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 رژیمهای پویا و پویایی رفتاری لیزر نیمههادی مبتنی بر نقاط کوانتومی با، در این مقاله با استفاده از تحلیل معادالت نرخ تفاضلی تأخیری:چکیده
 سپس این معیارها برای اولین.استفاده از معیار عملکرد جاذب اشباعپذیر کوتاه و بلند برای قفلشدگی حالت غیرفعال مورد بررسی قرار گرفته است
بار برای حالت قفل ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است و نشان داده شده که در قفل حالت ترکیبی با جاذب اشباعپذیر کوتاه در مقایسه با قفل
 جریان آستانه در تمام رژیمهای کاری، حذف شده،)QS-ML( ، کلیدزنی حالت قفلشده،(Qs) ،Q رژیمهای کاری ناخواسته کلیدزنی،حالت غیرفعال
 راهکارهای مناسب، همچنین با تحلیل سازوکار تولید پالس و فرکانسهای پالس هارمونیکی.کاهش و نرخ تمایز پالسهای تولیدی افزایش مییابد
.جهت تولید فرکانسهای پالس هارمونیکی باالتر بهویژه هارمونیک سوم و نیز افزایش بازه رژیمهای عملکردی مطلوب مورد بحث قرار گرفته است
. قفل حالت غیرفعال، قفل حالت ترکیبی،Q  کلیدزنی، لیزر نقطه کوانتومی:واژههای کلیدی
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Abstract: In this article, the operational regimes and behavior of passively mode-locked quantum dot (QD) lasers have been
investigated based on analyzing delay-differential rate equations and exploiting short and long saturable absorber criteria. Then, these
criteria have been used for hybrid mode-locked QD lasers for the first time and it has been shown that elimination of unwanted Qswitching, Qs, Q-switching mode-locked, QS-ML regimes, decrease of the threshold current for all operation regimes, and
enhancement of the extinction ratio for generated pulses can be obtained in short-absorber hybrid structure compared with passively
mode-locked QD lasers. Also, by analyzing the pulse and harmonic pulse frequency generation mechanisms, proper approaches for
generation of higher-frequency harmonic pulses especially third harmonic generation and increase of required dynamical regimes’
range have been discussed.
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 -1مقدمه
لیزرهای مبتنی بر نقاط کوانتومی بهدلیل دارا بودن ویژگیهای ممتاز و
منحصر به فردی همچون جریان آستانه پائین ،پایداری حرارتی باال،
قابلیت حبس سهبعدی حاملها ،پویایی سریع حاملها ،ضریب  αبسیار
کوچک و پهنشدگی غیرهمگن 1ترازهای انرژی ،در زمینه تولید
پالسهای با عرض کم و فرکانس باالی نوری از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار هستند [ .]6-1مطالعات صورت گرفته در زمینه تولید
پالسهای باریک ،صرفنظر از انواع روشهای فشردهسازی پالس ،منجر
به ابداع روشهایی همچون استفاده از حلقههای بازخورد خارجی 2و
داخلی ،قفل کردن حالت )ML( 3فعال ،4غیرفعال ،5ترکیبی ،6تزریق
نوری 7و سایر روشهای ترکیبی شده است [ .]9-6[ ،]3در کل اعمال
هریک از روشهای قفل حالت به لیزر ،منجر به تولید پالسهای منظم و
فرکانس باال و نیز باعث کاهش چشمگیر بیثباتی زمانی 8بین پالسها
میشود بهگونهای که برای لیزر نوعی  InAs/InGaAsبا طول کاواک
 1mmدر طول موج  1/3µmو فرکانس  ،71GHzبیثباتی زمانی با اعمال
روش قفل حالت غیرفعال به  ،9psبا اعمال سیگنال  RFبه  ،181fsبا
تزریق نوری به  871fsو با اعمال تزریق نوری دوگانه به  686fsکاهش
یافته است [ .]1در مطالعات اخیر با تغییر در ساختار بدنه لیزر و اضافه
کردن دو حلقه بازخورد نوری به آن در یک لیزر  InAs/InGaAsبا طول
کاواک  8mmو در طول موج کاری  6/81µmو فرکانس ،81GHz
بیثباتی زمانی در قفل حالت غیرفعال به  61/1fsکاهش داده شده است
[ .]7روش قفل حالت غیرفعال نسبت به سایر روشهای قفل حالت دارای
سادگی بیشتر و نیازمند صرف هزینه کمتری است .عالوه بر این ،بهعلت
ساختار فشرده در این روش ،لیزر دارای قابلیت استفاده و حمل بیشتری
است .ولی مشکل عمده این روش قفل حالت به بیثباتیهای زمانی باالی
پالسهای آن باز میگردد که در سالهای اخیر جهت حل این چالش
مطالعاتی در زمینه استفاده از فیدبکهای نوری خارجی و همچنین
تزریق نوری به لیزر غیرفعال صورت گرفته است[ .]4در سالهای اخیر
در زمینه لیزرهای حلقوی 9حالت قفلشده ترکیبی مطالعات مهمی
صورت گرفته است .ارائه مدل ریاضی منطبق بر نتایج عملی و
آزمایشگاهی ،بررسی عملی تأثیر پهنای باند فیلتر طیفی ،نسبت شدت
اشباع نواحی بهره و جاذب اشباعپذیر و همچنین تأثیر تغییر ولتاژ اعمالی
معکوس و دامنه ولتاژ مدولهکننده ناحیه جاذب ،بر 10بازه قفلشدگی و
طول زمانی پالسها از جمله این تحقیقها هستند [.]61 ، 1
در سال  ،8111معادالت تفاضلی برای قفل حالت غیرفعال به همراه
تأخیر گزارش شده است [ .]66از آنجاییکه در اثبات این مدل
مفروضاتی همچون بهره و تلفات پایین و عدم اشباع کامل نواحی بهره و
تلفات در نظر گرفته نشده ،این معادالت برای لیزرهای نقطه کوانتومی
که دارای تلفات و بهره باالئی هستند بسیار مناسب است.
در سال  8161رژیمهای عملیاتی لیزر حالت قفلشده نقطه کوانتومی
یکپارچه دو قسمته بهصورت تحلیلی و عملی مورد مطالعه قرار گرفته
است [ .] 68معیار جاذب کوتاه و بلند برای اولین بار در این مرجع ارائه
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شده و به بررسی رژیمهای پویای لیزر تحت این دو نوع ساختار پرداخته
شده است .در این مرجع تأثیر پارامترهای مختلف لیزر بر روی دامنه
رژیمهای پویای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است.
در سال  8161همچنین لیزرهای نقطه کوانتومی یکپارچه تحت قفل
حالت ترکیبی بهطور تحلیلی و عملی مورد مطالعه قرار گرفته است [.]61
دامنه قفلشدگی برای روش قفل حالت ترکیبی بهدست آمده و عدم
تقارن این بازه قفلشدگی نسبت به قفل حالت غیرفعال نشان داده شده
است .امکان قفلشدگی حالت ترکیبی با اعمال سیگنال خارجی با
فرکانس نصف ،برابر و دو برابر فرکانس اصلی کاواک لیزر بهطور عملی و
نظری مورد بررسی قرار گرفته و بازه قفلشدگی به ازای هر سه حالت
بهدست آمده است .همچنین مدل ریاضی سادهشدهای که انطباق قابل
توجهی با نتایج آزمایشگاهی دارد ،ارائه شده است [ .]61 ،8از طرف دیگر
روش قفل حالت غیرفعال بهدلیل ساختار ساده نسبت به سایر روشهای
قفل حالت هنوز هم مورد توجه پژوهشگران بوده و روشها و ساختارهای
فیزیکی جدیدی برای بهبود پالسهای تولیدی آن ارائه میشود که
استفاده از حلقههای بازخورد متعدد نوری از جمله این روشها است [،7
.] 4
در این مطالعه به بررسی رژیمهای پویای تولیدشده در اثر تغییر
پارامتر جریان ورودی لیزرهای با جاذب اشباعپذیر کوتاه و بلند در قفل
حالت غیرفعال و ترکیبی با استفاده از نرمافزار متلب 11و روش عددی
تفاضل محدود 12پرداخته شده است .اگرچه تاکنون رژیمهای پویای
لیزرهای حالت قفلشده غیرفعال و فعال بهصورت گسترده مورد مطالعه
قرار گرفتهاند ،اما تاکنون مطالعهای در زمینه رژیمهای پویا و رفتار
لیزرهای حالت قفلشده ترکیبی صورت نگرفته است .همچنین معرفی و
استفاده از معیار جاذب اشباعپذیر بلند و کوتاه در این مطالعه برای
بررسی دقیقتر اثر همزمان سه پارامتر بهره ،تلفات و طول لیزر ،عالوه بر
امکان مطالعه رژیمهای پویای لیزر قفل حالت شده ترکیبی ،امکان
مقایسه ویژگیهای این حالت عملکرد با قفل حالت غیرفعال را فراهم
میسازد .این معیار بر مبنای پایداری رژیم تولید پالس ’نیو ‘13بوده (رژیم
پالسی پایدار زمانی برقرار خواهد بود که دامنه میدان الکتریکی خروجی
لیزر در فاصله زمانی بین دو پالس متوالی به صفر برسد [ )]68 ،66و
باعث پیدایش یا حذف رژیمهای کاری در لیزر شده و باعث پدید آمدن
نتایج جالبی در زمینه رژیمهای پویای لیزر میشود .بر اساس روش
طراحی شرح دادهشده در این مقاله ،امکان دستیابی به قابلیت حذف
رژیمهای ناخواسته کاری از جمله رژیمهای  Qsو ،Qs-MLتولید
هارمونیکهای باالتر (بهویژه هارمونیک سوم) در خروجی و اعمال هر
یک از روشهای قفل حالت مذبور به ساختارهای مطرحشده وجود خواهد
داشت.
در بخش  8مقاله حاضر ،به بررسی ساختار لیزر قفل حالت شده و
معادالت حاکم بر آن پرداخته میشود و در بخش  9نتایج حاصل از
شبیهسازی ارائه شده و در رابطه با نتایج مربوط به عملکرد لیزرهای قفل
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حالت شده غیرفعال و ترکیبی با جاذبهای اشباعپذیر به ترتیب کوتاه و
بلند ،به بحث ،مقایسه و نتیجهگیری پرداختهشده است.

