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De kwaliteit van een optisch communicatiesysteem via

glasvezels wordt mede in sterke mate bepaald door de eigen

schappen van de lichtbron. Belangrijk voor het verkrijgen

van een hoge bitrate is het minimaliseren van de "pulse

spreading" of dispersie bij voortplanting in de fiber. Deze

is behalve van de fiber ook afhankelijk van de spectrale

eigenschappen van de bron. Verder zijn ook modulatie eigen

schappen en verreveld intensiteitsverdeling van de bron

belangrijk. Bij verandering van dit verreveld patroon kan

het vermogen, dat in de fiber gekoppeld wordt, betnvloed

worden. Ala bronnen komen in aanmerking de "light emitting

diode" (LED) en de halfgeleiderlaser.

De aandacht zal vooral gericht zijn op de lasers, waarbij

o.a. de spectrale en coherentie-eigenschappen gemeten zul

len worden. Het spectrum wordt gemeten met een Fabry-Perot

interferometer (hoofdstuk 4, 5 en 6), en met een monochro

mator (hoofdstuk 3). Deze laatste meting dient vooral om

aan de relatief gemeten golflengten van de Fabry-Perot een

absolute waarde toe te kunnen kennen. Coherentie-eigenschap

pen werden gemeten met een Michelson interferometer (hoofd

stuk 7.
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~ Werking en bouw

Omdat de bron (laser of LED) een onderdeel is in een

telecommunicatiesysteem, is een beschouwing ervan als "black

box" voldoende. In dat geval wordt aileen het optisch veld

(output) beschouwd in relatie tot het electrische signaal

(input), zonder zich om de fysische opbouw en de verschijn

selen die zich in de bron afspelen te bekommeren. Dikwijls

is het echter prettig van dit principe af te wijken, omdat de

zaken dan eenvoudiger te beschrijven zijn en/of sneller tot

begrip Ieiden.

De GaAlAs laser van het type "symmetric double hetero

junction with a stripe contact" wordt in verschillende publi

caties (o.a.:[4]) genoemd als meest geschikt voor de glasvezel

communicatie. Aan dit type lasers zijn ook de metingen verricht.

Voor de volledigheid zal ik hier de opbouw van deze lasers

sche tsen (naar: [4J). Zie figuur 2.1.

m~bJliSCl"in~

9Cl a.~ ~UIHhca.a.i;

aL,J~o. ..,a~; Sn of Te
)- ,-Recol'l\bina.tlt lo.a.,

-aL•.•c.a.."a~; Gte
-Jl-f-------------j

-Gill a~j Ge
~-\_---___,r__--__r---___( -St Oa

~====~---=====::::::1;\:m eta.ll (roe tin13
"\ Solcillri n ~

'-- ....JI \..Cu-hea.:ls ink

Shlpt

'" I'.... n
O,I-lp)A ....

""'rm p

""f m P

Figuur 2.1, Opbouw GaAs laserdiode.
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Electrisch gezien gedraagt de laser zich als een ge

wone p-n overgang. Echter pas wanneer de stroom, die in

doorlaatrichting door de diode vloeit, boven een bepaalde

waarde komt (de drempelstroom = ItJ treedt laserwerking Ope

In het grenslaaggebied zullen gaten en electronen recombi

neren. Bij GaAs komt dan energie vrij in de vorm van licht.

Deze vorm van uitzenden van licht wordt epontane emissie

genoemd, en treedt op bij stromen onder de drempelstroom,

de Laser werkt dan aLe LED.

Bevindt een ladingdrager zich in een hogere energie

band, dan kan het door een opvallend foton gestimuleerd wor

den terug te vallen naar een lagere energieband. Dit foton

moet dan een energie hebben die precies overeenkomt met het

energieverschil tussen die banden. In dit geval ontstaat ge

stimuleerde emissie (laserlicht) t.g.v. een gedwongen over

gang. (Door Einstein reeds theoretisch voorspeld.) Een voor

waarde voor het ontstaan ervan is dat de concentratie van

deeltjes in het hogere energieniveau hoger is dan in het la

gere niveau; populatie inversie. Deze inversie moet eerst

opgebouwd zijn, vandaar het optreden van de drempelstroom. De

inversie treedt op in de nabijheid van de junctie. Gestimu

leerde emissie wordt dan verkregen door dit gebied deel uit

te Laten maken van een resonantieholte.

De opsLuiting in de resonantieholte wordt in de ver

schillende richtingen op verschillende manieren gereali

seerd. In de langsrichting van de junctie (longitudinale

richting, zie figuur 2.2) wordt dit bereikt door de eind

vlakken van het kristal loodrecht op de junctie te splijten,

waardoor een Fabry-P~rot holte wordt gevormd. Door de hoge

brekingsindex van GaAs (~3,6) is de reflectie-co;fficient

aan de eindvlakken, volgens de formules van Fresnel, voldoen

de groot. Een coating is niet nodig. Opsluiting in de trans

versale richting geschiedt door het aanbrengen van de "stripe"

(fig. 2.2). Hierdoor blijft de stroomdistributie beperkt tot

een strookvormig gedeelte in de recombinatielaag. De op

sluiting in laterale richting komt tot stand door de hetero-



Figuur 2.2, Geometrie GaAs laserdiode.
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junction structuur. Deze geeft namelljk discontinu1teiten

in de brekingsindex, waardoor het lieht steeds gereflec

teerd wordt. Er is tevens een opsluiting van de ladings

dragers door potentiaalbarrieres t.g.v. "bandgap"-verschil

len van de diverse lagen. Juist deze structuur heeft oom

pacte lasers mogelljk gemaakt, met een veel lagere drempel

stroomdichtheid dan de tot dan toe gebruikte homojunction

lasers. Deze waren ongeschikt om blj kamertemperatuur ge

bruikt te worden. Vooral de ontwikKeling van de hetero

junction maakt lasers mogelljk met een uitgangsvermogen in

de orde van 10 mW die direct via de stroom gemoduleerd kun

nen worden.

De energie van de uitgezonden fotonen komt overeen

met het energieverschil dat behoort blj de overgang van ge

leidings- naar valentieband. Dit bepaalt OOk de gOlflengte:

he
~ E, (2.1.)T

h = constante van Planck

c = lichtsnelheid

E,= bandgap

X = golflengte
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2.2. Eigenschappen en begrippen

Input-karakteristieken

De laser gedraagt zich ala een gewone diode in door

laat, met dezelfde temperatuurafhankel~kheidvan de atroom

spanning Karakteristiek.

Output-karakteristieKen

Lichtvermogen.

Het lichtvermogen is essentieel een functie van de stroom en

wordt daarom ook op die manier weergegeven. Een goed exemplaar

heeft een karaKteristiek ala figuur 2.3.

p

1 Figuur 2.3, Lichtvermogen P

als functie van de laserstroom

I, blj constante heatsink

temperatuur TIn •

Gemeten wordt blj een constante "heataink" temperatuur (Th,).

Tot blj de drempelatroom neemt het vermogen lineair toe met

de stroom (LED-werking, spontane emissie). In het gebied van

de geatimuleerde emiasie is blj goede lasers ook een lineair

verloop mogelljk. De helling in dit gebled bepaalt de '~ffi

ciency":

77 =
AP
61

(W/A)
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De drempelstroom neemt toe met de junctiontemperatuur. In

hoofdstuK 6.1 wordt nog een andere methode genoemd om deze

karakteristiek te meten.

Spectra en modi.

Beneden de drempelstroom is het spectrum gelijk aan dat van

een LED. D.w.z. een continu spectrum met een bandbreedte

van 30 tot 50 nm. Het spectrum bij laaerwerking is een

l~nenspectrum. Er is dan ook nog LED-werking, maar deze

is te gering om in het spectrum tot uiting te kunnen komen.

De golflengten liggen in het nabije infrarood. Omdat de dem

ping van de fiber rond 850 nm een lokaal minimum vertoont,

wordt getracht lasers te fabriceren die juist in dat gebied

licht emitteren. De lljnen uit het spectrum komen overeen met

de longitudinale modi, bepaald door de eigenschappen voor de

golfvoortplanting in longitudinale richting. De ruimte tus

sen de modi ligt in de orde van grootte van enkele tienden

nanometer. Bij de "stripe" geometrie lasers worden de trans

versale modi bepaald door de breedte van de stripe. Normaal

treedt aileen de fundamentele transversale modus Ope Treden

ook hogere orde transversale modi op, dan uit zich dit in

het spectrum, door het aplitsen van de lijnen van de longi

tudinale modi. Laterale modi (bepaald door de breedte van de

junctie) verachijnen ale satellieten naast iedere longitudi

nale modus. Afstand tussen de modi: 0,01 - 0,02 nm.

Intenaiteitsverdeling.

Het nabije veld ("near field"): De intensiteitsverdeling in

het spiegelvlak van de laser. Het verre veld ("far field"):

De intensiteitsverdeling in een vlak evenwijdig aan het

spiegelende eindvlak van de laser, op minstens enkele mm

afatand. Dit far field patroon is de 2 dimensionale Fourier

getransformeerde van het near field patroon. Dit heeft tot

gevolg dat een smaller emitterend gebied, een grotere bundel-



breedte tot gevolg heeft. In het vlak van de june tie ont

staat daardoor een bundelbreedte van 5° - 10° (bepaald

door de breedte van de stripe ~ 13fm). In een vlak lood

recht op het junctievlak is de bundelbreedte 30° - 50°

(bepaald door de breedte van de junctie ~ 0,25 fm).

- 9 -
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De spectra zullen gemeten worden met een Fabry-Perot

interferometer. Dit instrument heeft een groot oplossend ver

mogen, maar meet de golflengten relatief. Met een monochro

mator (Oriel Model 7240) werd daarom eerst het spectrum ge

meten. Deze geeft wel een absolute aanduiding van de golfleng

ten, heeft echter een gering oplosaend vermogen. Door verge

l~king is dan toch aan de met de Fabry-Perot gemeten golfleng

ten een absolute waarde toe te kennen.

In een spectraalapparaat (wat een monochromator in prin

cipe is) wordt gebruik gemaakt van de buiging die het licht

ondergaat als het door een tralie wordt gezonden. Figuur 3.1

geeft schematisch de bouw van de monochromator.

t~
e-r-;n

/I I \:\ "I, I'
I I I I
'\ \
, I I '

: \ I "I \' I

J
I \I \
I \I ,
, ( I

~ "
i nQCILI1 1, ,.......,_~ uitaan.os-

J ioo;;,,-_"'-'4-~li./' \ ,J JSpleat: D.=-If.--r---, s pL ed

Figuur 3.1. Bouw monochromator.

Stralen, aangegeven

met stippell~n:

boven de spiegels.

I~en uitgangsspleet bevinden zich in het brandvlak van de

holle spiegel, waardoor afgezien van buigingseffecten van het

tralie, de ingangsspleet op de uitgangsspleet afgebeeld wordt.

In het vlak van de uitgangsspleet ontstaat het Fraunhofer

buigingspatroon. De meting van het spectrum berust op de golf

lengte afhankel~kheid van dit patroon. Het spectrum wordt af

getast door het tralie te verdraaien. Het tralie is van het
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reflectie type, en het is een zogenaamd "blazed grating".

Hierdoor wordt een relatief groot deel van het vermogen in

het eerste orde spectrum gestraald. Gemeten werd met een

grating nr. 7271 met 1200 lijnen/mm. De golflengte in het

eerste orde spectrum waarbij maximale transmissie optreedt

is 500 nm ("blaze wavelength"). Het bij een bepaald tralie

te halen maximale oplossend vermogen wordt aIleen bereikt

als de ingangsspleet voldoende smal zou zijn. Dit zou met een

brandpuntsafstand van 125 mm en een traliebreedte van 35 mm

volgens het criterium van Lord Rayleigh een spleetbreedte

van ~ 1,5 ~m betekenen. Dit is echter niet het geval, het

oplossend vermogen wordt bepaald door de breedte van de

spleten en het tralie samen. Voor 1200 l/mm grating is de

bandbreedte 6,4 nm per mm spleetbreedte.

