Downloaded from opsi.ir at 2:02 +0330 on Saturday November 17th 2018

شبیٍ سبزی اثر چگبلی حجمی وقبط کًاوتًمی بر جمعیت فًتًن َب ي بُرٌ ی اپتیکی
InAs-InP در ترازَبی حبلت پبیٍ ي براوگیختٍ لیسر وقطٍ کًاوتًمی
 اسفٌذیار رجایی ٍ اػظن ضفيؼی ًضاد، سؼيذ یشداًی
 داًطگاُ گيالى، داًطکذُ ػلَم،گزٍُ فيشیک
 در ایه مقبلٍ برای مطبلعٍ دیىبمیک گسیل فَتَى از دي تراز اورشی حبلت پبیٍ ي حبلت براوگیختٍ یک سیستم لیسر وقطٍ کًاوتًمی- ٌچکیذ
َم.کًتبی مرتبٍ چُبر محبسبٍ شذٌاوذ- ريشَبی عذدی بر اسبس معبدالت آَىگ ارائٍ شذٌ ي بب استفبدٌ از ريش راوگ، InAs-InP
چىیه وتبیج عذدی در تغییرات جمعیت فًتًن َب ي ویس تغییرات بْزُی اپتیکی بب وقطٍکًاوتًمیَبیی بب چگبلی حجمی متفبيت ارائٍ ي
. اثر چگبلی حجمی وقطٍ کًاوتًمی در تبخیر زمبن ريشه شذن لیسر ویس بررسی شذٌ است.بررسی شذٌ اوذ
.ٌّ هؼادال ت ه، ليشر ًقطِ كَاًتَهی، چگالی حجوی ًقطِ كَاًتَهی،  تزاس اًزصی، بْزُ اپتيکی-ُكليذ ٍاص

Simulation of effect of quantum dots volume density on photons population
and optical gain in ground state and excited state for InAs-InP quantum dot
lasers
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Abstract- In this paper we have investigated photon dynamics in two ground state and exited state levels of an InAs-InP
quantum dot (QD) laser system , numerical models that based on rate equation are presented and is calculated by using fourth
order Runge- Kutta method . As well as, numerical results for variations of photon densitiy and variations of optical gain in
different volume density of quantum dots are also presented and discussed. The effect of volume density of quantum dot on
turn on delay of laser has also discussed.

Keywords : Energy level, Optical gain, Volume density of quantum dot, Quantum dot laser, Rate equations .

6611

 8تا  61بْوي  ،6931داًطگاُ صٌؼتی ضيزاس
با تَجِ بِ ضکل  6هی تَاًين  1هؼادلِ هٌّ .را بِ صَر ت
سیز بياى ًوایين]:[3
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(ابؼاد  ٍ )4nmچگال (بيطتز اس ) 1011cm 2رضذ داد
در ایي هقالِ دیٌاهيک ٍاّلص ليشر ًقطِ كَاًتَهی
 InAs-InPبزای هذل ٍاّلص هبطاری ] ٍ ]9بزای هذل
ٍاّلص هستقين[ ٍ ]4اثز چگالی حجوی ًقاط كَاًتَهی
بز جوؼيت فَتَى ّا ٍ بْزُ ی اپتيکی در تزاسّای حالت
پایِ ٍ بزاًگيختِ ليشر ًقطِ كَاًتَهی InAs-InP
بزرسی ضذُ است ّوچٌيي طيف تابطی ليشر ًقطِ
كَاًتَهی ً InAs-InPيش هَرد هطالؼِ قزار گزفتِ است

 WL

 -2ارائٍ مذل تئًری
بزای بزرسی دیٌاهيک ليشر ًقطِ كَاًتَهی  InAs-InPبا
استفادُ اس هذل ًَار اًزصی ضکل  6هؼادال ت هٌّ .را بِ
دست هی اٍرین
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هؼادال ت ( )6تا ( )1هؼادال ت هٌّ .ليشر ًقطهِ كَاًتهَهی
 InAs-InPهیباضٌذ كِ با حهل ّوشههاى ایهي هؼهادال ت
هیتَاًين رفتار دیٌاهيکی ليشر را هطالؼهِ ًوهایين در ایهي
هؼهادال ت  SGs , SEs, NGs, NEs , NwLبهِ تزتيهب
جوؼيت حاهل ّا در تزاس الیِ تز كٌٌذُ ،جوؼيت حاهل ّا
در تزاس حالت بزاًگيختِ  ،جوؼيت حاهل ّا در تزاس حالهت
پایِ،تؼذاد فَتَى در تزاس حالت بزاًگيختِ ٍ تؼهذاد فَتهَى
در تزاس حالت پایِ هی باضٌذ ّوچٌيي در ایهي هؼهادال ت
فاكتَر هحذٍدیت اپتيکی  ٍ Гفاكتَر گسيل خَدبخَدی

