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ТЕОРIЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ
РЕЗОНАНСНО-ТУНЕЛЬНИХ НАНОСТРУКТУР,
ЯК АКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТIВ КВАНТОВИХ
КАСКАДНИХ ЛАЗЕРIВ I ДЕТЕКТОРIВ

На основi моделi прямокутних потенцiалiв та ефективних мас електрона побудована
теорiя спектральних параметрiв квазiстацiонарних станiв та динамiчної провiдностi
вiдкритої трибар’єрної резонансно-тунельної системи, як активного елемента квантового каскадного лазера чи квантового каскадного детектора. Показано, що оптимальна робота трибар’єрної резонансно-тунельної структури досягається належним вибором її геометричної конфiгурацiї, за рахунок розмiщення внутрiшнього бар’єра ближче
до вхiдного в такому положеннi, яке визначається величиною енергiї електромагнiтного поля.
К л ю ч о в i с л о в а: резонансно-тунельна наноструктура, провiднiсть

1. Вступ
Останнi десять рокiв вiдбувається iнтенсивне дослiдження i розвиток квантових каскадних лазерiв
(ККЛ) i квантових каскадних детекторiв (ККД),
як одного з важливих напрямкiв нанотехнологiй.
Серед причин уваги до цих дослiджень є те, що
цi прилади працюють у актуальному терагерцовому дiапазонi шкали електромагнiтних хвиль, який
мiстить так званi “вiкна прозоростi” атомосфери.
Перевагами нано-ККЛ i нано-ККД перед iншими
приладами є їх малi розмiри, стабiльна робота при
високих температурах, споживання малих струмiв
та iншi прецизiйнi характеристики.
Проблеми фiзики ККЛ i ККД у тому, що
експериментально-технiчне створення цих приладiв вимагає дороговартiсної роботи прецизiйних
установок, наприклад, молекулярно-променевої
епiтаксiї. Складностi ж теорiї пов’язанi з необхiднiстю вивчення фiзичних явищ у вiдкритих резонансно-тунельних системах (РТС), якi є
активними елементами ККЛ i ККД.
Iдея роботи нанолазера на квантових переходах мiж електронними квазiстацiонарними станами (КСС) у плоских резонансно-тунельних структурах вперше була запропонована ще в 1972 р.
у роботi [1] i полягала в такому. Електрони з
iнжектора (злiва) тунелюють у РТС на збуджений КСС розмiрного квантування, випромiнюють
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квант електромагнiтної енергiї i переходять у нижчий або основний КСС, тунелюючи з нього назовнi
крiзь РТС (управо).
Реально першi створенi i функцiонуючi нанолазери були здiйсненi лише в 1994–1995 рр. фiзиками
Фейстом i Капассо з колегами [2, 3].
Основнi принципи роботи функцiонуючих ККЛ
i ККД [4, 5] такi. Квантово-ямний ККЛ (QWCL)
мiстить кiлька десяткiв однакових каскадiв, що
умовно складаються з iнжектора та активної зони
(кiлька нанорозмiрних плоских шарiв рiзних матерiалiв, якi утворюють енергетичнi ями i бар’єри,
наприклад, GaAs i AlAs).
Електрони з iнжектора потрапляють на збуджений КСС, випромiнюють квант електромагнiтного
поля, переходять у нижчий КСС, звiдки тунелюють у наступний iнжектор. Далi процес вiдбувається аналогiчно, оскiльки в iнжекторi вiдбувається
релаксацiя так, щоб енергiя електронiв, якi потрапляють у другий каскад, була такою самою як i в
першому.
Робота ККД ґрунтується на тому, що електрони спрямовуються з iнжектора на основний рiвень
РТС, поглинають електромагнiтне поле, переходячи на один iз вищих КСС, звiдки тунелюють
у екстрактор, де релаксують i потрапляють знову на основний КСС наступного каскаду. Перший
якiсний ККД було створено у 2001 р. [6], i оскiльки вiн функцiонував у середньому iнфрачервоному
дiапазонi частот, то отримав назву QWIP.
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Необхiдно зазначити, що через вiдсутнiсть послiдовної теорiї вiдкритих наносистем, основнi
оцiнки у експериментальних роботах виконувалися на базi теорiї для закритих наноструктур. Це
давало можливiсть прийнятно оцiнювати енергетичний спектр, але не дозволяло розраховувати
активну провiднiсть РТС, як принципово вiдкритої системи.
Побудова послiдовної теорiї електронної провiдностi вiдкритої трибар’єрної резонансно-тунельної
структури (ТБРТС) у межах порiвняно простої
моделi прямокутних потенцiальних ям i бар’єрiв та
рiзних ефективних мас електрона у них i є основною метою пропонованої роботи.
2. Теорiя активної провiдностi
трибар’єрної резонансно-тунельної
структури зi змiщеним дном ям

