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1 Negative trion emission spectrum in stacked quantum dots: External electric �eld

and valence band mixing [Physical Review B 85, 085301 (2012)]

Ta praca zawiera opis bada« teoretycznych ujemnie naªadowanego trionu ekscytonowego zwi¡zanego w
podwójnej kropce kwantowej sterowanej zewn¦trznym polem elektrycznym. Gªówn¡ motywacj¡ do przepro-
wadzenia bada« byªo odnalezienie opisanego powy»ej niewi¡»¡cego stanu podstawowego pojedynczej dziury.
Postanowili±my sprawdzi¢ w jaki sposób oddziaªywanie kulombowskie pomi¦dzy no±nikami ªadunku wpªynie
na ten efekt. Poza ustaleniem samego charakteru stanu (funkcji falowej) istotne jest zagadnienie czy ±lady
fenomenu mo»na by odnale¹¢ w widmie fotoluminescencyjnym, poniewa» otwieraªo to mo»liwo±¢ empirycznej
wery�kacji zachowania ukªadu pod tym wzgl¦dem. Skupili±my si¦ na ekscytonach neutralnych i trionach, jako
najprostszych kompleksach ekscytonowych. W tej pracy omówiono triony ujemne.

Elektron mo»e by¢ dobrze opisany za pomoc¡ prostej skalarnej masy efektywnej. By uwzgl¦dni¢ procesy
mieszania si¦ pasm lekkiej i ci¦»kiej dziury, do opisania dziury potrzebowali±my co najmniej czteropasmo-
wego hamiltonianu Kohna-Luttingera. Dla porównania prowadzili±my te» obliczenia dla drugiego modelu, w
którym poszczególne pasma walencyjne s¡ rozdzielone, a stan podstawowy ci¦»kiej dziury jest zawsze ±ci±le
wi¡»¡cy. Aby zachowa¢ zgodno±¢ naszych wyników z uzyskanymi wcze±niej przyj¦li±my ukªad o takich samych
wymiarach geometrycznych oraz wytworzony w identycznym materiale co w pracy [1]. Molekuª¦ kwantow¡
tworzyªy dwa pªaskie dyski ze stopu arsenku galu z arsenkiem indu w otoczeniu arsenku galu, o wysoko±ci
w kierunku wzrostu 2 nm dla kropki dolnej, i 2.1 nm dla kropki górnej. Ta asymetria ukªadu oddaje uwa-
runkowania procesu technologicznego osadzania kropek samorosn¡cych. Promie« obu z nich wynosiª 10 nm.
Funkcje stanów wielocz¡stkowych uzyskali±my za pomoc¡ metody oddziaªywania kon�guracji. Przyj¦li±my
jednorodne zewn¦trzne pole elektryczne (F ), o kierunku zgodnym z osi¡ z.

Zacz¦li±my od uzyskania widma energii dla pojedynczej dziury zwi¡zanej w molekule kwantowej w funkcji
szeroko±ci bariery (sekcja III A). Pozwoliªo to na ustalenie charakterystycznej odlegªo±ci pomi¦dzy kropkami
(D0), dla której nast¦puje przeª¡czenie wi¡»¡cego charakteru stanu podstawowego (D < D0) na niewi¡»¡-
cy (D > D0). Dalsze obliczenia prowadzili±my dla parametrów ukªadu odpowiadaj¡cych temu drugiemu
zakresowi.

W widmach energetycznych ukªadów wielocz¡stkowych zostaªa szczegóªowo omówiona rola pola elektrycz-
nego, które powoduje separacj¦ no±ników ªadunku i zniesienie sprz¦»enia tunelowego (sekcja III B). W tym
celu opracowali±my system diagramów pokazuj¡cych lokalizacj¦ cz¡stek dla poszczególnych linii widmowych
ekscytonu i trionu, umo»liwiaj¡cych ±ledzenie ich przepªywu pomi¦dzy kropkami.

