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اسوتفاده از کواملترین   نقطه کوانتوومی بوا   مخابراتی لیزر نیمه هادی  بر عملکردر تزریق جریان الکتریکی یاثتدر این مقاله  
 اثر تغییر جریان الکتریکی بور و  است لیزر مدلسازی شده و استاتیک توصیف کننده دینامیک حامل و فوتون معادالت نرخ

دیاگرام فازی و پاسخ مدوالسویون لیوزر نقطوه کوانتوومی     مشخصه چگالی الکترون و حفره نقاط کوانتومی، مشخصه گذرا، 
و  چگالی فوتون خروجوی لیوزر   دامنه ی نوسانات گذرایبا افزایش جریان الکتریکی، تایج تحلیل و بررسی می شود. طبق ن

الکتورون و حفوره نقواط    و همچنوین   لیزر سریعتر آراموش موی یابود    یافته وفرکانس نوسانات واهلشی افزایش به طبع آن 
باعو  افوزایش پهنوای بانود      افوزایش جریوان الکتریکوی    کوانتومی در زمان کوتاه تری بوه حالوت پایودار خواهنود رسوید.     

 می گردد.لیزر ون و بیشینه فرکانس مدوالسیون یمدوالس
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A B S T R A C T  K E Y W O R D S 

In this paper, the influence of electical current injection on the static and dynamic characteristics of 

quantum dot laser (QDL) is investigated using the complete form of rate equations. Results show 

that the relaxation oscillation frequency as well as modulation bandwidth  of QDL is enhanced by 

increasing current injection. 
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 مقدمه 

، در هر سه بعد، نقطه کوانتومی 2ساختار بالک 1با تحدید کوانتومی
 فعال ناحیه در کوانتومی نقاط [. بکارگیری5-1ایجاد خواهد شد]

باع  افزایش پایداری حرارتی و بهبود  هادی نیمه لیزرهای
-3می شود] فرکانسی پاسخ و آستانه جریان نظیر لیزر مشخصات

از یکی [، بنابراین بررسی رفتار این افزاره اهمیت بسیاری دارد. 4
جریان الکتریکی تزریقی  مهمترین پارامتر های لیزر نقطه کوانتومی،

[، لیزر 10-3،8]در تحقیقات قبلی؛ [4]می باشد به ناحیه فعال لیزر
همگن و غیر  شدگیاثرات پهن  کوانتومی با در نظر گرفتن نقطه

لذا . شده ولی اثرات پراکندگی اوژه لحاظ نشده استبررسی همگن 
کی بر عملکرد لیزر نقطه جریان الکتریتزریق در این مقاله تاثیر 

با لحاظ کردن اثرات ، میکرومتر 55/1طول موج  درومی کوانت
که مدلسازی و تحلیل شده است، پراکندگی اوژه در معادالت نرخ 

 .[7-5]مورد استفاده قرار می گیردداده های نوری  مخابراتدر 
 ساختار لیزر نقطه کوانتومی -1

فعوال   محوی   با دوگانه ناهمگون پرو-فابری هادی نیمه لیزرساختار 
آورده  الف-(1)در شکل خود سامان یافته، کوانتومی نقاط مبتنی بر 
شامل پنج الیه نقطه کوانتوومی   ناحیه فعال این لیزر .[1]شده است

1 /x xIn Ga As GaAsانورژی  نووار  ساختارب، -(1)در شکل . است 

کوانتوومی نشوان داده شوده     نقطوه ی  دو هودایت و ررفیوت بورای   
نقاط بور روی الیوه    ،s-k3نقاط کوانتومی به روش  رشد در .[2]است
تشکیل می شوند و از طریق این الیه با یکودیگر در ارتبواط    4وتینگ
   هستند.

 نرخ حامل و فوتونمعادالت  -1-1
متداولترین روش در توصیف عملکرد لیزر نقطه کوانتومی، استفاده 

با  رفتار لیزر نقطه کوانتومی را. [7-5]از معادالت نرخ می باشد
پنج می توان با  لحاظ کردن اثر حالت پایه و اثرات پراکندگی اوژه

. این معادالت در رابطه [13-10]کرد بررسیمعادله ی کوپل شده 
( چگالی 2( و )1) ( آورده شده است. در رابطه5( تا رابطه )1)

( چگالی 4( و )3رابطه ) در الکترون و حفره ی نقاط کوانتومی،
( چگالی فوتون های 5رابطه ) الکترون و حفره ی الیه وتینگ و در