Op de volgende Manier werd het spectrum gemeten. De

halfgeleiderlaser werd met behulp van een positieve lens

(f = 25,4 mm; ~ = 25,4 mm) afgebeeld op de ingangsspleet

van de moqochromator. De lens moet met een manipulator beweeg

baar zijn om het licht precies in de spleet te positioneren. De

spleetbreedte is 25 ~m, wat een bandbreedte van 0,3 nm bete

kend. Het licht bij de uitgangsspleet werd gemeten met de foto

multiplierbuis Oriel Model 7070 (met diffusor). Een filter, dat

aIleen licht met een golflengte > 400 nm doorlaat, bevindt zich

tussen monochromator en fotomultiplier. Dit om te voorkomen dat

hogere orde spectra de meting verstoren. Gemeten ward aan

lasers van het type LCW -5 van Laser Diode Laboratories inc.

(zie bijlage A). Laser A (zie bljlage B) werd gemeten, bedreven

met een constanta stroom (dus constant lichtvermogen: CW =

contineous wave). Figuur 3.2. toont het spectrum voor 1=236

mAe Hoewel het oplossend vermogen te wensen overlaat, is

duidelijk te zien in hoeveel modi geemitteerd wordt, en is de

afstand der modi te metan. Ook de afhankelijkheid van de stroom

is duidelijk te maken: zie figuur 3.3. De verticale schaal is

sterk ingekrompen t.o.v. die van figuur 3.2. Op verschillende

verschljnselen, die in dit spectrum te onderkennen zljn, wordt

blj de meting met de Fabry-Perot uitgebreid teruggekomen.
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4.1. Inleiding

De lasers zullen gemeten worden m.b.v. de Fabry-Perot

interferometer (verder afgekort: F.P.). Zoals we gezien

hebben levert dit instrument spectra met een hoog oplos

send vermogen. Daardoor z~n de laaerlijnen duidelijK te on

deracheiden. Het nadeel is dat aan de in het spectrum voor

Komende l~nen niet direct een b~behorende golflengte-waarde

Kan worden toegeKend. Daartoe dient de interferometer eeret

te worden ge~kt. Hiervan zal een beschr~ving worden gege

yen (hoofdstuk 4.3 en 4.4). Eerst voIgt nog een Korte be

schrijving van de Fabry-Perot interferometer. Daarbij Komen

ook de belangr~Kate formules aan de orde.
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4.2. De Fabry-Perot interferometer

De werking beruat op het interfereren van vele licht

bundels. Ga uit van de situatie van figuur 4.1.

fr"kolc.

- - ". _..J-L-~-=-==:l :-- r!~c.r.t.or_
~~ ~-~~--- cP ~

.~-_.-

..p2,.:.. --I
I f:L

I

~'..

I
I
I
I
I
I

.B RoNl .~._.- =---:..- u_,.-~;;;r--
~.~--

I -"'::':::':"~:::-.== -~--,

I
I
I

Figuur 4.1, Opatelling met de Fabry-Perot interferometer.

Dit is de opstelling gebruikt voor het meten van de spectra.

De eigenlijke interferometer (in ons geval de Burleigh Re 110)

wordt gevormd door twee glazen platen PI en P~ met vlakke op

pervlakken. De binnenste twee oppervlakken zijn voorzien van

een transparante coating met een hoge reflectiecoefficient.

Voor goede werking behoren zij preeies parallel te staan. De

platen zelf zijn aan de buitenste vlakken lieht wigvormig,

om daar geen last van reflecties te hebben. Veronderstel een

quasi-monoehromatische bron met golflengte X. In het brand

vlak van lens L2 en binnen de afbeelding van de bron ontstaat

een interferentiepatroon bestaande uit smalle concentrische

heldere eirkels op een donkere achtergrond. Dit is te begrijpen

door de situatie in de interferometer bij de binnenste grens

vlakken te besehouwen. Dit leidt tot de bekende formules voor

de Fabry-Perot, hier alechta summier aangeduid. Voor een uit

gebreide besehrijving, zie het boek "Priciplea of Optics" van

M. Born en E. Wolf [1].

De intenaiteit in een punt in het brandvlak van lens L1 is:

2-

r,t)= (1 ...L) 1 lCU (1-jt 1+F si~h Airy formule) (4.1)



471"
met faseverschil 8 = --- nd cosO

X

en F - 4 j{,
- ( 1 _ Oit)&

n = brekingsindex tusaen de platen

d = afstand der platen

A = abaorptiecoefficient

j{, = reflectiecoefficient

tl~ intensiteit van de invallende golf

Er geldt ook;

(4.2)

- 16 -

met ~ = transmissiecoefficient

In figuur 4.2 is formule (4.1) weergegeven met A= o.

'---l-ln""';"cl-----------~---Ih-- - X
m ~

4 ttl'! (IIFiguur .2, Verhouding I I ala functie van het faae-

verschil 8, en de golflengte X.

We zien dat de FP voor grote F het karakter krijgt van een

banddoorlaatfilter. Ook bij een grote waarde van de reflectie

coefficient blijkt voor 6 = 2m7l" het gehele vermogen door de

FP doorgelaten te worden. Bij de praktische opatelling uit

figuur 4.1 komt een bepaalde plaats in het interferentie

beeld overeen met een bepaalde waarde van de fasehoek 8,

volgens (4.2). Maxima in dit beeld treden dUB op op de meet

kundige plaata overeenkomend met 8 = 2m7r. We hadden al ge

zien dat dit concentrische cirkels zijn. De maxima worden



scherper, zoals in figuur 4.2 te zien is, als ~ de waarde

1 nadert. Dit wordt uitgedrukt door de grootheid "Finesse",

gedefinieerd als de verhouding van de afstand van twee

maxima en de "breedte" van een maximum uitgedrukt in de

fasehoek 6. Deze breedte wordt dan gedefinieerd als de af

stand tussen de punten van halve intensiteit. Eenvoudige

berekening geeft de definitie:

- 17 -

Finesse :F = 7I"yF
2 =

7I"yjt
1 - j( (4.4)

Uit (4.1) volgen de waarden van enkele belangrijke groot

heden:

Peak transmission:

factor:

= 1 + F = (1 +~ '\ = 1 + 4 F
t

1 -~J 71"2
(4.6)

Bij spectra-metingen met de FP maakt men doorgaans gebruik

van het 'bentral-spot scanning" principe. Aileen de licht

intenaiteit in het midden van het interferentiepatroon

(overeenkomend met 9 = 0) wordt dan geregistreerd. Het ver

mogensspectrum kan nu ontstaan door de plaatafstand te va

rieren, hierdoor verandert de centrale frequentie van het

bandfilter dat de FP in wezen is. De plaat Pa is daartoe

d.m.v. piezo-eleotrische (PZT) elementen te bewegen.

Een belangrijke grootheid bij spectra-metingen is het

oplossend vermogen. Dit geeft aan welke twee spectrale

componenten nog juist te onderscheiden zijn. Gebruikelijk ia

hiervoor het criterium van Lord Rayleigh te hanteren. We

zeggen dat twee spectrale componenten juist gescheiden zijn

ala het minimum tussen hun maxima 0,81 (=~l) van dat maxi

mum bedraagt.Dit komt overeen met een faaeverschil

6.6= 2.0771"(uit 4.1).
:F
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Oplossend vermogen:

2 m71"

~o
= 0,97 m:F

Het oplossend vermogen is dus evenredig met de orde van de

interferentie m. Hierin ligt het grote voordeel van de FP.

Het oplossend vermogen kan zeer groot worden door m, dus de

afstand van de platen,te vergroten. Het nadeel is dat spec

tra van verschillende orde m elkaar kunnen overlappen. Een

maat hiervoor is de Free spectral range, gedefinieerd als

het golflengteverschil met ~, behorende bij het spectrum van

orde m, dat samenvalt met het maximum van Aovan orde m+1.

l

Dan: (~A' =..l.2.... :::::~
"Tn m 2nd

(4.8)

Dus de FSR is juist omgekeerd evenredig met de orde m.

B~ deze formules is uitgegaan van niet-gecoate opper

vlakken. Formeel is dit niet juist. De coating geeft steeds

een extra fasedraaiing. Aangetoond kan worden dat dit effect

een schijnbaar andere plaatafstand tot gevolg heeft.

De finesse hangt niet aIleen van de reflectiecoeffi

cient van de spiegels af. Voor de berekening van de resul

terende finesse of "instrument finesse" ga ik uit van de for

mules gegeven door Burleigh:

Instrument finesse:

-l '1:'-& F-1. F-l F-1
F% =.1'. + Y + JJ + ,.

Met:

Fa =
7I"0t

r::1t

F.,. =
M

T

Reflective finesse

Flatness finesse

(4.4)'

(4.10)
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(Bepaald door de mate van vlak zijn van de spiegels, geldt
Avoor spiegels met vlakheid --).
M

Diffraetive finesse (4.11)

(Bepaald door diffractie van de apertuur van de FP, met

D. = diameter apertuur)

Pinhole finesse (4.12)

(Begrensd de maximale weglengte verandering,

D2 = pinhole diameter)

Bij meting van een spectrum wordt het achter de pinhole

gedetecteerde vermogen geregistreerd als funetie van de

spanning op de PZT-elementen, dus direct als funetie van de

plaatafstand d. Het is daarom nuttig na te gaan bij welke

waarden van d transmissie optreedt (zie fig. 4.3)

).,

\,
,TIl. 1
, ).J,

~,,
'..).

... ...

~ ... ,
...

......1.
...
' ...

...........
'-_ 4

................

-, ,
... --,

---I

o
r~----:;;~'---'I

2l\

II.

--- -... _--
If.. __'_

II
ell

-- 8 ---- .9_-- ----- -...-- --- ---... --- --

--- __ .!.o--- --- -- --- -- --
-- ... -- --- - .. --

..

Figuur 4.3. Overzicht van het optreden van maxima blj de

FP voor twee golflengten A en Al."
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Verondersteld is de aanwezigheid van 2 golflengtes A, en AI'

waarbij Xz> AI. Ook zijn \ en At te interpreteren als kortste

resp. langste golflengte van een spectrum. We zien dat een

bepaalde golflengte AI steeds optreedt na een verplaatsing

~d = £n. Om een FSR af te tasten is dus altijd slechts een

verplaatsing ~ nodig. GebruiK wordt gemaaKt van

2nd = mA. (4.13)

(Voigt uit 4.2 met e = 0 en de voorwaarde voor ean maximum

~ = 2m~) Bij Kleine d is het hele spectrum te schrijven zon

der overlapping. De afstand wordt steeds groter tussen AI

en At behorend tot dezelfde orde. Het oplossend vermogen wordt

groter met de orde m! Bij een waarda d, zal een maximum van Aa

samenvallen met een maximum van AI van ~en orde hoger.

Dus: d, =m~ = (m + 1) l~ __ m(.la.. _ AI \ = AI
2n 2riJ a

(4.14)

Daarna zullen de spectra elkaar blijven overlappen. Nu zal steeds

A1 A, passeren, dit geschiedt na

(Bijvoorbeeld: d, - d, )

(m+1)AI } ~A = ..l1..
mO, +~A) m

Op deze wijze voigt OOk direct de FSR behorende bij het maximum

van Al bij da : 2nd. = mAl

Bij d, volgend maximum: 2nd. =
en 2nd,l =

A&
Hieruit voIgt: FSR6~ =~c::nu.

(4.8)

Stel maxima voor A, en Aa behorend tot dezelfde orde. Het is

niet belangrijk of de spectra elKaar overlappen. Dan geldt:

2nd.= mAil (A ) ( )_A d __ d d _ m a-A. _ d. >". - A.
2nd.. = mAa U Ie - a - 2n - A.

(4.15)

of (4.16)
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4.3. Bepaling plaatafstand

Voor de meting is het noodzaKel~K de free spectral

range te kennan. Dan is het mogel~k relatieve waarden van

de golflengten aan het gemeten spectrum toe te Kennen. Omdat

de FSR vOlgens (4.8) bovendien afhankelijK is van A, is het

beter direct de plaatafstand d te bepalen. Hiervoor is de

"calibration-set" Model C-13-02 van Oriel gebruiKt. Dit zijn

gasontladingslampen die een precies gedefinieerd 1~nen8pec

trum uitzenden. De Argon lamp is het meest geschikt voor de

~king omdat deze veel lijnen boven de 800 nm heeft, wat over

eenkomt met het werkgebied van de FP (Zie bijlage C). Het

spectrum van deze lamp wordt, na filtering met de monochro

mator, met de FP gemeten. Daarvoor is de opstelling van

figuur 4.4a en b gebruikt.

monothto-
~~;:;CI m~'o, ~rE-------jf-: ----~;t~l-

-';1'"---f-,----l..~~

Figuur 4.4a.

