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ژنتی یِ بامهندس ، اکسیتُن یِ ها شب در ِ-انرژی انتقال- ِ بهبود

ِ (زُج اکسیتُن ی آن از حاصل یِ انرژی وبا نند می جذب نوررا ی دانها رن که است چنین ِفتُسنتز فرایند

یش انرژی آنجا و برسد گیرنده ی به تا ند می حرکت اکسیتُن این میسازند. ترن-حفره) ال ِ مقید

(بازترکیب میپاشند وا برسند گیرنده به که این از پیش اکسیتُنها از ی بعض البته میدهد. تحویل را

هر میشود. بیشتر فرایند یِ بازده شود، بیشتر میرسند گیرنده به که اکسیتُنها از ی کسر چه هر میشوند).

به که آنها از ی کسر باشد، بیشتر اکسیتُنها ِ عمر چه هر و باشد، بیشتر اکسیتُنها ِ ِحرکت سرعت چه

میشود. بزرگتر میرسد گیرنده

ِ عمر باشند هم از دور دانها رن اگر اند، ساخته فرایند ِاین تقلید یِ برا که ی ابزارها در شده معلوم

کم بار 8 میابد: کاهش 500 ps تا عمر این شوند نزدی هم به دانها رن اگر اما میرسد، 4 ns به اکسیتُنها

ی شود کم ی خیل هم از دانها رن یِ فاصله اگر اما ند. می کم را بازده ِ-عمر کاهش- این میشود.

حالتها این در که ی اکسیتُنها است. زیده ناجای یِ حالتها ِ ظهور آن و میشود وارد کوانتم یِ پدیده

مینجامد. بازده ِ افزایش به این و میشود زیاد ِشان سرعت هستند

در فاصله این اند. کرده تنظیم را هم از دانها رن یِ فاصله ویروس ی از استفاده با آزمایش، ی در

اکسیتُنها ِ عمر و نیست مهم زیدِگ ناجای اول ِ حالت در بوده. 10Å حالت ی در و 33Å حالت ی

دوم ِ حالت در اما است. رسیده 122 ps به و شده کم عمر این دوم ِ حالت در است. بوده 422 ps

بیش سرعت ِ افزایش این ِ اثر است. کرده زیاد را اکسیتُنها ِ ِانتقال سرعت و بوده مهم زیدِگ ناجای

ِ برابر 4 دوم ِ حالت در میرسند، گیرنده به که ی اکسیتُنها ِ تعداد که چنان بوده، عمر ِ ِکاهش اثر از
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