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=𝛌 در یک سیستم نانوساختار چاه1.550𝛍m بررسی انتشار لیزر مادون قرمز با طول موج
کوانتومی سهگانه
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 میکرومتر و کلیدزنی الکترواپتیکی در یک سیستم چاه کوانتومی1.55  ادر این مقاله انتشار لیزر مادون قرمز در طول موج مخابراتی- چکیده
 نشان داده. اثر تونلزنی بر روی جذب و پاشندگی مورد مطالعه قرار گرفته است. مورد بحث قرار گرفته استInGaAs/InP سهگانه از جنس
. توسط پارامترهای تونلزنی قابل کنترل میباشد،خواهد شد که تغییر سرعت گروه پالس نوری از فراسرعت به فرو سرعت و بالعکس
 پمپاژ ناهمدوس، تونل زنی،  سرعت گروه، جذب و پاشندگی-کلید واژه

Propagation of infrared laser beam at 𝛌=1.550𝛍m in a compact triple coupled
quantum wells nanostructure
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Abstract- Based on InGaAs/InP triple coupled quantum well heterostructure an optical switch is suggested. the effect
of tunneling on the absorption and the dispersion is discussed. We show that the group velocity of a light pulse can
be controlled from superluminal to subluminal (or vice versa) just by controlling tunneling between quantum wells
and an incoherent pumping field.
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مقدمه

برانگیخته چاه کوانتومی اول اعمال میشود .در اینجا ،μ
ممان دوقطبی گذار الکترون و  Eدامنه میدان الکتریکی
میدان کاوشگر است .هامیلتونی در تصویر اندرکنش برای این
سیستم بهصورت زیر نوشته میشود.
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در اینجا پارامتر  Tمربوط به تونلزنی است .انرژی مربوط به
هر تراز با رابطهی زیر مشخص میشود
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معادالت ماتریس چگالی برای جمعیت ترازهای الکترونی در
تقریب موج چرخان و مختصات دوران یافته عبارت است از
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که در روابط فوق ،  p  10   p ،نامیزانی پروپ بین
2 c

 -1روش تهیه مقاله

ترازهای  0  1است که دران

در شکل  1سیستم شامل سه چاه کوانتومی از جنس
 InGaAsکه توسط الیهای از جنس  InPاز هم جدا شده اند،

واهلش کل بهصورت زیر تعریف میشود
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با تراز پایه  0و تراز تحریکی  1در چاه کوانتوم اول و
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ترازهای تحریکی  2و  3به ترتیب در چاههای کوانتومی
 QW3 ،QW2را در نظر میگیریم .با اعمال یک میدان
الکترومغناطیسی کاوشگر ،الکترون از نوار ظرفیت به نوار
رسانش چاه کوانتومی اول ،که اختالف انرژی بیشتری را در
بین سطوح ایجاد میکند ،برانگیخته میشود .این الکترون
برانگیخته همچنین میتواند به چاه کوانتومی دوم و سوم
تونل زده و میزان این تونل زنی توسط ولتاژ اعمالی به
سیستم کنترل میشود .در این مدل میدان کاوشگر با
E
 ،  p بین تراز پایه و
فرکانس  ،ωpو فرکانس رابی
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که شامل واهلشهای خود بخودی و واهلش فازی ناشی از
برهمکنش الکترون-الکترون ،ارتعاشات شبکه و ناهمواری
سطوح میان چاههای کوانتومی میباشد.
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بررسی خصوصیات نوری جذب و پاشندگی در محیطهای
همدوس و همچنین کنترل سرعت گروه پالس نوری از
فراسرعت به فرو سرعت و یا برعکس اخیراً موردتوجه
پژوهشگران زیادی قرارگرفته است .پژوهشهای تئوری و
تجربی برای تحقق انتشار نور فراسرعت و فرو سرعت در یک
تک ساختار انجامشده است .خصوصیات جذب و پاشندگی
در محیطهای حالتجامد نظیر بلورهای فوتونیکی و مواد
نیمرساناها موردتوجه زیادی قرارگرفته است[ .]1،2چاههای
کوانتومی ،نانو ساختارهای نیم¬رسانایی هستند که حرکت
الکترونهای نوار رسانش آنها در دو بعد فضایی محدودشده
است؛ بنابراین الکترونها و حفرهها میتوانند مجموعه
گسستهای از انرژیها را داشته باشند .چاههای کوانتومی
دارای مزایایی چون ساختار انعطافپذیر و قابلکنترل در
تداخلهای قوی است .یکی دیگر از خصوصیات مهم این
ساختار داشتن زمان پهنشدگی بلند است[ .]3تاکنون
چندین ویژگی مهم ازجمله کنترل همدوسی کوانتومی در
چاه¬های کوانتومی موردبررسی قرارگرفته است[.]۴،5
همدوسی کوانتومی در ساختـارهای چاه کوانتـومی توسط
اعمال یک میـدان لیزر و یا تونلزنی الکترون ایجاد میشود
که در آن با اعمال یک پالس دمش نوری یک الکترون به تراز
باالتر برانگیختهشده و با اثر یک ولتاژ خارجی میتوان آن را
کنترل کرد[.]6
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برای به دست آوردن قسمت خطی پذیرفتاری الکتریکی
نیازمند حل ماتریس چگالی در شرایط پایا هستیم .در
سیستم موردمطالعه فوق ،پذیرفتاری میدان کاوشگر ضعیف