 -2معرفی ساختار لیزر و معادالت حاکم بر آن
لیزر مورد بحث دارای ساختار یکپارچه در یک چیدمان حلقوی بوده که
از سه قسمت اصلی بهره ،جاذب اشباعپذیر و آینهها تشکیل شده و شمای
آن در شکل  6نمایش داده شده است .مجموع طول ناحیه بهره و جاذب
اشباعپذیر لیزر  6mmبوده (نسبت ناحیه بهره به ناحیه جاذب  3/6است)
و حلقهی بازخورد غیرفعال ،تأخیری به میزان  81psبه پالسهای نوری
بازگردانده شده به داخل کاواک اعمال میکند .در این ساختار ،ناحیه
بهره در بایاس مستقیم و ناحیه جاذب اشباعپذیر در بایاس معکوس قرار
دارد .بهعلت مدوالسیون آسان ولتاژ نسبت به جریان الکتریکی ،سیگنال
مدولهکننده ( )RFقفل حالت ترکیبی به ناحیه جاذب اشباعپذیر اعمال
میشود .فرکانس اصلی خروجی لیزر حدود  71GHzاست .معادالت
حاکم بر لیزر از یک معادله موج تفاضلی تأخیردار (رابطه  )6و چهار
معادله نرخ (روابط  )8-1تشکیل شده است که مشابه روابط ارائهشده در
[ ]12 ،10است.
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 gو  qبه ترتیب بیانگر ناحیه بهره و جاذب اشباعپذیر هستند P .احتمال
یافت حاملها در ترازهای نقاط کوانتومی و  Nچگالی حاملها در الیه
وتینگ 14نقاط کوانتومی است b .نرخ شکار حاملها از الیه وتینگ به
نقطه کوانتومی و  rنرخ فرار حاملها از نقطه کوانتومی به الیه وتینگ
است γ .و  δبه ترتیب عکس طول عمر حاملها در نقطه کوانتومی و الیه
وتینگ بوده و  s=gg/gqنسبت بهره تفاضلی به تلفات جاذب اشباعپذیر
است .پارامتر  g0معیاری از جریان ورودی به داخل ناحیه بهره است و
طبق رابطه ( ،)1به مشخصات مربوط به ساختار فیزیکی ناحیه بهره
وابسته است.
2