Okazaªo si¦, »e niewi¡»¡cy stan podstawowy dziury sprawia, »e w widmie rekombinacji w trionach dla
przypadku kropek silnie sprz¦»onych znajduj¡ si¦ poszukiwane sygnatury mieszania pasm walencyjnych. W
przypadku modelu KL [Rys. 2 (a)] prawdopodobie«stwo rekombinacji do stanu podstawowego elektronu w
zakresie gªównego odpychania poziomów, wyst¦puj¡cego w okolicach F = 0 posiada minimum, je±li stan
podstawowy trionu jest stanem pocz¡tkowym. W tym samym miejscu obserwujemy maksimum dla pocz¡t-
kowego pierwszego stanu wzbudzonego. Jest to odwrócenie sytuacji z któr¡ mamy do czynienia w przypadku
modelu rozdzielonych pasm [Rys. 2 (b)]. Ponadto zauwa»amy, »e ksztaªt widma trionu jest bardzo podobny
do tego zwi¡zanego z ekscytonem i ró»ni si¦ od niego jedynie niewielkimi przesuni¦ciami na osiach energii i
F .

Rozsuni¦cie kropek kwantowych tworz¡cych molekuª¦ powoduje osªabienie sprz¦»enia tunelowego i w
konsekwencji efekty zwi¡zane z niewi¡»¡cym stanem podstawowym dziury staj¡ si¦ zaniedbywalne (Rys. 3).
Wobec tego obliczenia z u»yciem obu modeli prowadz¡ do uzyskania tego samego charakterystycznego wzoru
X-pattern, jak równie» tego samego wzgl¦dnego uªo»enia linii rekombinacji ekscytonu i trionu. Wyst¡pienie
tego ukªadu linii wskazuje na dwa etapy dysocjacji trionu poprzez usuni¦cie kolejno dwóch elektronów z kropki
zajmowanej przez dziur¦. W przeciwie«stwie do poprzedniego przypadku stwierdzamy, »e widma rekombinacji
ekscytonów i trionów s¡ zupeªnie ró»ne w przypadku takiego ukªadu. W szczególno±ci dla obu modeli proces
dysocjacji ujemnego trionu w stanie podstawowym, zachodz¡cej pod wpªywem pola elektrycznego, odbywa
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si¦ jako proces dwuetapowy. Towarzysz¡ca temu charakterystyczna linia rekombinacji zostaªa zaobserwowana
eksperymentalnie [2].

Przeprowadzili±my równie» obliczenia testowe dla molekuªy skªadaj¡cej si¦ z dwóch identycznych kropek
(sekcja III C). Wyniki (Rys. 4) okazaªy si¦ podobne do uzyskanych w przypadku poprzedniego ukªadu,
przy czym nast¡piªo wzmocnienie wpªywu niewi¡»¡cego charakteru stanu podstawowego pojedynczej dziury
na widmo trionu. W zakresie silnego sprz¦»enia przy F = 0 prawdopodobie«stwo rekombinacji w stanie
podstawowym trionu do podstawowego stanu ko«cowego staje si¦ równe dokªadnie zero. Porównanie tej
sytuacji z molekuª¡ 2.0/2.1 nm pozwala stwierdzi¢, »e pole elektryczne peªni rol¦ kompensuj¡c¡ asymetri¦
geometryczn¡, gdy» w tym drugim przypadku minimum rekombinacji w linii podstawowej wyst¦puje dla
niezerowego F .

2 Optical signatures of valence-band mixing in positive trion recombination spectra of

double quantum dots [Physical Review B 89, 245303 (2014)]

W tej pracy obliczyli±my i opisali±my widma rekombinacyjne trionów dodatnich w molekule kwantowej
zªo»onej z dwóch kropek kwantowych sprz¦»onych w kierunku wzrostu, w zewn¦trznym polu elektrycznym
(Fz). Szukamy optycznych oznak mieszania pasm walencyjnych w liniach widmowych. Praca jest naturaln¡
kontynuacj¡ poprzedniej i rozszerza badanie na nowy rodzaj kompleksów ekscytonowych. Wobec tego pa-
rametry geometryczne ukªadu i jego kompozycja s¡ przyj¦te identycznie, co poprzednio, dzi¦ki czemu jest
mo»liwe porównanie uzyskanych wyników.

