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1 SAMENVATTING 

In dit afstudeeronderzoek is nagegaan of stroomblokkering bij de 

spiegels van een (S.A.S.-) halfgeleiderlaser de levensduur van de 

laser kan verlengen. Deze stroomblokkering is bij de spiegels van 

twee verschillende quanturn-weUstructuren en een conventionele 

structuur ingebouwd door daar plaatselijk de toplaag weg te 

etsen. Nadat een metallisatie over de toplaag is aangebracht 

ontstaat een niet geleidende overgang (Schottky-barriëre) op 

plaatsen waar de toplaag is weggehaald. 

Halfgeleiderlasers degraderen bij de spiegels. Dit gebeurt 

waarschijnlijk door de aanwezigheid van stroom of licht bij de 

spiegels. 

Als de stroom bij de spiegels wordt weggehaald kan de levensduur 

van de laser mogelijk worden verlengd. Het gevaar bestaat echter 

dat, omdat de absorptie in de ongepompte gebieden bij de spiegels 

toeneemt, de levensduur van de laser juist wordt verkort. De 

stroomblokkeerlengte bepaald onder andere de mate van absorptie. 

De stroomblokkeerlengte bij de spiegels is theoretisch bepaald 

waarbij de absorptie bij de spiegel~ zo laag mogelijk is 

gehouden. 

Het etsen van de toplaag en de werking van de stroomblokkering 

door het aanbrengen van een Schottky-barriëre is gecontroleerd 

met als resultaat dat de etsmethode een geschikte methode is om 

de stroomblokkering in te bouwen. 

Hierna is van de stroomgeblokkeerde lasers het catastrofale 

vermogen gemeten en vergeleken met niet-geblokkeerde 

referentie lasers. Hieruit blijkt dat een stroomblokkering van 

zo'n 10 ~m bij de spiegels geen invloed heeft op het catastrofale 

vermogen zodat de absorptie bij de spiegels beperkt lijkt te 

blijven. 

Tevens is geconstateerd dat stroomblokkering bij de spiegels 

nauwelijks invloed heeft op de drempelstroom en de differentiële 

efficiëntie van de laser zodat de lasereigenschappen nauwelijks 

veranderen door stroomblokkering. 

In de levensduurproeven is gekeken 

werkstroom van de laser als het 

gehouden wordt. Dit is gedaan voor 
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naar de toename van de 

vermogen daarbij constant 

twee quantum-wellstructuren 



(Q.W.a en Q.W.b) en een conventionele structuur. 

Aan quantum-wellstructuur, Q.W.a is een lagere degradatiesnelheid 

gemeten. Aan quantum-wellstructuur Q.W.b is geen degradatie 

gemeten als gevolg van een te korte test tijd bij het gekozen 

vermogen. De conventionele laserstructuren zijn allen uitgevallen 

gedurende de testperiode waarbij Weibullgrafieken aantonen dat de 

stroomgeblokkeerde structuren later uitvallen dan de 

referentiestructuren. 

Deze resultaten maken het aannemelijk te veronderstellen dat 

stroomblokkering bij de spiegels zorgt voor een verbetering in 

het levensduurgedrag. 
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2 INLEIDING 

Omdat laserovergangen plaatsvinden tussen discrete energie

overgangen komen ook halfgeleidermaterialen (waar de 

energieniveau's in energiebanden zijn opgesplitst) in aanmerking 

voor laserwerking. Sinds enkele decennia wordt er dan ook gewerkt 

aan de ontwikkeling van de halfgeleiderlaser. Eén van de meest 

opvallende eigenschappen van de halfgeleiderlaser is de afmeting. 

Het laserlicht zit namelijk opgesloten in een trilholte met een 

lengte van ± 250 J.Lm wat de halfgeleiderlaser (naast zijn lage 

prijs ten opzichte van andere laserbronnen) aantrekkelijk maakt 

voor een aantal toepassingen : 

-e.D.: Halfgeleiderlasers worden reeds op grote schaal toegepast 

in compact disc spelers. Het benodigde laservermogen is laag (± 

5 mW) omdat slechts naar de intens i te ltsveranderingen in de 

tegen de plaat gereflecteerde bundel wordt gekeken. 

