بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
 32تا  32دی ماه  ،۳232دانشگاه شهید بهشتی

موج رزونانس نقطه كوانتومي با ميکروكاواك بلور فوتوني
سید مهدی بنیهاشمی ،وحید احمدی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تربیت مدرس ،صندوق پستی  ،۳39-۳9۳۳2تهران ،ایران
چکيده – در اين مقاله نرخ ميرايي فاز خالص اكسيتون در كوپل شدگي در حالت عدم تطابق طول موج رزونانس نقطه كوانتومي با كاواك
بلور فوتوني با استفاده از نتايج آزمايش تجربي و توسط ابزار محاسباتي اپتيك كوانتومي تخمين زده ميشود .با توجه به اين كه كوپل
شدگي در حالت عدم تطابق طول موج رزونانس بيشتر به دليل ميرايي فاز خالص اكسيتون (اثرات فونوني) ميباشد ،اين تخمين در پيش-
بيني كوپل شدگي در حالت عدم تطابق طول موج رزونانس بسيار حائز اهميت است .در اين مقاله نرخ ميرايي فاز خالص اكسيتون
 4/6GHzبدست آمد.
کلید واژه -نرخ میرایی فاز خالص اکسیتون ،کوپل شدگی در حالت عدم تطابق طول موج رزونانس نقطه کوانتومی با کاواك بلور فوتونی ،اثر

آنتی-زینو.

Estimation of Exciton Pure Dephasing Rate in Off-Resonant Single
Quantum Dot-PhC Microcavity
Seyed Mehdi Banihashemi, Vahid Ahmadi

۳9۳۳2-۳39, Tehran,

Department of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, P.O.Box
Iran

Abstract- In this paper, incorporating experimental results and quantum optics toolbox, we try to estimate exciton pure
dephasing rate in off-resonant single quantum dot-photonic crystal (PhC) microcavity. As off-resonant coupling is mostly due
to pure dephasing rate, which includes phonon mediated dephasing rate, this estimation is important in predicting offresonant coupling behavior. We obtained pure dephasing rate to be 4.6GHz.
Keywords: Exciton pure dephasing rate, Off-resonant single quantum dot-PhC microcavity, Anti-Zeno effect.
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تخمين نرخ ميرايي فاز خالص اكسيتون در كوپل شدگي در حالت عدم تطابق طول

 32تا  32دیماه  ،۳232دانشگاه شهید بهشتی
در اینجا x1 ،و  c 1بیانگر فرکانس رزونانس اکسیتون و

 -1مقدمه

†

 MCبدون در نظر گرفتن اثر متقابل آنهاست، a .
اپراتورهای ایجاد و نابودی فوتون و   و   اپراتورهای
ایجاد و نابودی اکسیتون میباشند .همچنین ، g ،قدرت
کوپل شدگی بین  QDو  MCو  ، rقدرت کوپل شدگی
بین سیستم  MC-QDو میدان لیزر تحریک میباشد .در
( ،)۳فرآیندهای غیر همدوس برگشت ناپذیر توسط اپراتور
لیندبلد به صورت زیر توصیف میشوند:



()2

†

پارامترهای ذکر شده تشریح میشود.
در اندازهگیری فوتولومینسانس آزمایش تجربی [،]۳1
پهنای رزونانس  MCو اکسیتون شفاف ،BX ،در دمای
 21Kتقریبا با هم برابر و برابر با  61GHzبدست آمده-
است .مقادیر  و     d e p hتوسط روابط ذیل به پهنای
رزونانس کاواك و نقطه کوانتومی وابسته هستند [:]11
2

توسط ابزار محاسباتي اپتيك كوانتومي

g
2  2   
 

()9

در این بخش ،با استفاده از ابزار محاسباتی اپتیک
کوانتومی سیستم نقطه کوانتومی-کاواك را مدل میکنیم.
خصوصیات این سیستم توسط معادله ون-نومن (معادله
اصلی) توصیف میشود:

2

()2

g
2    deph  2   
 





C
QD

که  QD ، Cو  به ترتیب پهنای رزونانس کاواك،
پهنای رزونانس نقطه کوانتومی و اختالف طول موج
رزونانس آنها هستند .با توجه به مقدار زیاد 9/۳nm ، 
[ ،]۳1میتوان مقادیر  و     d e p hرا با نصف پهنای

d  dt   i

()۳
که در آن  ماتریس چگالی و  H JCهامیلتونین
جینس-کیومینگز است که با رابطه زیر بیان میگردد:
()3

