
بسم الّله الرحمن الرحیم



دانشکده مهندسی برق

InGaAsP/InPبررسی آخرین دستاوردهای لیزرهای چاه کوانتومی کرنشی 

سمینار درس  الکترونیک نوری 

:استاد 

آقای دکتر محمدنژاد

1394آذر ماه 



:آن چه در این سمینار خواهید دید

مقدمه

چاه کوانتومی کرنشی با بازدهی تزریق بهینهInGaAsP/InPلیزرهای 

شده های جفتچاه کوانتومی کرنشی با دیسکInGaAsP/InPلیزرهای 

یار کوتاه چاه کوانتومی کرنشی با قابلیت تولید پالس بسInGaAsP/InPلیزرهای 
های باالدر فرکانس
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مقدمه
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هایساختار با دیسک
جفت شده

ساختار با قابلیت
جمع بندیوتاهتولید پالس بسیار ک

هایهادینیمههدایتبانددرکرنشIII-Vشودمیباندلبهمکانتغییرباعث.

وبکسهایحفرهبینانرژیاختالفانرژی،گافتغییراتازایدرواستشدیدترظرفیتبانددرکرنشاثر

کرنش.کندمیتغییرسنگین

تحت فشارکششی

ی تفاضلیافزایش بهره

های تزریقی کمتردسترسی به لیزر تک مود در جریان

ی باند و باند تغییر فاصله بین لبه-1: تغییر نرخ بازترکیب اوژه به علت
تغییر چگالی جریان آستانه-2های جداشده حفره

TEهای سنگین با مود جفت شدن باندهای حفره

TMهای سبک با مود جفت شدن باندهای حفره



.چگالی جریان آستانه بسیار پایین است(SQW)در لیزر چاه کوانتومی منفرد 

نماید که ی باالیی را فراهم میبهره(MQW)های کوانتومی متعدد تعدد چاههای کوانتومی در لیزرهای با چاه

.پوشاندها را در کاواک کوچک میتلفات زیاد آینه

MQWمعایب 
تزریق غیر یکنواخت

تولید نقص در چاه کوانتومی کرنشی

.باشدمورد نیاز میµm 1.55ایمن برای چشم انسان، با عملکرد در طول موج هادی در کالسلیزرهای نیمه

.مورد استفاده قرار گرفتندInGaAsP/InPلیزرهای 
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کاربردهای 
کرنش

مخابرات نوری فضای آزاد

کاربردهای نظامی

مدوالتورهای جذب الکتریکی

کاربردهای اپتوالکترونیک مجتمع

اههای اپتیکی بسیار سریع وبسیار کوتتولید پالس

هامیکرو کاواک

غالبTEی مود مزیت لیزر چاه کوانتومی با بهره

عشعی مشخصات بهتر مانند ضرایب بازترکیب تش
ی تفاضلی باالتربزرگتر و بهره 

لیزر مدوالسیون مستقیم سریع
 تهادی با پوالریزاسیون شدی اپتیکی نیمهتقویت کننده
مدوالتورهای فاز

یابی به طول موج تواند دستمی%0.7میزان کرنش تا 
m µ1.55را فراهم نماید.

کرنش
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.ی فعال بستگی داردتا الیهP-InPی ی الیهبه فاصلهInGaAsP/InPکارایی لیزر 

.گیرندبر نوری مورد بررسی قرار میسه ساختار لیزری با ضخامت یکسان موج

:ی فعالناحیه
5nmچاه کوانتومی کرنشی تحت فشار با ضخامت 3

10nmبا ضخامت سد کوانتومی کرنشی کششی4

به میزان Znبا استفاده از pدوپ 

به میزان Siبا استفاده از nدوپ 
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تزریق بهینه
هایساختار با دیسک
جفت شده

ساختار با قابلیت
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300+دیاگرام باند انرژی برای ساختار  1mmجریان نوری برای یک لیزر 

150+ساختار : بهترین کارایی

کندمیافتترسریعجریان،افزایشبا450+ساختاربازدهیشیبداخلی،منحنیدر.
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های تزریق مختلفدر جریان300+تمرکز توزیع الکترون در ساختار  mA 400تمرکز توزیع الکترون حفره در جریان تزریقی 