- M.O.-recording: Bij deze technologie is het naast het lezen van 

informatie vanaf een e.D. -plaat ook mogelijk informatie te 

wissen en te schrijven. Met een magneetveld kunnen de 

magnetische momenten in een speciaal soort e.D. -plaat worden 

gericht waardoor de reflectiecoëfficiënt van de plaat 

plaatselijk verandert. Om de momenten te kunnen richten is een 

bepaalde hoeveelheid energie op de plaat nodig die met een 

laserbundel kan worden gerealiseerd. Het vermogen dat daarvoor 

uit de laser moet komen ligt een stuk hoger dan bij 

e.D.-toepassingen (± 40 mW). 

- Glasvezeltechnologie: De opkomst van de glasvezel vereist een 

krachtige, betrouwbare zender van lichtsignalen met een grote 

coherentielengte. De halfgeleiderlaser is hiervoor een zeer 

geschikte kandidaat. 

Voor al deze toepassingen is een betrouwbare laserbron vereist. 

De levensduur van de laser dient dus zo hoog mogelijk te zijn. 

Een mogelijke techniek om de levensduur te verbeteren is het 

weghalen van de stroom bij de spiegels van de laser. De stroom 

wordt namelijk over de gehele lengte door de laser gestuurd. Door 

het aanbrengen van stroomblokkering bij de spiegels wordt de 

stroom hier weggehaald en de levensduur wellicht verlengd. Er 

zijn een drietal laserstructuren met stroomblokkering gemaakt 
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waarvan het levensduurgedrag is bestudeerd. 

Alvorens op deze techniek in te gaan wordt in hoofdstuk 3 de 

halfgeleiderlaser in zijn algemeenheid behandeld. 

Hoofdstuk 4 gaat in op de degradatie van de laser en hoofdstuk 5 

motiveert de keuze voor stroomblokkering als poging om de 

levensduur te verbeteren. 

In hoofdstuk 6 wordt een model behandeld dat de stroomspreiding 

beschrijft en daaruit volgt dan een afschatting van de lengte 

waarover de stroom bij de spiegels moet worden geblokkeerd. 

Hoofdstuk 7 behandelt het fabricageproces van de laser en in 

hoofdstuk 8 wordt de meetopstelling beschreven. 

In hoofdstuk 9 worden de resultaten van de metingen behandeld die 

in hoofdstuk 10 worden bediscussiëerd. Tenslotte worden in 

hoofdtuk 11 conclusies getrokken uit de resultaten en discussie. 
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3 DE HALFGELEIDERLASER 

3. 1 Laserwerking 

Een laser is een trilholte, ook wel cavity genoemd, waarin zich 

een lasermedium bevindt dat aan de voor- en achter-zijde begrensd 

wordt door spiegels. Overgangen tussen de energieniveau's 

waarover de electrenen in dat medium zijn verdeeld, kunnen 

aanleiding geven tot de opwekking van licht. In figuur 3.1 staan 

de toestanden van een systeem dat slechts twee energietoestanden 

voor de electrenen kent. 

toestand 2 
"2 

rv\/'\Y '\1\1\.p. 
f\./V\p 
~ '\JV\p 

absorptie gestimuleerde spontane 
emissie emissie 

n I 
toestand I 

figuur 3.1 : Energieniveau's en overgangen daartussen 
in een tweetoestandensysteem. 

Tussen de twee niveau' s spelen zich in een laser een drietal 

processen af absorptie, gestimuleerde emissie en spontane 

emissie. De mate waarin elk van de processen zich manifesteert is 

onder andere afhankelijk van de verdeling van de electrenen over 

de twee niveau's. De overgangsprocessen in het systeem gaan 

gepaard met een energieoverdracht die gelijk is aan het verschil 

tussen de beide energieniveau's. Bij het beschrijven van de drie 

processen worden dus alleen fotonen bedoeld met een energie die 

precies gelijk is aan het verschil tussen de beide 

energieniveau's. 

Wanneer een foton een electron passeert dat zich in toestand 1 

bevindt kan dit electron het foton absorberen en overgaan naar 
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toestand 2. De bijbehorende aborptiesnelheid is evenredig met het 

aantal electrenen in toestand 1 en met het aantal fotonen per 

volume-eenheid in de buurt van het electron : de fotondichtheid, 

in formule : 

met 

r = B n P 
ab 12 1 

r 
ab 

-3 -1 absorptiesnelheid van fotonen (m s ) 

(3.1) 

B 
12 

evenredigheidsconstante (bevat ondermeer de over

gangswaarschijnlijkheid voor interbandabsorptie) 

n electrondichtheid in toestand 1 
1 

P fotondichtheid 

Het tweede proces treedt op als het electron zich in het bovenste 

energieniveau bevindt. Onder invloed van een foton kan het 

electron vervallen naar niveau 1 waarbij het een foton uitzendt. 