() 1

توصیفکننده فیدبک لیزر )b( ،شمای قسمتهای تشکیلدهنده لیزر
نقطه کوانتومی به ترتیب از سمت چپ :ناحیه جاذب اشباعپذیر (،)SA
ناحیه بهره ( )GAINو آینه .فاصله تأخیری  τمبین ساختار حلقوی لیزر
است که در معادله موج لحاظ شده است[.]7
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در روابط باال  Aاندازه پوش میدان الکتریکی در ابتدای جاذب
اشباعپذیر و
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G  g g l g 2 Pg  1

و

به ترتیب اندازه بهره تولیدشده توسط ناحیه بهره و

تلفات ایجادشده توسط جاذب اشباعپذیر را بیان میکنند که اندیسهای
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tr

در این رابطه  vسرعت گروه F ،ضریب کیفیت پرشدگی متقاطع و
چگالی حاملها در آستانه شفافیت لیزر و  ξطول ناحیه بهره لیزر است.
اثر ولتاژ معکوس و ولتاژ مدولهکننده خارجی اعمالشده به جاذب
اشباعپذیر طبق رابطه ( )4در پارامتر  τωوارد شده و طبق روابط ( )9و
( )1بهعنوان ضریب به پارامتر  rاعمال میشود [( ]69طبق []61-67
اثر ولتاژ خارجی اعمالی بر سایر زمانهای گذار و طول عمرها قابل
صرفنظر است).
Ntr

