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ΣΥΝΟΨΗ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε υπολογιστικά η δυναμική της πόλωσης του εκπεμπόμενου 

ηλεκτρικού πεδίου από καθέτου εκπομπής σπιν δομές κβαντικών τελειών (QD spin-VCSEL), όπου η 

διαμόρφωση και ο έλεγχος του σπιν των εγχεόμενων φορέων επιτυγχάνεται μέσω οπτικής άντλησης. Η 

καινοτομία ως προς την μελέτη αποτέλεσε η εισαγωγή ενός διεγερμένου ενεργειακού επιπέδου στο ενεργό 

μέσο της συσκευής το οποίο αποτελείται από κβαντικές τελείες, δηλαδή εκπομπή ακτινοβολίας δυο 

διαφορετικών μηκών κύματος. Η μαθηματική περιγραφή της εισαγωγής του σπιν στους φορείς αλλά και 

της σύζευξης μεταξύ αριστερόστροφης και δεξιόστροφης πόλωσης του φωτός έγινε με βάση του μοντέλο 

Spin-Flip. Δεδομένου ότι τα ημιαγωγικά laser εμφανίζουν μη γραμμικότητες ως προς την δυναμική τους, 

για την περιγραφή τέτοιων φαινομένων εισήχθη στην μαθηματική ανάλυση του μοντέλου ο μέγιστος 

εκθέτης Lyapunov (LLE), ένα μαθηματικό εργαλείο για την ανάλυση χαοτικών φαινομένων που σε 

αντίθεση με άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως από την επιστημονική κοινότητα παρέχει την 

δυνατότητα της ποσοτικοποίησης του χάους. Η έρευνα διαχωρίζεται σε δυο μέρη, στο πρώτο μέρος 

μελετήθηκε η δυναμική μιας μεμονωμένης συσκευής, ενώ στο δεύτερο η αλληλεπίδραση δυο 

πανομοιότυπων QD spin VCSEL μέσω οπτικής έγχυσης. Αρχικά, στο πρώτο μέρος μελετήθηκε η επίπτωση 

που έχει ο υπολογιστικός χρόνος ολοκλήρωσης στην σταθεροποίηση της τιμής του LLE. Εν συνεχεία η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε με την βοήθεια του LLE την ύπαρξη συμμετρίας ως προς τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της δυναμικής αλλά διαφοροποίηση στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της δυναμικής των δυο 

μηκών κύματος, με τις δυο χαρακτηριστικές εκπομπές να εμφανίζουν διαφορετική χαοτικότητα. Στο 

δεύτερο μέρος, η μελέτη της αλληλεπίδραση δυο συσκευών μέση οπτικής έγχυσης σε αρχικό στάδιο έδειξε 

ότι τέτοιου είδους συσκευές είναι ικανές να επιτύχουν injection locking. Επιπρόσθετα, η υπολογιστική 

επίλυση των εξισώσεων έδειξε την δυνατότητα των QD spin-VCSEL δύο μηκών κύματος να επιτυγχάνουν 

την εναλλαγή πόλωσης (polarization switching) και εναλλαγή μήκους κύματος (wavelength switching) με 

την ταυτόχρονη εμφάνιση spikes στις χρονοσειρές (timeseries). Τα προαναφερθέντα αποτελούν σημαντικά 

φαινόμενα στον τομέα των Νευρομορφικών Φωτονικών (Neuromorphic Photonics). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In the present master thesis, the polarization dynamics of the output electric field of quantum dot spin 

vertical cavity surface emitting lasers (QD spin-VCSEL’s) is studied numerically. The configuration and 

control of the spin state of carriers is achieved by means of pumping ellipticity. The novelty introduced in 

this research is elaborated by introducing in the quantum dot active material the excited energy intra-dot 

state, thus two distinct wavelengths are emitted by the device. The mathematical description of spin state 

of carriers and the coupling between the left and right circular/elliptical polarized light is elaborated by the 

spin-flip model. Since the dynamics of semiconductor lasers experience nonlinearities, for the description 

of such phenomena the largest Lyapunov exponent (LLE) was introduced to the mathematical analysis of 

timeseries. LLE is a mathematical tool utilized in the analysis of chaotic phenomena that unlike the methods 

used widely by the scientific community, is able to quantify chaos. The research is separated in two parts, 

the first one is associated with the study of the dynamics of solitary QD spin-VCSEL’s and the second one 

studies the dynamics under the interaction of two identical QD spin-VCSEL’s through optical injection. At 

the first stage, the impact of the computation integration time on the stabilization of LLE value was studied. 

Then the numerical analysis of the results, with the utilization of LLE, showed that both the dynamics of 

the two distinct wavelengths are qualitatively symmetrical but quantitatively asymmetrical as each output 

electric field experiences different amount of chaos. The second part of the study was focused on the 

dynamics of optically injected QD spin VCSELs were injection locking operation was initially shown. 

Additionally, the numerical solution of the set of equations revealed the ability of the optically injected QD 

spin VCSEL’S to achieve both polarization and wavelength switching with the simultaneous production of 

spikes. These results indicate that dual wavelength QD spin VCSEL’s could play an important role in the 

field of Neuromorphic Photonics and Security.  
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Α ΘΕΩΡΙΑ 

Α1 ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ LASER 

Τα laser την σημερινή εποχή βρίσκουν εφαρμογή σε πληθώρα πεδία της καθημερινότητας μας 

όπως σε ιατρικές εφαρμογές [1], σε τηλεπικοινωνίες [2] [3] , σε υπολογιστές [4], ασφάλεια [5], 

αισθητήρες [6] [7] [8], βιομηχανία [9] [10] [11] κτλ. Τι είναι όμως αυτό το οποίο έχει καταστήσει 

τα laser τόσο επιτυχημένα μέχρι στιγμής αλλά και ταυτόχρονα ελπιδοφόρα για εφαρμογή τους σε 

μελλοντικές τεχνολογίες;  Αρχικά η λέξη laser αποτελεί το ακρωνύμιο των αγγλικών λέξεων Light 

Amplification by Stimulated Emission of  Radiation όπου στα Ελληνικά μεταφράζεται ως 

Ενίσχυση Φωτός μέσω Εξαναγκασμένης Εκπομπής Ακτινοβολίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά που 

κάνουν τα laser να είναι τόσο ελκυστικά είναι  

• Μονοχρωματικότητα 

• Κατευθυντικότητα 

• Φωτεινότητα 

• Συνοχή (Coherence)  

Ένα laser αποτελείται από δύο κύρια μέρη, α) το ενεργό μέσο (υλικό) και β) την κοιλότητα. Κάθε 

ένα από τα δύο μέρη συνεισφέρει προκειμένου να συναντήσουμε της απαιτήσεις για την ενίσχυση 

του φωτός, ένα κβαντομηχανικό φαινόμενο που περιγράφεται από την αλληλεπίδραση των 

θεμέλιων λίθων του φωτός, τα φωτόνια, και των θεμέλιων λίθων της ύλης , άτομα, μόρια, ιόντα 

κτλ. Οι μηχανισμοί αυτής της αλληλεπίδρασης για ένα σύστημα 2 επιπέδων ( Σχήμα 1) είναι α) 

απορρόφηση, β) αυθόρμητη εκπομπή ακτινοβολίας και γ)εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας. 

Αρχικά υποθέτουμε ότι το άτομο βρίσκεται στο ενεργειακό επίπεδο 1 (Σχήμα 1 ) το οποίο είναι 

το θεμελιώδης ενεργειακό επίπεδο (ground state), αν το άτομο δεν διεγερθεί από κάποιον εξωγενή 

παράγοντα τότε θα παραμείνει στο επίπεδο αυτό. Έστω  ακτινοβολία προσπίπτει στο άτομο με 

ενέργεια 𝑣 = 𝑣0 τότε υπάρχει μια πεπερασμένη πιθανότητα το άτομο να μεταβεί από το επίπεδο 

1 στο επίπεδο 2. Η ενέργεια της ακτινοβολίας που απαιτείτε για να γίνει η μετάβαση από το 

επίπεδο 1 στο επίπεδο 2 θα πρέπει να είναι ίση με την ενεργειακή διαφορά των δύο αυτών 

επιπέδων  δηλαδή ℎ𝑣 = 𝛦2 − 𝛦1. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται απορρόφηση. 
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Σχήμα 1. Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης μεταξύ ύλης και φωτονίων σε ένα σύστημα 2 ενεργειακών επιπέδων. 

Για την περιγραφή του φαινομένου της αυθόρμητης εκπομπής ακτινοβολίας υποθέτουμε ότι το 

άτομο βρίσκεται αρχικά στο (διεγερμένο) επίπεδο 2 και από την στιγμή που ισχύει ότι 𝛦2 > 𝛦1 

τότε το άτομο θα έχει την τάση να αποδιεγερθεί από το διεγερμένο επίπεδο (excited state) προς 

στο θεμελιώδες επίπεδο (ground state). Ως αποτέλεσμα της μετάβασης αυτής η διαφορά στην 

ενέργεια μεταξύ των δύο επιπέδων θα εκπεμφθεί με την μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

από το άτομο και θα ισούται με  ℎ𝑣 = 𝛦2 − 𝛦1. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αυθόρμητη 

εκπομπή ακτινοβολίας. Η αυθόρμητη ακπομπή ακτινοβολίας επομένως χαρακτηρίζεται από την 

εκπομπή ενός φωτονίου ενέργειας ℎ𝑣 = 𝛦2 − 𝛦1 όταν το άτομο αποδιεγείρεται από το επίπεδο 2 

στο επίπεδο 1. Χαρακτηριστικό της αυθόρμητης εκπομπής ακτινοβολίας είναι ότι η φάση 𝝋 της 

ακτινοβολίας, η πόλωση �⃗�  και η το διάνυσμα που περιγράφει την κατεύθυνση του κύματος δηλαδή 

το κυματάνυσμα �⃗⃗�  ,είναι τυχαία και η διαδικασία αυτή παράγει ακτινοβολία χωρίς συνοχή 

(incoherent).  

Στην περίπτωση του Σχήματος 1 υποθέτουμε ότι αρχικά το άτομο βρίσκεται στο ενεργειακό 

επίπεδο 2 και ότι ακτινοβολία ενέργειας ℎ𝑣 = 𝛦2 − 𝛦1 προσπίπτει στο υλικό. Από την στιγμή που 

η προσπίπτουσα ακτινοβολία έχει την ίδια συχνότητα με την ατομική συχνότητα, υπάρχει μια 

πεπερασμένη πιθανότητα ότι αυτή η ακτινοβολία θα εξαναγκάσει το άτομο να κάνει την μετάβαση 

από το επίπεδο 2 στο επίπεδο 1. Στην περίπτωση αυτή η διαφορά ενέργειας μεταξύ των επιπέδων 

𝛥𝛦 = 𝛦2 − 𝛦1 θα μεταφερθεί στην μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που θα προστεθεί σε 

αυτή την προσπίπτουσας. Αυτό αποτελεί το φαινόμενο της εξαναγκασμένης εκπομπής 

ακτινοβολίας. Σε αντίθεση με την αυθόρμητη εκπομπή, η εξαναγκασμένη εκπομπή παράγει 
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ακτινοβολία η οποία είναι σύμφωνη (coherent) δηλαδή τα φωτόνια έχουν όλα την ίδια φάση, 

πόλωση και κατεύθυνση. Πώς όμως με βάση τις παραπάνω διεργασίες μπορούμε να 

κατασκευάσουμε ένα laser; Με βάση το Σχήμα 1  θεωρούμε ένα σύστημα 2 ενεργειακών επιπέδων 

όπου 𝛮1 και 𝛮2 θεωρούμε τους αντίστοιχους πληθυσμούς σε φορείς στο κάθε επίπεδο. Αν ένα 

επίπεδο κύμα με μια ροή φωτονίων (photon flux) F ταξιδεύει κατά μήκος του άξονα z η 

στοιχειώδης μεταβολή αυτής της ροής dF κατά μήκος του στοιχειώδους μήκους dz του υλικού θα 

συμβεί λόγω των διαδικασιών αυθόρμητης και εξαναγκασμένης εκπομπής ακτινοβολίας που θα 

λαμβάνουν χώρα ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της ροής φωτονίων και των ατόμων του 

υλικού. Αν ονομάσουμε S η επιφάνεια διατομής της δέσμης, η διαφορά στον αριθμό μεταξύ των 

εισερχόμενων και εξερχόμενων φωτονίων θα είναι SdF. Από την στιγμή που η διαδικασία 

εξαναγκασμένης εκπομπής δημιουργεί φωτόνια και η διαδικασία της απορρόφησης καταναλώνει 

φωτόνια ο όρος SdF θα πρέπει  να ισούται με την διαφορά των γεγονότων απορρόφησης και 

εξαναγκασμένης εκπομπής στον σκιαγραφημένο όγκο του Σχήματος 1.2 ανά μονάδα χρόνου 

 

Σχήμα 2. Ροή φωτονίων από στοιχειώδη όγκο. 

Η μαθηματική περιγραφή των φαινομένων εκπομπής και απορρόφησης ξεκινά με τον ορισμό του 

πληθυσμού 𝛮𝑖, του κάθε ενεργειακού επιπέδου που ορίζεται ως ο αριθμός των ατόμων ανά μονάδα 

όγκου στον χρόνο t που βρίσκεται στο i ενεργειακό επίπεδο, όπου i={ES, GS}. Στην περίπτωση 

της αυθόρμητης εκπομπής ακτινοβολίας ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού στο ES θα είναι 

ανάλογος με τον πληθυσμό στο επίπεδο αυτό, δηλαδή, 

(
𝑑𝑁𝐸𝑆
𝑑𝑡

)
𝑆𝑃
= −𝐴𝑁𝐸𝑆 

(1) 
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Κατ’ αντιστοιχία με την αυθόρμητη εκπομπή, μπορούμε να γράψουμε την σχέση που περιγράφει 

τον ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού για το ES στην περίπτωση της εξαναγκασμένης εκπομπής 

ως εξής, 

(
𝑑𝑁𝐸𝑆
𝑑𝑡

)
𝑆𝑇
= −𝑊21𝑁𝐸𝑆 

(2) 

όπου 𝑊21 είναι ο ρυθμός εξαναγκασμένης εκπομπής. Σε αντίθεση με τον συντελεστή Α, ο 

συντελεστής 𝑊21 δεν εξαρτάται από την μετάβαση αυτή κάθε αυτή αλλά και από την ένταση της 

προσπίποτυσας ακτινοβολίας, επομένως ο συντελεστής 𝑊21 ορίζεται ως, 

𝑊21 = 𝜎21𝐹 (3) 

 

Όπου 𝜎21 είναι μια ποσότητα με μονάδες επιφάνειας. Κατά την διαδικασία της εξαναγκασμένης 

εκπομπής θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν και τον ρυθμό μεταβολής του θεμελιώδους ενεργειακού 

επιπέδου λόγω της μετάβασης φορέων από αυτό προς το διεγερμένο ενεργειακό επίπεδο που 

οφείλεται στην διαδικασία της απορρόφησης, 

(
𝑑𝑁𝐺𝑆
𝑑𝑡

)
𝑎𝑏𝑠

= −𝑊12𝑁𝐺𝑆 
(4) 

 

και ορίζουμε,  

𝑊12 = 𝜎12𝐹 (5) 

 

Στο ξεκίνημα του προηγούμενου αιώνα ο Einstein έδειξε ότι αν αυτά τα δύο επίπεδα δεν είναι 

εκφυλισμένα τότε ισχύει ότι,  

𝑊21 = 𝑊12 (6) 

και  

𝜎21 = 𝜎12 (7) 

 

Στην περίπτωση που τα ενεργειακά επίπεδα έχουν εκφυλισμό ν-οστού βαθμού τότε ισχύει, 

𝑔2𝑊21 = 𝑔1𝑊12 (8) 

 

𝑔2𝜎21 = 𝑔1𝜎12 (9) 
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Όπου με 𝑔2 και 𝑔1 είναι ο βαθμός εκφυλισμού του διεγερμένου ενεργειακού επιπέδου και του 

θεμελιώδους ενεργειακού επιπέδου, αντίστοιχα όπου 𝑁𝐸𝑆 είναι ο πληθυσμός του διεγερμένου 

ενεργειακού επιπέδου και ο συντελεστής Α είναι ο ρυθμός της αυθόρμητης εκπομπής ή 

συντελεστής Α του Einstein. Το αρνητικό πρόσημο στο δεξί μέρος της παραπάνω σχέσης 

υποδηλώνει ότι η παράγωγος είναι αρνητική καθώς φορείς από το επίπεδο αυτό αποδιεγείρονται  

στην στάθμη θεμελιώδους ενέργειας οπότε το ES χάνει φορείς με αποτέλεσμα να μειώνεται ο 

πληθυσμός του. Η αντιστρόφως ανάλογη ποσότητα του συντελεστή Α ονομάζεται χρόνος ζωής 

της αυθόρμητης εκπομπής και ισούται με : 

𝜏𝑠𝑝 =
1

𝐴
 

(1) 

                                                                

Από την 2 και την 4  μπορούμε να γράψουμε 𝑆𝑑𝐹 = (𝑊21𝑁2 −𝑊12𝑁1)(𝑆𝑑𝑧) όπου Sdz είναι ο 

όγκος της σκιαγραφημένης περιοχής. Με βάση τις εξισώσεις (3), (5) και (9) έχουμε,  

𝑆𝑑𝐹 = 𝜎21𝐹 [𝑁2 − (
𝑔2𝑁1
𝑔1

)] 𝑑𝑧 
 

(11) 

                                                                                             

Η παραπάνω εξίσωση μας δείχνει ότι το υλικό συμπεριφέρεται σαν ενισχυτής  
𝑑𝐹

𝑑𝑧
> 0 , αν 𝛮2 >

𝑔2𝑁1

𝑔1
 ενώ συμπεριφέρεται σαν απορροφητής (absorber) αν 𝛮2 <

𝑔2𝑁1

𝑔1
 . Στην θερμική ισορροπία οι 

πληθυσμοί περιγράφονται από την στατιστική Boltzmann, άρα, αν 𝛮1
𝑒 και 𝛮2

𝑒 είναι οι πληθυσμοί 

του κάθε επιπέδου στην θερμική ισορροπία, έχουμε  

𝛮2
𝑒

𝛮1
𝑒 =

𝑔2
𝑔1
𝑒𝑥𝑝 (− [

𝐸2 − 𝐸1
𝑘𝑇

]) 
 

(12) 

 

όπου, k είναι η σταθερά του Boltzmann και Τ η απόλυτη θερμοκρασία του υλικού. Στην θερμική 

ισορροπία έχουμε επομένως 𝛮2
𝑒 < 𝑔2𝑁1

𝑒/𝑔1. Σύμφωνα με την εξίσωση 11  το υλικό θα λειτουργεί 

σαν απορροφητής στην συχνότητα 𝑣. Στην περίπτωση κατά την οποία επιτευχθεί συνθήκη εκτός 

θερμικής ισορροπίας, όπου ισχύει 𝛮2 >
𝑔2𝑁1

𝑔1
  τότε το υλικό θα συμπεριφέρεται σαν ενισχυτής. 