Belichting FP voor

bepaling plaatafstand.

P.A.'R.-
1-......--jvt't5h,..ke...

'1'IC1C1.t P.~.T.-elemtnten

\/'rd. Sto~C1ge

I---+--~"'" £c.o pa
In

ho•.
in

Figuur 4.4b. Schematische opstelling voor de

spectra-meting.
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Beschrijving opstelling:

De uitgangsspleet van de monochromator bevindt zieh in het

brandvlak van lens L•• De spleetbreedte is 0,28 mm (band

breedte 2 nm). Het lieht na de pinhole wordt gemeten met een

pin-diode (Monsanto MD - 2). De construe tie is zodanig dat het

mogelijk is direct andere pinholes te monteren. De lens L1

(f1 = 254 mm) maakt deel uit van de collimator RC - 41 van

Burleigh.

Keuze L.: De afmeting van de bron (in dit geval de spleet van

de monochromator) en de brandpuntafstand van L. hebben geen

invloed op de finesse (dus het oplossend vermogen). Het gede

teeteerde vermogen is weI afhankelijk van deze grootheden. De

bron wordt afgebeeld op de pinhole met een vergroting gelijk

aan ~. Eenvoudige berekening toont aan dat wanneer de f, ver-
f,

kleind wordt, het gedetecteerde vermogen toeneemt tot het

punt dat de pinhole preeies binnen de afbeelding van de bron

valt. Dit is hier als 0,28 x 4 = 0,5, dus
f,

_ 0,28 x 254
- 0,5 = 142 mm

Daarna blijft het vermogen constant. Gekozen is: f, = 152,4 mm;

¢ = 50,8 mm, plano-convex. Dit komt goed overeen met de uit

stralingshoek van de monochromator.

De Argon lamp werd vast t.o.v. de monochromator direct

voor de ingangsspleet gemonteerd. Het is niet nodig de lamp

met een lens op de spleet af te beelden. Het is weI nodig de

monochromator met een manipulator in de richting loodrecht op

de spleet te kunnen bewegen.

Mede door de hoge ingangsweerstand van de PAR-versterker is

het signaal voldoende groot om de spectra op de storage-scope

of schrijver zichtbaar te kunnen maken.

De PZT-elementen worden gestuurd met een zaagtandspanning af

komstig van de "Burleigh Ramp generator" RC - 42, die na span

ningsdeling ook toegevoerd wordt aan de X-ingang van het regis

trerende instrume~t. De elementen worden groter als er een

spanning op wordt aangebracht. Daarom komt een grotere spanning
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overeen met een verkleining van de plaatafstand d. Met de BIAS

regeling op de ramp-generator worden de platen parallei ge

houden (bijregelen om temperatuur invloeden op de PZT-elementen

weer te compenseren).

De bepaling van d gaat nu als voIgt: Registreer het ge

filterde spectrum van de Argon lamp over enkele free spectral

ranges. Enkele dicht bij elkaar liggende lijnen (800 - 801;

810 - 811; 840 - 842 nm) zijn door de 2 nm bandbreedte van de

monochromator tezamen te registreren. Bij de spiegelafstand die

gebruikt zal worden ontstaat het patroon van figuur 4.5. De

golflengten van de spectraallijnen van de Argon lamp zijn in 5

decimalen gegeven (zie bijlage c). Daardoor is het mogelijk

met (4.13) precies te bepalen bij welke golflengte en bij welke

plaatafstand maximale transmissie optreedt.

Op de vOlgende Manier wordt in eerste instantie globaal

de afstand d bepaald. Beschouw weer figuur 4.3. stel gemeten

(d~ - da ) Komt overeen met x mm en (d i - da ) met y mm op scope

of schrijver. AI en A2 z~n twee beKende lijnen. Dan Kan uit

(4.15) d1 bepaald worden ala (d~ - da ) beKend is. Deze is te

meten door vergelfjking met de afstand waarover Al zich her

haalt, dit is ~.

Dan is:

En volgt voor da uit (4.15):

= x A~
Y .....,.<A=-l--.;.;,A;-I..,)~2l1:"n- (4.18)

Nu is da direct te bepalen mits we weten welke l~nen tot de

zelfde orde behoren. Dit is nu meestal niet bekend. We Kunnen

ds echter wel uitrekenen voor een aantal mogelijKheden, er boven

dien van uitgaande dat d naar links toeneemt. Doe dit met de

l~nen 810 en 811 nm. Dan kunnen tot een orde behoren: b en a,

of c en a, of d en a. Dit geeft drie waarden van d1 • Doe het

zelfde voor de lijnen 800/801 en voor 840/842. Maar een com-
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A (nm)

810,37/811,53

800,62/801,48
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d ......----

840,82/842,46

Figuur 4.5. Geregistreerd spectrum Argon lamp na

filtering met monochromator.

~"o 0 ~ '\,10 ...0 ~,."

'" ..'" ~ '0 ~ '"f/t.....o '0" ,0 '0")
"\ ~ ~

0
0 r;( 0° of''b ~ ~ ""

......---- d (ILm)

Figuur 4.6. Berekende maxima voor FP voor belichting

met Argon lamp.
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binatie zal b~ alle drie de paren l~nen dezelfde waarde d&

opleveren. Hier de combinatie b en a.

Nauwkeurige be paling van d is dan mogel~k door te k~ken

wanneer twee l~nen e~kaar passeren die in go~flengte ver uit

een liggen. Door vergel~king met het berekende patroon (fig.

4.6) is de plaatafstand te bepalen. Zo volgt uit de beide

figuren dat de tweede 811 nm l~n van links, optreedt bij een

plaatafstand d = 67763 nm, ofwel de orde is m = 167 ("ramp

bias" op minima~e stand). Deze p~aatafstand is de gewenste.

Normaal zullen minstens twee ijkingen moeten worden verricht

om tot de gewenste plaatafstand te geraken.
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4.4. IJKing gOlflengten

Indien zowel het te meten spectrum van de laser aLs een

lijn van de spectraallamp geregistreerd worden, is het mogeiijk

absolute golflengten waarden aan de gemeten laserlijnen toe te

Kennen.

Stel gemeten (fig. 4.7):

!::I'
~

o p .scope...
I I

of scht~VU

~

r I
I I.. ci. d. l ci2.

d

Figuur 4.7. Voorbeeld registratie laserlijn en ijklijn.

Streeplijn: laserlijn met golflengte At die bepaald moet

worden.

Stippellijn: spectraallijn met bekende golflengte A,.

Op scope of schrijver wordt x, y en y' gemeten in mm.

Uit de bepaling van de spiegelafstand uit het vorige hoofd

stuk is bekend bij welke afstanden d, en d2 de spectraallijnen

optreden. Dan is de afstand waar de laserlijn optreedt (d t ) te

berekenen:

d
_
- d X A'

t ,- Y·~

Nu voIgt AL uit (4.13): 2nd L = mtA t

De orde is echter nog niet beKend. Daarom moet globaal de golf

lengte beKend zijn om de orde mL te bepalen. Bijv. door monochro

mator meting.
y'Ook is At globaal te bepalen uit AL = Y A,



Doorgaans zal deze methode te onnauwkeurig zijn.

Nu dient nog de schaalfactor bepaalt te worden. Deze

hoort bij een bepaald gemeten spectrum met orde m,.
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L,\d
En AZ =

Uit (4.15): ~~: =
A,
2ii
y

Resumerend:

-- Schaalfactor: ~~ =

Gemeten: figuur 4.7

Bepaling golflengte laserlijn A,:

Bekend ., d (A, ingesteld met monochromator)
1. S 1\, en, ( d, door ijking)

Meet: x en y

d d
X A,

Bereken: ,= 1 - Y 2n

Tabel: m, tegen A, me t 2nd, = m,A,

Kies: juiste m, en A, door voorkennis

Bepaling schaalfactor bij spectrum van orde m,:

~: y'

Bereken: schaalfactor: ~m, y
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In dit hoofdstuk zullen de C.W. laserspectra gemeten met

de Fabry-Perot besproken worden. Zoveel mogelljk zal getracht

worden verschljnselen te vergelljken met uit de literatuur be

kende gegevens.

Ook hier wordt de laser gestuurd met een stroombron. Voor

de meting werd de opstelling uit figuur 4.4b gebruikt. De be

lichting van de FP geschiedt nu volgens figuur 5.1.

L Ta.br-y-
I

-'l\=::::J-.....pit 0 ~

.'

Figuur 5.1. Belichting FP

voor laserspectra •

In het brandvlak van lens Ll(~ = 152,4 mm, ¢ = 50,8 mm) be

vi~dt zich de laser. Deze is in drie richtingen met manipula

toren te bewegen. Zoals we gezien hebben wordt, afgezien van

absorptie in de FP het gehele vermogen doorgelaten op het mo

ment tljdens scannen dat de FP afgestemd is op een lljn uit het

spectrum. Blj goede afregeling is het gedetecteerde vermogen vol

doende om direct aan scope of schr~ver toegevoerd te worden. De

PAR-versterker kan dan vervallen.

Berekenen we de praktische waarde van de "instrument

finesse", die behoort bij de spectrameting. Gebruikt worden de

formules 4.4 en 4.9 tim 4.12.

Dan wordt FR = 208 voor ~ = 98,5 %
F'f = 100 voor de :00 spiege Is.
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De plaatafstand d bedraagt 67,5 ~m.

De diffractive finesse FD is vanwege de kleine waarde van d

zeer groot, en dus verwaarloosbaar.

Voor F, wordt 200 gekozen, waaruit met f t = 254 mm volgt:

diameter pinhole D1 = 3,8 Mm.

Dan is de instrument finesse Ft ~ 82.

Deze waarde kan in werkelijkheid wat groter zijn, omdat de pin

hole Kleiner genomen werd dan de berekende waarde.

Gegevene over de lasers vindt U in de b~lagen A en B.

Opgemerkt dient nog te worden dat de in bijlage B door de

fabrikant blj de betreffende laser geleverde gegevens, dienen

ter identificatie van de laser om in een volgende onderzoek

fase met dezelfde elementen verder te kunnen werken. Uitdruk

kelijk vermeld ik dat deze gegevens niet hoeven te kloppen met

in de praktijk gevonden waarden. Vooral de drempelstroom blijkt

sterke afwljkingen te vertonen. Mogelijk is dit te w~ten aan

temperatuur invloeden.

Eerst wordt een algemeen beeld van de laserspectra gege

ven. Daarna wordt ook absoluut gemeten, waardoor numerieke

waarden bepaald kunnen worden. Uit de ijking blijkt de plaat

afstand van de FP 67,5 ~m te bedragen. De FSR bedraagt dan

(4.8): 5,0 nm voor A = 820 nm. En het oplossend vermogen~A

is met (4.7) 0,063 nm.

Figuur 5.2 toont het vermogensspectrum van laser A. De

laserstroom bedraagt 235 mAo Terwljl de drempelstroom 223 mA

is. Een waarde van 230 mA werd ook waargenomen. Afhankelijk

zoals reeds vermeld van de temperatuur. We zien oscilleren

in verschillende longitudinale modi, waarbij duidelijk een

dominante modus aanwezig is. AIleen de fundamentele trans

versale modus treedt Ope Dit voIgt uit het feit dat de lijnen

niet uitgesplitst zijn, zoals in hoofdstuk 2.2 werd beschreven.

Dit beeld van laserwerking werd ook in de literatuur aangetrof

fen (o.a. H. Kressel [4J, R. Selway [7J, W. Freude [10]).
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Figuur 5.2a.
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Spectrum laser A.

I ~ 235 mAo
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Figuur 5.2b resp. 5.2c toont wat het effect is van een

lichte vergroting van de laserstroom. Geleidelijk wordt de

dominante modus overgenomen door de naburige modus met gro

tere golflengte. Dit effect wordt "mode hopping" genoemd en

wordt ook in de literatuur vermeld.

Figuur 5.3 laat zien dat tweemaal "hopping" optreedt. En

tevens dat iedere individuele modus in geringere mate naar

hogere golflengte verschuift.

t

.:r::: liS mA

...
5nm

Figuur 5.3. FP spectrum laser A.