()4

شکل  :1شمایی از ساختار لیزر قفل حالت شده )a( .شمای





g 0   vg g F J g   g N g /  q d 

   exp V [1  a cos  2 f ext ] / v0 

در رابطه ( V )4اندازه ولتاژ معکوس a ،دامنه ولتاژ مدولهکننده و
 fextفرکانس سیگنال خارجی و  v0عددی ثابت (در این مقاله  -8ولت در
نظر گرفته شده است) است .مقادیر استفادهشده در محاسبات از مرجع
[ ]68اقتباس شدهاند.
در این مطالعه جهت کاهش زمان و حجم شبیهسازیها و همچنین
قابل مقایسه بودن پهنای طیف تولید اندازهگیری شده عملی در رژیم
حالت قفلشده با پهنای خط همگن ،از در نظر گرفتن پدیده پهنشدگی
ناهمگن نقاط کوانتومی صرفنظر شده است [ .]68همانطور که از
معادالت نرخ مشخص است ،پارامترهایی نظیر ابعاد و جنس نقاط
کوانتومی بهصورت مستقیم وارد معادالت نرخ نمیشود چرا که ابعاد و
جنس نقاط کوانتومی بهصورت مستقیم (از طریق تحلیل معادله
شرودینگر) بر روی تعداد ترازهای انرژی (مقادیر ویژه حاصله از معادله
شرودینگر) و انرژی رزونانس (اختالف انرژیهای حاصله) تأثیر داشته و
بهصورت غیرمستقیم بر روی زمانهای واهلش که در معادالت نرخ وارد
میشوند ،اثر میگذارد .همچنین ،معادالت نرخ با استفاده از روش عددی
تفاضل محدود و در نرمافزار متلب مورد تحلیل قرار گرفتهاند .لیزرهای
قفل حالت شده مبتنی بر نقاط کوانتومی به ازای افزایش جریان ورودی
به ناحیه بهره ،در رژیمهای عملکرد مختلفی همچون رژیمهای  Qsو Qs-
 ،MLرژیم حالت قفلشده اصلی و هارمونیکی قرار میگیرند .کیفیت و
فرکانس پالسهای تولیدی صرفنظر از پارامترهای اساسی مثل طول
کاواک و تکنولوژی رشد الیهها و نقاط کوانتومی عمدتًا به طراحی ساختار
خود لیزر وابسته است .سازوکار تولید پالس در لیزرهای دوقسمتی (که
از ادغام ناحیه بهره و ناحیه جاذب تشکیل شدهاند) به نحوی است که
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لبه پیشرو 15پالس توسط اشباع ناحیه جاذب اشباعپذیر و لبه پسرو 16آن
توسط اشباع ناحیه بهره شکل میگیرد .بهعبارت دیگر ،میزان تلفات و
بهره در این نوع از لیزرها در طی فرایند تولید پالس ثابت نبوده و متغیر
است .بنابراین این تغییر بهره و تلفات فرصتی را برای مطالعه رژیمهای
تولید پالس تحت عنوان ساختارهای  -6با ناحیه جاذب اشباعپذیر بلند
و  -8با ناحیه جاذب اشباعپذیر کوتاه ارائه میکند [ .]68معیار و مالک
برای لیزر با ساختار جاذب بلند برقراری رابطه ) gqlq>gglg+ln(κبه
ازای پارامترهای لیزر است[ .]68بدیهی است که با تعویض جهت عالمت
نامساوی معیار ساختار جاذب کوتاه بهدست خواهد آمد .طبق رابطه
ارائهشده ،بدیهی است که این معیار برحسب بیشینه تلفات و بیشینه
بهره نوع ساختار را مشخص مینماید .به بیان دیگر در این رابطه احتمال
حضور الکترون در نقاط کوانتومی ناحیه بهره ( 6بیشینه بهره تولیدشده
توسط ناحیه بهره)و در ناحیه جاذب ( 1بیشینه تلفات ایجادشده توسط
جاذب اشباع شونده)در نظر گرفته شده است که  G=gglgو Q=-gqlq
را نتیجه میدهد .همچنین پارامتر ) ln(ᴋبیانگر تلفات ذاتی کاواک است.

 -3نتایج و بحث
در این بخش نتایج حاصل از شبیهسازی لیزر با ساختار کوتاه و بلند
تحت اعمال قفل حالت غیرفعال و ترکیبی ارائه میشود .به این منظور
این بخش به سه قسمت ساختار جاذب کوتاه ،ساختار جاذب بلند و
نتیجهگیری تقسیم شده است.

تحلیل و مقایسه رژیمهای پویای . . .

این مدوالسیون باعث افزایش نرخ گسیل تحریکشده 18در دوره
تناوب زمانی برابر با عکس فرکانس اصلی لیزر شده و از طرف دیگر نرخ
گسیل تحریکشده در فاصله زمانی بین دو بیشینه متوالی پارامتر ( τwدو
کمینه سیگنال مدولهکننده) را کاهش داده و نهایتًا سبب حذف رژیم
 Qsمیشود.
همچنین جریان آستانه لیزر کاهش یافته و لیزر به ازای جریان
کمتری به رژیم فرکانس اصلی گذر خواهد کرد .بنابراین ،اگرچه نمیتوان
با اعمال قفل حالت ترکیبی هر دو رژیم نامطلوب  Qsو  Qs-MLرا حذف
کرد ولی با اعمال این نوع قفل حالت عالوه بر حذف یکی از این رژیمها،
میتوان جریان آستانه لیزینگ و نیز جریان آستانه برای کلیه رژیمها را
کاهش داد .همانطور که قبالً اشاره شد ،در لیزرهایی که دارای دو قسمت
بهره و جاذب اشباعپذیر هستند لبه پیشرو پالس خروجی توسط شفاف
شدن جاذب اشباعپذیر و لبه پسرو آن توسط اشباع ناحیه بهره ایجاد
میشود.
از طرفی در روش قفل حالت ترکیبی در رژیم فرکانسی اصلی لیزر
اعمال سیگنال  RFبه جاذب اشباعپذیر سبب کاهش سریع احتمال
واهلشها در ناحیه جاذب اشباعپذیر بهطور همزمان با لبه پسرونده
پالس تولیدی لیزر میشود .این خود سبب به صفر رسیدن میدان
الکتریکی خروجی لیزر بین دو پالس متوالی میشود.

