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ضریب تونل زنی بین ترازهاي برانگیخته نقاط کوانتومی و  انتومی سه گانه با در نظرگرفتنوواص مولکول نقطه کبا مطالعه خ –ده چکی
.  شده استپرداخته پرو -در کاواك فابريسیستم  حالت پایاي، به بررسی رفتار  تبیین پدیده شفافیت القایی الکترومغناطیسی

خاصیت عمومی  محقق شده و بعنوان خته در نقاط کوانتومی مجاوربا تنظیم اختالف انرژي بین دو تراز برانگیچندپایایی در این مدل 
دو شاخه  ر. همچنین با تحلیل پایداري خطی بعمل آمده، نواحی مربوط ناپایداري عرضی براي ه معرفی می شود چنین محیط غیرخطی 

، رفتارهاي  اخه ناپایدار فوقانی. انتظار میرود با دوپایایی بدست آمده بین دو ش فوقانی منحنی چندپایایی مشخص گردیده است
 دینامیکی جدیدي براي ساختارهاي عرضی در این سیستم معرفی گردد.

 چندپایاییمولکول نقطه کوانتومی، شفافیت القایی تونل زنی،  -کلید واژه
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Abstract- By investigating the properties of a triple quantum dot molecule through tunneling considerations between excited 
states of two neighboring quantum dots and exhibiting the tunneling induced transparency, we have studied the steady state 
behavior of the system in a Frabry-Perot cavity. We particularly show that by adjusting the frequency detuning between two 
excited levels it is possible to achieve a multi-stability featuring a generic property for such a nonlinear media. Moreover, 
linear stability analysis is done to find the transverse instability domains for both upper branches of the multi-stability curve. 
We believe that the presence of bi-stable instability regions can lead to novel dynamical behaviors for the transverse 
structures of the sort not introduced so far. 
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 مقدمه-1

 اپتیکی خواص و الکترونیکی ساختار اخیر هاي سال در

 است. گرفته قرار توجه مورد رسانا نیم کوانتومی نقاط

 رسانا نیم ازنانوساختارهاي جدیدي نوع کوانتومی نقاط

 درجات که هستند اتم هزاران از اي مجموعه وشامل

 الکترون شدگی محصور بدلیل شان، الکترونیکی آزادي

 ها الکترون دیگر بعبارت. میباشد گسستهها، حفره و ها

 اتمهادر که آنچه مشابه کوانتومی، نقاط در ها حفره و

 انرژي از اي گسسته ترازهاي توانندمی ،تنهادهدمی رخ

 تونل توسط کوانتومی نقطه مولکول].1[دکنن اشغال را

 مجاور کوانتومی نقطه دو برانگیخته ترازهاي بین زنی

 ها حفره و الکترونها براي زنی تونل این.گیردمی شکل

 کنترل قابل خارجی الکتریکی میدان یک اعمال با

 اکسایتونی هاي حالت از ترازي چند ساختار یکو است

 زنی تونل استفاده براي طرحی کی اخیراکند.می ایجاد

 کوانتومی نقطه هاي ملکولدر شفافیت کردن القا در

 تونل القایی شفافیت اصطالحا که است شده پیشنهاد

 شفافیتبا مشابه،طرح این.شودمی نامیده)TIT(زنی

 بین زنی تونل توسط،اتمها در مغناطیسی الکترو القایی

 پرشدت کننده تزویج یدانم غیاب در و کوانتومی نقاط

 مولکول نوري پذیرفتاريمقاله، دراین.]2[افتدمی اتفاق

 اکسایتونی هاي حالت گرفتن درنظر با کوانتومی نقطه

 بررسی نامیزانیو زنی ونلت اثرات سطتو شده کوپل

 و مورد مطالعه قرار دادهچندپایایی سیستم را  واست شده
 (بدونهمگن جواب خطی پایداري بررسی جهت انتهادر

 ناپایداري هاي حوزه تعیینوشدت) عرضی تغییرات

 . کردیم استفاده خطی پایداري تحلیلاز سیستم عرضی

 و معادالت مدل-2

 شامل کوانتومی نقطه مولکول یک مطالعه مورد مدل

 که است همدوس لیزر تابش تحت کوانتومی نقطه سه

 اعمال با . است شده داده نشان آن هاي تراز 1 شکل در

 گذار فرکانس به نزدیک فرکانس با کاوشگر پالس یک

 در شده محدود الکترون یک ، کوانتومی نقطه اولین

 طهنق همان در رسانش باند به میتواند واالنس باند

 یک از زنی تونل اعمال با و دشو برانگیخته کوانتومی

 شود. منتقل مجاور کوانتومی نقطه به کوانتومی طهنق

 انرژي اختالف وجود زنی تونل ازطریق انتقال این الزمه

 است. نظرمورد برانگیخته تراز دو بین هینهب

     