Τότε σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε επιτύχει αυτό που ονομάζεται αναστροφή πληθυσμού στο 
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υλικό το οποίο σημαίνει ότι η διαφορά πληθυσμού 𝑁2 − (
𝑔2𝑁1

𝑔1
) έχει αντίθετο πρόσημο από αυτή 

που υπάρχει στην θερμοδυναμική ισορροπία 𝑁2 − (
𝑔2𝑁1

𝑔1
) < 0.  Επομένως ένα υλικό το οποίο 

μπορεί να επιτύχει αναστροφή πληθυσμού ονομάζεται ενεργό μέσο (υλικό). Προκειμένου να 

έχουμε όμως ένα laser δεν αρκεί μόνο το ενεργό μέσο αλλά χρειαζόμαστε και μία οπτική 

κοιλότητα η οποία θα προσφέρει μια θετική ανάδραση (positive feedback), όπου στην περίπτωση 

ενός laser πρόκειται για δύο καθρέπτες υψηλής ανακλαστικότητας ανάμεσα στους οποίους 

τοποθετείτε το ενεργό μέσο. Στην περίπτωση αυτή ένα επίπεδο ηλεκτρομαγνητικό κύμα θα 

ανακλάται εμπρός και πίσω μεταξύ των δύο κατόπτρων και θα ενισχύεται σε κάθε του πέρασμα 

από το υλικό. Η οπτική δέσμη θα διέρχεται από εκείνον τον καθρέπτη που έχει την χαμηλότερη 

ανακλαστικότητα, έτσι ο εμπρόσθιος καθρέπτης έχει χαμηλότερη ανακλαστικότητα από τον 

οπίσθιο. Στην περίπτωση ενός laser η ταλάντωση αυτή του η/μ πεδίου θα αρχίσει μόλις 

ικανοποιηθεί η συνθήκη κατωφλίου, δηλαδή όταν η απολαβή του υλικού υπερνικήσει τις απώλειες 

από την κοιλότητα. Από την σχέση 11 η απολαβή ανά πέρασμα του πεδίου από το υλικό είναι 

exp (𝜎 [𝛮2 − (
𝑔2𝑁1

𝑔1
)] 𝑙) όπου 𝑙 είναι το μήκος του ενεργού μέσου. Αν ονομάσουμε 𝑅1 και 𝑅2 τις 

ανακλαστικότητες των 2 καθρεπτών και 𝐿𝑖 τις εσωτερικές απώλειες ανά πέρασμα στην κοιλότητα, 

τότε αν για ένα δεδομένο χρόνο F είναι η ροή φωτονίων μέσα στην κοιλότητα που φεύγουν από 

τον καθρέπτη ένα και οδεύουν προς τον καθρέπτη 2, τότε η ροή φωτονίων 𝐹′ θα είναι  

𝐹′ = 𝐹𝑒𝑥𝑝 (𝜎 [𝛮2 − (
𝑔2𝑁1
𝑔1

)] 𝑙) ∙ (1 − 𝐿𝑖)𝑅2 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (𝜎 [𝛮2 − (
𝑔2𝑁1
𝑔1

)] 𝑙) ∙ (1 − 𝐿𝑖)𝑅1 
 

   (13) 

 

Στο κατώφλι (threshold) επομένως θα πρέπει να έχουμε 𝐹′ = 𝐹, άρα 

R1R2(1 − Li)
2 exp (2σ [Ν2 − (

g2N1
g1

)] l) = 1 
 

(14) 

 

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι το μπορούμε να φτάσουμε σε συνθήκη κατωφλίου όταν 

η αναστροφή πληθυσμού, 𝛮 = 𝛮2 − (
𝑔2𝑁1

𝑔1
) φθάσει μια κρίσιμη τιμή γνωστή ως κρίσιμη 

αναστροφή (critical inversion) που δίνεται από τον παρακάτω τύπο,  

Nc = −[lnR1R2 + 2 ln(1 − Li)]/2σl (15) 
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Σχήμα 3 Σχηματική αναπαράσταση ενός laser. 

[12-18]. Από την στιγμή που θα επιτευχθεί η συνθήκη κρίσιμης αναστροφής η ταλάντωση θα 

αρχίσει να συμβαίνει από την αυθόρμητη εκπομπή ακτινοβολίας και τα φωτόνια τα οποία θα 

αρχίσουν να εκπέμπονται μέσω της διαδικασίας αυτής στην κοιλότητα και κατά μήκος του άξονα 

z θα συμβάλουν στην διαδικασία της ενίσχυσης. Η προαναφερθείσα διαδικασία αποτελεί την βάση 

για την λειτουργία ενός laser.  

Α2 ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΑ ΛΕΙΖΕΡ 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κατηγοριοποιήσουμε τα υλικά με βάση τις ιδιότητές τους, όπως για 

παράδειγμα την ηλεκτρική τους αγωγιμότητα, την θερμική αγωγιμότητα, τις μηχανικές τους 

ιδιότητες κτλ, ωστόσο στην φυσική στερεάς κατάστασης κατηγοριοποιούμε τα υλικά σε τρείς 

κύριες κατηγορίες (Μονωτές, Αγωγούς, Ημιαγωγούς)  Βασική αρχή της κατηγοριοποίησης αυτής 

είναι οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υλικών. Λόγω του γεγονότος ότι τα κρυσταλλικά στερεά 

αποτελούνται από πολλά άτομα τα οποία είναι διευθετημένα περιοδικά στον χώρο 

αλληλοεπιδρώντας ισχυρά μεταξύ τους όπου δημιουργούν τις λεγόμενες ενεργειακές ζώνες. Οι 

ενεργειακές ζώνες αυτές είναι, α) ζώνη σθένους και β) ζώνη αγωγιμότητας. Η ζώνη σθένους είναι 

αυτή με την χαμηλότερη ενέργεια ενώ η ζώνη αγωγιμότητας αυτή με την υψηλότερη. Τα 

ηλεκτρόνια λοιπόν, έχουν την τάση να καταλαμβάνουν θέσεις, αρχικά, στην ζώνη σθένους. Σε 

θερμοκρασία 0Κ στους ημιαγωγούς η ζώνη σθένους είναι πλήρως κατειλημμένη ενώ η ζώνη 

αγωγιμότητας είναι κενή. Το διάκενο ανάμεσα στην ζώνη σθένους και την ζώνη αγωγιμότητας 

ονομάζεται ενεργειακό χάσμα. Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία φορείς από την ζώνη σθένους 

μεταβαίνουν στην ζώνη αγωγιμότητας λόγω θερμικής ενέργειας αφήνοντας πίσω τους κενές 

θέσεις οι οποίες ονομάζονται οπές. Η διαφορά των ημιαγωγών με τους μονωτές οφείλεται στο 
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γεγονός ότι το ενεργειακό χάσμα των μονωτών είναι μεγαλύτερο από τα 3eV [19-24]. Βασική 

προϋπόθεση για έναν ημιαγωγό προκειμένου να άγει ηλεκτρικό ρεύμα είναι να έχει μερικώς πλήρη 

την ζώνη αγωγιμότητας και στην ζώνη σθένους να υπάρχουν οπές. Έτσι τα ηλεκτρόνια στην ζώνη 

αγωγιμότητας και οι οπές στην ζώνη σθένους συνεισφέρουν στην ηλεκτρική αγωγιμότητα του 

υλικού. Μια επιπρόσθετη κατηγοριοποίηση  για τους ημιαγωγούς αποτελεί και η ταξινόμηση τους 

ανάλογα με το ενεργειακό τους χάσμα. Έτσι οι ημιαγωγοί διακρίνονται σε άμεσου και έμμεσου 

ενεργειακού χάσματος.  

• Άμεσου ενεργειακού χάσματος ημιαγωγοί. Οι ενεργειακές ζώνες των ημιαγωγών 

αναπαρίστανται γραφικά στο διάγραμμα Ε-k, όπου Ε η ενέργεια και k η κρυσταλλική 

ορμή. Στην περίπτωση των ημιαγωγών άμεσου ενεργειακού χάσματος το ανώτερο σημείο 

της ζώνης σθένους και το κατώτερο σημείο της ζώνης αγωγιμότητας έχουν την ίδια τιμή 

για το k, το οποίο σημαίνει ότι όταν ένα ηλεκτρόνιο αποδιεγερθεί από την ζώνη 

αγωγιμότητας στην ζώνη σθένους η ενέργεια εξ’ ολοκλήρου θα μετατραπεί σε φως, 

δηλαδή φωτόνια χωρίς να έχουμε απώλειες στην ενεργεια αυτής της διαδικασίας υπο 

μορφή ταλαντώσεων του πλέγματος, φωνόνια, δηλαδή σε θερμική ενέργεια.  

 

• Έμμεσου ενεργειακού χάσματος ημιαγωγοί. Σε αντίθεση με τους ημιαγωγούς άμεσου 

ενεργειακού χάσματος, οι αντίστοιχοι έμμεσου ενεργειακού χάσματος δεν έχουν την ίδια 

τιμή του k για την κορυφή της ζώνης σθένους και για τον πάτο της ζώνης αγωγιμότητας. 

Αν ένα ηλεκτρόνιο αποδιεγερθεί από την ζώνη αγωγιμότητας προς την ζώνη σθένους τότε 

ένα μέρος της ενέργειας θα μετατραπεί σε θερμική, ως απόρροια της αρχής διατήρης της 

ορμής.  

 

Σχήμα 4 Ενεργειακά διαγράμματα  Έμμεσου (Direct) και Άμεσου (Indirect) ενεργειακού χάσματος ημιαγωγών. 
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Όπως γίνεται κατανοητό στην περίπτωση των ημιαγωγικών laser η χρήση ημιαγωγών άμεσου 

ενεργειακού χάσματος προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση μειώνοντας της απώλειες, αλλά επίσης 

λόγω του ότι ο ρυθμός επανασύνδεσης στους άμεσου ενεργειακού χάσματος ημιαγωγούς είναι 

πολύ μεγαλύτερος από ότι στους έμμεσου ενεργειακού χάσματος ο ρυθμός εξαναγκασμένης 

ακτινοβολίας είναι πιο μεγάλος. 

Ήδη από την δεκαετία του 1960 όταν οι Basov et al [25] εισήγαγαν τα ημιαγωγικά laser  μέχρι 

σήμερα έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία σε τομείς όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, η ιατρική, 

εκτυπωτές, οθόνες κτλ. λόγω τον προτερημάτων που έχουν έναντι άλλων ειδών laser  όπως το 

μικρό τους μέγεθος, το χαμηλότερο ρεύμα κατωφλίου το χαμηλό κόστος κατασκευής τους, η 

γρήγορη επεξεργασία πληροφορίας κτλ. Τα ημιαγωγικά laser χωρίζονται σε δυο κατηγορίες 

ανάλογα με την κατεύθυνση της εκπεμπόμενης δέσμης, α) στα laser εκπομπής ακμής (Edge 

emitting lasers) και στα laser καθέτου εκπομπής (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers, 

VCSEL’s).  Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η σχηματικό διάγραμμά ενός τυπικού VCSEL. Όπου 

η οπτική δέσμη ταξιδεύει παράλληλα προς στην κατεύθυνση ανάπτυξης της δομής. [26-30] 

Α3 LASER ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

Τα ημιαγωγικά laser αποτελούνται από επίπεδα ημιαγωγικών υλικών τα οποία αναπτύσσονται το 

ένα πάνω στο άλλο πάνω σε ένα υπόστρωμα. Στην περίπτωση των VCSEL, όπως και σε όλων των 

ημιαγωγικών laser,  η ανάπτυξη γίνεται κατά κύριο λόγω μέσω των μεθόδων της μοριακής δέσμης 

επίταξης (Molecular Beam Epitaxy, MBE) [31] και της μέταλλο-οργανικής χημικής εναπόθεσης 

ατμών (Metal Organic Chemical Vapor Deposition, MOCVD) [32] .  

Σε ένα VCSEL το ενεργό υλικό βρίσκεται ανάμεσα δυο καθρεπτών πολύ υψηλής 

ανακλαστικότητας, ανακλαστές Bragg ή DBR( Distributed Bragg Reflectors), οι οποίοι 

αποτελούνται από αρκετά επίπεδα με μήκος το εν τέταρτο του μήκους κύματος. Τα επίπεδα αυτά  

αποτελούνται από ημιαγωγικά υλικά και τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο ούτως ώστε να 

έχουν εναλλασσόμενο υψηλό και χαμηλό δείκτη διάθλασης.  Η ανακλαστικότητα αυτών των 

καθρεπτών είναι περίπου 95~99,9%. Ως αποτέλεσμα αυτού το φώς ταλαντώνεται κάθετα στα 

επίπεδα όπου εκπέμπεται από την κορυφή της συσκευής, δηλαδή από τον καθρέπτη με την 

μικρότερη ανακλαστικότητα από τους δύο. Λόγω της δομής τους τα VCSEL λειτουργούν σε έναν 

μόνο κάθετο τρόπο (longitudinal mode). Ένα επίσης πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που μας 

προσφέρουν τα VCSEL είναι η πολύ μεγάλη τους ευστάθεια όσον αφορά το μήκος κύματος του 
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lasing εξ αιτίας του γεγονότος οτι είναι πάγιο (fixed) από το μικρό μήκος της κοιλότητας. Ένα 

άλλο σημαντικό επίτευγμα των VCSEL είναι η κατασκευή διπλών συστοιχιών (2-D arrays) τα 

οποία έχουν πολύ μικρή απόκλιση ως προς την διακύμανση του μήκους κύματος μεταξύ των 

στοιχείων της συστοιχίας χάρις στην ανάπτυξη της τεχνολογίας που μας επιτρέπει να 

κατασκευάσουμε wafer με τυπική απόκλιση της κοιλότητάς τους να είναι στα 2 nm [33] . Ένα 

άλλο προτέρημα των VCSEL έναντι των Edge Emitting Laser (EEL) είναι και η χαμηλή 

ευαισθησία του εκπεμπόμενου μήκους κύματος στην θερμοκρασία η οποία είναι περίπου 5 φορές 

μικρότερη [33]. Αυτό συμβαίνει λόγω του γεγονότος ότι το μήκος κύματος του lasing καθορίζεται 

από το οπτικό μήκος της μονοτροπικής κάθετης κοιλότητας. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των 

VCSEL είναι ότι η εκπεμπόμενη δέσμη έχει κυκλική διατομή όπου κάτω από συγκεκριμένες 

σχεδιαστικές συνθήκες της κοιλότητας  ενός VCSEL είναι δυνατό η συσκευή να εκπέμπει ένα 

μόνο εγκάρσιο τρόπο (κυκλικό Γκαουσιανό). Αυτό μας προσφέρει την δυνατότητα να μειώσουμε 

την πολυπλοκότητα και το κόστος την σύζευξη της δέσμης και μιας οπτικής ίνας. [34-40] 

Α4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΕΣ BRAGG 

Οι κατανεμημένοι ανακλαστές Bragg (Distributed Bragg Reflectors, DBR) αποτελούν μια από τις 

απλούστερες περιοδικές φωτονικές δομές. Σε μια πολύστρωματική διάταξη με εναλλαγή χαμηλού 

και υψηλού οπτικού δείκτη διάθλασης, όταν το πάχος του κάθε στρώματος ισούται με το ¼ του 

οπτικού μήκους κύματος (λ/4) ή εν γένει με μονά πολλαπλάσια του (3/4, 5/4, 7/4 κτλ) οι διαδοχικές 

ανακλάσεις σε κάθε διεπιφάνεια συμβάλει ενισχυτικά για το ανακλώμενο κύμα γύρω από το μήκος 

κύματος Bragg, με αποτέλεσμα η πολυστρωματική αυτή δομή να λειτουργεί ως καθρέπτης με 

συντονιζόμενη ανακλαστικότητα και εύρος ζώνης [41]   

Καθώς ο αριθμός των ζευγών αυξάνει το σχήμα του φάσματος ανακλαστικότητας εξελίσσεται  

από μια κοίλη καμπύλη σε μία φασματική μπάντα (spectral band) σχήματος τετραγώνου, με το 

μέγιστο της ανακλαστικότητας να αυξάνει σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

R = [
1 − (

nL
nH
)
2m

1 + (
nL
nH
)
2m]

2

 

 

 

(16) 

Όπου m είναι ο αριθμός των των ζευγών επιπέδων και 𝑛𝐿 και  𝑛𝐻 είναι οι οπτικοί δείκτες των 

υλικών με την χαμηλή και υψηλή ανακλαστικότητα αντίστοιχα. Για λειτουργία ενός VCSEL σε 

χαμηλό ρεύμα κατωφλίου απαιτείται η ανακλαστικότητα των καθρεπτών να είναι μεγαλύτερη του 
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95%  προκειμένου να ισοσκελιστούν οι απώλειες από το round-trip της δέσμης μέσα στην 

κοιλότητα. Τα διηλεκτρικά BDR προσφέρουν την ιδανική καμπύλη ανακλαστικότητας με σχετικά 

μικρό αριθμό ζευγών BDR. Τα AlAs/GaAs και AlN/GaN έχουν έναν ικανοποιητικό δείκτη 

προκειμένου να επιτευχθεί μια μεγάλη ανακλαστικότητα για περίπου 20 ζεύγη από DBR.  Στο 

ΣΧΗΜΑΑ φαίνεται ότι η μπάντα υψηλής ανάκλασης των καθρεπτών DBR , 𝛥𝜆𝑚𝑎𝑥 , αποτελεί μια 

σημαντική παράμετρο σχεδίασης για τα VCSEL. Το  𝛥𝜆𝑚𝑎𝑥 υπολογίζεται από τον τύπο[35] 

Δλmax = (
4λ

π
) sin−1 (

Δn

nH + nL
) 

 

(17) 

Το 𝛥𝜆𝑚𝑎𝑥 είναι το FWHM της ανακλασστικότητας ενός καθρέπτη DBR όταν ο αριθμός των 

ζευγών τείνει προς το άπειρο. O όρος 𝛥𝜆𝑚𝑎𝑥  είναι αντιστρόφως ανάλογος του μήκους κύματος 

Bragg και επηρεάζεται από την εναλλαγή του δείκτη που εκφράζεται μέσω του όρου 𝛥𝑛 = 𝑛𝐻 −

