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تولید فوتونهای در همتنیده از یک نقطه کوانتومیِ واقع در میدان نزدیک یک نانوذره
فلزی کروی
1,2

 و محمد حسين نادری،1,2 مالک باقری هارونی،1تارا مرادی
 دانشگاه اصفهان، دانشکده فيزیک1

 دانشگاه اصفهان، گروه كوانتوم اپتيک، دانشکده فيزیک2

ش حاصل از گسیل آبشاری نقطه کوانتومی در میدان نزدیک یک نانوذره کروی مورد
ِ چکیده – در این مقاله جفت فوتونهای درهمتنیده در قطب
 از رهیافت حالتهای پوشیدهی اکسیتونی با مدهای پالسمونی اصلی، به منظور تبهگن سازی حالتهای میانی انرژی.بررسی قرار گرفته است
 اول از: جفت فوتون در همتنیده از دو راه ممکن است ایجاد شود.تشکیل شده بر روی نانوذره کروی در رژیم برهمکنش قوی استفاده شده است
گسیل خودبخود گذار دواکسیتونی و پراکندگی مد اصلی پالسمونی در نتیجه جفت شدگی با سایر مدهای پالسمونی نانوذره کروی و دوم گسیل
 محاسبات ما نشان دهنده میزان قابل توجه درهمتنیدگی برای فوتونهای گسیل شده از نقطه.خودبخود گذارهای دواکسیتونی و اکسیتونی
.کوانتومی است
.كوانتومی

 نقطه، رژیم برهمکنش قوی، حالتهای پوشيده، درهمتنيدگی،پالریتون سطحی- پالسمون-كليد واژه

Generation of entangled photon-pairs from a single quantum dot located in near
field of metal nano-sphere
Tara Moradi1, Malek Bagheri Harouni1, 2, and Mohammad Hossein Naderi1, 2
1 Department of Physics, University of Isfahan
2 Department of Physics, Quantum Optics, University of Isfahan
Abstract- In this paper the generation of an entangled photon pair in polarization is described via the biexciton-exciton cascade of a
quantum dot located in the proximity of a metallic nano-sphere. In order to make the intermediate states degenerate, we have invoked
from dressed state approach. Within the strong coupling regime, an exciton and a principal plasmon mode of a given polarization are
coupled and this interaction gives rise to two similarly polarized polariton states. In the generated photon pairs, either both photons are
spontaneously emitted from the dot, or one photon is emitted from the biexiton spontaneously and the other is emitted via the
scattering of principal plasmon mode to other plasmon mode of metal nano-sphere. In the strong coupling regime, the generated
photon pairs can be maximally entangled.
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حالت اول :اختالف انرژی مدهای متعامد پالسمونی اصلی با اخمتالف

 -1مقدمه

انرژی حالتهای ميانی نقطه كوانتومی برابر ولی با عالممت مختلم .

كوانتومی است .عليرغم این كه توليد جفت فوتونهای درهممتنيمده،

انرژی حالتهای ميانی نقطه كوانتومی نابرابر ولی با عالمت مختلم .

كاربردهای فراوانی در زمينه انتقال اطالعما و رمزنگماری كوانتمومی

حالت سوم :اختالف انرژی مدهای متعامد پالسمونی اصلی با اختالف

دارد[ ،]1روشهای توليد آنها بسيار محدود است .در این مقاله بمرای

انرژی حالتهای ميانی نقطه كوانتومی نابرابر ولی هم عالمت [.]3

توليد جفت فوتون درهمتنيده ،از یک نقطمه كوانتمومی در موماور

 -2بررسی نظری

یک نانوذره كروی اسمتفاده كمردهایمم .نقطمه كوانتمومی بمه صمور
الکترونيکی برانگيخته شده و در حالت اوليه دو اكسيتونی بما بسمامد

