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فهرست مطالب

مقدمه
 شکارسازهای فوتون مبتنی بر
 
QDRTDو RTDآ
پیاده سازی محاسبات کوآنتومی مبتنی برQDRTD و فناوریCMOS
(ترآنزیستورهای آثرمیدآنی تونل زنی مبتنی بر نقاط کوآنتومی ) 
 آستفاده آزQDRTD در تصویر بردآریTHz
 جمع بندی
مرآجع
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RTDنمایش عملکرد ]1[

RTD(Resonant Tunneling Devices-آدوآت تونل زنی روزنانسی
به طور گسترده در 

.میکروآلک ترونیک و آپتوآلک ترونیک آستفاده می شوند

دو ویژگی 
RTD ها:

مقاومت منفی تفاضلی
 (NDR-Negative Differential Resistance)

آمکان حفظ حالت نوسان  برآی مدت طوالنی

.به هنگام هم ترآزی دو سطح، تابع موج آلک ترون به دآخل سدها نفوذ کرده و تونل زنی رزونانسی صورت می گیرد
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RTDموارد استفاده از]1[

در مدآرآت نوسانگر جهت جبرآنRTDآز 
آستفادهRLCتلفات آهمی ناشی آز عناصر 
.می شود 

ن که 
 
ها دآرآی دو ناحیهRTDبا توجه به آ

کار پایدآر و یک ناحیه ی ناپایدآر 
 (NDR) ن ها در

 
هستند، آز آ

حافظه ی سیستم های منطقی
.آستفاده می شود
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و سیستم آشکارساز تک فوتونSPADآرایه ی ]1[

شکارسازهای تک فوتون آز 
 
در آ

PMT-PhotoMultiplier Tube
یا دیودهای شکست بهمنی 

 (APD-Avalanche PhotoDiodes)
.آستفاده می شود 

باالی  ی آست آما در محدوده( Multiplication) دآرآی چند برآبرکنندگی UV ،PMTدر محدوده ی نور مرئی و 
آست رزولوشن مکانی محدودی دآرآی PMT. می باشد بازدهی کوآنتومی پایینی دآرآی مادون قرمز طول موج 

ن رآ مختل خوآهد نمود میدآن مغناطیسی و قرآرگیری در معرض 
 
.عملکرد آ

شکارسازی طول موج مادون قرمز APDبیش ترین آستفاده آز 
 
در آ

یند شکست بهمنی 
 
، در معرض نویز زیاد(در صورت عدم کنترل ) به علت فرآ

شکارسازی فوتونQDRTDو RTDآستفاده آز فناوری های جایگزین و به طور خاص آستفاده آز 
 
جهت کاربردهای آ
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QDRTDساختار باند انرژی و نمایش الیه های مختلف ساختار ]1[

شکار سازهای تک فوتون
 
آز جمله فناروری های جدید جایگزین آستفاده آز آ

.می باشد( QDRTD) مبتنی بر تونل زنی رزونانسی مابین نقاط کوآنتومی 

یه ی جاذ  فوتونال
(QDs)نقاط کوآنتومی 

RTDساختار 

نقاط کوآنتومی نقش سوئیچ رآ آیفا می کنند

RTD ساخته شده آزGaAS/AlGaAs و نقاط کوآنتومیInAs شکارسازی طول موج
 
nm850آ

:بهبود 

AlAs/InGaAs/AlAsآستفاده آز ساختاری متشکل آز الیه های 
شکارسازی طول موج 

 
.nm1310آ

nm1550-nm1310: مناسب برآی کاربردهای مخابرآتی 
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RTDساختار ]1[

QRTDنمایش شماتیک ساختار آشکارساز فوتون مبتنی بر ]1[

(a)و میکروسکوپ نوری SEM(b )تصاویر ]1[

آلک ترون مسیری آز آمیتر به کلک تور، تحت آعمال 
شکارسازی فوتون، طی می کند

 
.بایاس مستقیم، جهت آ
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Bو Aویفرهای I-Vمشخصه ]1[

کامال یکسان آستBو Aپارآمترهای طرآحی و مرآحل پیاده سازی ویفرهای 
جریان کامال متفاوت با یکدیگر -مشخصه های ولتاژ

در حضورAولتاژ ویفر -مشخصه جریان]1[
K300و در دمایK3.9مقاومت خارحی 

وآهد دآد مقاومت سری خارجی، ولتاژ بیشینه ی جریان رآ آفزآیش دآده و دو ناحیه ی پایدآری رآ گسترش خ

،GaAsدرون چاه کوآنتومی : محاسبه ی آحتمال آنتقال به صورتی تابعی آز آنرژی جنبشی آلک ترون 
eV0.42و eV0.12آنرژی های 

که ولتاِژ آعمالی در حالت V0.28بایاس : تنها یک بیشینه ی جریان مشاهده شده آست 
.آستeV0.12رزونانسی 

V0.42پس آز حذف مقاومت های سری خارجی، ولتاژِ های آیجادکننده بیشینه جریان مقادیر 
دآرندRTDمقاومت های خارجی نقش مهمی در مقدآر جریان . می باشند0.36، 0.26، 0.37،
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CMOSکیوبیت مبتنی بر ]2[

CMOSآزکیوبیت مبتنی بر TEMو SEMتصاویر ]2[

mm300به ضخامت SOIویفر 
ترآنزیستورهای آثرمیدآنی مبتنی بر نانوسیم های سیلیکونی 

الیش با ضخامت 
 
nm20و عرض nm10کانال بدون آ

pنوآحی سورس  و درین نوع 
nm30دو گیت موآزی با عرض 
silicideجدآکننده های آز جنس 

تجمع بار در نوآحی زیر گیت ها
N=10: 1نقطه ی کوآنتومی 
N=2:30نقطه ی کوآنتومی 

(1,1) (0,2)

وآبستگی جریان به فرکانس مدوالسیون و میدآن مغناطیسی]2[
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QDRTDسیستم تصویر برداری مبتنی بر ]3[
(d)و بازتابی ( c)و نتایج دو حالت تصویربرداری تداخلی ( b)رزولوشن عمقی قابل حصول ]3[

(b)و بازتابی ( a)شدت سیگنال حاصل در دو تصویربرداری تداخلی]3[

در سیستم تصویر برداریRTDاستفاده از ]3[
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RTD ها وQDRTDها معرفی شدند و ساختار هریک ارائه شد.

ناحیه ی کار این اداوات الکترونیکی متشکل از دو قسمت پایدار و ناپایدار است.
 در جهت جبران اتالف مداراتRLCاستفاده می شوند.

تسریع بخشیدن به عملیات سیستم های مختلف
دارای کاربرد در سیستم های تصویر برداری، پیاده سازی کیوبیت در محاسبات کوانتومی و

آشکارسازهای فوتون  
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