 -1-3عملکرد پویایی در ساختار جاذب کوتاه
در ساختار جاذب کوتاه بیشینه بهره تولیدشده در ناحیه بهره از مجموع
تلفات ذاتی کاواک و بیشینه تلفات ناحیه جاذب اشباعپذیر بیشتر است.
در بررسیهای صورت گرفته برای این نوع ساختار ،در لیزر قفل حالت
شده غیرفعال به ازای افزایش جریان به ترتیب رژیمهای کاری( Qsدر
شکل  8بهاختصار با  QSRنمایش داده شده است)،)Qs-MLR( Qs-ML ،
فرکانسی اصلی و فرکانسی هارمونیکی پیشبینی شده است [ .]68نتایج
شبیهسازیهای ما همانطور که در شکل  )a(-8نشان دادهشده منطبق
بر نتایج مرجع [ ]68بوده و وجود تمام رژیمهای اشارهشده را در این نوع
ساختار و به ازای قفل حالت غیرفعال تائید میکند.
در روش قفل حالت ترکیبی همانطور که در شکل  )b( 8پیداست
بهعلت مدوالسیون تلفاتی که در ناحیه جاذب اشباعپذیر صورت میگیرد
رژیم کاری  Qsحذف شده و اولین رژیم کاری که لیزر در آن شروع به
تولید پالس میکند رژیم  Qs-MLاست .عمدهترین علت حذفشدگی
این رژیم وجود سیگنال مدولهکننده خارجی است .سیگنال RF
اعمالشده با استفاده از اثر فرانز کلدیش 17باعث تغییر زمان فرار حاملها
از داخل نقاط کوانتومی به الیه وتینگ جاذب اشباعپذیر شده و احتمال
حضور الکترون در نقاط کوانتومی این ناحیه را تغییر میدهد .در نتیجه
میزان تلفات تغییر کرده و بهعلت وجود تزویج نوری بین دو ناحیه بهره
و جاذب ،منجر به تغییر بهره لیزر شده و آن را با فرکانس سیگنال اعمالی
مدوله میکند (شکل .]69[ )9
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شکل  (a) . gg= 4 , gq=22 :2رژیمهای کاری لیزر برحسب جریان در
قفلشدگی حالت غیرفعال (b) .رژیمهای کاری لیزر برحسب جریان در
حالت قفلشدگی حالت ترکیبی به ازای  .V= 0.5v, a=1سایر پارامترها
یکسان هستند .در شکلهای باال عبارات:

SMR , FMR , QS-MLR ,

 QSRبه ترتیب مبین ناحیههای :رژیم  ،Qsرژیم  Qs-MLو رژیم حالت
قفلشده اصلی و هارمونیکی است.
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شکل  :3پالسهای خروجی رژیم  )g0=2/12( Qs-MLمنتج از اعمال
سیگنال  RFبه ناحیه جاذب اشباع شونده .خطوط خطچین ،نقطه-
خط ،خط ممتد ضخیم ،نقطهچین و خط ممتد نازک به ترتیب مبین
چگالی احتمال حاملها در نقاط کوانتومی ناحیه فعال و غیرفعال،
پالس خروجی لیزر ،چگالی حاملها در قسمت وتینگ ناحیه فعال و
غیرفعال است.

شکل  g0=2/6( :4و  )fm=40GHzتأثیر سیگنال خارجی اعمالی به ناحیه
جاذب اشباعپذیر بر روی بهره کل کاواک (|) )Total Gain=G-|Q|-|ln(κو
سازوکار تولید پالس .ستون  aبرای لیزر قفل حالت شده غیرفعال و
ستون  bبرای لیزر قفل حالت شده ترکیبی با ولتاژ معکوس  2/5ولت
بهدست آمده است .ردیف اول شکل موج خروجی لیزر ،ردیف دوم
بهره کل کاواک و ردیف سوم شکل و دامنه ضریب اعمالشده به نرخ
فرار حاملها از نقاط کوانتومی در اثر سیگنال خارجی است .در ردیف
دوم شکل ،بهره کل بزرگتر از صفر به معنای تولید فوتون در خروجی
لیزر و بهره کل کوچکتر از صفر به معنای جذب تمام فوتونها در
داخل کاواک و خروجی صفر است.