Тут
H0 (z) = −

Розглядається вiдкрита плоска ТБРТС зi змiщеними глибинами потенцiальних ям (рис. 1). Вiсь z
декартової системи координат напрямлена перпендикулярно до площин наногетеросистеми. Незначна рiзниця мiж величинами сталих ґраток шарiвям i шарiв-бар’єрiв ТБРТС дозволяє використовувати модель ефективних мас:
m(z) = m0 θ(−z)+m1
+m2

3
X

2
X

(θ(z − z2i ) − θ(z − z2i+1 ))+

i=0

(θ(z − z2i−1 ) − θ(z − z2i ))

−V

3
X

– гамiльтонiан електрона стацiонарної задачi Шредiнгера, розв’язок Ψ0 (z) якої вiдомий [7–9] i дає
змогу виконати точний аналiтичний розрахунок
функцiї розподiлу густини ймовiрностi знаходження електрона в ТБРТС:
1
W (E) =
z5

Zz5

|Ψ0 (z)|2 dz.

(5)

На вiдмiну вiд коефiцiєнта прозоростi, функцiя
W визначає спектральнi характеристики (резонанснi енергiї та ширини) квазiстацiонарних станiв
електрона у ТБРТС з довiльними геометричними
параметрами та у довiльнiй областi енергiй [7].
Другий доданок у рiвняннi (3):

(2)

H(z, t) = −eE[z θ(z) + (z5 − z)θ(z − z5 )]×

(θ(z − z2i ) − θ(z − z2i+1 ))−

i=0

(θ(z − z2i−1 ) − θ(z − z2i )).

(4)

(1)

i прямокутних потенцiальних бар’єрiв:
2
X

~2 ∂ 1 ∂
+ U (z)
2 ∂z m(z) ∂z

0

i=1

U (z) = U

Рис. 1. Енергетична схема електрона у ТБРТС зi змiщеним дном потенцiальних ям

i=1

Тут Θ(z) – одинична функцiя Хевiсайда; z−1 =
= −∞; z6 = ∞.
Вважається, що злiва на ТБРТС, перпендикулярно до її площин, падає моноенергетичний потiк не взаємодiючих мiж собою електронiв з енергiєю E i концентрацiєю n0 . Тодi хвильова функцiя Ψ(z,t) електрона, рух якого є одновимiрним
(kk = 0), задовольняє повне рiвняння Шредiнгера:
i~

∂Ψ(z, t)
= (H0 (z) + H(z, t))Ψ(z, t).
∂t
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(3)

×(eiωt + e−iωt )

(6)

– гамiльтонiан взаємодiї електрона зi змiнним у часi електромагнiтним полем частоти ω та з амплiтудою напруженостi електричного поля E.
Оскiльки пiд дiєю електромагнiтного поля мiж
сусiднiми квазiстацiонарними станами вiдбуваються електроннi квантовi переходи (з випромiнюванням чи поглинанням енергiї), то розв’язок рiвняння Шредiнгера (3) у наближеннi слабкого сигналу [8–10] в першому порядку теорiї збурень шу-
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кається у виглядi
Ψ(z, t) =

