
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  های پهلو افکن حفره عمودی در حالت پایامطالعه تحلیلی لیزر 
 3مریم ه، نجارزاد و2 ، سمیهاحمدی فخر و1 نسرین، حسینی مطلق

 دانشیار گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسالمی، پردیس علوم، صدرا، شیراز 1
 دانشجو کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، مرکز شیراز 2
 کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، مرکز شیراز دانشجو 3

 چکیده

برا نوشرتن مدراد ت    کند، را تحلیل کررده و   ر میرا به صورت عمودي منتش است و نور لیزر دیوديکه نوعی ( VCSELدر این مقاله، لیزر حفره عمودي پهلو افكن )

به حل مداد ت نرخ حاکم بر آن در  GaInNAsاز طریق محاسبه عددي، براي لیزري با ماده فدال  (m)با یافتن چگالی حاملها  همچنین سینتیكی غیر خطی حاکم بر آن و

 یابیم.تیكی در حالت آستانه را میپردازیم و از روي آن آهنگ دمش اپحالت پایا می
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Abstract 

In this work, The vertical cavity surface emitting laser with GaInNAs as the material used for the active region, has 

been studied. We derive an efficient method for numerical solution of the steady-state rate equations and 

investigate on the carrier density m with numerical calculations then calculate other variables. 

 مقدمه 

گیرنرد  بارهاي الكتریكی وقتی در یک میدان الكتریكی قرار مری 

تواننرد برا حرکرت خرود     هرا مری  آیند. این الكترونبه حرکت در می

جریان الكتریكی تولید نمایند. مواد مغنراطیس فلرزي درجره آزادي    

توانند براي تغییر خواص انتقال الكترونیكی بره  اضافی دارند که می

هررا در مررواد اسررتفاده شرروند. اسررنین الكترررون هررااسررنین الكترررون

نماینرد و  دیتا و انرژي را منتقرل مری   ،با حرکت در مدار مغناطیسی،

باشرد. الكترونیرک   ها نیز براي آنها صادق میقوانین حاکم بر جریان

هراي الكترونیكری   اسنینی یا اسنینترونیک شامل تمام انروا  دسرتگاه  

کنند و شامل ها استفاده میسنینشوند که از بارهاي الكتریكی و امی

ها پایه شود که روي قطبش اسنین الكترونتمام اثرات مغناطیسی می

 ].3-1[اندگذاري شده

VCSEL لیزرهای حفره عمودی پهلو افکنها یا 
هستند کره   لیزر دیوديلیزرهاي حفره عمودي پهلو افكن نوعی 

تا کنون لیزرهایی که نرور  . کنندنور را به صورت عمودي منتشر می

کننرد پیشررفت   را به صورت عمود برر صرفحه لیرزري منتشرر مری     

ها در مقایسه برا لیزرهراي رایر      اند. این نو  لیزر چشمگیري داشته

تررري دارنررد و از بهررره بررا یی نیررز ار کوچررکابدرراد و پهنرراي بسرری

ماده فدال لیرزري دیگرري اسرت      GaInNAs/GaAs برخوردارند.

با اهمیتی براي گسرتر  دسرتگاه هراي حفرره عمرودي       که مزایاي

 آورد.میكرومتر فراهم می1.3

هاي اپتوالكتریكی هدفی است کره  گستر  و پیشرفت دستگاه 

هراي قطبیرده   با تولید حامرل تواند در آن قطبش تشدشدات آنها می

هراي  اسنینی به صورت الكتریكی یا اپتیكی کنتررل شرود. الكتررون   

توانند توسط تزریق الكتریكری  قطبیده اسنینی در یک نیمه رسانا می
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هاي مغناطیسی یا توسط دمش اپتیكی با نور قطبیده به وسیله تماس

 ]5[ دایروي تولید شوند.