-I
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De "hopping" werd tweemaal gemeten. De resultaten geven de

figuren 5.4a en b. Hierin is weergegeven het verloop van de

golflengte behorende bij de dominante modus als functie van de

laserstroom. Er volgt uit dat bij een niet temperatuurgestabi

liseerde laser de "hopping" niet altijd b{j dezelfde stroom

waarden optreedt.

A

f

220

r•II-
Bo

I
I

t
.-J

1.40

t

2.50

I
't
I

1
I
+
I

J

---~ I (rnA) Figuur 5.4b.

Verloop dominante modus met de laserstroom bij laser A.
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Meer gegevens leveren de absoluut gemeten spectra. De

FP moet dan bovendien belicht worden met een spectraall~n

van de Argon gasontladingslamp. Figuur 5.5 geeft hiervoor de

opstelling.

~~Ut

a ! +LI r;::ry-t 01'\- mol'lo - 1~a._b

C
!I ch,.oma..hr m Perot

la.rnp . - -0- - - 0- o-

r J be~n1- LspliHcr

Figuur 5.5. Belichting FP voor laserspectra

me t ~jkl~nen •

De bron op de optiache as is het eenvoudigst af te regelen.

Vandaar dat hier de bron met de minste intensiteit geplaatst

werd. Laser en uitgangsapleet van de monochromator moeten

door afregelen in het brandvlak van lens L, gebracht worden.

Het overige gedeelte van de opstelling is weergegeven in

figuur 4.4b. Steeds worden het laserspectrum en de fjklijn van

de spectraallamp direct na elkaar geregistreerd. Bij regis

tratie van het laserspectrum wordt de PAR-versterker niet ge

bruikt. Als ijklijn is de Argonlijn met golflengte 811,53 nm ge

bruikt. Hierbij wordt de PAR-versterker wel gebruikt.

Het spectrum van laser A werd voor 4 waarden van de

stroom gemeten, (fig. 5.6 a tim d). Eerst een voorbeeld van

de ijking volgens noofdatuk 4.4. Ik neem hiervoor figuur 5.6a.

Bepaling van de golflengte voor de dominante modus.

Uit ijking volgt: d, = 67762,8 nm (betekenis aymbolen: fig. 4.7).

Gemeten: x = 33,5 mm, y ~ y' = 103 Mm.

D i d d
X A,

an s: L = , - ~~
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Figuur 5.6c.

Spectrum

laser A.

I = 243 mAo

Figuur 5.6d.

Spectrum

laser A.

I = 253 mAo
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Met 2d, = m,A, tabel maken: m, A, (nm)

167 809,95
166 814,83
165 819,77
164 824,77
163 829,83

In aanmerking genomen het gemetene met de monochromator,

wordt geconcludeerd dat de golflengte 819,77 nm moet bedragen,

overeenkomend met een orde van 165.

Schaalfactor: -~
m,Y

811,53
= 165.103 = 0,048 nm/mm.

Ditzelfde is gedaan voor de figuren 5.6 b tim d. De waarden

zijn in de figuren aangegeven.

De afstand tussen twee longitudinale modi blijkt 0,40 nm

te bedragen. Tussen de opeenvolgende figuren is steeds een

maal "hopping" opgetreden. Ook zijn steeds de individuele modi

verschoven. Dit is niet het geval bij de situatie van figuur

5.6b naar c. Figuur 5.6b toont het spectrum bij een stroom pre

cies voordat "hopping" optreedt, figuur 5.6c bij een stroom na

dat juist "hopping" opgetreden is. Deze laatste verschuiving

komt dan ook globaal overeen met de afstand tussen twee long

itudinale modi. Over het totale door fig. 5.6 a tim d beslagen

stroombereik (17 mA) is de dominante modus 1,46 nm verplaatst.

ledere individuele modus is 3,5 x 0,048 = 0,17 nm verschoven.

In de literatuur (zie bijv. R. Selway [7] en W. Freude [10])

worden de effecten toegeschreven aan verhoging van de junction

temperatuur door de toename van de stroom. Volgens Selway

bedraagt de "hopping" 0,3 nm/K en de individuele verschuiving

0,05 nm/K. Volgens W. Freude 0,24 nm/K resp. 0,055 nm/K. De

temperatuur verhoging van de junction bij toename van de stroom

heeft via vergroting van de resonantie-holte tot gevolg dat

de golflengte van iedere modus toeneemt. De "hopping" zelf

vindt zijn oorzaak in het veranderen van het energieverschil

tussen geleidings- en valentieband door de temperatuurvari

atie. Bij een laser die in vele longitudinale modi oscilleert,
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verschuift de omhullende van deze modi naar langere golt

lengten bij toename van de stroom. De "hopping" bij een mono

modus laser is als een ontaarding hiervan te beschouwen.

Verwarming van de koelplaat bij constante stroom veroor

zaakt ook "hopping" en de individuele verschuiving. De meting

van de figuren 5.6 a tim d wordt dus ook be~nvloed door de

omgevingstemperatuur. Echter op het moment van de meting ble

ken de omstandigheden in het laboratorium zodanig te zijn dat

het spectrum lange tijd constant bleef. Latere metingen, toen

wel beschikt werd over de mogelijkheid de heatsink-temperatuur

constant te houden, gaven hetzelfde beeld.

Golflengte verschil tussen naburige longitudinale modi:

uit de meting bepaald op 0,40 nm. Dit verschil wordt bepaald

door de gemiddelde brekingsindex en de dispersie zoals die

gezien wordt door de zich voortplantende lichtgolf. Volgens

H. Kressel [4] bedraagt de waarde enkele tienden nanometers.

J. Buus [8] heeft gemeten aan lasers van het type LeW - 10.

Welke dezelfde fabrikant gegevens heeft als de LeW - 5 alleen

is de Po", (het totale lichtvermogen bij de maximale stroom Ifill)

groter. Aan deze laser werd voor de afstand een waarde van

0,47 nm gemeten. De laser resonantie-holte is in wezen een

Fabry-Perot interferometer. Dan geldt dus ook weer 2nd = mA,

met d nu de afstand tussen de spiegelende eindvlakken.

A'2.
Dan geldt voor de afstand: 6A = 2Wd met n = n -

dn
dT

Negeren we de tweede
- 8 -3nd = 0, 5 x 10 • De

Dan is d = 0,24 mm.

term, dan voor 6A = 0,4 nm:

brekingsindex voor GaA1As is ~ 3,6.

Bij andere lasers is gebleken dat laserwerking in vele

longitudinale modi dikwijls aangetroffen wordt. Goede exem

plaren oscilleren echter in niet meer dan 2 tot 3 modi. Bij

de ingestelde plaat-afstand van de FP is het niet goed moge

lijk, door de overlapping van de spectra van verschillende

orde, multimode lasers te meten. Om de gemeten verschijnselen
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aan laser A te kunnen verifieren werd ook het spectrum van

laser B gemeten. Zie figuur 5.7. Hier zijn duidelijk, behalve

een dominante, meerdere niet te verwaarlozen longitudinale

modi aanwezig. Er is enige overlapping van de spectra. De

golflengte werd hier bepaald, door die orde te kiezen die

een golflengte opleverde die het meest met de gegevens van

de fabrikant overeenstemde. De afstand van de longitudinale

modi is hier 0,45 nm. Ook hier trad "hopping" op en de ver

sehuiving van elke individuele modus. Bij deze meting wiasel

den de omstandigheden en daardoor de heatsink-temperatuur

sterk. Het spectrum varieerde daardoor sterk.

817 12 nm
,. r'

A of

0,0482 nm-mm

- ___A~ _

Figuur 5.7. FP apectrum laser B,

I = 212 mA, I 1h ~ 190 mA.
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6.1. L1cht-stroom karakteristiek

Voor het bedrijven van optische communicatie zijn de ge

gevens van een meting waarbij continue laserwerking gebruikt

wordt niet al te relevant. Pas bij het varieren van het licht

vermogen in de tijd is informatie over te brengen. Men kan

analoog moduleren en met pulsen. Voor dit laatste geval zullen

spectra gemeten worden. Hierbij zou men, voor een goede inter

pretatie van de meting wat communicatie-aspecten betreft, een

aantal andere grootheden en de invloed van variatie van diver

se parameters moe ten bekijken.

Bijvoorbeeld: Vorm van de lichtpuls, vertraging van de licht

puIs t.o.v. de stuurpuls, het verre-veld patroon. D1t alles

in afhankelijkheid van: bias-stroom, modulatie stroom, tempera

tuur, duur van de stuurpuls en het PCM-patroon van de pulsen.

Het was niet mogelijk al deze aspecten bij de metingen te be trek

ken, echter zoveel mogelijk zal getracht worden de eventuele

consequenties van een aantal zaken aan te geven.

Twee lasers werden bekeken: A en C. Hiervan werden tevens

de lichtvermogen-stroom karakteristieken gemeten. Zie figuur

6.1 en 6.2 voor laser A resp. C. Bij deze meting kon inmiddels

worden beschikt over een temperatuurregeling met behulp van

een Peltier-element. De grafieken zijn dan ook gemeten bij een
oconstante heatsinktemperatuur van 25 C. Het outputvermogen

werd gemeten met een geijkte PIN-diode (UDT PIN - 10 DP), die

zo dicht mogelijk voor de laser werd geplaatst (~3 mm afstand).

Het oppervlak van de diode bedraagt 1,0 cm~, waardoor behalve

het laservermogen ook het grootste gedeelte van het LED 

licht ingevangen wordt. Gebruik van een groter detecterend

oppervlak (met een foto-multiplier buis) levert dez~lfde vorm
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I (mA)...-- so 100 150 200 25'0 300

Figuur 6.1. Licht-stroom karakteristiek laser A.

van de karakteristiek Ope Dus de PIN-diode vangt praktisch

het gehele lichtvermogen in.

Uit de grafiek volgt:

Laser A: drempelstroom I lh = 225 mA, en deze waarde werd tijdens

de metingen steeds waargenomen (in tegenstelling met de niet

temperatuur gestabiliseerde opstelling). Ook treedt hopping nu

bij steeds dezelfde stroomwaarden Ope De laser vertoont eerst

een steile karakteristiek, waarna de helling weer afneemt.

Laser B: I~~ 210 mA (Het is arbitrair welk punt men precies
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Figuur 6.2. Licht-stroom karakteristiek laser C.

de drempelstroom noemt). Ook hier is de karakteristiek boven

de drempelstroom niet helemaal lineair. Hier haalt tevens de

laser b~ de maximale stroom van 280 mA het opgegeven vermogen

niet.

Voor de volledigheid vermeld ik nog een andere methode

om deze karakteristieken te meten. Hierb~ wordt de laser be

dreven met een pulsvormige stroom vanaf een stroom nul en een
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zeer lage duty-cycle. De output wordt dan t~dens de puls ge

meten. Aangenomen wordt dat de puls zo kort duurt dat de

junctie-temperatuur door de stroom niet verandert. Nu kr~gt

men een karakteristiek waarb~ geldt: Ths~ Tj. Omdat de junctie

temperatuur in dit geval lager is dan b~ de andere methode

ligt de karakteristiek meer naar links. Immers de drempel

stroom neemt toe met de junctietemperatuur.

Uit de karakteristieken bl~kt dat de amplitude van de

lichtpuls b~ moduleren afhankel~k zal z~n van de biasstroom

en modulatie-stroom. Men zal b~ verschillende lasers een ver

schillende modulatie-stroom nodig hebben om dezelfde amplitude

van de lichtpuls te veroorzaken.
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6.2. "Time resolved" spectra

Meting van de spectra bij pulserende laserwerking kan niet

op dezelfde manier geschieden als bij continue werking. Dit ligt

aan de aard van de FP interferometer. In wezen is dit apparaat

namelijk een bandfilter waarvan de doorgelaten lichtfrequentie

gevarieerd kan worden. De lichtpulsen worden echter gewoon

doorgelaten voor zover de interferometer op dat moment afge

stemd is op een in het laserlicht voorkomende spectraallijn.

Men moet daarom de spectra zogenaamd "time resolved" meten.

Hierbij wordt tijdens het scannen van het spectrum niet het ge

hele gedetecteerde signaal gebruikt. Maar aIleen het signaal

op een vast moment na het inschakelen van de puIs.

Beschrijving opstelling:

De opstelling wordt gegeven in figuur 6.3. Uit de manier van

belichten van de FP voIgt dat de golflengten niet absoluut

gemeten worden (L,: f. = 152,4 mm, ~ = 50,8 mm). Nu is het

noodzakelijk om een detector te kiezen met een korte stijgtijd.

