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 لیسر پالسوَى سطحی ّای سطحی یک هؼادالت آٌّگ حاکن بر ٍارًٍگی جوؼیت ٍ جوؼیت پالسوَىثیر دها بر تأدر ایي هقالِ،  –چکیذُ 

گیرد. ًخست با استفادُ از رّیافت هاتریس چگالی کَاًتَهی ٍ استفادُ از قضیِ  ، هَرد بررسی قرار هیترازُ با هحیط بْرُ دٍ (اسپیسر)

 تأثیر دها افسایش شَد کِ هی دادُ ػذدی ًشاى تحلیلذ. سپس با ٌآی اسپیسر بذست هی ٍابستِ بِ دها برای لیٍَیل، هؼادالت آٌّگ

در یک اسپیسر بِ صَرت ػذدی   Qسَئیچ فرایٌذٍقَع  اهکاى در اداهِ،. داردّای سطحی ٍ ٍارًٍگی جوؼیت  سوَىپالجوؼیت  بر هٌفی

ٍ پالس ّای کَتاُ ٍ پراًرشی  یردقرار گ Qلیسرّای اپتیکی هی تَاًذ در چیذهاى سَئیچ  هاًٌذهی شَد کِ اسپیسر  هؼلَم .تست هی گردد

  از پالسوَى ّای سطحی تَلیذ کٌذ.

 .هؼادالت آٌّگ، Qپالسوَى سغحی، سَئيچ ، اسپيضس -ٍاطُ كليذ
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Surface Plasmon Laser (SPASER) 
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Abstract- In this paper, effect of temperature on the rate equations governing population inversion and surface Plasmon 

population in a SPASER with a two-level gain medium is investigated. First, using quantum density matrix and Liouville’s 

theorem, the temperature-dependent rate equations of a SPASER are obtained. Then, by numerical analysis it is shown that 

temperature increase has negative effect on surface Plasmon population and population inversion. In continuation, the 

possibility of Q-switching in a SPASER is numerically tested. It is found that, like optical lasers, a SPASER can be put is Q-

switching setup and produces high energy pulses of surface Plasmons. 
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 هقذهِ -1

دس سال بشای اٍليي باس اسپيضس )یا ليضس پالسوًَيکی(  ایذُ

فشایٌذی اسپيضس  [.1] تَسظ گشٍُ بشگواى اسائِ ضذ 2003

تقَیت پالسوَى سغحی با استفادُ اص گسيل القایی بشای 
اسپيضس بسياس بِ یک ليضس ضباّت عشص كاس  باضذ. هیتابص 

ّای  ي تفاٍت كِ خشٍجی اسپيضس پالسوَىبا ایداسد 

دس  [.2خشٍجی ليضس فَتَى هی باضذ ] ٍلیسغحی است 

با هحيظ کی پالسوًَي اسپيضس، یک ًاًَرسُ چيذهاى

است بشّوکٌص  ًَسافطاىّای  ای كِ ضاهل سًگيٌِ بْشُ

پالسوًَيکی ًقص  رسُ . دس ایي چيذهاى ًاًَكٌذ هی

ًقص هحيظ بْشُ سا باصی  ی ًَسافطاىّا سًگيٌِهطذد ٍ 

دیذگاُ اص  دس هشاجغاسپيضس بٌذی  فشهَل [.3] كٌٌذ هی

 ٍ گشفتِ شسسی قشاسب هَسدهاتشیس چگالی كَاًتَهی 

حاكن بش ٍاسًٍگی جوؼيت ٍ جوؼيت  هؼادالت آٌّگ

ایي دس  .[4] ًذا دست آهذُ بِ ّای سغحی پالسوَى

 هقالِ دس .است طذُدس ًظش گشفتِ ًتأثيش دها هؼادالت 

ٍی هؼادالت تأثيش دها بش س [4]هشجغ  با تبؼيت اص حاضش

ّای  حاكن بش ٍاسًٍگی جوؼيت ٍ جوؼيت پالسوَى آٌّگ

ٍ ػذدی دس ٍضؼيت پایا )هستقل  ًظشی دیذگاُسغحی اص 

ضَد  ًطاى دادُ هیگيشد.  هی قشاس بشسسی اص صهاى( هَسد

شُ هَجب كاّص ٍاسًٍگی كِ افضایص دهای هحيظ بْ

ّای سغحی دس اسپيضس  تؼذاد پالسوَىت ٍ جوؼي

 بٌذی هستقل اص دها اص ًظش فشهَل، ِدس اداهضَد.  هی

بصَست ػذدی تست  دس اسپيضس Qاهکاى ایجاد سَئيچ 

ٍقَع ایي پذیذُ دس  هؼلَم هی ضَد كِضذُ ٍ 

 باضذ. با فشاّن كشدى ضشایظ ضذًی هی اسپيضس

هی تَاى پالس ّای  سدس اسپيض Qسَئيچ  آصهایطگاّی

 .كَتاُ ٍ پشاًشطی اص پالسوَى ّای سغحی ایجاد كشد

 یل ًظریتحل -2

ًاًَرسُ پالسوًَيکی است كِ دس یک هحيظ  یک اسپيضس

الکتشیک تَسظ  الکتشیک قشاس گشفتِ است. هحيظ دی دی

)هثل ًقغِ كَاًتَهی( بغَس تؼذادی هَلکَل سًگی 

. كٌذ ٍ ًقص هحيظ بْشُ سا باصی هی ضذُپش یکٌَاخت 

هثل تابص ) خاسجی ٍقتی هحيظ بْشُ با ػاهل تحشیک

بشاًگيختِ ضذُ ٍ اًشطی  شّوکٌص كٌذ( بالکتشٍهغٌاعيسی

ٍ  كٌذ ٌتقل هیپالسوًَيکی ه ا بِ ًاًَرسُاش س تحشیکی

ضَد.  دس آى هیّای سغحی  باػث تحشیک پالسوَى

باػث  ًيضدس ًاًَرسُ ّای سغحی  ک پالسوَىتحشی

ل القایی تحشیک القایی هحيظ بْشُ ضذُ ٍ هٌجش بِ گسي

فيذبک یٌذ ضَد. ایي فشا آى هی سًگيٌِ ّای تابص تَسظ

ّای  پالسوَى كٌذ تا ایٌکِ عَس اداهِ پيذا هی ّويي

ّای  سغحی هَسد تقَیت هثبت قشاس گشفتِ ٍ هيذاى

ضَد. بشای بذست کتشیکی جایگضیذُ بسياس قَی ایجاد ال

ّای  سًگيٌِآٍسدى سٍابظ حاكن بش اسپيضس دس ٍضؼيت پایا، 

گشفتِ  دٍ تشاصُ دس ًظش ّای اتنهحيظ بْشُ ليضسی بصَست 

اص  ّا اتنبشّوکٌص ًاًَرسُ پالسوًَيکی با  ضًَذ. هی

d.Eػباست عشیق 


 گيشد كِ دس آى  صَست هیd


بشداس  

Eٍ هواى دٍ قغبی اتن 


هيذاى الکتشیکی رسُ پالسوًَيکی  

 گشفتي رسُ پالسوًَيکی با دس ًظش. باضذ هیاتن دس هحل 

هيذاى الکتشیکی  ،بصَست یک ًَساًگش ّواٌّگ كَاًتَهی

)t,r(E
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آى  كِ دس
nâ  ٍnâ  بِ تشتيب ػولگشّای خلق ٍ فٌای

السوَى سغحی پ)هذ دٍقغبی، چْاسقغبی ٍ ...(ام  nهذ 

 باضٌذ. هی

اگش اًشطی دسًٍی اتن سا با ّاهيلتًَی اص عشفی 
gH  اًشطی ٍ

دسًٍی رسُ پالسوًَيکی سا با ّاهيلتًَی 
pH  ّاهيلتًَی ٍ

بشّوکٌص سا با 
IH  ًوایص دّين آًگاُ ّاهيلتًَی كل

 ّذ بَد:هجوَػِ بصَست صیش خَا
 

Ipg HHHH  (2                                   )  

 

كِ با رسُ  تشاصی داضتِ باضين هطخصی اتن دٍاگش تؼذاد 

ليتًَی بِ پالسوًَيکی دس بشّوکٌص باضٌذ آًگاُ ایي ّاه

 صَست صیش ًَضتِ هی ضَد:
 

  


n p

p

p

nnng rdaaHH )(.)ˆˆ( )( 
 

             (3)  

 

است. سٍی كل اتن ّای دٍ تشاصی  كِ دس آى جوغ دٍم بش

ٍ با فشض ایٌکِ فقظ یک هذ  3دس  1سابغِ  قشاس دادىبا 

( دس ًاًَرسُ nبا ضاخص  )هؼوَالً هذ دٍ قغبیپالسوًَيکی 

 :ضَد خَاّين داضت تحشیک هی

 



 ًَصدّويي كٌفشاًس اپتيک ٍ فَتًَيک ایشاى بِ ّوشاُ پٌجويي كٌفشاًس هٌْذسی فَتًَيک ایشاى 
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صیش اتشیس ایي ّاهيلتًَی دس پایِ اًشطی اتن بِ صَست ه
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تشاصی سا هی تَاًين دس  دٍهاتشیس چگالی هشبَط بِ اتن 

حضَس بشّوکٌص با هيذاى ّاسهًَيک پالسوَى بِ صَست 

 :دس ًظش بگيشینصیش 
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یي ضکل هاتشیس چگالی بِ ابشسسی ليضسّا هؼوَالً دس 

اسپيضس ٍ ليضس اص . بِ خاعش ضباّتی كِ [5] لحاػ هی ضَد

ّويي ضکل سا بشای هاتشیس لحاػ اصَل كاسكشدی داسًذ 

سد هاتشیس چگالی كِ  .گيشین چگالی اسپيضس دس ًظش هی

اص  .باضذ است بایذ بشابش با یکجوغ ػٌاصش قغش اصلی آى 

ّا دس  خيلی اص اتن حضَس دها باػث هی ضَد آًجایيکِ

آًْا بایذ اضٌذ ٍ بِ تشاص پایيي گزاس ًکٌٌذ حالت تحشیکی ب

. ایي كاس هؼادل ایي حزف كٌين 3ٍم سابغِ جوغ د سا اص

هقذاس  یک بااست كِ سد هاتشیس چگالی سا بِ جای 
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بشابش دس ًظش بگيشین. ایي ّواى  

اس ای است كِ ًَیسٌذگاى ایي هقالِ آًشا بشای اٍليي ب ًکتِ

 اًذ. لحاػ كشدُ

 چگالی ٍ استفادُ اص قضيِ ليٍَیل با داضتي هاتشیس

 H,i 


  با هؼادالت حاكن بش اسپيضس سا هی تَاًين

 gبا آٌّگ  حضَس پوپ دسگشفتي هيشایی ّا  ًظش دس

 بصَست صیش بذست آٍسین:
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hadrAكِ دس آى  ndd 01212 ).(


