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SAMENVATTING 

In de vakgroep Elektronische Bouwstenen bestaat reeds enige tijd 

behoefte aan een modelbeschrijving van een laser. Directe 

aanleiding hiertoe was het tot stand komen van het laboratorium. 

Hierin is het in de nabije toekomst mogelijk Ga(Al)As lasers en 

transistors te fabriceren. 

De bedoeling van het model is dat aan de hand van de fysische 

parameters, zoals afmetingen, dopingsconcentraties en Al-As 

verhoudingen, de eigenschappen kunnen worden vastgesteld voordat 

de laser is gerealiseerd. Een laser heeft echter veel 

karakteristieke eigenschappen, zodat een beperking van het 

studiegebied noodzakelijk is. Deze studie richt zich specifiek op 

één van de belangrijkste eigenschappen van de dubbele 

heterostructuur laser, de drempelstroom. Dit is de stroom waarbij 

de 11cht1ntens1tei t sterk toeneemt door het optreden van 

laserwerking. 

Het principe van de laser is erop gebaseerd dat er in het actieve 

gebied lichtversterking optreedt. Dit verschijnsel wordt 

veroorzaakt door fotonen die het terugvallen van elektronen van de 

geleidingsband naar de valentieband stimuleren. Er treedt echter 

ook verzwakking op door interne absorptie en 

uitstralings-verliezen. De drempelstroom is bepaald door het punt 

waar de versterking de verliezen opheft. 

De bandkromming en de 

benadering parabolisch. 

bandniveaudichtheid zijn 

De bandkromming kan men 

in eerste 

eenvoudig 

aanpassen door de waarden van de effectieve massa's te veranderen. 

De bandniveaudichtheid blijkt afhankelijk te zijn van de 

ladingsdragersconcentratie en door te lopen binnen de bandgap. Er 

zijn drie niveaudichtheids-benaderingen onderzocht, de 

parabolische kromme, het model van Kane en de methode van Halperin 

en Lax. Deze laatste is het meest realistisch, maar ten opzichte 

van de paraboUsche kromme is het uiteindelijke verschil in de 

drempelstroom gering. De absolute waarde wijkt wel enigzins af 

maar het verloop als functie van de fysische parameters is 

ongeveer hetzelfde. 



De lekstromen die optreden bij de overgangen van de verschillende 

lagen zijn in het model opgenomen met 

vergelijking. Hierin is het elektrisch 

een drift-diffusie 

veld onafhankelijk 

verondersteld van de lekstroom. De resultaten komen desondanks bij 

zeer grote lekstromen nog steeds overeen met de realiteit. 

Er is in deze studie weinig aandacht besteed aan de optica in het 

actieve gebied. Daardoor is misschien een opsluitingsfactor 

gebruikt die nogal afwijkt van de werkelijkheid. Hierbij dient 

echter opgemerkt te worden dat de invloed gering is doordat de 

absorptie ten gevolge van vrije ladingsdragers relatief groot is. 

In de formules komen integraties en impliciete vergelijkingen voor 

niet analytisch zijn op te lossen. Daarom zijn numerieke 

integratie- en i teratle-procedures gebruikt die o.a. gebaseerd 

zijn op de methode van Gauss respectievelijk Newton. Ondanks deze 

snel convergerende methoden bleek de totale rekentijd (te) lang 

(10 minuten per drempelstroompunt). Daarom is aan te bevelen bij 

eventuele uitbreiding van het model over te gaan op een snellere 

computer. 

Uiteindelijk is de drempelstroom als functie van de volgende 

fysische parameters bepaaald. 

- dopingsconcentraties 

- afmetingen van het actieve gebied 

- lengte van de GaAlAs gebieden 

- Al-As verhouding 

- randdefecten 

Deze functies blijken goed overeen te komen met realiteit. 

Hopelijk kan dit model en bijbehorende resultaten spoedig gebruikt 

worden bij het ontwerpen van een laser. 
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1 INLEIDING 

Ga( Al )As is tegenwoordig het tovermlddel op het gebled van de 

halfgelelderwetenschap. Werd het een tiental jaren geleden slechts 

gebruikt voor optische doeleinden, nu blijkt er van alles mee 

mogelijk, zelfs supersnelle !.C's. 

In deze stormachtige ontwikkeling kan (en mag) de Technische 

Uni versite i t Eindhoven niet achterblijven. Daarom is er sinds 

september 1987 op de vakgroep Elektronische Bouwstenen een 

laboratorium beschikbaar om GaAs transistors te fabriceren. Daar 

er weinig ervaring met het proces was, is er begonnen met de meest 

simpele structuren. Het eerste werkende element is dan ook een 

L. E.D.. Deze bestaat namelijk maar uit twee laagjes. Een kleine 

stap verder is dan het fabriceren van een laser. 

Zo langzamerhand ontstond de behoefte aan een theoretische 

beschrijving van een laser, die de eigenschappen zou kunnen 

voorspellen als functie van de fysische parameters. Dl t 

afstudeerwerk gaat speelaal in op één van de belangrijkste 

kenmerken, de drempelstroom. 

1 



2 DE DREMPELSTROOM 

De kenmerken van een laser worden beschreven door verschillende 

karakteristieke grootheden, zoals rendement, spectrumbandbreedte 

en drempelstroom. Deze laatste is zeer belangrijk, omdat het de 

minimale stroom is om de laser ook werkelijk als laser te laten 

functioneren. 

t 

F 

fig 2.a De lichtopbrengst als functie van de stroom. 

De stroom ter plaatse van het knikpunt is de drempelstroom 

De drempelstroom wordt in de eerste plaats bepaald door de 

structuur. De fysische parameters bepalen de instelling. Hierbij 

zullen nooit alle kenmerken optimaal zijn, maar zal er een 

afstelling zijn ten gunste van een bepaalde karakteristiek. Eerst 

een keuze maken uit de mogelijke laserstructuren is dus 

essentieel. Hierna kan men de fysische parameters vaststellen. 

De diversiteit in de huidige heterojunction-lasers is enorm groot. 

Niet alleen is er een groot verschil in het aantal lagen, 

(varieert van twee tot tien) maar ook de geometrie, de 

dopingconcentratie en het dopingmateriaal variëren sterk. Dit 

onderzoek is beperkt tot de Dubbele Heterostructuur Laser (DHL) 

van het materiaal Ga(Al)As. De hieronder opgesomde redenen liggen 

hieraan ten grondslag. 

1) De DHL heeft in principe dezelfde kenmerken als een meerlagen 

laser 

2) De single-heterostructuur-laser (SHL) functioneert in principe 

anders dan de DHL en heeft ook duidelijk inferieure eigenschappen, 

zoals een veel hogere drempelstroom. 

2 



3) Er is al redelijk veel onderzoek op het gebied van DH Ga(Al)As 

lasers verricht, zodat er enige literatuur, en dus 

vergelijkingsmateriaal, over beschikbaar is. 

4) Het laboratorium op onze vakgroep is nog niet in staat 

gecompliceerde structuren te produceren. Om toch te voldoen aan 

het uitgangspunt; het theoretisch model toetsen aan de praktijk , 

was het noodzakelijk een simpele structuur te kiezen. 

De DH-laser ziet er als volgt uit. 

l)N-GaAlAs 

2)p-GaAs 

~ 
3)P-GaA1As 

4)metaal-

contact 

flg.2.b De geometrische structuur van een DH-laser 

Uit dit plaatje zijn de parameters af te lezen, die men tijdens 

het fabricage-proces kan instellen. 

w lengte van gebied 1 en 3 

d lengte van het actieve gebied (in stroom richting) 

L breedte van de laser (in golf richting) 

b dikte van de laser 

N doplngsconcentraties(van gebled 1,2 en 3) a,d 
x molecuulfracties AlAs(van gebied 1,2 en3) 

3 



3 LASERTHEORIE 

In dit hoofdstuk wordt de globale werking en structuur van de 

DH-laser besproken. Dit is een algemeen aanvaarde theorie die de 

basis vormt voor het model. In het volgende hoofdstuk komen de 

specifieke benaderingen aan de orde die modelafhankelijk zijn. 

3.1 FOTON-ELEKTRON INTERACTIEPROCESSEN 

Er zijn drie foton-elektron interactieprocessen die in een 

halgeleider kunnen plaatsvinden. Zij bepalen de koppeling tussen 

optische en elektrische eigenschappen. 

1) Spontane emissie 

2) Absorptie 

een elektron valt terug van de 

geleidingsband naar de valentieband, onder 

uitzending van een foton. 

een foton wordt geabsorbeerd waardoor een 

elektron van de valentieband naar de 

geleidingsband springt. 

3) Gestimuleerde emissie een foton veroorzaakt een val van een 

elektron van de conductieband naar de 

valentieband onder uitzending van een 

extra foton 

Voor laserwerking is vooral gestimuleerde emissie van belang. 

In de normale toestand van een halfgeleider zijn de spontane 

emissiesnelheld r 21 en absorpt lesnelheld r 12 even groot. 

Gestimuleerde emissie is verwaarloosbaar. Om juist dit laatste 

proces te activeren moet er een situatie gecreëerd worden waarin, 

bij een bepaalde energie, wel elektronen terug kunnen vallen, maar 

er mogelijkheld is de fotonen te absorberen. In principe is dit in 

een halfgeleider te verwezenlijken door het onderste gedeelte van 

de geleldlngsband te vullen met elektronen, en het bovenste 

gedeelte van de valentieband met gaten. 

4 



2 

fig.3.1.a Bezetting van de niveau's in de actieve laag 

(l)Geen laser werking (2) Wel laserwerking 

De voorwaarden voor gestimuleerde emissie zijn simpel ult het 

plaatje af te lezen. Er kan geen absorptie plaatsvinden indien de 

fotonenergie kleiner is dan F - F en groter dan E - F • Een n p v p 
nieuw foton kan ontstaan door het terugvallen van een elektron, 

deze heeft een energie tussen E en F - F 
g n P Bij gestimuleerde 

emissie cq laserwerking heeft het ontstane foton dezelfde energie 

als het oorspronkelijke foton. zodat de uiteindelijke voorwaarde 

is dat de fotonenergie kleiner is dan F - F en groter dan E . n p g 
Een formele beschrijving is te vinden in [1]. 

3.2 LASER-STRUCTUUR 

De DH-laser bestaat uit drie lagen plus aansluitingen (zie figuur 

2. b). De middelste laag is het actieve gebied, daar vindt het 

optische versterkingsproces plaats. De golven lopen. in de 

x-richting. heen en weer tussen de spiegelwanden. Afhankelijk van 

de reflectie coëfficiënten ontsnapt een gedeelte naar buiten. Dit 

vormt de laserbundeL De buitenste gebieden zijn iets zwaarder 

gedoopt. en zorgen voor de opsluiting van de vrije ladingsdragers 

en de golven in het actieve gebied. 