Gebruikt werd een avalanche photo diode (APD), type: RCA -

C 30902E - G 14, spanning 216 Volt. De stijgtijd over 50 n is

maximaal 0,75 nsec. De grotere diodestroom, verkregen door

het lawine-effect, is noodzakelijk om over 50 n nog voldoende

spanning te krijgen. Bovendien is de APD zodanig gemonteerd

dat het lichtgevoelige oppervlak (¢ = 0,5 mm) in het brand

vlak van de collimatorlens (L1 ) ligt. Er wordt dus geen pin

hole gebruikt. Het oppervlak van de APD zelf fungeert nu als

pinhole, en is voldoende klein. Deze manier van meten geeft

een groter aignaal, dan bij gebruik van een pinhole. Bij de

vorige meting, waarbij weI gebruik van een pinhole werd ge

maakt, werd, door de constructie, maar een gedeelte van het

door de pinhole vallende licht ingevangen door de diode.

De "sampling scope" wordt getriggerd door de pulsgene

rator die ook voor de sturing van de laser wordt gebruikt
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Figuur 6.3. Opstelling spectrameting met de FP voor

een laser bedreven met pulsen.

(Datapulse 112). De "display mode" is "manual scan". De ver

ticale output van deze scope levert dan gedurende een aantal

milliseconden een spanning evenredig met de grootte van het

ingangssignaal op het sample-moment. Dit sample-moment ligt

op een vast, op de scoop in te stellen moment na het trigger

moment. Op de scoop wordt afgelezen hoeveel nsec na het in

schakelen van de puIs dit sample-moment ligt. Figuur 6.4.
toont de schakeling van de lasers turing. De modulatiestroom

wordt door de pulsgenerator via een verzwakker (20 dB) aan

de modulatie-ingang van de schakeling van figuur 6.4 toege

voerd. Op de rampgenerator wordt op de bekende manier de scan

snelheid ingesteld waarmee het spectrum geschreven wordt.
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Figuur 6.4.

Lasereturing.

De spectra die dan ontstaan blijken sterk afhankelijk van de in

stelling van het samplemoment. Het spectrum wordt daarom

steeds op meerdere samplemomenten gemeten. De heatsink

temperatuur van de laser wordt door de temperatuurstabilisatie-
oschake ling constant op 25 C gehouden.

Door meohanische of akoeetische oorzaken worden de platen

van de FP in trilling gebracht met een herhalingsfrequentie

van 50 Hz. Hierdoor varieert de centrale frequentie van het

bandfilter, dat de Fabry-Perot in wezen is. Dit uit zich in

een amplitude variatie van het gedetecteerde signaal. Deze

variatie is het grootst tijdens het registreren van de flank

van een lijn uit het spectrum. Bij langzaam scannen van het

spectrum is met de PAR-versterker het stoorsignaal met de

frequentie van 50 Hz uit te filteren.

Het resultaat van een meting aan laser A geeft figuur

6.5. De modulatiespanning na de verzwakker (20 dB) gemeten

over 50 n bedroeg 100 mVlor.tof De impedantie van de laser is

dan t.o.v. 50 n te verwaarlozen. Dit betekent een modulatie-
200stroom voor de laser van ~ = 4 m-'..,.,., De duty-cycle bedroeg

42,5 %. Stijgtijden van voor- en achterflank: 1,15 nsec resp.

1,06 nsec. Duur van d~ puIs: 14 nsec. De biasstroom bedraagt

233 mA en werd ingesteld door de lichtpuls van de laser te

bekijken. Dezelfde APD als gebruikt in de collimator van de FP

werd hiertoe direct voor de laser geplaatst. De biasstroom

wordt dan ingesteld, terwijl men de pulsvorm op de sampling

scope (nu uiteraard niet "manual scan" gebruikt) bekijkt.



- 46 -

Er wordt dan een optimale puls ingesteld. D.w.z. in eerste in

stantie geeft men de biasstroom een zodanige waarde dat de am

plitude van de lichtpuls maximaal is. Hierbij moet echter het

lichtniveau tussen twee pulsen zo klein mogelijk z~n. En boven

dien dient de vorm van de puIs zo goed mogelijk rechthoekig te

zijn. Op de pulsvorm zal echter nog teruggekomen worden.

De in figuur 6.5 aangegeven tijd is de t~d van het samplemoment

na het begin van de puIs. Het spectrum is gemeten na 1 - 2 -

4 - 6 en 8 nsec. Er is een overgang van oscilleren in meerdere

longitudinale modi naar een monomode spectrum, dat gelijkt op

het CW-spectrum. Na 6 nsec is dit praktisch bereikt; en treedt

er verder geen verandering op, ook voor tijden langer dan 8
nsec. Het spectrum na 6 nsec vertoont ook de effecten die op

treden bij een CW-spectrum, zoals hopping en de individuele

verschuiving der modi. Aangezien dit temperatuur-effecten zijn,

is dit een traag effect. Het treedt op bij verandering van de

bias en bij variatie van de duty-cycle (de pulsvorm verandert

echter ook).

Aan het eind van de puIs treedt er geen verandering in de vorm

van het spectrum Ope De amplitudes van de individuele lijnen

nemen in gelijke mate af.

Deze meting toont vooral duidelijk het gedragvoor sample

momenten op latere tijdstippen in de puIs. Om nauwkeuriger te

zien hoe het verloop in het begin van de puIs is, zijn spectra

opgenomen voor aIleen de eerste 5 nsec, en bovendien met inter

vallen van 0,5 nsec. Z1e figuur 6.6. Hier zien we vooral op

1 nsec een breed spectrum. Het spectrum verdwijnt bijna op 1,5

nsec. We zullen nog zien dat dit juist overeenkomt met het

eerate minimum van de relaxatie-oacillatie van de lichtpuls.

Het brede spectrum dat daarna weer ontstaat wordt snel smal

ler. Bij 3 nsec zijn er 3 belangrijke modi; waarvan die met de

grootste golflengte uiteindelijk de dominerende wordt. Er is

steeds oscilleren in de fundamentele transversale modus. Dit

wordt geconcludeerd uit het feit dat naast de longitudinale

modi geen nieuwe lijnen verschijnen.
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Ter vergelijking werd ook het spectrum van laser C

bekeken. Deze laser vertoont een zeer breed CW-spectrum.

De overlappingen van de spectra van verschillende orden

was zodanig dat registratie geen zin had. De spectra werden

ook "time-resolved" bekeken. Ondanks de overlapping was

duidelijk te zien dat het spectrum sterk veranderde gedurende

enkele nsec aan het begin van de puls. Daarna blijft het spec

trum constant. Dit komt dus overeen met de waarnemingen bij

laser A.
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6.3. "Filtered responses"

Met dezelfde opstelling als van fig. 6.3 is nog een andere

representatie van de spectra mogelijk.

Eerst werd m.b.v. manual scan een vast moment in de puIs ge

registreerd, terw~l de zaagtandspanning van de rampgenerator

er voor zorgde dat het spectrum doorlopen werd.

Nu wordt de rampgenerator stil gezet, en gebruikt om de FP

op een bepaalde golflengte af te stemmen. Terw~l dan het ver

loop van het gedetecteerde signaal in de t~d met de sampling

scape geregistreerd wordt. De "display mode" van de sampling

scope is nu weer de "normal mode", en dus niet "manual scan".

Men meet zo in welke mate het licht van een bepaalde golf

lengte b~draagt tot het totale lichtsignaal. Men kan ook zeg

gen dat de lichtpuls van de laser geregistreerd wordt, maar

dan gefilterd door een optisch bandfilter met een centrale

golflente ~, bepaald door de FP.

Figuur 6.7 toont het resultaat van de meting aan laser A.

De condities zijn hetzelfde als bij de meting van de figuren 6.5
en 6.6. De gefilterde responsies zijn gemeten bij 7 golflengten

AI tim Al • De waarden van deze golflengten zijn aangegeven in

figuur 6.6. Bovendien is de totale lichtpuls weergegeven,

d.w.z. de intensiteit gemeten met de APD direct voor de

laser. De gefilterde responsies samen moeten weer deze totale

lichtpuls opleveren. De verticale schaal is voor aIle gefil

terde responsies gelijk. De totale responsie heeft uiteraard

een andere verticale schaal (weI met dezelfde APD gemeten).

De responsies zijn duidel~k in overeenstemming met de eer

der gemeten spectra van figuur 6.5 en 6.6. Men ziet hier ook

dat vooral in het begin van de puIs vele modi b~dragen tot de

totale puIs, terwijl aan het eind aIleen de modus bij A. de licht

intensiteit bepaalt. De totale lichtpuls vertoont een sterk

inslingerverschijnsel, dat dikwijls bij lasers voorkomt, aange

duid met relaxatie-oscillaties. De frequentie ervan is hier

~0,81 GHz. Na ~ 5 nsec is de oscillatie uitgestorven.
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Figuur 6.7.
"Filtered responses"

Laser A.

20 nsec
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6.4. Lichtpulsen

We bezien de output nog nader. De vorm van de puIs

blijkt onafhankelijk van de duty-cycle (de biasstroom moet dan

weI aangepast worden). Bekeken is verder het gedrag bij kortere

of langere stuurpulsen (figuur 6.8a en b). Bij figuur 6.8a

werd gestuurd met een pulsduur van 7,6 nsec, bij figuur 6.8b

met 27,5 nsec. Bij korte pulsen wordt de relaxatie-oscillatie

afgekapt. B~ langere pulsen blijft na het uitsterven van de

slingering het signaal verder praktisch constant. Hieruit

:,\

Figuur 6.8a.

It·

t

20 nsec

t

Figuur 6.8b.

Lichtpuls laser A.

5.0 nsec ------ --~ ,
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voIgt dat vooral in een communicatiesysteem met hoge bit

rate het oscillatieverschijnsel problemen op kan leveren.

In figuur 6.8c is de responsie weergegeven bij een modulatie

stroom van 16 mAtop.to( Duidelijk is te zien dat er nu een snel

lere demping van de oscillatie optreedt.

t ..

20 nsec

Figuur 6.8c. Lichtpuls laser A.

Ter vergelijking werd ook van laser C het gedrag bij

sturing met pulsen gemeten. Figuur 6.9b toont het intensi

teitsverloop van de lichtpuls. In figuur 6.9ais ook de

stuurpuls aangegeven. De modulatiestroom is 20 mAte,.,.,. Er is

een grotere modulatiestroom nodig dan bij laser A, zie de

karakteristieken uit de figuren 6.1 en 6.2. Duty-cycle: 31 %.
Ook hier is de biasstroom ingesteld op een waarde die een

optimale lichtpuls geeft (zie bIz. 46): I~•• = 235 mAo In tegen

stelling tot de andere laser vertoont dit exemplaar nauwelijks

oscillaties aan het begin van de puIs. Dit was steeds zo, ook

bij variatie van de biasstroom, duty-cycle of frequentie.

Hieruit kan tevens geconcludeerd worden dat de oscillaties bij

laser A door de laser zelf veroorzaakt werden en niet door de

sturing.
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I- 20 nsec -...f
Figuur 6.9a. Stuurpuls

20 nsec

Figuur 6.9b. Lichtpuls, laser C.
I·

--.......... t
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6.5. Vergelijkin6 literatuur

Bij het moduleren van de laser van een waarde van de

stroom van 10 naar II is zowel de impulsvorm als het spec

trum sterk afhankelijk van de Manier van moduleren. Er zljn

twee methoden te onderscheiden:

- Er wordt gemoduleerd vanuit een waarde 10 ver onder de

drempelstroom naar een waarde I, die meestal ver boven de

drempelstroom ligt.

- Moduleren vanuit een waarde 10 in de buurt van de drempel

stroom of iets erboven.

In beide gevallen wordt in de literatuur melding gemaakt van

de hier geconstateerde verschijnselen van verbreding van het

spectrum en oscillaties aan het begin van de puls. De ver

traging tussen lichtpuls en stuurpuls is ook een belangrijk

verschijnsel waar, bij het realiseren van communicatie-systemen,

rekening mee moet worden gehouden. Deze vertraging is hier

niet gemeten.