 است فشكاًس سابی .
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na0
  ٍاسًٍگی جوؼيت تحَل صهاًی ًيض بِ تشتيب

داهٌِ هيذاى الکتشیکی ًاضی اص ٍ  2ٍ  1بيي تشاصّای 

 ّستٌذ.ًاًَرسُ پالسوًَيکی 

 :آیٌذ بِ صَست صیش دس هی 7دس ٍضؼيت پایا هؼادالت 
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2دس ایي سٍابظ 

0nn aN  ّای  است كِ تؼذاد پالسوَى

ًيض  اسپيضسی یتطذیذ دّذ. فشكاًس سغحی سا ًطاى هی

 آیذ: صیش بذست هی بصَست
 

)(

)(

12

1221






n

nn
s




 (9      )                                 

آهذُ دس هشجغ  ظ بذستبا بشسسی بيطتش بش سٍی سٍاب

تَاى ضشط جبشاى اتالف سا دس اسپيضس  [ هی4هشجغ ]

بذست آٍسدُ ٍ آى سا اص ًظش ػذدی بشای بشخی اص هَاد 

 [.6،7،8پالسوًَيکی ًَظَْس بشسسی كشد ]
 

 تحلیل ػذدی -3

تأثيش افضایص ٍ كاّص دها دس چيذهاى بشای تحليل ػذدی 

ضاهل  كِ 2/3الکتشیک  اسپيضس، اص هادُ ای با ضشیب دی

 كٌين. سًگی است استفادُ هیهَلکَل  1000cNتؼذاد 

سغحی  ّای يت پالسوَىؼجو باال ًوَداس-1دس ضکل 

دس  7سابغِ بشحسب آٌّگ دهص هحيظ بْشُ با استفادُ اص 

evsهحذٍدُ فشكاًسی فشٍسشخ ًضدیک  1/2  بشای

تشسين ضذُ است. تش اص آى دهاّای صفش كلَیي ٍ باال

ّواًغَس كِ هطاّذُ هی ضَد، افضایص دها هَجب كاّص 

ثيش دها البتِ تأپالسوَى ّای سغحی دس اسپيضس هی ضَد. 

خيلی كن است ٍ بش سٍی تؼذاد پالسوَى ّای سغحی 

 [.6] استباالی اسپيضس حشاستی  پایذاسی اهش ػلت ایي

ضکل  دس دس دٍ دهای هختلف ًيضًوَداس ٍاسًٍگی جوؼيت 

 ًطاى دادُ ضذُ است.ٍسظ -1

پایيي عيف خشٍجی اسپيضس سسن ضذُ است -1دس ضکل 

كِ ًطاى هی دّذ با افضایص دها عيف ضؼيف تش ٍ پْي تش 

هی ضَد. ایي اهش یک هَضَع ضٌاختِ ضذُ دس هبحث 
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ليضسّا است ٍ ها دس ایٌجا آًشا دس اسپيضسّا ّن هطاّذُ 

 كٌين. هی

 

هحيظ  آٌّگ دهصحسب : تؼذاد پالسوَى ّای سغحی بش1ضکل 

ٍاسًٍگی )ًوَداس باال(.  دس دهای صفش كلَیي ٍ دهای باال بْشُ دٍ تشاصُ

بش حسب آٌّگ دهص هحيظ  هحيظ بْشُ 2ٍ  1ّای جوؼيت بيي تشاص

)ًوَداس  دس دٍ دهای هختلفخشٍجی اسپيض عيف  .بْشُ )ًوَداس ٍسظ(

 پایيي(.

سا تست  دس اسپيضسّا Q سَئيچ فشایٌذکاى ٍقَع اه اداهِدس 

دس ًظش  ٍاسًٍگی جوؼيت اٍليِبشای ایٌکاس یک . هی كٌين

بش حسب صهاى حل سا دس دهای صفش  7ٍ هؼادالت  گشفتِ

باال تحَل صهاًی ٍاسًٍگی جوؼيت ٍ -2دس ضکل . هی كٌين

ًاضی اص پایيي تؼذاد پالسوَى ّای تَليذ ضذُ -2دس ضکل 

ًطاى دادُ ضذُ است. ّواًغَس كِ وؼيت ٍاسًٍگی ج ایي

كاهالً ٍاضح است ٍاسًٍگی جوؼيت اٍليِ با گزضت صهاى اص 

ّایی ایجاد  پالسوَىبيي هی سٍد ٍلی باػث هی ضَد 

بِ صَست یک پالس كَتاُ با قلِ كِ جوؼيت آًْا ًذ ضَ

دس ليضسّا  Q. ایي تحَل یادآٍس فشایٌذ سَئيچ استبلٌذ 

اٍليِ صیاد تبذیل بِ یک است كِ یک ٍاسًٍگی جوؼيت 

كن بش هؼادالت حاپالس قَی ٍ كَتاُ ليضسی هی ضَد. پس 

سا ّن پيص بيٌی هی كٌٌذ.  Qاسپيضس ٍقَع فشایٌذ سَئيچ 

دس  Qدس هَسد سَئيچ ّيچ هغلب ًظشی ٍ تجشبی تاكٌَى 

ركش ًطذُ است ٍ ًَیسٌذگاى ایي دس هشاجغ  اسپيضسّا

ایٌذ سا با شایي فٍقَع هقالِ اٍليي كساًی ّستٌذ كِ 

 یيذ هی كٌٌذ.استفادُ اص هؼادالت تأ

 
 

تحَل ٍاسًٍگی جوؼيت )باال( ٍ تحَل تؼذاد پالسوَى ّای : 2ضکل 

 .سدس اسپيض Qسغحی )پایيي( با فشاّن كشدى ضشایظ سَئيچ 

 گیری ًتیجِ -4

دسایي هقالِ، هؼادالت آٌّگ جفت ضذُ حاكن بش ٍاسًٍگی 

ّای سغحی دس یک اسپيضس  وؼيت پالسوَىجوؼيت ٍ ج

ٍ  ُدها بذست آهذ ٍاسد كشدىبا هحيظ بْشُ دٍ تشاصُ با 

ًطاى دادُ ضذ كِ افضایص دها هَجب كاّص 

ّای سغحی ٍ كاّص ٍاسًٍگی جوؼيت دس  پالسوَى

دس  Qٍقَع پذیذُ سَئيچ  اهکاىاسپيضس هی ضَد. ّوچٌيي 

 .گشدیذاص لحاػ ػذدی تست ٍ پيص بيٌی  اسپيضس
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خواظ  ،سیل کامل در چارچوب نظزیه تاتعی چگالیما تا استفاده اس روش امواج تخت تهساخته خطی تا پتان ،در این مطالعه –چکیذه 

ضزیة  ،الکتزیکهای حقیقی و موهومی تاتع دیقسمتایم. تزرسی کزده 1x0 را ته اسای مقادیز BAsxSb1-xاپتیکی آلیاص نیمزسانای 

مطاهذه  .انذمحاسثه ضذه (RPA)ای  ف انزصی تا استفاده اس تقزیة ااس کاتورهجذب اپتیکی، ضزایة تاستاب، ضکست و خاموضی و تاتع اتال

-می تغییز ته مقذار ناچیشیو تمامی ساختارهای موجود انزصی گا ف   ،الکتزیکثاتت دی ،Asگزدیذ که در این آلیاصها تا ااشایص غلظت اتم 
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 مقذمه -1

 III-Vًيوشػاًاّای  ءوِ خض ZnSتا ػاختاس تشويثات تَس 

تِ  ،فشدؿاىِتِ دليل خَاف هٌحلش ت ،آیٌذتِ حؼاب هی

تؼياس هَسد تَخِ  ،ى ًيوشػاًاّای تا گاف اًشطی تاالػٌَا

لزا ایي هَاد دس ػاخت اًَاع لغؼات اپتيىی  ،اًذلشاس گشفتِ

ٍ  UVٍ الىتشًٍيىی هاًٌذ دیَدّای ًَسگؼيل آتی ٍ 

 ذگيشًّوچٌيي دیَدّای ليضسی هَسد اػتفادُ لشاس هی

ػِ هـىل ػوذُ تشای لغؼات ًيوشػاًای تا گاف  .[1]

 ّایتواعایداد  ،ػغَح ًاخاللیػثاستٌذ اص:  ،ًَاسی پْي

اص آالیيذى ایي  تتشای حل ایي هـىال .پایذاسیاّوی ٍ 

. .. چْاستایی ٍ ،ّا ٍ تـىيل آلياطّای ػِ تاییهَاد تا اتن

َاد ه ،الیِ هحافظ ،وِ تِ كَست الیِ اٍلوٌين اػتفادُ هی

 اًاخيش .سًٍذهَثش لغؼات اپتَالىتشًٍيه ٍ غيشُ تِ واس هی

خَاف ػاختاسی ٍ الىتشًٍی هحاػثات هـاتْی تش سٍی 

اها  ،[2]اًدام ؿذُ اػت BAsxSb1-xتایی آلياطّای ػِ

تا وٌَى ّيچ  ،ػليشغن اّويت ٍ واستشد فشاٍاى ایي تشويثات

. ای تش سٍی خَاف اپتيىی آًْا كَست ًگشفتِ اػتهغالِ

ّای تِ تشسػی ٍیظگی ،تِ ّويي هٌظَس دس واس حاضش

   پشداصین.هی xایي هَاد تا اػوال همادیش هختلف اص اپتيىی 

 روش محاسثات -2

تا  تاتؼی چگالیدس ایي هغالؼِ هحاػثات تش پایِ ًظشیِ 

ٍ سٍؽ اهَاج  WIEN2k [3]اػتفادُ اص وذ هحاػثاتی 

( FP-LAPWتخت تْؼاختِ خغی تا پتاًؼيل واهل )

 ّوثؼتگی -تشای هحاػثِ اًشطی تثادلی. ُ اػتاًدام ؿذ

اص تمشیة ؿية تؼوين یافتِ تا تاتؼی پشدٍ ٍ ّوىاساى 

 RKmaxدس ایي هحاػثات پاساهتش  .[4]اػتفادُ ؿذُ اػت

(R تيي ٍ ؿؼاع وَچىتشیي وشُ هَفييKmax  تشداس هَج

ای تيـيٌِ ػذد وَاًتَهی تىاًِ صاٍیِ ،8لغغ اػت( تشاتش 

ٍ تشداس  10ّای اتوی تشاتش دسٍى وشُتاتغ هَج  تشای تؼظ

 1/212(Ryd) تشای تؼظ پتاًؼيل ٍ چگالی تاسهَج لغغ 

Gmax=  ًمغِ  1000دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. تؼذادk 

تشای ّوگشایی اًشطی دس هٌغمِ اٍل تشیلَئي اًتخاب ؿذُ 

 kًمغِ  3000اػت وِ تشای هحاػثِ خَاف اپتيىی تِ 

 افضایؾ یافتِ اػت. 