5 
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fig.3.2.a. Bandenplaatje van een DH-laser 

In het banden plaatje is te zien dat de AlGaAs gebieden duidelijk 

grotere bandafstanden hebben. Dit is de basis voor het feit dat er 

in de actieve laag inversie op kan treden. Wat gebeurt er 

namelijk: Er is een spannings verschil over A-B aangelegd. 

Hierdoor willen elektronen van het N gebied (1) naar het p gebied 

(2). Dit gaat zeer gemakkelijk, 

geleidingsband in het voordeel 

omdat de potentiaalval in de 

werkt. Echter de potentiaal 

stijging in geleidingsband van de p-P overgang verhindert dat ze 

door stromen naar het P gebied. Een analoog verhaal geldt voor de 

gaten. Die stromen wel van P naar p, maar worden door het 

valentieband-potentiaal verschil, in de N-p overgang, 

tegengehouden. Er is dus in het actieve gebied een grote 

concentratie gaten en elektronen, en dit is precies de situatie 

(omschreven in paragraaf 3.1) om laserwerking te verkrijgen. 

Behalve inversie is het ook noodzakelijk dat de golven binnen het 

actieve gebied blijven. Ook hier blijkt de DH structuur goed te 

voldoen. Het GaAlAs heeft namelijk een kleinere brekingsindex, 

zodat een groot gedeelte van de golven op de junctie terugkaatst. 

fig.3.2.b Golfopsluiting in de actieve laag 
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3.3 OPTISCHE VERSTERKING 

De optische versterklngscoëfflclënt g, ook wel de versterking 

genoemd, is behalve het teken gelijk aan de absorptiecoëfficiënt 

«. De absorptiecoëfficiënt is de netto absorptiesnelheld gedeeld 

door de fotonflux. De netto absorptlesnelheld, bij een bepaalde 

fotonenergle, is gedefinieerd als het verschil tussen opwaartse en 

neerwaartse overgangssnelheid van de elektronen. In formulevorm: 

3.3.1 

De opwaartse cq neerwaartse overgangssnelheid hangt van versèhillende 

factoren af: 

1) De kans op een (opwaartse) sprongC812 >. 
2) De kans dat er een energieniveau E1 in de valentieband is 

dat een elektron bevat Cp1f 1l. 

3) De kans dat er een energieniveau E2 in de geleldlngsband ls 

dat geen elektron bevat ( p2(1-f2 l ). 

4) De dichtheld van fotonen met energie E21 ( PCE21 > ) 

De opwaartse overgangssnelheid is dan te schrijven als: 

3.3.2 

De absorptlecoëfflclënt volgt nu ult de formules 3.3.1 en 3.3.2 na 

integratie over alle energlenlveau's. M.b.v. de Elnsteln relatle 

812 = 821 en Ec als nulniveau onstaat de volgende formule. 

« =812/F(Ef) fr-Eg p (E).p (E -E-E ). 
O C V ph g 

[f (E+E -E h+E -F ) - f (E+E -F )].dE 3.3.3 
V g p V p C C n 

Hierln stelt Ef de fotonenergie voor en Eg de bandgap-energle. 

De waarschlJnllJkheldsverdellng f, voor nlet onderscheidbare, 

ldentleke deeltJes dle voldoen aan het Paull prlnclpe, ls de 

Ferml-Dlrac verdeling. 

f = ( exp[(E-F)/kT] + 1 )-1 3.3.4 

1 



Voor de energieniveau-dichtheid p is de bekende parabolische 

uitdrukking een goede benadering. In paragraaf 4. 1 wordt hier 

dieper op in gegaan. 

3.3.5 

De fotonflux is het produkt van de fotondichtheidsverdeling en de 

groepssnelheid. 

De hamiltoniaanoperator bepaalt de waarschijnlijkheid van een 

overgang tussen de begin- en eindtoestand van een golf. Deze 

operator kan worden omgeschreven tot een product van een 

impulsmomentoperator en 

impulsmomentoperator toegepast 

impulsmomentmatrixelement op. 

matrixelement. 
2 

een constante factor. 

op de golffunkties levert 

Vaak kort aangeduid als 

De 

het 

het 

B = n.q .ft. ·IM.I21M I 
12 2 -b env 3.3.7 

e
0

m
0

.c.n.Ef 

Het matrixelement is afhankelijk van de doping. In ongedoopt 

materiaal kan de omhullende matrix (M ) verwaarloosd worden en env 
is alleen l\ van belang. Dit is nader uitgewerkt in paragraaf 4.5. 

3.4 DREMPEL-VERSTERKING 

Het actieve gebled van een laser is eenvoudig te benaderen door 

een rechthoek waarvan beide zijden als spiegels fungeren. Een golf 

kaatst hiertussen heen en weer. Daar er echter bij elke reflectie 

een gedeelte naar buiten verloren gaat en er in het tussenliggende 

gebied ook verliezen optreden, zal de golf langzaam uitdempen, zie 

fig.3.4a. Een bepaalde versterking is dus nodig om de verliezen te 

compenseren. Deze kritische waarde wordt de drempel-versterking 

(threshold-gain) genoemd. 

8 



I. 

f1g. 3. 4. a Amp11 tude verloop van de golven 1n het actieve 

gebied. 

Daarnaast zijn er nog twee versterk1ngen gedefinieerd. De 
oscillat 1e- en de maximale versterking. De oscillatieversterking 

is op het teken na geliJk aan de absorptieverliezen. De maximale 

versterking is het maximum van de versterking als functie van de 

fotonenergie ~ f 

,. 
fig 3.4.b Versterk1ng als functie van de fotonenerg1e 

(l)versterk1ng (2)osc1llatieversterking 

BiJ reflect1e aan de zijvlakken treedt nauwelijks faseverschu1ving 

op, zodat als goede benadering geldt R112 = r. WaarbiJ R de 

vermogensreflectie en r de golfreflektie voorstelt. 

De golfformule 1s: 

Ex= A.exp(-(7-J~)z).exp(Jwt) 3.4.1 

H1erin 1s ~ het golfgetal en 7 de totale dempingscoëff1c1ënt: 

7 = «1 - g 

g is de versterking, en cx1 is een verzamel term voor de interne 

9 



verliezen. De tabel hieronder geeft de waarden van E op x 
verschUlende tijdstippen na het terugkaatsen op een grensvlak 

(zie flg 3. 4. a). 

z E 3.4.2 
xy 

t1 0 A.exp jwt 1 
t2 L A.r 1 .exp(-(r-j~)L).exp(jwt2 l 

t3 0 A.r 1r2 .exp(-(r-j~)2L).exp(jwt3 ) 

Oscillatie onstaat lndlen de rondgaande versterking groter ls als 

één. 

Dlt 

~ = 27m/). 
0 

ls te splitsen 

fase-voorwaarde: 

gosc = al - ln(r1r2)/L 
). = 2m.n.L 

3.4.3 

3.4.4 

ln een amplitude- respectlevelijk 

3.4.5 

m = 1,2,3 ..... 

Hl erin ls g de osclllat le versterking, a
1 

de totale interne osc 
absorptie, ).0 de golflengte ln lucht, 7 de demplngscoëfflclënt en 

~ de voortplantlngscoëfflclënt. 

3.5 DREMPELSTROOM 

De drempelstroom treedt op wanneer de maximale versterking gelijk 

ls aan de osclllatleversterklng. Blj een stroom kleiner dan de 

drempelstroom ls gestimuleerde emissie verwaarloosbaar. De totale 

emissie-snelheld ls dan: 

CD 

R = J r (E). dE 
0 spon 

3.5.1 

In het geval van honderd procent intern quanturnrendement 

veroorzaakt leder elektron-gat recombinatie één foton. De 

stroomdichtheld ls dan het produkt van de emissiesnelheld en de 

elektronladlng. 

J = q.R.d nom 
3.5.2 

In de literatuur ls het gebruikelijk voor d de waarde 1 f.Uil te 

substl tueren. De werkelijke stroom ls de nominale stroom gedeeld 

door het interne quanturn rendement ~ 1 . 

10 



r is d.m.v. de Einstein relatie [1] gekoppeld aan a. spon 

3.5.3 

De stroom bepaald de hoeveelheid geïnjecteerde ladingsdragers, en 

dus de quasi Ferminiveau's. Door nu de stroom zo te kiezen dat de 

maximale versterking g gelijk is aan de oscillatie-versterking max 
g , vinden we de drempelstroom. osc 

11 



4 LASERMODEL 

Het totale model van de GaAs laser is gebaseerd op de theorie 

zoals die besproken is in hoofdstuk 3. Dit is echter een zeer 

globale theorie die algemeen aanvaard is. In dit hoofdstuk vindt 

nadere uitwerking plaats specifiek gericht op een GaAs dubbele 

heterostructuur laser. Hierbij komen ook de verwaarlozingen aan de 

orde die inherent zijn aan een model. Het blijft namelijk altijd 

een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid. 

4.1 DE NIET-PARABOLISCHE BANDEN 

Zowel de bandniveaudichtheid (E-p) als de bandkromming (E-k) zijn 

in eerste benadering parabolisch. In dit model is van deze 

eenvoudige veronderstelling afgeweken. 

De bandkromming verloopt in praktijk minder steil dan een 

parabolische kromme. Dit resulteert in een grotere gemiddelde 

effectieve massa. Kane heeft hiervoor waarden afgeleid. 

me= 0.067m0 (i.p.v. 0.063m0 ) 

mv = 0.57m0 (i.p.v. 0.52m0 ) 

4. 1. 1 

4. 1. 2 

De valentie- en conductie-bandniveaudichtheden (E-p karakteristiek) 

zijn volgens de klassieke opvattingen nul binnen de bandgap en 

parabolisch daarbuiten. Berekeningen van Kane [13] en Halperin en 

Lax [15] tonen echter aan dat p afhankelijk is van de doping- en 

vrije ladingsdragers-concentratie. In figuur 4.1.a is behalve dit, 

ook te zien dat er geen abrupte bandgrens meer is. De p neemt 

exponentieel af binnen de "oude" bandgap. 

12 
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fig 4.1.a De verschillende benaderingen voor de 

bandniveaudichtheid. {1) parabolische kromme 

(2) Kane (3) Halperin en Lax 

Kane heeft gesteld dat de elektronen een relatief kleine 

kinetische energie hebben. Dit impliceert dat een elektron de 

potentiaalveranderingen ten gevolge van ionen makkelijk kan 

volgen. De ionenspreiding van een hoge ionenconcentratie voldoet 

aan de eigenschappen van de normaal verdeling. De 

standaardafwijking van de potentiële energie is dan de wortel uit 

de kwadraten. 

2 
V = 4q [2n(Nd + N )] 1/ 2 

rms n~: a 4. 1. 3 

De berekeningen van Kane resulteerden in de onderstaande formules 

[13] voor de niveaudichtheid. 

