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در این مقاله عملکرد لیزر نیمه هادی نقطه کوانتومی با لحاظ کردن اثرات پراکندگی اوژه در معادالت نرخ توصیف کننده ی استاتیک و
 تاثیر پراکندگی اوژه بر مشخصه پاسخ مدوالسیون و پاسخ گذرای لیزر نقطه کوانتومی و.دینامیک لیزر مدلسازی و تحلیل شده است
 طبق نتایج حاصل از شبیه سازی میزان.همچنین تاثیر تغییر چگالی جریان الکتریکی بر مشخصه ی پراکندگی الکترون تحلیل شده است
 همچنین با افزایش پراکندگی اوژه پهنای باند مدوالسیون و،پراکندگی اوژه با افزایش چگالی جریان الکتریکی نسبت مستقیم دارد
. نتایج تطابق خوبی با نتایج تجربی نشان می دهند.فرکانس نوسانات واهلشی افزایش می یابند
 نقطه کوانتومی، دیود لیزری، پراکندگی، پاسخ مدوالسیون-کلید واژه
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In this paper, the effect of Auger scattering on the performance of semiconductor Quantum Dot Laser (QDL) is modeled.
Variety of input and output scattering processes of carriers on the QDL performance is studied. The effect of varying the
electrical current density on the Auger scattered carriers is investigated. Also, the scattering effect on the transient
response and modulation response of quantum dot laser is analyzed. Results show that Auger relaxation is directly
proportional to the electrical current density and also, the modulation bandwidth is destroyed by increasing Auger
scattering. Results are in agreement with the experiment.
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 -1مقدمه
متداولترین روش در تحلیل رفتار پیچیده ی لیزر نقطه ی
کوانتومی استفاده از مدل معادالت نرخ ) (REMچگالی
حامل های الکترون و حفره می باشد [ .]۳-6در لیزر نقطه
کوانتومی ناحیه ی فعال از نقاط کوانتومی خود سامان
یافته تشکیل می شود؛ بطوریکه نقاط کوانتومی بر روی
الیه ی وتینگ شکل می گیرند .الیه ی وتینگ نظیر چاه
کوانتومی دو بعدی با حالت های انرژی شبه پیوسته رفتار
می کند [ .]2تبادل حامل بین الیه ی وتینگ و حالت
های گسسته ی نقاط کوانتومی ،عامل اصلی در تعیین
دینامیک لیرز نقطه کوانتومی می باشد ،به طوریکه فرآیند
به دام افتادن حامل از الیه ی وتینگ به داخل حالت های
گسسته و همچنین فرآیند واهلش حامل بین حالت های
گسسته ،کلیدی ترین عامل در تعیین رفتار دینامیک لیزر
می باشد .بنابر این در مقایسه با لیزر های چاه کوانتومی
دو فرآیند مذکور عامل اصلی تفاوت رفتار دینامیک لیزر
چاه کوانتومی و لیزرنقطه ی کوانتومی می باشد.

رایطه Bs ،ضریب بازترکیب لبه به لبه می باشد .در معادله
ی ( j ،)2برابر چگالی جریان الکتریکی و  e1مقدار بار
الکترون است] .[8-3در این رابطه ضریب گسیل خود به
خودی با  βو همچنین ضریب تحدید نوری با  Γنمایش
داده شده است .مقدار هریک از پارامتر های معادالت نرخ،
در جدول ( )۳آورده شده است] .[3
جدول :۳پارامتر های معادالت نرخ حامل و فوتون []3
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برای دو نقطه ی کوانتومی در شکل ( )3و ( )2آورده شده
است]  .[4با توجه به شرایط رشد ،تمامی نقاط کوانتومی
بر روی الیه ی وتینگ قرار دارند و از طریق این الیه با
یکدیگر در ارتباط هستند] ،[3-6لذا ابتدا حامل ها از
طریق جریان الکتریکی به داخل الیه ی وتینگ تزریق می
شوند و سپس از الیه ی وتینگ در سطوح نقاط کوانتومی
آرامش می یابند] .[2-4به عبارت دیگر الیه ی دو بعدی
وتینگ به صورت چاه کوانتومی ،حامل های نقاط
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با توجه به گذار حامل ها بین الیه وتینگ و سطوح انرژی
نقاط کوانتومی ،فرآیند های پراکندگی به پنج دسته ی
فرآیند به دام افتادن الکترون ،فرآیند واهلش الکترون،
فرآیند واهلش ترکیبی ،فرآیند به دام افتادن و واهلش
حامل با کمک حامل های نقطه کوانتومی تقسیم بندی
می شوند؛ که در شکل ( )۳آورده شده است].[۳1