. یابدباریکتر کاهش میSCLدر ساختار با P-InPباالیی و SCLی تمرکز الکترون در الیه

ازترکیب به منظور کاهش تاثیرات نشت الکترون، فرایند ب
ق ها و بهبود بازدهی تزریتشعشعی خود به خودی حامل

.باشدبهترین انتخاب می150+ها، ساختار حامل
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دیاگرام باند ساختار لیزر بهینه شده

جایگزین کردن موجبر دو قسمتی به 
جای موجبر یکپارچه به منظور 

ی ها در ناحیهمحدودیت بهتر حامل
فعال

استفاده از یک 
–ی فابری قطعه

پرو

بافته رویرشد ساختار هم
با استفاده n-InPی زیرالیه

MOCVDاز تکنیک 

تحدید مود جانبی با 
ر استفاده از ساختار موجب

ش ای و تکنیک زدایدولبه
شیمیایی تر

هایی داخل چسباندن میله
ی هتراشه به منظور اتصال الی

Pهای مسیبه هیت سینک
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منحنی جریان ولتاژ نوری  mA 1000توزیع میدان دور در جریان 

A 1.75در جریان mW 175ماکزیمم توان خروجی تک مود برابر با 

nm 1538برابر با mA 120ی خروجی در جریان تزریق طول موج ماکزیمم بهره
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های طراحی شدهساختار و ضخامت الیه

nm 6قسمت                           6ناحیه فعال 

InGaAsP محدود شده توسط %0.42دوپ نشده با کرنشSCH 110های nm

اشد ی کافی ضخیم بباید به اندازهP-InPی الیه
.تا ضریب جذب فلزی عمودی را کاهش دهد

ل ای به منظور حاستفاده از روش بسط موج صفحه
معادالت ماتریسی
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بهره بر حسب طول موج شدت بر حسب طول موج

nm 1508در طول موج TM357/cmی مود پیک بهره 

nm 1505در طول موج TE85/cmی مود پیک بهره

.باشددارای محدودیت اپتیکی بیشتر و همچنین بازتابش بزرگتر در دو وجه میTEمود 
.باشددر کاواک فابری پروی تجاری دشوار میTEلیزینگ برای مود 

.دارای ضریب کیفیت باالتری استTEنسبت به مود TMدر شرایط یکسان، مود 
.کنیمرا برای لیزینگ انتخاب میTMمود 
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:های جفت شدهفرآیند ساخت دیسک

 رشدSiO2 800به ضخامت nm به عنوان عایق تحت روشPECVD

شده روی های تشدیدگر جفتانتقال الگوی دیسکSiO2های فتولیتوگرافی استاندارد و روش زدایش با استفاده از تکنیکICP

 حذفSiO2مانده توسط روش باقیHF

ی عایق مانند نشاندن الیهSiNروی ویفر

 اتصالContact با روش فتولیتوگرافی و یا زدایشICP

اتصال فلزی نشاندنPشاملTi-Pt-Au و اتصال فلزیnشاملAu-Ge-Ni با استفاده از فرآیند استاندارد نشست فلزی

a( تصویرSEM بعد از زدایشInPی به وسیلهICP

b(10شده با شعاع های جفتتصویر میکروسکوپی از دیسک µm
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های تزریق مختلفطیف لیزینگ بر حسب طول موج در جریان

طول موج لیزینگ جریان تزریقی

1506.7 nm , 1511.9 nm 30 mA

1512.4 nm , 1514.3 nm 45 mA

1512.2 nm , 1520.5 nm 70 mA

1522.4 nm , 1524.3 nm 115 mA

2یفاصله nm7و nmکهاستمشاهدهقابلغالبمودهایبین
ازاشینکهاستنامتقارنومتقارنمودهایبینمودتقسیمبهمربوط
.باشدمیموجبردرانحراف