Dit proces is tegenovergesteld aan absorptie waar juist een foton 

wordt onttrokken in plaats van vrijgegeven. De snelheid waarmee 

electrenen gestimuleerd vervallen kan in formule als volgt worden 

uitgedrukt 

met 

r = B n P (3.2) 
st 21 2 

r 
st 

B 
21 

gestimuleerde emissiesnelheid van fotonen 

evenredigheidsconstante (bevat ondermeer de over

gangswaarschijnlijkheid voor gestimuleerde emissie) 

n electrondichtheid in toestand 2 
2 

Spontane emissie tenslotte is het laatste ove.rgangsproces. Hier 

vervalt een electron van toestand 2 naar toestand 1 zonder dat 

een foton dit proces initi~ert. De spontane emissiesnelheid is 

dan ook onafhankelijk van de fotondichtheid. Deze snelheid kan 

als volgt worden uitgedrukt : 

met 

r = A n (3.3) 
sp 21 2 

r sp 
A 

21 

spontane emissiesnelheid van fotonen 

evenredigheidsconstante (bevat ondermeer de over

gangswaarschijnlijkheid voor spontane emissie) 
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Van deze drie processen die zich in de lasertrilholte afspelen 

zorgt de gestimuleerde emissie voor de laserwerking. De absorptie 

geeft aanleiding tot verliezen van fotonen en de spontane emissie 

tot verliezen van electrenen in toestand 2 in de laser. Een foton 

dat tussen de spiegels heen en weer wordt gereflecteerd kan, 

zodra het een aangeslagen electron passeert, een gestimuleerd 

foton vrijmaken en het electron laten vervallen naar toestand 1. 

Het tweede foton heeft daarbij dezelfde golflengte en fase als 

het eerste foton en wordt in dezelfde richting uitgezonden. De 

twee fotonen kunnen nu allebei een gestimuleerd proces op gang 

brengen en op hun weg zodoende voor een kettingreactie zorgen 

waarbij steeds meer fotonen worden vrijgemaakt. Op deze manier 

kan het licht in de laser worden versterkt. 

Zoals uit (3.2) blijkt kan de gestimuleerde emissie alleen 

plaatsvinden als er genoeg electrenen in toestand 2 zitten. 

Einstein heeft relaties afgeleid tussen de coëfficiënten A, B 
12 

en B [ 1]. Daaruit blijkt ondermeer dat B = B . Dit betekent 
21 12 21 

dat er meer gestimuleerde emissie dan absorptie is als n groter 
2 

is dan n . Deze situatie waarbij er meer electrenen in toestand 2 
1 

dan in toestand 1 zitten, wordt populatie-inversie genoemd. 

Populatie-inversie is een voorwaarde waaraan moet worden voldaan 

om laserwerking te krijgen. 

Een halfgeleider is geen tweetoestandensysteem maar een systeem 

waarin de electrenentoestanden zijn verdeeld over energiebanden 

die door verboden zönes worden gescheiden (zie figuur 3.2). 

Desondanks kunnen ook tussen twee energietoestanden in de 

energiebanden 

plaatsvinden. 

van een halfgeleider energieovergangen 

De vereiste populatie-inversie kan in een 

halfgeleiderstructuur bij een p/n-junctie worden bereikt door er 

een stroom door te sturen. In de buurt van de junctie onstaat de 

situatie dat voor bepaalde toestanden waartussen 

energieovergangen kunnen plaatsvinden meer electrenen in de 

geleidings- dan in de valentie-band zitten. (Zie figuur 3.2) 
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figuur 3.2 Populatie-inversie in een halfgeleider 

Er kan dan interbandabsorptie, gestimuleerde en spontane emissie 

plaatsvinden tussen elk paar electrontoestanden in de valentie

en geleidings-band. Welke energieovergang de uiteindelijke 

laserenergie zal worden wordt in 3.3 behandeld. 