حفره عمودی معادالت دینامیکی حاکم بر لیزر 

 پهلوافکن
هاي قطبیده اسنینی اختصراص  VCSELاین مقاله به تحلیلی از 

-( پایره SFMیافته است که روي یک مدل اسنین واگرد مدررو  ) 

ي ي میردان قطبیرده  ، برراي مارال دو مولفره   ]3-1[ریزي شرده انرد  

دایروي که فرکانس مشابهی داشته باشند و یک اختال  فراز ثابرت   

Ψرا برقرار دارند   
 

  
 

. ما یک رو  کارآمد برراي حرل   

عددي مداد ت نرخ حالت پایرا بدسرت آوردیرم و برا جایگرذاري      

کنند مال آهنگ نفوذ می VCSELپارامترهایی که بر روي خروجی 

واپاشی حفرره، واهلرش اسرنینی، دو شركافی، براز ترکیر  حامرل        

 ها،زمان عمر الكترون و فوتون، عامل افزایش پهناي خطی، و دمش

قطبیده چپ و راست مسئله را به سرانجام رساندیم. نتای  نیز براي 

سیستم مواد خاص داده شده است که شامل اولرین قروانین جدیرد    

پتانسریل   شروند. مری  GaInNAsهاي کوانتومی محاسبات براي چاه

 ] 6[.آورندمحصور واقدی بوسیله هدایت تونل را بدست می

هراي  دایرروي فوترون  در نوعی دمش اپتیكری قطبیرده   همانطور 

هاي اسنین با  قطبیده دایروي چنگرد و راستگرد به ترتی  الكترون

هراي  VCSELکنند که این تكنیرک برراي اثبرات    و پایین تولید می

از  SFMمردل   کنترل شده با اسنین مورد استفاده قرار گرفته اسرت. 

ي اي عمرده کند که باز ترکی  برین  یره  مداد ت نرخی استفاده می

ها با اسرنین  هاي مشخص الكترونکه براي دو جمدیت از حاملآن 

 -nو +nهاي الكترونی افتد به ترتی  با چگالیبا  و پایین اتفاق می

هراي اسرنین برا  و پرایین بره      متناظر هستند و باز ترکی  الكتررون 

کننرد. مرا   ترتی  تشدشدات قطبیده دایروي راست و چپ تولید می

       و فاز را برا   -I و +Iزه متناظر را با هاي اپتیكی نرما یشدت

کنریم. مدراد ت نررخ ترا حردي برا اسرتفاده از        از هم تفكیرک مری  

هرا  اند کره برر حسر  چگرالی حامرل     ساده شدهN و  mمتغیرهاي 

  عبارتند از  
     

 
  و  

     

 
مدراد ت مردل اسرنین     .

 شوند:ه صورت زیر نوشته میها ب( بر حس  چگالیSFMواگرد )

(1)                            
   

  
   (     )        

(2)                                        
   

  
   (     )        

 (3)                                          
   

  
   (   )          

(4)                    
   

  
   (   )             (     ) 

(5)             
  

  
         (       )  (     )   

(6)     
  

  
  (     )       (     )    (     )  

κپارامترهررررررررررراي      
    و    

   ، α  ،   ،    و

به ترتی  آهنگ واپاشی حفره و آهنگ بازترکیر           

آهنگ واهلش  آهنگ دوشكافی،، عامل افزایش پهناي خطها، حامل

زمران عمرر فوترون و     τکره در اینجرا    .باشدل میدمش کو  اسنینی

امترهرراي مربررو  برره مرراده فدررال لیررزر  پار باشررند والكترررون مرری

GaInNAs :به صورت زیر داده شده است 

κ                                           

           γ        

در   VCSELحل معادالت دینامیکی حاکم بر لیزر

 حالت پایا 

کنریم بره طروري کره     را حل می 6تا  1مداد ت در این قسمت 

 اگر:
   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

  

  
 

  

  
               

توانند به یک مدادله کره برا   ( می4)-(1در حالت پایا، مداد ت )

