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تحلیل اثر پُه شدگی َمگه يغیر َمگه بُرٌ وًری بر خصًصیات استاتیک ي
دیىامیک لیسرَای وقاط کًاوتًمی خًد آرا
3

ُ ٍ هجتثی ثزٍت خَا2 ػليزضا وطاٍرس،1هحسي رٍستایی
 ٍاحذ ػلَم ٍ تحميمات فارس، داًطگاُ آساد اسالهی، گزٍُ فيشیه3ٍ 1
 داًطگاُ صٌؼتی ضيزاس، داًطىذُ ػلَم، گزٍُ فيشیه2
چکیدٌ – با حل مؼادالت آَىگ لیسر وقاط کًاوتًمی خًدآرا بٍ ريش راوگ کًتا مرتبٍ چُارم با در وظر گرفته اثرات پُه شدگی َمگه ي
 وتایج وشان می دَىد کٍ با زیاد شدن اختالف بیه. خصًصیات استاتیک ي دیىامیک ایه وًع لیسر بررسی می گردد،غیر َمگه بُرٌ وًری
 افسایش جریان تسریقی. آثار غیر خطی ي کاَش بازدٌ شیب ومایان می شًد،پُه شدگی َمگه ي غیر َمگه افت خصًصیات استاتیک
 پُىای باود مديالسیًن ي تاخیر شريع گردیدٌ ي َمچىیه افسایش،باػث بُبًد خصًصیات دیىامیک از قبیل فرکاوس وًساوات ياَلش
.پُه شدگی َمگه جریان آستاوٍ ي تاخیر شريع را کاَش می دَد
.ّوگي

 پْي ضذگی ّوگي ٍ غيز، تْزُ ًَری، ليشر ًماط وَاًتَهی خَدآرا-ُوليذ ٍاص
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Optical Gain on Static and Dynamic Characteristics in Self-Assembled
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Abstract- The rate equations of self-assembled quantum dot laser are solved by using fourth order Rung-Kutta method and
with considering effects of homogeneous and inhomogeneous broadening of optical gain, static and dynamic characteristics
of this laser are investigated. Results are showed with increasing of different between homogeneous and inhomogeneous
broadening, degradation of statics characteristics, nonlinearity in light-current characteristics and decreasing of slopefficiency are appeared. Increasing of current injection is caused the dynamic characteristics, relaxation oscillation frequency,
modulation bandwidth and turn on delay are heightened. In addition threshold current and turn on delay decrease with
increasing of homogeneous broadening.
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 8تا  10تْوي  ،1392داًطگاُ صٌؼتی ضيزاس
)  ، ( qeتاس تزاًگيختگی حاهل اس ًمطِ وَاًتَهی تِ الیِ

 -1مقدمٍ

خيس )  ، ( eتاس تزوية حاهل در الیِ خيس ) ، ( qr

ليشرّای ًيوزساًای ًماط وَاًتَهی در ًاحيِ فؼالطاى تزٍس
دٌّذُ تؼذادی رفتارّای تزتزی اس لثيل جزیاى آستاًِ
تسيار پایيي ،غيز حساس تَدى تِ دها ،ػولىزد تا سزػت
تاال ،تْزُ ًَری تاال ،پٌْای تاًذ هذٍالسيَى ٍسيغ ٍ پٌْای
خط طيفی تاریه هی تاضٌذ وِ ایي تزتزی ّا اس طزیك
هحذٍد ساسی الىتزًٍيىی سِ تؼذی ،وِ حاصل آى طيف
اًزصی واهالً گسستِ هی تاضذ ایجاد گزدیذُ است[.]1-3
در خالل طزاحی ليشرّا هذلساسی خصَصيات ليشر اس
طزیك تؼذادی اتشار هحاسثاتی اجتٌاب ًاپذیز است .ایي
اتشار اغلة تز پایِ یه هجوَػِ اس هؼادالت آٌّگ استَار
است وِ تِ ٍسيلِ حل ایي هؼادالت هی تَاى رفتار ليشر را
لثل اس ساخت ٍ در هزحلِ طزاحی پيص تيٌی وزد ٍ
تطاتك ػولىزد ليشر را تا آًچِ هطلَب است همایسِ
ًوَد[ً .]4ماط وَاًتَهی خَد آرا تِ ٍاسطِ ضيَُ ساخت
دارای ضىل ،اًذاسُ ٍ هحل لزارگيزی یىساًی ًيستٌذوِ
ایي هٌطاء پْي ضذگی غيز ّوگي تْزُ ًَری است[ .]5در
ایي همالِ تا حل هؼادالت آٌّگ ٍ در ًظز گزفتي پْي
ضذگی ّوگي ٍ غيز ّوگي تْزُ ًَری خطی ،خصَصيات
استاتيه ٍ دیٌاهيه تزای یه ليشر ًماط وَاًتَهی خَد
آرای ًَػی ( )InGaAs/GaAsهَرد تجشیِ ٍ تحليل لزار
هی گيزد.