3.2 Gain en laservoorwaarde 

Wanneer een foton door de trilholte loopt kunnen er twee dingen 

gebeuren. Het kan worden geabsorbeerd of het kan een gestimuleerd 

foton vrijmaken. In het eerste geval zal de intensiteit van een 

bundel fotonen afnemen met de afgelegde weg, in het tweede geval 

zal de intensiteit juist toenemen. De netto gestimuleerde emissie 

in een laser wordt nu gedefiniëerd als het verschil tussen de 

gestimuleerde emissie en de absorptie, de netto absorptie als het 

verschil tussen de absorptie en de gestimuleerde emissie. Analoog 

aan de absorptiecoëfficiënt, die de netto absorptie beschrijft 

kan nu de zogenaamde gaincoëfficiënt worden ingevoerd die de 

netto gestimuleerde emissie beschrijft : 
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1 dL(z) 
g = -a = L(z) dZ (3.4) 

met g = gaincoëfficiënt 

a = absorptiecoëfficiënt (interbandabsorptie) 

L(z) = intensiteit ter plekke z 

dL(z) = verandering van de intensiteit na het doorlopen 

van een afstandje dz (ten gevolge van interband

processen). 

De oplossing van deze differentiaalvergelijking luidt 

L(z) (3.5) 

met L = intensiteit ter plekke z = 0 
0 

Het teken van g geeft aan of er sprake is van netto gestimuleerde 

emissie of netto absorptie. Netto gestimuleerde emissie vindt 

plaats zodra de gaincoëfficiënt positief is. Een positieve 

gaincoëfficiënt hoeft echter nog niet tot laserwerking te leiden 

want ook de laserstructuur speelt nog een rol. 

In de lasercavi ty namelijk kunnen naast de interband-absorptie 

ook nog andere absorptieprocessen voor een extra verlies zorgen. 

De daarmee samenhangende absorptiecoëfficiënt wordt aangeduid als 

a. 
r 

Een tweede verliesfactor die in de laserstructuur wordt 

geïntroduceerd is het proces dat fotonen verloren gaan bij de 

spiegels. (Om licht uit de laser te krijgen zal tenminste een van 

de spiegels gedeeltelijk doorlatend moeten zijn.) 

Laserlicht loopt heen en weer door de laser. Als de intensiteit 

van de bundel op een bepaalde plaats in de laser gelijk is aan L 
0 

geldt na een rondgang van het licht door de cavity : 
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met 

L = L R R 
2 (g-o: ) 1 

e r 
1 0 v a 

L 
1 

R 
a 

R 
V 

1 

= intensiteit van de laserbundel na een rondgang 

= reflectiecoefficient van de achterspiegel 

= reflectiecoefficient van de voorspiegel 

= lengte van de trilholte 

(3.6) 

In figuur 3.3 staat weergegeven hoe de intensiteit van de 

varieert met de afgelegde weg door de lasertrilholte. lichtbundel 

figuur 3.3 Verloop van de bundelintensiteit in de 
lasertrilholte 

Voor laserwerking moet gelden dat L
1 

= L 
0 

(anders zou het 

laserproces instabiel zijn. ) Dus 

R R (3.7) 
v a 

De gain die aan deze relatie voldoet is de gain bij het 

drempelpunt waar laserwerking begint, ook wel de gain bij 

threshold (gth) genoemd. Uit (3.7) volgt dus voor de uitdrukking 

van de gain bij threshold 

(3.8) 
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Zodra de gaincoëfficiënt (ook wel kortweg gain genoemd) gelijk is 

aan gth ontstaat de situatle dat er vla gestimuleerde emissie na 

elke rondgang door de lasertrilhol te evenveel fotonen worden 

vrijgemaakt als er via de diverse verliesprocessen verloren gaan 

: laserwerking. 

3.3 Drempelstroom en L/1 karakteristiek 
w 

Zodra door een halfgeleider een stroom wordt gestuurd zal de 

geleidingsband bij de depletion zöne opgevuld worden met 

electrenen tot E en de valentieband met gaten tot E zoals 
fe fh 

staat afgebeeld in figuur 3.2. (Zodra de populatie-inversie in de 

laser groot genoeg is worden de bezettingsfuncties voor de 

verschillende ladingsdragers met aparte fermifuncties beschreven. 