†

در ( ،  ،)2نصف نرخ میرایی فوتون در کاواك و ، 
نصف نرخ میرایی اکسیتون میباشند Pc .و  Pxبه ترتیب
نرخ پامپ غیر همدوس مود کاواك و اکسیتون میباشند.
به دلیل تحریک در طول موج رزونانس حالت پایه نقطه
کوانتومی Pc ،و  Pxصفر فرض میشوند .برای مدل سازی
سیستم نقطه کوانتومی-کاواك توسط ابزار محاسباتی
اپتیک کوانتومی ،باید پارامترهای   ،  ، r ، gو
  dephرا بدست آوریم .در ذیل ،نحوه بدست آوردن

 -2مدل سازي سيستم نقطه كوانتومي-كاواك

H JC  x0    c0a†a 



  2        
 deph  2 † †   † †    † †  
Pc
 2a† a  aa†   aa†  
2
Px
 2 †    †    † 
2
†

تجربی کوپل شدگی نقطه کوانتومی-کاواك [ ،]۳1بررسی
و تحلیل میکنیم.

H JC ,    L



L   2a a†  a†a   a†a 

رزونانس کاواك و نقطه کوانتومی ،21GHz ،تقریب زد.
در مرجع [ ،]۳3هنگامی که در دمای  ۳6Kطول موج
رزونانس نقطه کوانتومی و کاواك یکدیگر را قطع میکنند



g a†     a  r      
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یک نقطه کوانتومی ،QD ،کوپل شده با میکروکاواك،
 ،MCجایگزین مناسبی برای سیستمهای اتم-کاواك برای
مطالعه الکترودینامیک کوانتومی کاواك میباشد .پدیده
جالبی که مخصوص کوپل شدگی نقطه کوانتومی-کاواك
است و در کوپل شدگی اتم-کاواك مشاهده نمیشود،
کوپل شدگی در حالت عدم تطابق طول موج رزونانس
 QDبا  MCاست .این پدیده هم در اندازهگیری
فوتولومینسانس با تحریک در طول موج کمتر از طول
موج الیه وتینگ [ ]۳و هم با تحریک در طول موج
رزونانس نقطه کوانتومی [ ]3مشاهده شده است .کوپل
شدگی مشاهده شده در اندازهگیری فوتولومینسانس با
تحریک در طول موج کمتر از طول موج الیه وتینگ می-
تواند بر اثر چند پدیده مختلف مانند اثر آنتی-زینو
(میرایی فاز خالص) [ ،]2اثرات فونونی [ ،]9بارهای اطراف
نقطه کوانتومی [ ،]2و اثرات چند اکسیتونی [ ]6باشد .در
واقع رفتار غیر مارکوین میرایی فاز خالص اثر فونونی را
پوشش میدهد [ .]7با تحریک در طول موج رزونانس
حالت پایه نقطه کوانتومی میتوان اثر بارهای اطراف ،چند
اکسیتونی ،و فونونی را کاهش داد که باعث میشود
فوتونهای ایجاد شده به طور قابل توجهی غیر قابل تفکیک
شوند [ .]8در این مقاله ،با استفاده از ابزار محاسباتی
اپتیک کوانتومی ( ]3[ )quantum optics toolboxمقدار
نرخ میرایی فاز خالص اکسیتون ،  deph ،را در آزمایش

a

 32تا  32دیماه  ،۳232دانشگاه شهید بهشتی
گرفتن  ۳1حالت برای فوتونهای داخل سیستم به ازای
نسبتهای مختلف  و  ،  d e p hدر حالی که مجموع آنها

و جداشدگی رابی رخ میدهد ،پهن شدگی ناشی از
جداشدگی رابی تقریبا برابر با 3 Rabi  23/3GHz
است  Rabi .توسط رابطه زیر بدست میآيد [:]11

برابر  21GHzشود ،حل شد .شکل  ۳اندازه چگالی طیف
توان را در رزونانس کاواك و نقطه کوانتومی به ازای تغییر
 از  1/۳GHzتا  33/3GHzنمایش میدهد.

 Rabi 
4

2

g2  i      deph      Px  Pc  2

.

at  MC

با فرض این که در  ۳6Kهنوز     deph  برقرار

at  QD

-55

است )6( ،نشان میدهد که . g  Rabi  ۳6/92GHz
 ، rکه در معادله ( )3استفاده شده است ،با جذر توان
لیزر تحریک توسط معادالت زیر متناسب است [:]۳9

-65
-70

r    E

()7
()8



2



exc Pexc Qcav
1
20 Vm 1  2



-75

Emax 
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0

10
) (GHz

شکل  3نسبت اندازه چگالی طیف توان را در رزونانس
نقطه کوانتومی به اندازه چگالی طیف توان در رزونانس
کاواك به ازای تغییر  از  1/۳GHzتا  33/3GHzنمایش
میدهد.
6

2



2
0
-2

g

-4

()3
با استفاده از مقادیر ذکر شده ،اندازه  برابر 1/6D
( )۳D=2/2226 ×۳1-21C.mبدست میآید .با فرض این
که  exc  ۳%و  Pexc  ۳nWباشند ،و با توجه به این که
   9/۳nmو  Vmبرای کاواك بلور فوتونی  L2در طول
موج رزونانس کاواك برابر  ۳/98  ۳1-31m2میباشند ،با
فرض این که نقطه کوانتومی در حد اکثر میدان داخل
کاواك قرار گرفته باشد ،اندازه  rبرابر  9MHzبدست
میآید.

