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 چکیده

لیزر تابش از سطح با کاواک عمودی است که مزایای فراوانی در مقایسه با لیزرهای تابش از لبه دارد. طول موج  VCSELلیزر 

1550 nm رای کاربردهای مخابراتی و ارسال اطالعات مورد نیاز است. اگرچه ساخت لیزر بVCSEL  مبتنی برInP  هزینه ها و

از  VCSELپیچیدگی های ساخت فراوان دارد، اما بهترین انتخاب ممکن برای این طول موج خواهد بود. از آن جایی که لیزر 

الیه( برای  03-03تشکیل شده و نیازمند تعداد الیه های زیاد ) DBRالیه های زوج ضریب شکست متناوب به نام رزوناتور 

رسیدن به بازتابش باال است. در چند سال اخیر تحقیقاتی بر روی رزوناتورها صورت گرفته و به این نتیجه رسیده شده که در 

یه را منجر می شود، در صورتی که یک ماده تک الیه به صورت میله میله، که ایجاد اختالف ضریب شکست زیاد در آن ال

های معمول  VCSEL، که در  %99.9باالیی قرار گیرد، عالوه بر رساندن میزان بازتابش به اندازه بیش از  DBRقسمت 

الیه( و دارای  0-2های باالیی نیز به شدت کاهش پیدا می کند) DBRدستیابی به آن تقریبا غیر ممکن است، میزان تعداد 

قطبش، عدم انتشار مودهای عرضی و پایین آمدن هزینه های ساخت است. در این مقاله )که  مزایای دیگری چون کنترل

است  InPرا که بر پایه  nm 1550طول موج  HCGمبتنی بر  VCSELبرگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد بنده است( لیزر 

 RCWAرائه کرده ایم، سپس با استفاده از تابع معرفی کرده و پارامترهای تجربی بدست آمده برای طراحی این مدل لیزر را ا

نرم افزار متلب میزان بازتابش بر حسب طول موج این لیزر را در محدوده طول موج بررسی کردیم، سپس به بررسی معادالت 

اثرات  پرداخته و نمودار چگالی حامل و چگالی فوتون را برای لیزر طراحی شده ارائه نموده ایم و همچنین  VCSELنرخ لیزر 

افزایش و کاهش هر یک از پارامترها را بر روی نمودار چگالی حامل و چگالی فوتون مشاهده نمودیم، این قسمت از شبیه سازی 

 ( در نرم افزار متلب انجام شده است.FDMها با استفاده از روش حل معادالت دیفرانسیل، روش تفاضل محدود )

 .طیف بازتابشت نرخ، کانتراست ضریب شکست باال، معادال گریتینگ، VCSEL، لیزرواژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

به  DBRپایینی تشکیل شده است.  DBRباالیی، کاواک یا رزوناتور و  DBRقسمت اصلی  0معمول از  VCSELلیزرهای 

ابش باال در ساختار زوج الیه مکرر که دارای ضریب شکست های باال و پایین است، گفته می شود. برای رسیدن به بازت

VCSEL  جفت از این الیه ها به عنوان  03-20های معمول الزم است که حداقلDBR  باالیی و پایینی قرار بگیرد که از نظر

پیچیدگی تکنولوژی ساخت و قیمت یک چالش است. در سال های اخیر با توجه به مبانی علمی و معادالت گریتینگ که در 

و با توجه به مشاهده رفتارهای جالب و متفاوت زیر طول موج گریتینگ، مدل و طرحی تبیین و معرفی شده بود  1221سال 

الیه به همراه یک تک الیه  0-2باالیی کافی است که از  DBRجفت الیه برای  03-20ارائه شد که در آن به جای استفاده از 

دو میله، که معموال توسط هوا پر شده است میله میله، که باعث ایجاد اختالف شدید ضریب شکست در میله ها و فاصله بین 

می گردد،استفاده گردد. که این طرح هم دارای تکنولوژی ساده تر و هم کم هزینه تر است و نیز امکان کنترل قطبش را فراهم 

 های معمول این ویژگی دستیافتنی نیست. VCSELمی کند که یک ویژگی منحصر به فرد است که در 
 

