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In this paper, a passively quantum dot mode-locked laser (QD-MLL) has been analyzed based on the rigorous numerical 

model. The structure is a Fabry-Perot laser consisting of a reverse-biased saturable absorber and a forward-biased 

amplifying section. In order to describe the dynamic behavior of the laser, we use traveling wave equations coupled to 

quantum dot rate equations. Also, we investigate the effect of negative voltage applied to the absorber section on the 

mode locking performance of the laser. Results show that by increasing the negative voltage applied to the saturable 

absorber, the output pulse duration is decreased and output power is increased. 
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در  مورد بررسیدر اين مقاله عملکرد ليزر نقطه کوانتومی با مد قفل شده ی غيرفعال به روش تفاضل محدود موج رونده مدل سازی و تحليل شده است. ساختار 
بخش تقويت کننده با باياس مستقيم و جاذب اشباع شدنی با باياس معکوس تشکيل شده است. به منظور  پرو می باشد که از دو-اين تحقيق يک ليزر فابری

عمالی ير ولتاژ منفی اتوصيف ديناميک افزاره، از حل معادله موج رونده ی کوپل شده با معادالت نرخ نقاط کوانتومی در دو بخش مجزا بهره خواهيم برد و سپس تاث
ملکرد افزاره مورد بررسی قرار خواهيم داد. نتايج نشان می دهد که با افزايش ولتاژ منفی جاذب، عرض زمانی پالس های خروجی کاهش به قسمت جاذب را بر ع

 و توان پالس ها افزايش می يابد.
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