 
  کوانتومی نقطه ملکول ترازي ارتساخ و باندي ساختار :1 شکل

 : ]3[ شود می نوشته زیر صورت به سیستم هامیلتونی
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 نوري پذیرفتاري زنی تونل القایی شفافیت بررسی براي

 این برايمیاوریم. بدست چگالی سیماتر معادالت از را

 در که کردیم استفاده چگالی یسماتر روش از منظور
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ωω p−=∆  با کاوشگر میدان فرکانس میزانینا 10

 یتمام همچنیناست. برانگیزش رزونانس فرکانس
 زهینرمال ختهیبرانگ تراز واهلش فرکانس به ها تیکم

 مورد مقادیر و دهستن بعد بدون لذا و است شده

γ براي استفاده nm هستند زیر صورت به : 

γγγγγγ 10001.02312133020 ×=====  
GHZ110 =γ  

 سیماتر لیتشک  توسط و ایپا بطور معادالت این
 پذیرفتاري کلی حالت در پس ، شوند یم حل بیضرا

  :] 5[ آید می بدست زیر رابطه از سیستم الکتریکی
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عنصر 01σچگالی عددي نقاط کوانتومی،Nآنکه در
|ماتریس چگالی مربوط به گذارتراز 0 |1〉 → 〉،01µ  دامنه

باشد. ثابت پالنک می،گذردهی خال0εدوقطبی مربوطه،
است که  موهومیداراي قسمت حقیقی و  نوريپذیرفتاري 

 گرپاشندگی و قسمت موهومی نشان گرقسمت حقیقی نشان
بر را  منحنی جذب و پاشندگی2درشکل که استجذب 
 پاشندگی منحنی میشود دهمشاه.رسم کردیم∆حسب

 اي ظهمالح قابل شیب ، 0.4 حدود نامیزانی مقدار در

 اتفاق صفر جذب با همزمان امر این که کندمی تجربه را

 بزرگ بسیار کر ضریب بروز دلیل موضوع این افتد. می

 اصلی انگیزه که ستا نانوساختارها از نوع این در

 دهد.می تشکیل را عرضی اپتیک درزمینه ما مطالعات

 

 زیر: مقادیر براي  :منحنی پاشندگی و جذب 2شکل 
2

1 2 12 230.1, 0.01, 0.6, 0.3,| | 0.1ST T Eω ω= = = = = 

 
 2QDبه  1QDالکترون نمی تواند از  ،در غیاب تونل زنی

و سیستم به یک تک  منتقل شود نقاط کوانتومیو دیگر 
مشخص نقطه کوانتومی با حالت پایه و حالت برانگیخته 

قله اعمال میشود یک  کاوشگردان وقتی می .تبدیل میشود
تونل  در حالیکه با احتسابظاهر میشود  جذب لیدر پروفا

کوانتومی دوگانه  مولکول نقطهسیستم تبدیل به  T1زنی 
.  ظاهر میشود یت در همان حوالیو یک پنجره شفاف شده

بین  ها ما دو تونل زنی در حضور هراین پنجره شفافیت 
 .می یابد افزایشره دو پنج سه نقطه کوانتومی به

 پایایی چند-3
ذکر کنیم مولکول نقطه کوانتومی سه گانه حال فرض می

صورت  . در این پرو قرار گرفته باشد-در کاواك فابري شده
تحول میدان داخل کاواك با رابطه زیر داده خواهد شد: 

E siiE siE IEt s ∇+Σ−+−=∂ 201)1( σθ       )6(  
فرکانس رزونانس کاواك و  نامیزانی بین θدر این رابطه، 
 ،کاوشگردامنه میدان  IE،)کاوشگر( تزریقیفرکانس پرتو 

Es میدان داخل کاواك ،Σ  2پارامتر دوپایایی و∇ 
با مساوي صفر قرار دادن  است. یستمنماینده پراش در س

حالت پایاي  همگنواب مشتق زمانی و جمله الپالسی ج
به شدت وابسته منحنی سیستم بدست می آید. رفتار این 

 نگیختهافاصله انرژي ترازهاي بربه ضرایب تونل زنی و 
)( 12ωبسیار نزدیک به  وضعیت دربطوریکه  ، است

زهاي برانگیخته نقاط کوانتومی یک و دو ترا رزونانس براي
به دوپایایی کاهش و تدریجا با رزونانس شدن چندپایایی ، 