 لیزر -2

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

)اتم یا مولکول یا  به یک ذره فوتون تابش یکاست که با  کار لیزر اینگونهکنند. می مشخصی دارند ساطع طول موج باریکی که

ها که این دو فوتون با هم، هم فرکانس هستند. با ادامه این روند شمار فوتون شودبرانگیخته، یک فوتون دیگر نیز آزاد مییون( 

 .ها را به وجود بیاورندای از فوتونتوانند باریکهیابد که میافزایش می

 

 2لیزر تابش از سطح با کاواک عمودی -3

تو لیزر به صورت عمود بر کاواک و ( نوعی دیود لیزر نیمه هادی با انتشار پرVCSELلیزر تابش از سطح با کاواک عمودی)

 ، است. EEL 0سطح باال، برخالف لیزرهای نیمه هادی تابش از لبه متداولخروج از 

( مانند سایز کوچک، هزینه کمتر، EEL)لیزر تابش از سطح با کاواک عمودی دارای مزایای متعددی نسبت به لیزر تابش از لبه

تشار سطح نرمال برای کوپلینگ خروجی بهتر، آستانه پایین، زاویه واگرایی کوچک مصرف توان کمتر، سرعت مدوالسیون باال، ان

 [.1است]

 

 VCSELساختار  -4

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

ابش از لبه متداول، جهت انتشار میدان نوری دقیقا به موازات این حال دارای تفاوت هایی نیز می باشند. برای لیزرهای ت

 VCSELمی باشد بنابراین در منطقه فعال هردو قله و دره وجود دارد. در صورتی که برای  0صفحات)سطوح( هتروجانکشن

                                                           
1 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 
2 Vertical-cavity surface-emitting laser 
3 edge emiting laser 
4 Heterojunction 
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)فله یا دره( جهت انتشار میدان نوری دقیقا عمود بر صفحات هتروجانکشن است. پس بطور کلی تنها یک بخش از موج ایستا 

 در مسیر بهره، درون ناحیه فعال نازک آن است. 

. ناحیه فعال چاه 0پایینی،  6DBR. 2باالیی،  0DBR. 1را می توان به سه بخش تقسیم کرد:  VCSELبطور معمول ساختار 

 کوانتومی مرکزی.

 نشان داده شده است. 1که در شکل 

 
 ین هریک از الیه هاو انعکاس در مرز ب VCSELساختار  معمولی  -1شکل

 

DBR الیه های که دارای ضریب شکست باال و پایین هستند، تشکیل شده است که حداقل میزان بازتابش  7از زوج های مکرر

 .[2( را جهت لیزینگ لیزر فراهم می کند]50%)

 

 InPهای مبتنی بر  VCSELساختار  -4-1

VCSEL  1500-1300هایی که در محدوده طول موج nm  منتشر می کنند، به عنوان منابع لیزر کم هزینه برای نور را

کاربردهای تشخیص و طیف بینی، اتصال نوری سرعت باال در مراکز داده و بازتولید شبکه های دسترسی و شبکه های نوری 

 [.0ها( استفاده می شوند]PONپسیو )

تعداد  InGaAlAs/ InGaAsP/ InPد به دلیل تفاوت کوچکتر ضریب)شکست( موجود در سیستم موا nm 1550-1300برای 

جفت گردد که تولید رشد همبافته را با چالش بسیار شدیدی مواجه می کند. به این بسنده می  03جفت ها باید بیشتر از 

ها در طول موج های مختلف را باقی نگه  VCSELها هنوز بسیاری از مشکالت چالشی برای تحقق  DBRکنیم که بگوییم 

 داشته اند.

 

 HCGحلیل رزوناتور ت -5

 
 زیر طول موج گریتینگ -5-1

                                                           
5 Distributed Bragg reflector 
6 Distributed Bragg reflector 
7 Repeated Paire 
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بسیاری از پراش های گریتینگ دارای یک طول دوره تناوب بزرگتر از طول موج نوری است. زمانی که دوره تناوب گریتینگ 

بینی کوچک تر از طول موج گردد، گریتینگ دارای رفتارهای جالبی خواهد شد و بسیاری از قابلیت های گریتینگ نیاز به باز

 نامیده می شود. "گریتینگ زیرطول موج"دارد. یک گریتینگ با دوره تناوب کوچکتر از طول موج، 