+1
X

Ψn (z) e−i(ω0 +nω)t ,

(ω0 = E/~). (7)

n=−1

Зберiгаючи у (3) величини першого порядку малостi для визначення функцiй Ψ±1 (z) отримується
система неоднорiдних рiвнянь
(H0 (z) − ~(ω0 ± ω))Ψ±1 (z)−

з довжиною електромагнiтної хвилi, у квазiкласичному наближеннi [8–10] виконується розрахунок
густини приведеного струму, який визначає дiйсну
частину активної динамiчної провiдностi наносистеми:
σ(E,ω) = σ + (E,ω) + σ − (E,ω) ,
де

~2 ωn0
(6)
(6)
k A+
σ (E, ω) =
2m2 z5 E 2 +

2


~2 ωn0
(0)
(0)
σ (E, ω) =
k B+
2m0 z5 E 2 +

2

+

−eE[zθ(z) + (z5 − z)θ(z − z5 )]Ψ0 (z) = 0,

(8)

розв’язками якої є суперпозицiя функцiй
Ψ±1 (z) = Ψ± (z) + Φ± (z).

−

(9)

Розв’язки Ψ± (z) однорiдних рiвнянь (8) шукаються у виглядi
Ψ± (z) =

6
X

(p)

(p)

[B± e−ik±

z

(p)

p

+ A± eik± z ]×

p=0
(0)

(6)

×[θ(z − zp−1 ) − θ(z − zp )],(A± = B± = 0),

(10)

(13)

−

(6)
k−

(6)
A−

−

(0)
k−

(0)
B−

2


,

2


.
(14)

Тут σ + (E, ω), σ − (E, ω) – парцiальнi складовi динамiчної провiдностi, сформованi потоками електронiв, якi пiсля взаємодiї з електромагнiтним полем
виходять з наносистеми вперед (j + ∼ σ + ) i назад (j − ∼ σ − ) по вiдношенню до напрямку падаючого на ТБРТС потоку (j0 ) електронiв концентрацiї n0 .

де
3. Аналiз i обговорення результатiв
(0)

p
2m0 (E ± ~ω)/~2 ,
p
(2,4,6)
= 2m2 (E + V ± ~ω)/~2 ,
k±
p
(1,3,5)
= 2m1 ((E − U ) ± ~ω)/~2 .
k±

k± =

(11)

Точнi частковi розв’язки Φ± (z) системи неоднорiдних рiвнянь (8) вiдомi [8, 9]:
"
#
5
(p)
X
eEz (p)
eE
dΨ0 (z)
Φ± (z) =
∓
Ψ (z) +
×
~ω 0
mp (z)ω 2
dz
p=1
×[θ(z − zp−1 ) − θ(z − zp )] ∓

eEz5 (6)
Ψ (z5 ) θ(z − z5 ).
~ω 0
(12)
(p)

(p)