 .[13-10]توصیف شده است خروجی لیزر

(1) 1
( , ) ( , )in QD

e e e ind e h sp e h

e

n n S N R n n R n n


     

(2) 1
( , ) ( , )in QD

h h h ind e h sp e h

h

n n S N R n n R n n


     

                                                           
1
 - Quantum confinement 

2
 - Bulk structure 

3
 - Stranski-Krastanov 

4
 - Wetting Layer 

(3) 
0

( )
( , )

WL
in WLe

e e sp e hQD

e

j t n N
w S N R w w

e N
    

(4) 
0

( )
( , )

WL
in WLh

h h sp e hQD

h

j t n N
w S N R w w

e N
    

(5) 2 ( ,n ) ( ,n )
ph ph ind e h sp e h

w kn R n R n     
 پارامتر خطی بادر معادالت فوق، فرآیند های بازترکیب و جذب 

ind
Rبرابر، که شده است مدل( , , ) (

ind e h ph e h
R n n n WA n n  

)QD

ph
N n .با نرخ گسیل خود به خودیخواهد بود sp

R بیان می
) ، که مقدار آن به صورتشود , ) ( / )QD

sp e h e h
R w w W N n n 

های خود به خودی  بازترکیب نرخ میزان همچنین تعریف می شود.
)با عبارت , ) s

sp e h e h
R w w B w w  ،لحاظ شده است که در این رایطه 

s
B(، 5در معادله ) .می باشد ضریب بازترکیب لبه به لبه j  برابر

در این  .]8-9[است الکترونمقدار بار 0eچگالی جریان الکتریکی و 
و همچنین ضریب تحدید  βرابطه ضریب گسیل خود به خودی با 

مقدار هریک از پارامتر های  .نمایش داده شده است  Γبا  5نوری
 .]13-10[ ( آورده شده است1معادالت نرخ، در جدول )

 
 )الف(

 
 )ب(

پورو بوا سواختار نواهمگون دوگانوه و      -لیزر نیمه هادی فابری ساختار : الف(1شکل
 نووار  تشکیل شده از نقاط کوانتومی خود سامان یافتوه ب( سواختار    محی  فعال

 [4-1]کوانتومی نقطه ی دو هدایت و ررفیت برای انرژی
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 وابستگی مشخصه گذرای لیزر به جریان الکتریکی -2
توان خروجی لیزر به تزریق چگالی جریان  گذرای پاسخ وابستگی

با افزایش چگالی  .[4]( آورده شده است2الکتریکی در شکل )
جریان الکتریکی، با توجه به اینکه تعداد حامل بیشتری به داخل 
الیه وتینگ تزریق می شود، لذا در زمان کمتر تعداد حامل بیشتری 
به فوتون تبدیل خواهد شد و فرآیند لیزش سریعتر صورت می 
پذیرد، بنابراین همانطور که از نتایج مشاهده می شود، با افزایش 

ریان الکتریکی از چگالی ج
thj 2   تاthj5  اگر چه دامنه ی نوسانات

چگالی فوتون خروجی لیزر افزایش می یابد، اما زمان واهلش  گذرای
کاهش یافته است و لیزر سریعتر آرامش می یابد، به عبارت دیگر 

 ) fRo)با افزایش چگالی جریان الکتریکی، فرکانس نوسانات واهلشی 
 .[4]افزایش خواهد یافت

 وابستگی دیاگرام فازی لیزر به جریان الکتریکی -3
در چگالی جریان های الکتریکی  لیزر نقطه کوانتومیدیاگرام فازی 

thj4  و
thj2.5  در  0010/0ایب تحدید نوری، و به ازای مقادیر ضر
. [4]آورده شده است ب-(3در شکل) 0015/0 و الف-(3شکل)

زایش همان طور مشاهده می شود، قبل از شروع فرآیند لیزش با اف
ثابت است اما با عبور  خروجی لیزرچگالی الکترون، چگالی فوتون 

خروجی لیزر از آستانه با کاهش چگالی الکترون ها، چگالی فوتون 
افزایش می یابد. به عبارت دیگر بعد از شروع فرآیند لیزش الکترون 
ها به صورت گسیل برانگیخته تبدیل به فوتون خواهند شد. رفتار 

چگالی جریان  لیزر به ازای 
thj2.5   در مقایسه با چگالی جریان

thj4  مطلوب تر است. بدین ترتیب که در چگالی جریان ،
thj2.5  

عملکرد لیزش و تبدیل الکترون ها با فرآیند گسیل برانگیخته به 
 .[4]فوتون، به نحو مطلوب تری انجام می پذیرد