 HCGمعرفی  -5-2

GCH  یک گریتینگ زیر طول موج تک الیه است که کانتراست ضریب شکست بین ناحیه گریتینگ ضریب باال و ناحیه ضریب

زیر طول موج کانتراست باال که بتواند به عنوان یک سطح پهن باند  ، اولین گریتینگ2330پایین به شدت زیاد است.در سال 

یک شماتیک آیینه زیر طول موج را نشان میدهد.ساختار  2[. شکل0با ایینه بازتابش باال استفاده گردد، معرفی شد]نرمال و 

HCG ان مثال ساختار گریتینگ متناوب با مواد ضریب انعکاس)بازتابش( باال، به عنو شامل یک تک الیهAlGaAs  یاSi  نشان

 گذاری شده به رنگ آبی، که کامال با مواد ضریب شکست کم، به عنوان مثال هوا یا اکسید، احاطه شده است. 

 

 گریتینگ زیر طول موج کانتراست باالشماتیک  -2شکل

 

 در متلب RCWAو معرفی روش شبیه سازی  HCGروش تحلیلی  -5-3

یه های بسیاری در طول سال های اخیر توسعه یافته است.مهمترین آن ها عبارتند از: نظریه برای بررسی انواع گریتینگ نظر

Rayleth دیفرانسیلی(، روش  ، نظریه تفاضلی(Moharam  وGaylord روش مدال کالسیک، روش تبدیل مختصات. در میان ،

ه دقیق معادالت ماکسول پراش یک روش برای محاسب RCWA2یا  Gaylordو  Moharamاین نظریه ها و روش ها، روش 

الکترومغناطیسی برای ساختار گریتینگ است. این روش شامل همگرایی است و بدون ناپایداری عددی ذاتی به نتیجه مناسب 

از روش  مقاله می رسد. دقت نتیجه راه حل به دست آمده به تعداد ترم های میدان هارمونیک فضایی بستگی دارد. در این

RCWA شده است. ک ابزار تجزیه و تحلیل اولیه برای طراحی و تجزیه و تحلیل گریتینگ استفاده به عنوان ی RCWA  در

 [0متلب براساس آنالیز دقیق موج مزدوج شده می باشد که با برنامه نویسی متلب ساخته می شود. ]

 

 HCGانواع  -6

6-1- HCG به عنوان آیینه های باند پهن نرمال سطح 

، HCGانعکاس باالی باند پهن را نشان می دهد. قبل از توضیح و شرح جزئیات طراحی های  HCG شماتیک ساختار 0شکل

این ضروری است که بین دو حالت قطبش برای گریتینگ تمایز ایجاد کنیم. اگر موج برخوردی قطبیده شده خطی باشد و 

( باشد، هر دو نورهای بازتابیده شده و Yسمت بردار میدان الکتریکی عمود بر جهت نوارهای گریتینگ)در این حالت عمود به 

(. به عبارت دیگر زمانی که a-0گفته می شود )شکل  TMمنتقل شده، دارای قطبش یکسانی باشند، به این حالت قطبش 

                                                           
8 Moharam and Gaylord's Rigorous Coupled Wave Analysis 
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میدان الکتریکی با جهت نوار)میله( های گریتینگ موازی باشد، دو نور بازتابیده شده و منتقل شده، نیز جهت قطبش را حفظ 

(. همه دیگر حاالت قطبش میتواند به عنوان ترکیب خطی دو b-0گفته می شود )شکل  TEی کنند و به این حالت قطبش م

برای تعیین این دو قطبش  HCGدر نظر گرفته شود. بنابراین ضرورت فقط تشخیص پاسخ  TM,TEقطبش اساسی و اصلی 

 است.