Усi невiдомi коефiцiєнти (A± , B± ) хвильової функцiї Ψ± (z) (10) визначаються з умов її
неперервностi i вiдповiдних потокiв густин ймовiрностей на усiх гетеромежах наносистеми. Отже, однозначно визначена повна хвильова функцiя
Ψ(E,z), яка, згiдно з квантовою механiкою [11], визначає густину струму крiзь наноструктуру. Далi враховуючи малi розмiри ТБРТС, у порiвняннi
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Як вiдомо, фiзичнi параметри ККЛ i ККД, у значнiй мiрi, визначаються характеристиками РТС,
яка є активним елементом цих наноприладiв. У
свою чергу, РТС характеризується активною динамiчною провiднiстю (σ) та її параметрами, якi
пов’язанi зi спектральними характеристиками (резонансними енергiями En i ширинами Γn ) тих
квазiстацiонарних станiв, мiж якими здiйснюється
квантовий перехiд [9, 12].
Розрахунок i аналiз отриманих результатiв виконується на прикладi експериментально створеної i часто дослiджуваної [2–4, 13, 14] трибар’єрної наносистеми з In0,52 Al0,48 As – бар’єрами та
In1−x Gax As – ямами. Змiна концентрацiї (x) Ga
приводить до змiщення дна вiдповiдної ями V =
= (390 − 830x) меВ i змiни ефективної маси електрона у нiй m = (0,067 − 0,045x)me . Висота потенцiальних бар’єрiв над дном зовнiшньої вхiдної
потенцiальної ями In0,53 Ga0,47 As становить U =
= 516 меВ. Концентрацiя електронiв у моноенергетичному потоцi n0 = 1016 cм−3 вибиралася так,
щоб можна було нехтувати мiжелектронною взаємодiєю.
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Основнi властивостi резонансних енергiй (En ),
часiв життя (τn ) i максимальних величин активної динамiчної провiдностi (σ) показанi на рис. 2
на прикладi ТБРТС з однаковими товщинами
бар’єрiв без змiщення (рис. 2,a–d ) i зi змiщеним
(рис. 2, e–g) дном потенцiальних ям. Змiни, якi
виникають у ТБРТС з рiзними товщинами бар’єрiв, будуть зазначенi пiсля аналiзу наносистеми з
однаковими товщинами бар’єрiв.
Розрахунки виконувалися при Δ− = Δ = Δ+ =
= 2,4 нм; b = b1 +b2 = 10,8 нм, x0 = x2 = x4 = x6 =
= 0,47 (рис. 2,a–d ) та x0 = 0,47; x2 = x4 = x6 =
= 0,35 (V = 100 меВ; рис. 2,e–g).
На рис. 2,a,b наведено результати розрахунку
залежностi вiд положення (b1 ) внутрiшнього бар’єра мiж зовнiшнiми бар’єрами резонансних енергiй En та логарифмiв резонансних ширин lnτn перших трьох КСС електрона, мiж якими здiйснюються квантовi переходи з випромiнюванням (лазер,
σ21 ≤ 0) чи з поглинанням (детектор, σ12 , σ13 > 0)
електромагнiтних хвиль. На рис. 2,c,d наведено таку саму залежнiсть логарифмiв максимальних величин динамiчних провiдностей.
Варто зауважити, що оскiльки зменшення концентрацiї (x) Ga у ямах змiщує електронний
спектр в область вiд’ємних енергiй (E < 0), то, для
загальностi, розрахунок резонансних енергiй i часiв життя виконувався методом функцiї розподiлу
W [7], а не через коефiцiєнт прозоростi D, який у
випадку E1 < 0 є незастосовним (для детекторних
переходiв з першого КСС).
Основнi властивостi резонансних енергiй i резонансних ширин та їх зв’язок iз параметрами активної провiдностi σ(E, ω) детально було проаналiзовано у роботi [9] на прикладi ТБРТС з однаковим
дном потенцiальних ям. Отже, в цiй роботi ми зосередимо увагу лише на нових важливих обставинах,
що виникли внаслiдок рiзного змiщення дна ям у
лазерних переходах. Також порiвняємо властивостi провiдностi ТБРТС, що виникають у процесах
з поглинанням чи випромiнюванням електромагнiтного поля.
З рис. 2,a,b,e,f видно, що змiна положення (b1 )
внутрiшнього бар’єра мiж зовнiшнiми змiнює величини резонансних енергiй En i логарифмiв часiв життя ln τn так, що при однакових величинах
дна всiх ям i зовнiшнiх бар’єрiв величини ln τn
зменшуються пропорцiйно до En . При цьому En
i ln τn є симетричними функцiями вiдносно сереISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2013. Т. 58, № 2

