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 چکیده 

(، تبدیل به یکی از فعال ترین موضوع در الکترونیک VCSELح با کاواک عمودی)لیزرهای تابش از سط

نوری برای خواص جالب آن همچون آستانه پایین، زاویه واگرایی کوچک، سرعت مدوالسیون باال، انتشار 

که برگرفته از پایان نامه  سطح نرمال برای کوپلینگ) اتصال( خروجی بهتر و... می باشد. در این مقاله

معرفی کرده و پارامترهای تجربی  nm 980طول موج  DBRمبتنی بر  VCSELلیزر  ینجانب می باشد،ا

نرم افزار متلب  TMMبدست آمده برای طراحی این مدل لیزر را ارائه کرده ایم، سپس با استفاده از تابع 

پس به بررسی میزان بازتابش بر حسب طول موج این لیزر را در یک محدوده طول موج بررسی کردیم، س

پرداخته و نمودار چگالی حامل و چگالی فوتون را برای لیزر طراحی شده ارائه  VCSELمعادالت نرخ لیزر 

نموده ایم و همچنین  اثرات افزایش و کاهش هر یک از پارامترها را بر روی نمودار چگالی حامل و چگالی 

ده از روش حل معادالت دیفرانسیل با روش فوتون مشاهده نمودیم، این قسمت از شبیه سازی نیز با استفا

( در نرم افزار متلب انجام شد، مشاهده می کنیم که تاخیر روشن مشخصه هر لیزر FDMتفاضل محدود )

است و نشان می دهد که گسیل تحریک شده تا زمانی که غلظت حامل به مقدار آستانه نرسیده رخ نمی 

ی کنیم. و درنهایت به بررسی حرارتی لیزر و حل دهد سپس تاثیر پارامترهای مختلف را بررسی م

را بدست می آوریم و وابستگی دمایی  V-Iو  L-Iمعادالت نرخ وابسته به دما می پردازیم و نمودار های 

 جریان آستانه لیزر دیده می شود در نهایت صحت افزاره شبیه سازی شده را بررسی و تایید می کنیم. 

 

آنالیز بازتابش، ، DBR(، کاواک VCSELبش از سطح با کاواک عمودی)لیزر، لیزر تاواژگان کلیدی: 

 حرارتی.
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 مقدمه  

وازی بسیار را به صورت پرتوهای م نور لیزر ابزاری است کهاست.  "تقویت نور به روش گسیل القایی تابش "به معنی  1واژه لیزر

است نخستین بار طرح اولیه لیزر)میزر( را انیشتن داد. کار لیزر به این گونه کنند.مشخصی دارند ساطع می طول موج باریکی که

شود که این دو فوتون با هم، برانگیخته، یک فوتون دیگر نیز آزاد می) اتم یا مولکول یا یون(  رهبه یک ذ فوتون که با تابش یک

شاید  .ها را به وجود بیاورندای از فوتونتوانند باریکهیابد که میها افزایش میهم فرکانس هستند. با ادامه این روند شمار فوتون

ها را به مدارهای باالتر توان آنهای یک اتم میباشد. با دادن انرژی به الکترون فیزیک لیزر ، بحثفیزیک اتمی ترین بخشمهم

دهند با پس دادن انرژی به مدار ها ترجیح میها جایگاه چندان پایداری نیست و الکترونبرد. اما این خانه جدید برای الکترون

نور از همین  شود. یعنی یک واحد انرژیخود برگردند. این انرژی به صورت یک فوتون با فرکانس مشخص آزاد می اصلی

توانیم پرتو نوری تک فرکانس زمان این کار را انجام دهیم، میها همشود. پس اگر با تعداد زیادی از اتمها ساخته میفوتون

توان پرتوهای هم فاز تولید کرد. این پدیده اساس تولید پرتوهای لیزر هایی میقتها و دایجاد کنیم. عالوه بر اینکه با روش

شود. لیزر چهار سازد که در هیچ منبع نور دیگری یافت نمیهای منحصربفرد لیزر آن را از نورهای دیگر متمایز میاست. ویژگی

 .همدوسی، تک رنگی، واگرایی کم، موازی بودن پرتو :ویژگی دارد

 
 (VCSELابش از سطح با کاواک عمودی)لیزر ت

VCSEL  (نوعی دیود لیزر نیمه هادی با انتشار پرتو لیزر عمود از سطح باال، برخالف لیزرهای نیمه هادی تابش از لبه متداول

تراشه های مجزا روی یک ویفر تشکیل می شود. کنند، توسط شکستن همچنین لیزرهای در سطح( که از سطح ساطع می 

 در VCSEL مطرح شد، پیشرفت های زیادی روی آن صورت گرفت و اولین 7711برای اولین بار در سال  VCSEL پس از آنکه

 .(Soda,1979)ساخته شد و طراحی ژاپن توکیو تکنولوژی موسسه در 2ایگا توسط 7717سال

 به  VCSELلیزرهای دکردن بیان آنها .کردند پیشنهاد سال همان در را انقالبی رویکردی همکارانش و 3سودا همچنین 

 :باشند داشته باید را زیر خصوصیت سه پایین آستانه جریان به منظوررسیدن

 کوچک بسیار فعال ناحیه .7
 باال نوری بهره .2
 فعال ناحیه انتهایی دوطرف در باال بازتاب با هایی آینه .3

 7717 سال در را InGaAsP/InPالکتریکی  پمپ با VCSEL اولین مواد، محدودیت و فنی به مشکالت توجه با آنها همچنین
 شرایط و مایع نیتروژن دمای در و )آمپر میلی 900 حدود(باال  آستانه جریان فلزی، آینه با ها دستگاه ابتدا در .دادند نشان