یک سامانه تركيبی متشکل از یمک نقطمه كوانتمومی كمه در ميمدان

 uمهيا شده است .با گذار این دو الکترون برانگيخته به حالتهمای

نزدیک یک نانو ذره كروی شکل به شعاع  aو ضریب گذردهی نسبی

اكسيتونی ميمانیِ  xبما بسمامد   xو یما  yبما بسمامد  ،  yو

) (  (طبچ مدل درود) [ ،]5در فاصله  hاز سطح آن قرار گرفتمه

سپس با گذار از یکی از این حالتهای اكسيتونی به حالمت پایمه ،دو

است ،را در نظر میگيریم .برای سادگی در نوشتن هاميلتونی ،حالتی

فوتون با قطبش یکسان گسيل میشمود [ .]2حالمتهمای ميمانی بمه

را در نظر میگيریم كه گمذار از طریمچ كانمال  xصمور پمذیرد امما

دليل انرژی تبادلی دارای اختالف انرژی   xهستند .فرض ما بر ایمن

فرمولبندی و نتایج حاصل از آن به سادگی در مورد گسيل از كانمال

است كه مدهای پالسمونی اصلی با قطبش  xو بسامد   pxو قطبش

گذار  yنيز قابل بسط است .هاميلتونی كل سامانه ( نقطه كوانتومی،

 yو بسامد   pyفقط با گذار اكسيتونی به حالت پایه جفت میشوند.

مد اصلی پالسمونی ،و اتالفگر فلزی) در تصویر بمرهمكمنش و تحمت

در اثر جفتيمدگی قموی بمين ترازهمای اكسميتونی و ممدهای اصملی

تقریب موج چرخان به صور زیر نوشته میشود [:]۶

پالسمونی ،هر تراز انرژی اكسيتونی به دو تراز انرژی شکافته میشود.



)    d m  pm bˆ  fˆ (m

به منظور تبهگن ساختن حالتهمای ميمانی انمرژی ،طبمچ آنرمه در

i  xp t

ˆ
H I (t )  g | x  g | be

0

مراجع [ ]۴،3آمده است عمل میكنيم .یعنی اختالف انرژی دو تمراز

q 2

ميانی نقطه كوانتومی با اختالف انمرژی دو ممد پالسممونی اصملی بما

c2

قطبشهای  xو  yارتباط مشخصی داشمته باشمند ،بمه گونمهای كمه

  dr 

|  | u  x

حداقل دو حالت تبهگن انرژی مربوط به گمذارهای  xو  yدسمترس-
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پذیر باشد .برای توليد حالتهای تبهگن به صور كلی سه حالمت را
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i ( px
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d k dux i





0

fˆ (r , k )ei (u x k )t  H .C.

در این رابطه bˆ ، xp  x  px ،و †ˆ bعملگرهای نابودی و خلچ
مد اصلی پالسمونی fˆ (r , ), fˆ † (r , ) ،عملگرهای بوزونی خلچ
و نابودی مدهای پالسمونی نانو ذره كروی g ،ثابت جفتشمدگی ممد
اصلی پالسمونی با گذار اكسيتونی  pm ،قدر جفمت شمدگی ممد
اصلی پالسمونی با سایر مدهای پالسمونی fˆ (m ) ،عملگر نمابودی

شکل  :1حالت دوم تبهگن سازی حالتهای ميانی با رهيافت پالریتونی در جفت شدگی گذار
اكسيتونی و مد اصلی پالسمونی

مد اصلی پالسمونی در پراكندگی آن به مدهای دیگر است.
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دوقطبی است كه بدون كاستن از كليت مساله در راستای  zدر نظمر

منور به حصول نتایج برای دامنههای احتمال گسميل جفمت فوتمون

گرفتممه مممیشممود  I ( ) .نشممان دهنممده بخممش موهممومی ثابممت دی

یکی از گسيل خودبخود گذار دواكسميتونی و پراكنمدگی ممد اصملی

الکتریمممک و نشمممان دهنمممده جمممذی در ذره فلمممزی و در پایمممان،

پالسمممونی و دیگممری گسمميل خودبخممود هممر دو گممذار اكسمميتونی و

) G (rd , r , تابع گرین دیادیک كالسيک و تعيين كننمده ویگگمی-

دواكسيتونی در زمان طوالنی میشوند.