1/2 
r--' mn 

Pv (E) = v 2~. ----2 3 .y[{E-E )/~] 
".c c n ft c c 

y(x) = .-1/ 2 ~(x-z)-l/2.exp(-z2 ).dz 
-co 

Hierin stelt y is een dimensieloze variabele voor die het verloop 

van p bepaalt. ~c is schaalcompensatie variabele. Voor de 

valentieband gelden dezelfde formules, waarbij me is vervangen 

door mv en het teken van het argument van y is omgekeerd. Voor 

hoge energieën is het verloop van pK gelijk aan de parabolische 
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kromme, en voor lage energieän overheerst het Gaussische karakter. 

Halperin en Lax (H.L.) namen de kinetische energie wel mee in de 

berekeningen en kwamen tot het volgende resultaat [15]. 

3 2 p(E) = (Qs/EQ).[a(v)/(~') ].exp(-b(v)2~') 4. 1.5 

~· = ~~~ 

E0 stelt de verschuiving van de band voor ten gevolge van 

veranderingen in de dopingconcentraties. In het model is echter 

een empirische benadering toegepast die een veel nauwkeuriger 

benadering geeft voor de bandafstand in GaAs. 

De dimensieloze functies a(v) en b(v) zijn door Halperin en Lax 

numeriek bepaald en in tabe 1 vorm gegeven [ 151 . Dl t is zeer 

onpraktisch om te gebruiken biJ het doorrekenen van het model, 

daarom zijn de uitdrukkingen van Eymard en Duraffourg [29] 

overgenomen. 

a(v) 

b(v) 

V= 

2(1+10x> 312 C1+2x) 10(v+x2)3 

= 3n23112x3(1+10x+32x2>712 

(v+x2 >2 C2x+1)5 
= 

x3(1+10x+32x2 ) 

x2 1+12x+68x2+256x3 

3+36x+140x2 

4. 1. 6 

4. 1. 7 

4. 1. 8 

Oplossen van x uit de onderste vergelijking kan alleen numeriek 

geschieden, hetgeen zeer veel rekentijd vergt. Daarom is gekozen 

voor een benadering waarvan de fout hooguit één procent is. 

V < 0.262 

V> 0.262 

1/2 
X ai V 

x a o.sv113 
4.1.9 

4. 1. 10 

De waarde v = 0.262 is zo gekozen dat de benaderingen precies op 

elkaar aansluiten. Dit is tevens het punt waar de fout het grootst 

is. 

De berekeningen van Halperin en Lax zijn voor een beperkt gebied 

geldig en wel zolang de dopingconcentratie groot genoeg is dat 

ionenspreiding de eigenschappen heeft van een normaal verdeling. 

Dit is te schrijven in de vorm van een energievoorwaarde. 

14 



4. 1. 11 

Deze voorwaarde blljkt nogal optimistisch te zijn, invullen van 

praktische waarden levert vaak een veel te kleine v. Daarom is een 

ander criterium gezocht voor het geldigheidsgebied. 

_.. 
~," 

fig 4.1.b De Halperin en Lax benadering. (1)Parabolisch 

(2)interpolat1e functie (3)oorspronkelijke HL benadering. 

In figuur 4.1. b kan men zien dat boven een bepaalde energie de 

niveaudichtheld weer afneemt. Door nu dit maximum te bepalen en 

vervolgens een ruime marge op deze waarde te nemen kan het 

geldigheidsgebied afgebakend worden. Voor het maximum geldt dat de 

afgeleide naar de energie, en dus naar v, nul is. 

8 o3 
_e = ----- exp(-2E'b(v)) [8a(v)/8v - a(v)2E'Bb/8v1 
Bv E E'2 

Q 
Hlerul t volgt: 

8a(v)/8v - a(v)2E'Bb/8v = 0 

4. 1. 12 

4. 1. 13 

Invullen van de formules 4. 1. 6 en 4. 1. 7 in 4. 1. 13 levert een 

analytisch onoplosbare functie op. Daarom zijn benaderingen voor a 

en b ingevoerd. 

V » 1 

V << 1 

a(v) = 5.10-3v7/ 2 

a{v) = 0.3v3/ 2 
b(v) = v2 

b(v) = 4v3/ 2 

Door de opsplitsing van v onstaan er twee oplossingen. 

V >> 1 

V << 1 

V • m 
V = m 

C7E' l 1/2 

C3E'/2l2 
E' > 1. 11 

E' < 1. 11 

4. 1. 14 

4. 1.15 

4. 1.16 

4. 1. 17 

Voor E' = 1.11 zijn de maximumwaarden van v (vm) gelijk aan 

elkaar. v heeft in dit punt de grootste afwijking. Door deze 
m 

benadering is v altijd te groot. Dit is geen essentieel probleem m 
omdat het geldigheidsgebied ogenschijnlijk kleiner wordt. 
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De energie die de rand van het geldigheidsgebied aangeeft is nu 

bepaald door; 

E = v EQ C r m 4. 1. 18 

C is een constante factor die zorgt dat E op ruime afstand van 
r 

het maximum afligt. De waarde 1.2 blijkt goed te voldoen. 

In flg 4. 1. b is duidelijk te zien waar de berekening niet meer 

voldoet. De functie begint daar sterk ar te buigen. Er blijft nu 

nog een ongedefinieerd gebied over. De niveaudichtheid voor 

energieän ver boven de parabolische bandgrens verloopt 

parabolisch, omdat daar de invloed van de "bandstaart" nihil is. 

Het tussenliggende gedeelte is geïnterpoleerd met een exponentiële 

functie, waarbiJ als randvoorwaarde is gesteld dat de 

richtingscoëfficiënten ter plaatse van de aansluitpunten gelijk 

zijn. Dl t laatste gebled is in figuur 4. 1. b aangegeven door een 

stl ppe 111 Jn. 

De randvoorwaarden voor de interpolatie zijn dus te schrijven als 

voorwaarden voor de afgeleiden van pHL en p . par 

8pHL] - 8ppar] 
BE - 8E 4. 1. 19 

E=E E=E r a 
De benadering voor pHL kan hier niet toegepast worden, omdat de 

afwijking te groot is, vooral in de buurt van het maximum leidt 

een kleine afwijking in de energie tot een grote fout in pHL. De 

afgeleide is daarom met een eerste orde methode benaderd. 

p' ::: _ln_<_P_HL_<_E..;....r_+AE......-;::):-)--_l_n<_P..:..;HL:;:;;._(E..:..;r_l_l = (2m /ft)3/2 /(4n2E )4. 1. 20 
AE n a 

De interpolatiefunctie is een e-macht die de twee punten met 

elkaar verbindt. 

p1 = exp[p'. (E-Er)+ ln(pHL(Er))J E < E < E 4.1.21 r a 

De niveaudichtheidfunctie is nu voor alle energieën gedefinieerd. 

Weliswaar in de vorm van drie functies, maar fysisch gezien is het 

een betere benadering dan pK en p . par 

4.2 LEKSTROMEN 

De hetero-junctions sluiten de vrije ladingsdragers op in het 

actleve gebied. Helaas gaat dit gepaard met lekstromen, die 

bijdragen aan de drempelstroom. 
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4.2.1 

Hierin stelt Jthl de drempelstroom voor zoals die is afgeleid in 

paragraaf 3. 5. Jn is de elektronen lekstroom en JP is de gaten 

lekstroom. 

&, ~ ~~ §E,. 
----r-t -----=-:;f:...::.~I -1- - -

N-A/GoAl p·GoAs P-AIGoAs 

fig. 4. 2. a. Bandenplaatje van de laser. De pijlen geven de 

lekstromen aan. 

De diffusie- en continuïteits-vergelijking in de GaAlAs gebieden 

bepalen de lekstromen. Uitgeschreven voor de stationaire toestand 

van de elektronenstroom wordt dit; 

J = -q.D .dnldx + q.n.~ .E n n n 

0 = niT + 1/q.8J/8x 

4.2.2 

4.2.3 

Aangenomen dat de gatenstroom (meerderheidsladingsdragers-stroom) 

veel groter is dan de elektronen-stroom, dan is bij goede 

benadering het elektrisch veld constant. Als randvoorwaarden zijn 

genomen: 

x N 

~ 
o:l 

n_ = I p(E) F(E-F ) dE 
t' -Cl) c 4.2.4 

0 

~ is de minderheidsladingsdragers-concentratie in het P GaAlAs 

nabij de grenslaag t.g.v. de lekstroom. De vergelijkingen 4.2.2 en 

4.2.3 leveren samen met de randvoorwaarden de volgende oplossing. 

J = q.D .N n n p 

z = qE/kT 

(z-m1)exp(m2w) + (m2-z)exp(m1w) 

exp(m2w) - exp(m1w) 

m2•1 = z/2 ±(liL~+ z214J
112 

4.2.5 

Voor gaten is de afleiding analoog. Het elektrisch veld komt biJ 

kleine lekstromen bijna geheel voor rekening van de 
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meerderheidsladingsdragersstroom. In het P gebied geldt dus: 

Jn = ~~nE 4.2.6 

Hoewel voor grote lekstromen deze uitdrukking niet meer van 

toepassing is blijkt dit model toch te voldoen voor lekstromen die 

een factor honderd groter zijn dan de nominale stroom. Een 

vergelijking tussen theorie en praktijk is te vinden in artikel 

[31] van Wu en Yang. 

4.3 ABSORPTIE-VERLIEZEN 

In paragraaf 3. 3 is afgeleid dat voor de oscillatie-versterking 

geldt: 

4.3.1 

Hierin is cx1 een verzamel term voor alle interne verliezen. Deze 

verliezen ontstaan zowel binnen als bui ten het actieve gebied, 

omdat een gedeelte van de golven (1-r) zich in de GaAl As lagen 

bevinden. De versterking vindt echter alleen in het actieve gebied 

plaats. Door de symmetrie van de laser en doordat de buitenste 

lagen bij goede benadering dezelfde eigenschappen hebben, is de 

totale absorptie opgebouwd uit twee termen. 

4.3.2 

Invullen van de oscillatie voorwaarde geeft nu een betere 

uitdrukking voor gth" 

ln(r1r 2 )1L = (-gth + cx12 >r + cx11 , 3 C1-r) 

-1 
gosc = cx12 -(L.r) .ln(r1r 2 ) + cx11 , 3 c1-r)/r 

4.3.3 

4.3.4 

De r is afhankelijk van de golfsoort, transversaal elektrisch (TE) 

of transversaal magnetisch (TM). Het verschil is relatief klein. 