 تایجن -3

داسای ػاختاس تاؿذ وِ هی BSb ،پایِ ایي آلياطّا تشوية

mFتلٌذ سٍی تا گشٍُ فضایی اػت. یاختِ تؼيظ ایي  34

 (0ٍ0ٍ0)ػاختاس ؿاهل دٍ اتن پایِ اػت وِ یىی دس هىاى 

)ٍ دیگشی دس هىاى 
4

1

4

1

4

1
لشاس گشفتِ اًذ. تٌاتشایي،  (ٍٍ

دس  Bاتن  4ادی )ؿثىِ هىؼثی ػادُ( دس یاختِ لشاسد

-دس داخل ؿثىِ لشاس گشفتِ Sbاتن  4ّا ٍ ّا ٍ ٍخِگَؿِ

ٍ یا تِ  Asّای ّای اًتخاتی تشای آالیيذى اتناًذ. دسكذ

ٍ تـىيل آلياطّای  Sbاتن  4ػثاستی خایگضیٌی آًْا تا 

BAsxSb1-x ،  0 ,25/0 ,5/0 , 1,75/0 :تشاتش تاx=  هی-

 BSb  ٍBAsّواى تشويثات دٍتایی   =0x ,1دس  .تاؿٌذ

دٌّذ وِ ایي هحاػثات ًـاى هیایداد خَاٌّذ ؿذ. 

دس یه ؿثىِ  =75/0,25/0xآلياطّا تِ اصای همادیش 

mPتا گشٍُ فضایی ػادُ هىؼثی دس  =5/0x ٍ تِ اصای  34

-هتثلَس هی mP 24یه یاختِ چْاسگَؿِ تا گشٍُ فضایی

ذ. الصم تِ روش اػت تا تَخِ تِ ػِ دسكذ اًتخاتی ؿًَ

 4وِ ّش یه اػذاد كحيحی ًؼثت تِ  75/0ٍ  5/0 ،25/0

 ًياصی تِ لزا ،تاؿٌذهی دس داخل ؿثىِ لشاسدادی Sb اتن

لشاسدادی اًدام  یاختِػلَل ًثَدُ ٍ هحاػثات دس اتش ایداد

 1دس ؿىل  ،تِ هٌظَس دسن پاػخ اپتيىی. ؿذُ اػت

تِ اصای  BAsxSb1-xآلياط  ّای ولی تشایچگالی حالت

ًـاى دادُ ؿذُ  xتشای  1ٍ  75/0 ،5/0 ،25/0 ،0 همادیش

اس ػاختتِ دليل تـاتِ هَخَد تيي ایي تشويثات فمظ  اػت.

 2دس ؿىل  75/0Sb25/0BAsّای خضئی ًَاسی ٍ چگالی حالت

 دّذ ًـاى هیهحاػثات ػاختاس ًَاسی  آٍسدُ ؿذُ اػت.

 

 BAsxSb1-x ّای ولی آلياط: چگالی حالت1ؿىل          
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داسای گاف  75/0Sb25/0BAs ءوِ ّوِ ایي تشويثات تِ اػتثٌا

داسای یه گاف  75/0Sb25/0BAs. هؼتمين ّؼتٌذًَاسی غيش

-دس هشوض ًاحيِ اٍل تشیلَئي هی ًَاسی هؼتمين دس ًمغِ 

تشويثات همادیش گاف اًشطی هحاػثِ ؿذُ تشای ایي  تاؿذ.

تِ  1ٍ  75/0 ،5/0 ،25/0 ،0 تشاتش xهختلف ادیش تِ اصای هم

 201/1 ٍ 057/1 ،872/0 ،789/0 ،764/0تشتية تشاتش تا 

اص همایؼِ ایي همادیش تا ًتایح گاف  تاؿذ.هی الىتشٍى ٍلت

وِ تِ تشتية  [2]هحاػثاتی اخيش تشای ایي آلياطّا 

 ،761/0 ،653/0روش ؿذُ ػثاستٌذ اص:  xدسكذّای 

ؿَد هـاّذُ هی ،الىتشٍى ٍلت 206/1 ،061/1 ،881/0

تا وٌَى ّيچ  وِ اًغثاق لاتل تَخْی حاكل ؿذُ اػت.

 تاییٍ تشويثات ػِ BSbتشای گاف اًشطی ًتيدِ تدشتی 

دس ایي  ،ّواًغَس وِ اص ًتایح پيذاػت. گضاسؽ ًـذُ اػت

دس حذ چٌذ  گاف اًشطی ،Asآلياطّا تا افضایؾ غلظت اتن 

  یاتذ.دّن افضایؾ هی

 

 ّای خضئی تشوية: )الف( ػاختاس ًَاسی ٍ )ب( چگالی حالت2ؿىل 
BAs0.25Sb0.75 

 الىتشیه ّای اپتيىی هَاد تا هحاػثِ تاتغ دیٍیظگی

ؿَد. تشای هحاػثِ ػْن تيي ًَاسی ًاؿی اص تشسػی هی

تایؼت یه خوغ تٌذی ّای هؼتمين الىتشًٍی هیاًتمال

-ی پشؿذُ تِ حالتّاّای هوىي اص حالتسٍی توام اًتمال

تشای ایي واس اص تمشیة فاص  ،ّای پش ًـذُ سا هحاػثِ وشد

ؿَد. ًتایح حاكل اص اػتفادُ هی (،RPA)ای واتَسُ

الىتشیه ّای حميمی ٍ هََّهی تاتغ دیهحاػثِ لؼوت

لؼوت حميمی تاتغ ًـاى دادُ ؿذُ اػت.  3دس ؿىل 

-وِ تا تىاسگيشی تثذیالت وشاهشص الىتشیه دی

 ،ّای خضئیكشفٌظش اص تفاٍت ،ؿَدًٍيه هحاػثِ هیوش

ػاختاسّای اكلی دس  داسد. اتتشويثوِ سًٍذ هـاتْی دس ّ

 دس BSbوِ تشای  ایي عيف ػثاستٌذ اػت اص: یه پيه

 

تاتغ ساػت(  : لؼوت حميمی )ػوت چپ( ٍ هََّهی )ػوت3ؿىل 

 الىتشیه تشای ّوِ تشويثاتدی

تغييش  Asایؾ دسكذ اتن ٍ تا افض لشاس داسد eV 1/3اًشطی 

ؿَد تغَسیىِ هـاّذُ ًویچٌذاًی دس همذاس ایي پيه 

 3/4تا  5/3هحذٍدُ تيي  دس BAsهىاى ایي پيه تشای 

یه ؿية واّـی ٍخَد داسد وِ  .الىتشٍى ٍلت لشاس داسد

یه وويٌِ وِ دس ایي  ،ؿَدهٌفی هی تؼذ اص آى 

افضایؾ ای اػت ٍ تذًثال آى یه تشويثات تِ كَست ؿاًِ

 ؿَد.ّای تاالتش دیذُ هیآّؼتِ تِ عشف كفش دس اًشطی

 ،BSbالىتشیه اػتاتيه تشای همذاس ثاتت دی

75/0Sb25/0BAs، 5/0Sb5/0BAs  دس ساػتایx (z)، 

25/0Sb75/0BAs  ٍBAs  405/11 ،221/11تِ تشتية، 

هحاػثِ ؿذُ  753/9ٍ  544/10 ،(024/11) 909/10

گشفت وِ تا افضایؾ همذاس  تَاى ًتيدِتٌاتشایي هی اػت.

As ثاتت دی ،ٍ یا تِ ػثاستی وَچىتش ؿذى ؿؼاع اتوی-

الىتشیه ها تِ همادیش ثاتت دییاتذ. الىتشیه واّؾ هی

 BSbتشای دٍ تشوية  [5] الىتشیه ًظشیهمادیش ثاتت دی

 ٍBAs ًِضدیه  ،اًذگضاسؽ ؿذُ 65/9ٍ  3/11تشتية وِ ت

ٍ تشای  aتا حشٍف  ّای اكلی عيف پيه ذ.ٌتاؿهی

تِ  5/0Sb5/0BAsتشای آلياط  xx  ٍzz ّایهَلفِ

هغاتك آًاليض ًَاسی  اًذ.ًاهگزاسی ؿذُ axx ٍ azzتشتية تا 

اتن تَس ٍ  p2ّای اٍستيتال BAs كَست گشفتِ تشای تشوية

p4 اٍستيتال  ّای اٍليِتِ ػٌَاى حالت اتن آسػٌيه ٍs2 

ًمؾ اكلی سا دس گزاسّای  ،ْاییً تِ ػٌَاى حالت اتن تَس

تشای ّش  BAsxSb1-xدس آلياطّای  اپتيىی تش ػْذُ داسًذ.

 ،B ّش ػِ اتن p اٍستيتال =25/0x, 5/0, 75/0 ػِ دسكذ

As ٍ Sb ّای ّای اٍليِ ٍ اٍستيتالتِ ػٌَاى حالتs  اتنB 

 ٍAs ػْن اكلی دس گزاسّای  ،ّای ًْاییتِ ػٌَاى حالت
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 a، axx ٍ azzؿتِ ٍ هٌـأ ػاختاسّای اپتيىی سا تش ػْذُ دا

 چْاسگَؿِتا تَخِ تِ ػاختاس  .ّاػتًاؿی اص ایي اًتمال

ّای اپتيىی دس دٍ ٍ اًغثاق عيف 5/0Sb5/0BAsآلياط 

پيذاػت(  5ٍ 3،4ّای )ّواًغَس وِ اص ؿىل x  ٍzساػتای 

تَاى ًتيدِ گشفت وِ ایي تشوية داسای خاكيت هی

 تغ اتالف اًشطی الىتشٍىتا ،دس اداهِ ّوؼاًگشدی اػت.
EELS  ػوت چپ( ًـاى دادُ ؿذُ  4هحاػثِ ٍ دس ؿىل(

دس ٍاحذ  Eاػت. ایي تاتغ هتٌاػة تا احتوال اتالف اًشطی 

 تشای یه الىتشٍى دس حال ػثَس اص هحيظ اػت. ،عَل

تؼٌَاى پيه پالػوًَی  ، EELSتشیي پيه دس ؿاخق

چگالی  ّای خوؼیوِ تياًگش تشاًگيختگی ؿَدهی ؿٌاختِ

  

الىتشٍى )ػوت چپ( ٍ ضشیة تاصتاب  عيف اتالف اًشطی :4ؿىل 

   )ػوت ساػت(

تٌْا یه  ،فَق ّوِ تشويثاتالىتشًٍی دس تلَس اػت. دس تاس 

ّای ؿَد وِ هتٌاظش تا پالػوَىللِ هاوضیون هـاّذُ هی

 ،BSbحدوی اػت. تٌاتشایي تيـتشیي اتالف اًشطی تشای 
75/0Sb25/0BAs، 5/0Sb5/0BAs  دس ساػتایx (z)، 
25/0Sb75/0BA  ٍBAs  82/18 ،33/18تِ تشتية دس، 

