
جذب الکتریکیمدوالتورهای 



مقدمه

د در هر سیستمی که برای انتقال اطالعات چه در مسافت های دور یا نزدیک طراحی شده باش
که این سیگنالی که شامل اطالعات میباشد را بر روی یک موج با فرکانس باال سوار میکنند

.می نامندموج حاملموج را 

در سمت گیرنده موج حامل و موج اطالعات آشکار می شوند و اطالعات بدست آمده در گیرنده
.تقریبا به طور واقعی با اطالعاتی که باید انتقال میافت شباهت دارد

فاده از اندازه المانهای تشعشعی به طور معکوس به فرکانس حامل وابسته است بنابراین است
.حامل با فرکانس باال مفید است

میباشدحامل باالتر باشد پهنای باند انتقال بیشتری قابل دسترسیعموما هر قدر فرکانس.

ل واضح است که هنگام استفاده از حامل در رنج فرکانس های نوری پهنای باند به طور قاب
این امر سبب (. خواهد بودپهنای باند در رنج گیگا هرتز.)مالحظه ای افزایش خواهد یافت

.افزایش حجم انتقال اطالعات در فیبر نوری یا دیگر ادوات انتقالی مناسب میگردد

 دلیل مهم با کندی مواجه شده 2تالشهای اولیه برای ساخت خطوط مخابرات نوری عملی به
:  بود



1:فقدان منابع همدوس

2:فقدان محیط هدایت مناسب...

اعث کشف لیزر و فیبر نوری همه چیز را تغییر داد این عامل ها به ترتیب ب

.مهیا شدن یک منبع همدوس و یک محیط انتقال مناسب گردیدند

انتقال کابل های نوری عالوه بر پهنای باند کافی مزایای دیگری همچون تلفات

.را شامل میباشد... پایین دوام باال انعطاف پذیری و

دریك تقسیم بندي مدوالتورهاي نوري به دو نوع تقسیم مي شوند:

1: جذب الكتریكى(electroabsorption modulator)

2:نوري الكتریكى(electroptic modulator)

ادامه



مدوالتورهاي نوري الكتریكى 

 كي كار بر اساس تغییر ضریب شكست بر اثر اعمال میدان الكتریمدوالتورها این نوع از

.میكنند

 3مواد دي الكتریك مانندLiNbOجزء مواد اساسي در ساخت این نوع از مدوالتورها میباشد.

 ولت 3این نوع از مدوالتورها براي عملكرد صحیح احتیاج به اعمال ولتا ز معكوس باالي

.دارند

تحقیقات راجع به این مدوالتورها ادامه دارد و خارج از بحث این سمینار است.



مدوالتورهای اثر استارک و فرانزکلدیش

ش تینجه هر دو اثر استارک و فرانزکلدی

وتون استفاده از میدان الکتریکی  در جذب ف

هایی است که انرزی انها بسیار کمتر از

.انرزی باند ممنوعه است

 جذب عموما این پدیده به صورت

.توصیف میشود الکتریکی

 بر کهالکتریکیجذبمدوالتورهای

نتخاب پایه این پدیده استوارند میتوانند با ا

طول موج نور در مقایسه با یک انرزی 

.کمتر از انرزی باند ممنوعه ساخته شوند



مدوالتورهای جذب الکتریکی چاه کوانتومی

اه وقتی میدان الکتریکی عمودی به یک چ
کوانتومی چند گانه اعمال میشود میدان 

ه الکتریکی توابع الکترون و حفره را ب
جهت های مخالف چاه کوانتومی حرکت 

.میدهد

این یک اثر غالب است که میتواند مقدار
به انرزی تشدید اکسیتون را تغییر دهد و

صورت جابجایی قرمز در لبه جذب مشاهده
.میگردد

این جابجایی که به عنوان اثر محدود شده
کوانتومی استارک مطرح شده خیلی 
بزرگتر از اثر ایجاد شده استارک و 
فرانزکلدیش در نیمه هادیهای حجمی 

.میباشد



...

ر برای یک میدان                                   جابجایی در لبه جذب و تشدیدهای اکسیتونی د

ازجنس                        بزرگتر از                         چاه کوانتومی چند گانه 

.خواهد بود

 چون جابجایی قرمز تشدیدهای  اکسیتونی درQCSE عموما به خاطر تغییر در فاصله انرزی

.ریز باندهای داخلی حالت پایه میباشد الزم است که این مورد محاسبه شود 

ابط زیر جابجایی در انرزی حالت پایه ریز باندهای داخلی با استفاده از روکه میتوان نشان داد

:محاسبه میشود

                                                که        جرم موثر الکترون یا حفره       میدان اعمالی و      پهنای چاه میباشد
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...