Bij een PCM communicatie-systeem worden vooral bij hoge bit

rates ook patroon-effecten belangrijk. Dit is het verschijnsel

dat de lichtpulsen afhankelijk zijn van de voorafgaande modulatie

stroom. Immers een laser bezit geheugenwerking. De lichtpuls

is afhankelijk van hoever de populatie-inversie op dat moment

opgebouwd is, en dit is weer afhankelijk van het voorafgaande

pulspatroon. Het patroon-effect be1nvloedt ook de intersymbool

interferentie. Ook dit effect is niet gemeten.

De gedempte oscillaties aan het begin van de lichtpuls

zijn zowel theoretisch als experimenteel in de literatuur be

handeld. Basis voor theoretische berekeningen vormen de

balans-vergelijkingen [15] ("rate equations l!), die de fre

quentie en de tijdconstante van de demping voorspellen. Vooral

bij de eerste modulatie-methode (1 0 onder de drempel) blijken

experimentele resultaten de theorie te bevestigen (Ikegami

[6], Buus [8]).
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De oscillatie-frequentie van het inslingerverschijnsel

komt overeen met de resonantiefrequentie bij analoge modulatie.

Stel de laser wordt bedreven met een stroom I boven de

drempelstroom, waarop gesuperponeerd een kleine sinusvormige

stroom van constante amplitude. De amplitude van de variatie

van de licht-output blijkt dan sterk afhankelijk van de fre

quentie en vertoont een duidelijk resonantiegedrag. Dit is een

gevolg van de wisselwerking tussen de fotonen-populatie en de

geinjecteerde ladingsdragers. Benaderd bedraagt de resonantie

frequentie:

(6.1)

met T" = levensduur van de electronen

T S = levensduur van de fotonen

Deze resonantiefrequentie kan 100 MHz tot enkele GHz bedragen.

Deze resonantie kan de kwaliteit van een communicatie-systeern

dat gebruik maakt van analoge modulatie nadelig beinvloeden.

Bij pulsmodulatie is de oscillatiefrequentie afhankelijk van de

eindwaarde van de pulsstroom (I.) en komt overeen met de reso

nantiefrequentie van analoge modulatie bij die eindstroom vol

gens (6.1). De gemeten waarde van 800 MHz is, het hierboven

beschrevene in aanmerking genomen, een normale waarde. In de

literatuur vindt men bij pulsmodulatie de meeste waarden in het

gebied van 0,5 tot 2 GHz (bijv: Schicketanz [5J, Ozeki [14]).

De tijdconstante van de demping van de oscillatie is

ongeveer gelijk aan de recombinatietijd van de electronen. Dit

is 3 tot 5 nsec. Een waarde die goed overeenstemt met de waar

genomen snelheid waarmee de oscillatie uitsterft. De slinger

ing is te verkleinen door juiste keuze van de stroomwaarde 10 •

Moduleren vanuit een waarde 10 beneden de drempelstroom ver

groot het inslinger-verschijnsel en tevens de vertraging omdat

eerst de inversie voldoende opgebouwd moet worden alvorens de

laserwerking start. Bij hoge bitrates zal wisselwerking op

treden tussen de slingering en het vereiste modulatie-patroon.

Men kan ook juist gebruik van de oscillatie maken door de

stroom direct na de eerste piek af te schakelen.
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Ook is aangetoond dat lasers in de eerste nsec van de

puIs een breed spectrum vertonen. Vooral indien gemoduleerd

van beneden de drempelstroom. Buus [8] en Ikegami [6J geven

ook experimentele resultaten die goed in overeenstemming zijn

met de theorie. Ikegami toonde theoretisch aan dat de spec

trale bandbreedte van 2 nm mogelijk is in de eerste nsec van

de puIs. De spectrale verbreding geschiedt doordat in het be

gin van de puIs een groter aantal longitudinale modi worden

aangeslagen. Arnold [9] geeft experimentele resultaten waar

bij ook spectrum-verbreding optreedt bij een stroom 10 boven de

drempel. Selway [11] meldt echter dat in dat geval er steeds

een monomodus gedrag kan blijven bestaan, deze auteur bekeek

echter aIleen het spectrum op het moment van het maximum van

de lichtpuls. Daarentegen hebben ook Siemsen en Angerstein

[12J "time-resolved" spectra gemeten aan verschillende lasers.

Bij de ene laser constateerden zij dat het verschillende nsec

duurde alvorens monomodus emissie optrad. Bij een andere laser

lag deze tijd in de orde van de stijgtijd van de optische puIs.

Ook werd aangetoond dat het niet altijd uitmaakt of 1 0 juist

onder of juist boven de drempel ligt.

Een tweede effect dat genoemd wordt is het ontstaan van

een nieuwe serie modi. Dit zijn transversale modi met sen orde

hoger dan de fundamentele. Dit geeft in het spectrum een

nieuwe serie lijnen die iets verschoven zijn ten opzichte van

de oorspronkelijke, met een eigen.omhullende, die verschuift

gedurende de puIs. Deze omhullende zal over het algemeen ver

schillen van de omhullende behorende bij de fundamentele modi.

Ter verduidelijking in figuur 6.10 een voorbeeld (uit [8]) van

het optreden van deze serie modi. De effecten zijn sterk afhan

kelijk van de individuele diode.

De verbreding van het spectrum uit de meting van hoofd

stuk 6.2 wordt toegeschreven aan het optreden van meerdere

longitudinale modi. Hogere orde transversale modi werden niet

geconstateerd. Echter dient opgemerkt t. worden dat het feit

dat vooral in de eerste nsec de lijnen breder zijn dan in het

CW-spectrum erop kan duiden dat toch hogere orde transversale

modi optreden. Die echter doordat het oplossend vermogen te

klein is, niet te onderscheiden zijn.
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Figuur 6.10.

Voorbeeld van het

optreden van eerste

orde transversale

modi.

Ui t [8].

Ik w~s nog op het optreden van niet-lineaire delen in de

licht-output tegen stroom karakteristiek; de zogenaamde "kinks".

De licht-stroom karakteristiek van laser A (figuur 6.1.) ver

toont typisch zo' n "kink". Deze "kinks" worde-n o.a. veroor

zaakt door deformatie van het veld van een transversaal oscil

lerende modus. (G. Arnold [13]) Ook zou het optreden van

"kinks" gecorreleerd z~n met het ontstaan van "self-pulsations".

Inderdaad werd dit versch~nsel b~ een bepaalde stroomwaarde b~

laser A waargenomen. In het algemeen zal men hierop a.ttent

moeten z~n b~ lasers die "kinks" vertonen in de licht-stroom

karakteristiek.
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hl.:.. Inleiding

In dit hoofdstuk zal de meting van de coherentie naar

de tijd 'aan halfgeleiderlasers aan de orde kornen. Dit betekent

het bepalen van de "self-coherence" functie door meting van

de "visibility" van een interferentiepatroon bij een Michelson

interferometer. Uit de meting volgt de coherentie-lengte. En

daarmee is het mogelijk een schatting van de breedte van een

laserlijn te geven. De resultaten zullen weer vergeleken wor

den met de in de literatuur gevonden waarden. Het is noodza

kelijk eerst in te gaan op de theorie om de noodzakelijke defi

nities en eigenschappen te kunnen geven.

Eerst wordt ingegaan op de algemene theorie die gebruik

maakt van de "mutual coherence" funetie fll(T). Pas daarna zul

len we deze functie over laten gaan in fll( T) die nodig is

voor de meting van de coherentie naar de tijd.
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7.2. Theorie

Voor een uitgebreide theorie over partiele coherentie

zie de behandeling ervan in het boek "Principles of Optics"

van M. Born en E. Wolf [1]. Hier worden aIleen de aspecten

uit die theorie aangegeven die van be lang zijn voor de

coherentiemeting.

Stel V'~t) is een reele veldgrootheid, bijvoorbeeld een

component van de electrische veldaterkte vector van het hoog

frequentie lichtveld. V(t) is het bij V(~t) behorende analy

tische signaal.

We gaan ervan uit dat we te maken hebben met een niet

monochromatische bron. De fase en amplitude varieren dus on

regelmatig in de tijd. De mate van variatie wordt bepaald door

de breedte van het spectrum ~f. AIleen gedurende een korte

tijd kunnen amplitude en fase als constant beschouwd worden.

Daze tijd ligt in de orde van de reciproke waarde van de spec

trale breedte en wordt aangeduid met coherentietijd:

Het licht gedraagt zich dan als monochromatisch. Dikwijls zal

het in de optic a voorkomen dat de breedte van het spectrum

~f klein is t~~.v. de gemiddelde frequentie r. Voor laser

licht zal dit zeker gelden. Dan kan !V(t)! beschouwd worden

als de omhullende van het reele signaal.

Het vermogensspectrum van het stationaire random proces

V(t), of ook aangeduid met "spectral density", is G(f).

Voor de intensiteit in een punt P geldt dan (een onbelang

rijke factor t wordt weggelaten):

I(P) = 2<V(r~(p,t» = <V(P,t)V*(P,t»

Waarin < > een tijdgemiddelde aangeeft, en * staat voor toe

gevoegd complex.

We kunnen dus de intensiteit direct berekenen uit het analy

tische signaal. Dit blijft steeds gelden zolang er op VC't) aI

leen lineaire operaties uitgevoerd worden.
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De theorie van de partiale coherentie is het eenvoudigst

te beschrijven aan de hand van een interferentie experiment.

We gebruiken hiervoor de situatie uit tigwur 7.1.

~
$

- - - - - 21... ____
Q

C1 "",,,"'8;
Pa

Figuur 7.1. Interterentie experiment met een

niet-monochromatische lichtbron.

C1 is een polychromatische lichtbron met eindige afmetingen.

We nemen aan dat het veld stationair is. A is een scherm met

pinholes bij ~ en ~ • Bekeken wordt de intensiteit in een punt

Q op het scherm$, bepaald door de interferentie van het licht

afkomstig van de punten ~ en ~ • Berekening met (7.2) levert:

t, en t a zijn de tijden die het licht nodig heeft om zich van

P, naar Q resp. van Pa naar Q voort te planten.

t, =~ en t a = ~, c is de lichtsnelheid.
c c

IC')(Q) en IC11(Q) zijn de intensi tei ten in het punt Q als alleen

het pinhole bij ~ resp. bij P, open is.

de "complex degree of coherence" van de velden bij P, en P&.

1'~~I(T) is het reale deel van "Y,a.(T).

de "mutual coherence" functie (of kruiscorrelatie functie)
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van de velden bi;; P, en PI.' Vallen deze punten samen dan:

(7.6)

de "selfcoherence" functie (komt overeen met de autocorrelatie

functie uit de algemene theorie van stationaire random pro

cessen). Voor T = 0 ontstaat de intensiteit in het bijbehorende

punt:

[ .. (0) = r(p,) en

Formule (7.3) is de algemene interferentiewet voor stationaire

optische velden. Deze wet is de basis voor de metingen aan

partieel coherente velden. Hieruit zien we dat door de intensi

tei ten r (Q), rC1'(Q) en rC&l(Q) te meten, het reele gedeel te van

~IJr) te bepalen is, waarbij de waarde van T vastgelegd wordt

door de plaats Q. We zullen nog zien dat ook ~'I(T) zelf te be

palen is. Bij dit experiment is dus door intensiteitsmetingen

in het vlak $ de korrelatie te meten tussen de velden in de

punten P, en Pa in vlak A, veroorzaakt door de bron u. Met de

ongelijkheid van Schwarz kan aangetoond worden dat geldt:

I~I:a(T)1 ~ 1 (7.8)

I~II(T)I wordt de "degree of coherence" genoemd.

Ala 1~l&(T)1 = 1 , dan zijn de velden bij P, en Pa coherent.

Ala I~I.(T)I = 0, dan zijn de velden bij P, en PI, incoherent.

Aangegeven wordt nu d~ relatie die er bestaat tussen de

coherentie-functies en de apectrale representatie van optische

velden.

00

r () < V(P t )V*(P t) > -- 4JG,.(f)e-jZ"~f1,2. T = , , +T a. , • \4

o

G,t( f) is de "mu tual spec tral density" (optisch analogon van

het kruisvermogensspectrum). r,l(T) is een analytisch signaal

(bevat geen spectrale componenten voor negatieve frequenties),

en daarom mag 1~2(T)1 beschouwd worden als de omhullende van
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r~~~ T). Ook ge Iu t :

+00

rl~T) = 2JG (f)e-jLlTfTdf (7.10)
It II

-00

Analoog geldt dat '~,(T)I de omhullende is van de reele cor

relatiefactor ~:(T).