ضکل ً :6وَدار طزحَار اس هذل ٍاّلص ٍ فزار در ليشر ًقطِ كَاًتَهی
InAs-InP

اس ضکل باال هیتَاى فْويذ در ایي هذل سِ تزاس الیِ
 ،WLتزاس  ٍ ESتزاس  GSرا در ًقطِ كَاًتَهی در ًظز
گزفتِاین ٍ ٍاّلص ٍ فزار حاهلّا اس ایي تزاسّا بِ یکذیگز
را در هؼادال ت در هٌظَر كزدُ این

 βspبههِ تزتيههب  103 ٍ 1.191اسههت ٍ  ∈ESٍ ∈GSبههِ
تزتيهب فطهزدگی بْهزُ بهزای تزاسّهای حالهت ESٍGS
هيباضٌذ سههاى ّهای ٍاّلهص خَدبخهَدی در الیهِی تهز

 1-2معبدالت ریبضی
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كارایی رٍسافشٍى ٍ ػولکزد بسيار باالی ليشر ّای ًقطِ
كَاًتَهی ًسبت بِ دیگز ليشر ّای ًيوِ رساًای هزسَم ،
در بسياری اس هطخصِ ّا ًظيز پایذاری در بزابز دها
،كارایی كَاًتَهی باال  ،سزػت هذٍالسيَى باال [ٍ ]1
جزیاى هستاًِ ی پایيي [ ]2هَجب گستزش ایي ليشرّا
ضذُ است اس ٍیضگی ّای ليشر ّای ًقطِ كَاًتَهی
كاّص ّشیٌِ ّا در بسياری اس كاربزد ّا اس جولِ در
اًتقال اطالػا ت هی باضذ بِ طَر ٍیضُ با استفادُ اس
ضاخص سیز الیِ  InPدر الیِ جْت گيزی با تکٌيک ّای
رضذ هٌاسب ،هی تَاى ًقطِ كَاًتَهی ّایی بسيار كَچک

بيستويي كٌفزاًس اپتيک ٍ فَتًَيک ایزاى بِ ّوزاُ ضطويي كٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَيک ایزاى

كٌٌذُ ،تزاس حالت بزاًگيختِ ٍ تزاس حالت پایِ را ًيهش ،1.5
 1.2 ٍ 1.1پيکَثاًيههِ در ًظههز هههی گيههزین [  ]4بْههزُ
اپتيکی تزاس بزاًگيختِ ( ٍ )ESتزاس پایهِ( )GSبهِ تزتيهب
 g GS , g ESهی باضذ كِ ػبارتٌذ اس ]:[5
2

4e 2DES Pcv 
g ES 
)(2PES  1)  2 K ES (2 PES  1
cnr m2vd EES 
2

4e 2DGS Pcv 
gGS 
)(2PGS  1)  2KGS (2PGS  1
cnr m2vd EGS 
در هؼادال ت باال  Г1ضزیب پْي ضذگی غيز ّوگي  ،
ضزیب پَضص  PGS , PES ،بِ تزتيب تَابغ احتوال اضغال
تزاسّای  GS ٍ ESاست D ESو  D GSدرجِ تبْگٌی
تزاسّای  Pcv ٍ GS ٍ ESقذر هطلق ػٌصز هاتزیس
گذار هی باضٌذ ][5