های هندسی محيط است.

rd

محمل نقطمه كوانتمومی از مركمز ذره

شمممرط حصمممول رژیمممم بمممرهمكمممنش قممموی آن اسمممت كمممه:

شدگی قوی بين گذار اكسيتونی و مد اصلی پالسمونی اسمت .جملمه

4

 . g در این رابطمه



نشمان دهنمده نمر

دوم توصي كننده پراكندگی مد اصلی پالسمونی بمه ممدهای دیگمر

واپاشی مد اصلی پالسمونی است .با تعری طي  Sبه عنوان احتمال

پالسمونی و دو جمله مابقی به ترتيب نشان دهنده جفتيمدگی گمذار

یافتن فوتون در بسامد  و در شرایط پایا و انتگمرالگيمری فضمایی

اكسيتونی و دواكسيتونی با محيط پالسمونی هسمتند كمه منومر بمه

روی آن ،طي دو فوتونی بدست میآید .بما انتگمرال گيمری بمر روی

گسيل خودبخود فوتونهایی بما بسمامدهای   k ,  qممیشموند.

فوتونهایی كه از گذار دواكسيتونی به اكسيتونی حاصمل ممیشموند،

حالت كل سامانه با توجه به حالمتهمای دسمترس پمذیر سمامانه بمه

طي گسيل اكسيتونی بدست میآید و برعکس.

صور زیر است[:]۶

حالت كلی موج دوفوتونی حاصل از گسيل آبشاری از طریچ دو حالت


|  (t )  C1x (t ) | u , 0    dr  d k C2x (r , k , t ) | x, 0 

ميانی  x , yبصور زیر نوشته میشود[:]3

0



|1(r , k ), 0q    dr  d k C3x (r , k , t ) | g ,1( p ) 

|  ()  ( LP | PLPy  UP | PUPy ) | yy  

0



(  LP | PLPx   UP | PUPx ) | xx 



 |1(r , k ), 0q    dr 0 d k  dr 0 d qت
C4x (r , r , k , q , t ) | g , 0 |1(r , k ),1(r , q ) 

)(2





0

0

|  LP |2  | UP |2  |  LP |2  | UP |2  1

)(3

)   dr  d k  d m C5x (r , k , m , t

در رابطممه ) | PUPx ,,yLP  ،(3نشممان دهنممده بسممته ممموج و | xx ,

| g , 0 |1(r , k ),1(m ) 

 | yy توصي كننده بخمش قطمبش تمابع مموج فوتمونی هسمتند.

عبيممر جمممال بممه ترتيممب عبممار انممد :نقطممه كوانتممومی در حالممت

ماتریس چگالی حالتهمای قطمبش دوفوتمونی بما ردگيمری بمر روی

دواكسيتونی است و مد اصلی پالسمونی تشکيل نشده است ،نقطه در

درجا آزادی بسته موج فوتونی حاصل میشود .مثال برای حالتی كه

حالت اكسيتونی است و یک گسيل خودبخود صمور گرفتمه اسمت.

اختالف انرژی ترازهای اكسيتونی  xو  yبرابر منفی اخمتالف بسمامد

نقطه در حالت پایه است و یک مد اصلی بوجود آمده و یمک گسميل

دو مد پالسمونی اصلی با قطبش  xو  yاسمت [ ]1مماتریس چگمالی

خودبخود نيز صور گرفته اسمت .نقطمه در حالمت پایمه اسمت و دو

كاهش یافته سيسستم به صور رابطه ( )۴استخراج میشود:

گسيل خودبخود انوام شده است .جمله آخمر ،نقطمه در حالمت پایمه






2 
| 
)(4

است ،یک گسيل خودبخود به دليل جفتيدگی گذار دواكسميتونی بما
محيط و فوتون دیگر به دليمل پراكنمدگی ممد اصملی پالسممونی بمه
مدهای پالسمونی دیگر گسيل شده است.
در این فرمولبندی قصد ما بررسی درهمتنيدگی دو فوتمون گسميل



0 0

0

0 0
0 0

0

0 0 |  LP |  | UP
2



 |  LP |2  | UP |2

0
 

0

*

   LP  LP*  PLPx | PLPy

شده با قطبش های  xو  yاست .بنمابراین بما در نظمر گمرفتن رفتمار

در عمممل بممرای بدسممت آوردن درهمممتنيممدگی در قطممبش از پنوممره

سامانه در رژیم ماركوفی [ ]۷و با استفاده از معادله وابسته بمه زممان

بسامدی استفاده میشود كه مركز آن بر روی قلههای تمبهگن طيم

شرودینگر ،معادال جفت شده ضرایب احتمال استخراج ممیشموند.