Driekwart van de golven is TE [1], daarom is ter vereenvoudiging 

van het model voor beide soorten de opsluitingsfaktor van TE 

genomen. 

cos
2

(kd/2) )-1 
r =(1 + r. [(d/2) + (1/k).s1n(kd/2).cos(kd/2)] 4.3.5 

Oplossing van de Maxwell vergelijkingen in het act leve gebied 

levert een verband op tussen het golfgetal, de 

voortplantingscoëfficiënt en de dempingscoëfficiënt, 

respectievelijk voorgesteld door de symbolen k, B en r. 
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k2 2 2 - fj2 4.3.6 = n2k0 
2 fj2 - 2 2 4.3.7 1 = n1k0 

De eigenwaardevergelijking voor een TE mode maakt het stelsel 

kompleet. 

tg(kd/2) = 7/k 4.3.8 

In principe kunnen k, 1 en fj uit dit stelsel bepaald worden. 

Analytisch is dit onmogelijk. Er zijn dan nog twee mogelijkheden 

over: Oplossen m.b.v. een i teratleprogramma of de oplossing 

deelsgewijs benaderen door functies. Het probleem exact oplossen 

is niet zinvol omdat er reeds een aantal verwaarlozingen zijn 

toegepast, daarom is voor de laatste methode gekozen. 

fig 4.3.a De oplossing van vergl. 4.3.6 t/m 4.3.8 is grafisch 

weergegeven (1) De rechte lijnstukken benadering (2) De 

exacte oplossing. 

De volgende benaderingen zijn ingevoerd: 

d « 4/(Ak0 J 

d » 4/(Ak
0

) 

tg(kd/2) i! kd/2 4.3.9 

4.3.10 

De constant A is 
2 

- n1 

ingevoerd ter vereenvoudiging van de formules. 

A=~ 
Hieruit volgt de benadering, in rechte lijnstukken, voor 1 als 

functie van d. 

d < 4/CAk0 J 1 = Ak~d/2 4.3.11 

d > 4/(Ak0 J 1 = A1/2k 
0 4.3.12 

Het totale absrorptieverlies (cxi2) is een verzameling van 

verschillende soorten verliezen. Deze verliezen treden op ten 

gevolge van: 

1) Vrije ladingsdragers (cxfc) 

2) Rooster defecten en randdefecten(cx ) s 
3) Spreiding van het licht buiten het actieve gebied (cxc) 
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af en a zijn hoofdzakelijk afhankelijk van het materiaal en c c 
slechts in geringe mate van het fabricageproces. Hierdoor kunnen 

als goede benaderingen empirische formules en waarden genomen 

worden. De oneffenheden aan de randen en de defecten in het 

rooster zijn wel afhankelijk van het fabricageproces. Daarom is 

voor a 
SC 

een theoretische afleiding gebruikt waarbij het aantal 

defecten als parameter voorkomt. Er zijn verschillende modellen 

voor oneffenheden. Een opsomming hiervan is te vinden in artikel 

[22]. Een stapvormige voorstelling van een oneffenheid geeft al 

een zeer redelijke benadering voor a . Speciaal in het geval dat 
SC 

de actieve laag (d) smaller is dan een halve micrometer speelt a 
SC 

een significante rol. Hetgeen door dit model goed benaderd wordt. 

Het vermogen neemt af bij iedere oneffenheid. Dit zijn min of meer 

abrupte overgangen. Het is echter eenvoudiger om het voor te 

stellen als een geleidelijke afname tussen twee oneffenheden. De 

relatieve vermogensafname is dan met een e-macht te beschrijven. 

AP/P = 1 - exp(-a 1) 
SC 

4.3.13 

1 is de (gemiddelde) afstand tussen twee defecten en AP is het 

vermogen dat per defect verloren gaat. 1 is dus de totale lengte L 

gedeeld door het aantal defecten rd. De verzwakking van het 

vermogen bij een stapvormige oneffenheid is in [32] afgeleid. 

-2 
AP/P = 1- 4(de1/de2 + de2/det) 4.3.14 

del, 2 is de effectieve breedte van het actieve gebied 

respectievelijk de breedte van dit gebied ter plaatse van een 

versmalling. De effectieve breedte is gerelateerd aan de fysische 

breedte d.m.v. de volgende formule. 

d = d(l + 1/7d) 
e 2 1/2 

7d = 112( (4[kd(n~ - ~> 112 1 + 1) - 1] 

4.3.15 

4.3.16 

Alle grootheden die hierin voorkomen zijn in principe bekend of te 

berekenen, zodat a bepaald is. s 

4.4 AFSCHERMI...ENGTE 

De afschermlengte komt voor in de formules van Kane en H.L. die de 

niveaudichtheid bepalen. De invloed hierop is vrij groot, 

zodat een goede benadering noodzakelijk is . 
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Het elektrisch veld van een geladen deeltje, omringd door 

tegengesteld geladen deeltjes, blijkt sneller af te nemen dan de 

Coulomb potentiaal. In een eerste orde benadering verloopt het 

exponentieel. 

c V = - exp(-r/L ) r s 
4.4.1 

Hierin stelt C/r de Coulomb potentiaal voor en de afschermlengte 
s 

(screening length). In referentie [4] is afgeleid dat voor de 

eerste orde benadering geldt: 

2 
-2 q 00 

Ls = €kt I f(E-F)[1-f(E-F)]p(E).dE 
-oo 

4.4.2 

Omdat regelmatig de inverse afschermlengte in formules voorkomt is 

hiervoor een extra symbool Q ingevoerd. Voor hoge temperaturen is 
s 

f « 1. De integraal vereenvoudigt dan tot de volgende 

uitdrukking. 

00 I f.p(E)dE = n 
-oo 

Het resultaat van deze benadering is de Debye lengte. 

- [ kT€ ] 1/2 L- --s 2 
q n 

4.4.3 

4.4.4 

De fout van deze benadering is enorm groot bij lage temperatuur en 

kleine ladingsdragersconcentraties (zie [27]). Het model moet 

echter geschikt zijn voor een groot temperatuurbereik dat loopt 

van ongeveer 50 K tot 400 K . Daarom is uitgegaan van form. 4.4.2. 

Een numerieke integratie is dan noodzakelijk omdat de integrand te 

complex is om wiskundig te integreren. De Debye lengte wordt in de 

berekening wel gebruikt als startwaarde in het iteratieprogramma. 

Hierop wordt dieper ingegaan in het volgende hoofdstuk. 

In het actieve gebied waar zowel een hoge concentratie elektronen 

als gaten is, vindt de afscherming door beide soorten 

ladingsdragers plaats. De inverse afschermlengte is nu de wortel 

van de som van afzonderlijke inverse afschermlengten in het 

kwadraat. 

02 = f!
2

rp Bf /BE dE+ '!
2

rp Bf /BE dE= 02 + 02 
S € J' V V € J' C C S S 

n P 
4.4.5 
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4.5 OVERGANGSWAARSCHIJNLIJKHEIOS-MATRIXELEMENT 

Bijna alle overgangen van elektronen tussen de banden gaan gepaard 

met fotoninteractie. In het geval van roosterdefecten enlof kleine 

bandafstanden treden er meer overgangen op zonder dat er een foton 

aan te pas komt, dit is het zogenaamde Auger effect [ 36] . Een 

GaAs laser heeft echter een relatief grote bandafstand, zodat het 

effect te verwaarlozen is. Indien men stoffen zoals Indium, die 

zorgen voor een verkleining van de bandafstand, toevoegt, moet het 

model aangepast worden. 

De overgangswaarschijnlijkheid, die de kans weergeeft dat een 

elektron van toestand verandert, is opgebouwd uit het produkt van 

een constante, het matrixelement en de reciproke waarde van de 

fotonenerg ie. 

2 
B = 2TCq ~ IMI2 4.5.1 

m e0n trw 

De basisvergel ijking die hier aan ten grondslag ligt is Fermi's 

gulden regel. Deze bepaalt de overgangswaarschijnlijkheid van 

begin- naar eind-toestand onder invloed van de Hamiltoniaan 

operator. Door de Hamll toniaan operator te herleiden tot een 

impulsmoment operator [27] ontstaat form. 4.5.5. Het berekenen van 

het matrixelement gebeurt door integratie van de golffunkties over 

het volume. De golffunkties zijn echter afhankelijk van de 

toestand. Er zijn twee toestanden mogelijk. Een gebonden en 

ongebonden toestand, die respectlevelijk overeenkomen met een 

plaats in een verontreinlgingsband en een niveau bulten de 

bandgap. De golffunkties die biJ deze toestanden behoren zijn; 

4.5.2 

4.5.3 

De golffunktie voor een gebonden toestand is gelijk verondersteld 

aan de ui tdrukklng voor een waterstofatoom. Bepaling van het 

matrixelement voor de overgang tussen deze toestanden, levert een 

produkt op van een matrix voor ongebonden toestanden en een 

omhullende matrix. 

M=M.M 
-b env 4.5.4 
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Indien er geen doping is aangebracht, is alleen het matrix element 

Mb van belang. Dit is een gemiddelde van de Bloch toestanden over 

het volume. 

4.5.5 

Kane heeft hier een uitdrukking voor afgeleid [4]. 

2 m
0

E (E + à) 

IMI = 12m fE ~ 2.à/3) 4· 5 · 6 
c g 

De uitdrukking voor het omhullende matrix elment ziet er als volgt 

uit; 

4.5.7 

Hierin stelt a de effectieve Bohrstraal voor: a= 

Indien de overgang plaatsvindt tussen acceptor 

verontreinigingsniveau en de conductieband, is het golfgetal 

gerelateerd aan het energieniveau in de geleidingsband. 

k = (2m E lft2 )112 4.5.8 c c 
Hierdoor wordt het matrixelement afhankelijk van de foton energie. 

Het actieve gebied van de laser heeft een veel hogere concentratie 

acceptoren dan donoren. Daarom kan men de bovenstaande formule 

voor het matrixelemnet als een zeer goede benadering beschouwen. 

Stern [37] heeft nog een verbeterde uitdrukking bedacht voor het 

matrixelement. Deze formule is niet geheel theoretisch onderbouwd, 

maar is meer een mengsel van alle mogelijke matrix elementen. 

Stern is er vanuit gegaan dat de golffunktie zowel een ongebonden 

toestands- als oppervlaktegolf karakter heeft. De mate waarin, 

wordt in de formule respectievelijk door k en ~ bepaald. 

3 1/2 
~env = (~In) exp(J&.~)exp(-~~) 4.5.9 

k bepaalt dus de golffunktie als de elektronenergie ver buiten de 

bandgap ligt, en ~ is bepalend voor energieën in de bandgap. 

ftk2 • 
- = E - E 2m c 

• c 

ft/32 • - = h (E - E) 2m c c 
4.5.10 

E geeft het energieniveau aan waarvoor geldt dat aantal niveau's 
• met energie kleiner dan E in de parabolische niveaudichtheidsband 

(ongebonden toestand en dus geen doping) gelijk is aan het aantal 
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nlveau's met energie kleiner dan E in de aangepaste 

niveaudlchtheldsband, b.v. de Halperln en Lax benadering. BiJ hoge 

energleän, ver boven E voor de geleldlngsband, nadert ~ tot nul c 
en bepaalt alleen k de golffunktle, zodat deze overgaat ln een 

oppervlaktegolf. Voor een energie tussen de banden bepaalt ~ het 

golfkarakter hetgeen overeenkomt met de gebonden toestand. 