با  01تعیین میشود.
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در رابطه فوق N ،چگالی حاملین بار در چاه کوانتومی است.
قسمت حقیقی و موهومی پذیرفتاری الکتریکی
) ، (      i  به ترتیب بیانگر پاشندگی و جذب نور در
محیط میباشد .پاشندگی نقش مهمی در به دست آوردن
سرعت گروه  v gدارد که از طریق رابطهی زیر از شیب
شکل.2

پاشندگی بدست می آید.
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سایر

 20   30  0.1 10 10  0.6THz ، 01    1THz ,   0
12  13  0.1  p  0.01 ,,

 -2بحث و نتایج
در شکل  2نمودارهای جذب (بخش موهومی پذیرفتاری
الکتریکی) و پاشندگی (بخش حقیقی پذیرفتاری الکتریکی)
نشان دادهشده است .در شکل (-2الف) اثر تونل زنی وارد
نشده و یک پیک جذب در طول موج  𝛌=1.550𝛍mوجود
خواهد داشت و شیب پاشندگی نیز حول طول موج
 ، 𝛌=1.550𝛍mمنفی است .در شکل (-2ب) اثر اعمال تونل
زنی  T12نشان دادهشده است .در این حالت تونل زنی  T12با
ایجاد همدوسی در سیستم موجب کاهش چشمگیر جذب
در ناحیه طول موج کاوشگر شده است .از طرفی شیب
پاشندگی از منفی به مثبت تغییر پیداکرده است و این
موضوع میتواند مبنایی برای طراحی یک کلید باشد.

پارامترها

عبارتنداز:

شکل  3نمـودار کلیـدزنی سـرعت گـروه بـر اسـاس تونـل زنـی بـه ازای
پارامترهای
T12 = (0,1γ), T23 = 0
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شکل  1سیستم چاه کوانتومی سهگانه از جنس InGaAs/InP
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تخمین زده میشود.

 -3نتیجهگیری
ویژگیهای حالتپایا و گذرای جذب و پاشندگی نور لیزر
کاوشگر در یک سامانه چاه کوانتومی موردبحث قرار گرفت.
نشان داده شد که جذب و پاشندگی و سرعت گروه نور از
طریق پارامتر تونلزنی قابلکنترل است .زمان کلید زنی برای
تغییر انتشار فراسرعت نور به فروسرعت نور و برعکس بین
 10تا  19پیکو ثانیه تخمین زده شد .همچنین زمان الزم
برای کلید زنی جذب نور از یک مقدار باال به مقدار صفر بین
 3الی  1۴پیکوثانیه تخمین زده شد .این فرآیند میتواند به
دلیل داشتن سرعت کلیدزنی باال و قابلکنترل بودن آن در
بسیاری از سامانههای ارتباطی اپتیکی مورداستفاده قرار
گیرد.
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T12 = 0, Λ = (0,7γ), T23 =0

نمودار شکل  ۴اثر پمپاژ ناهمدوس را به روی جذب نور
کاوشگر در حالت گذرا نشان میدهد .تونلزنی  T12دارای
مقدار ثابت  1γمیباشد و پمپاژ ناهمدوس بین مقادیر صفر
و  7γتغییر میکند .مالحظه میشود برای حالتی که پمپاژ
ناهمدوس صفر است جذب نور پروپ با گذشت زمان از
لحظه صفرتا  10پیکوثانیه ضمن داشتن یک حالت نوسانی،
افزایش یافته و بعدازآن تا لحظه  25پیکوثانیه به یک مقدار
ثابت مثبت میرسد و با اعمال پمپاژ ناهمدوس جذب نور از
لحظهی  25الی  50پیکوثانیه کاهشیافته و به یک مقدار
ثابت نزدیک به صفر میرسد .با توجه به شکل ۴زمان کلید
زنی الزم برای تغییر جذب از یک مقدار باال به یک مقدار
بسیار نزدیک به صفر و برعکس بین  3تا  1۴پیکوثانیه
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شکل  3نمودار کلید زنی برای تغییر شیب پاشندگی (قسمت
حقیقی  ) χاز مثبت به منفی (و برعکس) که متناظر با تغییر
سرعت گروه از فروسرعت به فراسرعت (و برعکس) میباشد
را نشان میدهد .در ابتدا تونلزنی  T12را صفر اختیار می-
کنیم که در این حالت در بازه صفرتا  50پیکوثانیه شیب
پاشندگی منفی است و با توجه به رابطه ( )8انتشار فراسرعت
نور را بدست میدهد .با اعمال تونلزنی بین QW1و
QW2یعنی به ازای  ، T12 =1γشیب پاشندگی در بازه 50
الی 100پیکوثانیه مثبت شده که منجر به انتشار فروسرعت
نور خواهد شد .تغییرات شیب پاشندگی برای حالتپایا در
شکل (2الف)و(ب) نیز نشان داده شده است .زمان الزم برای
این فرآیند کلید زنی با توجه به شکل 3بین  10تا 19
پیکوثانیه تخمین زده میشود.
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