Stel f is de gemiddelde frequentie van het licht, dan

is ~I"( T) te schrijven als:

() I () I
J[adT)-z7I"h]

~"T = ~It T e

Dan wordt (7.3):

r(Q) = r")(Q) + r"(Q) + 2"r'I(Qj~r(&I(Q)il~,,(T)1 cOS[UII(T)-O]
(7.13)

Ga er bovendien van uit dat het licht quasi-monochromatisch

is (klopt zeker voor laserlicht). Dan varieren 1~lt( T)I en

UI1(T) langzaam t.o.v. 271"1'T als functie van T. Als nu de in

tensi tei ten r(')(Q) en IU'(Q) ongeveer constant zijn over een

groot gebied overeenkomend met vele perioden van cos 271"fT,

dan ontstaat een egale achtergrond met een sinusvormige

variatie met amplitude:

Het constant zijn van de intensiteiten houdt voor het inter

ferentie experiment van figuur 7.1. in dat de pinholes klein

moe ten zijn om een voldoend groot buigingspatroon te laten ont-

staan in hat vlak $~ Indien dit het geval is mag voor de maxi-

ma en minima geschreven worden:

r ..... = r'I'(Q) + rUI(Q) + 2~rt.)(Q)'r,i(Q>'I)'It ( T)I

rift.., = r tll(Q) + r'U(Q) - 2~r'I(Q1lr"I(Q>' 1~,a(T)1 (7.14)
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Hieruit voIgt voor de "visibility" van de interferentie bij Q:

"\lQ) = In.•• - I",."
I",•• + I ..."

=

Als bovendien de intensiteiten IW(Q) en I~~Q) aan elkaar ge

lijk zijn geldt:

Door de visibility te meten is dus direct de omhullende van

de coherentiefunctie 'Y...(T) te bepalen.

Er ontstaat dan het beeld van figuur 7.2.

I (Q)

41"'(Q)

2( 1-I y,~I)I(II(Q)

o

Figuur 7.2. Intensiteitsverdeling van een

interferentiepatroon.

Bij superpositie van twee velden met ieder een intensiteit

I(I)(Q) worden de intensiteiten opgeteld als deze velden onder

ling incoherent zijn. Bij toenemende coherentiegraad ontstaan

maxima en minima. Bij coherente superpositie wordt het minimum

nul en het maximum 4 I(I)(Q). Een maximum ontstaa t voor een

faseverschil 0 = 2mll". (m = 0, :1 t !2, ••• ) Dus als:
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precies de meetkundige plaats van de maxima in het vlak $

te bepalen. De factor a,t(T) veroorzaakt een verplaatsing van

deze lijnen. Uit de verplaatsing van de lijnen t.o.v. de lijnen

volgens (7.18) is Q.,1. (T) te bepalen •

Resumerend kan men zeggen dat bij een interferentie-experiment

met behulp van een intensiteitsmeting, waarbij de "visibility"

en de verplaatsing van de lijnen gemeten worden, I'Y,,(T)\ en

a,,(T) te bepalen zijn. Daarmee is, ondanks dat V(P. ,t) en V(Pa,t)

zelf niet te meten zijn, hun correlatie 'Y.JT} wel te meten.

Beschouwen we het experiment uit figuur 7.1. nog nader.

Dit is het principe van de proef van Young. Bij deze proef is

het in de praktijk bijna al tijd zo dat het t\jdsverschil T = Sa -s,
c

tussen de twee interfererende velden veel kleiner is dan de

coherentietijd ~T (volgens 7.1.) van het licht. Gesteld was

dat a,,(T) en 1'Y.a(T)! langzaam varieren t.o.v. 2'1l"fT. Dit houdt

in dat de bij de proef van Young gemeten waarden a~(T) en

I'YI&(T)I steeds ongeveer gelijk zijn aan a,,(O) en \'Y'1.(0)I • Bij de

proef van Young wordt dus ~&(O) bepaald. Dit wordt nu aange

duid met coherentie naar de plaats. Deze "complex degree of

coherence" 1'.&(0) is met behulp van het theorema van Van Ci ttert

Zernike te berekenen voor een incoherente quasi-monochromatische

bron met eindige uitgebreidheid. Bij het experiment met de

Michelson interferometer wordt juist 'YII(T) gemeten. Dit wordt

de coherentie naar de tijd genoemd.

Uit de tijdcoherentie-meting zal een schatting volgen voor

de lijnbreedte van een laserlijn uit het spectrum. Gebruik wordt

dan gemaakt van de relatie die de grootte-orde aangeeft tus

sen de coherentietijd ~ T en de breedte van de lijn ~f:

Er is ook een andere relatie af te leiden die algemeen geldt.

De afleiding wordt hier niet gegeven. Zie daarvoor weer [1].
De grootheden ~ T en ~f dienen exact gedefinieerd te worden.
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a
(6"1') =

en voor de spectrale breedte Af:

00

[( f-l)' G
1

( f) df
o

1~( f) df
o

met f ::: (7.20)

Af te leiden is de ongel~kheid:

Hierb~ is gebruik gemaakt van de relatie tuasen het ver

mogensapectrum en de "self-coherence" functie (uit 7.9):

00

fll('T) ::: <VI (t+'T)V""(t» = 41G(f)e-ja1rf"df
o

Strikt genomen kan in de ongel~kheid (7.21) nooit het "is

gelijk" teken gelden. Ala G(f) echter Gaussisch is en boven

dien 6f klein is t.o.v. f (wat in de optica vaak opgaat),

geldt in goede benadering:
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7.3. Meting

De meting van de coherentie naar de tijd geschiedt met

een Michelson interferometer. Figuur 7.3 geeft de opstelling

ervan. Stel de interferometer wordt belicht door een punt

vormige bron B in het brandvlak van lens L•• Het licht na de

lens L. wordt door de beam-splitter in twee bundels gesplitst.

S, I , bellIn- I, ,
'pllUcr ,-,, I fa, ,, ,tr! _____

S,

A
I ,

Figuur 7.3.
Michelson interfero-

meter.

De lichtbundel in een arm wordt door de betreffende spiegel

bijv. S, teruggekaatst. en door de beam-splitter weer in twee

delen gesplitst. Het gedeelte dat weer terug naar de bron gaat

is niet interessante Het andere gedeelte wordt door de lens L,

gefocusseerd op de detector. Het licht uit de arm met S, wordt

eveneens op de detector gefocusseerd. Hierdoor ontstaat in het

punt Q een interferentie van twee lichtbundels beide afkomstig

uit het punt B, maar die onderling een verschillende afstand

afgelegd hebben. Dit wegverschil bedraagt 2d (zie figuur 7.3).

Let op het verschil met de Fabry-Perot interferometer;

daar was een interferentie van vele bundels, terwijl nu slechts

twee bundels interfereren. Stel de intensiteit in het punt Q

veroorzaakt door het licht dat via de arm met S, het punt Q
bereikt is I(·J(Q). Analoge definitie voor I"I(Q). Omdat het

licht steeds afkomstig is van hetzelfde punt B komt in de al-
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gemene interferentiewet (7.12) nu ~,(T) voor i.p.v. t,{T).

Deze wet gaat hierdoor over in:

I{Q) = I("{Q) + I(I){Q) + 2\'rl'{QjlIC&I{Q)'I'YII{T)I cos [all{T)- 15]
(7.24)

met het faseverschil 15 = ~2d
A

Er ontstaat dUB in het punt Q een intensiteit die afhankelijk

is van het wegverschil d. Het faseverschil 15 is de oorzaak van

het ontstaan van vele maxima en minima ale de afstand d

varieert. Aangenomen wordt dat I'YII{T)! en all{T) slechts lang

zaam varieren. In dat geval kan, naar analogie van (7.15),

door de visibility van de maxima en minima te meten, die co

herentiegraad bepaald worden. De maxima treden op voor

all{T) = 0 bij een afstand d = ¥. Als precies de werkelijke

afstand d, waarbij de maxima optreden, gemeten kan worden, is

door vergelijking all{T) te bepalen. Op deze manier is dus de

"self-coherence" functie 'Y,,{T) te meten. Uit (7.4) en (7.22)

voIgt:

1~(f) e-jZ1rf-r d f

'Y,,( T) = i:( f) df (7. 25)

edit is het optisch analogon van de Wiener-Khintchine rela

tie). Hieruit zien we dat het vermogensspectrum G{f) even

redig is met de Fourier-getransformeerde van 'Yu(T).

Op deze Manier wordt het spectrum gemeten in de

"Fourier transform" spectroscopie. Hierbij wordt met de

Michelson interferometer inderdaad ~,(T) gemeten, waarbij dus

ook de verplaatsing van de maxima bepaald wordt. Met een re

kenmachine wordt dan uit 'Yu{T) het spectrum berekend. Met de

ze methode is het mogel~k spectra te meten met een zeer hoog

oplossend vermogen.

Daar in ons geval aIleen de "visibility" gemeten kan

worden, wordt aIleen I'YII{T)I bepaald. Ala geldt I(I'{Q) = Itll{Q),

dan in analogie met (7.16):
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Voor een goede werking moet er na de lens L. een vlak

gOlffront ontstaan. Dit stelt een eis aan de kwaliteit van

lens L" maar ook aan de combinatie afmeting bron, brandpunts·

afstand ~ en bundelbreedte. Wat dit laatste betreft, kan be

rekend worden of de bundel "voldoende coherent" is door ge

bruik te maken van het criterium van Lord Rayleigh, dat is af

geleid op grond van geometrische berekeningen. Een ander cri

terium voIgt uit het theorema van Van Cittert-Zernike. Wil het

vlakke golffront niet verstoord worden, dan moeten ook de spie

gels en de beam-splitter voldoende vlak zijn.

Praktische opstelling.

Eerst werd uitgegaan van een andere belichting als figuur

7.3. Hierbij werd gebruik gemaakt van interferentie van bol

vormige golven. In dit geval wordt de laser niet in het brand

vlak van lens L. geplaatst, maar wordt de bron in de buurt van

de spiegels afgebeeld. Er ontstaat dan in een vlak loodrecht

op de bundel een interferentie-patroon bestaande uit concen

trische cirkels. Voordelen zijn dan o.a. de geringere afhanke

lijkheid van het niet vlak zijn van de spiegela en de eenvou

diger afregeling. De intensiteit, veroorzaakt door het licht

uit een arm, in een vlak loodrecht op de bundel is niet con

stant en bovendien verschillend voor het licht uit de afzon

derlijke armen, waardoor de interferentiewet (7.13) niet geldt.

Gebruik maken van een Fraunhofer-buigingspatroon geeft weI

een regelmatige intensiteits-verdeling, maar het lichtver

mogen wordt te klein om het te kunnen detecteren.

Voor de meting werd de opstelling van figuur 7.4 gebruikt.

De intensiteitsverdeling in een vlak loodrecht op de bundel

kon bekeken worden door een gedeelte van dit licht met een

voor 90 %reflecterende spiegel naar het oppervlak van de op

namebuis van een TV-camera te zenden. Er bleek bij optimale

afregeling geen constant interferentiepatroon te ontstaan.

Ongeveer ringvormige patronen bleven bestaan, door het niet

vlak zijn van de spiegels. Daarom kon de lens L2 uit figuur

7.3 niet gebruikt worden en werd met een APD direct het licht

in de bundel gemeten. De intensiteitsvariatie in een vlak
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~
I

L,

f.lrlS1 m1n

ifD.

Figuur 7.4.
Opstelling visibility

meting.

loodrecht op de bundel, veroorzaakt door de laser zelf, be

staat uiteraard nog. Bij goede afregeling (laser in brandpunt

van 1., spiegels evenwijdig) zijn op ieder punt van dit vlak in

de bundel de intensiteiten uit de afzonderlijke armen gelijk,

en dit blijft zo bij variatie van de spiegelafstand. Daardoor is

de interferentiewet toch geldig en kan de visibility gemeten

worden.

Het diafragma begrenst de diameter van de lichtbundel

tot ~ 1 cm. Hierdoor is de bundel kleiner dan een zijvlak van

de beam-splitter dat loodrecht op de bundel staat. Hierdoor

worden reflecties vermeden, die op kunnen treden aan de vlak

ken van de beam-splitter, die evenwijdig zijn aan de bundel.