Podobnie jak dla trionów ujemnych, obliczenia z u»yciem hamiltonianu Kohna-Luttingera skonfrontowa-
no z modelem skalarnej masy efektywnej, a ukªad z niewielk¡ asymetri¡ z ukªadem identycznych kropek.
Opisali±my jako±ciowe zmiany w procesie dysocjacji trionu w zale»no±ci od modelu i szeroko±ci bariery po-
mi¦dzy kropkami za pomoc¡ wyst¦puj¡cych tak»e w poprzedniej pracy diagramów ilustruj¡cych lokalizacj¦
cz¡stek, a tak»e klasy�kacji stanów trionu na trzy typy w zale»no±ci od ich wzgl¦dnego poªo»enia. Odnotowa-
li±my znacz¡ce ró»nice pomi¦dzy wzorami rekombinacyjnymi uzyskanymi w obu przypadkach, najsilniejsze
dla silnego sprz¦»enia (sekcja III A). Wyst¦puje zamiana maksimum z minimum prawdopodobie«stwa re-
kombinacji w pobli»u Fz = 0 [Rys. 2 (a) wzgl¦dem 2 (b) oraz 4 (a) wzgl¦dem 4 (b)], zwi¡zana z formowaniem
si¦ niewi¡»¡cego stanu podstawowego w ukªadzie z hamiltonianem KL podobnie jak dla trionu ujemnego w
poprzedniej pracy.

Niezdysocjowany stan trionu, to jest stan z wszystkimi cz¡stkami zlokalizowanymi w jednej kropce kwan-
towej, okre±lili±my w naszej pracy terminem united. W przypadkach ±redniego (sekcja III D) i sªabego sprz¦-
»enia tunelowego (sekcja III E) dla hamiltonianu Kohna-Luttingera linia widmowa zwi¡zana z tym stanem
jest "przesuni¦ta ku �oletowi" (ang. blueshifted) wzgl¦dem poziomu ekscytonu z cz¡stkami zlokalizowanymi
w tej samej kropce, podczas gdy jest "przesuni¦ta ku czerwieni" (ang. redshifted) w przypadku rozdzielonych
pasm. W zakresie sªabego sprz¦»enia tunelowego wyst¦puje zgodno±¢ pomi¦dzy wzorem X-pattern obserwo-
wanym eksperymentalnie [3] i wynikami dla KL [Rys. 5 (a) i Rys. 8 (a)], w przeciwie«stwie do hamiltonianu
z rozdzielonymi pasmami [Rys. 5 (b) i Rys. 8 (b)].

Sekcja III G, stanowi porównanie wyników otrzymanych dla dwóch rodzajów trionów. Pokazujemy, »e
tym co ª¡czy obie odmiany tych kompleksów jest zjawisko odwrócenia minimum i maksimum prawdopo-
dobie«stwa, opisane powy»ej. Odnotowujemy natomiast dwie ró»nice pomi¦dzy nimi. Pierwsz¡ jest zmiana
kolejno±ci energetycznej linii rekombinacji prowadz¡cej z niezdysocjowanego stanu trionu do podstawowe-
go stanu dziury wzgl¦dem linii ekscytonu. Drug¡ natomiast stanowi zmiana charakteru procesu dysocjacji
trionu.

