulové γ. Vidíme, že i pro různé parametry nám aspoň zůstává stejný profil
spektra. Jediný případ, pro který se nám podobnost podařilo rozbít je pro velký
krystal s vysokou nábojovou hustotou za malé nízké na obrázku 4.5.
Ukázali jsme si tedy, že zanedbání rozptýlených elektronů je pouze aproximace, která do modelu vnesla chybu a máme nyní již lepší představu, jak je ta
chyba velká a že pro vhodné parametry ta chyba, přestože je poměrně velká, tak
nám nijak zásadně nemění tvar spektra.
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Obrázek 4.2: Porovnání reálné složky nelineární vodivosti σ(ω; 0,0,ω) pro
nulové a nenulové γ (1,2) pro krystal GaAs T=20K, a=16nm, n=1016 cm−3 ,
γ (3) =(1/270)fs−1 .

Obrázek 4.3: Porovnání reálné složky nelineární vodivosti σ(ω; 0,0,ω) pro nulové a nenulové γ (1,2) pro krystal GaAs. T=1200K, a=16nm, n=1018 cm−3 ,
γ (3) =(1/270)fs−1 .
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Obrázek 4.4: Porovnání reálné složky nelineární vodivosti σ(ω; 0,0,ω) pro nulové a nenulové γ (1,2) pro krystal GaAs. T=300K, a=1024nm, n=1016 cm−3 ,
γ (3) =(1/270)10fs−1 .

Obrázek 4.5: Porovnání reálné složky nelineární vodivosti σ(ω; 0,0,ω) pro nulové a nenulové γ (1,2) pro krystal GaAs. T=20K, a=1024nm n=1018 cm−3 ,
γ (3) =(1/270)10fs−1 .
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Obrázek 4.6: Srovnání členů lineární vodivosti σC a σI pro krystal GaAs
a=128nm, T=300K, n=1016 , γ=(1/270)1015 s−1 .
Toto byl také výpočet pouze v okolí γ = 0 a ω = 0. Nemáme žádný odhad na
to, jak velká chyba se vnese do výpočtu spektra σ(3ω; ω,ω,ω) a σ(ω; ω, − ω,ω),
které v této práci také budeme počítat.
Ale jelikož je relativní příspěvek difúze největší pro nízké frekvence, jak je
vidět na obrázku 3.6, tak by se dalo čekat, že chyba pro tato spektra by mohla
být menší. Což je stále pouze dohad a realita může být odlišná.
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5. Vodivost typu σ(ω; 0,0,ω)
V této kapitole popíšeme nelineární vodivostní spektrum σ(ω; 0,0,ω). Jedná se
o proces, kdy nejprve systém dvakrát excitujeme pomocí stejnosměrného elektrického pole, čímž se nám modifikuje obsazení hladin systému. Následně působíme
na systém elektrickým polem o frekvenci ω a na téže frekvenci měříme odezvu,
přičemž nás zajímá odchylka od lineárního případu vlivem působení stacionárního
pole.
Na obrázku 5.1 vidíme reálnou část vodivostního spektra σ(ω; 0,0,ω) pro krystal GaAs o velikosti 16nm. Stejnosměrným elektrickým polem se excitovaly elektrony z první hladiny do druhé, což má za následek, že je oslabena interakce mezi
první a druhou hladinou, která je závislá na rozdílu v obsazení. Proto pozorujeme,
že první pík, který tomuto přechodu odpovídá, je záporný.
Druhá hladina je zaplňována z první hladiny, ale sama se vyprazdňuje do
třetí. Pík odpovídající přeskoku mezi druhou a třetí hladinou je kladný, protože
ve stacionárním stavu nebyla druhá hladina téměř obsazena, takže vlivem stejnosměrného pole více elektronů přeskočilo z první hladiny do druhé, než ze druhé
do třetí a ta interakce se tak zesílila.
Kdybychom měli více elektronů v systému, takže by byla více obsazena druhá
hladina, tak se dá docílit toho, že vlivem stejnosměrného pole budou četnější
přeskoky z druhé hladiny do třetí a byl by záporný i druhý pík.
Obecně pro větší krystaly, kdy jsou energetické rozdíly menší a elektronů
je v systému více, platí, že prvních několik maxim je záporných a od nějaké
hranice jsou kladná. Jak to například můžeme pozorovat na obrázku 5.2, kde je
spektrum pro krystal GaAs o velikosti 64nm, takže při stejné elektronové hustotě
je v krystalu více elektronů, takže sledujeme i více přechodů, které jsou ovšem ve
spektru tak blízko, že již nejsou pozorovatelné.
Když máme vysvětlené, proč se spektrum takto chová, tak se podívejme na
závislosti na jednotlivých parametrech.

5.1

Závislost na velikosti

Na obrázku 5.3 je ukázáno srovnání reálné složky vodivostního spektra σ(ω; 0,0,ω)
pro krystaly různé velikosti. Vidíme, že maximum vodivosti pro malé krystaly je
zanedbatelné oproti krystalům větším, je to dané hlavně rezonantním členem
1
.
ωΣ − ωkl + iγ

(5.1)

Pro malý krystal jsou větší energie a tím i energetické rozdíly hladin, takže je
přechod dále od rezonance a je proto slabší. Také hraje roli to, že velikost členů
dipólové matice je úměrná velikosti krystalu. Proto je maximum vodivosti pro
menší krystlaly podstatně nižší.
Pro větší krystaly je energie hladin nižší, takže energetické rozdíly jsou srovnatelné s rozptylovou rychlostí nebo menší, čímž se omezí růst rezonatního členu.
Také protože jsou energetické rozdíly menší, tak je menší rozdíl v obsazení hladin,
takže je zeslaben přechod mezi nimi.
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Obrázek 5.1: Reálná část vodivostního spektra σ(ω; 0,0,ω) pro krystal GaAs
a=16nm, T=300K, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .

Obrázek 5.2: Reálná část vodivostního spektra σ(ω; 0,0,ω) pro krystal GaAs
a=64nm, T=300K, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .
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Obrázek 5.3: Srovnání reálné složky vodivostního spektra σ(ω; 0,0,ω) pro krystaly
GaAs různé velikosti T=300K, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .
Proto se pro větší krystaly omezí růst maximální hodnoty vodivosti. K čemu
také nezanedbatelně přispívá to, že když se píky přibližujou blíže k sobě, tak se
přibližuje i kladná a záporná část, které se částečně vyruší.
Na obrázku 5.4 je ukázána podrobnější závislost maximální hodnoty vodivostního spektra σ(ω; 0,0,ω) na velikosti krystalu.

5.2

Závislost na rozptylové rychlosti

V této části si ukážeme závislost spekter na γ. Máme pouze jeden rezonantní
přechod a to ten poslední na frekvenci ω. Pohledem na vztah (5.1) by se mohlo
zdát, že máme rezonanci také ve druhé excitaci stejnosměrným polem pro k = l.
Jak ale ukazuje vztah (4.2), tak se o rezonanci nejedná.
S jedním rezonatním přechodem bychom tedy očekávali závislost maxima píků
úměrnou γ −1 . To skutečně dobře platí pro menší krystaly, jak můžeme vidět na
obrázku 5.5, kde máme vynesené spektrum pro krystal GaAs o velikosti 16nm pro
jednu rychlost rozptylu a její polovinu. Je vidět, že poloviční γ má dvojnásobnou
hodnotu v maximu.
Pro větší krystaly, kdy jsou maxima blíže bychom očekávali rozdílnou závislost. Jednotlivé píky by stále měli být při poloviční rychlosti rozptylu dvojnásobné, ale zároveň zůžení píků přispěje ke zvýšení maxima, neboť se tolik nevyruší
kladná a záporná část, které jsou blízko sebe.
Na obrázku 5.6 skutečně sledovat, že pro krystaly o velikosti 64 a 128nm je
maximální vodivost více než dvojnásobná při poloviční γ a tedy že závislost je
skutečně výraznější.
Na obrázku 5.7 je vykreslena závislost maximální vodivosti pro krystaly 16nm
a 64nm na γ. Vidíme, že pro menší krystal závislost skutečně odpovídá velmi
dobře předpokladu. Pro větší vzorek sledujeme, že pro malé rychlosti rozptylu je
závislost stejná jako pro krystal menší, ale pro větší rychlost rozptylu se již projeví
vyrušení kladné a záporné části a další zvětšování γ je doprovázené výrazným
23

Obrázek 5.4: Závislost maximální hodnoty spektra σ(ω; 0,0,ω) a její frekvence na
velikosti krystalu GaAs. T=300K, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .

Obrázek 5.5: Reálná část vodivostního spektra σ(ω; 0,0,ω) pro krystal GaAs pro
dvě různé rychlosti rozptylu. a=16nm, T=300K, n=1016 cm−3 .
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Obrázek 5.6: Reálná část vodivostního spektra σ(ω; 0,0,ω) pro krystal GaAs pro
dvě různé velikosti a dvě rychlosti rozptylu. T=300K, n=1016 cm−3 .

Obrázek 5.7: Závislost maximální hodnoty spektra σ(ω; 0,0,ω) a její frekvence pro
krystal GaAs pro dvě různé velikosti. T=300K, n=1016 cm−3 .
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Obrázek 5.8: Reálná část vodivostního spektra σ(ω; 0,0,ω) v závislosti na teplotě
krystalu GaAs. a=16nm, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .
poklesem maximální vodivosti.

5.3

Závislost na teplotě

Na obrázku 5.8 je teplotní závislost spektra σ(ω; 0,0,ω) pro 16nm krystal. Vidíme, že se zvětšující teplotou se spektrum celkově snižuje. Je to dané tím, že pro
větší teplotu je menší rozdíl mezi obsazením hladin, takže je snížena pravděpodobnost přechodu.
To také vidíme na obrázku 5.9 pro krystal o velikosti 64nm. Vidíme, že pro
větší teplotu se také maximum spektra posouvá k vyšší frekvenci, ale relativně
o málo. Což můžeme vidět na obrázku 5.10, kde je vykreslena teplotní závislost
maximální hodnoty spektra pro stejný krystal.