اولین  7711و همکاران در سال  4مشکل عمده لیزر طراحی شده عدم عملکرد در دمای اتاق بود که اکسل .شد ساخته پالسی

  .دمای اتاق را طراحی کردند ر برایلیز

بسیاری  . داد رخ بعد سال ده در آهستگی به AlGaAs/GaAs و InGaAsP/InP مواد با هایی در سیستم ها VCSEL پیشرفت

 روش این .است همراه 7فلز آلی فاز بخار هم بافتهو 5پرتو مولکولی هم بافته تکنیک در پیشرفت با ها VCSEL در پیشرفت ها از

                                                           
1 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 
2 K.Iga 
3 Soda 
4 Exel 
5 Molecular-Beam Epitaxial (MBE) 
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 جذب که کمترین و ممکن بازتاب باالترین ارائه و ها DBR بحث شروع همچنین و ها آینه های ویژگی اعث بهبودب آور شگفت
 VCSELکند می فعال  2دمای کاری اتاق در پایین آستانه جریان با را ها.  

ابش از لبه تا انتهای در مقابل فرآیند تولید لیزرهای تابش از لبه وجود دارد. لیزرهای ت VCSELچندین مزیت برای تولید 

فرآیند تولید قابلیت تست کردن ندارند. اگر لیزر تابش از لبه بدرستی کار نکند، چه بدلیل اتصال نامناسب یا کیفیت رشد 

،  بااین حال در چند مرحله می تواند در طول فرآیند برای VCSELضعیف مواد، زمان تولید و پردازش مواد تلف شده است. 

 جه فرآیند تست شود. کیفیت مواد و نتی

 

 VCSELساختار 

و لیزرهای تابش از لبه معمولی یکسان است، این است که هر دو دارای یک تشدید کننده هستند ،  VCSELچیزی که بین 

جاییکه تداخل ها قله ودره و میدان نوری که موج های ایستا را تشکیل می دهند،  تولید می کنند. بااین حال دارای تفاوت 

ز می باشند. برای لیزرهای تابش از لبه متداول)معمول(، جهت انتشار میدان نوری دقیقا به موازات صفحات)سطح( هایی نی

می باشد بنابراین در منطقه فعال هردو قله و دره وجود دارد. هنگامی که بعنوان یک حفره در نظر گرفته می  3هتروجانکشن

یکسانی در هرجای کاواک دارد و مستقل از موقعیت موج ایستا است. در شود، بعنوان یک نتیجه متوسط، بهره کاواک مقدار 

 .(Quimby,2006د بر صفحات هتروجانکشن است)جهت انتشار میدان نوری دقیقا عمو VCSELصورتی که برای 

 را می توان به سه بخش تقسیم کرد: VCSELبطور معمول ساختار 

1. DBR باالیی 

2. DBR پایینی 

 رکزیناحیه فعال چاه کوانتمی م .3

 

 و انعکاس در مرز بین هریک از الیه ها VCSELساختار  معمولی  -1شکل

DBR6یا پشته براگ 5الیه های که دارای ضریب شکست باال و پایین هستند و پشته ربع موج 4، تشکیل شده از زوج های مکرر 

 .نیز نامیده می شود 1ییو یا پشته دودو 7به عنوان یک پشته دوالیه DBRنامیده می شوند. همچنین گاهی اوقات 

                                                                                                                                                                                     
1 Metal-Organic Vapor Phase Epitaxial (MOVPE) 
2 room temperature 
3 Heterojunction 
4 Repeated Paire 
5 Quarter-Wave Stack 
6 Bragg Stack 
7 Stack bilayer 
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که با سطح ویفر موازی هستند با یک ناحیه فعال متشکل از یک یا چند  DBRآینه  2تشدید کننده)رزوناتور( لیزری متشکل از 

مسطح شامل الیه هایی با ضریب شکست های باال و پایین  DBRچاه کوانتومی برای تولید نور لیزر در میانه می باشد. آینه 

هرالیه دارای ضخامت حدود یک چهارم  طول موج لیزر در مواد می باشد. ترکیب زوج های مکرر الیه هایی با تناوبی است. 

درصد بسته به تعداد زوج ها و اختالف ضریب شکست و  7/77ضریب شکست باال و پایین، باعث انعکاس حداکثری بیش از 

 .برخی پارامترهای دیگر می باشد

دوپ شده اند، یک پیوند دیودی تشکیل می  Nنوع  و  Pای باالیی و پایینی بعنوان مواد نوع های متداول، آینه ه VCSELدر 

بین آینه ها تعبیه می شوند، نیاز به یک فرآیند نیمه هادی پیچیده تر  Nو نوع  Pدهند. در ساختارهای پیچیده تر، نواحی نوع 

 .تتاثیرگذار اس DBRتلفات توان الکتریکی در ساختار   برای ایجاد یک اتصال الکتریکی به ناحیه فعال می باشد، اما در

های دی الکتریک، رسیدن به اختالف ضریب شکست بزرگ است و باالترین انعکاس با استفاده از حداقل  DBRدلیل استفاده از 

 .ها می باشدDBRتعداد تناوب را فراهم می کند که شرطه اولیه برای 

VCSEL 7366ومتر تا نان 056ها برای طول موج ها از (نانومتر بطور معمول براساس ویفرهای گالیم آرسنیدGaAs با )DBR 

( تشکیل شده اند، می باشند. سیستم های 1GaxAl)-(Asx( و آلومینیوم گالیم آرسنید) GaAsهایی که از گالیم آرسنید) 

AlGaAs/GaAs  برای ساختVCSEL که ترکیبات تغییر می کنند،  مورد توجه می باشند، زیراکه شبکه ثابت مواد به شدتی