E en E worden ook wel 
fe fh 

de quasi-ferminiveau's van deze 

fermifuncties genoemd. ) Dit opvullen van de energiebanden door 

middel van een electrische stroom wordt ook wel "electrisch 

oppompen" van de banden genoemd. De waarde van de 

quasi-ferminiveau's (die in figuur 3.2 staan afgebeeld) is groter 

of kleiner naarmate de laserstroom groter of kleiner is. De 

gestimuleerde emissie en daarmee de gaincoëfficiënt is 

afhankelijk van de toestanden waartussen de overgang plaatsvindt 

en dus afhankelijk van de energie. Om de gain als functie van de 

energie te kunnen berekenen moeten onder andere de vorm van de 

banden, de toestandsdichtheden en de overgangswaarschijnlijkheden 

bekend zijn bij een bepaalde energieovergang. 

Gowar [ 1] heeft deze berekening vereenvoudigd door uit te gaan 

van een parabolische bandenstructuur met een constante 

overgangswaarschijnlijkheid tussen de diverse energieniveau's. 
~ Hij verwaarloost daarbij de R-selectie regel. Het verband tussen 

de gaincoëfficiënt en de overgangsenergie dat daaruit volgt staat 

voor diverse waarden van de stroomdichtheid weergegeven in figuur 

3.4 (voorT~ 0 K). 

Het verhogen van de stroomdichtheid heeft tot gevolg dat er meer 

ladingsdragers in de energiebanden worden gestopt waardoor E en 
fe 

E hoger komen te liggen. Hierdoor neemt de gaincoëfficiënt voor 
fh 
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elke energiewaarde toe. 

Bij elke stroomdichtheid hoort een overgangsenergie waar de gain 

maximaal is (g=g ). Verhoging van de stroomdichtheid leidt tot 
ma x 

een verhoging van g en de bijbehorende energie. Zodra de 
ma x 

stroomdichtheid zo hoog is dat g gelijk wordt aan g zal de 
max tb 

laser gaan werken met de bijbehorende overgangsenergie die groter 

is dan de bandafstand (zie figuur 3.4). Die stroomdichtheid wordt 

de drempelstroomdichtheid (thresholdstroomdichtheid), J 
tb 

genoemd. Het verschil tussen de laserenergie en de bandafstand is 

de zogenaamde Bernstein-shift. 

g 
9max 

!:Jth 

E 

figuur 3.4 Gain als functie van de energie 

Zodra de drempelstroomdichtheid wordt bereikt zal laserwerking 

optreden. De energie van een foton is bij 0 K gelijk aan het 

verschil tussen E en E omdat de gain bij 0 K maximaal is voor 
fe fb 

de grootste energieovergang. 

Deze laserovergang staat afgebeeld in figuur 3.5. In deze figuur 

16 



zijn tussen alle overgangen waarvoor de toestand van 

populatie-inversie optreedt, ook nog spontane vervalprocessen 

mogelijk. 

Verder verhogen van de stroomdichtheid leidt niet meer tot een 

verder opvullen van de banden maar tot een grotere intens i telt 

van het gestimuleerde licht. 

figuur 3.5 Laserovergang in het bandenplaatje 

Dit alles leidt tot de voor de laser karakteristieke L/I curve 
w 

waarin de lichtopbrengst in mW staat uitgezet tegen de werkstroom 

in mA. 

Als de stroomdichtheid kleiner is dan J vindt electronverval 
th 

voornamelijk spontaan plaats zodat de fotonen in alle richtingen 

worden uitgezonden. De omzetting van stroom in licht dat in de 

richting van de laserbundel wordt gestraald vindt in het geval 

van spontane emissie daardoor relatief inefficiënt plaats. Na het 

thresholdpunt neemt de gestimuleerde emissie steeds meer toe. De 

banden worden dan niet verder meer opgevuld en de richting van de 

fotonen is precies die van de laserbundel. De omzetting van een 

stroomtoename in extra licht vindt nu veel efficiënter plaats. 