𝑛𝐿. Επομένως ένα μεγαλύτερο 𝛥𝑛 είναι επιθυμητό στην κατασκευή καθρεπτών DBR το μέγιστο 

της ανακλαστικότητας και του ευρούς stopband μήκους (εξισωση 17) . Για να έχουμε υψηλή 

απόδοση σε ένα VCSEL το πραγματικά χρήσιμο bandwidth ανάκλασης, 𝛥𝜆𝑢𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 , μπορεί να είναι 

2 και 3 φορές στενότερο από ότι το 𝛥𝜆𝑚𝑎𝑥. Καθώς ο αριθμός των ζευγών αυξάνεται το μέγιστο 

του φάσματος ανακλαστικότητας θα φτάσει ένα κατώφλι περίπου 0.995% πάνω από το οποίο το  

 

Σχήμα 5 a)Υπολογισμένο φάσμα ανακλαστικότητας ενός AIN/GaN DBR με μήκος κύματος Bragg στα 

450 nm β) γράφημα των κορυφών της ανακλαστικότητας  των καθρεπτών, R, ως προς τον αριθμό των 

DBR [41] 

𝛥𝜆𝑢𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 γίνεται μεγαλύτερο του μηδενός. Με επιπρόσθετη αύξηση του αριθμού των ζευγών το 

𝛥𝜆𝑢𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 σταδιακά αυξάνει προς την αντίστοιχη τιμή του 𝛥𝜆𝑚𝑎𝑥.  
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Α5 ΚΒΑΝΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Σημαντικό ρόλο στις ιδιότητες που θα έχει ένα ημιαγωγικό laser έχει και το μέγεθος της ενεργούς 

περιοχής. Αν μειωθεί το πάχος της ενεργούς περιοχής σε μήκη συγκρίσιμα με αυτό του μήκους de 

Broglie τότε μπορούν να κάνουν την εμφάνισή του κβαντομηχανικά φαινόμενα. Η εμφάνιση 

κβαντικών φαινομένων θα έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των ενεργειακών ζωνών και 

κατανομή της πυκνότητας καταστάσεων προς μια στενότερη περιοχή που ως αποτέλεσμα έχει 

έναν φασματικό περιορισμό των φορέων στις κβαντισμένες ενεργειακές καταστάσεις στο 

κατώτερο σημείο της ζώνης αγωγιμότητας και στην κορυφή της ζώνης σθένους. Η πυκνότητα 

καταστάσεων ορίζεται ως ο αριθμός των διαθέσιμων καταστάσεων  σε ένα ενεργειακό εύρος για 

κάθε ενεργειακό επίπεδο το οποίο μπορεί να καταληφθεί από ηλεκτρόνια, 

𝐷 =
1

𝑉

𝑑𝑁𝑠

𝑑𝐸
                                                                              (18) 

όπου, D η πυκνότητα καταστάσεων, V ο όγκος, 𝑁𝑠 ο αριθμός των καταστάσεων και E η ενέργεια. 

Ανάλογα με τον κβαντικό περιορισμό η πυκνότητα καταστάσεων αλλάζει όπως φαίνεται και στην 

παρακάτω εικόνα. Ο κβαντικός περιορισμός μπορει να είναι α) 3-διάστατος, β) 2-διάστατος, γ) 1-

διάστατος, δ) μηδενικής διάστασης όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα, 

 

Σχήμα 6 Κβαντικός περιορισμός. [42] 

Έτσι κατ’ αντιστοιχία με βάσει τους παραπάνω κβαντικούς περιορισμούς τα  υλικά και οι δομές 

είναι  

• Bulk υλικά 

• Κβαντικά πηγάδια (Quantum Wells, CW) 
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• Κβαντικά Νήματα (Quantum Wires) 

• Κβαντικές τελείες (Quantum Dots, QD’s) 

Οι προαναφερθέντες κβαντικοί περιορισμοί αναφέρονται στους χωρικούς βαθμούς ελευθερίας 

που μπορούν να κινηθούν οι φορείς. Έτσι στην περίπτωση των Bulk υλικών οι φορείς μπορούν να 

κινούνται και στις τρεις χωρικές διαστάσεις με την πυκνότητα καταστάσεων σε αυτά τα υλικά να 

είναι μια συνεχής συνάρτηση της ενέργειας. Καθώς μειώνεται ο βαθμός τους περιορισμού 

συναντούμε τα κβαντικά πηγάδια όπου ο βαθμός ελευθερίας της κίνησης των φορέων είναι στις 2 

χωρικές διαστάσεις ενώ για την περίπτωση των κβαντικών νημάτων ο βαθμός ελευθερίας είναι 

στην μια διάσταση. Αυτό συνεπάγει την εμφάνιση κβαντικών φαινομένων με την πυκνότητα των 

καταστάσεων να αλλάζει σε σχέση με την περίπτωση των bulk υλικών όπως και φαίνεται στην 

εικόνα Σχήμα 6. Στην τελευταία κατηγορία βρίσκονται οι κβαντικές τελείες όπου τα ηλεκτρόνια 

και οι οπές δεν έχουν βαθμούς ελευθερίας προκειμένου να κινούνται ελεύθερα όπως στις 

προηγούμενες περιπτώσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι η πυκνότητα των καταστάσεων να παίρνει 

την μορφή συναρτήσεων δέλτα, δηλαδή ένα διακριτό φάσμα. Λόγω αυτής της συμπεριφοράς οι 

κβαντικές τελείες αναφέρονται και ως τεχνητά άτομα καθώς εμφανίζουν διακριτά ενεργειακά 

επίπεδα. Το βασικό προτέρημα που προσφέρουν οι κβαντικές τελείες είναι η δραματική μείωση 

του ρεύματος κατωφλίου ως αποτέλεσμα της μείωση των διαστάσεων διότι μειώνονται οι 

διαθέσιμες καταστάσεις που μπορούν να καταληφθούν από τους φορείς. Λόγω της 

διακριτοποίησης των ενεργειακών καταστάσεων των κβαντικών τελειών μπορεί να γίνει 

καλύτερος έλεγχος του εκπεμπόμενου μήκους κύματος να υπάρξει μεγαλύτερη ευστάθεια του 

ρεύματος κατωφλίου και να αυξηθεί το modulation bandwidth.  [43] 

Α6 ΠΟΛΩΣΗ ΦΩΤΟΣ 

Οι λύσεις που ικανοποιούν τις εξισώσεις Maxwell αποτελούν τα επίπεδα ηλεκτρικά και μαγνητικά 

κύματα από τις παρακάτω σχέσεις : 

�⃗� = �⃗� 0𝑒
𝑖(�⃗� ∙𝑥 −𝜔𝑡) (19) 

 

�⃗� = �⃗� 0𝑒
𝑖(�⃗� ∙𝑥 −𝜔𝑡) 

 

(20) 

Όπου �⃗� 0 και �⃗� 0 ονομάζονται τα διανύσματα της πόλωσης για τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία 

αντίστοιχα. Αυτά τα διανύσματα είναι τρισδιάστατα και μιγαδικά. Το κυματάνυσμα �⃗�  και η 
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γωνιακή συχνότητα ω είναι είναι πραγματικά μεγέθη και στον ελεύθερο χώρο οι δυο αυτές 

ποσότητες συσχετίζονται μεταξύ τους ως  : 𝜔 = 𝑐|�⃗� |. Αυτή η σχέση υποδεικνύει ότι τα 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν έχουν διασπορά και κινούνται με ταχύτητα c (ταχύτητα του 

φωτός). Στα υλικά, το φως έχει διασπορά (dispersion). Για τα επίπεδα κύματα ισχύει : 

�⃗� 0 =
1

𝜔
(�⃗� × �⃗� 0) 

(21) 

Η παραπάνω σχέση μας δείχνει ότι το μαγνητικό πεδίο σε ένα επίπεδο κύμα καθορίζεται πλήρως 

από το ηλεκτρικό πεδίο. Για την ακρίβεια, συσχετίζονται τα πλάτη τους από την παρακάτω σχέση  

 

|�⃗� 0| = 𝑐|�⃗� 0| (22) 

Καθώς επίσης και ότι,  

�⃗� ∙ �⃗� 0 = 0 (23) 

 

�⃗� ∙ �⃗� 0 = 0 

 

(24) 

 

�⃗� 0 ∙ �⃗� 0 = 0 

 

(25) 

με άλλα λόγια, το διάνυσμα πόλωσης του ηλεκτρικού πεδίου, το διάνυσμα πόλωσης του 

μαγνητικού πεδίου και η κατεύθυνση του κυματανύσματος είναι όλα κάθετα μεταξύ τους.  

Αν ορίσουμε την διεύθυνση του κυματανύσματος ως �̂� = (0,0,1) τότε το ηλεκτρικό πεδίο θα έχει 

την μορφή : 

�⃗� = �⃗� 0𝑒
𝑖𝜔(

𝑥
𝑐
−𝑡)

 (26) 

Το οποίο κινείται στην κατεύθυνση του z με ταχύτητα c. Από την στιγμή που το �⃗� 0 και το �⃗�  είναι 

κάθετα μεταξυ τους μπορούμε να πούμε ότι ισχύει,  

�⃗� 0 = (𝛦𝑥 , 𝐸𝑦, 0) (27) 

με 𝛦𝜒 και 𝐸𝑦 να είναι μιγαδικοί αριθμοί. Τα δύο μιγαδικά πλάτη 𝛦𝜒 και 𝐸𝑦 το κάθε ένα 

αποτελούνται από μέτρο και φάση 𝜙𝑥 και 𝜙𝑦, αντίστοιχα. Όποτε αυτά τα μεγέθη μπορούν να 

γραφούν ως 

𝛦𝑥 = |𝐸𝑥|𝑒
𝑖𝜙𝑥  (28) 
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𝛦𝑦 = |𝐸𝑦|𝑒
𝑖𝜙𝑦  (29) 

Οπότε για την περιγραφή των διανυσμάτων της πόλωσης απαιτούνται τέσσερεις πραγματικοί 

αριθμοί. Μια συνήθης πρακτική είναι να διαχωρίσουμε τις φάσεις σε μια ολική φάση και την 

διαφορά μεταξύ των φάσεων  𝛦𝜒 και 𝐸𝑦, 𝜑 = 𝜑𝑥 − 𝜙𝑦, έτσι με αυτό τον τρόπο καθώς ο χρόνος t 

και η κατεύθυνση z αλλάζουν η ολική φάση φ παραμένει αναλλοίωτη. Προκειμένου να ορίσουμε 

το διάνυσμα της πόλωσης μελετάμε το σχετικό μέγεθος των 𝛦𝜒 και 𝐸𝑦 και την διαφορά φάσης φ.  

Α6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ 

Χαρακτηρίζουμε ένα επίπεδο κύμα ως γραμμικά πολωμένο αν δεν υπάρχει διαφορά φάσης μεταξύ 

των 𝛦𝜒 και 𝐸𝑦. Η γραμμική πόλωση μπορεί να εκφραστεί ως,  

�⃗� 0 = (𝛦𝑥 , 𝐸𝑦, 0) (30) 

Και επιλέγουμε την ολική φάση ούτως οι ποσότητες 𝛦𝑥 και 𝐸𝑦 να είναι πραγματικές. Αν 𝛦𝑦 = 0 

και 𝛦𝑥 ≠ 0 έχουμε,  

�⃗� 0 = 𝛦0𝑥𝑒
𝑖(𝑘𝑧−𝜔𝑡) (31) 

 

όπου 𝛦0 = |�⃗� 0|. Από την στιγμή που ισχύει ότι  �̂� × �̂� = �̂� ,  

�⃗� =
1

𝑐
𝐸0�̂�𝑒

𝑖(𝑘𝑧−𝜔𝑡)     
 

(32) 

η διαμόρφωση είναι γραμμικά πολωμένη στην κατεύθυνση x.  

Παρομοίως έχουμε,  

�⃗� 0 = 𝛦0�̂�𝑒
𝑖(𝑘𝑧−𝜔𝑡) (33) 

Και κάνοντας χρήση της σχέσης �̂� × �̂� = −�̂� ,  

�⃗� = −
1

𝑐
𝐸0𝑥𝑒

𝑖(𝑘𝑧−𝜔𝑡) 
 

(34) 

Στην περίπτωση που έχουμε πόλωση κατά y για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο αντίστοιχα,   

κάνουμε λόγω για μια διαμόρφωση η οποία είναι πολωμένη στην κατεύθυνση y. Και στις δυο 

περιπτώσεις το μαγνητικό πεδίο δίνεται από την περιστροφή του ηλεκτρικού πεδίου κατά μια 900 
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μοίρες με κατεύθυνση αντίστροφη από τους δείκτες του ρολογιού στο επίπεδο x-y και διαιρώντας 

με το c.  

Εν γένη, για ένα οποιοδήποτε μοναδιάιο διάνυσμα �̂� μπορούμε να γράψουμε [45]  

�⃗� 0 = 𝛦0�̂�𝑒
𝑖(�⃗� ∙𝑥 −𝜔𝑡) (35) 

το οποίο είναι γραμμικά πολωμένο στην διεύθυνση του �̂�. Το μαγνητικό πεδίο θα είναι πολομένο 

στην διεύθυνση κατά 900 μοίρες διαφορά από το ηλεκτρικό πεδίο. Έτσι στην διεύθυνση x για την 

γραμμική πόλωση τα πεδία θα έχουν την μορφή,  

𝑅𝑒[�⃗� ] = (𝐸0 cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) , 0, 0) 

 

(36) 

𝑅𝑒[�⃗� ] = (0,
𝐸0
𝑐
cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) , 0) 

(37) 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η μορφή ενός γραμμικά πολωμένου ηλεκτρομαγνητικού 

κύματος στην διεύθυνση του x 

 

Σχήμα 7 Γραμμικά πολωμένο ηλεκτρομαγνητικό κύμα. 

Α6.2 ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ 

Στο προηγούμενο υποκεφάλαιο για την γραμμική πόλωση  τα ηλεκτρικά και μαγνητικά κύματα 

ήταν σε φάση, τι θα συμβεί όμως αν αυτά τα δυο κύματα δεν βρίσκονται σε φάση; Αρχικά γίνεται 

η υπόθεση ότι τα κύματα έχουν το ίδιο μέτρο αλλά βρίσκονται εκτός φάσης κατά ¼ του μήκους 

κύματος, άρα 𝜑𝑥 − 𝜙𝑦 =
𝜋

2
 , επομένως [45] 

�⃗� 0 = (𝛦0, 𝛦0𝑒
𝑖𝜋
2 , 0) = (𝐸0, 𝑖𝐸0, 0) 

 

(38) 
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Άρα,  

�⃗� = (𝛦0𝑒
𝑖(𝑘𝑧−𝜔𝑡), 𝑖𝐸0𝑒

𝑖(𝑘𝑧−𝜔𝑡), 0) (39) 

Και παίρνοντας το πραγματικό μέρος μας δίνει το πραγματικό ηλεκτρικό πεδίο,  

𝑅𝑒[�⃗� ] = (𝐸0 cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) , −𝐸0 sin(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) , 0) (40) 

Το οποίο ονομάζεται αρεστερόστροφα κυκλικά πολωμένο φως. Για t=0 και z=0 το πεδίο είναι 

𝑅𝑒(�⃗� ) = (𝐸0, 0, 0) δείχνοντας στην διεύθυνση x. Ξανά για t=0 αλλά για 𝑘𝑧 =
𝜋

2
, τότε 𝑅𝑒(�⃗� ) =

(0,−𝐸0, 0) το οποίο δείχνει στην αρνητική διεύθυνση του y. Τελικά, έπειτα από ένα πλήρες μήκος 

κύματος, πηγαίνει πίσω στο x. Επομένως, καθώς κινούμαστε στον άξονα z, η πόλωση 

περιστρέφεται δεξιόστροφα στο επίπεδο x-y.  Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το διάνυσμα 

της κυκλικής και ελλειπτικής πόλωσης. 

 

 

Σχήμα 8 Διανύσματα α) Γραμμικής, b) Ελλειπτικής και c) Κυκλικής πόλωσης.[44] 

 

Κατ’ αντιστοιχία με προηγουμένως θεωρώντας 𝜙𝑥 − 𝜙𝑦 = −
𝜋

2
 , έχουμε 

𝑅𝑒[�⃗� ] = (𝐸0 cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) , 𝐸0 sin(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡), 0)  (41) 

Το οποίο αποτελεί δεξιόστροφα κυκλικά πολωμένο φως. Κατά την περίπτωση στην οποία 

προσθέσουμε  αριστερόστροφη και δεξιόστροφη πόλωση το αποτέλεσμα που θα έχουμε θα είναι 

γραμμική πόλωση, 

�⃗� 0 = (𝛦0, 𝑖𝐸0, 0) + (𝐸0, −𝑖𝐸0, 0) = (2𝐸0, 0, 0) (42) 

Η παραπάνω σχέση αναφέρεται σε Η/Μ κύμα γραμμικά πολωμένο στην διεύθυνση του x. 