را می دهند. هرچند، ضریب  GaAsروی بستر  "شبکه یکسان شده  "تغییر نمی کند، بنابراین اجازه رشد چندین الیه هم بافته 

افزایش می یابد، بنابراین کم کردن تعداد الیه ها برای تشکیل یک  Alنسبتا زیاد تغییر نمی کند، به نسبتی  AlGaAsشکست 

 .(Iga,2000گ مناسب در مقایسه با سایر سیستم های مواد پیش نهادی نیاز است)آینه بر

تشکیل شود و این اکسید می تواند برای محدود کردن جریان در  AlGaAs، اکسید می تواند از Alعالوه براین، در غلظت باالی 

VCSEL .که باعث کم شدن جریان آستانه می شود، استفاده کرد 

و  2کاشت یونی VCSELمشخص شده است:  VCSELتوسط دو نوع  VCSELمحدود کردن جریان در  اخیرا، دو روش اصلی

VCSEL 3اکسید. 

 شده توزیع براگ بازتابگرهای

DBR  ها اهمیت زیادی برای طراحیVCSEL  ها دارند زیرا اهداف دوگانه دارند. آنها نه تنها باالترین بازتاب بلکه انتقال حامل

ه ناحیه گین را نیز انجام می دهند. اگر بازتاب باال، تنها شرط آینه ها باشد پس ساخت بسیار ساده ها از محل اتصال فلز ب

، حامل جریان به ناحیه فعال است، به یک هادی الکتریکی با مقاومت پایین نیاز است. این نیازهای DBRخواهد بود اما چون 

 DBR(. 1مدل سازی دقیق آن دارای اهمیت زیادی است) بازی می کنند و VCSELها، نقش مهمی در عملکرد DBRدوگانه 

یک منعکس کننده است که در موج برها، مانند فیبرهای نوری استفاده می شود. این ساختار از چندین الیه از مواد متناوب) 

انند ارتفاع(، یک در میان( با ضریب شکست های مختلف، یا با تغییر دوره ای برخی از ویژگی های موج برهای دی الکتریک) م

 .هدایت شده می شود، تشکیل شده استکه منجر به تغییر تناوبی در ضریب شکست موثر 

 روش انتقال خطی

                                                                                                                                                                                     
1 Stack binary 
2 Ion-Implanted VCSELs 
3 Oxide VCSELs 
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وجود دارد اما دو روش معروف مورد استفاده  1چندین روش در دسترس به منظور محاسبه ضریب انعکاس پشته های چند الیه

و دیگری روش انتقال می باشد. روش مد کوپل شده براساس  2دهبرای محاسبه ضریب بازتابش ها، یکی روش مد کوپل ش

 معرفی شده است. 4و شانکس 3تئوری مد کوپل شده است و برای اولین بار توسط کوپلینگ

، مدل کردن آن به عنوان یک مدل انتقال خطی است. این روش DBRمستقیم ترین راه برای محاسبه انتقال و بازتاب پشته 

، همگن kمعرفی گردیده است. فرض بر این است که ساختار روی سطح عمود بر جهت انتشار یا  5لئوداولین بار توسط مک 

ˆرا جهت انتشار انتخاب کنیم، سپس  Z+است. اگر محور 
Z

K K Z که در آن ،
2

Z

n
K




  ،ثابت انتشارn  ضریب شکست

 طول موج  می باشد.  و 

پارامتر میدان  ، که ماتریس انتقال نامیده می شود، که مربوط به چهار، 2*2هدف این روش پیدا کردن یک ماتریس 

 نشان داده شده است.  2است که در شکل 

 

 پارامترهای ماتریس انتقال -2شکل

یب شکست بین دو نقطه ای که میدان های الکتریکی شان را اندازه می گیریم تغییر ساده ترین مورد، موردی است که ضر

در این مورد، تنها فازهای میدان های  نکند. این مربوط به بخش یکنواخت ساختار بین هر دو سطح مشترک می باشد.

 .(Raja,1988الکتریکی تغییر می کند)
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1 multilayer stack 
2 coupled mode method 
3Kögelnik  
4 Shanks 
5 McLeod 
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 فاصله بین دو نقطه مورد نظر می باشد. Lو 

 (.71، ماتریس انتقال را به صورت زیر می نویسیم)پس از ساده سازی
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 با استفاده از معادالت نرخ VCSELمدل سازی 

در ابتدا ممکن است به نظر برسد مدل نیاز است. VCSELبرای کاربردهای طراحی و شبیه سازی به مدل های در سطح مدار 

ها به کار روند. اما این مدل ها اثرات فیزیکی که در  VCSELده از لبه می توانند در توصیف های مداری لیزرهای گسیل کنن

ها ذاتی هستند را به دو دلیل در نظر نمی گیرند: اوال به دلیل اتالف گرمایی ضعیف آنها و مقاومت باالی آنها که  VCSELرفتار 

تگی دمایی شدیدی نشان دهند. دوما اثرات فضایی مرتبط با ها می توانند وابس VCSELناشی از آینه های براگ می باشد، 

باید این مکانسیم ها را در  VCSELتغییرات عرضی حامل و نوسانات ناشی از گذار خاموش. آشکار است که یک مدل مدارای 

 نظر بگیرد. 

به حالت  1نوسان آسایش میرا وقتی به یک لیزر جریان اعمال می کنیم، توان خروجی معموال باالزدگی پیدا می کند و سپس با

ها همچنین اثرات فضایی شامل مولتی مد عرضی و انحراف عرضی از توزیع حامل الیه ی فعال از  VCSELپایدار می رسد. 