De L/I karakteristiek heeft dus de typische vorm die is 
w 

afgebeeld in figuur 3.6. 
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L (mHl 

I 111 <mA) 

figuur 3.6 De L/I karakteristiek 
w 

De richtingscoëfficient (dL ) in deze figuur voor I >I wordt de dl w th 
w 

differentiële efficiëntie (~ ) genoemd. 
D 

Bovenstaand verhaal (bij een temperatuur van 0 K) kan ook worden 

gehouden voor een eindige temperatuur. Een toename in de stroom 

zorgt dat de banden worden opgevuld zoals aangegeven in figuur 

3.7. 

figuur 3.7 

a b c 

Het opvullen van de energiebanden met een 
toenemende stroom (T > 0 K) 
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In tegenstelling tot de situatie bij 0 K vinden energieovergangen 

plaats in het gehele gebied E > E = E - E . Als T '~'- 0 K ligt 
q C V 

niet meer bij de hoogste overgangsenergie maar bij een 

energieovergang waar de gain maximaal is. Ook hier levert een 

verder verhogen van de stroom boven I geen verder opvullen van 
th 

de banden meer maar wederom een toename in de mate van 

gestimuleerde emissie. 

situatie bij T = 0 K. 

De LII curve 
w 

3.4 De dubbele heterojunctielaser 

I : opsluiting van ladingsdragers 

is gelijkvormig aan de 

Voor laserwerking is een populatie-inversie nodig die groot 

genoeg is om de gain bij threshold te bereiken. Het is daarom 

noodzakelijk om de electronen en gaten te concentreren in een 

bepaald gedeelte in de halfgeleiderstructuur. In dit gebied zal 

de laserwerking plaatsvinden. 

Bij een pin-overgang waardoor een electrische stroom wordt 

gestuurd ontstaat een gebied (de zogenaamde depletionzöne) waar 

de verdeling van de electronen en die van de gaten elkaar 

overlappen (zie figuur 3.8). 

N 

figuur 3.8 

I ad I ngsdr agersconcen t r • tIe 

depletion 

z8ne 

g~ten 

p 

~z 

Ladingsdragersverdeling in een pin-junctie 
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Een laserstructuur waar de gestimuleerde emissie in dit gehele 

overlappingsgebied van electronen en gaten wordt opgewekt is de 

homojunctielaser waar het p- en n-type gebied van het zelfde 

materiaal zijn gemaakt. 

Het concentreren van ladingsdragers gebeurt tamelijk inefficiënt 

in dit soort structuren en er zijn relatief grote stromen nodig 

om laserwerking te laten plaatsvinden. 

In de dubbele heterojunctielaser wordt een betere methode 

gebruikt om de ladingsdragers in een klein gebiedje te 

concentreren. In dit verslag wordt alleen naar dit soort 

structuren gekeken. 

In deze structuren is een dunne intrinsieke GaAs laag, ook wel de 

aktieve laag genoemd, aangebracht tussen twee zogenaamde 

claddinglagen, die bestaan uit AlGaAs. Eén van deze lagen is een 

p-type laag en wordt dan ook wel aangeduidt als de pAl-laag, de 

andere claddinglaag is n-type en wordt daarom de nAl-laag 

genoemd. In deze structuur bevindt de pin-junctie zich ergens in 

de buurt van de aktieve laag en de stroom loopt dwars door het 

lagenpakket over de volle breedte van het pakket. 

Het verloop van de bandafstand over deze drie lagen staat 

afgebeeld in figuur 3.9. 

Ec 

AlGaAs GaAs AlGaAs 

Ev 
~y 

figuur 3.9 : Het verloop van de bandafstand in een 
dubbele heterojunctiestructuur 

In deze figuur is te zien dat bij de overgangen van de aktieve 

laag naar de claddinglagen een potentiaalput voor de electronen 
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in de geleidingsband en voor de gaten in de valentieband 

ontstaat. Deze potentiaalverdeling zorgt ervoor dat de vrije 

ladingsdragers die in de buurt van de pin-junctie zitten nu in de 

aktieve laag worden opgesloten. Om voldoende populatie-inversie 

in dit relatief kleine gebied te krijgen is een veel kleinere 

stroom nodig dan in structuren zonder aktieve laag. 