Παρομοίως αν αφαιρέσουμε τα προηγούμενα κυκλικά πολωμένα κύματα τότε θα προκύψει η/μ 

κύμα γραμμικά πολωμένο στην διεύθυνση του y. Η κυκλική και η γραμμική πόλωση δεν είναι 
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γραμμικά ανεξάρτητες. Ισχύει ότι κάθε πόλωση μπορεί να γραφεί σαν ένας γραμμικός 

συνδυασμός αριστερόστροφου και δεξιόστροφου κυκλικά πολωμένου φωτός. Όσον αφορά τα 

Η/Μ κύματα μπορούμε να λάβουμε υπόψιν την μεταβολή του μέτρου των διαφορετικών 

συνιστωσών και της φάσης. Η πιο γενική παραμετροποίηση είναι,  

�⃗� 0 = 𝛦𝑥�̂� cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡) + 𝐸𝑦�̂� cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡 + 𝜙) (43) 

Όταν το 𝛦𝑥 και το 𝛦𝑦 είναι διαφορετικά και η σχετική φάση είναι μη μηδενική, τότε η πόλωση 

αλλάζει σε μέτρο καθώς αυτή περιστρέφεται στο επίπεδο x-y. Επομένως περιγράφει μια έλλειψη 

και αυτή η μορφή ονομάζεται ελλειπτική πόλωση. Η γραμμική πόλωση αντιστοιχεί σε μηδενική 

φάση. Η κυκλική πόλωση αντιστοιχεί σε 𝜑 = ±
𝜋

2
 και 𝐸𝑥 = 𝐸𝑦. [46],[47] 

Α7 ΜΟΝΤΕΛΟ SPIN-FLIP 

Η πόλωση του φωτός από ένα laser είναι κβαντικής φύσεως φαινόμενο και οφείλεται στα επίπεδα 

του spin των lasing μεταβάσεων μεταξύ της ζώνης αγωγιμότητας και σθένους του ημιαγωγού. Το 

μοντέλο spin-flip εισήχθη για πρώτη φορά από τους San Miguel et al [48] το 1994 σε VCSEL 

κβαντικών πηγαδιών λαμβάνοντας υπόψιν ότι η συσκευή υποστηρίζει διαμήκες μονό τρόπο ( 

longitudinal single mode) αλλά και σε θεμελιώδης εγκάρσιο τρόπο (fundamental transverse 

mode). Η ανάπτυξη αυτού του μοντέλου είχε σκοπό την περιγραφή της αστάθειας και της 

μετάβασης της πόλωσης ( polarization switching) σε συμβατικές συσκευές VCSEL. Για ένα QW 

VCSEL με κβαντικό περιορισμό στην διεύθυνση z η κατάσταση ηλεκτρονίου με μηδενική ορμή 

στην ζώνη αγωγιμότητας έχει συνολική γωνιακή ορμή 𝐽𝑧 = ±
1

2
, ενώ η αντίστοιχη κατάσταση των 

οπών που αποτελούνται από βαριές οπές (heavy holes) στην ζώνη σθένους έχουν γωνιακή ορμή 

(angular momentum) 𝐽𝑧 = ±
3

2
. Αν το ενεργό μέση κβαντικού πηγαδιού είναι κάθετο στην 

κατεύθυνση της εκπομπής lasing z η οποία συμπίπτει με τον άξονα κβάντωσης ούτως ώστε το 

ηλεκτρικό πεδίο να είναι στο επίπεδο ℎ − 𝜈, δυο κυκλικά πολωμένοι τρόποι μπορούν να 

μοντελοποιηθούν από τις μεταβάσεις μεταξύ των υποεπιπέδων του spin της ζώνης αγωγιμότητας 

και σθένους. Λόγω της κβαντικής φύσης του φωτός μεταβάσεις δίπολων επιτρέπονται μόνο για 

𝛥𝐽𝑧 = ±1 όπου η δεξιόστροφα και αριστερόστροφα κυκλική πόλωση αντιστοιχούν σε 𝛥𝐽𝑧 = 1 και 

𝛥𝐽𝑧 = −1, αντίστοιχα. Άρα η επιτρεπόμενη μετάβαση δίπολου από  
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𝐽𝑧 =
1

2
 σε 𝐽𝑧 =

3

2
  είναι συνυφασμένη με την αριστερόστροφη κυκλική πόλωση και αυτή από 

 𝐽𝑧 = −
1

2
 . Σε 𝐽𝑧 = −

3

2
 με την δεξιόστροφη κυκλική πόλωση. 

 

Σχήμα 9 Δομή ζωνών ενός κβαντικού πηγαδιού. [48] 

Οι δύο αυτές μεταβάσεις συζευγνύονται από τον ρυθμό αποδιέγερσης του spin 𝛾𝑠 μεταξύ 

ηλεκτρονίων με spin πάνω και spin κάτω. Το μοντέλο spin flip λαμβάνει υπόψιν του την 

ανισοτροπίας στην απολαβή (gain anisotropy) γνωστή και ως διχροϊσμό αλλά και την 

διπλοθλαστικότητα 𝛾𝑝 όπου ο συνδυασμός αυτών των δυο ρυθμών μας επιτρέπει να περιγράψουμε 

σύζευξη των ορθογώνιων τρόπων πόλωσης του VCSEL.  

Α8 SPIN VCSELS  

Η κυκλική πόλωση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας ενός ημιαγωγικού laser καθορίζεται από της 

ιδιότητες πόλωσης της ενεργούς περιοχής και της οπτικής κοιλότητας. Πιο συγκεκριμένα στις 

συσκευές καθέτου εκπομπής VCSEL ο έλεγχος της πόλωσης και η ευστάθεια επιτυγχάνονται 

μέσω της εθελούσιας εισαγωγής ασσυμετρίας στην κοιλότητα ή και στους καθρέπτες. Ένας από 

τους τόπους για να ελέγξουμε την πόλωση των εκπεμπόμενων φωτονίων είναι να κάνουμε έγχυση 
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από spin πολωμένους φορείς στην συσκευή. Η πόλωση των εκπεμπόμενων φωτονίων και ο 

προσανατολισμός τους σπιν των φορέων συσχετίζονται μεταξύ τους από τους κβαντικούς κανόνες 

επιλογής για την διατήρηση της στροφορμής. Η χρήση των κβαντικών τελειών ως ενεργό μέσω 

σε spin-VCSEL προσφέρει το προτέρημα της λειτουργίας σε υψηλές θερμοκρασίες λόγω της 

διακριτής πυκνότητας καταστάσεων και του χωρικού εντοπισμού των φορέων στην κβαντική 

τελεία που αναστέλλουν τις διαδικασίες σκέδασης, μειώνοντας έτσι τον χρόνο αποδιέγερσης του 

σπιν (spin relaxation time).  Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η εκπεμπόμενη πόλωση των 

φωτονίων συνδέεται με τον προσανατολισμό του spin των εγχεόμενων φορέων.  

Η διαδικασία που μας επιτρέπει να ελέγξουμε την εκπεμπόμενη πόλωση είναι η ακτινοβολούσα 

επανασύνδεση των σπιν πολωμένων φορέων οι οποίοι με την σειρά τους μεταφέρουν την 

στροφορμή τους στα φωτόνια με αποτέλεσμα να παράγεται κυκλικα πολωμένη ακτινοβολία. Το 

spin ±1 που μεταφέρεται από τα φωτόνια απαιτεί ότι ένα ηλεκτρόνιο με spin +
1

2
 μπορεί να 

επανασυνδεθεί μόνο με μια οπή που θα έχει spin -1/2 ή +3/2. Παρομοίως, ένα ηλεκτρόνιο με spin 

-1/2 στη ζώνη αγωγιμότηας θα πρέπει να επανασυνδεθεί με μία ελαφριά οπή (light hole) με spin 

+1/2 ή με μία βαριά οπή (heavy hole) που θα έχει spin -3/2 στην ζώνη σθένους. Από τα στοιχεία 

πίνακα και τις πιθανότητες μετάβασης για επιτρεπόμενες μεταβάσεις η πιθανότητα μετάβασης για 

τις βαριές οπές είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για τις ελαφριές οπές [49]. 

Επομένως οι κανόνες επιλογής για την διατήρηση της στροφορμής (𝛥𝑚𝑗 = ±1) δίνουν την σχέση 

μεταξύ του spin των φορέων (𝛱𝑖𝑛𝑗) και τον βαθμό της κυκλικής πόλωση των φωτονίων (𝛱𝐶𝑃) σε 

έναν bulk ημιαγωγό. 

ΠCP =
n ↓ −n ↑

2(n ↓ +n ↑)
= −

Πinj

2
 

 

(44) 
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Σχήμα 10 Κανόνες επιλογής οπτικών μεταβάσεων σε ένα κβαντικό πηγάδι. [50] 

όπου 𝑛 ↑ και 𝑛 ↓ είναι οι πυκνότητες των spin-πανω και spin-κάτω ηλεκτρονίων αντίστοιχα. Σε 

χαμηλοδιάστατου κβαντικού περιορισμού συστήματα όπου ο εκφυλισμός των βαριών και 

ελαφριών οπών άρετε η σχέση μετατρέπεται στην παρακάτω: 

ΠCP =
n ↓ −n ↑

(n ↓ +n ↑)
= −Πinj 

 

(45) 

Και στις δυο περιπτώσεις τα εκπεμπόμενα φωτόνια έχουν την στροφορμή τους προσανατολισμένη 

αντίθετα στην κατεύθυνση της πόλωσης του spin. [51-53] 

Β.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Β1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Β1.1 SPINLESS ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥ 

Προκειμένου να μελετήσουμε την δυναμική της πόλωσης για ένα spin-VCSEL κβαντικών τελειών 

θα πρέπει αρχικά να κατασκευάσουμε ένα μοντέλο εξισώσεων που να περιγράφει την δυναμική 

των φορέων στην συσκευή αλλά και την δυναμική του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Όπως έχει 

αναφερθεί και προηγουμένως το ενεργό μέσο της συσκευής αποτελείται από μια κβαντική τελεία, 

το οποίο λόγω της διακριτής πυκνότητας καταστάσεων του έχει τα προτερήματα έναντι των laser 
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που κάνουν χρήση κβαντικών πηγαδιών ως ενεργό μέσω την α) χαμηλότερη πυκνότητα ρεύματος 

κατωφλίου [54], β) την μειωμένη ευαισθησία στην θερμοκρασία [55], γ) χαμηλότερο chirp [56], 

δ) μεγαλύτερη διαμόρφωση εύρους ζώνης (bandwidth) [57] πράγμα που συνεπάγεται ότι μέσα σε 

αυτή θα υπάρχουν διακριτά ενεργειακά επίπεδα τα οποία θα μπορούν να καταλαμβάνονται από 

τους εγχεόμενους φορείς. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται τα ενεργειακά επίπεδα της 

συσκευής αλλά και οι μεταβάσεις των φορέων σε αυτά.  

 

Σχήμα 11. Ενεργειακή διαβάθμιση ενός QD spin-VCSEL. 

Η ενεργειακή διαβάθμιση της συσκευής αποτελείται αρχικά από το στρώμα διαβροχής (Wetting 

Layer, WL) από το διεγερμένο ενεργειακό επίπεδο (Excited State, ES) από το ενεργειακό επίπεδο 

θεμελιώδους ενέργειας (Ground State, GS) και από την ζώνη σθένους (Valence Band, VB). Το 

συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί ένα τετρασταθμικό σύστημα. Στην συγκεκριμένη έρευνα έχουν 

γίνει και κάποιες απλοποιήσεις του μοντέλου, αυτές είναι η εξάλειψη των μεταβάσεων από 

χαμηλότερα ενεργειακά επίπεδα προς τα υψηλότερα, η διαφυγή φορέων από την κβαντική τελεία 

προς το WL, καθώς επίσης  και η απαγορευτική αρχή του Pauli για τις καταστάσεις στο WL έχει 

παραληφθεί. Ως προς τις μεταβάσεις των φορέων μέσα στην συσκευή αρχικά έχουμε την έγχυσή 

τους στο WL όπου από εκεί μπορούν να ‘παγιδευτούν’ στο ES. Οι φορείς που βρίσκονται στο ES 

μπορούν να επανασυνδεθούν με οπές στην VB εκπέμποντας την ενέργεια σε φωτόνια, ή μπορούν 

να αποδιεγερθούν προς το GS. Οι φορείς που έχουν καταληφθεί στο GS επανασυνδιάζονται με 

οπές στο VB. Η ποσότητα που θα περιγράφει την δυναμική των φορέων στην συσκευή είναι η 

πιθανότητα καταληψημότητας του κάθε ενεργειακού επιπέδου 𝑓𝑗 όπου 𝑗 = {𝑊𝐿, 𝐸𝑆, 𝐺𝑆}. 

Ξεκινώντας από τους φορείς που εγχέονται στο WL ο ρυθμός μεταβολής της πιθανότητας 

καταληψιμότητας για το ενεργειακό επίπεδο αυτό περιγράφεται από την παρακάτω σχέση  
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dfWL
dt

=
I

eNWL
− γ0fWL(1 − fES) − γnfWL 

 

(46) 

Όπου 𝐼 είναι το ρεύμα ανά μονάδα όγκου, e είναι το θεμελιώδες ηλεκτρικό φορτίο, 𝑁𝑊𝐿 είναι η 

πυκνότητα καταστάσεων για το WL, 𝛾0 είναι ο ρυθμός δέσμευσης (capture rate) των φορέων που 

αποδιεγείρονται από το WL στο ES και 𝛾𝑛 είναι ο ρυθμός επανασύνδεσης φορέων από το WL με 

οπές στο VB. Ο όρος  𝑓𝑊𝐿(1 − 𝑓𝐸𝑆) από μαθηματικής πλευράς ως γινόμενο δυο πιθανοτήτων 

αντιστοιχεί στην έκφραση ‘και’, δηλαδή η πιθανότητα το WL να είναι κατειλημμένο και το ES να 

μην είναι κάτι το οποίο αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για να λάβει χώρα η μετάβαση από το ένα 

επίπεδο στο άλλο. Ο όρος αυτός πολλαπλασιάζεται και με τον όρο 𝛾0 που έχει μονάδες συχνότητας 

και εκφράζει τον ρυθμό με τον οποίο γίνεται η μετάβαση. Το πρόσημο που συνοδεύει κάθε όρο 

στο δεξί μέρος της εξίσωσης αναφέρεται στο γεγονός ότι αυτός ο όρος είναι όρος πηγής (κερδίζει 

σε φορείς), αν έχει θετικό πρόσημο, ή αν είναι όρος κατανάλωσης (χάνει φορείς), αν έχει αρνητικό 

πρόσημο. Για το ES η αντίστοιχη εξίσωση είναι  

𝑑𝑓𝐸𝑆
𝑑𝑡

=
1

4

𝑁𝑊𝐿
𝑁𝑄𝐷

𝛾0𝑓𝑊𝐿(1 − 𝑓𝐸𝑆) − 𝛾21𝑓𝐸𝑆(1 − 𝑓𝐺𝑆) − 𝛾𝑛𝑓𝐸𝑆 − 𝑣𝑔𝛤𝑎(2𝑓𝐸𝑆 − 1)|𝐸𝐸𝑆|
2 

 

(47) 

Η λογική των όρων για αυτή την εξίσωση ακολουθεί την αντίστοιχη για την εξίσωση που 

περιγράφει και τον ρυθμό μεταβολής της πιθανότητας κατάληψης για το WL . Στην παραπάνω 

εξίσωση ο όρος 𝛾21 είναι ο ρυθμός αποδιέγερσης από το ES στο GS (intra-dot relaxation rate) 𝛮𝑄𝐷 

είναι η πυκνότητα των κβαντικών τελειών ανά όγκο, 𝑣𝑔 είναι η ταχύτητα ομάδας του πεδίου (group 

velocity), Γ είναι ο παράγοντας οπτικού περιορισμού (Optical confinement factor)  a είναι η 

διαφορική απολαβή (differential gain) και |𝛦𝛦𝑆| είναι το πλάτος του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου 

που εκπέμπεται από το ES. Ο όρος ¼ που πολλαπλασιάζεται με τον όρο  
𝑁𝑊𝐿

𝑁𝑄𝐷
𝛾0𝑓𝑊𝐿(1 − 𝑓𝐸𝑆) έχει 

να κάνει με τον εκφυλισμό του κάθε ενεργειακού επιπέδου όπου στο παρόν μοντέλο το GS έχει 

εκφυλισμό 2, το ES έχει εκφυλισμό 4 και το WL έχει 1 [58]. Στο μοντέλο όπως φαίνεται και στο 

Σχήμα 11  lasing έχουμε μόνο από το ES και το GS, οπότε ο όρος  𝑣𝑔𝛤a(2fES − 1)|𝐸𝐸𝑆|
2 στην 

εξίσωση για το ES είναι ο όρος lasing από το επίπεδο αυτό.  

Τέλος, όσον αφορά τις εξισώσεις για τους φορείς έχουμε αυτήν που περιγράφει τον ρυθμό 

μεταβολής της πιθανότητας κατάληψης για το GS και έχει την εξής μορφή 
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𝑑𝑓𝐺𝑆
𝑑𝑡

= 2𝛾21𝑓𝐸𝑆(1 − 𝑓𝐺𝑆) − 𝛾𝑛𝑓𝐺𝑆 − 𝑣𝑔𝛤𝑎(2𝑓𝐺𝑆 − 1)|𝐸𝐺𝑆|
2 

 

(48) 

Για την εξαγωγή των εξισώσεων που περιγράφουν τον ρυθμό μεταβολής του πλάτους του 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ξεκινάμε από την απολαβή του υλικού (material gain) που 

περιγράφεται από την παρακάτω σχέση  

gm = aNQD(2fGS − 1) (49) 

Οπότε η εξίσωση ρυθμού για το μιγαδικό ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να γραφεί ως,  

dE0,GS
dt

=
vg

2
[ΓaNQD(2fGS − 1) −

1

vgτρ
] E0,GS + iωE0,GS 

 

(50) 

όπου 𝜏𝜌 είναι ο χρόνος ζωής των φωτονίων (photon lifetime) και ω είναι η γωνιακή συχνότητα 

lasing. Αν ορίσουμε τον ρυθμό απωλειών της κοιλότητας ως 𝜅 =
1

2𝜏𝜌
 και τον κανονικοποιημένο 

συντελεστή απολαβής ως ℎ𝐺𝑆 = 𝑣𝑔𝛤aGSNQD𝜏𝜌 τότε η εξίσωση για το μιγαδικό πεδίο γράφεται ώς  

dE0,GS
dt

= κ[hGS(2fGS − 1) − 1]E0,GS + iωE0,GS 
 

(51) 

Αν η γωνιακή συχνότητα στο κατώφλι είναι 𝜔0 τότε προσεγγιστικά το η γωνιακή συχνότητα του 

ταλαντώμενου πεδίου μπορεί να γραφεί ως,  

ω = ω0 + ακ[hGS(2fGS − 1) − 1] (52) 

Όπου α είναι ο παράγοντας διαπλάτυνσης (linewidth enhancement factor). Άρα έχουμε, 

dE0,GS
dt

= κ[hGS(2fGS − 1) − 1](1 + iα)E0,GS + iωE0,GS 
 

(53) 

     

Αν εκφράσουμε το μιγαδικό πεδίο ως 𝛦0 = 𝛦exp (𝑖𝜔𝑡) τότε μπορούμε να ανακτήσουμε την 

εξίσωση ρυθμού που να περιγράφει τον ρυθμό μεταβολής του πλάτους του ηλεκτρικού πεδίου  

dEGS
dt

= κ[hGS(2fgs − 1) − 1](1 + iα)EGS 
 

(54) 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ο εκφυλισμός των ενεργειακών επιπέδων έχει ληφθεί 

υπόψιν στο μοντέλο οπότε λόγω του γεγονότος ότι το ES έχει εκφυλισμό 4 και το GS έχει 

εκφυλισμό 2 τότε η ο λόγος της απολαβής aE𝑆/aGS θα είναι 2:1. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να 
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ισχύει και ο ίδιος λόγος στην περίπτωση του κανονικοποιημένου συντελεστή απολαβής όπου 

ℎ𝐸𝑆

ℎ𝐺𝑆
= 2. Λαμβάνοντας αυτά υπόψιν και με παρόμοιο τρόπο με προηγουμένως μπορούμε να 

εξάγουμε την εξίσωση που περιγράφει την δυναμική του πλάτους του ηλεκτρικού πεδίου για το 

ES και διαβάζει ως εξής, 

dEΕS
dt

= κ[hES(2fES − 1) − 1](1 + iα)EES 
(55) 

Ο λόγος που λαμβάνουμε υπόψιν ότι η απολαβή για το ES είναι διπλάσια από το GS λόγω του 

εκφυλισμού έχει να κάνει ότι σε κάθε round-trip του πεδίου το ES προσφέρει φωτόνια από 4 

εκφυλισμένα επίπεδα ενώ το GS από 2, οπότε η ακτινοβολία που παράγεται από επανασύνδεση 

φορέων από το ES με οπές από το VB είναι ενισχύεται κατά δυο φορές περισσότερο από ότι η 

αντίστοιχη ακτινοβολία του GS. [59] [60] [61] 

Έτσι έχουμε κατασκευάσει το μοντέλο των εξισώσεων που περιγράφουν την δυναμική σε ένα 

spin-VCSEL κβαντικών τελειών, όταν δεν λαμβάνεται υπόψιν το spin των φορέων.  