Uitwerking van de integraal van deze golffunkties levert het 

matrixelement op. 

IM 12-env 

B = ~ ~ 
C V 

(64nb/3)(t4-q4)[(b4-5b2B+5B4)(3t4+q4)(t4-q4 )2 

+Bb2B2t 2(3b2-10B2)(t8-q8 )+1Sb4B4(5t8+10t4q4+q8 )] 

b =a +a t 2= b2+k 2+k 2 q2=k k 4.5.11 
,..C ,..V , C V C V 

Indien er slechts overgangen plaatsvinden van acceptorniveau naar 

geleldlngsband, waardoor men kan stellen dat kve. 0 en ~ce. 0, 

onstaat weer formule 4.5.7 uit de vorige benadering. 

In het model is uiteindelijk formule 4. 5. 7 gebruikt, omdat het 

berekenen van het verbeterde matrixelement enige numerieke 

problemen opleverde. Zie hoofdstuk 6. 

In de literatuur ls gezocht naar artikelen die deze 

overgangsmatrix-problematiek behandelen. HierbiJ zijn alle 

artikelen (veel!) die refereren naarCaseyen Stern [37] nagegaan. 

Dl t leverde geen nieuwe ui tdrukklngen op voor het matrlxe lement. 

Ook de referentles van het oorspronkelijke werk van Stern leverde 

helaas niets op en van soortgelijke numerieke problemen werd geen 

melding gemaakt. 
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5 MODEL IMPLEMENTATIE IN SOFTWARE 

Het lasermodel is zeer complex en slechts in delen analytisch 

oplosbaar, daarom is het doorgerekend met behulp van een H.P. XT 

Veetra personal computer. Deze heeft echter numerieke 

beperkingen, zodat het noodzakelijk is de formele beschrijving van 

het model te modificeren. Dit geldt met name voor integralen en 

impliciete vergelijkingen stelsels. 

5.1 INTEGRATIEMETHODE 

In het totale model komen veel formules voor waarin integralen 

voorkomen. Hiervoor zijn verschillende numerieke algorithme's 

beschikbaar. Enige eisen waaraan zo'n algori thme moet voldoen 

zijn: 

1) Het moet redelijk snel zijn, omdat er integraties binnen andere 

integratie-formules voorkomen. 

2) Een paar decimalen nauwkeurigheid moet redelijk haalbaar zijn. 

3) Begin en eindwaarden van het integratie-interval mogen niet in 

de formules voorkomen, omdat dit numerieke instabiliteit kan 

veroorzaken. Afrondfouten kunnen namelijk zorgen voor onmogelijke 

argumenten. 

Alle elementaire integratie methoden , zoals de trapeziumregel, 

voldoen niet aan punt drie, daarom is gekozen voor een 

integratie-formule van Gauss. De driepuntsmethode volgens deze 

methode geeft voldoende nauwkeurigheid. 

De formule is: (zie [26] voor de afleiding) 

-hJ"f(x).dx = h/9. (s.f(-h;';;5) + S.f(O) + f(h;';;5 >) + R 

7 
h (6) 

R = ï575ö f (~) 5. 1. 1 

Aan de afbreekfout is te zien, dat voor polynomen tot en met de 

vijfde graad, deze formule exact is. 

In het programma moeten integraties uitgevoerd worden, waarbij van 

te voren een beperking aan de afbreekfout is gesteld. Bovenstaande 

uitdrukking is daarvoor niet geschikt, omdat een numerieke 
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bepaling van de zesde afgeleide moet plaatsvinden. Het is dan 

noodzakelijk voor een goede afschatting een zeer kleine 

stapgrootte te kiezen, hetgeen resulteert in zeer veel rekentijd. 

Het is veel gunstiger indien de afbreekfout direkt uit het 

resultaat van de integratie afgeleid kan worden. Met enige 

benaderingen is dit inderdaad mogelijk. 

~if(x).d(x) = h.Fi/9 + R 

xi-1 

5. 1. 2 

b I f(x).d(x) = h {F
1

+F2+ ..... +FN}/9 + ~ 
a 

5. 1. 3 

7 00 

h (6) 
~ = 15750 E f < ~ > 

i=1 

1 b 
= 15750 I f(S)(x).d(x) = 

a 

6 
~ = C.h + hogere orde termen 

5. 1. 4 

1 

[
f ( 5 ) ( b) -f ( 5 ) (a)] 

15750 

5. 1. 5 

Indien h klein genoeg is, ZlJn de hogere orde termen te 

verwaarlozen. De afbreekfout is dan evenredig met h6 . 

Er geldt per definitie: 

5. 1. 6 

Hierin stelt I2N het (benaderde) resultaat van de integraal voor. 

De index 2N geeft het aantal integratiestapjes weer. 

Toepassing van form. 6. 1. 5, met verwaarlozing van de hogere orde 

termen, levert de volgende benadering op: 

5. 1. 7 

5. 1. 8 

Door te integreren met N en 2N stapjes is het mogelijk een 

schatting te maken van de afbreekfout. Hiermee kan uiteraard ook 

het resultaat verbeterd worden. 

5. 1. 9 

Het komt vaak voor dat de integrand in een klein interval een veel 

grotere waarde heeft dan in de rest van het integratiegebied. Het 

is dan onnodig het hele gebied te integreren in zeer kleine 
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stapjes. In het programma is dit verwezel ijkt door het 

integratiegebied in twee delen te splitsen. Beide delen worden 

geïntegreerd en getest op de afbreekfout. Indien een helft niet 

nauwkeurig genoeg is berekend, herhaalt de procedure zich (voor 

die helft). Het stroom diagram is opgenomen in bijlage F. 

De formules waarin integralen voorkomen zijn: 

1) Quasi Ferminiveau 

co 
n = I p(E) F(E-Fc) dE 

-co 
Voor gaten is de vergelijking analoog. 

2) Absorptiecoëfficiënt 

co 2 2 I pc(E).pv(Ef-E-Eg). IMbl · IMenvl · -co 
a= 

[f (E+E -Ef+E -F ) - f (E+E -F )].dE 
V g V V C C C 

3) (inverse)Afschermlengte 
2 co 2 co 

o2 = ~ I p aF /aE dE + ~ I p aF /8E dE = 
S € O V V € O C C 

4) Totale recombinatie snelheid 

R - Ico E2a(E) 
- O 1- exp[(E-F +F )/kT] dE 

C V 

5. 1. 10 

5. 1. 11 

5. 1. 12 

5. 1. 13 

Al deze integralen hebben gemeen dat het integratiegebied oneindig 

groot is. Voor een numerieke benadering is dit echter onmogelijk. 

Daarom moet via een analyse van de integrand een eindig 

integratiegebled gevonden worden waarbij de afbreekfout binnen een 

gestelde waarde blijft. De analyse wordt hieronder per formule 

besproken. 

ad 1) De berekening van het Fermini veau geschiedt door bepaling 

van de integraal, en niet door benaderingsformules. Dit is 

noodzakelijk omdat voor p verschillende niveaudichtheden zijn 

gebruikt. In het algemeen kan men stellen dat ze ongeveer als de 

wortel afhankelijk zijn van de energie, voor E > 0. Voor E < 0 is 

het verloop ongeveer exponentieel. In een plaatje ziet het er als 

volgt uit. 
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fig 5.1.a p(E).f(E-F) als functie van de energie 

Met de afgeleide van de integrand kan men ongeveer de plaats 

bepalen van het maximum (M). 

F < -kT M ~ O.SkT 

kT< F <kT M ~ 0.75kT 

F > kT M ee F 

De eindwaarde van het integratiegebied (A) is dus afhankelijk van 

F. 

A= C 
A= C + F 

F < 0 
F > 0 

De constant C zorgt ervoor dat ter plaatse A de integrand geen 

significante bijdrage meer levert aan de integraal. 

p(A) << 1+exp[(A-F)/kT] 5.1.14 

De waarde voor C is 12kT gekozen, zodat de funct lewaarde ter 

plaatse A minstens duizend keer kleiner is dan de maximumwaarde.De 

integratieprocedure is ondergebracht in de procedure FERMINIVEAU. 

ad 2) Deze integraal levert voor parabolische bandniveaudichtheden 

geen probleem op, omdat in de bandgap geen niveau's zijn en de 

waarde van p dus nul is. Er zijn daardoor duidelijke integratie 

grenzen: 0, Ef-Eg 

Indien de formules van Kane of Halperin en Lax gebruikt worden, is 

het noodzakelijk de integratiegrenzen te verschuiven tot binnen de 

bandgap. Omdat het integratiegebied binnen de bandgap afhankelijk 

is van veel parameters, is hiervoor een vaste waarde genomen. In 

praktijk blijkt de waarde aE = e/4 in alle gevallen te voldoen. 
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De integratie grenzen zijn nu: -oE, E h-E +oE 
p g 

Deze integratie is ondergebracht in de functie-procedure GAIN. 

ad 3) Om de integrand van de inverse afschermlengte nader te 

beschouwen is het noodzakelijk 8f/8E uit te schrijven. 

8f/8E = 
exp[(E-F )/kT] 

c 
2 kT{1+exp[(E-F )/kT]} 

c 

5. 1. 15 

Deze functie is maximaal voor E = F en neemt aan beide zijden c 
daarvan exponentieel af. De eindwaarden zijn nu zo gekozen, in 

analogie met ad 1, dat de integrand geen significante bijdrage 

meer levert. De waarde van C is dus wederom 12kT. 

ad 4) Dit is de meest problematische van de vier integralen wat 

betreft de integratiegrenzen. De moeilijkheid is dat de 

absorptiecoäfficiänt uit een niet bekende integraal bestaat. 

Daarom is een eindwaarde (20kT) numeriek bepaald die in alle 

gevallen waarin dit model gebruikt wordt voldoet. Als startwaarde 

is oE genomen (zie ad2) omdat daar de niveaudichtheid dermate laag 

is dat de integrand minimaal is. 

5.2 ITERATIE-METHODEN 

In het model komen formules voor waarbij de oplossingen niet 

expliciet zijn te bepalen. Daarom is hiervoor een impliciete 

methode nodig. Er zijn drie formules waarbij dit nodig is: 

1) Het bepalen van het quasi Ferminiveau uit de volgende formule. 

00 

n = J p(E) f(E-F ) dE -oo c 5.2.1 

Voor gaten is de vergelijking analoog. 

