ٖ٘یه ایراٛتٛ فٚ فرا٘س اپتیهٙ یىٕیٗ وٚ بیست
ٖ٘یه ایراٛتٛری فٚبٙ فٚ ذسیٟٙٔ فرا٘سٙفتٕیٗ وٞ ٚ
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مقبیسٍ راودمبن کًاوتًمی دیفزاوسیلی در لیشر ثلًر فًتًوی تک کبياک ثب آرایٍای اس
ٌوبوًکبياکَبی جفتشد
3

َ لرائتیٛ عبذاِرس،2 شجبعیٜ فریذ،1 ٔظفریٝطیب

ٖراٟ ت،رٛ٘ ْ پیبٜ فیسیه دا٘شٍبٜٚبسی ارشذ ٌرٙی وبرشٛدا٘شج-1
ٖ ایرا،ٖ ورٔب،ٖر ورٔبٙٞیذ ببٟ شٜ فیسیه دا٘شٍبٜ دا٘شىذ-2
ٖراٟ ت،رٛ٘ ْ پیبٜ فیسیه دا٘شٍبٜٚدا٘شیبر ٌر-3

چکیدٌ – یک وًع لیشر متشکل اس آرایٍای اس وبوًکبياکَبی جفت شدٌ ثلًر فًتًوی در وظز گزفتٍ کٍ ایه لیشر تًان آستبوٍ پبییه ي
، ثزای ثزرسی راودمبن کًاوتًمی دیفزاوسیلی.راودمبن کًاوتًمی دیفزاوسیلی ثبالتزی وسجت ثٍ یک لیشر تک کبياک ثلًر فًتًوی دارد
 راودمبن کًاوتًمی، سپس در حبلت پبیب آوُب را ثزرسی ومًدٌ ي ثب استفبدٌ اس ایه مؼبدالت،ٌمؼبدالت آَىگ لیشر را ثٍ دست آيرد
.دیفزاوسیلی لیشر تک کبياک ثب آرایٍای اس لیشرَبی ثلًر فًتًوی مقبیسٍ شدٌ است
ً ِیسرٙٞ ٔعبدالت آ،٘یٛتٛر فّٛ ِیسر ب،دیٛدبخٛر جفتشذٌی خٛ فبوت،ٔی دیفرا٘سیّیٛا٘تٛ را٘ذٔبٖ و، ِیسرٜرٟ ب-ٌکلید ياص

Compare differential quantum efficiency in single cavity with coupled
photonic crystal nanocavity array laser.
Mozafari1, Tayebeh, Shojaei2, Farideh and Gharaati3, Abdolrasool
1-MS Student of Physics Department, Payame Noor University, Tehran
2-Faculty of Physics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
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Abstract- In this paper, a type of laser which consists of an array of Coupled-Photonic-Crystal-Nanocavities is considered.
This laser has a lower threshold power and higher differential quantum efficiency in comparison with a Single-Cavity
Photonic Crystal laser. In order to investigate the differential quantum efficiency, first the laser rate equations are calculated.
After that, they are evaluated in the steady state. Then, the differential quantum efficiency of Single-Cavity laser is compared
with that of Photonic-Crystal laser array.
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ٍٙٞبٔیو ٝدر شبى ٝدٚبعذی ترویب ش٘ٛذ ،بب٘ذٞبی ٘مص

 -1مقدمٍ

تشىیُ ٔیدٙٞذ و ٝدر ٘ٛار ٌبف

٘ب٘ٛوبٚانٞبی بّٛر فٛت٘ٛی ب ٝدِیُ ٘سبت Q ( Q Vmod e

فٛت٘ٛی لرار ٔیٌیر٘ذ.