De ladingsdragers kunnen dus in de transversale- (y-) richting 

worden opgesloten door een potentiaalput aan te brengen. (Zie 

figuur 3.10 voor de aanduiding van de drie verschillende 

richtingen. De in deze figuur gedefiniëerde richtingen gelden 

in dit gehele verslag.) In de laterale (x-) richting moeten de 

ladingsdragers ook worden geconcentreerd. Dit wordt gedaan door 

in de laserstructuur vlak boven de aktieve laag een zogenaamde 

stripe in te bouwen die ervoor zorgt dat de stroom die door de 

laserstructuur loopt, door een zeer smal gedeelte van de aktieve 

laag gaat (zie figuur 3.10). Deze stripe wordt gecreëerd door in 

de laserstructuur een niet geleidend gebied aan te brengen. De 

stroom door die door de aktieve laag stroomt loopt nu door het 

gearceerde gebied van de aktieve laag dat in figuur 3. 10 staat 

aangegeven. 

figuur 3.10 

Y'" 
I,. 

.. .. 
L 

" > .. 
c .. 
L ... 

x 

Electrische opsluiting in een hetero
junctielaser 

Het aanbrengen van een stripe wordt bij Philips op twee manieren 

gedaan. Omdat de opsluiting van het licht in de laserstructuur 
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sterk afhangt van de methode waarop de stripe is ingebouwd worden 

beide manieren bij de opsluiting van het licht behandeld. 

II opsluiting van licht 

Licht bestaat uit fotonen. In het geval van laserlicht hebben al 

deze fotonen dezelfde energie, fase en richting. In een trilholte 

zullen alle fotonen optellen tot één intensiteitsverdeling van 

het licht en zo een mode vormen. 

De structuur van de heterojunctielaser heeft direkte gevolgen 

voor de opsluiting van deze mode. De cavi ty sluit het licht 

namelijk in de drie ruimtelijke richtingen op verschillende 

manieren op. 

Allereerst wordt het licht in de longitudinale- (z-) richting 

opgesloten tussen de spiegels die de lasertrilholte definiëren. 

Omdat GaAs een grotere brekingsindex heeft dan AlGaAs is het 

verloop van de brekingsindex in de transversale richting 

blokvormig. Een dergelijk verloop van de brekingsindex is een 

soort optische potentiaalput zodat het licht in deze put zal 

worden geconcentreerd (zoals dat ook in glasfibers gebeurt). In 

figuur 3. 11 staat de verdeling van de lichtintensiteit in de 

figuur 3.11 

I<yl 

AlGaAs GaAs AlGaAs 

-y 

Intensiteitsverdeling van het licht in 
de transversale richting 

transversale richting afgebeeld. Daarin is te zien dat slechts 

een gedeelte van de totale intensiteit in de aktieve laag zit 
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Dit gedeelte wordt ook wel de confinementfactor (kortweg 

confinement) genoemd: 

met 

d/2 

f E(y)E.(y)dy 

-d/2 r = ---------------co 

f E(y)E*(y)dy 

-co 

r confinement 

d aktieve laagdikte 

(3.9) 

E(y) veldverdeling van het licht in de transversale 

richting 

De confinement is afhankelijk van de dikte van de aktieve laag en 

de brekingsindices van de aktieve laag en claddinglagen. 

Doordat slechts een fractie r in de actieve laag zit kan ook maar 

een fractie r van de lichtintensiteit bijdragen tot de 

gestimuleerde emissie. In vergelijking (3.8) is verondersteld dat 

alle lichtintensiteit bijdraagt aan de gestimuleerde emissie. 

Deze vergelijking moet dus gewijzigd worden in de onderstaande 

vorm. 

-r « (3.10) 

Voor de bepaling van de confinementfactor moeten de 

maxwellvergelijkingen in de aktieve laag en de claddinglagen 

worden opgelost. Deze oplossingen moeten vervolgens aan elkaar 

worden gefit door te eisen dat de veldverdeling continu en 

differentiëerbaar moet zijn. Vervolgens kan r met behulp van 

(3.9) worden bepaald. 

In de laterale- (x-) richting tenslotte wordt de opsluiting van 

het licht bepaald door de methode die wordt toegepast om de 

stripe aan te brengen. Philips hanteert twee manieren om deze 

stripe te maken. 
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A: Aanleg van de stipe door een proton bombardement (ga in 

guiding): 

De pAl-laag gaat over van electrisch geleidend naar niet 

geleidend zodra er een proton bombardement in wordt uitgevoerd. 