5.4

Závislost na nábojové hustotě

Na obrázku 5.11 vidíme reálné části vodivosti v závislosti na nábojové hustotě pro krystal o velikosti 16nm. Vidíme, že s rostoucí elektronovou hustotou se
celkově zvyšuje vodivost. Jen pro druhý pík se zdá, že se ten vzrůst zpomalil.
Pohledem na obrázek 5.12, kde je vynesena velikost prvních tří píků z obrázku 5.11 vidíme, že druhý pík nejenom zastavil svůj růst, ale začal klesat, až
se přehoupnul do záporné hodnoty. Je to přesně kvůli tomu, co jsme si vysvětlili
na začátku kapitoly. Pro větší elektronovou hustotu je ve stacionárním stavu více
zaplněna druhá hladina, tedy působením stejnosměrného pole se excituje více
elektronů z druhé hladiny do třetí než z první do druhé a máme tak oslaben i
přechod z druhé hladiny do třetí.
Na obrázku 5.13 máme vynesenou závislost spektra na nábojové hustotě pro
krystal velikosti 64nm. Hodnota maxima se celkově zvyšuje a postupně jsou výraznější i píky dále ve spektru.
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Obrázek 5.9: Reálná část vodivostního spektra σ(ω; 0,0,ω) v závislosti na teplotě
krystalu GaAs. a=64nm, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1

Obrázek 5.10: Teplotní závislost maxima spektra σ(ω; 0,0,ω) pro krystal GaAs.
a=64nm, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .
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Obrázek 5.11: Reálná část vodivostního spektra σ(ω; 0,0,ω) v závislosti na nábojové hustotě GaAs. a=16nm, T=300K, γ=(1/270)fs−1 .

Obrázek 5.12: Závislost velikosti prvních tří píku σ(ω; 0,0,ω) na nábojové hustotě
pro krystal GaAs. a=16nm, T=300K, γ=(1/270)fs−1 .
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Obrázek 5.13: Reálná část vodivostního spektra σ(ω; 0,0,ω) v závislosti na nábojové hustotě GaAs. a=64nm, T=300K, γ=(1/270)fs−1 .

Obrázek 5.14: Maximální hodnoty spektra σ(ω; 0,0,ω) a její frekvence v závislosti
na nábojové hustotě krystlalu GaAs a=64nm, T=300K, γ=(1/270)fs−1 .
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Na obrázku 5.14 vidíme závislost maxima vodivosti na nábojové hustotě. Vidíme, že pro malé hustoty je nárůst téměř lineání. Pro větší hustoty se ovšem
zeslabí. V jedné oblasti je maximální vodivost téměř konstantní a pro ještě větší
hustoty dokonce začne klesat.
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6. Vodivost typu σ(3ω; ω,ω,ω) třetí harmonická
V této kapitole si představíme vodivostní spektrum σ(3ω; ω,ω,ω). Svítíme tedy
na krystal světlem o frekvenci ω a sledujeme odezvu na třetí harmonické frekvenci,
která odpovídá třífotonové excitaci.
Na x-ové ose budeme uvádět třetí harmonickou frekvenci 3f , nikoliv frekvenci
jednotlivých fotonů.
Než se pustíme do rozboru závislosti spektra na jednotlivých parametrech,
podívejme se nejdřív pouze na jedno spektrum a popišme si, jak vypadá a proč.
Připomeňme, že frekvence n-té hladiny je n2 f0 , kde f0 je vlastní frekvence základní hladiny a že jednofotonové přeskoky jsou umožněny mezi hladinami jejichž
rozdíl indexů je lichý, nejčastěji přímo mezi sousednimi.
Na obrázku 6.1 vidíme reálnou část vodivostního spektra na třetí harmonické
frekvenci pro 16nm krystal s dalšími parametry uvedenými pod obrázkem. Na
x-ové ose je uvedena frekvence v násobcích vlastní frekvence základního stavu f0 ,
lépe se tak nahlédne, které maximum odpovídá jakým mezihladinovým přeskokům.
Vidíme, že vznikají píky i na frekvencích, které by v lineární vodivosti nebyly dipólově povoleny, nebo dokonce na frekvencích, které neodpovídají žádnému
energetickému rozdílu mezi hladinami.
Je to kvůli tomu, že maxima můžou vzniknout, ikdyž energie tří fononů neodpovídá přesné energii mezi hladinami, pokud je silná jednofotonová nebo dvoufotonová interakce.
Na obrázku tak vidíme sérii tří maxim, které všechny odpovídají přeskokům
z první hladiny do čtvrté přes druhou a třetí. První z této série na frekvenci 9f0
odpovídá tomu, že jeden foton má frekveci 3f0 , což přesně odpovídá rozdílu mezi
první a druhou hladinou. Druhý a třetí foton se již netrefí přesně do třetí a čtvrté
hladiny, ale silná interakce prvního fotonu stačí, aby vznikl výrazný pík. Podobně
je to s píkem na frekvenci 12f0 a 15f0 , ale pro druhý a třetí foton. Podtržené
číslo v obrázku odpovídá tomu, do jaké hladiny je přesný přeskok. Schéma těchto
přeskoků je na obrázku 6.2.
Dále pozorujeme sérii podobných maxim, které začínají na druhé hladině,
pro něž je vysvětlení obdobné. Vyšší přeskoky nepozorujeme, protože pro tento
krystal jsou vyšší hladiny již prakticky prázdné.
Můžeme také pozorovat, že píky postupně střídají znaménka. Zdá se, že píky
u nichž byla silná jednofotonová nebo třífotonová interakce, jsou kladné a pro
silnou dvoufotonovou interakci jsou záporné.
To je způsobeno tím, jaké znaméno má rozladění ωΣ − ωkl v různých řádech,
neboli kolikrát na obrázku 6.2. je šipka nad a kolikrát pod čarou. Pro první případ
na obrázku 6.2 je šipka v obou nerezonantních excitacích pod čarou, v druhém
případě je jednou pod a podruhé nad a ve třetím je v obou případech nad čarou.
Což přesně odpovídá pozorované změně znaménka ve spektru.
Protože sledujeme odezvu na jiné frekvenci, než je frekvence vstupního záření,
tak zde již nelze rozdělit reálnou a imaginární složku na vodivost a susceptibilitu
a absolutní fáze zde již nemá tak dobrý smysl. Stále je však důležitá relativní fáze
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Obrázek 6.1: Reálná část vodivostního spektra typu σ(3ω; ω,ω,ω) pro krystal
GaAs, pro a=16nm, T=300K, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)1015 s−1 .

