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بررسي اثر اندازه بر خواص گسیلندگي لیزرهای نقطۀ کوآنتومي
مخروطي-شکل InGaAs/GaAs
محمد صبائیان ،سید آزادی حسیني ،محمدرضا شاهزاده ،ايرج کاظمينژاد
گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران

چکیده
در

این مقاله ،اثر اندازه بر خواص گسیلي لیزرهای نقطة كوآنتومي مخروطيـشکل  InAs/GaAsبا الیة خیس بررسي شد .ابتدا با

استفاده از روش محاسباتي اجزای محدود و بهرهگیری از تقریب جرم مؤثر ،معادلة شرودینگر برای دو دسته نقطة كوآنتومي
مخروطيـشکل با الیة خیس حل شد و توابع پوش و ترازهای انرژی حالت پایه ،برانگیختة اول و تراز الیة خیس بهدست آمدند.
سپس با استفاده از تابع پوش الکترون ،دوقطبيهای گذار و زمان گذار خودبهخودی محاسبه شدند و وابستگي آنها به اندازه
مشخص شدند .در نهایت با حل معادالت آهنگ لیزر ،ویژة لیزرهای نیمرسانا ،بهبررسي و محاسبة توان خروجي پرداختیم .نتایج
نشان ميدهند كه با افزایش اندازة نقاط ،مقادیر ویژة انرژی الکترون كاهش ميیابند .همچنین افزایش ابعاد ،زمان گذار خودبهخودی
را نیز كاهش ميدهد .نهایتاً با افزایش ابعاد نقطه ،توان خروجي لیزر افزایش ميیابد .بهعلت وابستگي فركانس گذار به اندازة نقطة
كوآنتومي ،فركانس گسیل نیز تابع اندازة نقطة كوآنتومي است.

کلیدواژگان:

نقطة كوآنتومي  ،InAs/GaAsلیزرهای نقطة كوآنتومي ،الیة خیس ،دوقطبي گذار ،زمان گذار

مقدمه

 3381شروع شد .امروزه با استفاده از روشهای
رشد جدید ميتوان همة خصوصیات نقاط كوآنتومي

نانوساختارهای نیمرسانا در چند دهة اخیر توجه

را از قبیل اندازه ،شکل ،تركیب ،میزان ناخالصي و

ویژهای را بهدلیل خواص فیزیکي منحصر بهفرد

سایر ویژگيها كنترل كرد .با توجه به اینکه بازده نانو

بهخود اختصاص دادهاند .كاربردهای نانوساختارها

مواد نسبت به مواد حجمي نسبتاً زیادتر است ،در

در سامانههای ماكرو و اپتوالکترونیک [،]3-4

سلولهای خورشیدی نیز كاربردهای فراواني از این

ارتباطي [ ،]5،5پزشکي [ ]8،8و علوم زیستي [-33

مواد گزارش شده است [ .]32-34بهبود در عملکرد

 ]3امروزه عمالً امکانپذیر شده است .در نقاط

این سامانهها نسبت به مواد حجمي-كه بارزترین آنها

كوآنتومي ،كه ساختارهای سه بعدی در ابعاد نانومتر

عدم وابستگي جریان آستانة لیزری شدن به دما و

هستند ،الکترونها و حفرهها در سه بعد محدود

بهرة باال آنها است -در لیزرهای نقطة كوآنتومي

هستند كه این باعث افزایش سطح ترازهای انرژی

مشاهده شده است [ .]35 ،35از دیگر كاربردهای

و ظهور طیفهای گسیلي گسسته ميشود.

نقاط كوآنتومي در حیطة فنآوریهای باال ،امکان

پژوهشهای اولیه بر روی این مواد در اوایل سال
نویسنده مسئولsabaeian@scu.ac.ir :

بررسي اثر اندازه بر خواص گسیلندگي...