اتفاق  ،الىتشٍى ٍلت 32/21ٍ  29/20 ،(62/19)62/19

)ػوت ساػت( تشای  4ؿىل ضشیة تاصتاب دس  افتذ.هی

تيـتشیي همذاس  ،تشويثات تَس هحاػثِ ؿذُ اػت

ّوِ ایي تشويثات دس تاصُ اًشطی  تاصتاتٌذگی اص ػغح تشای

ّای هَضؼی هاوضیونتاؿذ. ٍلت هی-الىتشٍى 20تا  5

ػوت  -خظ ػياُ) 5وِ دس ؿىل  k()ضشیة خاهَؿی 

ّای لؼوت هتٌاظش تا وويٌِ ،چپ( ًـاى دادُ ؿذُ اػت

ّای ضشیة خزب الىتشیه ٍ تيـيٌِحميمی تاتغ دی

 

 ،ػوت چپ(-ػياُ خظ)ّای هشتَط تِ ضشیة خاهَؿی : عيف5ؿىل 

 چپ( ٍ ضشیة خزب )ػوت ساػت( ػوت -ضشیة ؿىؼت )خظ ػثض

 ،BSbتشای  ()تاتغ  یػوت ساػت( اػت. للِ -5)ؿىل 
75/0Sb25/0BAs، 5/0Sb5/0BAs ساػتای  دسx (z)، 
25/0Sb75/0BAs  ٍBAs  (5/6) 1/6 ،08/6،2/6تِ تشتية دس، 

ّا دس ایي اًشطی افتذ.اتفاق هی ،الىتشٍى ٍلت 6ٍ  8/6

دس ًتيدِ تلَس  ،گيشدتيـتشیي همذاس خزب كَست هی

    دّذ.چٌذاى ؿفافيتی اص خَد ًـاى ًوی

 گیزی نتیجه -4

ٍ دس چاسچَب ًظشیِ تاتؼی  FP-LAPWتا تىاسگيشی سٍؽ 

تشسػی ؿذ.  BAsxSb1-xآلياطّای خَاف اپتيىی  ،چگالی

وِ  ذٌدّّا ًـاى هیًتایح ػاختاس ًَاسی ٍ چگالی حالت

افضایؾ تا  ٍ تاؿٌذایي تشويثات داسای ػاختاس هـاتِ هی

ّوچٌيي  ،یاتذالىتشیه واّؾ هی، ثاتت دیAsغلظت اتن 

گاف اًشطی ٍ تواهی ػاختاسّای هَخَد تِ همذاس ًاچيضی 

تا  .یاتٌذّای تاالتش اًتمال هیافضایؾ ٍ تِ ػوت اًشطی

گضاسؽ لثلی دس هَسد خَاف  ٌىِ تا وٌَىتَخِ تِ ای

-ایي هحاػثات هی ،ًـذُ اػت ِسائا آلياطّاایي اپتيىی 

  ّای اپتيىی ایي تشويثات ؿَد.تَاًذ هَخة غٌای داًؼتِ
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1هحوذ ،رحیوی  1جَاد، خلیل سادُ 1 هْذی ،رحوتیقبئذ  1عیذ احوذ، پَرّبؽوی
 

 )ع(ًؾگبُ جبهغ اهبم حغیيتْزاى، دا1

. هذار ضَدگسارش هی  M2≤1.02با فاکتَر کیفیت پرتَ  دهص جاًبی دیَدی Nd:YAGلیسر حالت جاهذ  ساخت   در ایي هقالِ  -چکیذُ 

جْت کٌترل دقیق طَل هَج . با بساهذ تکرار ٍ جریاى قابل تٌظین ساختِ ضذ( QCWبرای کار در هذ ضبِ پیَستِ ) لیسر دیَدّا راُ اًذاز

 برای لیسر دیَدّا سیستن خٌک کٌٌذُ طراحی ٍ ساختِ ضذ. در طراحی کاٍاک از ،باضذهٌبع دهص کِ ٍابستِ بِ دهای لیسر دیَد هی

کِ عالٍُ  ُّایی از جٌس آلَهیٌیَم ٍ بِ ضکل ًین استَاًِ ساختِ ضذ. بازتابٌذضذچیذهاى دهص جاًبی ٍ جفت ضذگی ًسدیک استفادُ 

ضذُ ضبیِ  ساختِلیسر   LASCADبِ کوک ًرم افسار  .بر بازتاب ًَر هٌبع دهص درٍى هادُ فعال ًقص گرهابری از هادُ فعال را ًیس دارًذ

 .ّرتس بِ دست آهذ 1هیکرٍثاًیِ ٍ ًرخ تکرار پالس  232هیلی شٍل با عرض پالس  2خرٍجی  پرتَ سازی گردیذ.

 یبگ -ًئَدیویَم  جبهذ، دهؼ جبًجی، دهؼ دیَدی، لیشر حبلت -كلیذ ٍاصُ

 PACS – 14101141كذ 

 

Simulation and fabrication of side diode pumped Nd:YAG solid state laser 

Pourhashemi, Seyed Ahmad; Ghaed Rahmati, Mahdi; Khalilzade, Javad; Rahimi, Mohammad 

Tehran, Imam Hossein University 

Abstract- In this paper fabrication of a side diode pumped Nd:YAG laser with beam quality factor  M2≤1.02  is 

reported. Driver circuit, working at quasi continues wave (QCW) mode, and having tunable pulse repetition rate 

and input current was fabricated. For exact controlling of pumping diode wavelength, which depends on 

temperature of the diode laser, cooling system for laser diodes was designed and constructed. In designation we 

used side pump and close couple configuration. An aluminum reflector fabricated in the form of a half cylinder 

and also reflect the light pumping source within the active material and role heatsink from active material. The 

fabricated laser was simulation by LASCAD software. 2 mJ output pulses with 230 microseconds time duration, 

and 1 Hz pulse repetition rate were achieved. 

Keywords: side pumping, diode pumping, solid state laser, Nd:YAG  

PACS No:140.0140 

  جاًبی دیَدی دهص Nd:YAGساخت لیسر حالت جاهذ ٍ  ضبیِ سازی
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 هقذهِ -1

-ّبی ثی ییكبراعط هبیوي ثِ دلیل ثؼذ اس اختزاع لیشر تَ

ّبی سیبدی در سهیٌِ پیؾزفت ٍ تَعؼِ ثذیل آى، تالػ

0 كبرایی، [1]ای آغبس گزدیذالؼبدُلیشر ثب عزػت خبرق

ی ثبال ثِ ّوزاُ تٌَع ّب تَاىپبیذاری ٍ اهکبى دعتیبثی ثِ 

هبتزیظ هیشثبى ل )طَل هَجی ًبؽی اس گًَبگًَی هبدُ فؼب

لیشرّبی حبلت جبهذ ًغجت ثِ  ٍ آالیؼ( ثبػث ؽذُ تب

 0 [2]ای ثزخَردار ؽًَذعبیز لیشرّب اس اّویت ٍیضُ

اًتخبة هٌجغ دهؼ در ثبسدّی كل ٍ تَاى اپتیکی خزٍجی 

ٍ طزاحی هَثز ثَدُ ثز حغت تَاى فزٍدی ٍ كیفیت پزتَ 

ثب ٍرٍد دیَد لیشر ثِ  0[3]دّذقزار هی یزلیشر را تحت تأث

َلی ثشرگ در لیشرّبی ی لیشرّبی حبلت جبهذ تحگغتزُ

افشٍدُ ؽذ0  ّب آىّبی رٍی داد ٍ ثز قبثلیت حبلت جبهذ

ثبسدّی ثبال كن حجن ثَدى عیغتن ٍ دٍام ثیؾتز ثبػث 

دیَد لیشرّب ثِ 0 پیؾزفت چؾوگیز دهؼ دیَدی گزدیذ

هحیط دلیل ّوپَؽبًی خَة طیف تبثؾی ثب طیف جذثی 

ز، ٍ تَلیذ گزهبی كوتز، ثبسدّی ٍ طَل ػوز ثیؾت فؼبل

خٌک عبسی آعبى ٍ اهکبى طزاحی در هقیبط كَچک 

 0[4]گزدیذًذّب ّبی خَثی ثزای فلؼ الهپجبیگشیي

 Nd:CaWO4ذلیشر حبلت جبه 1963ي ثبر در عبل ًخغتی

تحت ًبًَهتز  818در   GaAs اس دیَد ِثب ًَر اًتؾبر یبفت

یشرّبی ٍ اس آًجب ثِ ثؼذ دهؼ دیَدی ل دهؼ قزار گزفت

عبخت  طزاحی ٍ  0 در ایي هقبلِ[5حبلت جبهذ رؽذ یبفت]

دهؼ جبًجی دیَدی گشارػ  Nd:YAGلیشر حبلت جبهذ 

 ؽَد0هی

 بخص تجربی -2

 % ٍسًی1ثب آالیؼ  Nd:YAGهبدُ فؼبل اًتخبة ؽذُ  

Nd0 ثبؽذهتز هیهیلی 4هتز ٍ قطز هیلی 65، ثِ طَل

 طیف جذثی آى را ثب اعتفبدُ اس Nd:YAGجْت دهؼ 

)فیلوبًی( ثذعت آٍردین0  تَعط الهپ 1ل چیذهبى ؽک

ًؾبى دادُ ؽذُ اعت0 ثب قزار  2طیف تبثؼ الهپ در ؽکل 

ّبیی اس طیف قغوت 1دادى ًوًَِ در چیذهبى ؽکل 

ی ًقبط یبثذ كِ ًؾبى دٌّذُالهپ ؽذتؾبى كبّؼ هی

ًقبط فزٍرفتِ  3ل ثبؽذ، ثٌبثزایي در ؽکجذثی ًوًَِ هی

ّبی جذة ؽذُ اس الهپ ی طَل هَجُّب( ًؾبى دٌّذ)درُ

دیذُ  Nd:YAGكِ در طیف جذثی  ّوبى طَر ثبؽذ0هی

ًبًَهتز دارای قلِ  818( در طَل هَج 3 ؽکلد )ؽَهی

 0ثبؽذجذة هی

 
ثذعت آٍردى طیف جذثی ًوًَِ  چیذهبى اعتفبدُ ؽذُ جْت :1ؽکل

 تَعط الهپ

 
 Spectra  Star S100: طیف تبثؾی الهپ گزفتِ ؽذُ تَعط2ؽکل

 
ی طَل كِ ًقبط فزٍرفتِ ًؾبى دٌّذُ Nd:YAG: طیف جذثی 3ؽکل

 Spectra Star S100ثبؽذ كهِ تَعهط  ی جذة ؽذُ اس الهپ هیّب هَج

 گزفتِ ؽذُ اعت0

ْیِ ت  ArAa01Q0180 در اثتذا دٍ ػذد لیشر دیَد هٌبعت

ٍات، خط  181لیشر دیَد دارای تَاى خزٍجی 0 گزدیذ

هتز، عبًتی 5/3طَل  هیکزٍهتز ٍ 81تبثؾی ثِ ػزض 

-درجِ هی 11درجِ ٍ ٍاگزایی افقی  45ٍاگزایی ػوَدی 

در هذ ؽجِ  ایي لیشر دیَد كِ هذار راُ اًذاس ثزای ثبؽذ0

ایي لیشر دیَد  ، عبختِ ؽذ0كٌذ یهكبر ( QCWپیَعتِ )