дини (b1 = b/2) загальної потенцiальної ями шириною b.
Зменшення концентрацiї (x) Ga у вихiднiй i в
обох внутрiшнiх ямах (рис. 2,e) змiщує їх дно
в область вiд’ємних енергiй, внаслiдок чого весь
спектр резонансних енергiй також змiщується у
цю ж область, так, що при цьому нижчi резонанснi енергiї потрапляють в область E < 0 послiдовно. Важливо зауважити, що вiд’ємне змiщення дна
ям суттєво не впливає на форму залежностi вiд b1
усiх резонансних енергiй, зменшуючи їх величини
та, вiдповiдно, збiльшуючи величини ln τn таких
КСС, резонанснi енергiї яких задовольняють умову En > 0. Якщо ж КСС потрапляють у область
E < 0, то залежностi вiдповiдних ln τn вiд b1 змiнюються дуже суттєво.
Так, з рис. 2,e,f видно, що оскiльки E2 > 0
i E3 > 0, то форма залежностi ln τ2 i ln τ3 вiд
b1 змiнилася слабо, а ln τ1 – дуже суттєво; при
0 ≤ b1 ≤ b/2 величина ln τ1 збiльшилася слабо,
а при b/2 ≤ b1 ≤ b – рiзко зросла. Така поведiнка ln τ1 (яка суттєво впливає на динамiчну провiднiсть РТС) зрозумiла з фiзичних мiркувань. Дiйсно, поки внутрiшнiй бар’єр знаходиться у лiвiй
половинi простору мiж зовнiшнiми бар’єрами, електрон у першому КСС, в основному, перебуває у
правiй (ширшiй) ямi, звiдки проникає крiзь правий вихiдний бар’єр у вихiдну зовнiшню яму, тому
при 0 ≤ b1 ≤ b/2 величина ln τ1 лише трохи зростає порiвняно з ТБРТС з однаковим дном усiх
ям (рис. 2,b,f ). Якщо ж внутрiшнiй бар’єр перебуває у правiй половинi простору мiж зовнiшнiми
бар’єрами, то електрон у першому квазiстацiонарному станi з бiльшою ймовiрнiстю знаходиться у
лiвiй (ширшiй) ямi, звiдки йому важко тунелювати на вхiд через те, що вхiдне середовище для
нього створює невисокий, але безмежно широкий
потенцiальний бар’єр (рис. 1), а на вихiд крiзь
РТС потрiбно долати вже не один, а два бар’єри:
внутрiшнiй i зовнiшнiй. Внаслiдок цього у областi
b/2 ≤ b1 ≤ b час життя τ1 у першому КСС зi збiльшенням b1 рiзко зростає.
Виявленi властивостi En i τn зумовлюють поведiнку динамiчної провiдностi ТБРТС залежно вiд
положення внутрiшнього бар’єра мiж зовнiшнiми.
Для оптимiзацiї роботи ТБРТС, як активного
елемента ККЛ (чи ККД), необхiдно при заданiй
потрiбнiй величинi енергiї (Ω = ~ω) випромiненого
(чи поглинутого) поля забезпечити максимальну

