
QC PCلیزرهای 

Quantum Cascade Photonic 
Crystal Lasers

وتونیلیزرهای کاسکید کوانتومی با کاواک کریستالی ف



PCفوتونی دالیل استفاده از لیزرهای کریستالی

تک قطبی بودن •

کاهش چشمگیر بازترکیب سطحی •

تزریق الکتریکی آسان•

ی نوری با ضریب کیفیت باالهاتحقق کاواک•

کوچک در کاواکVmodeدسترسی به •

کوچک سازی•

بوده وتشعشع TMبه صورت ذاتی در مد QCتشعشع لیزرهای •

سطحی ندارند







چاهدرتزریقیوفعالنواحیازالکترونیجریانعبور•

.شودمیفوتونتولیدبهمنجرکوانتومی

عملانجاممنظوربهوPhCکاواکیکتوسطنوریفیدبک•

یکنقشPhCکاواکدیگرعبارتبهشودمیتامینلیزینگ

.کندمیایفارارزوناتور

یناحیهدرکهباشدمیهاحفرهازایآرایهشاملکاواک•

دارندقرارQCپوششییناحیهزیرینقسمتدرنیزوفعال

نوریلگسباعثبراگتوزیعیفیدبککردنفراهمباهاحفره•

شوندمیقطعهباموازیبعددودر



PhCیک الیه ی نازک از ساختار 

(  TE)مدهای هدایت شده می توانند به صورت زوج

باشند( TM)و یا به صورت فرد 



InPدیاگرام باند برای مدهای هدایت شده ی یک الیه 

(قرمز)شکاف باند برای مدهای زوج باز 

(آبی)و برای مدهای فرد بسته می باشد



بررسی جریان آستانه
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. ΓXساختار(ΓJbساختار(PhCaدو نوع ممکن از ساختار 

به هم کوپل شدده و ضدریب تحدیدد مدد Ex,Ezمولفه های aدر ساختار 

پالریزاسیون مدوج را کده دارای مولفده ی bکاهش می یابد اما ساختار 

Ezودمی باشد حفظ می کند و باعث افزایش ضریب تحدید مد می ش

J



Qبررسی ضریب کیفیت 

مگدا بددا نانوکدداواک 1اخیدرا دسترسددی بده ضددریب کیفیددت هدایی در حدددود 
اما باید توجده داشدت .امکان پذیر است( PhC)های کریستالی فوتونی 

:توسط عواملی محدود می شود که عبارتند ازQکه ضریب کیفیت  

تلفات پراکندگی –

جذب نور در نقاط مختلف کاواک–

جذب حامل آزاد  به دلیل سطوح تزریق باال–

بدده دسددت آمددده بدده صددورت عملددی در (Q)بدداالترین ضددریب کیفیددت 
.می باشد۲۰۰۰۰حدود 

کده هدر ضریب کیفیت یک کاواک می تواند بده چندد جدز تقسدیم شدود
کدام از آن ها نشان دهنده ی تلفات اندریی در بخدش هدای مختلدف

.کاواک است
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مراحل ساخت قطعه





جریان    -مشخصه های ولتای

جریان-توان



تصویر یک نمونه ی نهایی از قطعه