3 Spin exchange energy for a pair of valence band holes in arti�cial molecules

[Semiconductor Science and Technology, 29, 115022-115031 (2014)]

W pracy zbadali±my wpªyw mieszania pasm walencyjnych lekkich i ci¦»kich dziur na energi¦ wymiany
pary cz¡stek dodatnio naªadowanych zwi¡zanych w molekule kwantowej, podobnej do ukªadu z poprzednich
publikacji. Sprawdzili±my widmo energii ukªadu w zewn¦trznym polu elektrycznym zorientowanym równo-
legle do osi z. Jedn¡ z motywacji do tych bada« byªa publikacja [4], która dotyczy podobnego zagadnienia
w podwójnych kropkach o ksztaªcie piramid wykonanych z germanu w otoczeniu krzemu. Autorzy opisuj¡
znikanie energii wymiany i identy�kuj¡ ¹ródªo tego zjawiska w poª¡czeniu mieszania pasm walencyjnych
przez oddziaªywanie spin-orbita z nierównowa»no±ci¡ energetyczn¡ kropek skªadowych molekuªy kwantowej,
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wynikaj¡c¡ z odksztaªce« materiaªowych (ang. strain). Wspomniana nierównowa»no±¢ ma mie¢ takie znacze-
nie, »e powoduje zniesienie sprz¦»enia tunelowego pomi¦dzy kropkami kwantowymi, wzmacniaj¡c lokalizacj¦
dziury w jednocz¡stkowym stanie podstawowym w jednej z kropek oraz w stanie wzbudzonym w drugiej z
nich, przy parametrach ukªadu odpowiadaj¡cych wspomnianemu fenomenowi dwucz¡stkowemu.

Ustalili±my, »e dla szeroko±ci bariery odpowiadaj¡cej degeneracji wi¡»acego i niewi¡»acego stanu pojedyn-
czej dziury (D0), w ukªadzie dwóch identycznych cz¡stek opisanej hamiltonianem Kohna-Luttingera równie»
mamy do czynienia z degeneracj¡ singlet-tryplet [Rys. 2 (a) oraz Rys. 3 "KL Fz = 0"]. W przeciwie«stwie
do tego, w przypadku rozdzielonych pasm walencyjnych, zale»no±¢ mi¦dzy energi¡ wymiany a odlegªo±ci¡
pomi¦dzy kropkami jest dla tego zakresu odlegªo±ci pomi¦dzy kropkami monotoniczna [Rys. 2 (b) oraz Rys.
3 "SS Fz = 0"]. W naszym ukªadzie kropki s¡ identyczne. Posiada on wi¦c symetri¦ wzgl¦dem odbicia w
pªaszczy¹nie z = 0, potrzebne byªo nowe wytªumaczenie dla degeneracji singlet-tryplet. Za pomoc¡ prostego
hamiltonianu macierzowego udaªo nam si¦ pokaza¢, »e otrzymane w przypadku tego pierwszego modelu zja-
wisko jest efektem rozszczepienia sze±ciokrotnej degeneracji [widocznej na Rys. 2 (d)] zakorzenionej w efekcie
jednocz¡stkowym [Rys. 2 (c)] przez oddziaªywanie elektrostatyczne no±ników ªadunku [Rys. 2 (e)].

W istocie, w kontra±cie do wcze±niej zaproponowanego wyja±nienia, okazuje si¦, »e asymetria ukªadu,
wprowadzona przez ustalone zewn¦trzne pole elektryczne, nierównowa»no±¢ energetyczna kropek nie umo»-
liwia, a przeciwdziaªa omawianemu efektowi. Na kolejnych wykresach energii wymiany w funkcji odlegªo±ci
pomi¦dzy kropkami w modelu Kohna-Luttingera dla coraz silniejszej asymetrii ukªadu [Rys. 3, linie "KL"]
coraz sªabiej zaznaczaj¡ si¦ minima w okolicy D0. Analogiczne, cho¢ znacznie sªabsze dziaªanie odnotowali-
±my w przypadku geometrycznej asymetrii kropek [Rys. 6]. Ponadto, zaobserwowali±my przej±cie pomi¦dzy
dwoma sposobami zachowania si¦ ukªadu w pobli»u D = D0, którego poszczególne etapy ilustruje seria
wykresów. Poziomy trypletowe w pierwszym przypadku zdegenerowane s¡ z podstawowym singletem [Rys.
2 (a)], natomiast wraz z wprowadzaniem do ukªadu coraz silniejszego pola nast¦puje ich oderwanie i stop-
niowe przeniesienie przez stadium po±rednie [Rys. 5 (a)] do singletu wzbudzonego [Rys. 5 (b)]. Ten proces
zwi¡zany jest te» ze zmian¡ korelacji cz¡stek w stanie podstawowym ze stanu wyra¹nie preferuj¡cego dziury
rozdzielone w ró»nych kropkach [Rys. 4 (a)] na mocno preferuj¡cy jedn¡ z kropek [Rys. 4 (b)].