ضریب ویفیت ببال  Vmod e ٚحجٓ ٔذ وٛچه وبٚان)
خیّی بسري ٔٛرد ٔطبِع ٝلرار ٌرفتٝا٘ذ .برای اِٚیٗ ببر
خٛدبخٛدی بب لرار ٌرفتٗ در ٔحیط اِىترٔٚغٙبطیس

شىُ : 1تصٛیر سبختبر آرای٘ ٝب٘ٛوبٚان جفت شذ ٜبّٛر فٛت٘ٛی

تغییر خٛاٞذ ورد٘ .ب٘ٛوبٚانٞبی بّٛر فٛت٘ٛی آ ًٙٞا٘تشبر

سبخت ٝشذ ٜدر سیّیى.]2[ٖٛ

خٛدبخٛدی را افسایش ٔیدٙٞذ و ٝدر ٘تیج ٝچٍبِی حبِت

بب سبخت چٙیٗ سبختبرٞبیی در یه ٔبد ٜفعبَٔ ،یتٛاٖ

اِىترٔٚغٙبطیسی (٘ )DOSسبت ب ٝفضبی آزاد افسایش

ِیسرٞبیی بب تٛاٖٞبی خرٚجی بٟبٛد یبفت ٝدر ٔمبیس ٝبب

ٔییببذ ،و ٝب ٝایٗ ،اثر پٛرسُ ٌفتٔ ٝیشٛد[ .]1افسایش

ِیسرٞبی بّٛرفٛت٘ٛی ته وبٚان  ٚبب آستب٘ ٝلببُ ٔمبیس ٝبب

در چٍبِی حبِتٞبی ٘ٛری ٔذ ِیسی ًٙببعث افسایش

ِیسرٞبی ته وبٚان بّٛر فٛت٘ٛی سبختِ .یسی ًٙته ٔذ

آ ًٙٞا٘تشبر خٛدبخٛدی ٔیشٛد در ٘تیج ٝوسر بیشتری

از ِیسرٞبی آرای٘ ٝب٘ٛوبٚان جفتشذ ٜبّٛر فٛت٘ٛی ٔشبٞذٜ

از فٛتٖٞٛب در ٔذ ِیسیٙٔ ًٙتشر شذ ٚ ٜایٗ اشبر ٜبٝ

شذ ٜاست.

ضریب جفتشذٌی ا٘تشبر خٛدبخٛدی  دارد  ٚببعث

 -1-2لیشیىگ در کبياکَبی ثلًر فًتًوی

وبٞش آستبِ٘ ٝیسیٔ ًٙیٌرددٕٞ .چٙیٗ اثر پٛرسُ

ِیسرٞبی بّٛر فٛت٘ٛی از ِحبظ تئٛری ٕٞب٘ٙذ ِیسرٞبی

سرعت ٔذٚالسیٔ ٖٛستمیٓ را افسایش ٔیدٞذ .تٛاٖ

دیٛدی ٞستٙذ  ٚتئٛری ِیسی ًٙدر ِیسرٞبی بّٛر فٛت٘ٛی

خرٚجی ِیسرٞبی ٘ب٘ٛوبٚان بّٛر فٛت٘ٛی بیٟ٘بیت پبییٗ

اغّب از تئٛری ِیسر دیٛد ٔشتك ٔیشٛد .تغییرات چٍبِی

است (چٙذ ٘ب٘ٚٛات) و ٝایٗ حذ زیر تٛاٖ ٔٛرد ٘یبز برای

حبُٔٞب در ِیسرٞبی بّٛر فٛت٘ٛی ٔشبب ٝبب ِیسرٞبی دیٛدی

بسیبری از وبربردٞب ٔیببشذ .برای افسایش تٛاٖ ِیسرٞبی

ٔیببشذ :

بّٛر فٛت٘ٛیِ ،یسرٞبی بب٘ذ ِب ٝپیشٟٙبد داد ٜشذ٘ذ و ٝایٗ

dN
 Ggen  Rrec
dt

ِیسرٞب ٘یس ِیسی ًٙچٙذ ٔذی دار٘ذ .برای غّب ٝبر ایٗ

()1

ٔشىالت آرایٝای از ِیسرٞبی ٘ب٘ٛوبٚان جفتشذ ٜبّٛر

و Ggen ٝآ ًٙٞپٕپ را ٘شبٖ ٔیدٞذ  Rrec ٚآًٙٞ

فٛت٘ٛی د ٚبعذی پیشٟٙبد داد ٜشذ٘ذ .سرعت ٌر ٜٚآرای-ٝ

ببزترویب حبُٔٞب در ٚاحذ حجٓ در ٔٙطم ٝفعبَ است.