185

М.В. Ткач, Ю.О. Сетi

±
Рис. 2. Залежностi En , ln τn та ln σn,m , ln σn,m
вiд b1 для ТБРТС при V = 0 (a–d), при V = 100 меВ (e–g) та енергетичнi
схеми (h) цих систем
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величину провiдностi σ при мiнiмальних
величи√
нах як вхiдного потоку (j0 ∼ E), так i бiльшого
з часiв життя (τn ) робочих КСС.
Проаналiзуємо спочатку залежнiсть вiд b1 максимального значення величини вiд’ємної провiдностi σ21 = max |σ(E, Ω)|, яка виникає у лазерному переходi, за якого моноенергетичний потiк електронiв з iнжектора потрапляє на другий КСС, випромiнює квант електромагнiтного поля з енергiєю
Ω21 = ~ω21 = E2 − E1 , переходить на перший КСС,
тунелюючи далi крiзь ТБРТС.
З рис.2,c,g видно, що залежно вiд положення
(b1 ) внутрiшнього бар’єра, динамiчнi провiдностi
(σ21 ) ТБРТС зi змiщеними (рис. 2,g) та однаковими (рис. 2,c) днами ям суттєво по-рiзному фор±
муються своїми парцiальними складовими (σ21
).
У ТБРТС з однаковим дном ям (рис. 2,c) максимальна провiднiсть σ21 при 0 ≤ b1 ≤ b/2 фор+
−
мується переважно потоком вперед (σ21
 σ21
).
При b1 ≈ b/2 потоки в обох напрямках вирiвню+
−
ються (σ21
≈ σ21
), а при b/2 ≤ b1 ≤ b перева−
+
жає потiк назад (σ21
 σ21
). У ТБРТС зi змiщеним дном вихiдної зовнiшньої i внутрiшнiх ям
(рис. 2,g) незалежно вiд положення внутрiшнього
бар’єра (0 ≤ b1 ≤ b) провiднiсть σ21 формується
+
−
лише потоком вперед, оскiльки σ21
 σ21
.
Виявимо тепер, якi конфiгурацiї ТБРТС є оптимальними для роботи ККЛ. Припустимо, що нанолазер повинен випромiнювати електромагнiтне
поле з енергiєю Ω21 = E2 − E1 , що, як видно з рис. 2,а,e, забезпечується квантовим переходом мiж другим i першим КСС обома наносистемами при чотирьох геометричних конфiгурацiях ТБРТС. З рис. 2 видно, що тi конфiгурацiї, за яких внутрiшнiй бар’єр знаходиться у правiй половинi ями є поганими, оскiльки при однакових глибинах усiх ям РТС (рис. 2,с) σ21 фор−
+
мується шкiдливим потоком назад (σ21
 σ21
),
+
−
а при змiщених ямах (рис. 2,g), хоча σ21  σ21
,
але час життя (τ1 ) надто великий i тому дисипативнi процеси (фонони та iн.) будуть виводити лазер з когерентного стану. З двох добрих конфiгурацiй ТБРТС (при 0 ≤ b1 ≤ b/2)
для обох наносистем оптимальними є тi, в яких
внутрiшнiй бар’єр знаходиться в другiй чвертi загальної ями, оскiльки при практично рiвних величинах σ21 у них час життя значно менший, а значить мiнiмальний i вплив дисипативних
процесiв.
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з однаковим i змiщеним дном ям показує, що в першiй менший час √
життя (τ1 ), але бiльший струм
збудження (j0 ∼ E2 ), нiж у другiй (рис. 2,e,f ).
Отже, зменшення концентрацiї (x) Ga у вихiднiй i
внутрiшнiх ямах сприяє зменшенню величини сили струму збудження, хоча при цьому трохи зростає негативний вплив дисипативних процесiв.
Проаналiзуємо тепер роботу ТБРТС, як активного елемента ККД, що працює на квантових переходах у вищi КСС з першого, на який i подається моноенергетичний потiк електронiв з екстрактора. На вiдмiну вiд лазерного режиму, у процесах поглинання електромагнiтних хвиль електронами, якi проходять крiзь РТС, детекторна динамiчна провiднiсть може формуватися як у квантових переходах 1 → 2, так i в 1 → 3, залежно вiд
положення внутрiшнього бар’єра мiж зовнiшнiми.
З рис. 2,d видно, що знову конфiгурацiя ТБРТС
з сталою величиною дна усiх ям неефективна,
якщо внутрiшнiй бар’єр перебуває у правiй половинi загальної ями (b/2 ≤ b1 ≤ b), оскiльки тут
−
+
у третiй чвертi σ13  σ12 , але σ13
 σ13
, а у че−
+
твертiй чвертi σ12  σ13 , але σ12  σ12
. Отже,
така ТБРТС працює оптимально на квантових переходах 1 → 2, коли внутрiшнiй бар’єр перебуває
у першiй чвертi загальної ями, або ж на переходах 1 → 3, коли вiн знаходиться у другiй чвертi
загальної ями. З рис. 2,d видно, що перехiд 1 → 2
забезпечує поглинання енергiї (Ω12 ) поля меншої
величини, нiж енергiя Ω13 при переходi 1 → 3.
При цьому величина максимальної провiдностi σ12
трохи бiльша, нiж σ13 , оскiльки час життя τ1 бiльший, коли внутрiшнiй бар’єр знаходиться у першiй чвертi, нiж тодi, коли вiн знаходиться у другiй чвертi.
Варто вiдзначити, що, як видно з рис. 2,d, розташування внутрiшнього бар’єра поблизу положення
+
−
b1 ≈ b/4 недоцiльне, бо тут σ12 ≈ σ13 i σ12
≈ σ12
та
+
−
σ13 ≈ σ12 .
Розрахунки i аналiз показали таке. При заданiй
сумарнiй товщинi усiх бар’єрiв (Δ− + Δ + Δ+ ) у
оптимальних конфiгурацiях ТБРТС з довiльним
змiщенням дна ям найкращою є система з однаковими товщинами зовнiшнiх бар’єрiв, оскiльки
зменшення товщини вхiдного бар’єра приводить
до збiльшення часу життя електрона у робочих
КСС, суттєво не змiнюючи величину σ, а збiльшення товщини цього бар’єра слабо зменшує час
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життя, значно зменшуючи величину σ. Збiльшення товщини внутрiшнього бар’єра при вiдповiдному зменшеннi товщин зовнiшнiх, експоненцiйно
зменшує як час життя, так i величину σ.