 وابستگی پاسخ مدوالسیون لیزر به جریان الکتریکی -4

پاسخ مدوالسیون لیزر نقطه کوانتومی به تغییر چگالی جریان 
لیزر پاسخ مدوالسیون [. مشخصه 10-8الکتریکی وابسته است]

1.1الکتریکی جریان های  نقطه ی کوانتومی در چگالی 
th

j، 2
th

j، 
3

th
j5و

th
j   0.0012= یب تحدید نوریضرازای و بهΓ  در شکل

شود، . همان طور که از نتایج مشاهده می [4]( آورده شده است4)
با افزایش چگالی جریان الکتریکی، قله ی پاسخ مدوالسیون لیزر به 
سمت راست منتقل می گردد، لذا پهنای باند مدوالسیون لیزر نقطه 

-9]لیزر افزایش می یابد 6کوانتومی و بیشینه فرکانس مدوالسیون
. زیرا افزایش چگالی جریان تزریقی به ناحیه فعال لیزر، موجب [10

چگالی فوتون خروجی لیزر و  ی نوسانات گذرای افزایش دامنه

                                                           

6
 - Maximum modulation frequency 

همچنین کاهش زمان واهلش لیزر خواهد شد. به عبارت دیگر با 
افزایش چگالی جریان الکتریکی تزریقی به لیزر نقطه کوانتومی، 

و به طبع آن پهنای باند  ) fRo)فرکانس نوسانات واهلشی 
یز ن مدوالسیون لیزر و همچنین بیشینه فرکانس مدوالسیون

 . [10-8]افزایش خواهد یافت

 
 الکتریکی ازای تغییرات جریان توان خروجی لیزر به گذرای مشخصه: 2شکل 

 
 )الف(

 
 )ب(

و به ازای ضرایب   jth 2.5و  jth 4 الکتریکی جریان لیزر در : دیاگرام فازی3 شکل
 0015/0 (ب، 0010/0تحدید نوری الف( 

 
   الکتریکیجریان لیزر نقطه کوانتومی به پاسخ مدوالسیون : وابستگی 4شکل 
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 وابستگی حامل ها به چگالی جریان الکتریکی -5
هرچه جریان الکتریکی اعمال شده به لیزر بیشتر باشد، تعداد 
الکترون بیشتری در واحد زمان به لیزر تزریق می شود، لذا چگالی 

خواهد رسید و به طبع الکترون الیه وتینگ سریعتر به حالت پایدار 
آن، چگالی الکترون نقاط کوانتومی نیز در زمان کوتاه تری پایدار 
می شود. تاثیر چگالی جریان الکتریکی بر مشخصه چگالی الکترون 

آورده شده است. ب  الف و-(5و حفره نقطه کوانتومی در شکل)
همان طور که مشاهده می شود، با افزایش چگالی جریان الکتریکی 

1.3از 
th

j  5تا
th

j   شیب مشخصه چگالی الکترون و حفره نقاط
کوانتومی افزایش می یابد، به عبارت دیگر با افزایش جریان تزریقی 
به لیزر، الکترون و حفره نقاط کوانتومی در زمان کوتاه تری به 

 حالت پایدار خواهند رسید.

 
 )الف(

 
 )ب(

، نقاط کوانتومی : تاثیر جریان الکتریکی بر مشخصه الف( چگالی الکترون5 شکل
 ب( چگالی حفره نقاط کوانتومی 

 [13-10پارامتر های معادالت نرخ حامل و فوتون ]: 1جدول 

value symbol value symbol 
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 نتیجه گیری -6
در لیزر نقطه  طبق نتایج حاصل از شبیه سازی مشاهده شد،

تزریقی به ناحیه فعال لیزر،  جریان الکتریکی با افزایشکوانتومی 
چگالی فوتون خروجی افزایش یافته و زمان  دامنه نوسانات گذرای

موجب افزایش فرکانس  این امر یابد کهواهلش لیزر کاهش می 
و لیزر سریعتر به حالت پایدار می گردد  ) fRoنوسانات واهلشی )

با افزایش جریان تزریقی به لیزر، الکترون و حفره  .خواهد رسید
در زمان کوتاه تری به حالت پایدار خواهند  نیز نقاط کوانتومی

چگالی جریان در لیزر نقطه کوانتومی با افزایش همچنین . رسید
بیشینه فرکانس  پهنای باند مدوالسیون لیزر و ،الکتریکی

 .مدوالسیون افزایش می یابد
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