De spiegels zijn uitgerust met twee manipulatoren, waardoor zij

zowel om een horizontale as als verticale as te verdraaien

zijn. Hiermee worden de spiegels evenwijdig afgeregeld. Dit

wordt gedaan door met de camera het interferentiepatroon in

de bundel te bekijken. Indien interferentielijnen ontstaan,

wordt ZQ afgeregeld dat het patroon zo constant mogelijk is.

Hierbij moet erop gelet worden dat het licht uit de beam

splitter, dat weer naar de laser teruggaat~ niet precies op

het stralend oppervlak van de laser gefocusseerd wordt. Dit

kan de laserwerking zeer sterk be1nvloedenl De spiegels zijn

met manipulatoren beweegbaar in de bundelrichting om het ge

wenete weglengteverschil in te kunnen stellen. De manipulator

van een van de spiegels is uitgerust met een PZT-element.

Door de spanning hierover te varieren is nauwkeurig een maxi

mum of minimum in te stellen. Het signaal van de APD (C-30902E)
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wordt na versterking met de PAR-versterker gemeten met een

wave analyser. De chopper wordt gestuurd door deze wave

analyser. Bij goede afregeling zijn de met de APD gemeten in

tensi teiten ui t de beide bundels (rl)(Q) en r(l)(Q» aan elkaar

gelijk. Hierdoor mag (7.26) toegepast worden. De laser moet

precies in het brandpunt van lens L~ geplaatst worden. Dit is

nauwkeurig af te regelen door ~en arm van de interferometer

te gebruiken. De spiegel wordt dan ver van de beam-splitter

af geplaatst. De grootte van het beeld op de camera mag dan

niet veranderen.

Resultaten.

De visibility als functie van het optisch weglengte

verschil 2d werd gemeten aan drie lasers. De chopperfrequen

tie is steeds 569 Hz. De figuren 7.5a, b en c tonen de re

sultaten. De ge~eten visibility voor een weglengteverschil

nul is niet gelijk aan 100 %. Dit is te wijten aan reflecties
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aan de beam-splitter en het feit dat er geen egaal interfe

rentiepatroon in de bundel ontstaat. De visibility werd ge

normaliseerd door deze voor d = 0 op 100 % te stellen. Bij

goede afregeling is het mogelijk in dit geval een werkelijke

visibility te krijgen groter dan 85 %. De heatsinktemperatuur

van de lasers kon nu niet constant gehouden worden omdat,

op het moment van deze meting niet over de temperatuur

stabilisatieschakeling kon worden beschikt.

Ga nu uit van (7.25) waarin staat dat de "self-coherence"

'Y.. (T) en het vermogensspectrum een Fourier-paar vormen. Een

eigenschap van de Fourier-transformatie wordt weergegeven in

figuur 7.6.

.~

f{r) ~ hey) ••L,. l/(r -- I/Xo)
I +. I (,,2,,) ( 112" )lF(y) - - L lG ~- If y - .--

XO.-- G11 Xu -"'0

I, + ~ ,( 1/211 )
F(yl ... - <i(y) L IJ y - -;-

Xl) "--10 '\0

---------- _.. .-' ---
Uit: Fourier Transform and their physical applications.D. Champeney

Figuur 7.6.

Hieruit volgen een aantal eigenschappen voor ~I(T) uit de ken

nis van G(f). Bij een laser die oscilleert in verschillende

longi tudinale modi zal I'Y.. (T)j geen monotoon verloop hebben,

maar duidelijke maxima vertonen op equidistante afstanden. De

omhullende van deze maxima wordt bepaald door het profiel van

een laserlijn. De maxima van de visibility worden smaller naar

mate het spectrum breder wordt. m.a.w. als de laser vele

longitudinale modi bevat. Zo'n verloop van I'YII(T)I vertoont

laser D (figuur 7.5a). De punten in de grafiek geven de maxi

ma aan. De afstand ertussen is 1.58 mm (niet aIle maxima zijn

gemeten). Tussen twee maxima in bestaat een ~ebied waar geen

interferentie te meten is. De intensiteiten uit de beide bun

dels tellen dan ook Ope Het verloop van de visibility tussen

twee maxima is daarom niet te meten. De werkelijke coherentie

lengte is dan ook zeer klein. en bedraagt slechts een gedeel~
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te van een millimeter. De omhullende van de maxima is in de

grafiek door een streeplijn aangegeven. Dit verloop wordt be

paald door een laserlijn. Een laser die slechts in een modus

oscilleert zal dan een monotoon afnemende visibility moeten

bezitten, die ongeveer overeenkomt met de in figuur 7.5a ge

meten omhullende. In figuur 7.5b is de meting uitgezet voor

laser A. Uit dA speetrameting weten we dat het mogelijk is de

ze laser in praktiseh een enkele modus te laten werken. De

stroom werd zo ingesteld dat de visibility nauwelijks maxima

vertoonde. Er is dan inderdaad een monotone afname die onge

veer overeenkomt met de omhullende van de meting van laser D.

Laser E (figuur 7.5e) vertoonde ook maxima in de visibility

(afstand ertussen 1,95 mm, niet alle maxima zijn gemeten).

Tussen de maxima blijft eehter steeds nog interferentie zieht

baar, waaruit geconcludeerd kan worden dat laser E minder

modi bevat dan D. Ook hier werden alleen de maxima gemeten.

De omhullende (door streeplijn aangegeven) is weer van de be

kende gedaante.

Schatting coherentie-lengte en lijnbreedte.

Voor de coherentie-lengte (al) wordt het optiseh weg

lengteversehil genomen bij een visibility van 50 %. De eohe

rentietijd is dan: aT =~
e ea).

En met aT ::::l ir (7.1) en af = "7 wordt de lijnbreedte ge-

schat in golflengte en frequentie eenheden. Bij de lasers D en

E werd hiervoor de omhullende genomen. De werkelijke coherentie

lengte is in wezen veel kleiner dan de op deze manier bepaalde.

Laser al (mm) aT(nSee) af (GHz) AX (nm)

A 14,4 0,048 20,8 0,046

D 14,8 0,049 20,3 0,045

E 28 0,093 10,7 0,024

De coherentie-lengte van laser E is duidelijk groter dan van

de beide andere lasers. Dit kan misschien komen doordat deze

laser voor de visibility-meting nog niet eerder gebruikt was.

De coherentie tijd bedraagt 50 - 100 psee, dus duidelijk veel

kleiner dan een nsee.
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In de literatuur werd aIleen bij H. Kressel ([4],[3])

een opgave van de lijnbreedte aangetroffen voor lasers die bij

kamertemperatuur gebruikt worden. dA bedraagt 0,015 nm voor

een laser die in bijna een enkele longitudinale modus oscil

leert. De gemeten orde van grootte (vooral laser E) komt hier

redelijk mee overeen. Echter W. Freude [10] geeft een schat

ting die veel lager ligt (~A = 0,003 nm).

H. Kressel geeft in [3] bovendien een theoretische berekening

van de lijnbreedte en vult praktische waarden in om de orde

van grootte van de lijnbreedte te kunnen bepalen. Het resul

taat is Af ~ 0,85 MHz en AA ~ 1,9 x 10'nm. Kressel geeft aan

dat deze waarden aIleen optreden bij zeer lage temperaturen.

De gemeten lijnbreedten bij lasers die werken bij kamertempera

tuur zijn normaal veel groter. Dit zou komen door fluctuaties

in de temperatuur, die variaties in de afmetingen van de re

sonantieholte tot gevolg hebben, en door het optreden van

laterale modi die niet te onderscheiden zijn. Bij lage tempe

raturen werden inderdaad veel smallere lijnbreedten gemeten

(0,15 MHz). Bij een Pb~~n~2Te laser met een golflengte van

10,6 ~m werd bij zeer lage temperatuur een lijnbreedte van

Af = 54 kHz gemeten. De emissie vertoonde bovendien een

Lorentz-profiel:
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Spectra van GaAs lasers werden gemeten. Er blijkt veel

verschil tussen de individuele exemplaren te bestaan. Het

aantal modi dat optreedt wisselt sterk. Monomodus emissie

bleek met bepaalde lasers mogelijk. Geconstateerd werd het op

treden van "hopping" en individuele verschuiving der modi.

Algemeen zal rekening gehouden moeten worden met een ver

plaatsing van de golflengte van maximale emissie. De spectra

zijn sterk temperatuur_afhankelijk. Dit maakt voor goede me

tingen temperatuur-stabilisatie noodzakelijk.

Aangetoond werd dat het nodig is bij modulatie van la

sers, de spectra "time-resolved" te meten. Het spectrum kant

ook bij multimodi lasers, sterk veranderen in de eerste nsec

van de puIs. De verbreding van het spectrum, en de relaxatie

oscillaties aan het. begin van de puIs kunnen het gedrag van

een communicatie-systeem bij hoge bitrate beinvloeden.

Optimale werking van een communicatie-systeem is moge

lijk met lasers die in een modus oscilleren. De lijnbreedte

wordt dan bepalend voor de propagatie van de pulsen. Deze

lijnbreedte is geschat m.b.v. een coherentiemeting. De orde

van grootte is 0,02 - 0,04 nm. De coherentietijd is dan 50 

100 psec. Bij multimodi lasers zal deze tijd echter veel kor

ter zijn.

Verschillende nieuwe laser-configuraties worden voorge

steld (o.a. de "buried heterostructure", BH-lasers). Er is

een streven naar:

- lagere drempelstroom

- lineaire licht-stroom karakteristiek, ook boven de drempel-

stroom ("kink-free")

- spectrum met een dominante modus

- beter transient gedrag

Het is nuttig bij volgende spectrametingen (aan bijv. nieuwere

typen lasers) attent te zijn op de hier aangetroffen verschijn

selene Bovendien is het aan te bevelen bij spectrametingen ook



de afhankelijkheid van het PCM-pulspatroon te onderzoeken,

en de vertraging van het lichtsignaal t.o.v. het stuur

signaal.

F.A.G. Klaassen

Haart 1979
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Bijlage: B

~~~;~~~~;;§~e~~~g~ lasers======

Type: LCW - 5
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Bijlage: C

Spectraallijnen van de Argon-lamp uit de

Oriel "calibration set" Modele - 13 - 02.

* llOO6.2
* 8014.8

* 8103.7
*8115.3

*8264.5
·84011.2
• 8424.'

·~.2
.7272.9

·7384.0* 7503.9
• 7514.6
.~

*7948.2

ARGON

2000 3000 4000 5000 6000
WAVELENGTH (Angstroms)

7000 8000

•

I I•
I I, , AIICDI MSSIO', h

,
I • ~

DK-U SpectTopllotCllltOI'
~ ,~ ,,~ ~ ~ I ! •- ~ Slit Wldth·O.OSO wm
w ~ •

w . ...
• 0- :. N . DttectOl' - C7010110 :J

N

L0 1.. Ii-'
L.,J .J L.

~, • [

" ~ •
~ tt

•" I
, •I

I
t

~I I~

I
...
.J

• •• 0-

I
N

I

I
I

I .l

7800 8000 8200 8400



..
Ii:
0-

J
I...

- 83 -

AII8tW IlMISSllJf

IlIC-U Spect""",ot~ter

Slit Width - 0.OJ5 ... (6900-7.aOA)
" " 0.035 _ (4IliO-UZOA)

Detector - C70101

..
i , i...

10'"
;;: ~ :' .

0....
I

,.. "... N.. • ;::l

i ...
~ ~

N I

I

.160 .110 UOO A 7000 7050 7300 7.00

AR~ I!MISSllJf

Dl-U Speetrapbot_ter

Silt Width - 0.015 ..
IIIttec:tol' - C70101

"IS
~&.0". '"00 ...

I~ •... t

:e
! J~

a~..
" '"N ..... I, I I

7500 7600 7700 A IOlIO 1100


	Karakteristieken van lichtbronnen in gebruik bij de glasvezelcommunicatie
	Inhoud
	1. Inleiding
	2. De halfgeleiderlaser
	3. CW-vermogensspectra gemeten met een spectraalapparaat
	4. Spectra meting met een Fabry-Pérot interferometer
	5. C.W. spectra
	6. Laserwerking bij korte pulsen 
	7. Coherentie-meting
	8. Slotbeschouwing
	Literatuur
	Bijlagen