خود نشان می دهند. نفوذ حامل و سوزش حفره ی فضایی همچنین می تواند باعث رقابت مد و پالس ثانویه درگذر خاموش 

ها دارد. همچنین، تزریق  VCSELره فضایی، پخش جریان و تراکم جریان اثر شدیدی بر عملکرد شود. بعالوه، سوزش حف

 شدید حامل ها درون کاواک لیزر گرما تولید می کند. 

نشان داده شده است،  3نانومتر همان طور که در شکل  716در طول موج  DBRمبتنی بر  VCSELدیافراگم اکسید در اینجا، 

ها به وسیله  DBRبه عنوان آینه باالیی است..  p-DBRبه عنوان آینه پایینی و یک  n-DBRزاره شامل بررسی شده است. اف

GaAs/AlAs  ،جفت 2تشکیل شده اند. بنابراین، جریان الکتریکی به الیه فعال به وسیله عبور از الیه های دوپp-DBR  وn-

DBR پایینی تزریق می شود. 

 

 

 

                                                           
1 Relaxation- Oscilation 
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 DBR مبتنی بر VCSELدیافراگم اکسید  -3شکل

 مدل معادالت نرخ تک مد

ر اینجا ( با یکدیگر را نشان می دهد، دS( و چگالی فوتون)Nکه رابطه بین چگالی حامل) VCSELمعادالت نرخ دینامیکی لیزر 

   :به صورت تعریف می شود
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که در آن 
i

  ،بهره تزریق جریانI   ،جریان تزریقیq  ، بار الکترونN  ،چگالی حاملpτ ،طول عمر حاملS  چگالی

 ف می کند،.ضریب اشباع بهره است. همچنین در رابطه ارائه شده که تغییرات چگالی فوتون را توصی فوتون، 

پاسخ گذرای معادالت نرخ را در پاسخ به یک جریان پله،  4ی مدل تک را ارائه می کنیم. شکل ا ابتدا شبیه سازی زماندر اینج

 نشان می دهد. این پارامترها از نتایج تجربی بدست آمده اند.  7برای تعداد حامل و فوتون با استفاده از پارامترهای جدول 
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 پارامترهای معادله نرخ -1جدول

 پارامتر نام امیمقدار ن

0  بازده تزریق 5.
i

 

1 9
1 .6 0 2 1 0 C


 بار الکترون q 

9
2 .5 1 0 s


 طول عمر حامل 

n
 

4 1
2 1 0 s


 ثابت بهره 

0
G 

6
1 0

 ضریب اشباع بهره 
 

1 2 1
2 1 0 s

 
 طول عمر فوتون 

p
 

7
1  عدد ترنسپرنسی 0

t
N 

3
1 0

 ثابت کوپلینگ گسیل خودبخود  

مشاهده می کنیم که تعداد فوتون ها برای مدت زمانی که تاخیر روشن نام دارد صفر باقی می ماند و بعد از آن به سرعت 

که غلظت حامل به افزایش می یابد. تاخیر روشن مشخصه هر لیزر است و نشان می دهد که گسیل تحریک شده تا زمانی 

مقدار آستانه نرسیده رخ نمی دهد. زمان تاخیر به طول عمر حامل بستگی دارد.. شکل سمت راست عالوه به بر زمان تاخیر 

ویژگی مهم دیگری را نشان می دهد. وقتی یک لیزر نیمه هادی روشن می شود، قبل از اینکه به حالت پایدار برسد یک زمان 

د. در حالت گذرا چنانچه لیزر نوسانات آرامش را انجام دهد، توان خروجی به طور متناوب تغییر نسبتا طوالنی سپری می شو

 می کند.

 

 پاسخ گذاری معادله نرخ تک مد در پاسخ به یک جریان رمپ -4شکل 

 از پارامترهای جدول را بر تعداد فوتون و حامل بررسی می کنیم. حال تاثیر برخی
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تاثیری بر تعداد حامل ها  را بر تعداد فوتون و حامل نشان می دهند. همانگونه که از شکل مشخص است،  تاثیر 5 شکل

گسیل تحریک شده افزایش یافته  افزایش می یابد. این بدلیل این است که با کاهش  نداشته اما تعداد فوتون با کاهش 

و موجب افزایش تعداد فوتون ها می گردد. واضح است که نوع فرآیند بازترکیب، خودبخود یا تحریک شده، تاثیری بر تعداد 

 .سهم گسیل خودبخود در فرآیند بازترکیب را نشان می دهد حامل ندارد. در واقع 

  
 بر چگالی فوتون و حامل βیر پارامتر تاث -5شکل 

تاثیر عدد ترنسپرنسی بر تعداد فوتون و حامل نشان داده شده است. از شکل ها مشخص است که با افزایش عدد   0در شکل 

 ترنسپرنسی، تعداد فوتون ها کاهش یافته و تعداد حامل ها افزایش می یابد.

هش می یابد و در نتیجه تعداد فوتون ها کمتر می شود. در واقع، با افزایش هر چه عدد ترنسپرنسی بزرگتر باشد، بهره نوری کا

ترنسپرنسی آستانه لیزینگ افزایش یافته و تعداد حامل بیشتری باید تولید شود تا لیزینگ صورت گیرد. به همین دلیل تعداد 

 .حامل افزایش یافته و تعداد فوتون کاهش می یابد

 

 بر چگالی فوتون و حاملعدد ترنسپرنسی تاثیر  -6شکل

این بدین  اثر طول عمر فوتون بررسی شده است. با کاهش طول عمر فوتون، تعداد فوتون ها شدیدا کاهش می یابد. 1در شکل 

دلیل است که با کاهش طول عمر فوتون، فوتون های تولید شده در اثر بازترکیب زمان بیشتری را در الیه ی فعال سپری کرده 