ٍاّلص حاهل درٍى ًمطِ وَاًتَهی )  ٍ ( dتاس تزوية
در ًمطِ وَاًتَهی )  N s . ( rتؼذاد حاهلْا در الیِ SCH
 N q ،تؼذاد آًْا در الیِ خيس ٍ  Nتؼذاد آًْا در ًماط

تٌاتزایي  ٍ N   N nاحتوال اضغال ًماط وَاًتَهی در

حالت پایِ تا راتطِ )  Pn  N n (2 N DVAGnدادُ
هی ضَد .وِ  V Aحجن هٌطمِ فؼال ٍ  N Dچگالی ًماط
هی تاضذ .هؼادالت آٌّگ ليشر ّای ًماط وَاًتَهی خَدآرا
تِ صَرت سیز خَاٌّذ تَد:
()1

dN s dt  I e  N s  s  N s  sr  N q  qe

 Nn

 e  N q  qr

()2

 -2مؼادالت آَىگ
ضيَُ تحث در خصَظ دیٌاهيه حاهلْا ٍ فَتًَْا در ليشر،
حل هؼادالت آٌّگ تزای حاهلْا ٍ فَتًَْا هی تاضذ.
ضىلً 1وای ًَار رساًص در هٌطمِ فؼال ليشر را تَضيح
هی دّذ وِ ضاهل ًماط وَاًتَهی خَدآرا ٍ هزاحل ٍاّلص
حاهلْا درٍى حالت پایِ ًمطِ وَاًتَهی است.

()3

dN q dt  N s  s 

n

 N q  qe  N q  d
dN n dt  N q Gn  dn  N n  r  N n  e
c

g mn S m
nr


m

()4

 g mnSm  Sm  p
n

c
nr

dS m dt   N m  r 

وِ  تاسدُ جفت ضذگی گسيل خَد تِ خَد هذ ليشیٌگ،
 Iجزیاى تشریمی ٍ  g mnتْزُ ًَری خطی  nاهيي گزٍُ
ًماط است وِ  mاهيي هذ فَتَى ّا را هی دّذ:
2

2e 2N D Pcv
g mn 
((2 Pn  1)Gn Bcv ( Em  En ) )5
cn r  0 m02 Ecv

ضىلً :1وای ًَار رساًص در هٌطمِ فؼال ليشر ٍ هزاحل ٍاّلص
حاهلْا تِ حالت پایِ ًمطِ وَاًتَهی[]6

وِ در آى  Pcvهاتزیس اًتمال ٍ  Bcvتاتغ ضىل خط
لَرًتسی پْي ضذگی ّوگي تا توام پٌْا در ًصف همذار
تيطيٌِ( Gn ٍ 2cv ،)FWHMتاتغ تَسیغ گاٍسی پْي
ضذگی غيز ّوگي تا FWHMتِ صَرت  0  2.350تِ