Β1.2 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕ ΣΠΙΝ  

Για την μελέτη της δυναμικής της πόλωση θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν στο μοντέλο μας και το 

spin των φορέων το οποίο διαμορφώνεται μέσω οπτικής άντλησης. Η επίδραση του spin των 

φορέων έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του ενεργειακού διαγράμματος της συσκευής λόγω 

του ρυθμού αποδιέγερσης του spin (spin relaxation rate)  που εισάγεται μέσω του μοντέλου spin-

flip (SFM) [62].  

Σύμφωνα με το SFM θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας τον ρυθμό αποδιέγερσης του spin αλλά 

και φαινόμενα ανισοτροπίας της απολαβής (gain anisotropy) φαινόμενο που δημιουργεί σύζευξη 

μεταξύ των τρόπων κυκλικής πόλωσης του VCSEL με την μορφή διπλοθλαστικότητας [63] 

(διαφορά στον δείκτη διάθλασης για τους δύο τρόπους) που περιγράφονται από τον ρυθμό 

διπλοθλαστικότητας (birefringence rate) 𝛾𝑝. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μετατραπεί το 

σύστημά μας από 4-σταθμικό σε 8-σταθμικό καθώς το σύστημα ανάγεται σε ενεργειακά επίπεδα 

για spin-πάνω και spin-κάτω.    

Οι spin πολωμένοι φορείς με spin-πάνω (-) και spin-κάτω (+) που έχουν δημιουργηθεί μέσω 

οπτικής άντλησης θα εγχυθούν προς το WL. Οι spin-πολωμένοι φορείς από το WL μπορούν να 

αιχμαλωτιστούν στο ES, είτε να επανασυνδεθούν με φορείς στο VB ή να αλλάξουν τον 
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προσανατολισμό του spin τους μέσω του ρυθμού αποδιέγερσης spin. Στην εξίσωση (48) η 

τροποποίηση γίνεται με την εισαγωγή του όρου που λαμβάνει υπόψιν την αποδιέγερση του spin 

αλλά πλέον η δυναμική για την πιθανότητα κατάληψης του επιπέδου αυτού δεν θα περιγράφεται 

από μία μόνο σχέση αλλά από δύο, για τους spin-πάνω και spin-κάτω φορείς,  

dfWL
±

dt
=

I±

eNWL
− γ0fWL

± (1 − fES
± ) − γnfWL

± ∓ γj(fWL
+ − fWL

− ) 
 

(56) 

Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για τις εξισώσεις που περιγράφουν την δυναμική για τα 

επίπεδα ES και GS,  

dfES
±

dt
=
1

4

NWL
NQD

γ0fWL
± (1 − fES

± ) − γ21fES
± (1 − fGS

± ) − γnfES
± − vgΓa(2fES

± − 1)|EES
± |

2
∓ γj(fES

+

− fES
− ) 

 

 

 

(57) 

dfGS
±

dt
= 2γ21fES

± (1 − fGS
± ) − γnfGS

± − vgΓa(2fGS
± − 1)|EGS

± |
2
∓ γj(fGS

+ − fGS
− ) 

(58) 

Οι εξισώσεις για την δυναμική του πλάτους του πεδίου θα τροποποιηθούν εισάγοντας τον ρυθμό 

διπλοθλαστικότητας ενώ σε αντίθεση με προηγουμένως που είχαμε δυο εξισώσεις, θα έχουμε 

τέσσερεις που θα αναφέρονται στο δεξιόστροφα κυκλικό και αριστερόστροφα κυκλικό πολωμένο 

πεδίο, επομένως  

dEGS
±

dt
= k[hGS(2fGS

± − 1) − 1](1 − ia)EGS
± − iγpEGS

∓  

 

 

(59) 

dEES
±

dt
= k[hES(2fES

± − 1) − 1](1 − ia)EES
± − iγpEES

∓  
 

(60) 

   

Εφ’ όσον έχουμε κατασκευάσει το μοντέλο των εξισώσεων που περιγράφει την δυναμική την 

συσκευή έχοντας λάβει υπόψιν το σπιν των φορέων αλλά και την πόλωση του ηλεκτρικού πεδίου 

το επόμενο βήμα είναι η κανονικοποίηση των εξισώσεων.Η κανονικοποίηση των εξισώσεων 

εξυπηρετεί την απλούστευση τους προκειμένουν οι τιμές του ρεύματος να είναι ορισμένες ως 

πολλαπλάσια της τιμής για το ρεύμα κατωφλίου, να εξάγουμε ένα συνδυασμό του εγχεόμενου 

ρεύματος και της αντλούμενης ελλειπτικότητας (αυτοί οι όροι θα συζητηθούν παρακάτω) αλλά 

και προκειμένου να απαλείψουμε όρους από το σύστημα των εξισώσεων μας όπως 𝑁𝑄𝐷 και 𝑁𝑊𝐿. 
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Η κανονικοποίηση των εξισώσεων όπως αναφέρθηκε  θα γίνει ως προς το την πυκνότητα ρεύματος 

όπου θα εισάγουμε τον όρο της κανονικοποιημένης ισχύς άντλησης (normalized pump strength) 

ο οποίος ορίζεται ως: 

η± =
I± − IthGS

±

IthES
± − IthGS

±  
 

(61) 

Στην παραπάνω σχέση το 𝐼± είναι η πυκνότητα ρεύματος που εγχέεται στην συσκευή, το 𝐼𝑡ℎ𝐺𝑆
±  

είναι η πυκνότητα ρεύματος κατωφλίου για lasing από το GS και 𝐼𝑡ℎ𝐸𝑆
±  είναι το ρεύμα κατωφλίου 

για lasing από το ES. Όταν το 𝐼± είναι ίσο με 𝐼𝑡ℎ𝛦𝑆
±  τότε ο κανονικοποιημένος όρος άντλησης θα 

ισούται με την μονάδα. Το επόμενο βήμα είναι να υπολογίσουμε τις τιμές αυτών των ρευμάτων 

ξεκινώντας από αυτήν του ρεύματος κατωφλίου για το GS, δηλαδή τον υπολογισμό του 𝐼𝑡ℎ𝐺𝑆
± .  

Εφαρμόζοντας την συνθήκη κατωφλίου για lasing από το GS (Εξίσωση 62) στην περίπτωση της 

γραμμικής πόλωσης στην steady state λύση της (59) έχουμε,  

hGS(2fGS
± − 1) = 1 (62) 

Εφαρμόζοντας την παραπάνω σχέση στην (58) ανακτούμε την πιθανότητα κατάληψης για τους 

φορείς στο ES στο κατώφλι του GS lasing,  

fES
± |thGS =

γn
2γ21

 
hGS + 1

hGS − 1
 

 

(63) 

Εν συνεχεία αντικαθιστούμε την παραπάνω σχέση στην εξίσωση (57) για να υπολογίσουμε την 

πιθανότητα κατάληψης του WL  

fWL
± |thGS = 4

1

γ0

NQD
NWL

 
2γ21(hGS − 1)

2γ21(hGS − 1) − γn(hES + 1)
∙ [
γn
2γ21

hGS + 1

hGS − 1
 (γn +

γ21(hGS − 1)

2hGS
)] 

 

(64) 

 

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε το ρεύμα κατωφλίου για το GS lasing 

αντικαθιστώντας τις σχέσεις (64) (63) στην steady state λύση της εξίσωσης (56)  

I±|thGS = 4eANQD [1 +
γn
γ0
 

2γ21(hGS − 1)

2γ21(hGS − 1) − γn(hES + 1)
] 

 

(65) 
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όπου,  

Α =
γn
γ21

hGS + 1

hGS − 1
 (γn + γ21

hGS − 1

2hGS
) 

 

(66) 

Για τον υπολογισμό του ρεύματος κατωφλίου για την συνθήκη lasing από το ES θέτουμε ίσο με 

το μηδέν της εξισώσεις (60) (61),  

fGS
± |thES =

hGS + 1

2hGS
 

 

 

(67) 

fES
± |thES =

hES + 1

2hES
 

 

 

(68) 

Με αντικατάσταση των δυο παραπάνω σχέσεων στην εξίσωση (57) υπολογίζουμε την πιθανότητα 

κατάληψης του WL για lasing από το ES  

fWL
± |thES = 4

1

γ0

NQD
NWL

2hES
hES − 1

 [
hES + 1

2hES
 (γn + γ21

hGS − 1

2hGS
)] 

 

(69) 

 Εν τέλει η τιμή για το ρεύμα κατωφλίου για lasing από το ES ανακτάται με αντικατάσταση της 

παραπάνω σχέσης στην steady state λύση της εξίσωσης (58)  

ΙthES
± = 4BNQD [1 +

γn
γ0

2hES
hES − 1

] 
 

(70) 

  όπου,  

Β =
hES + 1

2hES
(γn + γ21

hGS − 1

2hGS
) 

 

(7) 

Για την κανονικοποίηση του συστήματος των εξισώσεων θα κάνουμε χρήση των παρακάτω 

μεταβλητών,  

𝑛𝐸𝑆
± = ℎ𝐸𝑆(2𝑓𝐸𝑆

± − 1) (72) 

𝑛𝐺𝑆
± = ℎ𝐺𝑆(2𝑓𝐺𝑆

± − 1) (73) 

𝑛𝑊𝐿
± = ℎ𝐸𝑆

𝑁𝑊𝐿
𝑁𝑄𝐷

𝑓𝑊𝐿
±  

(74) 
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𝐸𝑆,𝐸𝑆
± = 𝐸𝐸𝑆

± √
𝑣𝑔𝛤2𝑎

𝛾𝑛
 

(75) 

𝐸𝑆,𝐺𝑆
± = 𝐸𝐺𝑆

± √
𝑣𝑔𝛤𝑎

𝛾𝑛
 

(76) 

𝜂± =
𝐼± − 𝐼𝑡ℎ𝐺𝑆

±

𝐼𝑡ℎ𝐸𝑆
± − 𝐼𝑡ℎ𝐺𝑆

±  
(77) 

Το κανονικοποιημένο ηλεκτρικό πεδίο για το ES είναι ο όρος 𝐸𝑆,𝐸𝑆
±  ενώ το αντίστοιχο για το GS 

είναι 𝐸𝑆,𝐺𝑆
± . Οι όροι  𝑛𝑊𝐿

± , 𝑛𝐺𝑆
± , 𝑛𝐸𝑆

±  είναι οι κανονικοποιημένες πυκνότητες φορέων για το WL, GS 

και ES αντίστοιχα. Έχοντας υπολογίσει πλέον τις τιμές για τα ρεύματα κατωφλίου για lasing από 

το GS και για το ES μπορούμε να αντικαταστήσουμε στο σύστημα των εξισώσεων μας τις αλλαγές 

των μεταβλητών καταλήγοντας έτσι στο κανονικοποιημένο σύστημα εξισώσεων 

𝑑𝑛𝑊𝐿
+

𝑑𝑡
=
ℎ𝐸𝑆
𝑒
 [𝜂±(𝐼𝑡ℎ𝐸𝑆

± − 𝐼𝑡ℎ𝐺𝑆
± ) + 𝐼𝑡ℎ𝐺𝑆

± ] − 𝛾0𝑛𝑊𝐿
± (

ℎ𝐸𝑆 − 𝑛𝐸𝑆
±

2ℎ𝐸𝑆
) − 𝛾𝑛𝑛𝑊𝐿

± ∓ 𝛾𝑗(𝑛𝑊𝐿
+ − 𝑛𝑊𝐿

− ) 
 

(78) 

𝑑𝑛𝐸𝑆
±

𝑑𝑡
=
1

4
𝛾0𝑛𝑊𝐿

± (
ℎ𝐸𝑆 − 𝑛𝐸𝑆

±

2ℎ𝐸𝑆
) − 𝛾𝑛(ℎ𝐸𝑆 + 𝑛𝐸𝑆

± ) − 𝛾21(ℎ𝐸𝑆 + 𝑛𝐸𝑆
± )(

ℎ𝐺𝑆 − 𝑛𝐺𝑆
±

2ℎ𝐺𝑆
)

− 2𝛾𝑛𝑛𝐸𝑆
± |𝐸𝑆𝐸𝑆

± |
2
∓ 𝛾𝑗(𝑛𝐸𝑆

+ − 𝑛𝐸𝑆
− ) 

 

 

 

(79) 

𝑑𝑛𝐺𝑆
±

𝑑𝑡
= 𝛾21(ℎ𝐸𝑆 + 𝑛𝐸𝑆

± )(
ℎ𝐺𝑆 − 𝑛𝐺𝑆

±

ℎ𝐸𝑆
) − 𝛾𝑛(ℎ𝐺𝑆 + 𝑛𝐺𝑆

± ) − 2𝛾𝑛𝑛𝐺𝑆
± |𝐸𝑆𝐺𝑆

± |
2
∓ 𝛾𝑗(𝑛𝐺𝑆

+ − 𝑛𝐺𝑆
− ) 

 

(80) 

𝑑𝐸𝐸𝑆
±

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑛𝐸𝑆

± − 1)(1 + 𝑖𝑎)𝐸𝐸𝑆
± − 𝑖𝛾𝑝𝐸𝐸𝑆

∓  
 

(81) 

𝑑𝐸𝐺𝑆
±

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑛𝐺𝑆

± − 1)(1 + 𝑖𝑎)𝐸𝐺𝑆
± − 𝑖𝛾𝑝𝐸𝐺𝑆

∓  
 

(82) 

 

Το οποίο είναι το τελικό σύστημα εξισώσεων που περιγράφει την δυναμική των φορέων και της 

έντασης του εκπεμπόμενου ηλεκτρικού πεδίου λαμβάνοντας υπόψιν το διεγερμένο επίπεδο (ES) 

κάτι το οποίο αποτελεί την καινοτομία της διπλωματικής εργασίας αυτής καθώς είναι η πρώτη 

φορά που μελετάται η επίδραση αυτού του επιπέδου στην δυναμική των QD spin-VCSEL.  
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Β2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης του διεγερμένου 

ενεργειακού επιπέδου (ES) της κβαντικής τελείας (ενεργού μέσου) των σπιν-VCSEL κβαντικών 

τελειών μέσω υπολογιστικής προσομοίωσης. Το σύστημα των εξισώσεων (78) – (82) που 

χρησιμοποιούμε στην προσομοίωση αυτή είναι ένα μη-γραμμικό δυναμικό σύστημα. Τέτοια 

συστήματα είναι γνωστό [64] ότι παρουσιάζουν χαοτική συμπεριφορά. Η πλειονότητα της 

επιστημονικής κοινότητας που μελετά συστήματα VCSEL χρησιμοποιεί κατά το πλείστων την 

λεγόμενη θεωρία των διακλαδώσεων (bifurcation theory, BT) [64]. Στην παρούσα εργασία ώμος 

έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του μέγιστου εκθέτη Lyapunov [65] καθώς το συγκεκριμένο 

μαθηματικό εργαλείο μας ποσοτικοποιεί την χαοτική δυναμική του συστήματος.  

Β2.1 ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ  

Τα δυναμικά μη-γραμμικά συστήματα που παρουσιάζουν χαοτική συμπεριφορά. Αυτά μπορεί να 

είναι μη-γραμμικής διαφορικές εξισώσεις ή συστήματα διαφορικών εξισώσεων, είτε μπορεί να 

είναι μή-γραμμικοί δυναμικόι χάρτες (dynamical maps) [64]. Κατά την μελέτη αυτών των 

συστημάτων, το στοιχείο ενδιαφέροντος αποτελεί η παράμετρος διακλάδωσης, οι οποίες μπορεί 

να είναι και περισσότερες από μία. Η παράμετρος/οι διακλάδωσης είναι ένας σταθερός 

συντελεστής του συστήματος τον οποίο κατά την υπολογιστική επίλυση του μεταβάλουμε. Καθώς 

επιλύουμε του σύστημα για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου διακλάδωσης παρατηρούμε ότι οι 

λύσεις διαφέρουν ποιοτικά μεταξύ τους. Οι λύσεις μπορεί να είναι σταθερές, περιοδικές ή 

απεριοδικές. Το μεγάλο ενδιαφέρουν παρουσιάζουν οι μη-περιοδικές λύσεις οι οποίες εμφανίζουν 

και την χαοτική συμπεριφορά. Τα βασικά χαρακτηριστικά της χαοτικής λύσης είναι κυρίως δύο, 

• Μη-περιοδική  

• Ευαίσθητη σε αρχικές συνθήκες 
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Σχήμα 12 Τυπικό διάγραμμα διακλαδώσεων του λογιστικού χάρτη [64]. 

Προκειμένου να επιλύσουμε ένα δυναμικό σύστημα είτε αναλυτικά ή υπολογιστικά βασική 

προϋπόθεση είναι η γνώση των αρχικών συνθηκών, δηλαδή η κατάσταση του συστήματος κατά 

την χρονική στιγμή t=0, με άλλα λόγια από την στιγμή που αρχίζουμε να το μελετάμε. Τα χαοτικά 

συστήματα εμφανίζουν την λεγόμενη ευαισθησία σε αρχικές συνθήκες, καθώς με την κατάλληλη 

επιλογή παραμέτρων διακλαδώσεων (σταθερών συντελεστών του συστήματος) η λύση του 

συστήματος είναι εντελώς διαφορετική ακόμα και για πολυ μικρές διαφορές στην τιμή των 

αρχικών συνθηκών. Εκτός όμως από χαοτική συμπεριφορά τα συστήματα αυτά μπορούν να 

εμφανίζουν είτε ευσταθής λύση είτε περιοδική. Αυτό που μελετά η θεωρία διακλαδώσεων είναι ο 

αριθμός των κορυφών των μέγιστων και ελάχιστων που παρουσιάζουν οι λύσεις. Για παράδειγμα 

στην περίπτωση της ευσταθούς λύσης εμφανίζεται μία κορυφή σε μία συγκεκριμένη τιμή (η λύση 

είναι απλά μια σταθερά). Στις περιοδικές λύσεις μπορούν να εμφανίζονται περισσότερες από δύο 

κορυφές. Στην περίπτωση του χάους δεν υπάρχει περιοδικότητα και ο αριθμός των κορυφών 

εκρήγνυται. Οι πληροφορίες που μας παρέχει η θεωρία των διακλαδώσεων απεικονίζεται σε 

δίαγραμμα διακλάδωσης όπως φαίνεται στο Σχήμα 12. Η θεωρία των διακλαδώσεων έχει το 

πλεονέκτημα ότι αποτελεί μια μέθοδος η οποία εν δεικνύει την χαοτική συμπεριφορά μη-

γραμμικών δυναμικών συστημάτων αλλά αποτυγχάνει να ποσοτικοποιήσει την ‘’χαοτικότητα’’. 
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Β2.2 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ LYAPUNOV 

Το μαθηματικό εργαλείο που μας παρέχει την ποσοτικοποίηση του χάους είναι ο μέγιστος εκθέτης 

Lyapunov (LLE) . O μέγιστος εκθέτης Lyapunov δρα στον χώρο των φάσεων του συστήματος. 