را تجربه می کنند، در نتیجه تعداد فوتون های کمتری گسیل می شوند. اما با طول عمر فوتون طوالنی تر،  و تلفات بیشتری

فوتون ها شانس بیشتری برای گسیل دارند و در نتیجه احتمال جذب آنها کاهش یافته و به همین دلیل تعداد آنها افزایش می 

وتون، تعداد حامل ها افزایش می یابد که با توجه به توضیخات یابد. از شکل همچنین مشخص است که با کاهش طول عمر ف

 باال قابل توجیه است. 
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 تاثیر طول عمر فوتون بر چگالی فوتون و حامل -7شکل

اثر ضریب اشباع بهره بررسی شده است. با افزایش ضریب اشباع بهره تراکم حامل افزایش می یابد و چگالی فوتون  1در شکل 

 .کاهش زیاد ضریب اشباع بهره تاثیر آن بر تراکم حامل ها و چگالی فوتون ناچیز می شود کاهش می یابد. با

  
 تاثیر ضریب اشباع بهره برچگالی فوتون و حامل-8شکل

 .اثر ضریب بهره بررسی شده است. با افزایش ضریب بهره تراکم حامل ها کاهش و چگالی فوتون افزایش می یابد 7در شکل 
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 تاثیر ضریب بهره بر چگالی فوتون و حامل-9شکل

اثر طول عمر حامل بررسی شده است. با افزایش طول عمر حامل، تراکم حامل ها و چگالی فوتون افزایش می یابد  76در شکل 

 و زمان تاخیر بیشتر شده و زودتر به پایداری می رسد.

  

 تاثیر طول عمر حامل بر چگالی فوتون و حامل-11شکل

 اثر جریان بر زمان تاخیر روشن شدن بررسی شده است. با افزایش جریان زمان تاخیر کاهش می یابد. 77شکل در 
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 تاثیر جریان بر زمان روشن شدن-11شکل

 گرمایی مبتنی بر معادالت نرخ VCSELمدل ساده 

بتا شدید، در نتیجه می های معمولی، تحت حرارت نس VCSEL، هاDBRبه دلیل تلفات گرمایی ضعیف و مقاومت باالی 

توانند وابستگی گرمایی شدید را نشان دهند. برای مثال، لیزینگ حرارتی به علت پروفایل دمایی فضایی افزاره می تواند به 

ل انتشار مدهای عرضی را نشان و عملکرد پالسی، و همچنین تغییر پروفای 1صورت قابل توجهی تفاوت بین موج پیوسته

 (.Liu,1996دهد)

ها وابستگی دمایی  VCSELافزاره نمود پیدا می کند. اوال، مشابه لیزر تابش از لبه،  L-Iترین اثر در پارامترهای استاتیکی مهم 

جریان آستانه را بروز می دهند. ثانیا، وقتی که دمای افزاره به وسیله جریان تزریقی افزایش پیدا می کند، توان خروجی نهایتا 

 یمم خروجی پیوسته افزاره می گردد.پیدا کردن می کند، که موجب محدودیت ماکزخمیده شده و شروع به کاهش 

، مدل های مناسبی که برای در نظر گرفتن VCSELبه وضوح، برای موثرتر شدن کاربردهای طراحی افزاره های الکترونوری 

این مدل ها عمدتا وابسته به ابعاد  اثرات گرمایی، بخصوص وابستگی دمایی جریان آستانه و توان خروجی مورد نیاز است. اکثر

می شوند. برای مثال،  VCSELهستند و باعث استفاده از تجزیه و تحلیل چند بعدی دقیق برای توصیف رفتار گرمایی 

 ی گرمایی حرارتی را گسترش دادند. بعدی گسترده 2، مدل های 3و اویسینسکی 2ناکواسکی

                                                           
1 Continuous wave 
2 Nakwaski 
3 Osinski 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

بدون نیاز به در نظر گرفتن تحلیل های پیچیده چند  L-Iرامترهای استاتیکی مدل ها برای آنکه بتوانند برای شبیه سازی پا

بعدی استفاده گردند، توسعه پیدا می کنند. یو و همکارانش از معادالت نرخ گرمایی در رابطه با وابستگی گرمایی پارامترهای 

و همکارانش، یک مدل استاتیکی  1ه، سو(. به طور مشاب24استفاده کردند) VCSELافزاره، برای تکمیل توصیف معادالت نرخ 

 (.Liu,1996ل وابسته به دما را فراهم می کند)ساده پیاده سازی کردند که همچنین استفاده از پارامترهای مد

 باید بر دو مسئله مهم متمرکز گردد: VCSELبرای توسعه چنین مدل 

های واقعی را به صورت  VCSELمیده دیده شده در اوال، مدل و طرح باید وابستگی دمایی جریان آستانه و توان خروجی خ

تجربی به جای توصیف فیزیکی مکانیزم گرمایی در افزاره، تکرار کند.مدل سپس می تواند برای مطالعه محدودیت های واقع بر 

 قرار گیرد . VCSELطراحی الکترونوری به وسیله ی 

برای مثال مدوالسیون  dcدر حالت های غیر  VCSELبیه سازی یک ثانیا، همان طور که در باال اشاره شد، طرح باید توانایی ش

سیگنال کوچک و مدوالسیون حالت گذرا را داشته باشد. بدیهی است که، استفاده از رویکرد تجربی برای مدل کردن رفتار 

 خواهد کرد. ، طیف وسیعی از صحت و اعتباری که برخی از شبیه سازی ها می تواند نمایش دهد را محدودVCSELگرمایی 

 