گفته می  TM-HCGبه کار رود  TMال باند پهن برای نور قطبیده شده هایی که بتواند به عنوان آیینه های انعکاس با HCGبه 

 گفته می شود. TE-HCGبه کار رود  TEشود و به آنهایی که به عنوان آیینه های انعکاس باال باند پهن برای نور قطبیده شده 

 

متصل به آن نشاندهنده جهت قطبش / پیکان قرمز نشاندهنده جهت انتشار نور و پیکان مشکی TE( قطبش TM  ,b( قطبش a -3شکل

 است Eمیدان 

 

است. علت این امر  TM-HCGدارای ضخامت بسیار نازک تر نسبت به  TE-HCGشایان توجه است که برای طول موج یکسان، 

 است.  TEنیز اثر بیشتر ضریب )شکست( بر روی گریتینگ قطبیده شده 

 

6-2- HCG به عنوان بازتابنده زاویه کم عمق 

توضیح داده شده قبلی برای عملکرد نرمال سطح طراحی شده است، اما در بسیاری از کاربردها، یک آیینه بازتابش باال ساختار 

 باند پهن برای یک برخورد مایل پرتو مورد نیاز است. 

 

 با نور برخوردی مایل. HCGشماتیک ساختار  -4شکل
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برای شناسایی  Φو  Ɵن می دهد. دو پارامتر زاویه برخورد با نور برخوردی مایل را نشا HCGیک شماتیک ساختار  -0شکل

و زاویه بین پرتوبرخوردی و  Y-Zبه ترتیب زاویه های بین پرتو برخوردی و صفحه  Φو  Ɵجهت برخورد استفاده می شود. 

 است.  X-Zصفحه 

 

7-VCSEL   مبتنی برHCG 

صورت گرفت و به این نتیجه رسیده شد که در صورتی که  ارائه شد مطالعات و تحقیقات فراوانی HCGکه اولین  2330از سال 

HCG  را در باالی الیه هایDBR  های ویکسل قرار دهیم به شدت باعث افزایش بازتابش در عوض کاهش تعداد الیه های

DBR .اولین لیزر ویکسل مبتنی بر  باالیی می گردد که باعث کاهش هزینه تولید می گرددHCG   در طول  2330در سال

در طول موج های  HCGتاکنون نیز تحقیقات بر روی ساختارهای ویکسل مبتنی بر  2337از سال  ارائه گردید. nm 850موج 

  مختلف و در جهت بهبود عملکرد ادامه دارد.

 

 مربوطه  VCSEL HCG  طراحی پارامترهای -7-1

 VCSELگفته شد، ساختار  InPمبتنی بر  VCSELهمانطور که در قسمت های قبل مزیت ها و محاسن استفاده از ساختارهای 

 HCG  مبتنی برInP 1550 nm  الیه  2طراحی شده شاملDBR  و یک الیهHCG ساختار کلی این  0است. شکلVCSEL  را

 نشان می دهد.

و مواد  5.60365با ضریب شکست  GaAlInAsو کاواک از جنس  3.17با ضریب شکست  InPدر این طراحی بستر از جنس 

 استفاده شده است. InPو مواد ضریب شکست پایین از جنس  3.50با ضریب شکست  InGaAsPکست باال از جنس ضریب ش

 

 

 

 .HCGمبتنی بر VCSEL ساختار کلی  -5شکل

 

 شبیه سازی شده عبارتند از VCSELپارامترهای 
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  :1550طول موج نور nm 

  :3زاویه بین نور تابش و جهت عادی الیه ها برحسب درجه 

 1075ناوب گریتینگ: دوره ت nm 

 duty cycle  :00/3یا زمان وظیفه 

  ضخامت الیهHCG  :195بر حسب نانومتر nm 

  فاصله هوایی بینHCG  وDBR  :باالییmµ 2/1 

  تعداد جفتDBR  :2های باال 

  تعداد جفتDBR  :00های پایین 

 
 طراحی شده VCSELبررسی طیف بازتابش  -7-2

HCG  195تقریبا  در این ساختار دارای ضخامت nm  1070و یک دوره تناوب nm  370و پهنای نیمه هادی تقریبا nm  .است

گریتینگ برای بازتابش باالی نور که با میدان الکتریکی قطبیده شده و جهت میله های گریتینگ موازی است)یعنی در واقع 

همیشه  TEلزوما بازتابش باال در مود  HCG(. در طراحی MT( طراحی شده است و نه برای قطبش متعامد)TEهمان قطبش 

اتفاق نمی افتد، بلکه بازتابش در مود ها بستگی به نوع طراحی دارد و تابعی از  TMدر یک پهنای باند وسیع تری نسبت به مود 