ثب  ثزای خٌک عبسی ایي لیشر دیَدثبؽذ0 آة خٌک هی

ا ثِ دیَد ّبیی كِ اتصبل هٌجغ آة هقطز رعبختي راثط

در داخل دیَد لیشر ثِ  آة هقطز كٌذ،لیشر ثزقزار هی

طَل هَج  پظ اس راُ اًذاسی لیشر دیَد آیذ0گزدػ در هی



 ًَسدّویي كٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى ثِ ّوزاُ پٌجویي كٌفزاًظ هٌْذعی فَتًَیک ایزاى                                     
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ثجت   SpectraStarS100 خزٍجی آى تَعط  طیف عٌج

 ًؾبى دادُ ؽذُ اعت0 4ؽکل  كِ در گزدیذ

 
تَعط ثذعت آهذُ  ArAa01Q0180طیف خزٍجی لیشر دیَد : 4 ؽکل

 S100 Spectra Starطیف عٌج 

ٍ طیف تبثؾی  Nd:YAGی ثیي طیف جذثی اس هقبیغِ

یبثین كِ ّوپَؽبًی در هی ArAa01Q0180 لیشر دیَدّبی

خَثی ثیي ایي دٍ طیف ٍجَد دارد ٍ هٌجغ هٌبعجی ثزای 

 (50 ثبؽٌذ )ؽکلهی Nd:YAGدهؼ 

 
ٍ طیف  ArAa01Q0180: اًطجبق ثیي طیف تبثؾی دیَد لیشر 5 ؽکل

ًقبط فزٍرفتِ ًؾبى  Nd:YAGكِ در طیف جذثی  Nd:YAGجذثی 

 ثبؽذ0 یهجذة ؽذُ اس الهپ  یّب هَجی طَل  دٌّذُ

در ایي لیشر هَرد ًظز طزاحی ٍ عبختِ ؽذ0 ؼ كبٍاک ده

ی فؼبل در توبط ثب كبٍاک دهؼ كِ اس جٌظ طزاحی هبدُ

گیزد كِ ػالٍُ ثز آلَهیٌیَم عبختِ ؽذُ اعت قزار هی

ِ كبٍاک دهؼ هٌتقل ؽذُ ٍ ًقؼ اًؼکبط ًَر، گزهب ًیش ث

ی فؼبل را ًیش دارد0 ًوبی جبًجی كبٍاک اس هبدُ گزهب ثز

 ًؾبى دادُ ؽذُ اعت0 7ٍ 6ل دهؼ در ؽک

 11ثبؽذ0 آیٌِ ػقت ثِ ؽؼبع تؾذیذگز دارای دٍ آیٌِ هی

درصذ ٍ آیٌِ جلَ تخت ٍ ضزیت  111هتز ٍ ضزیت ثبستبة 

ثبؽذ0 هی هتزهیلی 93درصذ ٍ طَل تؾذیذگز  81ثبستبة 

 0ًؾبى دادُ ؽذُ اعت 8ًوبیی اس تؾذیذگز در ؽکل 

 

 
: ًوبی جبًجی كبٍاک دهؼ طزاحی ؽذُ كِ ػالٍُ ثز اًؼکبط 6ؽکل 

 ی فؼبل را ًیش دارد0ًَر ًقؼ گزهبثزی اس هبدُ

 
 : ًوبی جبًجی كبٍاک دهؼ طزاحی ٍ عبختِ ؽذُ 7 ؽکل

 
 : ًوبی جبًجی تؾذیذگز8 ؽکل

دعتیبثی ثِ فبكتَر كیفیت ثبال  رثِ هٌظَدر ایي پضٍّؼ 

 كبّؼ دادُ ؽذ، لیشر یّب ٌِیآعطح هقطغ پزتَ خزٍجی 

در ًْبیت  0گؾت حجن هذ در لیشركِ هٌجز ثِ كبّؼ سیبد 

 تَلیذ ؽذM2≤1.02   0پزتَ  تیفیفبكتَر كپزتَ ثب 

 311 آهپز ٍ سهبى پبلظ 45 دهؼ هٌجغجزیبى ثب ج )ًتبی

هیلی صٍل در  2زٍجی ی اًزصی خهیکزٍثبًیِ( ًؾبى دٌّذُ

 ثبؽذ0ّزتش هی 1هیکزٍثبًیِ ٍ ًزخ تکزار  231سهبى پبلظ 

تَعط  طیف عٌج طیف خزٍجی لیشر عبختِ ؽذُ كِ 

SpectraStarS100   ًؾبى  9گزفتِ ؽذُ اعت در ؽکل

ی طَل هَج خزٍجی در دادُ ؽذُ اعت كِ ًؾبى دٌّذُ

 ثبؽذ0ًبًَهتز هی 1164
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طیهف   ثذعت آهذُ تَعهط   Nd:YAG: طَل هَج خزٍجی لیشر9ؽکل

 Spectra  Star S100عٌج 

دعتیبثی ثِ طزاحی ثْیٌِ جْت تَلیذ پزتَ ثب  ثِ هٌظَر

كبٍاک لیشر ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار  ثبال، كیفیتفبكتَر 

LASCAD 0ؽجیِ عبسی گزدیذ 

آًبلیش  دهبیی هیلِ لیشر را ًؾبى دادُ ؽذُ  11 در ؽکل

اًزصی دهؼ ٍ  ؽَد یهدیذُ  ؽکل كِ در  گًَِ ّوبىاعت،

ٍ  لِ لیشر هتوزكش ؽذُ اعتهزكشی هی حجن هذ در ًبحیِ

ؾذُ اعت تب خٌک ً هیلِ تحت دهؼ قزار گزفتِ یّب كٌبرُ

دعت یبثی ثِ فبكتَر كیفیت  ثِ هٌظَرعبسی هیلِ لیشر 

 0اًجبم گیزد تز غیعزپزتَ ثبال 

 

 
ًوهبی ثیزًٍهی عهطح     Nd:YAGتَسیغ گزهب در هیلِ لیشری : 11ؽکل 

 هیلِ كِ در توبط ثب لیشر دیَد قزار دارد0

 ،كِدّذ یهپزٍفبیل پزتَ خزٍجی اس لیشر را ًؾبى  11ؽکل 

 12، در ؽکل ثبؽذ یهال ًؾبى دٌّذُ یک پزتَ ثب كیفیت ثب

، كِ ًؾبى دٌّذُ ؽَد یهًوَدار فبكتَر  كیفیت لیشر دیذُ 

 0ثبؽذ یه M2≤1.02تَلیذ پزتَ لیشر ثب فبكتَر كیفیت پزتَ 

 

 

 

 
 Nd:YAGر :پزٍفبیل پزتَ خزٍجی اس لیش11ؽکل 

 
 LASCADتَعط ًزم افشار  ًوَدار فبكتَر كیفیت پزتَ لیشر: 12 ؽکل

 ًتیجِ گیری  -3

ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبصلِ اس ؽجیِ عبسی تَعط ًزم افشار  

LASCAD  ٍ،ُهؾخص گزدیذ، ًتبیج تجزثی ثذعت آهذ 

ح هَثز عطثِ ّبی لیشر در ًَعبًگز M2فبكتَر كیفیت پزتَ 

ًزخ پبییي تَاى تحَیلی  ثِ دلیل .ثبؽذ یهٍاثغتِ  ّب ٌِیآ

تَلیذ در لیشرّبی دهؼ اس اًتْب ثِ ّوزاُ گزهبی سیبدی 

ی فؼبل اس دهؼ ؽذُ ٍ ّوچٌیي ػذم تقبرى در دهؼ هبدُ

ثب  Nd:YAGعزاًجبم لیشر  .جبًجی دیَدی اعتفبدُ كزدین

شارػ دهؾی هتقبرى كِ كیفیت پزتَ خَثی را تَلیذ كزد گ

 گزدیذ0
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رسبًبی خَد تقَیت شذُ در لیسر ًینسبزی ٍابستگی دهبیی طیف گسیل خَدبِشبیِ

QWS-DFB ًِدر شرایط آستبًِ ٍ ببالی آستب 

 3ٍ ّبدی فسٌمزی 2، فبطوِ ضْطْبًی1هحوَد صیفَری

 ُ الشّزاء، داًطىذُ فیشیه.داًطگب2 رجبیی، داًطىذُ هٌْذسی ثزق ٍ وبهپیَتز.ُ تزثیت دثیز ضْیذ داًطگب3,1

بِ  (QWS-DFB )بب فیذبک تَزیع شذُ ٍ اًتقبل فبز   InGaAsP-InPرسبًبی در لیسر ًین ASEدر ایي هقبلِ ٍابستگی دهبیی  -چکیذُ 

دّذ کِ در سبزی شذُ است. هحبسببت ًشبى هیهختلف بررسی ٍ شبیِ در شرایط آستبًِ ٍ ببالی آستبًِ برای سبختبرّبی طَر ًظری

شَد کِ علت آى ٍابستگی طَل هَج براگ ٍ ضریب شکست جب هیّبی بلٌذتر جببِبِ سوت طَل هَج ASEشرایط آستبًِ بب افسایش دهب 

تبیج تجربی هطببقت دارد. در ببالی آستبًِ هقذار آًگسترم بِ ازاء ّر درجِ سبًتیگراد است کِ بب ً 1ببشذ. هیساى ایي جببجبیی بِ دهب هی

ASE کٌذ.هی پیذا تر شیفتّبی کَتبُافسایش ٍ بِ سوت طَل هَج 

 (.SMSRرسبًب ثب فیذثه تَسیغ ضذُ، ًسجت تَاى خزٍجی هذ اصلی ثِ هذ وٌبری)(، لیشر ًینTMMدهب، رٍش هبتزیس اًتمبل) -ولیذ ٍاصُ

  PACS -  140.0140وذ 

Simulated the temperature dependence of the amplified spontaneous 

emission in QWS-DFB semiconductor laser at and above threshold 

conditions   
1Mahmood Seifouri,2Fateme Shahshahani,3Hadi Fasanghari 

1,3 Shahid Rajaee Teacher Training University, Faculty of Electrical & Computer Engineering  
 

2 Alzahra University, Faculty of Physics                                                     

 

Abstract- In this paper temperature dependence of the amplified spontaneous emission, ASE, InGaAsP-InP semiconductor 

laser with distributed feedback along with /2 phase shift ,QWS-DFB, has been simulated both at and above threshold 

conditions. The calculations show that the wavelength of ASE at threshold condition with increasing temperature shift toward 

the longer wavelengths. This is due to the Bragg wavelength and also the refractive index dependence on temperature. The 

amount of shift is about 1Å per degree well with the experimental results. At above threshold conditions value of the ASE 

increased and shift toward the shorter wavelengths. 