 VCSELمعرفی معادالت نرخ وابسته به دمای لیزر 

در حقیقت، همانطور که به صورت تجربی مشاهده شده است، اوال، یک مقدار بهینه و مطلوب دما باید وجود داشته باشد که در 

ها خارج از ناحیه فعال، به  .ثانیا، نشتی گرمایی حاملار حداقل بهره آستانه از بین رودآن عدم تطابق برای رسیدن به یک مقد

. به میزانی که در دمای افزاره افزایش موثر است، منجر می گردد VCSELیک کاهش بهره تزریق که در خمیدگی گرمایی 

پیدا کند، مکان سطح فرمی الیه فعال، به نسبت باند گپ افزایش پیدا می کند. در نتیجه، الیه فعال به مقدار ناچیزی از 

. به دلیل وابستگی عی از چگالی حامل و دما مدل گرددایش پیدا می کند. نتیجه نشت می تواند به عنوان تابمحدوده حامل افز

 (.Scott,1993بیشتر بهره تزریقی اثرگذار باشد) چگالی حامل، سوزش حفره فضایی می تواند در کاهش

سا باعث ایجاد بهره تفاضلی و جریان آستانه تاثیر می گذارد و اسا L-Iهمه این مکانیزم ها بر روی پارامترهای استاتیکی 

VCSEL  که تابعی از دما و چگالی حامل است، می گردد. بنابراین، ما می توانیم نمودارL-I  باالی آستانهVCSEL  را با

 مدل کنیم.  74 استفاده از معادله

(1)                                                                                                        
0

( )( ( , T ))
th

P T I I N  

که در آن 
0

P  ،توان خروجی نوریI  ،جریان تزریقی( )T  بهره شیب تفاضلی وابسته به دما و( , T )
th

I N  جریان آستانه به

. برای مدل سازی این عبارت، ابتدا فرض می کنیم که وابستگی دمایی بهره می باشد Tو دما  Nعنوان تابعی از تعداد حامل 

(، می توان فرض 25. عالوه بر این،  با صرف نظر کردن از اثر سوزش حفره فضایی)اقل اثر را روی خروجی داشته باشدشیب حد

را در محدوده دماهای محیط با استفاده از  L-Iوان نمودار کرد که جریان آستانه منحصرا یک تابع دما می باشد. بنابراین، می ت

 (.Scott,1993آستانه وابسته به دما توصیف کرد) یک بهره شیب ثابت و یک جریان

                                                           
1 sou 
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این رویکرد مشابه روشی است که در مدل کردن لیزر تابش از لبه بکار برده شده است که جریان آستانه با 
0

ex p (T / T ) 

ست و در آن متناسب ا
0

T  دمای مشخصه است. اما، همان طور که در باال نبز توضیح داده شد، درVCSEL  وابستگی دمایی

 به سادگی یک تابع افزایش دما نیست.

یزر استفاده طور خاص بهره ل به عنوان تابعی از دما، به VCSELمی توان برای این وابستگی به وسیله خود پارامترهای کلیدی 

. اما این روش نیازمند توصیف فیزیک گرمایی در افزاره می باشد. از آنجاییکه یک مدل ساده که از برخی از جزئیات صرف کنیم

نظر شده است، می خواهیم به جای انتخاب کردن پارتیشن جریان آستانه گرمایی از یک مقدار جریان آستانه ثابت 
0th

I  به

)الوه یک جریان آفست گرمایی تجربی ع )
o ff

I T (استفاده کنیمAgrawal,1993.) 

 نتیجه در معادله زیر بیان شده است.

(1)                                                                                                        
0 0

( ( ))
th o ff

P I I I T   

کنون همه اثرات حرارتیاستاتیکی از طریق جریان آفست در معادله فوق محاسبه شده است. در نتیجه کامل کردن مدار نیاز به ا

)، تابعی از دما می باشد و از طریق عبارت VCSELیک رویکرد دقیق تر دارد. نور ساطع شده توسط  )
O ff

I T  .ثبت می شود

 ست را به صورت تابعی چند جمله ای از دما به صورت زیر مدل می کنیم. برای سادگی، جریان آف

(7)                                                                           2 3 4

0 1 2 3 4
( ) . . .

o ff
I T a a T a T a T a T      

که در آن ضرایب 
0 4

a a 4چند جمله ای از مرتبه  می تواند در حین استخراج پارامتر بدست آید. یک=m  برای شرح کافی

)توسط عبارت  VCSELارائه شده است. قابل ذکر است که تغییر درجه حرارت از هر دو بازده شیب و جریان آستانه  )
O ff

I T 

 L-Iتگی کلی دمایی نمودار منحصرا تابع افزایش دما نیست، باید قادر به نمایش وابس (7)به دست می آید. از  آنجاییکه معادله

VCSEL  باشد. اما در مدل های پیچیده تر، عبارت های اضافی
n

a  می تواند به نسبت ضرورت، در صورتی که در بهبود دقت

 مدل کردن به وسیله داده های تجربی تاثیرگذار باشد، اضافه گردد.

قابل استفاده است، رویکرد و روشی است که  L-I VCSELتقیم پارامترهای برای شبیه سازی مس (7( و )1)قطعا، معادالت

متمرکز بود،  dcکه فقط بر روی رفتار  انند مدل ها و طرح های قبلیم اساسا به ساده سازی مناسب نمودار کمک می کند. اما

یستم الکترونوری، را ، همان عناصر حیاتی طراحی سVCSELاین روش امکان شبیه سازی سیگنال کوچک و حالت گذرای 

باالی آستانه که به وسیله ی معادالت استاندارد نرخ   L-Iنمی دهد. خوشبختانه، به خوبی شناخته شده است که نمودار ساده 

لیزر محاسبه شده، توسط رابطه 
0

( )
th

P I I  بنابراین، با معرفی و وارد کردن جریان آفست به درون توصیف می گردد .