رابطره دارد تبردیل شروند و بره      ]m  ]9و  Nهاي نرمرا یزه  حامل

 شكل زیر در آیند:

 (7)(   )  (   ) [
  

 

     (    )]         

ي درجره دو برر   تواند به شركل یرک مدادلره   که می 7ي مدادله

x=(N-1)حس  متغیر 
-مری  mدیده شود، و باعث تدیرین متغیرر    2

داد ت ساده تر شدن م براي باید مابت باشد. xشود، به شرطی که 

 کنیم:از تداریف زیر استفاده می

 
        

        
            

     

 
   

     

 
 

 و در نتیجه خواهیم داشت:

 (8)                                            

 (9    )                                       
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         ( )    شده بره صرورت    سادهدر فرم  7مدادله 

( )   (   )  که در آن شودمینوشته   [
  

 

     (    )]  

 ر نتیجه با کمی ساده سازي داریم:و د

(11                     )   
  ( ) √ ( )       

 
 
 

    

هاي اسنین برا  و  می توان چگالی الكترون Nي یافتن در نتیجه

-شوند را بر حس  چگالی حاملمشخص می     و  پایین که با 

 بیم:شود بیامشخص می mها که با 

(11)   

[
 
 
 
  [

  
 

     (    )] √[
  
 

     (    )]

 

      

 

]
 
 
 
 

 

 

     

(12)   

[
 
 
 
  [

  
 

     (    )] √[
  
 

     (    )]

 

      

 

]
 
 
 
 

 

 

     

توان بدین منظور می گردیم کهمی mابتدا به دنبال جوابی براي 

( استفاده نمود و آنهرا را در حالرت پایرا حرل     6( تا )1از مداد ت )

 کرد.

را برا   Nتروان  را به صورت زیر تدریرف کنریم، مری    z(m)اگر 

 نوشت:  mاستفاده از مداد ت با  بر حس 

(13 )  ( )  

[
 
 
  [

  
 

     (    )] √[
  
 

     (    )]

 

      

 

]
 
 
 

 

 

 

    ( )     

    ( )     
 

(14                            )    
    -

 
           

( تا 1را در تک تک مداد ت حالت پایاي )( 14حال مدادله ) ( ) 

 کنیم و از حل مداد ت به ترتی  داریم:( جایگذاري می6)

(15               )                                  ( )   

(16                            )                    γ( )    

(17                        )                        ( )   

( )  کررره در آن   
  ( ( )  )

  
 ،  ( )  

   ( )

  ( ( )  )  
و  

γ( )  
     ( )

   ( )
 باشد.می 

 داریم: 4حالت پایاي مدادله  از حل

(18        )  (   )             (     )    

بنویسیم. براي  mو    س  کنیم این مداد ت را بر حسدی می

( 11( را در مدادلرره ي )17( و )16( و )11ایررن منظررور مدرراد ت )

 جایگزین می کنیم و داریم:

   ( ) ( )       γ( )      (    ( )  )    

   ( ) ( )      γ( )     (   ( ))    

 داریم: ي مشخص شدهبا جایگذاري پارامترها

(19           )               ( )  [
    

 ( )
]  

  

   [
    

 ( )  
]    

را در   GaInNAsمربو  به ماده فدرال لیرزري    اگر پارامترهاي

به رو  عرددي حرل    mجایگزین کنیم و آنرا بر حس   11مدادله 

 برابرر مری شرود برا:     mنماییم، جوابهاي مربو  به این مدادله براي 

(22       )                              (        )  

(21)                                  (        ) 

 mهراي مسرئله از ایرن جروا      در اینجا براي یافتن دیگر متغیر

کنیم؛ فقط کافیست این جوا  ها را در مداد تی کره در  استفاده می

پردازیم کره  ( می1کنیم. اما ابتدا به حل مدادله )با  یافتیم جایگزین 

  mدهد که با جایگذاري عردد به ما می +Iاز  mاي بر حس  مدادله

ها نیز بدسرت  شود و با یافتن این متغیر بقیه متغیریافت می +Iمتغیر 

 آیند.می
  

  
      