Keywords: Temperature, Transfer Matrix Method, Distributed Feedback Laser, Side Mode Suppression Ratio  

PACS No: 140.0140 
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 هقذهِ -1

هیىزٍى ثب تَاى  5/1ٍ  3/1رسبًب در طَل هَج لیشرّبی ًین

درجِ  55تب  -40ثبال ٍ پٌْبی ثبًذ ٍسیغ در ثبسُ دهبی 

ّبی هخبثزات هٌبثغ ًَری هٌبسجی ثزای سیستنسبًتیگزاد 

-رسبًبی هؼوَلی فبثزیلیشرّبی ًین رًٍذ.ًَری ثِ ضوبر هی

 ثبضٌذته هذ ًجَدُ ٍ ثِ تغییزات دهب ًیش حسبس هی 1پزٍ

ثطَریىِ طَل هَج اثي ًَع لیشر ثِ اساء ّز درجِ سبًتیگزاد 

بس در حبل حبضز ثب تَجِ ثِ ًی. وٌذًبًَهتز تغییز هی 5/0

ّبی هخبثزات ًَری ثِ هٌبثغ ًَری ته هذ ثب سزػت سیستن

ثبال جْت اًتمبل اطالػبت، لیشرّبی ثب فیذثه تَسیغ ضذُ ثب 

وِ دارای پٌْبی طیفی  ( 2(QWS-DFB ًبحیِ اًتمبل فبس

هذسبسی ٍ تَاًبیی ارسبل ًزخ  ثبریه، تَاى ثبال ،لبثلیت ته

 ].1[ضًَذ ثیت ثبال هی ثبضٌذ، تزجیح دادُ هی

رسبًب ثب فیذثه طَرولی هطخصبت ٍ ػولىزد لیشرّبی ًینثِ

ثِ دهب ثستگی دارد. ایي ٍاثستگی دهبیی  DFB3)تَسیغ ضذُ )

-ًبضی اس ٍاثستگی ضزیت ضىست ٍ گبف اًزصی ثِ دهب هی

ثب  InP، لیشرّبی ثب سیز الیِ DFBدر ثیي لیشرّبی  .]6[ثبضذ 

ثبضٌذ ز هیتهیىزٍهتز ًسجت ثِ دهب حسبس 55/1طَل هَج 

-وِ دلیل ایي حسبسیت ثبستزویت ضذیذ اٍصُ، ًطت حبهل

  .] 2[است  ّبی اضبفی اس ًبحیِ فؼبل ٍ جذة درٍى ثبًذی

گًَِ رٍ هطبلؼِ ٍ ثزرسی ٍاثستگی دهبیی ػولىزد ایياس ایي

در ایي همبلِ ٍاثستگی . وٌذسبختبرّب اّویت سیبدی پیذا هی

لیشر (ASE)4  خَد تمَیت ضذُدهبیی طیف گسیل خَدثِ

در ضزایط آستبًِ ٍ ثبالی آستبًِ ثِ  QWS-DFBرسبًبی ًین

طَر تئَری ثزرسی ضذُ است. ایي همبلِ در چْبر ثخص 

تٌظین ضذُ است. در ثخص دٍم تئَری ٍ هذل فیشیىی ثیبى 

ضذُ ٍ ثخص سَم ثِ ًتبیج ػذدی اختصبظ دادُ ضذُ است. 

      گیزی وَتبّی ارائِ ضذُ است.در ثخص چْبرم ًتیجِ

 تئَری ٍ هذل فیسیکی -2

 هعبدالت هَج جفت شذُ -2-1

ای اس سبختبر لیشر ثب فیذثه تَسیغ ضذُ در ضىل طزح سبدُ

ًطبى دادُ است. داهٌِ هَج رفت ٍ ثزگطت در ایي لیشر اس  1
                                                           

 
1 Fabry Perot laser 
2 Quarter Wavelength Shift 
3 Distributed Feedback Laser 
4 Amplified Spontaneous Emission (ASE) 

طزیك هؼبدالت هَج جفت ضذُ هستمل اس سهبى ثِ دست 

 .]3[آیذ هی

دٍرُ  داهٌِ تَری،  QWS-DFB، aای اس لیشر : سبختبر سبد1ُضىل  

تزتیت ثِ h  ٍtضخبهت الیِ فؼبل،  dطَل وبٍان،  Lتٌبٍة تَری، 

 ثبضذ.ضخبهت هَججز پبییي ٍ ثبال هی

(1                               ))()()( zikBzAi
dz

dA
 

(2                        ))()()( * zBikzBi
dz

dB
 

ثِ تزتیت داهٌِ هَج  A(z)  ٍ B(z)(،2( ٍ )1ّبی )در هؼبدلِ

ضذگی ثیي هَج رفت ٍ ضزیت جفت  . رفت ٍ ثزگطت،

اًحزاف اس ضزط ثزاي است وِ  اتالف هذی ٍ ثزگطت،

 ضَد:ثِ صَرت سیز تؼزیف هی

(3                                       ))
11

(2
BL

eff
n


  

تزتیت ثِ L  ٍB ضزیت ضىست هَثز،  neff(، 3در راثطِ )

طَل هَج ًَسبًی لیشر ٍ طَل هَج ثزاي ٍ ثزاثز ثب 

B=2neff  ٍ است ثبضذ وِ در دٍرُ تٌبٍة تَری هی

ّبی هْن لیشر یىی اس هطخصِ.ًطبى دادُ ضذُ است 1ضىل 

خَد تمَیت ، طیف گسیل خَدثQWS-DFBِرسبًبی ًین

تَاى طَل هَج ٍ ثبضذ وِ ثِ ووه آى هی( هیASE) ضذُ

را  5(SMSRَری هذّبی اصلی ٍ وٌبری )ًسجت تَاى ً

اس رٍش ثب استفبدُ  DFBلیشرّبی  ASEارسیبثی وزد. همذار 

اس )ثزای ٍجِ راست سبختبر(  6TMMتبثغ گزیي ٍ رٍش 

  ].4[ آیذراثطِ سیز ثذست هی

 

                                                           

 
5 Side Mode Suppression Ratio 
6 Transfer Matrix Method 
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ػجبرت  Qضزیت ٍارًٍی جوؼیت ٍ وویت  nspایي راثطِ  در

   است اس:

(5                                      )Q=y22+r1y21-r2y12-r1r2  

yij ( ِ4ػٌبصز هبتزیس اًتمبل است. در راثط ،)PASE را هی-

  . ]4[ًزهبلیشُ وزد  hc/تَاى ثِ 

 ٍابستگی دهبیی سبختبر -2-2

ػجبرت  yثزحست وسز هَلی  InGaAsPگبف اًزصی در آلیبص  

 است اس:

(۳            )[eV]             212.072.035.1 yyE g   

، اًزصی Tثب راثطِ سیز ثب دهب،  InGaAsPضزیت ضىست آلیبص  

 ضَد:، ثیبى هیy، ٍ وسز هَلی،  Eفَتَى،

(10)  
)(

1
)(

)]()
)(
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2

1
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0
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zfyAn

g

g
r














 

 y ٍ f(z)ضزایت ٍاثستِ ثِ وسز هَلی  A(y)  ٍB(y)وِ در آى 
ثبضٌذ. ثب هی Egثزحست اًزصی فَتَى ٍ اًزصی ضىبف ًَار 

تغییز دهب ضزیت ضىست ًبحیِ فؼبل لیشر ٍ در ًتیجِ ضزیت 

وٌذ وِ ایي تغییز سجت تغییز تغییز هی neffضىست هَثز 

. اس طزفی تغییز ضزیت ضذگی خَاّذ ضذ ضزیت جفت

ضىست هَثز ثب دهب سجت تغییز طَل هَج ثزاي ٍ طَل هَج 

( در ضزایط آستبًِ 3ضَد. ثب تَجِ ثِ راثطِ )خزٍجی لیشر هی

ثبضذ اًحزاف اس ضزط ثزاي صفز هی T0ٍ در دهبی هطخصِ 

ٍ طَل هَج ثزاي ٍ طَل هَج خزٍجی لیشر ثب ّن ثزاثز است 

(L=B تغییزات ضزیت ضىست .) هَثز ثب دهب ثِ صَرت سیز

                                                               است.

(11                            )
0

0 )()(

TT

TnTn

T

n effeffeff









   

ّوچٌیي تغییزات اًحزاف اس ضزط ثزاي ًسجت ثِ ضزیت 

ضىست ٍ تغییزات اًحزاف اس ضزط یزاي ثب دهب ثِ صَرت 

 ( هی ثبضذ.                                                                 13) ( 12ٍرٍاثط )

(12                                             )
Leffn 

 2




  

(13                                        )
T

n

ndT

d eff

eff 








                                                

تَاى ثب ثٌبثزایي اًحزاف اس ضزط ثزاي در ّز دهبیی را هی

 راثطِ سیز ثِ دست آٍرد:

 (14                           ))()()( 00 TT
dT

d
TT 


 

 هحبسببت ٍ ًتبیج عذدی -3

جْت ضجیِ سبسی ٍاثستگی  پبراهتزّبی هَرد ًیبسثزخی اس 

 ثِ صَرت سیز است. ASEدهبیی 

 ]5[: همذار ػذدی پبراهتز ّبی ثِ وبر رفتِ در هحبسجِ ػذدی 1جذٍل 

mL               طَل وبٍان 300 

m             طَل هَج لیشر در خالء 55.10  

KT دهبی هطخصِ 3000      

/5.0       تَری دٍرُ وبر 1 X 

 7.1spn               ٍارًٍی جوؼیت ضزیت

 

ّبی را در داهٌِ   ٍT ثزحست ASEتغییزات  3ٍ  2 ضىل

ضَد ّوبًطَر وِ هطبّذُ هی دّذ.هختلف تَری ًطبى هی

-ثب افشایص دهب یه جبثجبیی ثِ سوت طَل هَج ASEطیف 

 5ٍ  4دّذ ضىل ّبی ثلٌذتز را در ضزایط آستبًِ ًطبى هی

را در ضزایط ثبالی آستبًِ را   ٍ Tثزحست  ASEتغییزات 

تز ّبی وَتبُثِ سوت طَل هَج ASEدّذ وِ ًطبى هی

         .وٌذضیفت پیذا هی

  در آستبًِ a=0.04mدر داهٌِ تَری   T  ٍثز حست  ASE:  2ضىل
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 در آستبًِ a=0.06mدر داهٌِ تَری  T  ٍثزحست  ASE: 3ضىل

 

ضزایط ثبالی  در a=0.04mدر داهٌِ تَری  T  ٍ ثزحست ASE: 4ضىل

 آستبًِ

 

ضزایط ثبالی  در a=0.06mدر داهٌِ تَری  T  ٍثزحست  ASE: 5ضىل

 آستبًِ

 

 