2) Bepaling van de drempelstroom: Om deze te bepalen moet de 

ladingsdragers- concentratie bekend zijn. Daarvoor is het 

noodzakelijk het punt te bepalen waarbiJ de oscillatieversterking 

en de maximale versterking aan elkaar gel ijk zijn. Deze termen 

zijn allebei (indirect) afhankelijk van de 

ladingsdragersconcentratie. zie formule 3.3.3 en 4.3.4. De functie 

die opgelost moet worden is dus als volgt voor te stellen: 

5.2.2 
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3) Bij gebruik van een niet-parabolische bandniveaudichtheid is 

deze afhankelijk van van de afschermlengte, hierdoor is volgens 

form. 5.2.1 ook het quasi Ferminiveau hiervan afhankelijk. 

Omgekeerd is volgens form 4.4.5 de afschermlengte ook afhankelijk 

van het quasi Ferminiveau. Dit heeft als consequentie dat deze 

grootheden niet expliciet berekend kunnen worden. 

ad1) Het Ferminiveau neemt toe bij toenemende concentratie. Deze 

functie is dus monotoon stijgend. De iteratiemethode van Newton is 

hiervoor te gebruiken, omdat aan de voorwaarde van globale 

convergentie voldaan is. Bovendien is het algoritme zeer geschikt 

door de simpele structuur en de snelle iteratieconvergentie 

(kwadratisch). 

y 

y • F(x) 

x 

fig 5.2.a Iteratiemethode van Newton. 

Het principe werkt als volgt: (zie ook fig. 5. 2. a) Neem een 

startpunt xo; bepaal het snijpunt van de lijn vanuit f(x
0

>, met 

als richtingscoëfficient de afgeleide in dat punt, met de x-as. 

Gebruik dit 

iteratiestap. 

In formulevorm: 

snijpunt als xo 

xn = xn-1- F(xn-1)/F'(xn-1) 

en vervolg met de 

De afgeleide wordt bepaald met een eerste orde benadering. 

volgende 

5.2.3 

F'(x) • [F(x+Ax)- F(x)]/dx 5.2.4 

ad2) De methode van Newton is niet geschikt voor het tweede 

probleem. Dit blijkt uit het verloop van de functie. 
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II,P 

fig. 5.2.b (1) De oscillatieversterking en de (2) maximale 

versterking als functie van de ladingsdragersconcentratie. 

De functie is niet monotoon stijgend en bovendien is de functie 

niet gedefinieerd voor negatieve ladingsdragersconcentraties. 

Daarom is de secant (koorde) methode toegepast. Deze stelt minder 

eisen aan de functie maar convergeert ook minder snel. De 

convergentieorde is ongeveer l.S. 

De methode is als volgt: Begin met twee startwaarden, waarvan één 

waarde links en een waarde recht van het nulpunt ligt, x1 
respectievelijk x2 in het plaatje. Vervolgens wordt de functie 

tussen deze punten benaderd door een rechte lijn. Bepaling van het 

nulpunt (x0 ) van deze lijn levert een benadering op voor het echte 

nulpunt. Men kan de procedure herhalen door, afhankelijk van 

f(x
0

), x
1 

of x2 door x
0 

te vervangen. 

Deze methode in formulevorm levert onderstaande formules op. De 

richtingscoëffiënt van de benaderingslijn is a. 

a= 5.2.5 
x2 - xl 

Het snijpunt van de benaderingslijn en de x-as is: 

x0 = x
1 

- f(x
1

)1x
1 

5.2.6 

De nieuwe startwaarden zijn afhankelijk van x0 . 

xo nieuwe startwaarden 

< 0 xl = xo x2 = x2 
> 0 xl = xl x2 = xo 

ad3) Bij het oplossen van het Ferminiveau en de afschermlengte is 

geen expliciete iteratiemethode nodig. Het afwisselend bij elkaar 

invullen van de formules F (Q ) en Q (F ) geeft al een zeer n,p s s n,p 
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goed convergentie. Dit blijkt uit het onderstaande figuur waar 

belde functies geschetst zijn. 

F~ 

flg 5.3.c Afhankelijkheld tussen F en Qs n,p 

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat bij afnemende 

temperatuur de convergentiesnelheld vermindert. Dit heeft als 

oorzaak dat de invloed van Q op F toeneemt, hetgeen impliceert s n,p 
dat de helling steiler wordt. 

5.3 DREMPELSTROOM 

De bepaling van het drempelpunt is besproken in paragraaf 3.5. 

Het flowdiagram van deze procedure is in bijlage F opgenomen. 

ledere cyclus worden zowel g als g bepaald, omdat belde max osc 
afhankelijk zijn van n en p. 

Voor g is een routine geschreven die het maximum bepaald van max 
g(E) m.b.v. een drlepuntsmethode. 

I I 

I 
I 
I 

.C.A Ze~ I ~c I 1 I 
z1111 ~·I *Ie 

' ' ' I "2• a ::t,c 

"'' 
flg 5.3.a Visualisatie van de drlepuntsmethode. 
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Bij iedere cyclus vindt er een test plaats of alle punten op de 

stijgende helling liggen. Indien dit waar is, schuift het 

startpunt dE dichter naar het maximum. Er kan een kleine fout 

optreden doordat g(p
3

) wel op de dalende helling ligt terwijl deze 

toch een grotere waarde heeft dan de twee andere punten. Om de 

fout zo klein mogelijk te houden wordt dE dynamisch aangepast. Zie 

het stroomdiagram F.2 in de bijlage. 

g is direct te berekenen uit farm. 3.3.3, zodat met de osc 
iteratieprocedure zoals die besproken is in de vorige paragraaf, 

hieruit de ladingsdragersconcentraties volgen. Deze waarden 

invullen in formule 5.1.13 levert na integratie de totale 

recombinatie-snelheid, en indirect de drempelstroom (farm. 3.5.2). 
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6 RESULTATEN 

Het model is doorgerekend om de invloed van de fysische parameters 

op de drempelstroom te bepalen. Daarnaast is het interessant om de 

invloed van niet parabolische niveaudichtheden te beschouwen. Met 

name of de extra rekentijd die een nauwkeurige benadering, zoals 

de Halperln en Lax methode, vergt, lucratlef is. 

6. 1 NIVEAUDICHTHEIDS-AANPASSINGEN 

De drempelstroom is berekend voor parabolische, Kane en Halperln 

en Lax nl veaudichtheidsbanden. Tevens zijn de bijbehorende 

belangrijke grootheden en versterklngscurve's bepaald (zie bijlage 

0.13 en 0.14). In figuur 0.16 zijn de niveaudlchtheldsbanden 

weergegeven. 

De drempelstromen blijken nauwelijks versebi 1 te vertonen. Het 

verschil tussen de beste en slechtste benadering is slechts één 

procent. De afwijking van de Kane banden is veel groter, maar 

zoals uit figuur 0.16 blijkt wijkt deze benadering sterk af van de 

HL kromme. Blijkbaar is de kinetische energie van de elektronen 

dusdanig groot dat de benadering niet meer toepasbaar is. 

In figuur 0.13 kan men zien waarom de resultaten van de 

verschillende benaderingen niet veel afwijken. De vorm van de 

versterklngscurve blijft hetzelfde. Er vindt alleen een 

verschulving plaats. De verschulving van de HL curve is 0.001 eV 

en van de Kane curve 0.08 eV. De invloed van de bandstaart is dus 

hetzelfde als verkleining van de bandafstand. 

Het Quasi Fermlnlveau van de valentieband is de enige grootheld 

die significant verschilt tussen belde berekeningen. De afwijking 

is maar liefst 40 %. Het effect op het quasi Fermlnlveau 

voor elektronen is duidelijk minder. De oorzaak hiervan is dat de 

effectleve massa van gaten groter is dan van elektronen, zodat de 

bandstaart breder is. 
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6. 2 DE DREMPELSTROOM ALS FUNCTIE VAN DE FYSISCHE PARAMETERS 

Zoals uit de vorige paragraaf blijkt is het te verwachten verschil 

tussen berekeningen met de HL en de parabolische niveaudichtheden 

nihil, daarom is bij de bepaling van de invloed van de fysische 

parameters alleen gebruik gemaakt van deze laatste methode. 

Het lasermodel is doorgerekend voor een set van standaard 

parameters, zoals die zijn opgenomen in tabel D.15 van de bijlage. 

De drempelstroom als functie van de fysiche parameters is bepaald 

door er steeds één te variëren terwijl de rest constant bleef. Bij 

sommige specifieke verschijnselen bleek het noodzakelijk hiervan 

af te wijken. In die gevallen zijn alleen de afwijkende waarden 

vermeld. 

6.2.1 Al-As VERHOUDING 

Van een DH-laser zijn in principe drie Al-As verhoudingen 

instelbaar. De x waarden van de GaAlAs gebieden zijn gelijk 

gesteld, omdat het model alleen geschikt is voor symmetrische 

optische eigenschappen. De drempelstroom is daarom als functie van 

de Al-As verhouding van deze zijgebieden (x13 J en van het actieve 

gebied (x2 ) bepaald. 

Uit beide figuren blijkt, dat beneden een bepaald verschil tussen 

de x van de actieve laag (x2 J en de x van de zijgebieden Cx1, 3J, 

de stroom enorm toeneemt. De reden hiervoor is dat de 

barrière-potentiaal in de geleidings- en valentie-band kleiner 

wordt naarmate de x-waarden dichter biJ elkaar liggen. Dit heeft 

een enorme stijging van de lekstromen tot gevolg. In dit gebied is 

er een exponentieel verband tussen x en Jth' hetgeen overeenkomt 

met metingen van Rode [23]. Zie figuur 6.2.1.a. 

Uit beide figuren blijkt ook dat het relatieve verschil van de x 

waarden niet belangrijk is, maar dat alleen het absolute verschil 

telt. Voor deze modellaser geldt dat een verschil van 0.2 genoeg 

is om de lekstroom te verwaarlozen. 
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fig 6.2.1a Experimentele data van Rode [23] 

De drempelstroom als functie van de Al-As verhouding 

Voor de laser van Rode, zie fig 6.2. la, is de lekstroom pas nihil 

voor een x groter dan 0.3. De oorzaak hiervan is dat de 

dopingconcentratie veel lager is dan in de modellaser, hetgeen een 

lagere drempelstroom betekent. De lekstroom heeft daardoor een 

relatief grote invloed op de totale stroom. 

6.2.2 AFMETINGEN VAN HET ACTIEVE GEBIED 

De drempelstroom als functie van de breedte van het actieve gebied 

is bepaald voor de waarden tussen 0.05 en 1 ~· Het resultaat is 

in figuur D.3 van de bijlage weergegeven. 

Experimentele resultaten zijn overgenomen van Kressel en Ettenberg 

[39]. Deze metingen zijn verricht aan lasers die volgens de 

methode van liquid phase epitaxy zijn gefabriceerd. 
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fig 6.2.2.a Metingen van de drempelstroom bij verschillende 

breedtes van het actieve gebied 

De toename van de drempelstroom bij kleine d waarden is het gevolg 

van roosterdefecten. Deze treden vooral op aan de rand van het 

actieve gebied. Het is dus begrijpelijk dat dit sterk afhankelijk 

is van het fabricageproces. Zelfs lasers die door hetzelfde proces 

tot stand zijn gekomen vertonen onderling grote verschillen [32]. 