ثاتت ّای هزتَطِ ػثارتٌذ اس  :پخص در هٌطمِ
)  ، ( sتاس تزوية حاهل ّا در هٌطمِ  ، ( sr ) SCHتاس
تزاًگيختگی حاهل اس چاُ وَاًتَهی تِ هٌطمِ SCH
SCH
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وَاًتَهی هی تاضذ .جْت تَصيف اًذروٌص تيي ًماط تا
اًزصی هختلف ٍ فَتًَْا آًساهثل ًماط وَاًتَهی تِ 2M+1
گزٍُ تمسين هی ضًَذ وِ )  E  ch (2nr Lcaپٌْای
اًزصی تزای ّز گزٍُ هی تاضذ.وِ  cسزػت ًَردر خالءh ،
ثاتت پالًه ٍ  Lcaطَل واٍان هی تاضذ .اًزصی  nاهيي
گزٍُ تِ صَرت  En  Ecv  (M  n)Eوِ
 Ecv ، n=0,1,…,2Mاًزصی اًتمال تيي تاًذی ٍ  N nتؼذاد
حاهلْا در  nاهيي گزٍُ اس ًماط وَاًتَهی است.

تيستويي وٌفزاًس اپتيه ٍ فَتًَيه ایزاى تِ ّوزاُ ضطويي وٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَيه ایزاى

ليشر ،تَسيلِ گسيل المایی صَرت پذیزد ٍ گسيل ليشر تا

صَرت سیز هی تاضٌذ:
cv 

()6

( E  Ecv ) 2  (cv )2

یه خط تاریه ٍويفيت تاال اتفاق هی افتذ.

Bcv ( E  Ecv ) 

60

2 0

0.3 meV

G( E  Ecv ) 

0.7 meV

30

gama cv = 10 meV

20

0.1meV

در راتطِ ( )5اس تْزُ اپتيىی غيز خطی چطن پَضی ضذُ
است ٍ  ػاهل هحذٍد ساسی ًَری هی تاضذ[.]6

2.5
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x 10
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1

1.5

0
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)Current Injection(mA

ضىل ً :2وَدار تَاى خزٍجی تز حسة جزیاى تشریمی تا در ًظز
گزفتي پْي ضذگی ًاّوگي تا  ٍ 10meV ، FWHMپْي ضذگی
ّوگي تا .10meV ٍ 0/7 ، 0/3 ،0/1 ، FWHM

 -3وتایج وظری
حل هؼادالت آٌّگ تا استفادُ اس رٍش ػذدی راًگ وَتا
هزتثِ ٍ 4تا استفادُ اس ًزم افشار ٍ Matlabتا تْزُ اس
پزاهتزّای هَجَد درهزجغ[ ]6تا فزض ایٌىِ توام حاهلْا

 -2-3خصًصیات دیىامیک
ضىل 4ٍ3تحَالت سهاًی حاهلْا را ًوایص هی دّذ.

در الیِ خيس تشریك هی ضًَذ( )  qe   sr  اًجام

5

ضذُ است ّوچٌيي اس تاس تزاًگيختِ ضذى حزارتی حاهلْا

x 10

1.8

16mA

gamacv = 0.2meV
gama0 = 10meV

1.6
8mA
4mA

2mA

ً  dيش تزاتز تا سهاى ٍاّلص اٍليِ در ًظز گزفتِ هی ضَد.
فزض ضذُ ًماط وَاًتَهی استَاًِ ای ضىل ٍ ًشدیه تِ
هتمارى تاضٌذ.

Carrier

اس ًماط وَاًتَهی ًيش چطن پَضی هی ضَد( ٍ )  sr  

1.4
1.2
1

8
-9

7

6

5

x 10

4

)Time(ns

3

2

0

1

ضىل : 3تحَالت سهاًی حاهلْا در جزیاًْای تشریمی 16 ٍ 8 ،4 ،2
هيلی آهپز ٍ پْي ضذگی ّوگي تا 0/2meV ، FWHM