 2-2شبیٍ سبزی
با حل هؼادال ت هٌّ .هیتَاًين تغييزا ت چگالی فَتَى ّا
ٍ بْزُ اپتيکی تزاس ّای حالت پایِ ٍ حالت بزاًگيختِ را بِ
دست هٍرین ایي هٌحٌی ّا را با تغييز چگالی حجوی
ًقطِ كَاًتَهیّا ( )NDبزرسی هیكٌين
در ضکل  1تغييزا ت چگالی فَتَى بز حسب چگالی ًقطِ
كَاًتَهی بزای تزاس ّای حالت پایِ ٍ بزاًگيختِ رسن ضذُ
است هالحظِ هی ضَد كِ بِ اساء جزیاى ثابت  6هيلی
ههپز ،در ابتذا چگالی فَتَى بزای تزاس حالت پایِ در
افشایص هی یابذ تا ٍ بِ
گستزُ چگالی  1تا 613
بيطتزیي هقذار خَد هی رسذ ،سپس با افشایص بيطتز
چگالی ًقاط كَاًتَهی كاّص هی یابذ اها چگالی فَتَى
بزای تزاس حالت بزاًگيختِ در ابتذا بِ سزػت افشایص هی
یابذ ٍ بِ بيطتزیي هقذار خَد هی رسذ ،سپس با افشایص
بيطتز چگالی ًقاط كَاًتَهی صفز هی ضَد در ضکل 9
كِ هزبَط بِ چگالی فَتَى تزاس حالت پایِ ًسبت بِ سهاى
است هیبيٌين كِ با افشایص چگالی حجوی ًقاط كَاًتَهی
تأخيز سهاًی رٍضي ضذى افشایص هییابذ در ضکل  4كِ
هزبَط بِ چگالی فَتَى اس تزاس حالت بزاًگيختِ ًسبت بِ
سهاى است هیبيٌين ػالٍُ بز ایٌکِ با افشایص چگالی
حجوی ًقطِ كَاًتَهی تأخيز سهاًی رٍضي ضذى افشایص
هییابذ  ،چگالی فَتَى اس حالت تزاس بزاًگيختِ در حالت
اضباع كاّص هییابذ ضکل  1بِ اساء سِ هقذار هتفاٍ ت اس
چگالی حجوی ًقاط كَاًتَهی  ،بْزُ اپتيکی تزاس حالت

ضکل -1تغييزا ت چگالی فَتَى بز حسب چگالی ًقطِ كَاًتَهی بزای
تزاسّای حالت پایِ ٍ بزاًگيختِ

ضکل -9تغييزا ت چگالی فَتَى تزاس حالت پایِ بز حسب سهاى بِ اساء
سِ چگالی حجوی هختلف
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پایِ رسن ضذُ است ّواًطَر كِ در ایي ضکل هطخص
است بزای ّز سِ هقذار چگالی حجوی ًقاط كَاًتَهی ،
در یک هقذار بْزُ اپتيکی بِ حالت اضباع هی رسٌذ
ّوچٌيي ٍاضح است كِ ّز قذر چگالی حجوی ًقطِ
كَاًتَهی ّا افشایص یابذ بْزُی اپتيکی تزاس حالت پایِ
دیزتز بِ حالت اضباع هیرسذ ٍ بِ اسای جزیاى جزیاى 1 4
ههپز بِ اساء ّز سِ هقذار چگالی حجوی ًقاط كَاًتَهی بِ
حالت اضباع هیرسذ درضکل  1بِ اساء سِ هقذار هتفاٍ ت
چگالی حجوی ًقاط كَاًتَهی بْزُ اپتيکی بزای تزاس
حالت بزاًگيختِ رسن ضذُ است در ایٌجا ًيش ّز قذر
چگالی حجوی ًقطِ كَاًتَهی ّا افشایص یابذ ،بْزُی
اپتيکی تزاس حالت بزاًگيختِ دیزتز بِ حالت اضباع
هیرسذ

 داًطگاُ صٌؼتی ضيزاس،6931  بْوي61  تا8
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 وتیجٍگیری-3
در ایي هقالِ تغييز چگالی فَتَى ّا ٍ بْزُ اپتيکی را با
ُچٌذ چگالی حجوی ًقطِ كَاًتَهی هختلف بزرسی كزد
ِاین افشایص چگالی حجوی ًقاط كَاًتَهی هٌجز ب
 هی ضَد ّوچٌيي بْزُ اضباعGS افشایص بْزُ اضباع
 هی ضَدGS باالتز هَجب كاّص احتوال اضغال تزاس
 جزیاى،بطَریکِ با افشایص چگالی حجوی ًقاط كَاًتَهی
 افشایص هی یابذ ٍ هَجب هیGS ِگيزاًذاسی حاهل ب
 هٌتقل بطًَذ درGS ِضَد كِ حاهل ّای بيطتزی ب
ِ جلَگيزی هیكٌذ بGS ًتيجِ اس تجوغ حاهل ّا در
 رُخ هیدّذGS ّويي دليل باس تزكيب القایی بيطتزی اس
ٍ باػث افشایص تَليذ فَتَى ّا ٍ باال رفتي هقذار تَاى
 هیضَدES  ٍ كاّص تَاى خزٍجی اسGS خزٍجی اس
ٍلی بایذ بِ یک هقذار بْيٌِ اس چگالی ًقاط كَاًتَهی
رسيذ كِ بتَاًذ اس افشایص بيص اس اًذاسُ جزیاى هستاًِ ًيش
جلَگيزی كٌذ

تغييزا ت چگالی فَتَى تزاس حالت بزاًگيختِ بز حسب سهاى-4 ضکل
بِ اساء سِ چگالی حجوی هختلف
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