55
تولید پالسهای فمتوثانیهای در محدودة وسیعي از

الکترونیکي و نوری منحصر بهفردی از خود نشان

طولموج هاست [.]4

ميدهد كه در ساختارهای جامدی محصور شده در

در ساختارهای صفر بعدی (نقاط كوآنتومي به این

یک بعد ،مانند چاههای كوآنتومي و یا محصور شده

نام نیز مشهور هستند) ،حاملهای بار در محدودة

در دو بعد مانند سیمهای كوآنتومي ،یافت نميشود

كوچکي از فضا توسط پتانسیلهای محدودكننده ،به

[ .]38 ،25 ،28نقاط كوآنتومي در اصل ساختارهای

دام ميافتند .در ساختارهای نامتجانس ،این پتانسیل

نامتجانس بلوری از موادی متعلق به

گروهای II-VI

بهخاطر تغییر جنس ماده و در نتیجه تغییر گاف

یا  III-Vو از نظر فیزیکي ،ذراتي با ابعادی كوچکتر

نواری ایجاد ميشود .چنانچه پتانسیل محدودیت در

از شعاع بوهر اكسیتون هستند .خواص فیزیکي نقاط

محدودة بسیار كوچکي در فضا رخ دهد ،باعث

كوآنتومي بهوسیله كنترل اندازه فیزیکي آنها قابل

كوانتیزه شدن ترازهای انرژی الکترونیکي ميشود؛

تنظیم ميباشد .بهعلت اثر محدودیت كوآنتومي،

چرا كه ترازهای گسسته زماني بهوجود ميآیند كه

خواص فیزیکي نقطة كوآنتومي بهشدت به اندازه

محدودیت حاملها ،باعث تشکیل سطوح انرژی

بلور وابسته است [ .]28 ،28با توجه به اندازة نقطة

شبهـاتمي شود [.]38،38

كوآنتومي ،ميتوان طول موج تابشي و در واقع رنگ

برای رشد نقطههای كوآنتومي از روشهای متعددی

دلخواه حاصل از آن را تنظیم نمود ،بهگونهای كه

نظیر تعلیق كلوئیدی ذرات نیمرسانا ،لیتوگرافي

نقاط كوآنتومي كوچکتر نور آبي تولید ميكنند و

نیمرسانا با پرتو الکتروني و حبس بلورکهای

نقاط كوآنتومي بزرگتر ،از همان جنس ،نور قرمز

نیمرسانا در زمینههای شیشهای استفاده ميشود.

تولید خواهند نمود [.]23 ،11

اشکال مختلف نیمرساناهای نقطة كوآنتومي ،تابع

یکي از روشهای با فنآوری باال كه امکان رشد

روش رشد و شرایط محیطي هستند .بهعنوان نمونه،

ابرشبکههای نقطة كوآنتومي را ميدهد ،روش رشد

نقطههای كوآنتومي كه از روشهایي مانند سلـژل

استرانسکيـكراستانف است [ .]33،21روش

یا آالیش ایجاد ميشوند ،اغلب در شکلهایي مانند

رشد

استرانسکيـكراستانف
1

2

كره [ ،]33،21بیضيگون [ ]23،22و یا عدسي-شکل

خودـسامانده

[ ]21ظاهر ميشوند .با توجه به وابستگي شدید

مولکولي ) (MBEاست [ .]13 ،12در این روش،

خواص یک نقطه كوآنتومي به شکل و هندسة آن،

پس از آنکه چند الیة اتمي بر روی یک زیرالیه با

مطالعات و پژوهشهای زیادی در این زمینه صورت

ثابت شبکة اندكي متفاوت قرارگرفتند ،نیروی ناشي

گرفته است [.]24،25

از كرنشي (كه از عدم تطبیق شبکة مادة فعال و

یک الکترون وقتي در سه بعد با ابعادی قابل مقایسه

زیرالیه پدپدار ميشود) باعث رشد جزیرههای

یا كوچکتر از طول موج دوبروی خود محدود

كوچکي ميشود .قسمتي از مادة فعال كه بهجزیره

ميشود ،ترازهای انرژی گسستهای خواهد داشت.