De knik in de drempelstroom van het model ligt biJ een kleinere d 

waarde, terwijl de Ax van de meting (0.25) en van het model (0.3) 

ongeveer gelijk zijn. De dopingconcentratie van het model is 

echter veel groter dan van de gemeten laser. Hierdoor is de vrije 

ladingsdragersabsorptie veel groter en wordt de roosterdefecten 

aborptie pas biJ een relatief kleine d significant. 

De drempelstroom als functie van de lengte van het actieve gebied 

is bepaald voor de waarden tussen 10 en 5000 ~- Het resultaat is 

in figuur 0.4 van de bijlage weergegeven. Experimentele data van 
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de drempelstroom met L als variabele zijn slechts voor een klein 

gebied bekend. Vaak worden er niet meer dan twee of drie 

verschillende metingen gedaan waarbij de andere parameters 

constant blijven. De data zijn overgenomen uit ref [41] en als 

punten weergegeven in figuur 0.4. 

Indien de lengte van de actieve laag toeneemt blijkt de 

drempelstroom af te nemen. D1 t is logisch omdat het gebied waar 

versterking optreedt steeds langer wordt, hetgeen een toeneming 

van de totale versterking oplevert. De versterking moet niet 

alleen de absorptieverliezen compenseren, maar ook de uitstraling 

van het licht bij de spiegelwanden. Voor een oneindig lange laser 

is de versterking gelijk aan de absorptie, omdat het effect van de 

uitstraling verwaarloosbaar is. Vandaar dat in figuur D. 4 de 

grafiek horizontaal gaat lopen voor grote L. Men kan hier ook zien 

dat bij verschillende uitstralingsverliezen (verschillende r) de 

drempelstroom, en dus ook de versterking naar een vaste waarde 

gaat. Praktische waarden van L liggen in de orde van 500 f.LIII· De 

invloed van de reflectiecoëfficiënten is dan al verdwenen, zelfs 

voor zeer kleine waarden (zie grafiek 2 in 0.4, r
1 

= 0.05). 

Een vergelijking van het globale verloop tussen de metingen en de 

modelresultaten is weinig zinvol. De metingen bestrijken hiervoor 

een te klein gebied. Men kan echter wel zien dat voor grote L ook 

de meetresultaten naar een vaste waarde convergeren 

De drempelstroom als functie van de dikte van het actieve gebied 

b, is bepaald voor de waarden tussen 0.01 en 1.0 f.LIII. Het resultaat 

is in figuur 0.5 van de bijlage weergegeven. 

De breedte van de actieve laag heeft geen invloed op de 

drempel stroomdichtheid. Dit resultaat is triviaal, omdat in het 

model geen b voorkomt. De drempelstroom is eenvoudig te berekenen: 

1th = Jthb L 

6.2.3 REFLECTIECOEFFICIENT 

De drempelstroom als functie van de reflectiecoëfficiënt van de 

spiegelwanden is bepaald voor het gebied van r 1 = 0. 01 tot 1. 0, 

waarbij r 2 een constant waarde behoudt (0.99). Het resultaat is in 

figuur 0.6 van de bijlagen weergegeven. 
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Uit de grafiek blijkt dat de drempelstroom sterk toeneemt als de 

uitstraling groter wordt (r kleiner). Dit is direct verklaarbaar 

vanuit een enrgiebeschouwing. Het elektrisch toegevoerde vermogen 

moet namelijk minstens gelijk zijn aan het optisch uitgestraalde 

vermogen. Voor grote r waarden is de invloed kleiner. Het 

absorptieverlies is daar veel groter dan de uitstraling. 

6.2.4 DOPINGCONCENTRATIES 

De ladingsdragersconcentraties in de drie lagen van een laser 

zijn sterk afhankelijk van de dopingconcentraties. In de 

zijgebieden zijn ze zelfs gelijk aan elkaar. De drempelstroom is 

daarom bepaald als functie van de donorconcentratie in het 

N-gebied (Nd1), acceptorconcentratie in het p-gebied (Na2) en de 

acceptorconcentratie in het P-gebied (Na3). Het heeft geen nut om 

b.v. de acceptor concentratie in het N-gebied te veranderen, omdat 

voor de vrije elektronenconcentratie geldt: n = Nd1 - Na1. 

De dopingconcentraties behorende bij de minderheidsladingsdragers 

hebben een constante waarde van 1E17 cm-3 De variabele 

dopingconcentraties variëren van 1.1E17 tot 1E20 cm-3 
De 

resultaten zijn weergegeven in figuur 0.7 t/m 0.9. 

De dopingconcentraties hebben invloed op de volgende grootheden. 

1) berkingsindex 

2) interne absorptie 

3) bandafstand 

4) quasi Ferminiveau 

4) bandniveaudichtheid 

Hierdoor heeft het een indirecte invloed op de 

oscillatie-versterking (1,2), de lekstroom (3,4), en de maximale 

versterking (5). 

De toename van de drempelstroom bij afnemende dopingscocentratie 

van de zijgebleden kan vooral worden toegeschreven aan een toename 

van de lekstromen. De invloed van de absorptie is nihil omdat de 

opsluitingsfactor zeer weinig van één verschilt. 

In het actieve gebied neemt de drempelstroom sterk toe bij 

toenemende concentratie. Hier is het vooral een gevolg van de 
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toename van de interne 

recombinatlesnelheld .. De 

absorptie en 

invloed van de 

van de 

verandering 

spontane 

in het 

Fermini veau en de bandafstand heffen elkaar op, doordat deze 

laatste kleiner wordt en het Fermlnlveau hoger in de band komt te 

liggen. Beneden een N82 concentratie van 3E17 blijft de 

drempelstroom constant. De interne absorptie is daar relatief 

klein ten opzichte van de ultstrallngsverliezen. 

6.2.5 TEMPERATUUR 

De drempelstroom afhankelijkheid van de temperatuur is bepaald 

voor het gebied van lOK tot 400K. Het resultaat is in flg 0.10 in 

de bijlage weergegeven. 
7~----r--r--~----~----~----, 

x 

+,o-(A1r Ga) As 
•- lnP/InGa AsP 

flg 6.2.5a Metingen van de drempelstroom als functie van de 

Temperatuur [40] 

Uit metingen van de laatste jaren is een empirische relatle 

tussen de temperatuur en de drempelstroom afgeleid. 

Jth = C exp(TIT0 ) 

Hierin zijn C en T0 constanten. C bepaalt de grootte van de stroom 

en T0 heeft een soort drempelwaarde functie. Deze uitdrukking 

wordt algemeen geldig bevonden voor het gebled tussen 200 en 400 

K, zie figuur 6. 2. 7a. De waarde van T0 ligt voor deze metingen 

tussen 70 en 185K. Met een logarl thmlsche schaal onstaat een 

rechte lijn. De resultaten zijn daarom ook op die manier 
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ui tgeprlnt. Hierdoor is op eenvoudige wijze te zien dat deze 

vergelijking voldoet tussen 150 en 500K. 

2 Uit de berekeningen blijken de waarden respectlevelijk 550A/cm en 

lOOK te zijn. Deze waarden op zich betekenen niet veel, 

belangrijker is dat de afhankelijkheld inderdaad aan deze formule 

voldoet. 

6.2.6 BREEDTE VAN DE GaAlAs LAGEN 

De drempelstroom als functie van de breedte van de GaAlAs gebleden 

w, is bepaald voor de waarden tussen 0.1 en 5.0 ~· Het resultaat 

is in figuur D.ll van de bijlage weergegeven. 

De lengte van de zijgebleden heeft alleen invloed op de lekstroom. 

Deze is door de keuze van de standaardparameters van de model zo 

klein dat de invloed nihil is. Het gevolg is dat de functie een 

rechte lijn is. Er is ook bekeken wat er gebeurd bij een 

drempelstroom waarvan de helft lekstroom is (x2 = 0.18). Hier ziet 

men duidelijk een toeneming bij kleine w. De elektronen kunnen 

makkelijk door zo'n laag diffunderen. De prakt lsche betekenis 

hiervan is de afgelopen jaren sterk toegenomen, omdat er een 

tendens is de lagen dunner te maken. Een halve ~ of mlnder is 

tegenwoordig geen uitzondering meer. In combinatie met een slechte 

dlmenslonerlng kan dit tot een onnodig hoge drempelstroom lelden. 

6.2.7 RANDDEFECTENDICHTHEID 

De drempelstroom als functie van de randdefecten-frequentie rd' is 

bepaald voor de waarden tussen lES en 5E7 m-1. Het resultaat is in 

figuur D.l2 van de bijlage weergegeven. 

De drempelstroom neemt bij meer dan 0.5E6 randdefecten per meter 

sterk toe. Beneden deze waarde is de invloed nihil. De interne 

absorptie overheerst daar ten opzichte van randdefectenverllezen. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Ten aanzien van de resultaten ziJn er twee soorten conclusies cq 

aanbevelingen mogeliJk. Ten eerste zijn er conclusies te trekken 

die de globale richtlijnen voor het ontwerpen van een laser 

bepalen. Ten tweede zijn er conclusies mogeliJk over het 

functioneren van het model. 

De richtlijnen voor de dimenslonering van een laser gelden echter 

alleen ter verkrijging van een optimale drempelstroom. Een 

combinatie van sets van richtlijnen nodig is nodig om meerdere 

eigenschappen te optimaliseren. 

- Een absoluut verschil van 0.2 tussen de Al-As verhoudingen 

van het actleve laag en de GaAlAs lagen is voldoende voor een 

goede opsluiting van het licht en de de vrije ladingsdragers. 

- Ten aanzien van de afmetingen van het actieve gebied kan het 

volgende worden opgemerkt: 

a) De breedte is evenredig met de drempelstroom, zodat een kleine 

breedte gunstig is. Deze mag echter niet zo klein worden dat de 

grootte van de randdefecten ln dezelfde orde liggen. 

b) Naarmate de reflectie van de spiegelwanden kleiner ls zal de 

lengte langer moeten zijn om dezelfde drempelstroom te handhaven. 

c) De dikte heeft geen invloed op de drempelstroomdichtheid. 

- Een geringe dopingconcentratie ( > to17cm-3 ) is voldoende voor 

een goede opsluiting van de vrije ladlngsdragers. 

- Doping in de actleve laag heeft een negat leve invloed op de 

drempelstroom. Er moet daarom gestreefd worden naar een zo laag 

mogelijke concentratie. ( < to17). 
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De algemene indruk van de resultaten is dat met behulp van het 

model de eigenschappen van een laser goed te voorspellen zijn. Er 

zijn echter nog enkele verbeteringen aan te brengen. Hierbij kan 

gedacht worden aan een betere benadering van de optica en de 

ladlngsdragersconcentratles in het actleve gebied. Een exacte 

beschrijving van het ladlngsdragersconcentratleverloop in het 

actleve gebled is noodzakelijk, indien de gatenconcentratie niet 

essentieel groter is dan de elektronenconcentratle. 