ٞبی جفت شذ ٜبّٛر فٛت٘ٛی زیر 0/008cبٝدست آٔذ ،در

چٍبِی حبُٔٞب بب آ ًٙٞپٕپ افسایش پیذا ٔیوٙذ ،بب

٘تیجٔ ٝیتٛاٖ از ایٗ سبختبرٞب در بر٘بٔٞٝبی وبربردی

ببزترویب تببشی  ٚببزترویب غیر تببشی  ٚا٘تشبر براٍ٘یختٝ

ب ٝعٛٙاٖ ِیسر  ٚسٙسٛر استفبد ٜورد[ .]2در ایٗ ٔمبِٝ

وبٞش ٔییببذ .چٍبِی فٛتٖٞٛب بب ا٘تشبر براٍ٘یختٚ ٝ

دِیُ إٞیت وٕیت را٘ذٔبٖ وٛا٘تٔٛی دیفرا٘سیّی

ا٘تشبر خٛدبخٛدی افسایش ٔییببذ  ٚبب آ٘ ًٙٞشت وبٞش

)ٛٔ (DQEرد بحث لرار ٌرفت ٚ ٝایٗ پبرأتر برای ِیسر

ٔییببذ[ٔ .]3عبدالت آ ًٙٞچٍبِی حبُٔٞب  ٚچٍبِی

ته وبٚان  ٚآرایٞ ٝبی جفت شذٔ ٜحبسب ٝشذ ٜاست.

فٛتٖٞٛب بب ٔعبدالت:

 -2آوبلیش تئًری وبوًکبياکَبی ثلًر فًتًوی

()2

Lin
dN
N N

 (  )  G( N ) P
dt
 pVa  r  nr

آرایٞٝب در ٘ب٘ٛوبٚانٞب ٔطببك شىُ 1بٝصٛرت پشت
سر ٓٞلرار ٔیٌیر٘ذٔ .ذٞبی ٘مص یه وبٚان ٔٙفرد

()3
450

dp
N p
 G( N ) P  
dt
r  p
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دادٔ ٜیش٘ٛذ .و ٝدر ایٗ ٔعبدالت ٘  rیٕ ٝعٕر تببش ،بٝ

()7

صٛرت( ٘  nr ،) 1  r  BNیٕ ٝعٕر غیر تببشی بٝصٛرت

دادٔ ٜیشٛد.

ٔجٕٛع(  ) 1  A  CN 2 ( ٚ ) 1  s  Vs daبیبٖ ٔیشٛد.
ٕٞچٙیٗ

در

ایٗ

آ٘بِیس،

بٝصٛرت

بٟرٜ

l pVmod e
p

Lout 

 -3-2محبسجبت

(

بب تٛج ٝب ٝتعریف  DQEو ٝشیب تٛاٖ خرٚجی برحسب

شٛد[ .]4الزْ ب ٝرور است و ٝتٕبٔی ضرایب در ٔعبدالت

تببعی از تٛاٖ ٚرٚدی برای یه ِیسر  ٚآرایٝای از ِیسرٞبی

در جذٔ 1 َٚشخص شذٜا٘ذ.