Ως χώρο των φάσεων ορίζουμε τον αυθαίρετο αυτό μαθηματικό χώρο που περιλαμβάνει τις 

δυνατές καταστάσεις του συστήματος με κάθε δυνατή κατάσταση να αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό 

σημείο στον χώρο των φάσεων. Ο LLE μελετά τον ρυθμό απόκλισης των τροχιών στον χώρο των 

φάσεων. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως βασικό χαρακτηριστικό των χαοτικών συστημάτων 

είναι η ευαισθησία σε αρχικές συνθήκες, υπό αυτό το πρίσμα για να μελετήσουμε τον ρυθμό 

απόκλισης των τροχιών στον χώρο τον φάσεων επιλέγουμε δύο σημεία σε αυτών που έχουν 

απειροελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, περίπου 10−8 και  ο ρυθμός απόκλισης ορίζεται ως [66],  

|𝛿𝛯(𝑡)| ≈ exp(𝜆𝑡) |𝛿𝛯(0)| (83) 

όπου 𝛿𝛯(0) η αρχική απειροελάχιστη απόσταση στον χώρο των φάσεων, t ο χρόνος και λ ο 

εκθέτης Lyapunov. Ο LLE ορίζεται ώς  

𝜆 = lim
𝑡→∞

lim
𝛿𝛯(0)→0

1

𝑡
ln (

|𝛿𝛯(𝑡)|

|𝛿𝛯(0)|
)                                                     84          

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω σχέση ο εκθέτης Lyapunov εχει μονάδες συχνότητας [Hz]. 

O εκθέτης Lyapunov είναι μια βαθμωτή (scalar) ποσότητα. Ανάλογα με το πρόσημο του εκθέτη 

Lyapunov μπορούμε να διακρίνουμε και τα είδη της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος ως 

εξής,  

• LLE<0 ευσταθής συμπεριφορά 

• LLE=0 ευσταθής/περιοδική 

• LLE>0 χαοτική συμπεριφορά 

Ο LLE εκτός όμως από την ικανότητα του να μας παρέχει ποιοτικό χαρακτηρισμό της δυναμικής 

μας παρέχει και επιπροσθέτως και με ποσοτική πληροφορία για το χάος. Έτσι όταν LLE είναι 

θετικός, όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του τόσο περισσότερο χάος εμπεριέχει και η λύση. Αυτό 

μπορούμε να το κατανοήσουμε με τον ανάστροφο εκθέτη Lyapunov που ονομάζεται και χρόνος 

Lyapunov και ορίζεται ως  

𝑡𝐿𝑦𝑎𝑝𝑢𝑛𝑜𝑣 =
1

𝜆
                                                           85        



33 

 

Αν επιλέξουμε δυο αρχικές συνθήκες οι οποίες έχουν απειροελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, 

περίπου της τάξης του 10−8 για ένα χρονικό διάστημα η μία θα είναι ίδια με την άλλη από ένα 

χρόνο και έπειτα αυτές οι δύο λύσεις θα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Ο χρόνος Lyapunov 

ουσιαστικά αποδίδει τον χρόνο που οι δύο αυτές τροχιές θα αποκολληθούν μεταξύ τους, 

μετρώντας ουσιαστικά την ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες. [61]  

Β2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ QD SPIN-VCSEL 

Το σύστημα των εξισώσεων (78)-(82) που περιγράφουν την δυναμική του συστήματος έχει 

επιλυθεί υπολογιστικά με την αριθμητική μέθοδο Runge-Kutta 4ης τάξης μέσω του υπολογιστικού 

περιβάλλοντος MATLAB. Η δυναμική του συστήματος απεικονίζεται υπο την μορφή δυναμικών 

χαρτών στο επίπεδο P-η. Πιο συγκεκριμένα ο ορισμός για τα Ρ και η περιγράφεται από τις 

παρακάτω σχέσεις αντίστοιχα, 

𝑃 =
𝜂+−𝜂−

𝜂++𝜂−
                                                                    86     

𝜂 = 𝜂+ + 𝜂−                                                              87        

Όπου με τις παραπάνω σχέσεις μπορούμε να εκφράσουμε την ολική άντληση για σπιν κάτω και 

σπιν πάνω και την σχέση τους με την ελλειπτικότητα,  

𝜂+ =
𝜂(1+𝑃)

2
                                                               88        

𝜂− =
𝜂(1−𝑃)

2
                                                             89         

Η ποσότητα P που αναφέρεται στο pump ellipticity μπορεί να πάρει συνεχείς τιμές από το -1 έως 

και το 1. Όταν η τιμή για το P είναι ±1 τότε αναφερόμαστε σε κυκλική πόλωση, για τιμή που 

ισούται με το μηδέν (0) τότε σε γραμμική πόλωση και για τιμές στα διαστήματα (-1,0) και (0,1) 

σε ελλειπτική πόλωση. Για την κατασκευή των δυναμικών χαρτών έχουν ληφθεί οι τιμές του Ρ 

μόνο για το εύρος τιμών [0,1] καθώς οι δυναμικοί χάρτες παρουσιάζουν συμμετρία για τα 

διαστήματα [-1,0] και [0,1]. Οι τιμές που μπορεί να πάρει η ποσότητα ‘η’ είναι  𝜂 ≥ 0.  Από την 

σχέση 51 προκύπτει ότι όταν το η ισούται με το 0 τότε 𝛪 = 𝛪𝑡ℎ,𝐺𝑆 και όταν ισούται με την μονάδα 

τοτε 𝛪 = 𝛪𝑡ℎ,𝐸𝑆. Το εύρος των τιμών για το P είναι {-1,1}, όπου η τιμή στο μηδέν αναφέρεται σε 

γραμμική πόλωση, οι τιμές  σε κυκλική δεξιόστροφη (+) και αριστερόστροφη(-) πόλωση και 

οι ενδιάμεσες τιμές σε ελλειπτική πόλωση. 
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Τα βήματα που ακολουθούνται κατά την υπολογιστική προσομοίωση για την εξαγωγή των 

δυναμικών χαρτών είναι τα εξής [66]: 

a) Υπολογιστική επίλυση των εξισώσεων έως για το χρονικό διάστημα των 30ns 

b) Εισαγωγή μιας διαταραχής (perturbation) στον χώρο τον φάσεων όπου ορίζουμε την 

απόσταση δύο κοντινών τροχιών απειροελάχιστης απόστασης (10−8) 

c) Χρονική εξέλιξη του συστήματος 

d) Καθώς εξελίσσεται δυναμικά το σύστημα καταγράφουμε την νέα απόσταση των τροχιών 

𝑑𝑖 

e) Υπολογισμός της ποσότητας ln (
𝑑𝑖

𝑑0
) διαιρουμένης με το χρονικό βήμα της ολοκλήρωσης 

Η φυσικά μετρήσιμη ποσότητα από το σύστημα των εξισώσεων είναι η ένταση των ηλεκτρικών 

πεδίων ES και GS, έτσι προκειμένου να μελετήσουμε  ποσοτικά αλλά και ποιοτικά την δυναμική 

της συσκευής  μέσω της μεθόδου LLE είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός των τροχιών για τις 

ποσότητες 𝐸𝐸𝑆
∓  και 𝐸𝐺𝑆

±  ως εξής [66] 

𝑑1
𝐸𝑆 =

(

 
 
 
 

 (𝑛𝑎
𝐺𝑆+ − 𝑛𝑏

𝐺𝑆+)2 + (𝑛𝑎
𝐺𝑆− − 𝑛𝑏

𝐺𝑆−)2

+(𝑛𝑎
𝐸𝑆+ − 𝑛𝑏

𝐸𝑆+)2 + (𝑛𝑎
𝐸𝑆− − 𝑛𝑏

𝐸𝑆−)2 +

(𝑛𝑎
𝑊𝐿+ − 𝑛𝑏

𝑊𝐿+)2 + (𝑛𝑎
𝑊𝐿− − 𝑛𝑏

𝑊𝐿−)2 +

𝑅𝑒 ( (𝐸𝑎
𝐸𝑆+ − 𝐸𝑏

𝐸𝑆+))
2

+ 𝐼𝑚 ( (𝐸𝑎
𝐸𝑆+ − 𝐸𝑏

𝐸𝑆+))
2

+

𝑅𝑒 ( (𝐸𝑎
𝐸𝑆− − 𝐸𝑏

𝐸𝑆−))
2

+ 𝐼𝑚 ( (𝐸𝑎
𝐸𝑆− − 𝐸𝑏

𝐸𝑆−))
2

)

 
 
 
 

1
2
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𝑑1
𝐺𝑆 =

(

 
 
 
 

 (𝑛𝑎
𝐺𝑆+ − 𝑛𝑏

𝐺𝑆+)2 + (𝑛𝑎
𝐺𝑆− − 𝑛𝑏

𝐺𝑆−)2

+(𝑛𝑎
𝐸𝑆+ − 𝑛𝑏

𝐸𝑆+)2 + (𝑛𝑎
𝐸𝑆− − 𝑛𝑏

𝐸𝑆−)2 +

(𝑛𝑎
𝑊𝐿+ − 𝑛𝑏

𝑊𝐿+)2 + (𝑛𝑎
𝑊𝐿− − 𝑛𝑏

𝑊𝐿−)2 +

𝑅𝑒 ( (𝐸𝑎
𝐺𝑆+ − 𝐸𝑏

𝐺𝑆+))
2

+ 𝐼𝑚 ( (𝐸𝑎
𝐺𝑆+ − 𝐸𝑏

𝐺𝑆+))
2

+

𝑅𝑒 ( (𝐸𝑎
𝐺𝑆− − 𝐸𝑏

𝐺𝑆−))
2

+ 𝐼𝑚 ( (𝐸𝑎
𝐺𝑆− − 𝐸𝑏

𝐺𝑆−))
2

)

 
 
 
 

1
2

 

 

 

 

 

(91) 

 

Τέλος έχουμε τον υπολογισμό του LLE από τον τύπο  
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𝐿𝐿𝐸 =

1

𝑁
𝛴1
𝑁−1 ln(

𝑑
𝑖
𝜉

𝑑0
𝜉
)

𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑝
                                                             92      

όπου 𝜉 ∈ {𝐺𝑆, 𝐸𝑆}. 

Η μελέτη της δυναμικής της συσκευής θα αποτυπωθεί μέσω τον δυναμικών χαρτών 

χρησιμοποιώντας ως παραμέτρους το pump strength (η) και το pump ellipticity (P). Καθώς 

επιλύουμε υπολογιστικά της εξισώσεις για κάθε ζεύγος η, Ρ θα αντιστοιχεί και ένας αριθμός 

(Μέγιστος Εκθέτης Lyapunov) στο επίπεδο Ρ-η. Έτσι με αυτό τον τρόπο θα έχουμε κατασκευάσει 

τους δυναμικούς χάρτες.  

Β3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ QD SPIN-VCSEL 

Β3.1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Ο εκθέτης Lyapunov, όπως προκύπτει από την (92), προκειμένου να μας δώσει μια καλύτερη 

ακριβή εικόνα για την δυναμική της συσκευής θα πρέπει η προσομοίωση να γίνει για ένα αρκετά 

μεγάλο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης (integration time) .  

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή αυτή η εξάρτηση του εκθέτη Lyapunov ως προς τον χρόνο 

ολοκλήρωσης δημιουργήθηκαν δυναμικοί χάρτες για διαφορετικούς χρόνους στα: 

80 𝑛𝑠−1, 200 𝑛𝑠−1 𝜅𝛼𝜄 300 𝑛𝑠−1 και για τις παραμέτρους : ℎ = 1.016, 𝑘 = 250 𝑛𝑠−1, 𝑎 =

3, 𝛾𝑃 = 20 𝑛𝑠
−1, 𝛾𝑠 = 10 𝑛𝑠

−1, 𝛾21 = 150 𝑛𝑠
−1, 𝛾𝑛 = 1 𝑛𝑠

−1, 𝛾0 = 400 𝑛𝑠
−1 [61].Στο Σχήμα 

13 που ακολουθεί είναι οι δυναμικοί χάρτες για ES και GS (χρόνος ολοκλήρωσης =80 𝑛𝑠), όπου 

παρατηρείται απόλυτη συμφωνία ως προς τα τοπογραφικά τους χαρακτηριστικά στο επίπεδο Ρ-η 

αλλά και διαφορές στον εκθέτη Lyapunov μεταξύ των δύο χαρτών υποδεικνύοντας διαφορά στις 

χαοτικότητες των δύο εντάσεων του εκπεμπόμενου ηλεκτρικού πεδίου. Στους δυναμικούς χάρτες 

εμφανίζεται μια συμπαγής περιοχή ασταθούς συμπεριφοράς όπου ο LLE είναι θετικός. Η 

αστάθεια αυτή αντιστοιχεί σε τιμές του Ρ όπου η πόλωση είναι ελλειπτική, ενώ για πόλωση 

γραμμική (P=0) και κυκλική (P=1) συμπεριφορά της έντασης είναι σταθερή (regular).  
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Σχήμα 13 Δυναμικοί χάρτες στο επίπεδο Ρ-η για α) ES και β)  GS για τις παραμέτρους : 𝛾𝑝 = 20 𝑛𝑠−1,  𝛾21 =

150 𝑛𝑠−1,  𝛾𝑠 = 10 𝑛𝑠−1,  𝜅 = 250 𝑛𝑠−1,  𝑎 = 3,  𝛾𝑛 = 1 𝑛𝑠−1,  𝛾0 = 400 𝑛𝑠−1 , ℎ = 1.016. 

Με αύξηση του χρόνου ολοκλήρωσης στα 200 ns τοπογραφικά δεν παρατηρούνται αλλαγές στον 

δυναμικό χάρτη σε σύγκριση με την προηγούμενη περίπτωση των 80 ns. Αυτό που είναι όμως 

εμφανές είναι η αλλαγή στις τιμές του μέγιστου εκθέτη Lyapunov, όπως φαίνεται και στα 

παρακάτω σχήματα. 
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Σχήμα 14 Δυναμικοί χάρτες στο επίπεδο Ρ-η για α) ES και β)  GS για τις παραμέτρους : 𝛾𝑝 = 20 𝑛𝑠−1,  𝛾21 =

150 𝑛𝑠−1,  𝛾𝑠 = 10 𝑛𝑠−1,  𝜅 = 250 𝑛𝑠−1,  𝑎 = 3,  𝛾𝑛 = 1 𝑛𝑠−1,  𝛾0 = 400 𝑛𝑠−1 , ℎ = 1.016. 

 

Οι προηγούμενες παρατηρήσεις έρχονται να επιβεβαιωθούν ακόμα περισσότερο με περαιτέρω 

αύξηση του χρόνου ολοκλήρωσης στα 300 ns. Με την αύξηση του χρόνου ολοκλήρωσης η τιμή 

για τον εκθέτη Lyapunov μειώνεται δραματικά, καθώς ο εκθέτης τείνει να συγκλίνει στην 

πραγματική του τιμή, παρ’ όλη την μείωση της τιμής του η συμπεριφορά παραμένει χαοτική. 
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Β3.2 ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ SPIN RELAXATION TIME 

Η κατασκευή των δυναμικών χαρτών σε  επόμενο στάδιο έχει γίνει για δυο τιμές του intra-dot 

relaxation rate 𝛾21 = 10𝐺𝐻𝑧 και 𝛾21 = 150 𝐺𝐻𝑧. Στην πρώτη περίπτωση για την τιμή του intra-

dot relaxation rate 𝛾21 = 10𝐺𝐻𝑧 η επιλογή αυτή αντιστοιχεί σε εκπομπή ακτινοβολίας από την 

συσκευή αποκλειστικά από το διεγερμένο επίπεδο (excited state) ενώ για την τιμή του intra-dot 

relaxation rate 𝛾21 = 150 𝐺𝐻𝑧 έχουμε ταυτόχρονη εκπομπή και από τα δύο ενεργειακά επίπεδα. 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται οι δυναμικοί χάρτες  α) για το ES και β) για το GS για την 

επιλογή παραμέτρων 𝛾𝑛 = 1𝑛𝑠
−1, 𝛾0 = 400𝑛𝑠

−1, 𝛾𝑠 = 10𝑛𝑠
−1, 𝛾𝑝 = 20𝑛𝑠

−1, α=3, 𝜅 =

250𝑛𝑠−1, ℎ1 = 1.1995 και 𝛾21 = 10𝑛𝑠
−1 [61].  Για την κατάλληλη επιλογή του χρονικού αυτού 

διαστήματος ολοκλήρωσης έγινε προσομοίωση για ένα δοκιμαστικό σύνολο παραμέτρων (𝛾𝑝 =

20 𝑛𝑠−1,   𝛾21 = 150 𝑛𝑠−1,  𝛾𝑠 = 10 𝑛𝑠−1,  𝜅 = 250 𝑛𝑠−1,  𝑎 = 3,  𝛾𝑛 = 1 𝑛𝑠−1,  𝛾0 =

400 𝑛𝑠−1. P= 0.2789, η=2.931) με το Σχήμα 15 να δείχνει την μεταβολή στην τιμή του μέγιστου 

εκθέτη Lyapunov συναρτήσει του χρόνου ολοκλήρωσης.  

 

Σχήμα 15 Εξάρτηση του εκθέτη Lyapunov από τον χρόνο υπολογιστικής ολοκλήρωσης για  δοκιμαστικό σημείο με 

παραμέτρους : 𝛾𝑝 = 20 𝑛𝑠−1,   𝛾21 = 150 𝑛𝑠−1,  𝛾𝑠 = 10 𝑛𝑠−1,  𝜅 = 250 𝑛𝑠−1,  𝑎 = 3,  𝛾𝑛 = 1 𝑛𝑠−1,  𝛾0 =

400 𝑛𝑠−1. P= 0.2789, η=2.931.  