 

 

 

 ّبی هختلف تَری    دهب در داهٌِ حستثز SMSR : تغییزات6ضىل 

 ًتیجِ گیری -4

خَد تمَیت ضذُ خَدثٍِاثستگی طیف گسیل  در ایي همبلِ

ثزای  InGaAsP ثب ًبحیِ فؼبل QWS-DFB ثِ دهب ثزای لیشر

 ٍ دٍ سبختبر ثب داهٌِ تَری هختلف ثِ طَر ًظزی ثزرسی
خَد سبسی ضذ. ًتبیج ًطبى داد وِ طیف گسیل خَدثِضجیِ

ثب افشایص دهب ثِ سوت طَل  تمَیت ضذُ در ضزایط آستبًِ

وِ ایي جبثجبیی ثِ اسای ّز ضَد جبثجب هی ّبی ثبالتزهَج

 داهٌِ طیفٍ  ثبضذهی 0.1nm درجِ سبًتیگزاد هؼبدل

 ثب افشایص داهٌِ تَرییبثذ ٍلی وبّص هی خَدگسیل خَدثِ
ASE هذ  ثبالی آستبًِ طَل هَجدر ضزایط ثبثذ. افشایص هی

ٍ داهٌِ  ضَدجبثجب هیتز وَتبُ ّبیاصلی ثِ سوت طَل هَج

ًسجت تَاى دّذ وِ . ًتبیج ًطبى هییبثذطیف افشایص هی

ثب افشایص داهٌِ  (SMSR) خزٍجی هذ اصلی ثِ هذ وٌبری

 یبثذ.وبّص هی42dB  ثِ 60dBاس  تَری
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تُیٍ  In2O3 اوً ساختارظ فیسیکی الیٍ َای وازک ومطالعٍ اثر دمای زیر الیٍ بر خًا

                                           ساسپری پایريلیسی ريش                                                ضذٌ بٍ

                       

 ؿٕغ اِذیٙی، خذیجٝ ؛ عـمی، حؼیٗ                                                       

 
 

 
 

ريی زیر  رساوای ضفاف اکسیذ ایىذیم  بر َای وازک  در ایه تحقیق، الیٍ -چکیذٌ

ساختار  وطان دَىذٌ ضکل گیری ،الیٍ َا XRD طیف .یس تُیٍ ضذٌ اوذاسپری پایريلیسای ضیطٍ با دماَای متفايت بٍ ريش الیٍ َ

وطاوگر کاَص  UV-Visآوُا تایع دمای رضذ می باضذ. مطالعات اپتیکی مبتىی بر طیف َای ترجیحی  ي جُتگیریبسبلًری مکعبی بًدٌ 

در  تغییرات گاف وًاری مستقیمدریافتیم خًاظ الکتریکی آوُاست. َمچىیه ت کٍ متاثر از ضخامت ي عبًر ي افسایص بازتاب ومًوٍ َاس

پذیذٌ محذيدیت ( با FESEM) تصايیر  تًجٍ بٍ ضکل گیری واوًساختارَابٍ خًبی با  eV 09/3تا  00/3ایه ومًوٍ َا، در گسترٌ 

 کًاوتًمی سازگار می باضذ.

 

 ٘ا٘ٛػاختاس.ایٙذیٓ،  ؿیـٝ، اوؼیذ، پایشِٚیضیض اػپشی -وّیذ ٚاطٜ

 PACS - 310وذ 

 

An investigation on substrate temperature effect on physical properties of 

In2O3 nanostructure thin films prepared by spray pyrolysis method       
 

 

Shamsoddini,  Khadijeh; Eshghi, Hosein 
 

Department of Physics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran 

 
                                                                                       

Abstract-In this research, Indium oxide (In2O3) thin films are deposited on glass substrate at various temperatures by spray 

pyrolysis technique. The XRD spectra indicate all the samples have a polycrystalline cubic structure, while their preferred 

direction is sensitive to the growth temperature. Optical analysis based on UV-Vis. spectra show a decrease in the 

transmittance and an increase in the reflectance spectra. These variations are closely related with their thickness and electrical 

properties. We also found the variations in the direct band gap, 3.90-3.98 eV, are consistent with the quantum confined effect 

as a result of nanostructure formations (FESEM images). 

 

Keywords: spray pyrolysis, indium oxide, glass, nanostructure.  
PACS No:310 
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 مقذمٍ -1

تا TCO)  ( ایٙذیٓ اص جّٕٝ اوؼیذٞای سػا٘ای ؿفافاوؼیذ

 eV75/3ا ت 9/2دس تاصٜ  ٔمذاسیتا ٌاف ٘ٛاسی ٔؼتمیٓ 

[. الیٝ ٞای ٘اصن ایٗ ٔادٜ پغ اص 2-1]ٌضاسؽ ؿذٜ اػت

یایی تٛدٜ، اص پایذاسی ؿیٕ nسؿذ داسای سػا٘ٙذٌی اص ٘ٛع 

دس سػا٘ٙذٌی اِىتشیىی ٚ ٕٞچٙیٗ عثٛس اپتیىی تاال  ٚ

ن ایٗ ٔادٜ ٞای ٘اصالیٝ .تاؿذ ٘احیٝ ٔشئی تشخٛسداس ٔی

لثیُ ػَّٛ واستشدٞای ٔتٙٛعی دس لطعات اپتٛاِىتشیه اص 

حؼٍشٞای  تشا٘ضیؼتٛسٞای اثش ٔیذا٘ی ٚ ٞای خٛسؿیذی

 .[4 -3] داسد ٞای ضذ تاصتاب پٛؿؾٕٞچٙیٗ دس ٚ  ٌاصی

ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ  سٚؽایٗ ٔادٜ اص  تٟیٝ الیٝ ٞای ٔٙظٛستٝ 

 فیضیىی ٚ ؿیٕیایی اص لثیُ الیٝ ٘ـا٘ی تخاس ؿیٕیایی

(CVDُػ ،)-ٚ اػپشی  طَ، اػپاتشیًٙ، ِیضس پاِؼی

. دس ایٗ ٔیاٖ سٚؽ ] 9-5 [اػتفادٜ ؿذٜ اػت  پایشِٚیضیض

ٞایی ٕٞچٖٛ صٔاٖ الیٝ ٘ـا٘ی وٛتاٜ، ٔضیت اػپشی تٝ عّت

 ٚ ٛطی، پاییٗ تٛدٖ ٞضیٙٝ ٚ عذْ ٘یاص تٝ خألػادٌی تىِٙٛ

ػشا٘جاْ چؼثٙذٌی ٘ؼثتأ تاالی ٔادٜ تٝ صیشالیٝ اص تٛجٝ 

 . تیـتشی تشخٛسداس اػت

ٞای ٘اصن اوؼیذ ایٙذیٓ  ٔا دسایٗ تحمیك تٝ ٔطاِعٝ الیٝ

تٟیٝ ؿذٜ تٝ سٚؽ اػپشی پایشِٚیضیض پشداختٝ ٚ اثش دٔای 

ٔٛسفِٛٛطی صیشالیٝ تش خٛاف فیضیىی الیٝ ٞا ؿأُ 

ػطحی، خٛاف ػاختاسی، اپتیىی ٚ اِىتشیىی سا ٔٛسد 

 تشسػی لشاس دادٜ ایٓ. 

 َاٍ ومًوٍريش تُی -2

صیشالیٝ ٞا دس ٔشحّٝ ٘خؼت تا اػتٖٛ ٚ آب ٔمطش دس 

دػتٍاٜ آِتشاػٛ٘یه ؿؼتـٛ دادٜ ؿذٜ ٚ تا ٌاص ٘یتشٚطٖ 

٘ـا٘ی تشای تٟیٝ ٔحَّٛ تا دس ایٗ الیٝ  خـه ؿذ٘ذ.

آب ٔمطش دٚ  حالَ دس ایٙذیٓ وّشایذ ٚپٛ اص M 1/0 غّظت

ًٞٙ آدس ایٗ تحمیك  .ٜ اػتاػتفادٜ ؿذتمطیش ؿذٜ  تاس

ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ تاثیش دٔای دس ٘ظش  ml/mim 3/3الیٝ ٘ـا٘ی 

)تٝ تشتیة  C 450° ٚ 400، 350اصای ٔمادیش  صیش الیٝ تٝ

تٝ ٔٛسد ٔطاِعٝ لشاس ٌشفتٝ اػت. (  T1، T2 ٚT3ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ 

صٛصیات فیضیىی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا اص پشاؽ پشتٛ ٔٙظٛس ٔطاِعٝ خ

دس  2 ٚ صاٚیٝ nm 154056/0 تا طَٛ ٔٛج(XRD)  ایىغ

-دسجٝ اػتفادٜ ؿذ. ٕٞچٙیٗ تشای طیف 70-20 ٌؼتشٜ

 ٞای عثٛسی ٚ جزب ٘ٛسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا دس ٌؼتشٜ طَٛ ٔٛج

nm300-1100 1800اص دػتٍاٜ اػپىتشٚفتٛٔتش-

Shimadz UV-Vis ِٛٛطی ٔٛسف اػتفادٜ ٌشدیذ. تصاٚیش

الیٝ ٞا تٛػیّٝ ٔیىشٚػىٛج اِىتشٚ٘ی سٚتـی ٌؼیُ 

تشای تشسػی ٚیظٌی ٞای صٛست ٌشفت.  (FESEM) ٔیذا٘ی

اِىتشیىی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا، ٔماٚٔت اِىتشیىی ٚسلٝ ای تٝ سٚؽ 

تشای ا٘ذاصٜ ٌیشی   ٚ٘ذسپا دس دٔای اتاق ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذ٘ذ.