ی برابرست مقدار جابجایی قرمز در انرزی تشدید اکسیتون یک حفره سنگین به صورت تقریب

:با

واضح است که یک وابستگی شدید بینQCSEبه سادگی میتوان .با پهنای چاه وجود دارد

کمتر از ev15-20حدودQCSEدریافت که وقتی انرزی فوتونهای فرودی بر یک مدوالتور

نور مقدار انرزی  تشدید اکسیتونی حفره سنگین در بایاس اعمالی صفر باشد مقدار جذب

یک همراه با بکارگیری.فرودی بسیار اندک بوده و یا اینکه هیچ جذبی صورت نمی پذیرد

وتون منطبق بایاس عمودی مناسب تشدید اکسیتون حفره سنگین شیفت پیدا کرده و با انرزی ف

میگردد و در نتیجه جذب قوی بوجود میاید
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تكنیك مرسوم در اعمال یك بایاس عمودي

در امتداد یك چاه كوانتومي چندگانه اعمال

یك بایاس معكوس دو سر یك دیود

p-i(MQW)-n نشان داده شده در شكل

.میباشد

شي این شكل شماتیكي از یك مدوالتور زدای

ه در این مدوالتورنور ب. مسا را نشان میدهد

صورت عمودي از یك قطعه عبور كرده و 

نسبت به صفحه الیه هاي چاه كوانتومي

 MQWضخامت كل ناحیه .عمود میباشد

میكرو متر و قطر دیود 1نوعا در حدود 

میكرو متر بوده و 100-50مسا نیز بین 

پنجره نوري در باالي قطعه نوعا در حدود

.نصف سطح دیود میباشد



QCSEپارامترهاي مهم براي مدوالتور 

 پارامترهاي مهم براي مدوالتورQCSEعمق مدوالسیون و .پهناي باند مدوالسیون:عبارتند از

.بایاس اعمالي آن

رد از جمله پارامترهاي مو.پهناي باند مدوالسیون توسط عوامل داخلي و خارجي مشخص میشود

فره ها از زمانهاي تفكیك و زماني كه براي برداشتن الكترونها و ح. توجه شكل گیري اكسیتون

.چاههاي مربوط توسط گسیل گرمایي و اثر تونل زدن است میباشد

معادله نرخ براي حامل ها عبارت است از:

كه طول       طول عمر بازتركیب الكترون و       زمان فرارescape time) ) میباشدزمان

هاي تونل زدن به جرم حاملها و میدان الكتریكي اعمالي ارتفاع سد و ضخامت آن وابسته 

پیكو 100-10با بسط و تحلیل مناسب این پارامترها به زمانهاي تونل زني در حدود .میباشد

دا شوند بنابر این اگر حامل ها با سرعت مناسب از چاههاي كوانتومي ج.ثانیه میتوان دست یافت

.گیگا هرتز بدست میاید100-50پهناي باند مدوالسیون ذاتي در حدود 
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 محدودیت خارجي مدوالسیون سرعت دیودp-i-n  است كه به صورت ثابت زمانيRC در

كل خازنهاي قطعه برابرست با مجموع خازن الیه ذاتي .دیود پیوندي خود را نشان میدهد

.و خازن بالشتك اتصال                            

مه هادي ضخامت الیه ذاتي و        ضخامت الیه اكسید بین بالشتك اتصال و زیر الیه ي نی

.مي باشد

مقاومت قطعه محدود به مقاومت ناشي از اتصاالت اهمي و تا حدودي به مقاومت نواحي خنثي

ز پهناي باند مدوالسیون بزرگتر اپیكو فاراد باشد0/2اگر مقدار كل خازن .دیود محدود میباشد

.قابل حصول استگیگا هرتز 40

ارامتر بدیهي است كه براي ادوات با سرعت باال اثر سلفي در اتصاالت سیمي به عنوان یك پ

.مهم مطرح میشود
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ین شاخص مدوالسیون نسبت حالت روشن خاموش یا نرخ خاموش شدن قطعه میباشددر نهایت ا

.نسبت به مقدار ضریب جذب وابسته به میدان در ولتاژ عملي وابسته است

رگ در براي یك شاخص بزرگ مدوالسیون داشتن یك جذب اكسیتوني شدید و یك تغییر بز

.مقدار جذب در واحد بایاس اعمالي ضروري میباشد

ون نیز قله هاي جذب اكسیتوني باكاهش دما افزایش مي یابد و انتظار میرود كه شاخص مدوالسی

.بهبود یابد

ه میتوان نشان داد كه ضریب جذب به خاطر جذب اكسیتوني در یك چاه كوانتومي به وسیل

:رابطه زیر داده میشود

كه شاخص مدوالسیون را میتوان با بكارگیري مواد انعكاسي به جاي مود انتقال در قطعه اي

.نور به طور عمودي به آن تابیده مي شود افزایش داد 
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با تشكر از توجه شما