 -1-3خصًصیات استاتیک
ضىلً 2وَدار تَاى خزٍجی تزحسة جزیاى تشریمی را
ًوایص هی دّذ .افشایص توام پٌْا در ًصف
همذارتيطيٌِ( )FWHMپْي ضذگی ّوگي اثزات غيز
خطی تَدى ٍ تاسدُ ضية را در ًوَدار تَاى خزٍجی
واّص هی دّذ تا جایی وِ ایي افشایص ،تا  FWHMپْي
ضذگی غيز ّوگي هؼادل هی گزدد وِ در ایي حالت
ًوَدار تَاى خزٍجی واهال ضىل خطی تِ خَد هی گيزد.
در ٍالغ اختالف تيي پْي ضذگی ّوگي ٍ غيز ّوگي
تاػث افت خصَصيات استاتيه هی گزدد .ایي ًتيجِ تا
هذل هطزح ضذُ هَسَم تِ هذل پْي ضذگی ّوگي در
هزجغ[ً ٍ ]6تایج هزجغ[ ]7در تَافك واهل است .دليل
ایي اهز ایي است وِ ٍلتی وِ پْي ضذگی ّوگي تا پْي
ضذگی غيز ّوگي لاتل همایسِ هی ضَد فَتًَْای هذ ليشر
ًِ فمط اس طزیك ًماط تطذیذ ضذُ تا اًزصی تاال گسيل
هی ضًَذ تلىِ اس دیگز ًماط غيز هزتؼص در گستزُی پْي
ضذگی ّوگي ًيش گسيل خَاٌّذ ضذ .اس آًجا وِ حاهل
ّای ًماط تطذیذ ًطذُ هَجة هی ضًَذ هذّای هزوشی

5

16mA
gama cv= 0.5meV
gama0 = 10meV

4mA

8mA

x 10
1.4
1.3

2mA

Carrier

1.2
1.1
1
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0.8

8
-9

7
x 10

6

5

4

3

2

1

)Time(ns

ضىل : 4تحَالت سهاًی حاهلْا در جزیاًْای تشریمی 16 ٍ 8 ،4 ،2
هيلی آهپز ٍ پْي ضذگی ّوگي تا 0/5meV ، FWHM

ّواًگًَِ وِ هالحظِ هیضَد تا افشایص جزیاى تشریمی،
تاخيز در ضزٍع ليشر واّص هی یاتذ ٍ ّوچٌيي فزواًس
ًَساًات ٍاّلص ٍ لذر ًَساًات ٍاّلص افشایص هی یاتذ وِ
تِ دليل رسيذى سزیؼتز تِ ٍارًٍی جوؼيت ٍ تزاًگيختگی
تيطتز حاهلْا هی تاضذ .تا افشایص  FWHMپْي ضذگی
ّوگي تيطيٌِ لذر واّص ٍ فزواًس ًَساًات ٍاّلص
افشایص پيذا هی وٌذ .دليل واّص تيطيٌِ لذر ایي است
وِ چگالی حالتْا در گزٍُ ّای هزوشی ووتز ٍ در ًتيجِ
تا تشریك جزیاى ،حاهلْای ووتزی تزاًگيختِ هی ضًَذ ٍ
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exp  ( E  Ecv )2 202

1

40

)Output Power(mW

gama0 = 10 meV

50

 8تا  10تْوي  ،1392داًطگاُ صٌؼتی ضيزاس
ّز چِ حاهلْا ووتز تاضٌذ فزواًس ًَساًات ٍاّلص (افت
ٍ خيشّا) حاهلْا تيطتز خَاّذ ضذ .ضىل 6ٍ 5تحَالت
سهاًی فَتًَْا را ًطاى هی دّذ.
16mA

gama cv =3meV

چگالی حالتْا گستزدُ تز هی ضَد ٍ چگالی حالتْا در
گزٍُ هزوشی واّص هی یاتذ ٍ تا جزیاى تشریمی پایيي
تزی (جزیاى آستاًِ پایيي تز) هی تَاى تؼذاد سیادی اس
حاهلْا را تزاًگيختِ ًوَد ٍ سزیؼتز تِ ٍارًٍی جوؼيت ٍ
سپس ليشر رسيذ.