عالوه بر این ،بین دو پالس تولیدی تلفات کاواک افزایش یافته و
حساسیت لیزر را نسبت به نوسانات و نوفه تابش خودبهخودی 19کاهش
داده و نهایتًا باعث افزایش چشمگیر نرخ تمایز 20پالسهای تولیدی مطابق
شکل  7میشود.
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عالوه بر اینها ،همانطور که در شکل  7قابل مشاهده است ،نتایج
بهدستآمده حاکی از تأثیر بسیار اندک نا همفازی بین سیگنال اعمالی
و پالسهای خروجی لیزر است .به عبارتی لیزر در رژیم فرکانسی اصلی
نسبت به نا همفازی سیگنال خارجی حساسیت کمتری دارد.
همانند روش قفل حالت غیرفعال ،رژیم فرکانسی هارمونیکی در
روش قفل حالت ترکیبی نیز وجود دارد .با توجه به اینکه روش قفل
حالت ترکیبی از ترکیب روش قفل حالت فعال (استفاده از سیگنال )RF
و قفل حالت غیرفعال (استفاده از جاذب اشباع شونده) تشکیل شده
است ،بنابراین در هر یک از رژیمهای کاری اثر یکی از این روشها بر
دیگری غالب خواهد بود .همانطور که در رژیم فرکانسی اصلی روش
قفل حالت ترکیبی اثر جاذب اشباعپذیر بر اثر اعمال سیگنال خارجی
غالب بوده و فاز سیگنال تأثیر بسزایی بر روی خروجی نداشت.
نتایج تحلیل در روش قفل حالت ترکیبی حاکی از آن است که در
رژیم فرکانسی هارمونیکی قفل حالت ترکیبی اثر سیگنال خارجی پدیده
غالب بوده و لیزر نسبت به فرکانس و فاز سیگنال خارجی بسیار حساس
است .در رژیم فرکانسی هارمونیکی روش قفل حالت غیرفعال با توجه به
افزایش میزان جریان تزریقی به لیزر ،افزایش جمعیت حاملهای موجود
در الیه وتینگ و احتمال حاملهای نقاط کوانتومی ناحیه بهره سبب
میشوند تا ناحیه بهره بهسختی اشباع شود .این مقاومت در برابر اشباع
سبب کاهش نرخ تمایز پالسها مطابق شکل  )a(1میشود .در رژیم
هارمونیکی روش قفل حالت ترکیبی ،بهدلیل اینکه فرکانس سیگنال
اعمالی تقریبًا نصف فرکانس پالسهای خروجی لیزر است ،از هر دو پالس
لیزر یکی بهطور ناخواسته مورد تضعیف قرار میگیرد و این باعث کاهش
نرخ تمایز پالسها میشود .همچنین در این رژیم فاصله زمانی پالسها
بهگونهای است که گویا دو قطار پالس مجزا در داخل کاواک لیزر مشابه
شکل  )b(1وجود دارد.
بهطور کلی در روش قفل حالت ترکیبی فرکانس پالسهای خروجی
در یک محدوده فرکانسی برابر و یا مضربی از فرکانس سیگنال خارجی
میشود که اصطالحًا این محدوده را بازه قفلشدگی مینامند [.]2 ،7 ،8
در روش قفل حالت ترکیبی مخصوصًا در رژیمهای کاری هارمونیکی
نصف فرکانس اصلی باید توجه داشت که فرکانس اعمالی باید در محدوده
این بازه قفلشدگی باشد .در غیر اینصورت لیزر با فرکانس اصلی به
تولید پالس خود ادامه میدهد و این در حالی است که پالسهای تولیدی
دارای اعوجاج و بیثباتیهای زمانی خواهند بود .نکته حائز اهمیت در
اعمال قفل حالت ترکیبی به لیزر با جاذب اشباعپذیر کوتاه این است که
فرکانس خروجی لیزر مضرب مشترک فرکانس اصلی کاواک و فرکانس
سیگنال اعمالی است.
 -2-3عملکرد پویایی در ساختار جاذب بلند
در این حالت مقدار بیشینه بهره کمتر از مجموع تلفات کاواک و بیشینه
تلفات جاذب اشباعپذیراست .همانطور که در [ ]1بیان شده ،در روش
قفل حالت غیرفعال رژیمهای کاری  Qsو  Qs-MLحذف میشود.
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شکل  :7پالسهای خروجی رژیم  )g0=2/12( Qsو وابستگی آن به
احتمال واهلشها در نقاط کوانتومی و چگالی حاملهای الیه وتینگ
ناحیه بهره و جاذب اشباع شونده .خطوط خطچین ،نقطه-خط ،خط
ممتد ضخیم ،نقطهچین و خط ممتد نازک به ترتیب بیانگر احتمال
یافت حاملها در نقاط کوانتومی ناحیه بهره و جاذب اشباع شونده،
پالس خروجی لیزر ،چگالی حاملها در الیه وتینگ ناحیه بهره و جاذب
اشباعپذیراست.

شکل  :5پالسهای خروجی رژیم  .)g0=2/634( HMLخطوط
خطچین ،نقطه-خط ،خط ممتد کلفت ،نقطهچین و خط ممتد نازک به
ترتیب مبین چگالی احتمال حاملها در نقاط کوانتومی ناحیه بهره و
جاذب اشباع شونده ،پالس خروجی لیزر ،چگالی حاملها در قسمت
وتینگ ناحیه بهره و جاذب اشباعپذیراست )a( .متعلق به روش قفل
حالت غیرفعال و ( )bمتعلق به روش قفل حالت ترکیبی است.