تبدیل نميشود ،به الیة مرطوب معروف است .رشد

در نتیجة این گسستهسازی ،چگالي انرژی شکل تابع

نقاط كوآنتومي وقتي ابعاد الیة مرطوب در محدودة

دلتا-گونه بهخود ميگیرد و ساختار خواص

 1تا  4نانومتر باشد ،اتفاق ميافتد [ .]11 ،14روش

1

2

Self-Organized

نابرآرا

یک

روش

در حین برآرایي پرتو

Heter- Epitaxial
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تئوری

توزیع در اندازه رشد ميدهد .ظاهراً قسمتي از انرژی

همانطور كه گفته شد ،در شرایط مختلف نقاط

كرنشي درون ساختار بهصورت خنثي نشده باقي

كوآنتومي با هندسههای متنوعي از قبیل مخروط،

ميماند كه ميتواند ویژهمقادیر انرژی ،توابع موج و

استوانه ،هرم ،و گنبد رشد ميكنند .در این مقاله ،ما

در نتیجه كل ویژگيهای اپتیکي نقاط كوآنتومي را

نقاط كوآنتومي مخروطي شکل  InAsكه به الیة

تحت تأثیر قرار دهد [ .]15 ،15در ساختارهایي مانند

خیس خود چسبیدهاند را مورد بررسي قرار ميدهیم.

 InAs/GaAsكرنش را ميتوان با الیههای خنثيساز

علت این انتخاب ،بررسيهای نسبتاً كمي است كه

از بین برد [ .]18 ،18اثرات كرنش توسط ژایو 3و

در این زمینه شده است .این نقاط درون یک ماتریس

كوآنتومي

از جنس  GaAsقرار دارند .برای محاسبة ترازهای

و

انرژی حاملها ،از معادلة تک نواری شرودینگر با

همکاران [ ]41با استفاده از سدهای  GaAsPكه

تقریب جرم مؤثر استفاده ميشود .در این تقریب،

چاههای كوآنتومي  InGaAsNرا احاطه كردهاند،

جوابها ،ترازهای مجاز انرژی در باند رسانش

دریافتند كه لیزرهایي با بهرة باال در محدودة طول

هستند .گذارهای بین زیر باندی ،طولموجهایي در

موجي  3381تا  3411نانومتر قابل دستیابي هستند.

منطقة مادون قرمز میانه و دور تولید ميكنند .در

از آنجایي كه هنگام رشد ،نقاطي با شکلها و

ساختار مخروطي چسبیده به الیة مرطوب ،حل

اندازههای مختلف رشد ميكند ،اندازه و شکل نقاط

تحلیلي معادلة شرودینگر امکانپذیر نیست .بنابراین

كوآنتومي به شرایط رشد نقاط در تکنیک مورد نظر

از روشهای عددی عناصر محدود استفاده ميكنیم.

وابسته است ،ویژگيهای اپتوالکترونیکي كلي این

در تقریب جرم مؤثر ،معادلة شرودینگر به صورت

ساختارها در یک آنسامبل ،از توزیع اندازه و هندسة

زیر داده ميشود [:]25

همکاران

[]13

در

چاههای

 InGaN/AlGaNخنثي شده است .تنساو

4

نقاط كوآنتومي تأثیر ميپذیرد [ .]25 ,28بنابراین در
) E (r

) (r )] V (r ) (r

1
*m

2

[.

h
8

این مقاله ،ما بهدنبال بررسي اثرات اندازة نقاط بر

3

خواص گسیلي و بهرة لیزر نقطة كوآنتومي هستیم.

كه در آن  hثابت پالنک m * ،جرم مؤثر الکترون،

اندازة نقطة كوآنتومي ميتواند ترازهای انرژی،

)  (rتابع پوش V (r )  ،انرژی پتانسیل محدودیت

انرژی گذار ،دوقطبيهای گذار ،نیمهعمر گسیل

و  Eمقدار ویژة انرژی است .در مورد نقاط

خودبهخودی و بهرة سامانه را تغییر دهد .بنابراین

كوآنتومي رشد داده شده  InAsدر ماتریس ،GaAs

تمام این كمیتها ميتوانند در تغییر خصوصیات

 Vو خارج از آن را

پتانسیل درون چاه 0

خروجي لیزر سهم داشته باشند .بررسي تمام موارد

0.697eV

باال ،موضوع این مقاله است.