Obrázek 6.2: Schéma mezihladinových přeskoků
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Obrázek 6.3: Srovnání reálné části vodivostního spektra σ(3ω; ω,ω,ω) s její absolutní hodnotou pro krystal GaAs a=16nm, T=300K, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .

Obrázek 6.4: Fáze vodivostního spektra σ(3ω; ω,ω,ω) pro krystal GaAs. a=16nm,
T=300K, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .
pro případ, že do krystalu nesvítíme monochromatickým světlem.
Na obrázku 6.3 vidíme srovnání reálné části vodivosti s absolutní hodnotou
pro krystal o velikosti 64nm. U reálné složky vidíme, že střídání znaménka píků
zůstalo i u většího krystalu, pro tento krystal to dokonce způsobuje, že píky jsou
mnohem ostřejší, než by měly být při zadané hodnotě rozptylové rychlosti. To
ovšem platí pouze pro reálnou složku. Pohledem na absolutní hodnotu, která
je pro třetí harmonickou důležitější, nám ukazuje, že máme vlastně jedno velké
maximum, ze kterého vyčnívají malé píky. Změna znaménka u reálné části pak
poukazuje na to, že nám pouze rotuje fáze, která je zobrazena pro ilustraci na
dalším obrázku.
Dále je na obrázku pro ilustraci i srovnání se spektrem σ(ω; 0,0,ω). Tam vidíme, že pro nižší frekvence je intenzita srovnatelná, ale toto spektrum naprosto
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Obrázek 6.5: Srovnání absolutní hodnoty vodivostního spektra σ(3ω; ω,ω,ω) pro
krystaly GaAs různé velikosti. T=300K, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .
postrádá ostré píky výše ve spektru.
Na dalších obrázcích budeme ukazovat již pouze absolutní hodnotu vodivosti.

6.1

Závislost na velikosti

Na obrázku 6.5 můžeme vidět absolutní hodnotu spektra krystalu GaAs v
závislosti na velikosti. Vidíme, že pro malé krystaly je spektrum zanedbatelné
oproti větším krystalům. Každému píku odpovídá třífotonová excitace, podobná
jako na obrázku 6.2, kdy jeden foton padl přesně do jedné hladiny a ostatní dva
jsou rozladěné. Toto rozladění je v násobcích frekvence základní hladiny f0 stejné
pro všechny krystaly. Ale protože f0 klesá kvadraticky s velikostí krystalu, tak se
se zvětšováním krystalu snižuje i rozladění v nerezonantních řádech a interakce se
tím zesílí. Vodivost nejmenší krystalů je tak zanedbatelná vůči větším krystalům.
Se zvětšováním krystalu se vzrůst vodivosti v nějaký moment zastaví, jak je
nejlépe vidět na srovnání spekter pro 64nm a 128nm krystal. Dochází k tomu, že se
zvětšování krystalu se maxima přibližují k sobě a protože mají opačná znaménka,
tak jakmile jsou moc blízko sebe, tak se vyruší.
Pro větší krystaly se tedy rychle utlumí oscilace výše ve spektru a zůstane
jen první pík, který se zvětšováním krystalu zvyšuje, než se ze stejného důvodu
začne také utlumovat.
To celé můžeme lépe sledovat na obrázku 6.6. kde vidíme maximální hodnotu
vodivostní spektra v závislosti na velikosti krystalu a k tomu zároveň frekvenci,
na které se maximum nachází.
Můžeme tak dobře vidět velikost krystalu, pro kterou dojde ke zlomu v závislosti maximální intenzity na velikosti a je správně doprovázená skokem ve
frekvenci.
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Obrázek 6.6: Závislost maximální hodnoty spektra σ(3ω; ω,ω,ω) a její frekvence
na velikosti krystalu GaAs. T=300K, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .

6.2

Závislost na rychlosti rozptylu

Na obrázku 6.5. jsme viděli, že se zvětšováním krystalu se píky střídající znaménko, které jsme pozorovali na obrázku 6.3. přiblíží natolik blízko, že se téměř
úplně vyruší. Vzhledem k tomu, že zásadní roli na tom, kdy se píky vyruší udává
nejen velikost krystalu, se kterou škáluje energie, ale i rozptylová rychlost γ, tak
bychom očekávali silnou závislost právě na γ.
Nejprve ještě upozorněme, jaká je závislost lineární vodivosti na γ. Protože
píky jsou lorenzovské, tak platí, že maximální intenztita je nepřímo úměrná γ.
Tedy při poloviční rozptylové rychlosti je maximální intenzita dvojnásobná. Pro
větší krystaly, kde se jednotlivé píky překrývají tento vzrůst se snižováním γ může
být oslaben, protože v oblasti maxima nebude přispívat tolik píků.
Pro třetí nelineární odezvu malého krystalu platí také, že poloviční γ znamená dvojnásobný pík. Protože v nerezonantních přechodech je γ v porovnání s
rozladěním tak malá, že nehraje roli a rozhoduje pouze lorenzovská závislost v
rezonantním přechodu.
Ukažme si nyní, jak to vypadá pro nelinerání vodivost při velikosti krystalů,
kdy se již maxima překrývají.
Na obrázku 6.7 vidíme pro dva krystaly z obrázku 6.5, jak se změní absolutní
hodnota jejich vodivostního spektra, pokud snížíme rychlost rozptylu na polovinu.
Vidíme skutečně, že závislost na γ je velmi výrazná. Mnohem výraznější, než pro
lineární odezvu, nebo malé krystaly. Je to přesně z toho důvodu, že při snížení
γ se nejen jednotlivé píky zvýší, ale zároveň se tolik nepřekrývají se sousednímy
píky, které mají opačné znaménko.
Na obrázku 6.8 můžeme vidět závislost maximální hodnoty vodivostního spektra na rychlosti rozptylu pro dvě různé velikosti krystalu. Pro menší krystal, když
jsou maxima daleko od sebe, tak vidíme průběh, který by měl odpovídat nepřímé
úměře (směrnice -1 v logaritmickém méřítku.)
Pro větší krystal vidíme zlom v závislosti maxima vodivosti, který je doprovázen skokem ve frekvenci. Pro menší γ než je zlomové je maximum v oblasti s
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Obrázek 6.7: Závislost absolutní hodnoty spektra σ(3ω; ω,ω,ω) na rychlosti rozptylu pro GaAs o velikosti 64nm a 128nm. T=300K, n=1016 cm−3 .

Obrázek 6.8: Závislost maximální hodnoty spektra σ(3ω; ω,ω,ω) a její frekvence
na rychlosti rozptylu pro GaAs o velikostech 16nm a 64m. T=300K, n=1016 cm−3 .
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Obrázek 6.9: Závislost absolutní hodnoty spektra σ(3ω; ω,ω,ω) na teplotě pro
krystal GaAs. a=64nm, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .
oscilacema, tedy jak už bylo vysvětleno, je prudká závislost na rychlosti rozptylu.
Pro γ napravo od zlomu jsme v oblasti, kdy má vyšší intenzitu první pík a pokles
již není tak strmý.
Tento zlom pozorujeme i pro menší krystal, ale pro mnohem větší rychlost
rozptylu.

6.3

Závislost na teplotě

Podívejme se nyní na teplotní závislost vodivostního spektra.
Na obrázku 6.9 vidíme závislost absolutní hodnoty vodivostního spektra na
teplotě pro krystal GaAs o velikosti 64nm. Vidíme poměrně výraznou závislost.
S rostoucí teplotou maximální vodivost klesá a posouvá se směrem k vyšším
frekvencím. To je dáno tvarem Fermi-Diracova rozdělením. U nižších teplot je
mnohem ostřejší přechod mezi zaplněnými a nezaplněnými stavy, tedy tam je i
větší pravděpodobnost přechodu. Pro vyšší teplotu se vyprazdňují nižší stavy na
úkor vyšších a není takový sklon okolo Fermiho energie, tedy jsou omezováný
přeskoky z nižších hladin a posilovány přeskoky z vyšších hladin, které pro menší
teplotu byly neobsazené.
Na obrázku 6.10 můžeme sledovat teplotní závislost maximální hodnoty vodivosti pro krystal z předchozího obrázku. V oblasti nízkých teplot pozorujeme
prudký pokles, který se s vyšší teplotou sníží. Také vidíme, že se skokově mění
frekvence maxima.
Na obrázku 6.11 vidíme stejnou závislost jako na předchozím obrázku s tím
rozdílem, že je v krystalu stonásobná nábojová hustota. První, čeho si všimene je,
že se vodivost pohybuje o dva řády výše a maxima se pohybují výše ve spektru.
Jinak je průběh závislosti velmi podobný.
Pro 16nm krystal na obrázku 6.12 vidíme mnohem mírnější průběh, zvlášť
okolo nízkých teplot. Zároveň přeskok ve frekvenci nastane až pro hodně vysokou
teplotu.
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Obrázek 6.10: Závislost absolutní hodnoty spektra σ(3ω; ω,ω,ω) na teplotě pro
krystal GaAs. a=64nm, n=1018 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .

Obrázek 6.11: Závislost absolutní hodnoty spektra σ(3ω; ω,ω,ω) na teplotě pro
krystal GaAs. a=16nm, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .
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Obrázek 6.12: Závislost maxima absolutní hodnoty spektra σ(3ω; ω,ω,ω) na teplotě pro krystal GaAs. a=16nm, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .

6.4

Závislost na nábojové hustotě

V této části si ukážeme, jak se spektrum a jeho maximální hodnota mění při
změně nábojové hustoty.
Na obrázku 6.13 vidíme závislost maximální hodnoty vodivostního spektra
pro krystal GaAs o velikosti 64nm na nábojové hustotě. Vidíme, že se zvyšováním nábojové hustoty se nám nijak výrazně nemění tvar spektra, pouze se nám
spektrum celkově zvyšuje, protože máme v krystalu více elektronů.
Což pozorujeme i na obrázku 6.14, že maximální vodivost je přímo lineární
funkcí nábojové hustoty v uvedeném rozsahu. A ve spektru se maximum pouze
posouvá směrem k vyšším frekvencím, ale není to doprovázené zlomem ve vodivosti.
Stejně tak pro menší 16nm krystal na obrázku 6.15 je vodivost v daném rozsahu lineární funkcí nábojové hustoty.
Tím bychom měli popsané spektrum σ(3ω; ω,ω,ω) v závislosti na různých
parametrech.
V další kapitole si popíšeme spektrum příslušející Kerrovské nelinearitě σ(3ω; ω,−
ω,ω)
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Obrázek 6.13: Závislost absolutní hodnoty spektra σ(3ω; ω,ω,ω) nábojové hustotě
pro krystal GaAs. a=64nm, T=300K, γ=(1/270)fs−1 .

Obrázek 6.14: Závislost maxima absolutní hodnoty spektra σ(3ω; ω,ω,ω) a
její frekvence na nábojové hustotě pro krystal GaAs. a=64nm, T=300K,
γ=(1/270)fs−1 .
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Obrázek 6.15: Závislost maxima absolutní hodnoty spektra σ(3ω; ω,ω,ω) a
její frekvence na nábojové hustotě pro krystal GaAs. a=16nm, T=300K,
γ=(1/270)fs−1 .
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7. Vodivost typu σ(ω; ω, − ω,ω)Kerrovská nelinearita
V této kapitole si ukážeme vodivostní spektrum σ(ω; ω, − ω,ω). Jedná se o
čtyřčásticový proces, kdy máme tři fotony stejné energie a sledujeme odezvu na
frekvenci jednoho fotonu.
Abychom dostali odezvu na frekvenci jednoho fotonu, tak musíme uvažovat,
že dva fotony mají frekvenci kladnou a jeden zápornou. Fyzikálně nijak nezáleží
na pořadí těchto fotonů, neboť interagují současně. Ve výpočtu v kapitole 2 ovšem
na pořadí záleží. Pro tuto nelinearitu dostaneme tři spektra, která budou různá,
ale nás bude zajímat jejich součet. Ukažme si je nejprve odděleně a popišme.
Na obrázku 7.1 vidíme srovnání vodivostního spektra σ(ω; ω,−ω,ω) pro různá
pořadí vstupních fotonů.
Podívejme se nejprve na spektra označené v legendě + − + a − + + a u druhé
si uvědomme, že její reálná část je stejná jako + − −, čehož využijeme pro popis.
Oba procesy jsou tedy v prvních dvou excitacích stejné, nejprve excitujeme
fotononem na kladné frekvenci a následně deexcitujeme elektronem záporné frekvence. Ve třetím kroku je pak rozdíl, zda znovu excitujeme fotonem na záporné,
či kladné frekvenci.
Všimněme, že hodnota v maximech je pro oba případy stejná. Zároveň se
rovnají i absolutní hodnoty ve zbytku spektra, jak můžeme vidět na dalším obrázku. Rozdíl je tedy ve fázi. Když excitujeme elektrickým polem, které není na
rezonantní frekvenci mezihladinového přechodu, tak nastane to, že kmitající elektrony nebudou ve fázi s polem. To platí pro jednu excitaci, když jich máme jako
my více, tak se fázové příspěvky přičtou. Deexcitace je pro oba případy vždy ve
fázi, rozhodují tedy dvě excitace. Když v obou případech excitujeme fotony na
opačných frekvencích, tak jsou fázové příspěvky opačné a odečtou se na nulu. Se
stejným znaménkem se sečtou.
Vznik fázového rozdílu můžeme vidět i z lorenztovského členu:
1
.
ωΣ − ωkl + γ

(7.1)

V rezonanci je ryze imaginární. Pro ωΣ − ωkl = ±γ dostaneme fázový rozdíl
±π/4, což pro reálnou složku + − + znamená, že prochází nulou.
Na obrázku 7.2 vidíme jak již bylo zmíněno, že absolutní hodnoty se rovnají a
rozdíl je ve fázi, která je zde také vynesena. Pro spektrum − + + je vidět, že fáze
je téměř konstantní. Odchylky jsou, protože jsme v našem jednoduchém slovním
popisu uvažovali pouze dvě hladiny.
Podívejme se spektrum + + −, které odpovídá tomu, že nejprve excitujeme
elektron dvakrát stejnou energií nahoru a poté deexcitujeme. Vzniknou tam takto
píky navíc v případech kdy je silná dvoufotonová interakce, ale celkově je spektrum nižší, protože minimálně jeden přechod musí vždy být nerezonantní. Poznamenejme, že píky různě mění znaménka, ale nebudeme zde podrobněji rozebírat
proč má který jaké znaménko.
Na obrázku 7.3 vidíme stejné srovnání spekter, pouze pro větší krystal. Je
tam vidět, že příspěvek + + − je kvůli nižším energiím výraznější a naopak + − +
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Obrázek 7.1: Srovnání reálné části vodivostního spektra typu σ(ω; ω, − ω,ω) v závislosti na pořadí poruch pro krystal GaAs, pro a=16nm, T=300K, n=1016 cm−3 ,
γ=(1/270)1015 s−1 .