قرار گرفته است .به عبار دیگر انرژی جفت فوتونهای در همتنيمده

این معادال جفت شده با استفاده از قضميه مقمدار نهمایی الپمالس،

در دو دسته پالریتونی
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فلزی است .با این توضيحا جمله اول هاميلتونی نشان دهنده جفت

(   2 ) 2  ( xp ) 2

2

بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 1۴-12بهمن 1395

بسامدی میتموان فقمط فوتمونهمای درهممتنيمده یکمی از ترازهمای
پالریتونی را شمارش كرد .از نظر ریاضی این كمار بمه معنمی تعریم
عملگر برافکنش بمر روی شماخه پالریتمونی ممورد نظمر و بازنویسمی
ماتریس چگالی بهنوار شده است [.]3
برای سامانههای دوكيوبيتی ،سنوه تالقی جهت سمنوش درهمم-
تنيدگی بسيار مورد توجه است .سنوه تالقی به صور عناصمر غيمر

خطوط پررنگ گذار اكسيتونی ،خطوط قرمز قطبش  yو خطوط سياه قطبش  xرا نشان می-

قطری در ماتریس چگالی ) (4بدست میآید .سمنوه درهممتنيمدگی
تالقی برای حالت فوتونهای درهمتنيده از |  C  2 | بدست می-

دهند  xp   yp  0.6ev (a .و   xp   yp  0.1ev (bاست.

آید و مقدار بيشينه آن برابر  1است [ .]۷در نتيوه درهمتنيمدگی بما
استفاده از پنوره بسامدی رابطه ( )5و در همتنيدگی تالقی از رابطمه
( )۶محاسبه میشود [:]۴

)(5

)(6

1,
for | k  u  x, y | 


W (k , m )  1,
for | m  x, y | 

0, otherwise


) dr  dr   d k  d q P.W (k , m


AW
) . (k , m )  B.W (k , m

شمممممممکل ( :)3درهممممممممتنيمممممممدگی قطمممممممبش دوفوتمممممممونی بممممممما مقمممممممدار
ثابت 2 x  0.1ev :

( W  0.1ev .  xp   ypآبی) و ( W  0.001evقرمز).

بطور خالصه ،در سيستم هيبریدی مورد بررسی ،با در نظر گرفتن
برهمكنش قوی بين مدهای پالسمونی اصلی و گذار اكسيتونی می-
توان درهمتنيدگی فوتونهای گسيل شده را كنترل كرد و به حداكثر

)P  C5x (r , k , m , ).C5y* (r , k , m , 

درهمتنيدگی یعنی حدود  1رسيد.

A   dr  dr   d k  d q | C5x (r , k , m , t  ) |2

 -4مراجع

B   dr  dr   d k  d q | C5y* (r , k , m , t  ) |2 .

 -3نتایج
در شکل ( )2طيم گسميل اكسميتونی و دو اكسميتونی یمک نقطمه
كوانتومی در فاصله  2نانومتر از یک نانو ذره نقره كروی به شمعاع ۷
نانومتر ترسيم شده است .در نمودار شکل) ،(3درهمتنيدگی حالتی
با ( E x  E yشکل  )1با استفاده از سه پنوره بسامدی به عمرض-

هممای( W  0.001ev :منحنممی قرمممز شممکل  )3و W  0.1ev
(منحنی آبی شکل  )3كه بر روی بسامد قلمه گمذارهای پالریتمونی و
دواكسيتونی تمركز یافته ،ترسيم شده است .هممان طمور كمه انتظمار
میرود با كاهش پنوره بسامدی درهمتنيدگی افزایش ممییابمد چمرا
كه جفت فوتونهایی شمرده میشوند كه تمركز انرژی آنها در اطراف
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انرژی تبهگن حالتهای پالریتمونی ممورد نظمر اسمت .مقمدار بيشمينه
درهمتنيدگی مربوط به حالت  xp   yp  0یعنی حالت اول مورد
بررسی است.
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فوتونهای حاصل از گسيل آبشاری دوفوتونی .نقطه چين گذار دواكسيتونی،