Για τις προσομοιώσεις που έγιναν προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση του χρόνου αποδιέγερσης 

του σπιν ο χρόνος ολοκλήρωσης επιλέχθηκε στα 300 ns.  
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Σχήμα 16 Δυναμικοί χάρτες στο επίπεδο Ρ-η  για  a) ES and b) GS (γn=1ns-1, γο=400 ns-1 γj= 10ns-1 , γp=20ns-1 a=3, 

k=250ns-1 , h=1.1995 and γ21=10 ns-1) 

Από τους δυο παραπάνω χάρτες προκύπτει το γεγονός ότι για χαμηλές τιμές του 𝛾21 εμφανίζεται 

μια μεγάλη περιοχή αστάθειας  (θετικός εκθέτης Lyapunov) η οποία ως προς την τοπολογία που 
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αποτυπώνεται στους δυναμικούς χάρτες στο επίπεδο Ρ-η είναι πανομοιότυπη για τις περιπτώσεις 

του ES και GS. Υπό αυτό το πρίσμα η δυναμική για τα δύο διαφορετικά μήκη κύματος είναι η 

ίδια ως προς τα ποιοτικά δυναμικά χαρακτηριστικά τους. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο μηκών 

κύματος εντοπίζεται στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της δυναμικής τους κάτι το οποίο μας 

φανερώνει ο μέγιστος εκθέτης Lyapunov. Προκειμένου αυτό να γίνει καλύτερα αντιληπτό 

κατασκευάστηκαν γραφήματα στα οποία το εύρος τιμών του εκθέτη Lyapunov έχει χωριστεί σε 

διαστήματα μήκους 0.01 στα οποία αντιστοιχείται το αντίστοιχο ποσοστό του εύρους αυτού από 

τους δυναμικούς χάρτες. Στο παρακάτω σχήμα αναδεικνύεται η ποσοτική διαφοροποίηση της 

δυναμικής για το ES και το GS όπου η ποσόστωση του εκθέτη Lyapunov στα επιμέρους 

διαστήματα δεν είναι η ίδια για τις δυο εκπομπές. Στο ραβδόγραμμα του Σχήματος 17 για τις τιμές 

που το LLE είναι θετικό παρατηρούμε ότι το ES και το GS λαμβάνουν διαφορετική ποσόστωση. 

Υπάρχουν εύρη του LLE που όχι απλώς δεν είναι ισότιμα ως προς την ποσόστωση (0-0.01, 0.01-

0.02, 0.05-0.06) αλλά και εύρη τα οποία μονοπωλούνται από το ES (0.06-0.07) και το GS (0.04-

0.05). Ένα άλλο συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι το ES εμφανίζει μεγαλύτερη χαοτικότητα 

από το GS όχι μόνο διότι το LLE του ES φθάνει σε μεγαλύτερες τιμές (0.07) από το αντίστοιχο 

του GS αλλά και διότι στα διαστήματα του LLE που συνυπάρχουν, η ποσόστωση του ES 

υπερισχύει. 

 

Σχήμα 17 Ποσοστό των τιμών του LLE για τους χάρτες του Σχήματος 9 
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Το προαναφερθέν γεγονός θα μεταφραστεί σε διαφοροποίηση στην χρονική εξέλιξη των δύο 

δυναμικών όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα που απεικονίζει την εξέλιξη την ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου ως προς τον χρόνο. 

 

Σχήμα 18 Χρονοσειρές (Time series)  για το σημειο  P,η= (0.15128, 2.276) του χάρτη στο Σχημα 9 

Στο παραπάνω σχήμα το πλάτος (amplitude) της έντασης για το ES παρουσιάζει μεγαλύτερες 

αυξομειώσεις σε σχέση με το GS λόγο του γεγονότος ότι η ακτινοβολία του GS από τιμές του 

ρεύματος μεγαλύτερες από το ρεύμα κατωφλίου του ES παρουσιάζουν κορεσμό, παρ΄ όλα αυτά 

αν και η ένταση του GS φαίνεται σταθερή στην πραγματικότητα δεν είναι, κάτι το οποίο φαίνεται 

και από την τιμή του εκθέτη Lyapunov.  

Στο επόμενο στάδιο της μελέτης της δυναμικής επιλέχθηκε η τιμή του intra-dot relaxation time 

𝛾21 = 150 𝑛𝑠
−1. Για αυτή την τιμή του 𝛾21 οι εντάσεις των δύο ηλεκτρικών πεδίων είναι 

συγκρίσιμες, άρα έχουμε εκπομπή ταυτόχρονης ακτινοβολίας από το ES και το GS για τιμές 

μεγαλύτερες του ρεύματος κατωφλίου του ES. Σε αυτή την περίπτωση όπως και προηγουμένως 

κατασκευάστηκαν δυναμικοί χάρτες στο επίπεδο P-η για την μελέτη της δυναμικής. Το 

αποτέλεσμα της αύξησης του 𝛾21 απεικονίζεται στο  Σχήμα 19 όπου είναι εμφανής η σμίκρυνση 

της ασταθούς περιοχής σε σύγκριση με την αντίστοιχη για την περίπτωση του 𝛾21 = 10 𝑛𝑠
−1. Η 

τοπογραφια του χάρτη αν και διαφορετική με την προηγούμενη περίπτωση συνεχίζει να έχει τα 
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ίδια χαρακτηριστικά με αυτόν για 𝛾21 = 10𝑛𝑠
−1 ως προς το γεγονός ότι οι δύο εκπομπές έχουν 

τα ίδια τοπογραφικά χαρακτηριστικά αλλά ποσοτικά ως προς την ποσόστωση του εκθέτη 

Lyapunov παρατηρούνται διαφορές. Ξανά και σε αυτή την περίπτωση η ποσόστωση του εκθέτη 

Lyapunov απεικονίζεται υπό την μορφή ραβδογραμμάτων Σχήμα 21 με την επίπτωση της αύξησης 

του 𝛾21 να είναι εμφανής στην σμίκρυνση της ασταθούς περιοχής καθώς  το σύνολο των ράβδων 

έχει μετατοπιστεί προς τα αριστερά ενώ είναι και εμφανής η εμφάνιση τους στο διάστημα (−∞, 0) 

που αντιστοιχεί σε σταθερή  λειτουργία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευστάθειας που 

χαρακτηρίζει την ένταση των εκπεμπόμενων ηλεκτρικών πεδίων αποτελεί η Σχήμα 20 όπου 

φαίνονται οι χρονοσειρές για τις εντάσεις των πολωμένων ηλεκτρικών πεδίων με την μεταβολή 

τους ως προς τον χρόνο να είναι σταθερή .  
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Σχήμα 19 Δυναμικοί χάρτες στο επίπεδο Ρ-η  για  a) ES and b) GS (γn=1ns-1, γο=400 ns-1 γj= 10ns-1 , γp=20ns-1 a=3, 

k=250ns-1 , h=1.1995 and γ21=150 ns-1) 

 

Σχήμα 20 Χρονοσειρές   για το σημειο  P,η= (0.15128, 2.276) του χάρτη στο Σχημα 12 
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Σχήμα 21 Ποσοστό των τιμών του LLE για τους χάρτες του Σχήματος 12 

 

 Μέχρι τώρα η μελέτη της δυναμικής για την συσκευή έγινε λαμβάνοντας υπόψιν ως παραμέτρους 

τις ποσότητες P και ή. Στο επόμενο στάδιο της έρευνας το ζεύγος που θα αποτελέσει το πεδίο με 

βάση το οποίο θα εξαχθούν οι δυναμικοί χάρτες είναι οι ποσότητες 𝛾𝛲 και 𝛾𝑠 που αναφέρονται 

στον ρυθμό διπλοθλαστικότητας (birefringence)  και αποδιέγερσης σπιν (spin relaxation), 

αντίστοιχα. Επομένως θα πρέπει να γίνει και η κατάλληλη επιλογή για τις τιμές Ρ και η , όπου 

αυτή τη φορά θα είναι σταθερές, προκειμένου να μελετήσουμε την επίπτωση που θα έχει η 

μεταβολή του 𝛾𝑃 και 𝛾𝑠 στην δυναμική της έντασης των ηλεκτρικών πεδίων. Οι τιμές που 

επιλέχθηκαν είναι Ρ=0.0513 η=2.2410. Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν σε σταθερή συμπεριφορά.  

Στο Σχήμα 22  απεικονίζεται ο χάρτης ευστάθειας στο επίπεδο 𝛾𝑃 και 𝛾𝑠.  Από τον χάρτη 

παρατηρούμε ότι η μεταβολή 𝛾𝑃 και 𝛾𝑠  είναι δυνατό να επάγει αστάθεια στην συσκευή με την 

περιοχή αυτή να εντοπίζεται στο κάτω αριστερά σημείο του χάρτη όπου η τιμή του εκθέτη  

Lyapunov υποδεικνύει χαοτικότητα.   
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Σχήμα 22. Δυναμικοί χάρτες στο επίπεδο γs − γp για α) ES και β) GS για τις παραμέτρους ( γn = 1ns
−1, γ0 =

400ns−1, a = 3, k = 250ns−1, h = 1.1995, P = 0.0513, η = 2.2410 ) 

 

Β4 ΟΠΤΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ 

Η δυναμική των laser μπορεί εν γένει να ελεγχθεί εγχέοντας ένα εξωτερικό πεδίο [67], σε μια 

διάταξη master  slave laser setup, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 23 Αλληλεπίδραση Μητρικού και θυγατρικού σπιν-σπιν QD-VCSEL. 

 

Η προσέγγιση μας για τον έλεγχο της δυναμικής της πόλωσης με εξωτερικό πεδίο laser αναλύεται 

στην περίπτωση της οπτική έγχυση πολωμένου φωτός από σύστημα spin QD VCSEL (master 

laser) σε σύστημα spin QD VCSEL (slave laser), λαμβάνοντας υπόψη τα ενεργειακά επίπεδα ES 

και GS και στα δυο laser. 

 

Β4.1 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΥΟ QD SPIN-VCSEL ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 

Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας, μελετήθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο QD spin-VCSEL μέσω 

της οπτικής έγχυσης. Το μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει την αλληλεπίδραση βασίστηκε στις 

προηγούμενες εξισώσεις για το solitary QD spin-VCSEL όπου σε αυτές ελήφθησαν υπόψιν η 

ένταση της εγχεόμενης δέσμης (injection strength) καθώς επίσης και η διαφορά των συχνοτήτων 

μεταξύ του master και του slave laser (detuning). Το μοντέλο επομένως θα απαρτίζεται από 

συνολικά 28 εξισώσεις εκ των οποίων 14 για το master και slave laser έκαστος. Οι όροι για το 

injection strength αλλά και για το detuning στις παρακάτω εξισώσεις είναι ο 3ος και 4ος  όρος 

αντίστοιχα στο δεξί σκέλος των σχέσεων 98 και 99. 

𝑑𝑛𝑊𝐿
+

𝑀,𝑠

𝑑𝑡
=
ℎ𝐸𝑆
𝑒
[ 𝜂± ( 𝐼𝑡ℎ𝐸𝑆|𝑀.𝑠

± − 𝐼𝑡ℎ𝐺𝑆|𝑀.𝑠
± ) + 𝐼𝑡ℎ𝐺𝑆|𝑀.𝑠

± ] −
𝛾0𝑛𝑊𝐿|𝑀,𝑠

± ( ℎ𝐸𝑆 − 𝑛𝐸𝑆|𝑀,𝑠
± )

2ℎ𝐸𝑆

− 𝛾𝑛𝑛𝑊𝐿|𝑀,𝑠
± ∓ 𝛾𝑗(𝑛𝑊𝐿|𝑀,𝑠

+ − 𝑛𝑊𝐿|𝑀,𝑠
−  

 

 

(93) 
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𝑑𝑛𝐸𝑆|𝑀,𝑠
±

𝑑𝑡
=
1

4
𝛾0𝑛𝑊𝐿|𝑀,𝑠
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2ℎ𝐺𝑆
− 2𝛾𝑛𝑛𝐸𝑆|𝑀,𝑠
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∓ 𝛾𝑗(𝑛𝐸𝑆|𝑀,𝑠
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𝑑𝑛𝐺𝑆|𝑀,𝑠
±

𝑑𝑡
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ℎ𝐸𝑆
− 𝛾𝑛(ℎ𝐺𝑆 + 𝑛𝐺𝑆|𝑀,𝑠
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2𝛾𝑛𝑛𝐺𝑆|𝑀,𝑠
± |𝐸𝐺𝑆|𝑀,𝑠
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+ − 𝑛𝐺𝑆|𝑀,𝑠
− ) 
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𝑑𝐸𝐸𝑆|𝑀
±

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑛𝐸𝑆|𝑀

± − 1)(1 + 𝑖𝑎)𝐸𝐸𝑆|𝑀
± − 𝑖𝛾𝑃𝐸𝐸𝑆|𝑀

∓  
 

  (96) 

 

𝑑𝐸𝐺𝑆|𝑀
±

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑛𝐺𝑆|𝑀

± − 1)(1 + 𝑖𝑎)𝐸𝐺𝑆|𝑀
± − 𝑖𝛾𝑃𝐸𝐺𝑆|𝑀

∓  
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𝑑𝐸𝐸𝑆|𝑆
±

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑛𝐸𝑆|𝑆

± − 1)(1 + 𝑖𝑎)𝐸𝐸𝑆|𝑆
± − 𝑖𝛾𝑃𝐸𝐸𝑆|𝑀

∓ − 𝑖𝛥𝜔𝐸𝐸𝑆|𝑆
± + 𝑘𝑖𝑛𝑗𝐸𝐸𝑆|𝑀

±  
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𝑑𝐸𝐺𝑆|𝑆
±

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑛𝐺𝑆|𝑆

± − 1)(1 + 𝑖𝑎)𝐸𝐺𝑆|𝑆
± − 𝑖𝛾𝑃𝐸𝐺𝑆|𝑠

∓ − 𝑖𝛥𝜔𝐸𝐺𝑆|𝑆
± + 𝑘𝑖𝑛𝑗𝐸𝐺𝑆|𝑀

±  
 

(99) 

                     

Στην παρούσα μελέτη ερευνήθηκε η αλληλεπίδραση δύο πανομοιότυπων QD-spin laser (master-

slave) μέσω optical injection (οπτική έγχυση) προκειμένου να γίνει χαρτογράφηση της δυναμικής 

αλλά και να μελετηθούν τεχνολογικά σημαντικά φαινόμενα στα πεδία των οπτικών 

τηλεπικοινωνιών και της επεξεργασίας πληροφορίας όπως: 

• Εναλλαγή μήκους κύματος 

• Εναλλαγή πόλωσης 

• Συγχρονισμός χάους 
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.  

Στην περίπτωση των QD spin-VCSEL οι βαθμοί ελευθερίας της συσκευής μπορούν να χωρισθούν 

σε δυο κατηγορίες, αυτές που αναφέρονται στο μήκος κύματος του εκπεμπόμενου Η/Μ πεδίου 

και σε αυτούς που αναφέρονται στην πόλωσή του. Ως προς το εκπεμπόμενο μήκος κύματος οι 

βαθμοί ελευθερίας είναι δυο: 

• Εκπομπή από το ES 

• Εκπομπή από το GS 

Ενώ ως προς την πόλωση του φωτός έχουμε και πάλι 2 βαθμούς ελευθερίας : 

• Αριστερόστροφα κυκλικά πολωμένη Η/Μ ακτινοβολία 

• Δεξιόστροφα κυκλικά πολωμένη Η/Μ ακτινοβολία 

Στην περίπτωση των QD spin-VCSEL’s όπου λαμβάνεται υπόψιν το διεγερμένο ενεργειακό 

επίπεδο (ES), καθώς αυξάνουμε την πυκνότητα ρεύματος στην συσκευή αρχικά θα υπάρχει 

εκπομπή από το GS και εν συνεχεία όταν αρχίσει το lasing από το ES όπου στο σημείο αυτό η 

ένταση του GS θα υποστεί κορεσμό ενώ η ένταση του ES Η/Μ πεδίου θα αυξάνεται γραμμικά 

όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.  
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Σχήμα 24Διάγραμμα έντασης άντλησης (η) και έντασης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας για τις τιμές των 

παραμέτρων:

 

Όπως και στην περίπτωση του μεμονωμένου QD spin-VCSEL, η δυναμική της αλληλεπίδραση 

μεταξύ δύο QD spin-VCSEL θα αποτυπωθεί σε δυναμικούς χάρτες. Οι δυναμικοί χάρτες στην 

παρούσα φάση δεν θα είναι στο επίπεδο P-η αλλά στο 𝐾𝑖𝑛𝑗 − 𝛥𝜔. Για την εξαγωγή τους έγινε 

επιλογή το ζεύγους P=0.5 και η=4. Το ζεύγος αυτό αναφέρεται σε άντληση ελλειπτικότητας 

κυκλικής πόλωσης και ένταση ηλεκτρικού πεδίου του ES μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του GS.  