الکترون در  InAsو  GaAsبهترتیب  0.023و

 Vدر نظر ميگیریم [ .]25جرم مؤثر

 0.069برابر جرم الکترون آزاد است [.]25
در معادلة شرودینگر تک نواری با جرم مؤثر،
مشتقات توابع موج در مرز مشترک مادة فعال و
Zhao et al.

3

Tansu et al

4
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ماتریس ناپیوسته هستند .علت این گسستگي جرم

/ me )GaAs

مؤثر متفاوت الکترون در دو طرف مرز است .در

)

0

( nˆ.و برای سایر مرزها شرط
( n.اعمال ميشود [.]25

مدلسازی شرط مرزی زیر باید ارضاء شود:
) (r
ˆ |GaAs
.n
mGaAs

2

) (r
ˆ |InAs
.n
mInAs

كه در آن  nبردار یکة برونسوی عمود بر سطح در
فصل مشترک  InAsو  GaAsاست .دو دسته هندسه
در این كار مورد بررسي قرار ميگیرند .در دستة اول،
ارتفاع مخروط ثابت و برابر با  14nmو شعاع قاعده
از  5nmتا  15nmتغییر داده ميشود .در دستة
دوم ،شعاع قاعده  10nmدر نظر گرفته ميشود و
ارتفاع مخروط از  4 nmتا  20nmتغییر داده
ميشود.

شکل .3نمای دوبعدی از نقطة كوآنتومي مخروطيـشکل

 InAsبا الیة خیس درون ماتریس .GaAs

با حل معادلة شرودینگر و بهدست آمدن ویژه مقادیر
انرژی و توابع پوش ،دوقطبيهای گذار را ميتوان از
رابطة

i

ez

 Mifبهدست آورد []25

f

كه در آن  iو  fبهترتیب بیانگر حالت ابتدایي و
نهایي سیستم هستند .با محاسبة عناصر دوقطبي گذار
الکترون ،آهنگ گذار ،W ،و نیمهعمر گسیل
خودبهخودی (یا زمان گذار)،

 ،از طریق

فرمولبندی كوآنتومي برهمكنش نور و ماده بهشکل
زیر محاسبه ميشوند [:]43
3

2
n3
M if
1
3 c3 h
0
2
كه در آن  ωفركانس گذار n ،ضریب شکستc ،

1

W

سرعت نور و  ε 0ضریب گذردهي خأل است .مقدار
3.2

 nدر نظر گرفته ميشود [.]25

شکل 3نمای دو بعدی یک نقطة كوآنتومي
مخروطيـشکل را نشان ميدهد .برای مرزهای باال
و پایین شرط 0

و

GaAs

 ،برای مرزهای مشترک InAs
شرط

/ me )InAs

(ˆ.
n

شکل( .2باال) آرایة نقاط كوآنتومي همراه با واهلش الکترونها
بین دو ردیف نقطه كوآنتومي و (پایین) ترازهای انرژی همراه
با تبهگني آنها و گذارهای تابشي خودبهخودی و لیزری بین
ترازها.
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برای محاسبة خواص لیزری نقطة كوآنتومي ،الزم

ضریب گسیل خودبهخودی و  β N3 / τ3آهنگ

است معادالت آهنگ جمعیت ترازها و معادلة تولید

گسیل خودبهخودی است.