10000
8000

Photon

4mA

1.5
meV

gama cv =0.7meV
I = 2mA

4000
0.3 meV

2mA

10
-9

8

x 10

6

2

4

0
0

0.1 meV

ضىل : 5تحَالت سهاًی فَتًَْا در جزیاًْای تشریمی 16 ٍ 8 ،4 ،2
هيلی آهپز ٍ در پْي ضذگی ّوگي تا 3 meV ، FWHM

gama cv = 15mev

1.2
-8
x 10

Photon

8mA

6000

4mA
2mA

تزرسی ًوَدارّای حاصل اس حل هؼادالت آٌّگ ًطاى
هی دّذ وِ اختالف سیاد تيي پْي ضذگی ّوگي ٍ غيز
ّوگي آثار غيز خطی ٍ واّص تاسدُ ضية را در ًوَدار
تَاى خزٍجی -جزیاى ًوایاى هی وٌذ ٍ تاػث افت
خصَصيات استاتيه هی گزددّ .وچٌيي تا افشایص جزیاى
تشریمی خصَصيات دیٌاهيه اس لثيل فزواًس ًَساى
ٍاّلص ،پٌْای تاًذ هذٍالسيَى ٍ تاخيز ضزٍع تْثَد
هی یاتذ ٍ در پایاى ایٌىِ افشایص پْي ضذگی ّوگي تْزُ
ًَری ،جزیاى آستاًِ ٍ تاخيز ضزٍع را واّص هی دّذ.

2000
1.2
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1
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)Time(ns

 - 4وتیجٍگیری

4000
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ضىل : 7تحَالت سهاًی فَتًَْا در جزیاى تشریمی  2هيلی آهپز ٍ پْي
ضذگی ّوگي تا .10 meV ٍ 1/5 ،0/7 ،0/3، 0/1، FWHM
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ضىل : 6تحَالت سهاًی فَتًَْا در جزیاًْای تشریمی 16 ٍ 8 ،4 ،2
هيلی آهپز ٍ در پْي ضذگی ّوگي تا 15 meV ، FWHM

اس تزرسی ضىل 6ٍ 5هی تَاى دریافت وِ فَتًَْای حالت
پایِ وِ هزتَط تِ تَاى خزٍجی است ،تا افشایص جزیاى
تشریمی افشایص هی یاتذ دليل ایي اهز افشایص تؼذاد حاهلْا
ٍ ٍاّلص آًْا تِ درٍى ًمطِ وَاًتَهی ٍ تَليذ فَتَى
هی تاضذ .تا افشایص جزیاى تشریمی تأخيز ضزٍع واّص
هی یاتذ دليل ایي اهز ایي است وِ حاهلْا تزای ضزٍع
ًَساًات ٍاّلص سٍدتز آهادُ هی ضًَذ تا افشایص جزیاى
تشریمی فزواًس ًَساًات ٍاّلص ٍ تيطيٌِ ی لذر ایي
ًَساًات افشٍدُ هی ضَد تِ ایي دليل وِ فَتًَْا سٍدتز ٍ
تيطتز تَليذ هی ضًَذ ٍ تاػث تاال رفتي لذر ًَساًات ضذُ
ٍ اس طزفی در جزیاًْای تشریمی تاالتز آٌّگ گسيل المایی
تاالتز ٍ در ًتيجِ سهاى تَليذ فَتَى در واٍان واّص ٍ
فزواًس ًَساًات ٍاّلص افشایص هی یاتذ ٍ در پایاى تاػث
رسيذى سٍدتز ليشر تِ حالت پایِ هی گزدد .ضىل7
تحَالت سهاًی فَتًَْا در جزیاى تشریمی  ٍ 2mAپْي
ضذگی ّوگي هختلف را ًوایص هی دّذ ٍ تياًگز ایي
هَضَع است وِ تا افشایص  FWHMپْي ضذگی ّوگي
در یه جزیاى تشریمی خاظ تأخيز ضزٍع واّص
هی یاتذ.وِ هغایز تا ًتایج هزجغ[ ]7تَدُ ٍ ػلت ایي
واّص ایي است وِ تا افشایص پْي ضذگی ّوگي تَسیغ
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