دینامیک حامل و فوتون در ساختار لیزر نقطه ی
کوانتومی به صورت زیر تعریف می شوند]:[4
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شکل :۳انواع فرآیندهای پراکندگی حامل
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در معادالت فوق ،فرآیند های بازترکیب و جذب با پارامتر
خطی  Rindمدل شده است ،که برابر = )Rind(ne ,nh ,nph
 WA(ne+ nh – NQD) nphخواهد بود .نرخ گسیل خود به
خودی با  Rspبیان می شود ،که مقدار آن به صورت
 Rsp(we,wh) = (W/NQD) ne nhتعریف می شود .همچنین
میزان نرخ بازترکیب های خود به خودی با
عبارت  Rsp ( we , wh )  B s we whلحاظ شده است که در این

 32تا  32دیماه  ،۳232دانشگاه شهید بهشتی
مشخصه ی پراکندگی ورودی و خروجی ،الکترون و حفره
لیزر نقطه کوانتومی در شکل( )6آورده شده است .همان
طور که مشاهده می شود ،میزان پراکندگی حامل ها با
مقدار  g cنسبت عکس دارد ،بدین نحو که با کاهش مقدار
 ، g cمیزان پراکندگی حامل ها افزایش می یابد .از روابط
پراکندگی فوق در معادالت نرخ استفاده شده است ،بدین

(الف)

(ب)

شکل:2ساختار نوار انرژی هدایت و ظرفیت برای دو نقطه ی کوانتومی

 -4پراکندگی ورودی و خروجی
پراکندگی های اوژه با استفاده از روابط حاصل شده از
نتایج تجربی معادالت ( )4الی ( )3محاسبه شده است[.]8
نسبت چگالی حفره های الیه وتینگ به چگالی الکترون
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شکل :6پراکندگی اوژه لیزر نقطه کوانتومی الف) ورودی الکترون،
ب)خروجی الکترون ،ج)ورودی حفره ،د)خروجی حفره

ها(  ) wh / weبا پارامتر  g cنشان داده شده است .در
معادالت پراکندگی زیر ،چگالی الکترون(  ) weو چگالی

 -5اثر چگالی جریان بر پراکندگی ورودی

حفره(  ) whبر حسب  1011 cm2است .مقدار هریک از
پارامتر های معادالت پراکندگی در جدول ( )3آورده شده
است.
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جدول :3پارامتر های فرآیندهای پراکندگی[]8

C

B

A

0.0116

6.9  40.5gc  11gc2

0.715  0.6 gc  0.19 gc2

Sein

12.4  5.35gc  0.718gc2

963  153gc

0.1154

out
e

171

0.096  0.0095gc

8  0.228 gc

Shin

-

0.9  3gc

0.2823  0.0201gc

out
h

S

S

۳64۳

تاثیر چگالی جریان های الکتریکی متفاوت بر روی
مشخصه ی پراکندگی ورودی الکترون در شکل ( )2آورده
شده است .طبق نتایج بدست آمده مشاهده می شود که،
میزان پراکندگی ورودی الکترون با افزایش چگالی جریان
الکتریکی نسبت مستقیم دارد.
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شکل :3لیزر نیمه هادی فابری-پرو با ساختار ناهمگون دوگانه و محیط فعال
تشکیل شده از نقاط کوانتومی خود سامان یافته

ترتیب پارامتر  g cو اثر پراکندگی اوژه در عملکرد لیزر
نقطه کوانتومی لحاظ می شود.
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 نتیجه گیری-8

 تاثیر تغییر چگالی جریان الکتریکی بر مشخصه ی پراکندگی الکترون:2شکل

 با افزایش،طبق نتایج حاصل از شبیه سازی مشاهده شد
 پهنای باند مدوالسیون لیزر و،میزان پراکندگی اوژه
.همچنین ماکزیموم فرکانس مدوالسیون افزایش می یابد
میزان پراکندگی اوژه با افزایش چگالی جریان الکتریکی
 افزایش پراکندگی اوژه در لیزر نقطه.نسبت مستقیم دارد
کوانتومی موجب افزایش دامنه ی نوسانات گذرای چگالی
فوتون خروجی و فرکانس نوسانات واهلشی می گردد به
 لیزر،عبارت دیگر افزایش پراکندگی اوژه باعث می شود
.نقطه کوانتومی سریع تر به حالت پایدار برسد

 وابستگی پاسخ گذرا به پراکندگی اوژه-6
) مشخصه گذرای چگالی فوتون خروجی لیزر4( در شکل
 آوردهgc = 212  وgc = 312 به ازای مقادیر پراکندگی
 هرچه، همان طور که از نتایج مشاهده می شود.شده است
،پراکندگی اوژه در لیزر نقطه ی کوانتومی بیشتر باشد
دامنه ی نوسانات گذرای چگالی فوتون خروجی و فرکانس
 ( افزایش یافته و لیزر سریع تر بهfRO( نوسانات واهلشی
.حالت پایدار خواهد رسید
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