طول عمر فوتون

فوتونها در محیط فعال حل شوند .شکل 2قسمتي

است كه از رابطة زیر محاسبه ميشود:

از آرایة نقاط كوآنتومي (باال) همراه با ترزاهای انرژی

p

neft

1

3

αm

بههمراه گذارهای خودبهخودی و گذارهای لیزری

c αi

p

(پایین) را نشان ميدهد .گذار لیزری بین ترازهای

 neffضریب شکست مؤثر ماده و  cسرعت نور در

)| 3

خأل است α i .اتالف ذاتي و  α mاتالفات آینههای

انجام ميشود .تراز پایه (  ) |1برای ایجاد جمعیت

درون كاواک است كه بهصورت زیر محاسبه ميشود:

برانگیختة اول (  ) | 2و برانگیختة دوم (

معکوس استفاده ميشود .معادالت آهنگ برای لیزر
نقطه كوآنتومي بهصورت زیر داده ميشوند [:]42
4

N3

N3

31

32

I
q

dt

N2

N3

dN 2

21

32

N1

N2

N3

dN1

τ out

τ21

τ 31

dt

G0 ( N)S

)G0 ( N

5
5
8

dN 3

S

N3

p

3

dt

G0 ( N )S

ds
dt

1
R1R2

31

Ln

αm

كه  R1و  R2بهترتیب ضرایب انعکاس از سطوح 3
و  2در طرفین كاواک لیزری است .بهرة اپتیکي ناحیة
فعال در لیزرهای نقطة كوآنتومي با محاسبة ضریب
بهره از رابطة 33و ضرب آن در اختالف جمعیت بین
ترازهای لیزری بهدست ميآید [:]42
33

32

31

32 31

21 31

e 1
I th p

G0

كه در آن  N 2 ، N 1و  N 3بهترتیب جمعیت

كه  I thجریان آستانة تزریقشده بهتراز  1است .نهایتاً

حاملهای بار (تعداد بر واحد حجم) در تراز پایه،

بهرة اپتیکي از رابطة 32بهصورت زیر محاسبه

اولین حالت برانگیخته و دومین حالت برانگیخته

ميشود:

هستند و  Sچگالي فوتونهای درون كاواک لیزری
است I .جریاني است كه بهمنظور ایجاد جمعیت
معکوس بین اولین تراز برانگیخته دوم و اول ،تزریق
ميشود.

32

،

31

و

بهترتیب زمانهای گذار

21

حاملها بین ترازهای  1به  1 ،2به  3و  2به  3هستند.
 N1 / τoutآهنگ تونلزني حاملها از تراز  3به تراز
 1در تناوب بعدی نقطههای كوآنتومي است كه در
راستای عمود قراردارند q .بار الکتریکي الکترون و
 G0ضریب بهره است.

3

طول عمر باالترین تراز

8

1
31

32

32

تمامي معادالت ذكر شده برای یک تناوب از ناحیة
فعال لیزری در سیستمهای لیزری سه ترازه ،در نظر
گرفته شدهاند .مدت زمان تونلزني حاملها در
معادلة 5بهكمک تقریب  WKBبهصورت زیر
بهدست ميآید:
31

*2Lex 2mb

ħ

exp

* 2L2wm

ħ

out

كه در آن  Lwضخامت چاه mb* ،جرم مؤثر الکترون

لیزری است كه از رابطة زیر محاسبه ميشود:
1

) N2

G0 (N 3

G

1
τ3

در سد و  Lexضخامت سد خروجي است.
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در این كار از طریق حل معادلة شرودینگر،

و
) (T
) (T
3

ویژهمقادیر انرژی و توابع پوش محاسبه ميشوند.
دوقطبيهای گذار و زمان گسیل خودبهخودی از

21

38

معادالت آهنگ لیزر به روش رانگـكوتا مرتبة چهار،
چگالي حاملها بهصورت تابعي از زمان محاسبه

)

) (T
) (T
32
21

طریق روشهای عددی انتگرالگیری محاسبه
ميشوند (خواص الکتروني) .سپس ،با حل عددی

(1

كه

) (T
]
) (T
32

[1

21

) (T
) (T
3

21

) (T

r

1

بازدة تزریق به باالترین تراز لیزری است.

نتايج

ميشوند .با داشتن چگالي حاملها ،زمانهای گذار،

نتایج شبیهسازی با استفاده از پارامترهای جدول3

طول عمر ترازها و فركانسهای گذار ،بهرة اپتیکي و

انجام شدهاند .شکل 1تابع پوش الکترون در

توان خروجي را ميتوان محاسبه كرد .برای محاسبة

حالتهای پایه (الف) ،برانگیخته اول (ب) و

توان خروجي ميتوان از رابطة زیر استفاده كرد

برانگیخته دوم (ج) را نشان ميدهد .همانطوركه در

[:]41

این شکل مشخص است ،تابع موج در الیة خیس
) I th

34

N (I

ħ

T

e

pout T

0 r

نیز نفوذ ميكند.