Omówili±my tak»e ewolucj¦ widma energetycznego w ukªadzie o ustalonych wymiarach geometrycznych,
sterowanym zewn¦trznym polem elektrycznym [Rys. 7]. Pokazali±my, »e w warunkach degeneracji singlet-
tryplet energia wymiany spinów staje si¦ w szerokim przedziale (−F0, F0) niewra»liwa na zewn¦trzne pole
elektryczne, z towarzysz¡cym "wypªaszczeniem" stanu podstawowego [Rys. 7 (b)]. Natomiast poza tym
szczególnym przypadkiem zale»no±¢ jest bardzo wyra¹na, a energia stanu podstawowego ukªadu dwóch dziur
przypomina parabol¦ w otoczeniu Fz = 0 [Rys. 7 (a) i (c)]. Przyczyn¦ takiej zmiany zachowania znale¹li-
±my w "zamkni¦ciu" mijania poziomów energetycznych pojedynczej dziury dla D = D0 [Rys. 8 (b)], który
to anticrossing jest "otwarty" dla innej warto±ci szeroko±ci bariery [Rys. 8 (a)]. Jest to znakiem znikania
sprz¦»enia tunelowego, które jednak wyst¦puje - na co warto zwróci¢ uwag¦ - w tych wynikach w ukªadzie
zupeªnie symetrycznym.

4 Valence band mixing versus higher harmonic generation in electric-dipole spin reso-

nance [Semiconductor Science and Technology, 30, 055017-055026 (2015)]

W tej pracy badali±my przej±cia rezonansowe pomi¦dzy stanami dziury w cylindrycznej kropce kwanto-
wej, które s¡ wywoªywane przez zewn¦trzne oscyluj¡ce w czasie pole elektryczne. Rozwa»any nanoukªad w
stanie niezaburzonym stanowi pojedyncza kropka z arsenku indu, wytworzona w oparciu o drut kwantowy
(odpowiadaj¡cy za uwi¦zienie boczne) z naªo»onymi na niego elektrodami (których potencjaª odpowiada za
uwi¦zienie w kierunku wzrostu). Zaburzenie wyst¦puje w postaci pola elektrycznego zorientowanego wedªug
osi nanodrutu z.

Przebadali±my dwa rodzaje kropek kwantowych o ró»nych stosunkach promienia do wysoko±ci. W przy-
padku ukªadu o ksztaªcie pªaskiego dysku (sekcja 3.2) mamy do czynienia z rozdzieleniem si¦ stanów z
du»ymi wkªadami pasm lekkiej dziury i tymi o dominuj¡cym wkªadzie pasm ci¦»kiej dziury. Wobec tego
poprzez odpowiedni¡ modulacj¦ cz¦stotliwo±ci zaburzaj¡cego pola elektrycznego mo»na wywoªa¢ przej±cia
mi¦dzypasmowe typu lekka-ci¦»ka dziura. Jednocze±nie, z uwagi na ograniczon¡ wysoko±¢ kropki wzgl¦dna
siªa zaburzenia jest niewielka i uzyskane widmo jest dosy¢ proste, nie zawieraj¡ce przej±¢ uªamkowych. W
przeciwnym przypadku kropki wydªu»onej (sekcja 3.1) wyst¦puje istotne mieszanie si¦ pasm walencyjnych i
jednocze±nie pojawienie si¦ przej±¢ uªamkowych (opisanych poni»ej) spowodowane silnym zaburzeniem.