 در متلب، برای RCWAاست. طیف بازتابش کاواک طراحی شده بر حسب تابعی از طول موج، با استفاده از تابع  HCGطراحی 

 به صورت زیر به دست آمده است: nm 1700-1400بازه طول موج 

 

 .TE، قطبش مود nm 1700-1400طراحی شده ، در بازه   VCSEL HCGنمودار بازتابش   -6شکل

 

( داریم که حداقل بازتابش الزم %99بازتابش باالیی )بیش از  nm 1550قابل مشاهده است، در محدود  6همانطور که از شکل

 به نحو مطلوبی بازتابش می کند. nm 1550را فراهم نموده است و لیزر در محدوده طول موج  VCSELینگ برای لیز

 VCSELگردد، پهنای باند گفته می شود، در مدل لیزر  % 99به محدوده ای که بازتابش باالتر از  VCSELدر طراحی لیزر 

 است.  nm 200پهنای باند حدود طراحی شده، همان طور که از شکل نیز پیدا است،  HCGمبتنی بر 

 

 VCSELتحلیل معادالت نرخ لیزر  -7-3
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 ، معرفی و بیان مقادیر پارامترهای طراحی شدهVCSELمدل معادله نرخ لیزر  -7-3-1

( با یکدیگر را نشان می دهد، به صورت S( و چگالی فوتون)Nکه رابطه بین چگالی حامل) VCSELمعادالت نرخ دینامیکی لیزر 

 [:6می شود]تعریف 

(1)                                                                                       

( )

1

( )

1


  



 
   



g T r

i

a c

g tr i th

sp

p

v a N N Sd N I N

d t q v S

v a N N S Id S S
B

d t S q


 



 

  

در روابط نرخ ارائه شده 
i

 ،بهره تزریق جریانI ،جریان تزریقیq ،بار الکترون
a

v ، حجم ناحیه فعالN  چگالی

حامل،
c

 ،طول عمر حامل
g

v ،سرعت گروهیa ،بهره تفاضلی
T r

N رنسپرنسی،چگالی حامل تS ،چگالی فوتون 

فاکتور انحصار نوری  ضریب اشباع بهره است. همچنین در رابطه ارائه شده که تغییرات چگالی فوتون را توصیف می کند،

است،
sp

B  به خودی،فاکتور انتشار خود
p

  طول عمر فوتون و
th

I .جریان آستانه لیزینگ است 

 1-0[ و در جدول 6از نتایج تجربی بدست آمده] VCSEL 1550 nmپارامترهای استفاده شده در تحلیل معادالت نرخ لیزر 

 نشان داده شده است:

 در حل معادالت نرخ پارامترهای استفاده شده -1جدول

 پارامتر نام مقدار نامی)واحد(

 بهره تزریق جریان 0.8
i

 

(c) 19-1.6*10 بار الکترون q 

)3(cm12-3.7575 * 10 حجم ناحیه فعال 
a

v 

(s)9-2.63 *10 طول عمر حامل 
c

 

 سرعت گروهی 8500000000
g

v 

)2(cm16-10 * 10 بهره تفاضلی a 

)3-(cm 181.378 * 10 چگالی حامل ترنسپرنسی 
T r

N 

  ضریب اشباع بهره 10 * 17-1.5

  ور انحصار نوریفاکت 0.0355

 فاکتور انتشار خود به خودی 10 * 4-1.69
sp

B 
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(s) 12-4.3932 * 10 طول عمر فوتون 
p

 

 

 حل معادالت نرخ و تحلیل آن -7-3-2

و با استفاده از برنامه نویسی متلب نمودار چگالی  1گفته شده در جدولبا توجه به معادالت نرخ ارائه شده و پارامترهای تجربی 

انجام شده  (FDM)حامل و چگالی فوتون بر حسب زمان را بدست آوردیم. حل معادالت دیفرانسیل به روش دیفرانسیل محدود 

الی فوتون، تواما باهم برای یک است. دو زوج معادله مهم نرخ یکی معادله نرخ برای چگالی حامل و دیگری معادله نرخ برای چگ

( باید از جریان آستانه بزرگتر Iمقدار جریان تزریقی ثابت حل و شبیه سازی شده است. الزم به ذکر است که جریان تزریقی )