14. D. Hofstetter, F.R. Giorgetta, E. Baumann, Q. Yang,
C. Manz, and K. Kohler, Appl. Phys. Lett. 93, 221106
(2008).

4. Висновки

Н.В. Ткач, Ю.А. Сети

Побудовано теорiю спектральних параметрiв
(En ,Γn ) i активної динамiчної провiдностi (σ)
електронiв, що взаємодiють з електромагнiтним полем, у вiдкритих ТБРТС з довiльними
фiзичними та геометричними параметрами.
Розвинута теорiя дозволяє вибором фiзичних
параметрiв та геометричним дизайном РТС оптимiзувати її роботу, як активного елемента ККЛ
чи ККД.
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И ДЕТЕКТОРОВ
Резюме
На основе модели прямоугольных потенциалов и эффективных масс электрона построена теория спектральных
параметров квазистационарных состояний и динамической проводимости открытой трехбарьерной резонанснотуннельной системы, как активного элемента квантового каскадного лазера или квантового каскадного детектора. Показано, что оптимальная работа трехбарьерной
резонансно-туннельной системы достигается надлежащим
выбором ее геометрической конфигурации за счет размещения внутреннего барьера ближе ко входному в таком
положении, которое определяется величиной энергии электромагнитного поля.

M.V. Tkach, Yu.O. Seti
THEORY OF THE PROPERTIES
OF RESONANT-TUNNELING NANOSTRUCTURES
AS ACTIVE ELEMENTS OF QUANTUM
CASCADE LASERS AND DETECTORS
Summary
A theory describing the spectral parameters of quasistationary states and the dynamic conductivity in an open threebarrier resonant-tunneling system (RTS) as an active element
of a quantum cascade laser or a quantum cascade detector has
been developed in the framework of the rectangular potential
model and the effective electron mass approximation. It is
shown that the optimal functioning of a three-barrier RTS can
be obtained by properly choosing its geometric configuration,
namely, by arranging the inner barrier closer to the input one
in a position determined by the electromagnetic field energy.
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