كه  Iجریان و  I thجریان آستانه در دمای  Tاست كه
از رابطة زیر قابل محاسبه است:
) WLJ th (T

35

I th T

)  J th (Tچگالي جریان آستانه در دمای  Tاست كه
از رابطة زیر بهدست ميآید [:]41
35

Lp

m

2
32

Γ
32
21

2

1

4 z

1

21

3

n

0 eff

Jth T

3

32

كه  Γضریب محدودیت است و تقریباً بهطور خطي
با تعداد تناوبها افزایش ميیابد W .پهنا و  Lطول
كاواک لیزری ميباشند.

0

و

r

بهترتیب بازدة توان

خروجي و بازدة تابشي هستند كه با روابط زیر داده
ميشوند [:]41
R2
38

R2

R1
m
w

m

R1
1

1
R2

R1

1

η0

شکل .1نمای دو بعدی تابع پوش الکترون در حالت پایه
(الف) ،حالت برانگیخته اول (ب) و حالت برانگیخته دوم (ج).
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جدول .3پارامترهای سامانة مورد بررسي در این مقاله []41
مقدار
19

1.6 10
4

10

8.8ps

2.8ns
10

9.9 10

49.98ps
769.4ps

2.888 106

كمیت
بار الکتریکي

نماد

e

ضریب گسیل
خودبهخودی
طول عمر فوتون

p

زمان تونل زني به تناوب

out

بعدی
طول عمر تراز پایه

1

طول عمر تراز حالت

2

برانگیختة اول
طول عمر تراز الیه خیس
ضریب بهرة دیفرانسیلي

كوآنتومي با ارتفاع ثابت  34نانومتر و شعاع قاعدة متغییر.

3

g

مؤثر

30 0 0 , 90 0 0

ضریب بازتاب آینهها
اتالفات داخلي كاواک

R1, R2

6cm 1
10 m
900 m

ضخامت ناحیة فعال
طول كاواک

d
L

0.04m0

جرم مؤثر الکترون

me

ضریب شکست ماده فعال

n

3.2

شکل .4انرژی تراز پایه و اولین حالت برانگیخته برای نقطة

در شکل 4ویژهمقادیر انرژی حالت پایه و اولین

شکل .5اختالف انرژی تراز پایه و اولین تراز برانگیخته برای

نقطة كوآنتومي با ارتفاع ثابت  34نانومتر و شعاع قاعده متغییر.

حالت برانگیخته با ثابت نگه داشتن ارتفاع مخروط

نمودار 5ویژهمقادیر انرژی حالت پایه و اولین حالت

در  34نانومتر و تغییر شعاع قاعدة آن از  5نانومتر تا

برانگیختة الکترون را با ثابت نگه داشتن شعاع قاعده

 35نانومتر نشان داده شدهاند .شکل 5اختالف این

در  31نانومتر و تغییر ارتفاع مخروط از  4تا 21

انرژیها كه متناسب با فركانس گذار است را نشان

نانومتر نشان ميدهد .شکل 8اختالف این دو انرژی

ميدهد .مطابق شکل ،یک بیشینه حوالي شعاع قاعدة

را نمایش ميدهد.

 3نانومتر دیده ميشود .این بیشینه به ورود و خروج
تابع پوش الکترون به داخل وخارج مخروط مربوط
ميشود .این مسأله بهطور مفصل در مراجع []38
توضیح داده شده است.

شکل .5انرژی حالت پایه و اولین حالت برانگیخته برای نقطة

كوآنتومي با شعاع قاعدة ثابت  31نانومتر و ارتفاع متغیر.
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نمودار 3زمان گذار بین تراز پایه و تراز برانگیختة
اول را برای نقطة كوآنتومي با شعاع ثابت  31نانومتر
و ارتفاع متغیر از  4نانومتر تا  21نانومتر نشان
ميدهد .زمان گذار خودبهخودی بهسرعت با افزایش
ارتفاع مخروط ،كاهش ميیابد.