Wa»n¡ cech¡ stanu wªasnego hamiltonianu Kohna-Luttigera w ukªadzie niezaburzonym jest okre±lona
z-chiralno±¢, to jest ukªad parzysto±ci wkªadów poszczególnych pasm walencyjnych ze wzgl¦du na odbicie
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w pªaszczy¹nie z = 0 (patrz wzór 8 w publikacji). Okazuje si¦, »e prawie wszystkie przej±cia rezonansowe
podlegaj¡ prostym reguªom wyboru (sekcja 3.1.1), z których jedna dotyczy wªa±nie stosunku chiralno±ci
stanów pocz¡tkowego i ko«cowego:

• Maksimum piku prawdopodobie«stwa przej±cia odpowiada cz¦stotliwo±ci modulacji pola elektrycznego
opisanej równaniem:

νFz =
Efinal − Einitial
hntrans

(1)

gdzie ntrans to dodatnia liczba naturalna.

• Je±li stany pocz¡tkowy i ko«cowy maj¡ przeciwne z-chiralno±ci, to jedynie przej±cia z nieparzystym
ntrans s¡ dozwolone. Natomiast je±li stany pocz¡tkowy i ko«cowy maj¡ takie same z-chiralno±ci, to
dozwolone s¡ przej±cia z parzystym ntrans.

Przej±cia rezonansowe z ntrans = 1 nazywamy przej±ciami prostymi, a te z ntrans > 1 przej±ciami uªam-
kowymi, poniewa» ich cz¦stotliwo±ci odpowiadaj¡ danemu uªamkowi ró»nicy energii stanów pocz¡tkowego i
ko«cowego.

Zasadniczo wielko±¢ pików zale»y od dwóch czynników. Po pierwsze, dla ustalonych stanów pocz¡tkowego
i ko«cowego, silnie maleje ona wraz ze wzrostem ntrans. Po drugie, dla ustalonego nieparzystego ntrans zale»y
ona mocno od moduªu warto±ci elementu macierzowego operatora ẑ′ dla stanów pomi¦dzy którymi zachodzi
przej±cie. ẑ′ jest równy z wewn¡trz kropki i zero poza ni¡. Nale»y odnotowa¢, »e je±li stany pocz¡tkowy
i ko«cowy maj¡ t¦ sam¡ z-chiralno±¢, wtedy odpowiedni element macierzowy równy jest zero. W takich
przypadkach mechanizm przej±cia jest bardziej skomplikowany i wymaga on dodatkowego sprz¦»enia za
po±rednictwem pozostaªych stanów, co odpowiada co najmniej drugiemu rz¦dowi rachunku zaburze«. W
efekcie piki takich przej±¢ s¡ wzgl¦dnie bardzo maªe.

Jednak»e znale¹li±my i opisali±my tak»e dodatkowe przej±cia rezonansowe, których wyst¦powanie nie da
si¦ wyja±ni¢ za pomoc¡ powy»ej opisanych reguª (sekcja 3.1.2). Taka sytuacja mo»e wyst¡pi¢, gdy energia

charakterystyczna dla pewnego przej±cia
(
Efinal−Einitial
ntrans

)
znajduje si¦ w przedziale którego± piku dozwolo-

nego. Do mo»liwych efektów tego rodzaju zjawisk nale»¡: pojawienie si¦ pików przej±¢ "zabronionych" ze
wzgl¦du na z-chiralno±¢ (czyli odst¦pstwa od drugiej reguªy wyboru), wyra¹ne wzmocnienie b¡d¹ osªabienie
pików, przesuni¦cia cz¦stotliwo±ci odpowiadaj¡cych ich maksimom (to jest odst¦pstwa od pierwszej reguªy
wyboru).
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