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چکیده
در این مقاله باتوجه به خواص منحصر به فرد نیمرساناهاي گروه III-V ، آشکارپذیري ویژه آشکارسازهاي نوري مبتنی بر سیم 

کوانتومی از جنس InGaAs در دماها و ولتاژهاي مختلف بررسی شده است. همچنین احتمال به دام اندازي حاملین در سیمهاي کوانتومی 
و تاثیر آن در آشکارسازهاي نوري مبتنی بر سیم کوانتومی مورد مطالعه قرار گرفته است.

مقدمه
   آشکارسازهاي نانوساختاري از لحاظ ابعاد کوانتومی و درجه محدودیت به آشکارسازهاي چاه کوانتومی، سیم 

کوانتومی و نقطه کوانتومی تقسیم میشوند. آشکارسازهاي چاه کوانتومی براي طول موجهاي متوسط و همچنین مادون 
قرمز بهکار میروند. این نوع آشکارسازها داراي تکنولوژي ساخت آسان میباشند و از نظر اقتصادي نیز مقرون به 

صرفه هستند. با اینکه آشکارسازهاي چاه کوانتومی در َآشکارسازي نور مادون قرمز نسبت به آشکارسازهاي تودهاي 
بهتر عمل میکنند، اما داراي مشکالتی نظیر ممنوع بودن گذار بین باندي به دلیل انتخاب دو قطبی و فرآیند جفت 

شدگی هستند. در مقابل، استفاده از سیمهاي کوانتومی و نقاط کوانتومی مزایایی دارند که میتوان به بهره نوري بیشتر، 
پوشش کامل طول موجهاي مادون قرمز و حساس بودن به نور فرودي اشاره نمود. البته این آشکارسازها نیز مشکالتی 
دارند که مهمترین آنها مقدار زیاد جریان تاریک میباشد، با این تفاوت که میزان جریان تاریک در آشکارسازهاي سیم 

کوانتومی نسبت به آشکارسازهاي نقطه کوانتومی کمتر و قابل قبولتر است ]1[.  
مدل بندي

ن داده شده نشا 1 تومی است که بطور شماتیک در شکلهای کوانهایی از سیممورد مطالعه شامل الیه آشکارساز

هایی کوانتومی با بخشنده های سیم. همچنین الیهاست QRƩچگالی  باهای کوانتومی متناوب سیم شاملهر الیه است. 

استفاده  دهی به عنوان یک معیار شایستگی برای مقایسه عملکرد آشکارسازها مورد پاسخ .اندآالییده شده DƩبا چگالی 

 رتگیرد و در حالت کلی به صوقرار می
in= / Pi outR i این کمیت را های کوانتومی در مورد سیم. شودتعریف می

  [:2] محاسبه کردبه صورت زیر فرودی ختالف جریان نوری و جریان تاریک تقسیم بر نور ااز توان می
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برابر با انرژی پرتو مادون قرمز است. Iبار الکترون و  qانرژی نور فرودی،   آندرکه 

 .ار طرحواره آشکارساز سیم کوانتومی: ساخت1شکل 

ک بستگی دارد و از طریق رابطه زیر محاسبه فرودی و جریان تارینور یک آشکارساز به حساسیت ویژه پذیریآشکار

 .[4-3]شودمی
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در رابطه فوق A مساحت آشکارساز، ∆f پهناي باند فرکانسی )jd ،)∆f=1Hz جریان تاریک و g بهره نوري است. م

قدار بهره نوري از رابطهي زیر قابل محاسبه است که F فاکتور پرشدگی، M تعداد سیمهاي کوانتومی و Pc احتمال به 
دام اندازي1 حاملین میباشد ]5[. 
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زمان تونل زنی و زمان  به ترتیب  recτو  tτ آندر که  شودمحاسبه می rec/τt=τcPاز رابطه  احتمال به دام اندازیمقدار 

 :[6] هستند محاسبهاز روابط زیر قابل  ،بازترکیب
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هرا و میزان تحرر  الکتررون µسرعت اشباع حفره و  sVمیدان الکتریکی خارجی اعمالی به سیستم،  F فوق در رابطه

tV دنباشنرخ به دام اندازی حفره می.  
و نتایج بحث

محاسبه  1برای ساختار نشان داده شده در شکل ولتاژ اعمالی و دما دهی سیستم را بر حسب رفتار پاسخابتدا 

بدست آمده  نتایجبا توجه به نشان داده شده است.  1مقادیر پارامترهای مورد استفاده در محاسبات در جدول کنیم. می

 ،کوانتومیاختالف جریان نوری و جریان تاریک موجود در آشکارساز سیم به دلیلکه  شودمالحظه می 2در شکل 

دهی هرچقدر اختالف آنها زیاد باشد پاسخ. دهی با مقدار ولتاژ اعمالی رابطه مستقیم و با دما رابطه عکس دارد پاسخ

جریان نوری با اعمال ولتاژ رابطه مستقیم دارد، به همین دلیل در ولتاژهای مقدار بیشتری خواهد داشت و برعکس. 