بّٛر فٛت٘ٛی ٔیتٛاٖ رسٓ ٕ٘ٛد .بب تٛج ٝب ٝشىُ ٔ 2ی-

 -2-2ثزرسی مؼبدالت آَىگ در حبلت پبیب

تٛاٖ ب ٝایٗ ٘تیج ٝرسیذ و ٝبرای یه ِیسر تب لبُ از تٛاٖ

در ِیسرٞبی ٘ب٘ٛوبٚان بّٛر فٛت٘ٛی ،آستب٘٘ ٝمطٝای است

ٚرٚدی آستب٘ ٝو ٝتمریبب" ( )0/2mwاست خرٚجی ِیسر

و ٝا٘تشبر براٍ٘یخت ٝآغبز ٔیشٛد  ٚبر ا٘تشبر خٛدبخٛدی

ٔٙفی است یعٙی تّفبت دارد در ٘مط ٝحذاوثر تٛاٖ ٚرٚدی

غّبٔ ٝیوٙذ .آستب٘ ٝبٝطٛر دلیك ٘مطٝای است و ٝیه

آستب٘ ،ٝتٛاٖ خرٚجی صفر ٔیببشذ  ٚاز ایٗ ٘مط ٝب ٝبعذ

فٛت ٖٛدروبٚان ٚجٛد دارد .تٟٙب زٔب٘یوPVmod e  1 ٝ

تٛاٖ خرٚجی بر حسب تٛاٖ ٚرٚدی بٝصٛرت خطی

ببشذ ،یه فٛت ٖٛبرای تحریه وردٖ سبیر رٚیذادٞبی

افسایش ٔییببذ .شیب ایٗ ٔٙحٙی  DQEرا ٘شبٖ ٔیدٞذ

ا٘تشبر براٍ٘یخت ٝببلی ٔیٔب٘ذ.

و ٝایٗ ٔمذار تمریبب" ٔ 0/03یببشذ  ٚپبرأترٞبی عذدی

بب شرٚع از ٔعبدالت آ ًٙٞدر حبِت تعبدَ  ٚفرض ایٗوٝ

برای ِیسر  InGaAsP-InPدر جذ َٚشٕبر 1 ٜخالصٝ

چٍبِی حبُٔٞب  ٚبٟر ٜببالی آستب٘ ٝبب ٔمذارشبٖ در آستب٘ٝ

شذ ٜا٘ذ.

یىی بٛد ٚ ٜآٚ ًٙٞاپبشی غیرتببش آٞستٝتر از آًٙٞ

0.25

تببش ببشذ ٔیتٛاٖ تٛاٖ پٕپ ٚرٚدی در آستب٘ ٝرا جبیی

0.20

Single cavity

ٕٞچٙیٗ بٟر ٚ ٜرا٘ذٔبٖ وٛا٘تٔٛی دیفرا٘سیّی را بٝدست

0.10

آٚرد .بب ایٗ تٛضیحبت تٛاٖ پٕپ ٚرٚدی در آستب٘ ،ٝبٟرٚ ٜ

0.05

را٘ذٔبٖ وٛا٘تٔٛی دیفرا٘سیّی بب ٔعبدالت:
()4
()5
()6

 1
N
N 
  th  th 

r
 r 
 pVmod e

NthVmod e

r



 pVa

1

p

]Output Power[a.u

و ٝتعذاد فٛتٖٞٛب داخُ حجٓ ٔذ ٘ٛری ٔعبدَ یه است،

0.15

0.00

Lin,th 
6

5

4

3

2

1

0

-0.05

]Input Power[mw

G  Nth  

l Vmod e 1
1
 p Va  p G  Nth 

شىُ  :2تٛاٖ خرٚجی بر حسب تٛاٖ ٚرٚدی برای ِیسر ته وبٚان
بّٛر فٛت٘ٛی

DQE  

دادٔ ٜیش٘ٛذ.

برای آرایٝای از ِیسرٞبی بّٛر فٛت٘ٛی آرای 9*9 ٝدر ٘ظر

را٘ذٔبٖ وٛا٘تٔٛی دیفرا٘سیّی) (DQEشیب ٔٙحٙی تٛاٖ

ٌرفت ٝشذ ٜاست ،بٙببرایٗ

خرٚجی – ٚرٚدی ِیسر ببالی آستب٘ ٝاست .تٛاٖ خرٚجی

V mod e ,array  81V mod e ,sin gle

ِیسر بب

V a ,array  (9  10) V a ,sin gle
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 G  N   G0 c neq log  N Ntr در ٘ظر ٌرفتٔ ٝی-

تٛاٖ ٚرٚدی ببالی آستب٘ ٝاست ،تٛاٖ خرٚجی را بٝصٛرت
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1.5