Obrázek 7.2: Srovnání absolutní hodnoty a fáze vodivostního spektra typu
σ(ω; ω, − ω,ω) v závislosti na pořadí poruch pro krystal GaAs, pro a=16nm,
T=300K, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)1015 s−1 .
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Obrázek 7.3: Srovnání reálné části vodivostního spektra typu σ(ω; ω, − ω,ω) v závislosti na pořadí poruch pro krystal GaAs, pro a=64nm, T=300K, n=1016 cm−3 ,
γ=(1/270)1015 s−1 .

Obrázek 7.4: Srovnání reálné části vodivostního spektra typu σ(ω; ω, − ω,ω) v závislosti na pořadí poruch pro krystal GaAs, pro a=256nm, T=300K, n=1016 cm−3 ,
γ=(1/270)1015 s−1 .
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Obrázek 7.5: Srovnání reálné části vodivostního spektra σ(ω; ω, − ω,ω) pro krystaly GaAs různé velikosti T=300K, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .

Obrázek 7.6: Reálná složka lineární vodivosti pro krystaly GaAs různých velikostí.
T=300K, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .
kvůli odečení záporných příspěvků slabší. Jak ale můžeme vidět z obrázku 7.4,
tak s dalším zvětšováním krystalu se tento příspěvek opět zesílí.
Od této chvíle dál budeme vykreslovat součet těchto tří příspěvků v závislosti
na změně parametrů.

7.1

Závislost na velikosti

Na obrázku 7.5 máme závislost realné části vodivostního spektra na velikosti
krystalu. Díky rezonantním přeskoků zde není hodnota pro malé krystaly zanedbatelná vůči větším krystalům, jako tomu bylo pro spektra v předchozích dvou
kapitolách. Na dalším obrázku máme pro srovnání lineární spektrum pro stejné
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Obrázek 7.7: Srovnání absolutní hodnoty vodivostního spektra σ(ω; ω, − ω,ω) pro
krystaly GaAs různé velikosti. T=300K, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .
krystaly. Pozorujeme, že pro menší krystaly jsou v nelineárním spektru výraznější
oscilace a pro větší krystaly je pak maximum posunuté níže ve spektru.
Na obrázku 7.7 je vykreslena závislost maximální vodivosti na velikosti krystalu, která jak pozorujeme je velmi nemonotónní. Je to dané tím, že máme celkem
tři příspěvky, které mají různý průběh závislosti na velikosti. Frekvence se s rostoucí velikostí dle očekávání posouvá níže do spektra.

7.2

Závislost na rozptylové rychlosti

Jak jsme si vysvětlili dříve, tak pro dva příspěvky(+ − + a − + +) píky ve
spektru odpovídají třem rezonantním interakcím. Protože síla interakce v rezonanci je úměrná γ −1 , jak můžeme vidět podle vztahu (7.1), tak bychom očekávali, že pro tyto dva příspěvky bude maximální vodivost úměrná γ −3 . Poslední
příspěvek(+ + −) nemá všechny excitace rezonantní, takže bude mít průběh jiný.
Závislost se také modifikuje, když se k sobě přiblíží moc píky, které mění znaménko, jak jsme pozorovali na obrázku 7.3, kde příspěvek + + − byl oslaben
oscilacemi.
Na obrázku 7.8 vidíme závislost maxima vodivosti na velikosti rychlosti rozptylu. Menší krystal velmi přesně splňuje očekávanou závislost. U krystalu o velikosti 64nm vidíme, že v jednom místě je závislost strmější. Je to přesně v oblasti,
kdy se silně vyruší oscilující členy.
Na obrázku 7.9 vidíme spektra pro krystal o velikosti 64nm pro dvě rychlosti
rozptylu, které byly vybrány z předchozího grafu, tak aby jedna rychlost rozptylu
byla před prudkou závislostí na γ a druhá během. Vidíme, že došlo k výraznému
poklesu vodivosti a také se definitivně rozmazaly rozdíly mezi jednotlivými píky.
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Obrázek 7.8: Maximýlní hodnota spektra σ(ω; ω,−ω,ω) a její frekvence v závislosti
na γ pro krystaly GaAs. a=64nm, T=300K, n=1016 cm−3 .

Obrázek 7.9: Reálné složka vodivostního spektra σ(ω; ω, − ω,ω) v závislosti na
teplotě pro krystalu GaAs. a=64nm, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .
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Obrázek 7.10: Reálné složka vodivostního spektra σ(ω; ω, − ω,ω) v závislosti na
teplotě pro krystal GaAs. a=64nm, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .

7.3

Závislost na teplotě

Na obrázku 7.10 je vykreslena teplotní závislost reálné složky spektra pro
krystal velikosti 64nm. Pozorujeme, že se zvyšováním teploty se nám snižuje maximální intenztita a celá závislost se posouvá výše do spektra. Celé to je dáno
tvarem obsazovací funkce. Pro malé teploty je velmi strmý schod okolo chemického potenciálu, tedy je velký rozdíl mezi obsazenými a neobsazenými hladinami.
Při zvyšování teploty se tento schod snižuje, takže je rozdíl v obsazení menší a
tím nižší pravděpodobnost přeskoků. Obsazením vyšších hladin se také povolily
přeskoky z vyšších hladiny, které byly neobsazené, proto se objevují i píky výše
ve spektru.
Na obrázku 7.11 maximální vodivosti spektra na teplotě. Pozorujeme, že pokles je nejprudší okolo nízkých teplot. A frekvence se mění skokově.