اما با افزایش ولتاژ  .شود که تفاوت چندانی با جریان تاریک نداردنوری اندکی در سیستم ایجاد می خیلی پایین جریان

شود که جریان نوری بیشتر شده و اختالف بین جریان تاریک و جریان نوری به حد مناسبی اعمالی مشاهده می

خواهد بود که مقدار ولتاژ  بیشترین مقداری کوانتومی زمانی دارادهی برای آشکارساز سیممقدار پاسخ یابد.افزایش می

 .اعمالی زیاد و دمای عملکردی سیستم کم باشد
 : مقادیر استفاده شده در شبیه سازی 1جدول 

 .یکوانتوم میس یکارسازهاشدما و ولتاژ در آ   راتییتغ با یپاسخ ده راتیی: تغ2شکل 

وابستگی . شده استنمایش داده  3کنیم که در شکل بررسی میهای دما و ولتاژ را بر حسب کمیت cPتغییرات سپس 

cP  دارد که در  ویژه های کوانتومی تاثیر شایانی در مقدار آشکارپذیریدما، ولتاژ و تعداد سیم مانندبه عواملی

 cPبا افزایش دما مقدار  که کنیممالحظه می )الف( 3شکل به با توجه [7]حاسبات قبلی مورد توجه قرار نگرفته استم

آورند و های محصور در چاه با افزایش دما انرژی الزم برای فرار از چاه را بدست میچرا که الکترون ،یابدافزایش می

ها از چاه فضا برای به دام از طرفی با فرار الکترون .شودعدی مهیا میهای بها در چاهشرایط برای به دام افتادن آن

1Capture probablity 
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افتادن الکترونهاي دیگر در آن چاه ایجاد میشود. همچنـین از شکل 3 )ب( مشـاهده میشود که با افزایش ولتـاژ م

قدار Pc کاهش مییابد که این امر به دلیل بیشتر شدن مقدار حاملین جریان میباشد. در پایان به منظور بررسی جامع 
تاثیر Pc بر روي آشکارپذیري ویژه دو حالت متفاوت را در نظر میگیریم. شکل 4 )الف( و 4 )ب( به ترتیب تغییرات 

آشکارپذیري ویژه را به صورت تابعی از ولتاژ و دما با Pc ثابت و Pc متغیر )تابعی از ولتاژ و دما( نشان میدهد.. 

شکل 3: تغییرات احتمال به دام اندازي بر حسب )الف( دما و )ب( ولتاژ

دما و ولتاژ.  شکل 4: تغییرات آشکارپذیري برحسب دما و ولتاژ به ازاي )الف( Pc=0/4 و )ب( Pc متغیر با 

با مقایسه شکلهاي 4 )الف( و )ب( مشاهده میشود زمانی که Pc برحسب دما و ولتاژ متغیر باشد نسبت به حالتی کـه 
مقدار آن ثابت است، تاثیر قابل مالحظهاي بر روي تغییرات آشکارپذیري ویژه دارد و مرتبه مقداري آن کاهش بسزایی 

دارد و شیب افزایشی آن رفتار بهتري به خود میگیرد. 

نتیجه گیري
 ،یبه دلیل اختالف جریان نوری و جریان تاریک موجود در آشکارساز سیم کوانتوم که محاسبات نشان دادنتایج  

بره در نظر گرفتن وابسرتگی احتمرال با در این مقاله اعمالی رابطه مستقیم و با دما رابطه عکس دارد.  ژدهی با ولتاپاسخ

که در آن مقدار احتمال به قبلی،  اتبه دما و ولتاژ، نشان دادیم که آشکار پذیری ویژه نسبت به نتایج گزارشدام اندازی 

ن بطور چشرمگیر کراهش آ یمقدار و مرتبه دهدرا نشان می بارزیتغییرات  ،است دام اندازی ثابت در نظر گرفته شده

 . یافته است
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