Οι λοιπές παράμετροι είναι γp = 20 ns−1,   γ21 = 500 ns−1,  γs = 10 ns−1,  κ = 250 ns−1,  a = 3,  γn =

1 ns−1,  γ0 = 400 ns−1. Αρχικά, η οπτική έγχυση έγινε στο ES ενώ η αντίστοιχη για το GS ήταν 

μηδέν. O δυναμικός χάρτης, με βάση το LLE του Σχήματος 25 απεικονίζει την δυναμική για το 

ΕS (α) και το GS (β), 
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Σχήμα 25. Δυναμικοί χάρτες στο επίπεδο 𝐾𝑖𝑛𝑗 − 𝛥𝜔 για α) ES και β) GS για τις παραμέτρους είναι 𝛾𝑝 =
20 𝑛𝑠−1,   𝛾21 = 500 𝑛𝑠−1,  𝛾𝑠 = 10 𝑛𝑠−1,  𝜅 = 250 𝑛𝑠−1,  𝑎 = 3,  𝛾𝑛 = 1 𝑛𝑠−1,  𝛾0 = 400 𝑛𝑠−1, 𝑃 = 0.5, 𝜂 = 4 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι δεν επέρχεται κάποια δραματική αλλαγή στην 

δυναμική παρά μονάχα μια μικρή αλλαγή στην τιμή του LLE με την μεταβολή του detuning. To 

𝐾𝑖𝑛𝑗 στην δυναμική της συσκευής έχει σχεδόν μηδενική επίπτωση. Η μόνη αλλαγή που προκαλεί 

είναι στην αύξηση της μέσης έντασης του εκπεμπόμενου μήκους κύματος όπως φαίνεται και στα 

παρακάτω σχήματα,  
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Σχήμα 26 Χάρτης της μέσης έντασης για α) ES και β) GS ως προς την μεταβολή του 𝐾𝑖𝑛𝑗 − 𝛥𝜔  στο επίπεδο του 

ES για τις παραμέτρους είναι 𝛾𝑝 = 20 𝑛𝑠−1,   𝛾21 = 500 𝑛𝑠−1,  𝛾𝑠 = 10 𝑛𝑠−1,  𝜅 = 250 𝑛𝑠−1,  𝑎 = 3,  𝛾𝑛 =

1 𝑛𝑠−1,  𝛾0 = 400 𝑛𝑠−1, 𝑃 = 0.5, 𝜂 = 4 

Στο επόμενο βήμα η οπτική έγχυση έγινε στο επίπεδο GS με την αντίστοιχη του ES να είναι 

μηδέν, για το ίδιο ζεύγος τιμών με προηγουμένως. Στο Σχήμα 27 απεικονίζεται η μέση ένταση 

του α) ES και β) GS ως προς την μεταβολή των τιμών του 𝐾𝑖𝑛𝑗 και Δ𝜔. Αυτό που είναι 

αξιοσημείωτο είναι η επίδραση των δύο παραμέτρων ( 𝐾𝑖𝑛𝑗 και Δ𝜔) στις εντάσεις των ES και 

GS καθώς παρατηρείται το φαινόμενο της εναλλαγή του μήκους κύματος. Η παράμετρος η 

οποία προκαλεί την εναλλαγή του εκπεμπόμενου μήκους κύματος είναι το detuning.  
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Σχήμα 27  Χάρτης της μέσης έντασης για α) ES και β) GS ως προς την μεταβολή του 𝐾𝑖𝑛𝑗 − 𝛥𝜔  στο επίπεδο του 

GS για τις παραμέτρους είναι 𝛾𝑝 = 20 𝑛𝑠−1,   𝛾21 = 500 𝑛𝑠−1,  𝛾𝑠 = 10 𝑛𝑠−1,  𝜅 = 250 𝑛𝑠−1,  𝑎 = 3,  𝛾𝑛 =

1 𝑛𝑠−1,  𝛾0 = 400 𝑛𝑠−1, 𝑃 = 0.5, 𝜂 = 4 

Το detuning έχει ισχυρή επίπτωση στην δυναμική του συστήματος όπως παρουσιάζεται και στους 

δυναμικούς χάρτες του Σχήματος 28  , με την τιμή του LLE να λαμβάνει ένα μεγάλο εύρος τιμών, 

ενώ το 𝐾𝑖𝑛𝑗 έχει και ασθενέστερη επίπτωση απο το detuning στην δυναμική.  
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Σχήμα 28 Δυναμικοί χάρτες στο επίπεδο 𝐾𝑖𝑛𝑗 − 𝛥𝜔 για α) ES και β) GS για τις παραμέτρους είναι 𝛾𝑝 =
20 𝑛𝑠−1,   𝛾21 = 500 𝑛𝑠−1,  𝛾𝑠 = 10 𝑛𝑠−1,  𝜅 = 250 𝑛𝑠−1,  𝑎 = 3,  𝛾𝑛 = 1 𝑛𝑠−1,  𝛾0 = 400 𝑛𝑠−1, 𝑃 = 0.5, 𝜂 = 4 

Από το Σχήμα 24 επιλέγοντας ένα σημείο πάνω από το ρεύμα κατωφλίου του ES όπου θα υπάρχει 

ταυτόχρονη εκπομπή και από τα δυο μήκη κύματος (ES, GS) {η=2} είναι φανερό ότι το 

υπερισχύον μήκος κύματος είναι το ES και η υπερισχύουσα πόλωση είναι η ΕS+ 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται τα time series για το α) Master και β) για το Slave laser  

απουσία οπτικής έγχυσης. 
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Σχήμα 29 Time traces για α) master και β) για slave laser με τις τιμές των παραμέτρων 

 

Από το Σχήμα 17 φαίνεται πως  το υπερισχύον μήκος κύματος είναι το ES και η υπερισχύουσα 

πόλωση η δεξιόστροφα κυκλική (+). Κατά την εφαρμογή οπτικής έγχυσης από το Master στο 

Slave laser στο επίπεδο του GS έχουμε ενίσχυση της εκπεμπόμενης έντασης του GS Η/Μ πεδίου 
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από το Slave laser και καταστολή της έντασης του ES όπως απεικονίζεται και στο παρακάτω 

σχήμα (Σχήμα 18) 
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Σχήμα 30 . Time traces για α) master και β) για slave laser με τις τιμές των παραμέτρων 

 

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται εναλλαγή μήκους κύματος, όπου πριν την οπτική έγχυση στο Slave 

laser υπερισχύον μήκος κύματος ήταν το ES ενώ μετά την έγχυση υπερισχύον μήκος κύματος 

είναι το GS με ταυτόχρονη καταστολή της ES εκπομπής. Έτσι μέσω της οπτικής έγχυσης μπορεί 

να επιτευχθεί εναλλαγή του υπερισχύοντος εκπεμπόμενου μήκους κύματος. Έχοντας εις γνώση 

την συμπεριφορά αυτή επεκτείναμε την μελέτη μας στην εφαρμογή παλμών όπου στην περίπτωση 

αυτή ο ρυθμός της οπτικής έγχυσης (  δεν είναι σταθερός αλλά ακολουθεί την μορφή 

τετραγωνικών παλμών.  Η χρονική διάρκεια του παλμού ορίσθηκε στα 10,5 (ns). 

 

Σχήμα 31 Time trace για slave laser με τις τιμές των παραμέτρων 

 

Πριν την εφαρμογή του παλμού το υπερισχύον μήκος κύματος είναι το ES ( Σχήμα 18 ). Κατά την 

χρονική στιγμή της εφαρμογής του παλμού παρατηρείται μια απότομη αύξηση στην ένταση του 

GS και εν συνεχεία η σταθεροποίηση της. Η απότομη αυτή κορυφή με την Dirac like μορφή  στην 
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ένταση του GS ονομάζεται οξεία αύξηση της έντασης (spike). Κατά το πέρας του παλμού η ένταση 

του GS εμφανίζει μια μείωση στην έντασή της για ένα χρονικό διάστημα  και αμέσως μετά 

καταστέλλεται με την ταυτόχρονη ενίσχυση της έντασης του ES, όπου και σε αυτή την περίπτωση 

το  wavelength switching γίνεται μέσω την εμφάνισης ενός spike. Επομένως η εφαρμογή παλμών 

μας παρέχει την δυνατότητα παραγωγής spikes κατά την εναλλαγή μήκους κύματος. 

Εν αντιστοιχία με την εναλλαγή μήκους κύματος υπάρχει και η εναλλαγή της πόλωσης, όπου στην 

περίπτωση αυτή η εναλλαγή  γίνεται ανάμεσα στην δεξιόστροφα κυκλική και στην 

αριστερόστροφα κυκλική πόλωση του υπερισχύοντος μήκος κύματος και αντίστροφα. Για την 

μελέτη του φαινομένου αυτού ως υπερισχύον μήκος κύματος χρησιμοποιήθηκε το ES. Ο 

μηχανισμός με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε εναλλαγή πόλωσης στην υπό μελέτη συσκευή 

είναι η αλλαγή της τιμής της οπτικής  άντλησης P ( Pump ellipticity) η οποία είναι αυτή που 

διαμορφώνει το spin των εγχεόμενων φορέων στην συσκευή. Για το polarization switching έγινε 

εφαρμογή τετραγωνικού παλμού 6.3 ns όπου η ένταση του παλμού παίρνει τις τιμές P=0.5 και P=-

0.5. Στο σχήμα 5 απεικονίζεται το time trace για το slave laser, όπου κατά την εφαρμογή του 

παλμού ( Ρ=0.5) ενισχύεται η δεξιόστροφα κυκλική ES ακτινοβολία με την εμφάνιση ενός spike. 

Όταν ο η ένταση του παλμού αλλάζει στην τιμή P=-0.5, τότε ενισχύεται η ακτινοβολία ES- μέσω 

της εμφάνισης ενός spike και η ένταση της ES+ ακτινοβολία καταστέλλεται.  
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Σχήμα 32. Time trace για slave laser με τις τιμές των παραμέτρων 

 

Κατά την διαδικασία αυτή από το Σχήμα 30 παρατηρείται ότι η ακτινοβολία του GS παραμένει 

σταθερή. Λαμβάνοντας υπόψιν τους μηχανισμούς με τους οποίους μπορούμε να επιτύχουμε 

εναλλαγή πόλωσης και μήκους κύματος, δηλαδή μέσω εναλλαγής του P και της οπτικής έγχυσης 

αντίστοιχα, το επόμενο βήμα της μελέτης μας επικεντρώθηκε στην ταυτόχρονη εφαρμογή και των 

δυο παραπάνω μεθόδων όπως φαίνεται και στο σχήμα 20.  Σε ένα αρχικά slave laser όπου το 

υπερισχύον μήκος  κύματος είναι το ES γίνεται οπτική έγχυση στο GS με αποτέλεσμα να υπάρχει 

εναλλαγή του υπερισχύοντος μήκους κύματος. Ως αποτέλεσμα αυτού η υπερισχύουσα εκπομπή 

είναι η GS- . Κατά την διάρκεια του wavelength switching εφαρμόζουμε παλμό για το Ρ (Ρ=0.5) 

όπου κατά την εφαρμογή του παλμού παρατηρείται ενίσχυση της GS+ εκπομπής και καταστολή 

της GS- με την εμφάνιση ενός spike. Όταν ο παλμός αλλάξει τιμή σε Ρ=-0.5 τότε ενισχύεται η 

εκπομπή του GS- και καταστέλλεται η εκπομπή του GS+ όπου ξανά το polarization switching 

σηματοδοτείτε με την εμφάνιση ενός spike.   
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Σχήμα 33. Time trace για slave laser με τις τιμές των παραμέτρων 

 

Ο συνδυασμός εναλλαγής μήκους κύματος [68] και πόλωσης [69]  από την ίδια συσκευή αποτελεί 

πρωτοτυπία του ερευνητικού έργου καθώς δεν έχει αναφερθεί σε καμία προηγούμενη έρευνα.  

Ένα άλλο σημαντικό σημείο της έρευνας μας ήταν η επίδραση που έχει η οπτική έγχυση στην 

δυναμική της συσκευής. Η δυναμική της συσκευής αποτυπώνεται στους δυναμικούς χάρτες με 

την χρήση της θεωρίας των διακλαδώσεων στο επίπεδο P-η. Προκειμένου να έχουμε μια εικόνα 

για την επίδραση του ρυθμού οπτικής έγχυσης  και του Detuning  στην δυναμική της 

συσκευής αρχικά κατασκευάστηκε δυναμικός χάρτης στο επίπεδο P-η για την περίπτωση ενός QD 

spin-VCSEL απουσία οπτικής έγχυσης ο οποίος φαίνεται στην παρακάτω Σχήμα,  

 



60 

 

 



61 

 

 

 

 

Σχήμα 34. Χαρτες δυναμικής με βάση την μέθοδο των διακλαδόσεων στο επίπεδω Ρ-η a) ES master, b) ES slave c) GS 

master d)GS slave  για τις τιμές των παραμέτρων   

 

Για να μελετήσουμε την επίδραση που έχουν στην δυναμική του slave laser οι επιπλέον βαθμοί 

ελευθερίας που μας χαρίζουν οι ποσότητες   και   κατασκευάστηκε δυναμικός χάρτης με 

βάση την θεωρία διακλαδόσεων στο επίπεδο Ρ-η με  150 ns-1 και . 
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Σχήμα 35. Χάρτες δυναμικής με βάση την μέθοδο των διακλαδόσεων στο επίπεδω Ρ-η a) ES master, b) ES slave  για 

τις τιμές των παραμέτρων 
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Παρατηρούμε ότι η δυναμική του slave laser ακολουθεί την δυναμική του master laser δηλαδή 

έχουμε μια κατάσταση injection locked, όπου μέσω της έγχυσης το slave laser έχει συγχρονίσει 

την δυναμική του με αυτή του master laser. Ένα φαινόμενο συγχρονισμού στο οποίο θα αναφερθεί 

στο αμέσως επόμενο μέρος της έρευνας.  

Τέλος όσον αφορά την μελέτη του optical injection διερευνήθηκε και η περίπτωση του 

συγχρονισμού του χάους μεταξύ του master και του slave laser. Ο συγχρονισμός του χάους 

αποτελεί ένα φαινόμενο που παρατηρείται ανάμεσα σε δύο όμοια χαοτικά συστήματα με ίδιες ή 

παραπλήσιες παραμέτρους όπου το μητρικό σύστημα τροφοδοτεί το θυγατρικό με μια από τις 

μεταβλητές που το αποτελούν με αποτέλεσμα το θυγατρικό σύστημα να αναπαράγει το χάος του 

μητρικού. Το φαινόμενο αυτό βρίσκει πληθώρα εφαρμογών στο πεδίο των οπτικών 

τηλεπικοινωνιών μέσω της κρυπτογράφησης του σήματος [70]. Το σήμα αποστέλλεται σε χαοτική 

μορφή από το μητρικό σύστημα στο θυγατρικό όπου με τη σειρά του το δεύτερο αναπαράγει το 

χάος του πρώτου συστήματος. Στο σήμα που μεταφέρεται υπάρχει κρυπτογραφημένη πληροφορία 

η οποία μπορεί να εξαχθεί από το θυγατρικό σύστημα αφαιρώντας το χάος από αυτό. Έτσι για το 

υπό μελέτη σύστημα των αλληλοεπιδρώντων QD spin-VCSEL’s παρατηρείται το φαινόμενο του 

συγχρονισμού του χάους όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα 
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Σχήμα 36. Time trace για a) master, b) slave laser με τις τιμές των παραμέτρων 

 

Ο συγχρονισμός της χαοτικότητας μεταξύ των δύο συστημάτων αποτυπώνεται με την χρήση του 

correlation coefficient μιας βαθμωτής (scalar) ποσότητας που συνδέει την συνάφεια μεταξύ δυο 

σημάτων. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η συσχέτιση μεταξύ των εκπεμπόμενων ακτινοβολιών 

του master και slave laser όπου παρατηρείται πολύ μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των ποσοτήτων 

αυτών αποδεικνύοντας έτσι τον συγχρονισμό του χάους μεταξύ των δυο laser.  
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Correlation Coefficient  

0.9647 ESm/GSm 

0.9479 ESm+/Ess+ 

0.9659 GSm+/GSs+ 

0.9143 Esm-/Ess- 

0.9275 GSm-/GSs- 

Πινακας 1. Συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των εκπεμπόμενων ακτινοβολιών του master και slave 

lase  
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Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία μελετήθηκε υπολογιστικά η δυναμική της πόλωσης σε  

QD spin-VCSEL, όπου στο αρχικό στάδιο αναπτύχθηκε το σύστημα των εξισώσεων για την περιγραφή της 

δυναμικής των φορέων και του εκπεμπόμενου ηλεκτρικού πεδίου λαμβάνοντας υπόψιν το διεγερμένο 

ενεργειακό επίπεδο της κβαντικής τελείας με βάση το μοντέλο Spin-Flip, γεγονός που αποτελεί και την 

καινοτομία της εργασίας καθώς δεν έχει μελετηθεί προηγουμένως η επίδρασή του στην δυναμική ενός 

τέτοιου laser. Η δυναμική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση τον μέγιστο εκθέτη Lyapunov 

καθώς το συγκεκριμένο μαθηματικό εργαλείο μας προσφέρει την δυνατότητα της ποσοτικοποίησης του 

χάους προκειμένου να υπάρξει μια πιο λεπτομερείς και ολοκληρωμένη εικόνα για την δυναμική της 

συσκευής. Από τις προσομοιώσεις έγινε σαφές ότι ο μέγιστος εκθέτης Lyapunov να μας παρέχει αξιόπιστα 

αποτελέσματα θα πρέπει η προσομοίωση να γίνει για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης. 

Στο επόμενο στάδιο μελετήθηκε η δυναμική μιας μεμονωμένη συσκευή QD spin-VCSEL όπου η 

διαμόρφωση της δυναμικής έγινε με την μεταβολή δυναμικών και κατασκευαστικών παραμέτρων με τον 

μέγιστο εκθέτη  Lyapunov να φανερώνει μια ασσυμετρία στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της δυναμικής 

αλλά και μια συμμετρία στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, με την μια δυναμική να ακολουθεί την άλλη. 

Το τρίτο κομμάτι της έρευνας αφορούσε την δυναμική της πόλωσης από την αλληλεπίδραση δυο QD spin-

VCSEL μέσω οπτική έγχυσης, στην οποία η συσκευή παρουσίασε την δυνατότητα του συγχρονισμού του 

χάους. Επιπρόσθετα μέσω της οπτικής έγχυσης έγινε επίσης δυνατή η εμφάνιση των φαινομένων της 

εναλλαγής του μήκους κύματος και πόλωσης αλλά και η εμφάνιση οξείας αύξησης της έντασης (spike).  

  

Δ. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Με βάση τα ελπιδοφόρα αποτελέσματα της έρευνας, αυτή μπορεί να συνεχιστεί σε επόμενο επίπεδο όπου 

θα επεκταθεί η έρευνα στην διερεύνηση της οπτικής έγχυσης για την περίπτωση αυθαίρετης πόλωσης. 

Επίσης θα μελετηθεί συμπεριφορά και αλληλεπίδραση των QD spin-VCSEL σε δίκτυα (networks), 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα εφαρμογής των QD spin-VCSEL στον τομέα των 

Νευρομορφικών Φωτονικών, δηλαδή διερεύνηση της ικανότητας τους να μιμηθούν/αναπαράγουν τις 

λειτουργίες ενός φυσικού νευρώνα μέσα σε ένα νευρωνικό δίκτυο. Ως προς την συλλογική αλλά και 

μεμονωμένη συμπεριφορά τους σε ένα περιβάλλον δικτύου θα διερευνηθούν η τοπολογία των δικτύων 

αλλά και εξωτικά χαοτικά φαινόμενα όπως η κατάσταση Χίμαιρας για πιθανή εφαρμογή τους στον τομέα 

της ασφάλειας (secure communications) και αλλού. Ένα επιπρόσθετο κομμάτι της μελλοντικής έρευνας θα 

αποτελέσει η εφαρμογή των QD spin-VCSEL σε θεωρητικό επίπεδο αρχικά, ως προς την δυνατότητα ένα 

δίκτυο που απαρτίζεται από αυτά για να αποτελέσει μια αμιγής φωτονική μηχανή ISING.  
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