7.4

Závislost na elektronové hustotě

Na obrázku 7.12 je vykreslena závislost reálné složky vodivostního spektra na
elektronové hustotě. Vidíme, že s více elektrony v systému se nijak nemění tvar
spektra, pouze se celé spektrum zvyšuje.
Na obrázku 7.13 je vykreslena závislost maxima vodivosti na elektronové hustotě. Vidíme, že pro oba krystaly je funkce lineární, ale pro určitou hustotu dojde
ke skoku v energii, který je spojen se změnou směrnice.
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Obrázek 7.11: Maximální hodnota spektra σ(ω; ω, − ω,ω) a její frekvence v závislosti na teplotě pro krystal GaAs. a=64nm, n=1016 cm−3 , γ=(1/270)fs−1 .

Obrázek 7.12: Reálná složka vodivostního spektra σ(ω; ω, − ω,ω) v závislosti na
nábojové hustotě pro krystal GaAs. a=64nm, T=300K, γ=(1/270)fs−1 .

49

Obrázek 7.13: Závislost maxima absolutní hodnoty spektra σ(ω; ω, − ω,ω) a její
frekvence na nábojové hustotě pro krystal GaAs.T=300K, γ=(1/270)fs−1 .
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8. Srovnání s Monte-Karlo
simulací
Nelinearity terahertzového záření byly také spočítány v dizertační práci [7]
pomocí Monte-Carlo simulace.
Na obrázku 8.1 jsou grafy vodivosti v závislosti na intenzitě pole. Obrázek je
s laskavým svolením autora reprodukován z již zmíněné dizertační práce. Na obrázku vidíme reálnou a imaginární část pohyblivosti pro krystal o velikosti 100nm.
Z grafů nás budou zajímat pouze první dva sloupce. První sloupec na frekvenci
vstupního záření srovnáme s Kerrovskou nelinearitou a druhý sloupec na trojnásobné frekvenci srovnáme s třetí harmonickou. Třetí sloupec na páté harmonické
frekvenci nás zde nezajímá. Z křivek v grafech nás budou zajímat pouze ty na
nejnižších intenzitách, neboť pro vyšší intenzity již hrají nezanedbatelnou roli
vyšší nelinearity.
Oproti našim předchozím výsledkům je zde vynesena pohyblivost pro nedegenerovaný elektronový plyn. V našem postupu jsme uvažovali elektronovou hustoty
n = 1016 cm−3 a následně vypočetli pohyblivost. Protože jsme si ukázali, že pro
elektronové hustoty v této oblasti je vodivost přibližně lineární funkcí elektronové
hustoty, tak konkrétní hodnota nehraje tak důležitou roli.
Na obrázku 8.2 jsou stejná spektra spočítaná naším kvantově mechanickým
postupem. V první sloupci je odezva na poli vstupního pole. Jedná se o lineární
odezvu sečtenou kerrovskou nelinearitou. Vidíme, že pro dvě menší intenzity jsou
naše výsledky velmi podobné s Monte-Carlo simulací. Pro vyšší intenzitu se již
výsledky celkem rozcházejí, protože v simulaci jsou všechny řády poruchy a my
máme pouze nelinearitu třetího řádu.
V druhém sloupci na obrázku 8.2 máme třetí harmonickou frekvenci vidíme
opět, že pro malou intenzitu pole jsou výsledky velmi podobné a pro vyšší se
rozchází, protože nejsou započteny vyšší řády.
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Obrázek 8.1: Spektra pohyblivosti pro 1D nedegenerovaný elektronový plyn uzavřený v nekonečné potenciálové jámě počítaný Monte-Carlo simulací. a=100nm,
γ=(1/100)fs−1 .

Obrázek 8.2: Spektra pohyblivosti pro kubický krystal počítaný kvantově mechanický modelem. a=100nm, γ=(1/100)fs−1 , n=1016 cm−3 .
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Závěr
V této práci jsme navrhli model pro poruchový popis optických nelinearit v
polovodičových nanokrystalech. Nejedná se o exaktní výpočet, protože jsme u prvních excitací vypustili difúzi. Tím se vnesla nepřesnost hlavně do nízkofrekvenční
oblasti. Každopádně pro odhad řádu nelinearit a charakteristiky spektra by měl
být tento popis správný.
Tohoto modelu jsme dále využili pro výpočet nelinárních spektrer třetího
řádu. V kapitole 5 jsme vypočítali spektrum σ(ω; 0,0,ω), které může odpovídat
například pump-probe experimentu, kdy nejprve jedním pulsem excitujeme elektrony a pak dalším pulsem sledujeme odezvu.
Dále jsme v kapitole 6 spočetli a popsali spektrum σ(3ω; ω,ω,ω), které je
spojené s generací třetí harmonické frekvence.
V kapitole 7 jsme spočítali spektrum σ(ω; ω, − ω,ω) odpovídající kerrovské
nelinearitě.
Všechny tři druhy spektrer jsme popsali a vysvětlili jejich a chování a provedli
jsme analýzu závislosti spekter na změně parametrů jako je velikost, teplota,
nábojová hustota a rychlost rozptylu.
Nakonec jsme třetí harmonickou a kerrovskou nelinearity srovnali se semiklasickým výpočtem nelinearit pomocí Monte-Carlo simulace [7] a dospěli jsme k
tomu, že pro nízká pole, kdy jsou zanedbatelné nelinearity vyšších řádů si výsledky uspokojivě odpovídají.
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