شکل  (a) . gg= 4 , gq=4 :6و ) (bبه ترتیب رژیمهای کاری و فرکانس
خروجی لیزر برحسب جریان در قفلشدگی حالت غیرفعال (c) .و )(d

به ترتیب رژیمهای کاری و فرکانس خروجی لیزر برحسب جریان در
قفلشدگی حالت ترکیبی به ازای  .V= 0.5v, a= 1سایر پارامترها
یکسان هستند.
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نتایج شبیهسازیهای بهدستآمده به ازای قفل حالت غیرفعال و
ترکیبی در شکل  1نشان داده شده است .همانطور که در شکل  1قابل
مشاهده است ،این دو رژیم ناخواسته در روش قفل حالت ترکیبی هم
حذف شده است .علت حذف این دو رژیم به سازوکار تولید پالس در
لیزرهای مبتنی بر نقاط کوانتومی مربوط است .در این لیزرها ،رژیمهای
 Qsو  Qs-MLبهدلیل پائین بودن نرخ تزریق حامل به ناحیه بهره نسبت
به نرخ تولید فوتون در ناحیه بهره به وجود میآید .بهعبارت دیگر ،با
شفاف شدن جاذب اشباعپذیر و افزایش میزان گسیل تحریکشده داخل
کاواک بهدلیل تزریق ناکافی حامل به ناحیه بهره جمعیت حاملها در
الیه وتینگ و متعاقبًا در نقاط کوانتومی ناحیه بهره سریعًا تخلیه
میشوند .زمان بازیابی حاملهای الیه وتینگ که رابطه مستقیم با میزان
جریان ورودی دارد فرکانس پالسهای رژیم  Qsرا تعیین میکند.
سازوکار تولید پالس در رژیم  Qsدر شکل  4نشان داده شده است.
رژیم  Qs-MLهم همانند رژیم  Qsبوده و تنها تفاوت آنها با هم
مدوله شدن پالسهای بزرگ رژیم  Qsبا فرکانس اصلی لیزر بهدلیل وجود
ساختار حلقوی کاواک است .در شکل  2سازوکار تولید پالس این رژیم
نیز نشان شده است .علت حذف شدن این دو رژیم ،تلفات باالی
ایجادشده در ساختار جاذب بلند است .تلفات باال باعث افزایش جریان
آستانه لیزر و پر شدن الیه وتینگ ناحیه بهره میشود .به این دلیل این
دو رژیم ناخواسته در این نوع از ساختار وجود نخواهند داشت .لیزرهای
مبتنی بر نقاط کوانتومی اولین نوع از لیزر هستند که این دو رژیم
ناخواسته را بهکلی میتوان در آن حذف کرد .در [ ]8جهت به حداقل
رساندن بازه این رژیم در لیزرهای مبتنی بر چاه کوانتومی روشهایی
مثل -کاهش تعداد الیهها در ساختار ناحیه بهره جهت باال بردن جمعیت

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 4, winter 2017

 /6794مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،7زمستان 6931

حامل این ناحیه و کاهش تلفات کاواک ارائه شده است .اگرچه این
روشها دارای معایب و محدودیتهای فراوانی از جمله عدم توانائی در
کنترل تلفات ذاتی کاواک ،کاهش شدت میدان خروجی در اثر کاهش
تعداد الیههای ناحیه بهره (و یا در اثر کاهش چگالی نقاط کوانتومی در
هر الیه از ناحیه بهره) و کاهش نرخ تمایز پالسها بهعلت ازدیاد بیش از
حد جمعیت حامل در ناحیه فعال بهدلیل تزریق جریان باال هستند .این
در حالی است که تنها ایراد ساختار جاذب بلند ،جریان آستانه باالی آن
و در نتیجه افزایش تلفات حرارتی لیزر است .همچنین نباید فراموش کرد
که لیزرهای مبتنی بر نقاط کوانتومی حساسیت بسیار پائینی نسبت به
دما دارند و افزایش دما اختالل چندانی بر عملکرد آنها وارد نمیکند
[.]69 ،9
در لیزر با جاذب اشباعپذیر بلند با اعمال روش قفل حالت ترکیبی
با توجه به اینکه تلفات به خاطر اعمال ولتاژ معکوس افزایش یافته،
جریان آستانه نیز شدیدًا افزایش مییابد و در عین حال رژیم فرکانسی
اصلی شدیدًا به فاز سیگنال اعمالی وابسته میشود (نا همفازی کوچکی
بین سیگنال اعمالی و پالسهای خروجی لیزر میتواند منجر به عدم
تولید خروجی در لیزر شود) .در شکل  )b( 1حذف رژیم فرکانس اصلی
قابل مشاهده است .با اعمال فاز مناسب به سیگنال خارجی این رژیم
مجددًا به نتایج اضافه خواهد شد.
بهعلت جریان باالی اعمالشده ،تعداد حاملهای الیه وتینگ ناحیه
بهره افزایش یافته و این امر منجر به کاهش نرخ تمایز در پالسهای
تولیدی در بقیه رژیمهای موجود در لیزر میشود.