 .) را ببینید 3شکل ( می رود از بینترازها دوپایایی بکل 

 شدت خروجی بر حسب شدت ورودي  پایاییمنحنی چند :3شکل 
 

1 2 230.1, 0.01, 0.3, 0.3, 0.5T T ω θ= = = ∆ = = − 
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 فوتونیک ایران و فناوري کنفرانس مهندسی هشتمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  دومینو بیست 
 
 

  خطی پایداري تحلیل-4
 تحلیل از همگن هايجواب خطی داريپای بررسی براي

 صورت به اختاللی و شده استفاده خطی پایداري

e riktE s .−λδ که ، کنیممی اضافه همگن جواب به 

E sδو اختالل دامنه λباشندمی اختالل رشد پارامتر . 
 را عرضی موج دارهايبر ناپایداري نواحی روش این

 به مربوط دوشاخگی نقاط واقع در و کرده مشخص

 (توزیعفضایی پریودیک جواب به همگن جواب گذار

 انطورکههمد.کنمی تعیین را شدت) یکنواخت غیر

 حاصل چندپایایی وضعیت براي ،شودمی دیده4شکلدر

 بردار ريداایناپ براي مجزا حوزه دو پیشنهادي مدل از

  آید.می دستب سیستم عرضی موج

 مقادیر زیر: زه هاي ناپایداري عرضی با احتسابحو  :4شکل 

 ،ییایچندپا یدر منحن يداریناپا يحوزه ها نیبا نگاشت ا
با نرخ رشد و  يداری، وجود همزمان دو حوزه ناپا 5شکل 

امر به  نیخورد. ا یبردار موج آستانه متفاوت به چشم م
 يجوابهاموج مربوط به  يآن معناست که جبهه ها

 ياز جبهه  يا نهی) در زمی(آب یشاخه فوقان کیودیپر
با شدت کمتر  و مربوط به شاخه  گرید کیودیموج پر

است که جبهه  یدر حال نی. ا ردیگ ی(قرمز) قرار م یانیم
(قرمز) در  یانیشاخه م کیودیپر يموج مربوط جوابها

) قرار گرفته ی(مشک ینیین شاخه پاگآغوش جواب هم
 نیرقابت ب ،یاتفاق نیرود در اثر چن ینتظار ماست. لذا ا

 1) و شاخهی(آب 2شاخه  یمانحاصل از همز يطرحواره ها
 داری(قرمز) و شاخه پا 1(قرمز) با طرحواره حاصل از شاخه

 سمیامر متفاوت از مکان نی) برقرار شود. ای(مشک نییپا
چرا که در  است،یدوپا يها ستمیشناخته شده در س يها

وجود داشته و در اثر  ایپا يشاخه از جوابها آنها صرفا دو
شاخه باالتر (که  ییفضا کیودیرپ ياز جوابها ییآن سلولها

ن از گهم يا نهیدارد) در زم یعرض يداریمعموال ناپا
و  ردیگ یندارد قرار م یعرض يداریکه ناپا نییشاخه پا

خواص متعارف  با ينور يآن طرحواره ها جهینت
است.

اپایداري عرضی در شاخه هاي میانی و فوقانی حوزه هاي ن  :5شکل
 می باشد. 4منحنی چندپایایی. مقادیر بکاررفته مطابق شکل 

 نتیجه گیري -5
کاواك در  مطالعه ساختاري از سه نقطه کوانتومی با

دو  وس یک باریکه کاوشگرپرو و تحت تحریک همد-فابري
تونل زنی موجود نشان داده پنجره شفافیت مربوط به دو 

پاشندگی در  ي ازشیب بسیار تندبهره گیر. و با  شد
رفتار و غیرخطیت ارتقا یافته، پنجره اول شفافیت

چندپایاي سیستم مورد مطالعه قرار گرفت و امکان حرکت 
 مسبب این امر شناخته شد.الکترون بین نقاط کوانتومی 

نشان داد که  همگنتحلیل پایداري خطی جوابهاي 
توانند می عرضیابهاي ناپایدار جو ،مدلهاي معمول برخالف

، با جوابهاي ناپایدار  پایا همگنهمزمانی با جواب عالوه بر 
نتیجه  . شوندبا نرخ رشد متفاوت همزمان  عرضی دیگر

تواند به رفتارهاي میحوزه هاي ناپایداري پایایی درچنداین 
ضی و جایگزیده در دینامیکی جدیدي براي ساختارهاي عر

 . شود این سیستم منجر
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