تهوبٚان افسایش پیذا ٔیوٙذٕٞ ،چٙیٗ شیب ایٗ

1.0

ٔٙحٙی تمریبب" ٔ 0/3یببشذ و٘ ٝسبت بِ ٝیسر تهوبٚان

coupled cavity array

0.0

 -3وتیجٍگیزی

-0.5

شیب ٔٙحٙی تٛاٖ خرٚجی بر حسب تٛاٖ ٚرٚدی بیبٍ٘ر

-1.0

وٕیت را٘ذٔبٖ وٛا٘تٔٛی دیفرا٘سیّی بٛد ٜو ٝبرای آرای-ٝ

0

ای از ِیسرٞبی بّٛر فٛت٘ٛی بیشتر از ِیسر ته آرایٔ ٝی

]Input power[mw

ببشذ.
شىُ  :3تٛاٖ خرٚجی بر حسب تٛاٖ ٚرٚدی برای آرایٝای از ِیسرٞبی
بّٛر فٛت٘ٛی

د ٚدِیُ برای عّت بٟبٛد را٘ذٔبٖ وٛا٘تٔٛی دیفرا٘سیّی
ِ DQEیسرٞبی آرای٘ ٝب٘ٛوبٚان جفتشذ ٜبّٛر فٛت٘ٛی ٔی

بب تٛج ٝب ٝشىُ  3برای آرایٝای از ِیسرٞبی بّٛر فٛت٘ٛی

تٛاٖ بیبٖ ٕ٘ٛد .اٚال" بٝدِیُ اثرات وبٚان بب ٔمبدیر 

ٔشبٞذٔ ٜیشٛد و ٝحذاوثر تٛاٖ پٕپ ٚرٚدی تمریبب"

غیر لببُ اغٕبض ،بب افسایش در  Vmodeتّفبت وبٞش ٔی-

(ٔ )2/6mwیببشذ تب لبُ از ایٗ ٘مط ٝتٛاٖ خرٚجی

یببذ  ٚبٙببرایٗ  DQEافسایش ٔییببذ .دٔٚب" بٝدِیُ

ٔٙفی  ٚبعذ از ایٗ ٘مط ٝتٛاٖ خرٚجی بر حسب تٛاٖ

پٕپبش ٔٛثرتر ،در ِیسرٞبی آرای٘ ٝب٘ٛوبٚان بّٛر فٛت٘ٛی بب

ٚرٚدی بٝصٛرت خطی بب شیب بیشتری ٘سبت ب ٝیه ِیسر

افسایش در تعذاد وبٚانٞب حجٓ فعبَ پٕپ شذVa ٜ

آٞستٝتر از حجٓ  Vmod eافسایش ٔییببذ .از ایٗ ر٘ ٚسبت

جذ :1َٚپبرأترٞبی استفبد ٜشذ ٜدر ٔحبسببت[]4

 Vmod e Vaبرای ِیسرٞبی آرای٘ ٝب٘ٛوبٚان ٘سبت بِ ٝیسر

سزػت گزيٌ

Vs  104 cm s

ضزیت ثبستزکیت ثیًمًلکًلی

B  1.6 1010 cm3 s

آَىگ ثبستزکیت غیزتبثشی

C  5 1029 cm6 s

ٔٙطم ٝپٕپ شذٔ ٚ ٜذ وبٚان اتفبق افتذ.

داوسیتٍ حبمل َبی ػجًری

Ntr  1.5 1018 cm3

مزاجغ

ضزیت ثُزٌ

G0  1500cm1

سُم جذة پمپ در وبحیٍ QW

  0.26

فبکتًر تحدید

  0.159

مسبفت اوتشبر ثزای ثبستزکیت

da  2 105 cm

ته وبٚان بّٛر فٛت٘ٛی بسريتر است وٙٔ ٝجر ب ٝافسایش
در ٔ DQEیشٛد  ٚببعث ٔیشٛد ٓٞپٛشب٘ی بٟتری بیٗ
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حجم فؼبل پمپ شدٌ

Va  2.2 1013 cm3

حجم مد وًری ثزای تک کبياک

Vmod e  6 1014 cm3

طًل مًج لیشیىگ

l  1.53 104 cm

طًل مًج پمپ لیشر

 p  0.83 104 cm

[4] H. Altug, J. Vuckovic, “Photonic crystal nanocavity array
laser”, Opt. Express .13, 8820-8828 (2005).
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د ٜبرابر بیشتر ٔیببشذ.