تحلیل و مقایسه رژیمهای پویای . . .

شکل  :9تغییر فرکانس خروجی با تغییر ولتاژ معکوس ناحیه جاذب
اشباعپذیر و تغییر رژیم کاری لیزر از رژیم هارمونیکی به رژیم
فرکانس اصلی و برعکس (.)g0=2/626

بنابراین اعمال قفل حالت ترکیبی برای ساختار جاذب بلند بهعلت
کیفیت بسیار پائین پالسهای تولیدی امری نامطلوب است مگر اینکه
اختالف بین کل تلفات کاواک و جاذب اشباعپذیر با کل بیشینه بهره
مقدار جزئی باشد.
همانطور که در شکل  )a( 1نمایش داده شده است ،ساختار جاذب
بلند در قفل حالت غیرفعال توانائی تولید هارمونیکهای فرکانسی باالتر
(حتی هارمونیک سوم) را در خروجی خود با کیفیت قابل قبولی دارد
ولی در قفل حالت ترکیبی در خروجی لیزر پالسی تولید نمیشود.
قابلیت دیگری که در لیزرهای یکپارچه دوقسمتی 21در هر دو نوع از
ساختار جاذب بلند و کوتاه وجود دارد ،توانایی گذر بین دو رژیم کاری
متوالی در هر دو روش قفل حالت غیرفعال و ترکیبی است .با تغییر مقدار
ولتاژ  DCمعکوس که به ناحیه جاذب اشباعپذیر اعمال شده است
میتوان بدون اینکه تغییری در جریان تزریقی به ناحیه بهره داد ،رژیم
کاری لیزر را تغییر داد .شکل  3تغییر رژیم از رژیم فرکانسی هارمونیکی
به رژیم فرکانسی اصلی را به ازای افزایش ولتاژ معکوس جاذب اشباعپذیر
در ساختار جاذب بلند نمایش میدهد.

 -4نتیجهگیری

شکل  :8پالسهای خروجی رژیم  )g0=2/18( Qs-MLو وابستگی آن
به احتمال واهلش در نقاط کوانتومی و چگالی حاملهای الیه وتینگ
ناحیه بهره و جاذب اشباعپذیر در ساختار با جاذب کوتاه .خطوط
خطچین ،نقطه-خط ،خط ممتد ضخیم ،نقطهچین و خط ممتد نازک به
ترتیب بیانگر احتمال یافت حاملها در نقاط کوانتومی ناحیه بهره و
جاذب اشباعپذیر ،پالس خروجی لیزر ،چگالی حاملها در الیه وتینگ
ناحیه بهره و جاذب اشباعپذیر است.
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لیزرهای قفل حالت شده با ساختار جاذب بلند عالوه بر حذف کامل
رژیمهای کاری ناخواسته  Qsو  ،Qs-MLدر قفل حالت غیرفعال ،از
پایداری دامنه و فرکانسی نسبی بیشتری نسبت به ساختار جاذب کوتاه
برخوردار هستند .اعمال قفلشدگی حالت ترکیبی به این ساختار بهدلیل
باال بودن تلفات کل باعث افزایش جریان آستانه ،لب ریز شدن 22الیه
وتینگ ناحیه بهره از حاملها و عدم اشباع این ناحیه و همچنین کاهش
نرخ تمایز پالسها در رژیم فرکانسی اصلی و هارمونیکی آن میشود .در
مقابل ،لیزر با ساختار جاذب کوتاه علیرغم جریان آستانه پائین بهعلت
تلفات نسبتًا کم لیزر نسبت به نوفه و نوسانات دامنهای خارجی حساستر
است .مناسبترین روش قفلشدگی حالت برای این ساختار روش
ترکیبی است .در قفلشدگی حالت ترکیبی فرکانس هارمونیکی مضرب
مشترک سیگنال اعمالی خارجی و فرکانس اصلی خود لیزر است بنابراین
با اعمال فرکانس دو برابر و یا ساخت کاواک کوتاهتر میتوان به
فرکانسهای هارمونیکی باالتری نیز دست یافت .همچنین حذف حالت
کاری  ،Qsکاهش جریان آستانه در تمام رژیمهای کاری و افزایش نرخ
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تمایز پالسهای تولیدی از دیگر ویژگیهای لیزرهای قفل حالت شده
 در هر دو ساختار عامل محدودکننده در.ترکیبی با جاذب کوتاه هستند
 عدم اشباع کامل ناحیه بهره،دستیابی به هارمونیکهای فرکانسی باالتر
است که این مشکل را میتوان با افزایش چگالی نقاط کوانتومی در ناحیه
 در هر دو نوع از.بهره و یا افزایش تعداد الیههای ناحیه بهره حل کرد
ساختار لیزر با اعمال ولتاژ معکوس به ناحیه جاذب اشباعپذیر و تغییر
 در این خصوص باید در نظر.آن میتوان رژیم کاری لیزر را تغییر داد
.داشت که فقط تغییر بین دو رژیم کاری متوالی امکانپذیر است
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