 Profilemeter ضخأت الیٝ ٞا اص دػتٍاٜ

Taylor/Hobson ػتفادٜ ؿذ.ا 
 

  مطالعٍ مًرفًلًشی سطح الیٍ َا1 -2

سا ٘ـاٖ ٔی  T1 ،T2 ٚ T3 ٔٛسفِٛٛطی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای 1ؿىُ 

دٞذ. ایٗ تصاٚیش ٘ـاٍ٘ش ػطٛحی تؼیاس ٔتخّخُ تا جّٜٛ 

تٝ صٛست رسات  T1 ٞای ٔتفاٚت ٔی تاؿذ: دس ٕ٘ٛ٘ٝ

ٔیّٝ  T2 ، دس nm 50ٕٝ٘ٛ٘ تشٞٓ تا اتعادی دس حذٚد ا٘ثاؿتٝ

 تا 100ٚ یا وٕتش ٚ طَٛ دس حذٚد  nm 50 ٞایی تا لطش

nm 200ٕٝ٘ٛ٘ دس ٚ ، T3  ٝتٝ صٛست ؿاخٝ ٞایی ٘اصن ت

 . nm 111 ٚ طَٛ nm 50 لطش وٕتش اص
 

 
 

 
 

 
 .T1 ، T2  َT3ٔٛسفِٛٛطی ػطح ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای سؿذ دادٜ ؿذٜ  -1ؿىُ 

T3 

T1 

T2 
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 َااپتیکی الیٍ مطالعٍ ساختاری ي 2-2
ٕٛ٘ٝ ٞا اص اٍِٛی تشای تشسػی ٚیظٌی ٞای ػاختاسی ٘

-ٕ٘ٛ٘ٝ XRD طیف 2پشاؽ پشتٛ ایىغ اػتفادٜ ؿذ. ؿىُ 

دٞذ. ٘تایج تذػت آٔذٜ اص ایٗ ٞای سؿذ یافتٝ سا ٘ـاٖ ٔی

طیف حاوی اص آٖ اػت وٝ ٞش ػٝ ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ صٛست 

 Å 11/10ؿثىٝ ای  تؼثّٛسی دس ػاختاس ٔىعثی تا ثاتت

چٝ ٘ىتٝ لاتُ روش دس ایٗ ٔٛسد آ٘ىٝ اٌش .ا٘ذسؿذ یافتٝ

ٕٝ٘ٛ٘ T1 ( سؿذ یافتٝ اػت، 400عٕذتا دس جٟت تّٛسی )

( ٞؼتٙذ 222دیٍش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا داسای جٟتٍیشی تشجیحی )

تا تیـتشیٗ ؿذت ٘ؼثی اص ویفیت  T2 ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ طٛسی وٝ

تّٛسی تاالتشی تشخٛسداس ٔی تاؿذ. عالٜٚ تش ایٗ اص ایٗ دادٜ 

 . ٞا ٔی تٛاٖ تٝ اطالعات ٔفیذ دیٍشی دػت یافت

 
 تشسػی. ٞای ٔٛسددس ٕ٘ٛ٘ٝ XRD تصاٚیش  ٔشتٛط تٝ طیف -2ؿىُ 

 

  :تا تىاسٌیشی ساتطٝ ؿشسٔی تٛاٖ  سا (D) اتعاد تّٛسوٟا

  



cos

9.0
D                                                         (1)  

 β ٛج پشتٛ ایىغ،طَٛ ٔ  تذػت آٚسد. دس ایٗ ساتطٝ

صاٚیٝ  θَ  (FWHM) تضسٌی تٕاْ پٟٙا دس ٘یٕٝ تیـیٙٝ

٘ـاٖ  3پشاؽ تشاي اػت. ٘تیجٝ ایٗ ٔحاػثات دس ؿىُ 

تٝ ایٗ ٕ٘ٛداس ٔالحظٝ ٔی ؿٛد  دادٜ ؿذٜ اػت. تا تٛجٝ

( ٚ nm 9/28) داسای تضسٌتشیٗ اتعاد تّٛسوی T2 وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٕٝ٘ٛ٘ T3 داسای وٛچىتشیٗ اتعاد (nm 2/18 )تاؿذ.ٔی  

 

دٔاٞای  دسن ٞا دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای سؿذ یافتٝ تغییشات اتعاد تّٛس -3ؿىُ

  صیشالیٝ ای ٔختّف.

 ٚ عثٛس ٞای تٝ تشتیة طیف)اِف ٚ ب(  4ٞای  ؿىُ

دٞٙذ. ایٗ  ٞا ٘ـاٖ ٔی سا دس ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اپتیىیتاصتاب 

دس ٘احیٝ ایٙذیٓ اوؼیذ  الیٝ ٞای ذی تش ؿفافیتی٘تایج تای

ٔشئی اػت وٝ آٖ سا تشای لطعات اپتٛاِىتشٚ٘یىی ٔٙاػة 

تا افضایؾ  ؿٛد ٌٛ٘ٝ وٝ ٔـاٞذٜ ٔی ٕٞاٖ. ٔی ػاصد

دٔای صیشالیٝ، طیف عثٛسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا یه سٚ٘ذ ٘أٙظٓ 

 عثٛس > T3 عثٛس > T2 واٞـی سا ٘ـاٖ ٔی دٞٙذ )عثٛس

T1 ایٗ واٞؾ دس طیف عثٛس سا ٔی تٛاٖ تا اػتفادٜ اص .)

 تٝ تغییشات ٚاتؼتٝ تٝ ضخأت عثٛس اپتیىی الیٝ طیف 

َ ویس  (nm 210ٚ 220، 200تٝ تشتیة )الیٝ ٞا 

( ٘ؼثت داد. 3-2خصٛصیات اِىتشیىی الیٝ ٞا )تخؾ

جاِة تٛجٝ آ٘ىٝ لشاس ٌیشی طیف تاصتاب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا اص صیاد 

تٝ وٓ ٚاسٖٚ لشاس ٌیشی طیف عثٛس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاػت: ٕ٘ٛ٘ٝ تا 

ٕتشیٗ تاصتاب تٛدٜ ٚ تشعىغ؛ وٝ تیـتشیٗ عثٛس داسای و

 .أشی لاتُ ا٘تظاس اػت

 
 )الف( 

 
 )ب( 

)اِف( طیف عثٛس ٚ )ب( طیف تاصتاب اپتیىی دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای  -4ؿىُ 

 ٔٛسد تشسػی.
 

(                                              5ساتطٝ ) تا تٛجٝ تٝ  
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 (5)                                                   )
)1(

ln(
1 2

T

R

t


 

ٔی تٛاٖ تغییشات ضشیة جزب تش حؼة طَٛ ٔٛج سا 

ضشیة  T ضخأت الیٝ ٞا t  تذػت آٚسد. دس ایٗ ساتطٝ

ضشیة تاصتاب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاػت. ٘تیجٝ ایٗ   Rعثٛس ٚ

  ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت. 5ٔحاػثات دس ؿىُ 

 
  ٕ٘ٛداس ضشیة جزب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا. -5ؿىُ 

 

ضشیة جزب الیٝ ٞا ٔی تٛاٖ ٌاف  اوٖٙٛ تا ٔعّْٛ ؿذٖ

٘ٛاسی ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا سا تعییٗ ٕ٘ٛد. تشای تعییٗ ٌاف ٘ٛاسی 

 (، ػٛد جؼت:6دس ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ٔی تٛاٖ اص ساتطٝ )

   (6  )                              
m

gEhAh )()(  
          
  

 ٚ 5/0ت )ٔمذاس تیاٍ٘ش ٘ٛع ٌزاس اپتیىی الیٝ ٞاػm تٛاٖ  ٚ

ٔؼتمیٓ(.  غیش تشتیة ٔشتٛط تٝ ٌزاس ٞای ٔؼتمیٓ ٚ تٝ ،2

دس ٌؼتشٜ ا٘شطی ٞای تاال ٔی تٛاٖ اص تشٖٚ یاتی دادٜ ٞا 

(. ٘تایج ٔشتٛط تٝ 6ٌاف ٘ٛاسی ٔادٜ سا تذػت آٚسد )ؿىُ

ایٗ ٔحاػثات دس تصٛیش ضٕیٕٝ تٝ ٕٞیٗ ؿىُ ٘ـاٖ دادٜ 

ٔشتٛط تٝ اتعاد ؿذٜ اػت. ایٗ ٘تایج تخٛتی تا تغییشات 

 تا تیـتشیٗ T1 تّٛسن ٞا ٔشتثط اػت. تذیٗ ٔعٙا وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 T2 وٕتشیٗ اتعاد تّٛسوی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ( اصeV98/3 ٌاف ٘ٛاسی )

( داسای تیـتشیٗ اتعاد eV90/3 تا وٕتشیٗ ٌاف ٘ٛاسی )

تّٛسوی اػت. ایٗ تغییشات تا تٛجٝ تٝ سخذاد پذیذٜ 

 (. 6)ؿىُٔحذٚدیت وٛا٘تٛٔی ػاصٌاس اػت. 

 
 ٕ٘ٛداس ٌاف ٘ٛاسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا. -6ؿىُ 

 

  مطالعٍ خًاظ الکتریکی 2-3

آٔذٜ  1٘تایج ٔشتٛط تٝ ایٗ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٞا دس جذَٚ 

اػت. ایٗ ٘تایج حاوی اص آٖ اػت وٝ تا افضایؾ دٔای 

ٔماٚٔت ٚیظٜ الیٝ واٞؾ ٚ دس  T2 تٝ T1 صیشالیٝ اص ٕ٘ٛ٘ٝ

ٕٝ٘ٛ٘ T3 ٘جائیىٝ آ ٔماٚٔت ٚیظٜ افضایؾ یافتٝ اػت.  اص

داسای   T2 ٔماٚٔت ساتطٝ ٔعىٛع داسد، ٕ٘ٛ٘ٝ سػا٘ٙذٌی تا

تیـتشیٗ سػا٘ٙذٌی اِىتشیىی ٚ تاالتشیٗ خاصیت فّضٌٛ٘ی 

( 2-2ٚ وٕتشیٗ عثٛس ٔی تاؿذ )ٕٞاٖ طٛس وٝ دس تخؾ )

تیـتشیٗ ٔیضاٖ عثٛس،   1T دس حاِیىٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ،ٌفتٝ ؿذ(

 وٕتشیٗ تاصتاب ٚ سػا٘ٙذٌی سا داسد.
 ا٘ٙذٌی ٚ ٔماٚٔت ٚیظٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا.سػ -1جذَٚ 

(Ω.cm)-1σ (Ω.cm)ρ ًومُو 

1104/1 4/110 T1 

1414/1 7/24 T2 

12۳4/1 ۳/33 T3 
 

 وتیجٍ گیری -3

 ٞای ٘اصندس ایٗ تحمیك تٝ تشسػی خٛاف فیضیىی الیٝ

In2O3  ٝوٝ تٝ سٚؽ اػپشی پایشِٚیضیض تش سٚی صیشالی

پشداختیٓ. اص ٘ـا٘ی ؿذٜ ا٘ذ ؿیـٝ دس دٔاٞای ٔختّف الیٝ

ٞا ٔالحظٝ ؿذ وٝ تٕأی ٔـخصٝ یاتی ػاختاسی الیٝ

ٞا تٝ صٛست تؼثّٛسی، تا ػاختاس ٔىعثی تٛدٜ ٚ الیٝ

ٌیشی تشجیحی دس آٟ٘ا تٝ دٔای الیٝ ٘ـا٘ی تؼتٍی جٟت

داسد. تغییشات ضشایة عثٛس ٚ تاصتاب اپتیىی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تا 

 خٛاف اِىتشیىی آٟ٘ا ٔشتثط تٛدٜ ٚ تضسٌی ٌاف ٘ٛاسی

ٔؼتمیٓ دس ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تا تغییشات سخ دادٜ دس اتعاد 

یُ ؿذٜ تا تٛجٝ تٝ سن ٞا ٚ ػاختاسٞای ٘ا٘ٛ ٔتشی تـىتّٛ

 ٘ظشیٝ ٔحذٚدیت وٛا٘تٛٔی ػاصٌاس ٔی تاؿذ. 
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