 طراحی شده به صورت زیر بدست آمد:  VCSELباشد. خروجی تحلیل نرم افزاری چگالی حامل بر حسب زمان پارامترهای لیزر 

 
 طراحی شده VCSELنمودار چگالی حامل بر حسب زمان لیزر  -7شکل

 
 طراحی شده VCSELنمودار چگالی فوتون بر حسب زمان لیزر  -8شکل

مشاهده می شود مقدار چگالی حامل با توجه به جریان تزریقی به صورت تقریبا خطی از ابتدا افزایش  7همانطور که از شکل

به حالت پایدار می رسد که مقدارش  ns 1می رسد. این مقدار بعد از حدود    cm 18 * 102.45-3می یابد تا به مقدار باالزدگی 
3-cm 182.231 * 10  .می گردد 

مشاهده می شود به مانند چگالی حامل، مقدار چگالی فوتون با توجه به جریان تزریقی به صورت  2همانطور که نیز از شکل 

نوسان به حالت پایدار  13تا  2برسد. این مقدار بعد از  cm 14 17.1 * 10-3االزدگی تقریبا خطی افزایش می یابد تا به مقدار ب
3-cm 141.09941 * 10  1در زمان ns .می رسد 
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پارامتر مهمی که از نمودار چگالی فوتون می توان بدست آورد، تاخیر روشن شدن است که به معنای میزان تاخیر در لیزینگ 

 است. ns 0.36طراحی شده تاخیر روشن شدن  VCSELدر این مدل لیزر  لیزر پس از تزریق جریان است.

 

 تحلیل اثر تغییرات برخی از پارامترها بر چگالی فوتون و حامل -8

معرفی گردیده، دو مقدار دیگر، یکی کمتر و دیگری  1روش به اینگونه است که عالوه بر مقدار اصلی پارامتر که در جدول 

تغییرات در نمودارها قابل مشاهده و تفسیر باشد، به برنامه معرفی می گردد برای حل معادله بیشتر، به نحوی که میزان 

 استفاده شده است. FDMدیفرانسیل این قسمت از روش 

 

بررسی تغییرات طول عمر فوتون) -8-1
p

بر چگالی حامل و فوتون ) 

ی شده است. با کاهش طول عمر فوتون، تعداد فوتون ها شدیدا کاهش می اثر طول عمر فوتون بررس 13و  5در شکل های 

یابد. علت این است که با کاهش طول عمر فوتون، فوتون های تولید شده در اثر بازترکیب زمان بیشتری را در الیه فعال سپری 

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

تر، فوتون ها شانس بیشتری برای گسیل دارند و در نتیجه احتمال جذب آن ها کاهش یافته و به همین دلیل تعداد آن ها 

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

  قابل توجیه است.توضیحات باال

 
 طراحی شده VCSEL VCSELنمودار اثر طول عمر فوتون بر چگالی حامل در لیزر  -9شکل

 
 طراحی شده VCSEL VCSELنمودار اثر طول عمر فوتون بر چگالی فوتون در لیزر   -11شکل
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بررسی تغییرات فاکتور انتشار خود به خودی) -8-2
sp

Bی حامل و فوتون ( بر چگال 

تاثیری  βرا بر چگالی فوتون و حامل نشان می دهد. همانگونه که از شکل مشخص است،  βتاثیر تغییرات  12و  11شکل های 

گسیل تحریک شده  βافزایش می یابد. علت این است که با کاهش  βبر تعداد حامل ها نداشته اما چگالی فوتون ها با کاهش 

ایش تعداد فوتون ها می گردد. واضح است که نوع بازترکیب خود به خود یا تحریک شده، تاثیری بر افزایش یافته و موجب افز

 سهم گسیل خود به خود در فرآیند بازترکیب را نشان می دهد.  βتعداد حامل ندارد. در واقع 

  
 دهطراحی ش VCSELنمودار اثر فاکتور انتشار خود به خودی بر چگالی فوتون در لیزر   -11شکل

 
 طراحی شده VCSELنمودار اثر فاکتور انتشار خود به خودی بر چگالی حامل در لیزر  -12شکل

 

بررسی تغییرات چگالی حامل ترنسپرنسی ) -8-3
T r

N بر چگالی حامل و فوتون ) 