را در دماهای مختلف بدست آوریم  L-Iالت نرخ، از طریق مناسب سازی تجربی داده ها، قادر خواهیم بود که مدل نمودار معاد

 به دست آوریم. dcو همچنین با بهره بردن از بسیاری از خواص مطلوب معادالت نرخ به ویژه توانایی مدل کردن رفتار غیر 

 خ اصالح شده به صورت زیر می گردد.  بعد از اضافه کردن جریان آفست، معادله نر

(76                                                                            )0 0
( ( )) ( ) S

1

i o ff

n

I I T G N Nd N N

d t q S
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( ) S

1
p n
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تعداد فوتون،  Sکه در آن 
i

  ،بهره تزریقی
n

  ،طول عمر حامل
0

G  ،ضریب بهره
0

N  ،تعداد حامل ترنسپرنسی
p

  طول

)است و  Iضریب فشرده سازی بهره می باشد. جریان تحریک  ضریب تزویج انتشار خودبخودی و  عمر فوتون،  )
O ff

I T 

 . جریان آفست وابسته به دما است

التی که دقیقا امکان نمایش هستیم. اوال، در ح VCSELجریان -برای تکمیل مدل نیازمند توصیف دما و پارامترهای ولتاژ

. ساده ترین روش برای توصیف دما ز تلفات گرمایی افزاره وجود داردبه عنوان یک تایع ا VCSELعددی دقیق پروفایل دمایی 

به همراه معادالت نرخ گرمایی این است که افزایش دمای گذرا به عنوان یک نتیجه تلفات گرمایی بدست آوریم. دمای محل 

 (.Osinski,1994ودی توسط رابطه زیر مرتبط می شود)و توان الکتریکی ور 0Tواند به دمای محیط می ت Tاتصال 

(72          )                                                                                     
0 0

( )
th th

d T
T T IV P R

d t
    

که در آن 
th

R  حرارتی امپدانسVCSEL  ،که مربوط به تغییرات در دمای افزاره به توان تلف شده به عنوان گرما می باشد
th

 

 7ثابت زمانی حرارتی است که برای محاسبه زمان پاسخ غیرصفر دمای افزاره الزم می باشد، که مشاهده می شود در حدود 

(. 22ه صفر می رسد)ب dcمیکروثانیه می باشد و تحت شرایط 
0

T  دمای محیط است وV  ولتاژ لیزر است. همچنین، دمای

نرخ(. با افزایش جریان تحریک، دمای  1Gb/s<محل اتصال در طول مدوالسیون نرخ داده باال، تغییر قابل توجهی نمی کند.)

)( افزایش می یابد و باعث افزایش عبارت Tمحل اتصال) )
O ff

I T  می شود. در نهایت، در یک جریان تحریک خاص

( )
O ff

I I T    و نور ساطع شده دیگر افزایش نمی یابد. این روال جریان است و افزایش بیشتر جریان تحریک باعث کاهش

0P  .می شود 

d/، عبارت dcتحت شرایط  T d t این، از نتایج معادالت واضح است که مدل های توان تلف شده در حذف می شود؛ بنابر

VCSEL.که در آن فرض می کنیم که هر توانی که انجام نمی شود در نور خروجی به صورت گرما در افزاره از بین می رود ، 

دل شود. با این حال، م VCSEL(، در عین حال، می تواند با جزئیات زیاد براساس مشخصات شبه دیود IVجریان) -رابطه ولتاژ

برای سادگی برای نشان دادن ولتاژ در سراسر افزاره به عنوان تابعی تجربی دلخواه از جریان و درجه حرارت با استفاده از معادله 

 زیر انتخاب می کنیم. 

(73                                     )                                                                                       (I, T )V f 

به  IV ،VCSELمحاسبه دمای محل اتصال نیازمند آگاهی از ولتاژ اعمال شده می باشد و این توسط مدل سازی مشخصات 

ژگی های الکتریکی دست می آید. با معرفی یک خازن یا دیگر اجزای پارازیتی) نویز( موازی با این ولتاژ، می توان تمام وی

VCSEL .را محاسبه کرد 

، ویکسل به IVمحاسبه دمای محل اتصال نیازمند آگاهی از ولتاژ اعمال شده می باشد و این توسط مدل سازی مشخصات 

 ارائه شده است.( 70( و )75( و )74)در معادالت  Vو  Iدست می آید. سه تابع مختلف بین 

(74                              )                                                                             
0 1

2

ln (1 )
s

I
V c R c

c
   

(75                                                                                                               )
0 0

.

QP

p q

p q

p q

V b I c T
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(70      )                                                                                                                      
0

P

p

p

p

V b I



  

ان و رفتار ولتاژ را به عنوان یک تابع چند جمله ای از جری (75)، مقاومت سری با دیود را توصیف می کند. معادله (74معادله )

ویکسل می  است که در آناز تاثیر دما صرف نظر شده است. (75)نسخه کاهش یافته معادله  (70)دما بحث می کند. معادله 

برای مشاهده بهتر اثر دما بر چگای فوتون و تعداد شده در باال مدل و شبیه سازی شود. تواند با استفاده از معادالت توضیح داده 

به طور همزمان در   C̊41و  C̊31و  C̊21دمای  3نمودار های فوق را برای  ،2رهای جدول با استفاده ار پارامت حامل

رسم می کنیم و مشاهده می کنیم که چگالی فوتون و تعداد حامل با افزایش دما، کاهش می یابد و آستانه لیزینگ  72شکل 

 افزایش می یابد.