         (    (   ( ))( ( )   )  (   ( ))       

       ( )    ( )(   ( ))   ( )     ( )

         

(22      

  (

[
 
 
 
 
 

-[
  
 

     (  - )] √[
  
 

     (  - )]

 

      

 

]
 
 
 
 
 

 
 

-
 

 
)

[
 
 
 
 
 

-[
  
 

     (  - )] √[
  
 

     (  - )]

 

      

 

]
 
 
 
 
 

 
 

(    ) (    )( - )
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 براي حرالتی کره در مدادلره    mپس از جایگذاري مقادیر مدلوم 

 داشت: خواهیمداریم،  (22)

   
 (                    

 
  

 
 
)

                     
 
                    

 

مدادلره  ، mهراي  براي چگرالی حامرل  ها یک سري ساده سازي

دهیم. آنگاه مقادیر فیزیكی به صرورت زیرر   ( مسئله را ادامه می22)

 :آیند بنابراین خواهیم داشتبدست می

(23 )                                                          

(، 12( و)11توان با استفاده از مداد ت )با داشتن این مقدار می

n+  وn-  ( 17(و )16(و )11استفاده از مداد ت)را یافت همچنین با

 را نیز بیابیم: I- ،Is  ،Irمقدار 

(24)                                                             

(25                  )                                            

(27                       )                                         

(28                       )                                         

(29                        )                                          

 )با چشم پوشی از مقدار ناچیز 
 

  
 
و استفاده  از مدادله  (

 ( خواهیم داشت:6)
  

  
     

 (     )       (     )    (     )    

      (     )    (     )    

-نیز بدست مری  Nها را جایگزین کرده و با خره مقدار پارامتر

                                            (32) آید:

قطبیده  معرفی پارامتر بیضویت دمش و آهنگ دمش

 دایروی
کره   mمقداري از  باید توجه داشت که در این رو  عددي هر

از مولفه هاي دمش قطبیده دایرروي   ايویژهآید، با مقادیر بدست می

باشد. دمش کرل را در اینجرا بره صرورت     چپ و راست مربو  می

  بره شركل    و بیضویت دمش را        
     

     
مدرفری   

ه یا بیضویت دمش در حالتی کره عردم همگرایری بهرر     Pنماییم. می

ها و آهنگ دمش به شركل زیرر   تقویت صفر باشد، با چگالی حامل

   ارتبا  دارد:
(   )[ (   )   ]     

 

  
 

آهنرگ دمرش       و  =    N داریرم  که در حالرت آسرتانه  

 داریم: باشد؛ بنابرایناپتیكی در حالت آستانه می

(31                         )                   
 

   

  

 
 

در اینجا یک پارامتر کنترلی داریرم کره نسربت آهنرگ واهلرش      

ها است، و این پارامتر به شدت به اسنینی به آهنگ بازترکی  حامل

شرود.  موادي وابسته است که براي ناحیره فدرال لیرزر اسرتفاده مری     

 نتیجه گیری 
مداد ت نرخ را که مداد ت غیر  در این کار تحقیقاتی توانستیم

باشد را براي اولین بار به رو  کرامال   اي میخطی سینماتیكی نقطه

 I+ ،Ir هاي اپتیكی نرما یزه تحلیلی حل نماییم و از روي آن شدت

 ،Is هاي اسنینی با  و پرایین ، چگالی حاملn+   وn-    را برراي ایرن

حالرت آسرتانه    بدسرت آوریرم و در نهایرت در    VCSELنو  لیزر 

ي دمش قطبیده دایروي، بیضویت دمش را در حالت پایا براي مراده 

بدست آورده که ماکزیمم بیضویت دمرش   GaInNAsفدال لیزري 

 باشند.می Р=9*12-4برابر با 
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