ست. از شکل ها مشخص است که با تاثیر عدد ترنسپرنسی بر چگالی فوتون و حامل نشان داده شده ا 10و  10در شکل های 

افزایش عدد ترنسپرنسی، تعداد فوتون ها کاهش یافته و تعداد حامل ها افزایش می یابد.هر چه عدد ترنسپرنسی بزرگتر باشد 

بهره نوری کاهش می یابد و در نتیجه تعداد فوتون ها کمتر می شود. در واقع با افزایش ترنسپرنسی آستانه لیزینگ افزایش 

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

 کاهش می یابد. 
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 طراحی شده VCSELنمودار اثر چگالی حامل ترنسپرنسی بر چگالی حامل در لیزر  -13شکل

 

 طراحی شده VCSELن در لیزر نمودار اثر چگالی حامل ترنسپرنسی بر چگالی فوتو -14شکل

 

 (L - Iبررسی نمودار چگالی فوتون دائمی بر حسب جریان تزریقی )مشخصه  -9

بدست آمد، همان طور که قبال نیز گفته شد، چگالی فوتون پس از  2نمودار چگالی فوتون بر حسب یک جریان ثابت در شکل 

ه به این مقدار ثابت، چگالی فوتون در حالت پایدار یا چگالی نوسان هایی که در طول زمان دارد به مقدار ثابتی می رسد ک

فوتون دائمی گفته می شود. با توجه به معادالت نرخ گفته شده، رابطه ای را می توان برای چگالی فوتون دائمی به دست آورد 

 که به صورت زیر است:

(2                           )                                                                                                           th

i

g th a

I I
S

q v g V



 

همانطور که از معادله نیز قابل مشاهده است، ارتباط مستقیم چگالی فوتون دائمی با جریان تزریقی ارتباط مستقیم دارد که با 

ر جریان تزریقی را بر چگالی فوتون دائمی به دست آورد، پس در نتیجه اگر به توجه به ثابت بودن دیگر پارامترها می توان اث

ازای جریان های مختلف چگالی فوتون دائمی را بر حسب جریان به دست آوریم، نموداری خطی به دست می آید که به آن 

که یکی از مشخصه های مهم طراحی ( گوییم، L-Iجریان ) -نمودار چگالی فوتون دائمی بر حسب جریان تزریقی و یا نمودار نور

VCSEL ( است. یکی از مهم ترین اطالعاتی که می توان از این نمودار استحصال نمود مقدار جریان آستانهthI.است ) 
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 به صورت زیر به دست آمد: L-Iطراحی شده، نمودار  VCSEL HCGبا توجه به پارامترهای 

 
 طراحی شده VCSELلیزر  L-Iنمودار منحنی مشخصه  -15شکل

است، با توجه به اینکه مقدار تجربی و  mA 0.7همان طور که در نمودار فوق نیز مشخص است، میزان جریان آستانه حدود 

معرفی گردید، و اختالف ناچیز  0.61mAمعرفی شد برای جریان آستانه به میزان  1حاصل از نتایج آزمایشگاهی که در جدول 

 ز درستی طراحی و شبیه سازی و کارآمدی آن دارد.این دو مقدار با یکدیگر، نشان ا

 نتیجه گیری -11

معرفی و طراحی گردید. با طراحی و شبیه سازی های  nm 1550در طول موج  HCGمبتنی بر  VCSELدر این مقاله لیزر 

ابش در حوالی طول و با توجه به نمودار طیف بازتابش بدست آمده، مشاهده می شود که میزان بازت TEصورت گرفته برای مود 

است که نشان از طراحی مناسب و بازخورد مناسب پیاده سازی تک  %99.9( بسیار مطلوب و بیش از nm 1550موج مد نظر )

باالیی دارد. حل معادالت نرخ و نمودارهای چگالی حامل و چگالی فوتون نیز نشان از   DBRالیه  03بجای بیش از  HCGالیه 

زمان روشن شدن کم موجود نیز، نشان از طراحی مناسب پارامترها دارد. اثرات هر یک از پارامترها  طراحی مناسب مدل دارد، و

 بر میزان چگالی حامل و چگالی فوتون نیز در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
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