 

 
 لمقایسه اثر دما بر چگالی فوتون و تعداد حام -12شکل

که در  استفاده می کنیم. 2دل طبق جدولدر محدوده دمای محیط، از پارامترهای م V-Iو  L-Iبرای نشان دادن منحنی های 

را  IVآن از بهره اشباع صرف نظر شده است. عالوه بر این، برای سادگی، با استفاده از تابع چند جمله ای برحسب جریان، داده 

 برازش می کنیم.

 (71            )                             
4 2 6 3 7 4

8 5 9 6

1 .7 2 1 2 7 5 2 .4 3 9 1 0 1 .3 3 8 1 0 4 .1 5 4 1 0

6 .6 8 3 1 0 4 .2 9 6 1 0

V I I I I

I I

       

   

 

 پارامترهای معادله نرخ وابسته به دما -2جدول

 پارامتر نام مقدار نامی

 بازده تزریق 1
i

 

6
1 0

  ثابت کوپلینگ گسیل

 خودبخود
 

9
5 1 0 s


 طول عمر حامل 

n
 

4 1
1 .6 1 0 s


 ثابت بهره 

0
G 
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1 2
2 .2 8 1 0 s


 طول عمر فوتون 

p
 

8
2 .6 1 0 w


 عامل مقیاس k 

7
1 .9 4 1 0 عدد ترنسپرنسی 

0
N 

2 .6 /c m W مقاومت حرارتی 
th

R 

3
1 .2 4 6 1 0 A


 ضریب تابع چندجمله ای 

0
a 

5
2 .5 4 5 1 0 /A k


  ضریب تابع چندجمله ای 

1
a 

7 2
2 .9 0 8 1 0 /A k


 ضریب تابع چندجمله ای 

2
a 

1 0 3
2 .5 3 1 1 0 /A k


  ضریب تابع چندجمله ای 

3
a 

1 2 4
1 .0 2 2 1 0 /A k


 ه ایضریب تابع چندجمل 

4
a 

 

نشان داده شده است، نتایج شبیه سازی مدل طراحی شده با این پارامترها با نتایج  74و  73همان طور که در شکل های 

آزمایش در محدوده دمای محیط، در سازگاری می باشد و با افزایش دما، جریان آستانه و همچنین شیب نمودارها افزایش می 

 ( استفاده شود، محقق می شود.24در صورتی که از معادله) IVر حالی که شرایط عالی برای داده یابد. د

می  C/mW 2.0یکی از تنهاترین مشکالت بالقوه این نتایج این است که مقدار امپدانس حرارتی که استفاده شده است برابر 

می  mW 7.715و توان خروجی  V 2.13، برابر mA 0نقطه کار تقریبی  C̊ 24باشد. براساس افزایش دمای گزارش شده از 

می باشد. احتماال، اختالف ناشی از این فرض است که اثرات  C/mW 7.0باشد. امپدانس حرارتی افزاره های واقعی تقریبا 

تری وابستگی چگالی حامل مانند سوزش حفره فضایی در این مدل صرف نظر شده است. با نادیده گرفتن این اثرات، مقدار باال

از امپدانس حرارتی برای جبران عدم وجود آن ها و توصیف کامل کاهش بازده در جریان های باال نیاز می باشد. با این حال، 

 .نتایج قابل استناد می باشد

 
 در سه دما L-Iمقایسه بین نمودار  -13شکل
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 V-Iنمودار  -14شکل

 

 نتیجه گیری

نانومتر مورد بررسی قرار  716در طول موج  DBR( مبتنی بر VCSELاک عمودی)ه، لیزرهای تابش ازسطح با کاودر این مقال

شبیه  VCSELبا استفاده از روش ماتریس انتقال ارائه شد و سپس با استفاده از نرم افزار متلب  DBRگرفت و مدلی برای 

با استفاده از  VCSELثر دما را روی سازی شده و اثر پارامتر های مختلف معادله نرخ بر روی آن مطالعه گردید. و در نهایت ا

 معادالت نرخ وابسته به دما بررسی کردیم.

ها، بازتاب آینه را افزایش می دهد و افزایش یکسان ضریب شکست بین مواد در DBRمشاهده شد که با افزایش تعداد جفت 

 ا، جریان آستانه افزایش می یابد.جفت های براگ هم بازتاب و هم پهنای باند را افزایش می دهد و همچنین با افزایش دم

مشاهده کردیم که تاخیر روشن مشخصه هر لیزر است و نشان می دهد که گسیل تحریک شده  VCSELدر بررسی معادله نرخ 

تا زمانی که غلظت حامل به مقدار آستانه نرسیده رخ نمی دهد. زمان تاخیر به طول عمر حامل بستگی دارد. نمودار تعداد حامل 

دهد که وقتی یک لیزر نیمه هادی روشن می شود، قبل از اینکه به حالت پایدار برسد یک زمان نسبتا طوالنی سپری  نشان می

می شود. در حالت گذرا چنانچه لیزر نوسانات آرامش را انجام دهد، توان خروجی به طور متناوب تغییر می کند. هم چنین 

 ر بر نوسانات و میزان باالزدگی ها دارد.مشاهده کردیم که شکل جریان ورودی تاثیر زیادی د

نیز مشاهده کردیم که چگالی فوتون و تعداد حامل با افزایش دما، کاهش می یابد و  VCSELدر بررسی معادله نرخ حرارتی 

 به این نتیجه رسیدیم که نتایج شبیه سازی مدل طراحی شده L-Iآستانه لیزینگ افزایش می یابد. همچنین در بررسی نمودار 
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با پارامترها با نتایج آزمایش در محدوده دمای محیط، در سازگاری می باشد و با افزایش دما، جریان آستانه و همچنین شیب 

 نمودارها افزایش می یابد.
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