شکل .8اختالف انرژی اولین تراز برانگیخته و تراز پایه برای
نقطة كوآنتومي با شعاع قاعدة ثابت  31نانومتر و ارتفاع متغیر.

مطابق شکل ،8با افزایش ارتفاع مخروط ،آهنگ
افزایش اختالف انرژی كاهش ميیابد .همانطور كه
در شکلهای  4و  5دیده ميشود ،با افزایش ابعاد
نقطة كوآنتومي ،مقادیر انرژی الکترون كاهش
ميیابند كه این موضوع تأییدكنندة كاهش محدودیت

شکل .3تغییرات زمان گذار بین ترازهای پایه و تراز برانگیختة

كوآنتومي درون نقطه است.

اول برای نقطة كوآنتومي مخروطي با شعاع قاعدة ثابت 31

نمودار 8تغییرات زمان گذار بین تراز پایه و تراز
برانگیخته اول را برای نقطة كوآنتومي با ارتفاع ثابت
 34نانومتر و شعاع قاعدة متغیر از  5نانومتر تا 35
نانومتر نشان ميدهد .مطابق شکل ،برای نقاط
كوچک زمان گذار زیاد است كه با افزایش شعاع
مخروط ،آهنگ گذار سریع كاهش ميیابد و به مقدار
تقریباً ثابتي ميرسد.

نانومتر و ارتفاع متغیر از  4تا  21نانومتر.

نمودار 31نمودار تغییرات چگالي حاملها در تراز
پایه را نشان ميدهد .این شکل نشان ميدهد كه پس
از تزریق جریان ،حاملهای بار از تراز پایه (یک الیه
از نقاط كوآنتومي) به تراز دوم برانگیخته (الیه دیگر)
منتقل شده و در نتیجه ،بین ترازهای برانگیختة دوم
و اول واروني جمعیت ایجاد ميشود .بنابراین
فوتونهای واداشتة لیزری از طریق این گذار بین این
دو تراز تولید ميشوند .توجه كنید كه تراز پایه كه
در ابتدا كامالً پر است ،اندكي تغییر ميكند.

شکل .8تغییرات زمان گذار بین ترازهای پایه و تراز برانگیختة
اول برای نقطة كوآنتومي مخروطي با ارتفاع ثابت  34نانومتر و
شعاع قاعدة متغیر  5تا  35نانومتر.
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پایه نشان ميدهد .از این شکل دیده ميشود كه
افزایش چگالي حاملها ،بهطور خطي توان خروجي
لیزر را افزایش ميدهد .شکل 31توان خروجي لیزر
را برحسب زمان برای مخروطي به شعاع  31نانومتر
و به ارتفاع  34نانومتر نشان ميدهد .از این شکل
نتیجه ميشود كه توان خروجي لیزر پس از نوسانات
اولیه بهحالت پایداری ميرسد كه مقداری برابر 51
میلي وات دارد.
شکل .31تغییرات چگالي حاملها روی تراز پایه.

نمودار 33چگالي حاملها را در تراز برانگیختة اول
(نمودار سبز) و تراز برانگیختة دوم (نمودار آبي)
برحسب زمان برای لیزر نقطة كوآنتومي مخروطي
شکل بهشعاع  31نانومتر و بهارتفاع  34نانومتر نشان
ميدهد .در مورد لیزرهای نیمرسانای نقطة
كوآنتومي ،لیزردهي بین دو تراز برانگیختة اول و دوم
صورت ميگیرد كه در اینجا اختالف آنها مثبت
است .مثبت بودن این اختالف نشان دهندة بهره

شکل .32توان خروجي لیزر برحسب چگالي حاملها برای

است.

نقطة كوآنتومي مخروطي شکل بهشعاع  31و ارتفاع  34نانومتر.