U1 t de resultaten blijkt dat het effect van nauwkeurige 

benaderingen van de bandniveaudichtheid nihil is. Het lijkt daarom 

zinvol de rekentijd te gebrulken voor andere uitbreidingen van het 

model. 

Verbetering van een model is meestal inherent aan uitbreiding, 

hetgeen meer rekentijd betekent. De huidige rekentijd voor een 
+ plaatje is elgelljk al te lang (- 3 uur / 15 punten), zodat er 

zeker een snellere computer nodig zal zijn. 
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BIJLAGE A 

SYMBOLENLIJST 

omschrijving 

absorptie 

absorptie coef. t.g.v. vrije ladlngs-dragers 

absorptie waarsch1Jnl1Jkhe1dscoëff1c1ënt 

voortplantlngscoëfflclënt 

snelheld van het licht ln vacuum 

demplngscoëfflclënt 

elektronen diffusie constante 

geleldlngsband grens 

valentieband grens 

elektrisch veld 

bandgap energie 

fotonenergie 

permlttlvltelt van vacuum 

quasi Fermi-niveau voor elektronen 

quasi Fermi-niveau voor gaten 

Fermi-niveau 

fotonflux 

Ferml-Dlrac verdeling 

Ferml-Dlrac integraal 

versterking 

constante van Planck 

h/2n: 

nominale stroomdichtheld 

threshold stroomdichtheld 

constante van Boltzmann 

golfgetal 

lengte van het actleve gebled 

diffusie lengte 

golflengte in lucht 

effectleve massa van geleldlngsband 

effectleve massa van de valentieband 

elektron rustmassa 

mobiliteit van elektronen 

mobiliteit van gaten 

brekingsindex 
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dimensie 

-1 
m 
-1 

m 
2 2 J.sec .kg 

-1 
m 

-1 m.sec 
-1 

m 
2 -1 m .sec 

J 

J 
-1 V.m 

J 

J 
-1 -1 

C. V .m 

J 

J 

J 
-2 -1 m sec 

-1 
m 

J.sec 

J.sec 
-1 -2 C.sec .m 
-1 -2 C.sec .m 

J.K-1 
-1 

m 

m 

m 

m 
2 -2 J.sec .m 
2 -2 J.sec .m 

kg 
2 -1 -1 m .sec . V 
2 -1 -1 m .sec . V 



acceptor concentratie 

donor concentratie 

hoekfrequentie 

fotonenergie waarschijnlijkheidsverdeling 

q elektronlading 

r 12 Cabs) netto absorptie-snelheid 

R totale recombinatie snelheid 

pc niveau-dichtheid van de geleidingsband 

pv niveau-dichtheid van de valentieband 

t tijd 

T temperatuur 

x Al-As verhouding 
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BIJLAGE C 

EMPIRISCHE BENADERINGEN 

Veel relaties tussen grootheden zijn nog niet genoeg theoretisch 

onderbouwd om ze met fundamentele formules te beschrijven, daarom 

is het gebruik van empirische formules noodzakelijk. 

absorptie verliezen 
-18 «f = 3.10 .n + -18 7.10 .p -1 cm T = 300 K GaAs [4] 

c -1 
« = 0 cm c 

De fabricage afhankelijke parameters die 

[22] 

bepalen zijn als 

volgt gekozen: 

r = 105 randdeffecten/m [32] 
-7 d2 =(d- 3.5. 10 )m(breedte t.p.v. een randdefect) [32] 

De bandgap-energie is afhankelijk van de temperatuur, AlAs 

fractie, en ladingdragers-concentratie. 

Er(x) = 1. 424 + 1. 247x 0 < x< 0.45 g 

Er(x) 
g = 1. 424 + 1. 247x + 1. 147(x-O. 45) 

0.45 < 

Ex(x) = 1.900 + 0. 125x + 0.143x2 
g 

EL( x) = 1. 708 + 0.642x g 

~(T) = 1.519- 5.405.10-4.T2/CT+204) 

EX(T) = 1.981- 4.6.10-4.T2/CT+204) 
g 

~(T) = 1.815- 6.05.10-4 .T2/CT+204) 

Eg= 1.424- 1.6.10-8 Cp1/ 3+n1/ 3 ) 
g 

x 

2 

< 1.0 

[18] 

[18] 

[18] 

[18] 

[19] 

[19] 

[ 19] 

[4] 

Deze formules zijn samengevoegd, zodat bijvoorbeeld, voor de 

X-bandgap, onderstaande uitdrukking ontstaat. 

E~(T) = 1. 900 (1.000- 2.322.10-4.T2/[T+204]) 

(1.000 + 0.06579x + 0.07526x2 ) 

(1.000- 1.1236.10-10[p1/ 3+n1/ 3 J) 
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De brekingsindex is afhankelijk van de temperatuur, fotonenergie 

doping-concentraties en GaAl-fractie. 

2 -4 n = (3.59- 0.71x + 0.091x )(0.88 +4.10 .T).Ef/1.4 [25] 

Effectieve massa's: 

m = (0.48 + 0.31x)m [22] 
V 0 

r (0.067 + 0.083x)m [22] m = c 0 

L (0.55 + 0.12x)m [22] m = c 0 

x (0.85 - 0.07x)m [22] m = c 0 

De onderstaande tabel bevat grootheden die bij goede benadering 

constant zijn (Onder de omstandigheden waarin ze in het model 

gebruikt worden! ) 

GaAs constanten: 

E: = 12.9 [22] 
r 

Ga1 Al As constanten: -x x x < 0.3 

= 1 ~ [22] 

= 0.3 ~ [22] 

= 2.103 cm2.v-1.sec-1 [22] 

= 2.102 cm2.v-1.sec-1 [22] 

(1.000- 1.1236.10-10 [p113+n113 J) 

50 



JthT 

A/cm 

BIJLAGE D 

GRAFIEKEN (RESULTATEN) 

2.H 

x 

fig D.l Drempelstroom als functie van de Al-As verhouding 

van de GaAlAs gebieden (x1 = x3 ) 

1iO • 

13 .2. 

2.9 

-2 2.6 

2 .~ 

2.0 

1.77 

.. ~ 1.1 

0.8 
I 
o.s 

0.2 

0.0 
0.00 0 .• 0 O.Sl 1.H 2.H 

x 

fig 0.2 De drempelstroom als functie van de Al-As 

verhouding van het actieve gebied (x2 ) 
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JthT 

A/cm 

d m 

flg 0.3 De drempelstroom als functie van de breedte van de 

actleve laag (d). 
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·Z.!t1 -i.;i 
I 

log L m 

flg D. 4 De drempelstroom als functie van de lengte van de 

actieve laag (L). Reflectiecoëff. : (1) r 1= 0.5 (2) r 1= 0.05 
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-2 A/cm 

10 ' 

b m 

fig D. 5 De drempelstroom als functie va.n de dikte va.n de 

actleve la.a.g (b). 

-2 A/cm 

rl 
flg 0.5 De drempelstroom als functie va.n de reflectle-

coäfflclänt va.n de spiegelwanden (r2 = 0.99). 
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A/cm 

fig 
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-2 3 .u 

2.n 

2.U 

2.07 

0.3 

0.7 De 

log 

drempelstroom als functie 

dopingconcentratie in het N-GaAlAs (Nd1). 

(1) x2= 0 (2) x2= 0.18 

0.7, o.n to2• 
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fig O.a. a De drempelstroom als functie 

van de 

van de 

dopingconcentratie van het actieve gebied (Na2). 
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De drempelstroom als 

-3 m 

functie van de 

dopingconcentratie van het actleve gebled (Na2). 
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fig D.lO.a De drempelstroom als functie van de temperatuur (T). 
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fig D.lO.b De drempelstroom als functie van de temperatuur (T). 
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flg 0.11 De drempelstroom als functie van de breedte van de 

GaAlAs gebleden (w). (1) x
2
= 0 (2) x
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= 0.18 
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flg 0.12 De drempelstroom als functie van de 

randdefectendichtheid (rd). 
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fig 0.13 De versterking als functie van de fotonenergie. 
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bandniveaudichtheid 
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D.14 Data van belangrijke grootheden behorende bij de drempelstroom 

Niveaudichtheid parabolisch Kane Halperin en Lax 

Drempelstroom 1. 61E4 6.78E3 1.60E4 A. cm -2 

Elektronen conc. 6.7E17 2. 11E17 6.59E17 -3 cm 

Gaten conc. 8.6E18 8. 11E18 8.56E18 -3 cm 

Max. versterking 7.4E1 6.95E1 7.40E1 -1 cm 

Foton energie 1.394 1. 318 1.393 eV 

Q. Ferminiv. gel. band 2.50E-2 -2.91E-2 2.43E-2 eV 

Q. Ferminiv. val. band -9.80E-4 1.37E-2 -5.76E-4 eV 

Inv. afschermlengte 6.3E8 5.61E8 6.22E8 -1 m 

D.15 Standaard parameters 

temperatuur T 300 K 

afmetingen van het actieve gebied 

dikte b 100 J.Llll 

breedte d 1.0 j.Lm 

lengte L 500 J.Llll 

reflectie coëff. r1 0.5 

reflectie coëff. r2 0.99 
-1 randdefecten dichtheid rd 0.4E6 m 

breedte zijgebieden w 2.0 J.Llll 

gebied 1 2 3 

N-GaAlAs p-GaAs P-GaAlAs 

donor concentratie 4E17 1E17 1E17 
-3 cm 

acceptor concentratie 1E17 8E18 4E17 -3 cm 

Al-As verhouding 0.3 0.0 0.3 
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BIJLAGE F 

STROOMDIAGRAMMEN VAN SUBROUTINES 

startwaarde 

IN/2 

bepaling IN en ~ 
formule 5. 1. 1 

test op afbreekfout nee 

~ < x % 

ja 

splits het integratiegebied 

a, (a+b)/2 en (a+b)/2,b 

compenseer met afbr. f. 

IN = IN + ~ 

integreer beide intervallen 
I-I( a+b) I(a+b b) - a,2 + 2' 

Eindresultaat 

I 

fig F.1 Stroomdiagram van de integratieprocedure 
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startwaarde 

E = E -AE g 

pl = E P = E + dE 2 
p3 = E + 2dE 

I 
verklein de stap 

dE = dE/2 

g(p1J < glp2 J en I 
g(p2) < g(p3) 

E = E + dE 

test op afbreekfout nee 
dE < x Y. 

Ja 

Eindresultaat 

gmax(= g(p2)) 

fig F.2 stroomdiagram van de procedure die het maximum 

bepaalt van de versterking als functie van de foton 

energie. 
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