دهداستفاده از دو دیسک به عنوان کاواک کامل، طول اپتیکی و کوپلینگ اپتیکی را افزایش می
دهدتری را نشان میعدد کمتر و مناسبnm/mA 0.1باشد که در مقایسه با میکروکاواک تجاری با مقدار میnm/mA 0.04شیفت طول موج 

باشدباالتر از زمینه میmA ،25 dB 115شدت پیک مود غالب در جریان تزریقی 
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:سریعبسیاروکوتاهبسیاراپتیکیهایپالسکاربرد

مالتی پلکسینگ و دی مالتی پلکسینگ اپتیکی
تولید منابع پالسی همزمان
تولید منابع کالک اپتیکی

.های اپتیکی بسیار سریع و بسیار کوتاه نویدبخش بوده استپرو برای تولید پالس-پیکربندی فابری

علت

ی طول قطعهی ولتاژ جاذب قابل اشباع، قابلیت کنترل نرخ تکرار پالس به وسیلهابعاد فشرده، تنظیم ساده

.چاه کوانتومی غیرفعال با دو بخش بهره و بخش جاذب قابل اشباع استفاده شده استInGaAsP/InPاز کاواک فابری پروی 
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ساختار شماتیک لیزر دو قسمتی

µm 35بایاس معکوس به طول : جاذب قابل اشباع

µm 1140بایاس مستقیم به طول : قسمت بهره

µm 10گودال به منظور ایزوالسیون به طول 

یزیرالیهرویبافتههمساختاررشدn-InPروشبهMOVPE

کوانتومیچاه6باچندگانهکوانتومیچاهساختارشاملفعالیالیهInGaAsP

هایالیهتوسطکوانتومیهایچاهمحدودیتSCH80ضخامتبه nmطرفدوهراز
خیسزدایشواستانداردلیتوگرافیهایتکنیکتوسطقطعهساخت
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توان بر حسب ولتاژ بایاس معکوس اعمالی به قسمت جاذب–ی جریان مشخصه

.باشدمیmA 61برابر با V 0جریان آستانه در ولتاژ بایاس 

قطعهRFطیف 

3خطپهنای-dB300بابرابر KHz

50بابرابرنویزسطحبهسیگنالپیکنسبت dB

35.6فرکانسدرشدهقفلمودعملکرد GHz
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و آشکارسازی EDFAتقویت قطار پالسی توسط 
Autocorrelatorتوسط 

قطار پالسی خروجی لیزر و تطبیق با شکل پالس لورنتزین و جریان SAبا ولتاژ بایاس معکوس (FWHM)ی عرض پالس مقایسه
مستقیم قسمت بهره

افزایش عرض پالس با افزایش جریان بایاس مسقیم قسمت بهره به علت افزایش بازترکیب نویز
SAی پالس اپتیکی توسط کاهش عرض پالس با افزایش ولتاژ بایاس معکوس اعمالی به علت جذب لبه

ps 3.6تاps 1.03ازFWHMی متغیر بودن محدوده

(ی گزارش شده تا کنونبهترین نتیجه) ps 1.03به میزان 0.5v-ولتاژ بایاس معکوس وmA 120ترین شکل پالس در جریان بایاس ترین و بهینهکوتاه
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جمع بندی مطالب

.ی تفاضلی را در پی داردگردد و افزایش بهرهی باندها و زیرباندها میکرنش باعث تغییر مکان لبه

.تر استاثرات کرنش در باند ظرفیت محسوس

تشعشع داشته µm 1.55توانند در طول موج حدود میInGaAsP/InPلیزرهای چاه کوانتومی کرنشی 
.باشند

، به P-InPی های کوانتومی ناحیه فعال تا الیهی کم چاهبهترین بازدهی تزریق، در ساختارهای با فاصله
.آیددست می

.دهداستفاده از دو دیسک به عنوان کاواک کامل، طول اپتیکی و کوپلینگ اپتیکی را افزایش می

ن تواهای متفاوت، میها و بایاسی بهره و جاذب قابل اشباع با طولبا طراحی ساختار جدید با دو ناحیه جداگانه
.های اپتیکی بسیار سریع و بسیار کوتاهی را تولید نمودپالس