شکل .33چگالي حاملها برحسب زمان برای ترازهای لیزری
(تراز اول و دوم برانگیخته) نقطة كوآنتومي مخروطي شکل
بهشعاع  31و ارتفاع  34نانومتر.

شکل 32تغییرات توان خروجي لیزر نیمرسانای نقطة
كوآنتومي مخروطي شکل بهشعاع  31نانومتر و
ارتفاع  34نانومتر را بر حسب چگالي حاملهای تراز

شکل .31توان خروجي لیزر برحسب زمان.

شکل 34چگالي فوتونها بهصورت تابعي از زمان را
نشان ميدهد .از این شکل نتیجه ميشود كه حدوداً
در نیم پیکو ثانیة آغازین كه هنوز واروني جمعیت
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صورت نگرفته است ،چگالي فوتونهای گسیلي
صفر است .پس از برقراری واروني جمعیت بین
ترازهای برانگیختة اول و تراز الیة خیس ،فوتونها
شروع بهتابش نموده و پس از رسیدن سیستم به
حالت پایدار ،لیزردهي شروع ميشود كه در آن
چگال فوتونها در كاواک ثابت ميشود.
شکل .35توان خروجي لیزر نقطة كوآنتومي مخروطي شکل با

ارتفاع ثابت  34نانومتر و شعاع متغیر  8تا  35نانومتر.

نتیجهگیری
در این كار ما ابتدا اثر ابعاد نقطة كوآنتومي
مخروطيـشکل  InAs/GaAsچسبیده به الیة خیس
را بر ترازهای انرژی ،توابع موج ،دوقطبيهای گذار
و زمان گذار خودبهخودی الکترون مورد بررسي قرار
دادیم .نتیجه گرفتیم كه با افزایش اندازه نقاط
شکل .34چگالي فوتونها برحسب زمان.

كوآنتومي ،مقادیر انرژی ترازها كاهش ميیابند كه
این اتفاق از كاهش محدودیت كوآنتومي الکترونها

نمودار 35وابستگي توان خروجي لیزر برحسب

درون نقطه كوآنتومي نتیجه ميشود .بههمین ترتیب

شعاع برای مخروطي با ارتفاع ثابت  34نانومتر كه

با افزایش اندازة نقطة كوآنتومي ،زمان گذار الکترون

شعاع آن از  8تا  35نانومتر تغییر كرده است را نشان

بین ترازهای لیزری كاهش ميیابد .بررسي اثر اندازة

ميدهد .همانگونه كه در این شکل دیده ميشود ،با

نقطة كوآنتومي بر زمان گذار الکترون ،كه تاكنون

افزایش اندازة نقاط ،ابتدا توان خروجي كاهش پیدا

مورد پژوهش قرار نگرفته بود ،نشان داد كه ابعاد

ميكند و پس از رسیدن به مقدار كمینة خود در شعاع

نقطة كوآنتومي تأثیر قابل توجهي بر روی زمان گذار

 3نانومتر ،دوباره و بهصورت كامالً خطي افزایش

دارد .در مرحلة بعد ،با حل معادالت آهنگ ویژة

ميیابد .كاهش توان در خروجي لیزر ،همانگونه كه

لیزرهای نیمرسانا با ترازهای گسسته به روش عددی

در شکل  5نیز دیده ميشود ،بهعلت جابجایي تابع

رانگـكوتا مرتبة چهار ،چگالي حاملهای بار روی

پوش الکترون از الیة خیس به مخروط است .در

ترازها محاسبه شدند و نتیجه گرفتیم كه واروني

واقع این تغییرات ،باعث تغییر دوقطبيهای گذار

جمعیت بین ترازهای برانگیخته اول و دوم باعث

ميشود؛ چرا كه دوقطبيهای گذار بهنوعي نشان

لیزری شدن سامانه خواهد شد .نهایتاً ،از آنجایي كه

دهندة میزان همپوشاني توابع موج نیز هستند.

تغییر ابعاد نقطة كوآنتومي بر طول عمر ترازهای
لیزری ،دوقطبيهای گذار و فركانس گذار مؤثر بوده،
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