30

25

20

15
) (GHz

10

5

0

)loge(peak at  QD/peak at  MC

4

تحریک با   Emax Vmبدست آمده است [ .]۳9با توجه
به مقدار  gبدست آمده ،میتوان اندازه  را توسط
معادله زیر بدست آورد.

-1-2

-80

شکل  :۳اندازه چگالی طیف توان در رزونانس کاواك و نقطه
کوانتومی.

که در آن  Eمیدان ناشی از لیزر تحریک  ،ممان
دوقطبی نقطه کوانتومی exc ،ضریب کوپل شدگی لیزر
تحریک به کاواك Pexc ،توان تحریک لیزر Qcav ،ضریب
کیفیت  0 ،MCفرکانس رزونانس کاواك  ،پهنای
رزونانس کاواك Vm ،حجم مود کاواك  ،ضریب
گذردهی خالء و  اختالف طول موج لیزر با طول موج
رزونانس کاواك میباشند .قابل ذکر است که معادله ( )8از
مساوی قرار دادن انرژی داخل کاواك ناشی از لیزر


2V m

)loge(PSD) (a.u.

-60

-6

شکل  :3نسبت اندازه چگالی طیف توان در رزونانس نقطه کوانتومی
به اندازه چگالی طیف توان در رزونانس کاواك.

مطابق شکل  ،3حداکثر نسبت اندازه چگالی طیف توان در
رزونانس نقطه کوانتومی به اندازه چگالی طیف توان در
رزونانس کاواك به ازای    32/9GHzو 9/6GHz
  deph رخ میدهد که تقریبا برابر  321است .در

تخمين نرخ ميرايي فاز خالص اكسيتون

آزمایش تجربی [ ،]۳1این نسبت حدود  3311بدست آمد
که به نظر میرسد اختالف زیاد بدست آمده از آزمایش
تجربی و نتایج شبیه سازی ،ناشی از بازتابش زیاد لیزر

توسط ابزار محاسباتی اپتیک کوانتومی ،معادله ون-نومن
(معادله اصلی) به صورت انتگرالگیری عددی و با در نظر
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 بدست9/6GHz این مقاله نرخ میرایی فاز خالص اکسیتون
.آمد

تحریک از سطح نمونه و آشکار سازی آن توسط آشکار
.ساز سیلیکونی باشد
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 با استفاده از ابزار محاسباتی اپتیک.نمایش میدهد
نومن (معادله اصلی) را هم میتوان- معادله ون،کوانتومی
با استفاده از کوواریانس زمانی میدان داخل کاواك و هم
 با توجه به.با استفاده از انتگرالگیری عددی حل نمود
 در اینجا، کوچکr دقت باالتر انتگرالگیری عددی برای
 در این روش.از انتگرالگیری عددی استفاده شده است
3۳2  با تعداد نقاطFFT برای محاسبه چگالی طیف توان از
PSD(y)=FFT(y)×conj(FFT(y)) / ( استفاده شده است
.)No. of FFT points
-29

1.2

x 10

-32

x 10

1
4

0.8

PSD (a.u.)
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 دانشگاه شهید بهشتی،۳232  دیماه32  تا32
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 با پارامترهای بدستMC  چگالی طیف توان نور خروجی:2 شکل
آمده از آزمایش تجربی و برای حالت عدم تطابق طول موج رزونانس
.MC  باQD

 نتيجهگيري-3
در این مقاله ابتدا توسط نتایج بدست آمده از آزمایش
   deph  و ،  r ، g تجربی مقادیر پارامترهای
 سپس با مقایسه نتیجه شبیه سازی توسط.بدست آمد
ابزار محاسباتی اپتیک کوانتومی و نتیجه بدست آمده از
،  d e p h ، نرخ میرایی فاز خالص اکسیتون،آزمایش تجربی
در کوپل شدگی در حالت عدم تطابق طول موج رزونانس
 با توجه به.نقطه کوانتومی با کاواك بلور تخمین زده شد
این که کوپل شدگی در حالت عدم تطابق طول موج
رزونانس بیشتر به دلیل میرایی فاز خالص اکسیتون (اثرات
بینی کوپل شدگی- این تخمین در پیش،فونونی) میباشد
 در.در حالت عدم تطابق طول موج رزونانس مهم میباشد
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