Door zo'n proton bombardement uit te voeren in de gebieden naast 

de stripe worden niet geleidende gebieden aangelegd. Het 

laserlicht onstaat dan op die plaatsen in de aktieve laag onder 

de stripe waar de stroomdichtheid groter is dan J . De 
th 

aanwezigheid van voldoende gain op deze plaatsen bepaald dat het 

licht alleen daar wordt opgewekt. Men spreekt in dit geval dan 

ook van gain-guided lasers. Structuren waarbij via een proton 

bombardement eenstripeis aangebracht worden P.B.-lasers genoemd 

(P.B. staat voor Proton Bombarded). 

B:Aanleg van de stripe met behulp van een stroomblokkeringslaag 

(index gulding): 

Bij een tweede manier om de stripe aan te brengen worden op de 

drielagenstructuur nog extra lagen aangebracht. Allereerst wordt 

op de pAl-laag een een n-type GaAs-laag gegroeid. Deze laag wordt 

de C.B.L. (Current Blocking Layer) genoemd. Daarna wordt uit deze 

C.B.L. een baan weggeëtst zodat een lagenpakket zoals in figuur 

3.12a ontstaat. Deze baan die ter plekke van de stripe ontstaat 

wordt de bak genoemd. 

Over deze structuur wordt vervolgens een tweede p-type AlGaAs 

laag gegroeid, de pAl-2-laag (zie figuur 3.12b). 

Deze structuur wordt een S.A.S. (Self Aligned Structure) genoemd. 

Ladingsdragers in een S.A.S. worden gedwongen om door de bak te 

stromen omdat de n-type C. B.L. voor een gesperde n/p-junctie 

zorgt die de stroom naast de bak blokkeert. 

De verdeling van ladingsdragers in de aktieve laag van 

S. A.S. -lasers is dezelfde als in de P. B. -structuren. Het licht 

echter dat dientengevolge in hetzelfde gebied wordt opgewekt als 

in P. B. -structuren voelt nu echter ook in de laterale richting 

een blokvormige brekingsindexstap zodat het ook in deze richting 

in een optische potentiaalput wordt opgesloten. 
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figuur 3.12a 

y 

/---~" bak 

Aanbrengen van een stripe in een S.A.S.
structuur 

y 

C. B.L. 

figuur 3.12b Aanbrengen van de pAl-2 

Om te begrijpen hoe deze brekingsindexstap wordt ingebouwd is het 

noodzakelijk om de optische opsluiting in de transversale 

richting nog eens te bekijken. Van de totale intensiteit van het 

licht zit maar een gedeelte (r) in de aktieve laag. Daardoor 

"voelt" het licht in de laterale richting een, over het 

lagenpakket gewogen, effectieve brekingsindex (zie [2]). Omdat in 

het centrum van de laser de C.B.L. is weggeëtst (waardoor op die 

plaats een materiaal met een andere brekingsindex zit) "voelt" 

het licht onder de stripe een hogere effectieve brekingsindex dan 
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het licht onder de C.B.L. 

Lasers zoals bijvoorbeeld de S. A.S. -laser, die een blokvormig 

effectieve brekingsindexprofiel in de laterale richting hebben 

worden dan ook index-guided structuren genoemd. De grootte van de 

brekingsindexstap die in de laterale richting wordt aangebracht 

is onder andere afhankelijk van de dikte van de pAl-1-laag en de 

aktieve laag. 

3.5 Quanturn-well lasers 

Als de aktieve laag van de laserstructuur kleiner is dan de De 

Broglie golflengte van de ladingsdragers beginnen quanturneffecten 

een rol te spelen. De ladingsdragers die in de aktieve laag 

worden ingevangen komen dan terecht in een quanturnput die zorgt 

voor een opsluiting van de de ladingsdragers in de transversale 

richting. In deze quanturnput wordt de impuls van de 

ladingsdragers in de transversale richting opgesplitst. De 

energieën van de ladingsdragers in een quanturn-well laser kunnen 

zodoende de volgende waarden aannemen : 

met 

E 
QW 

E 
QW 

b 

m 

k 
x 

k 
z 

E 
n 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

(3. 11) 

energieniveau in een quanturn-well laser 

constante van Planck 

effectieve massa van de ladingsdragers 

golfvector van de ladingsdragers in de x-richting 

golfvector van de ladingsdrages in de z-richting 

gequantiseerde energie in de z-richting 

De energietoestanden zoals in vergelijking (3. 11) liggen in de 

R-ruimte in evenwijdige vlakken loodrecht op de k -richting. Een 
y 

berekening van de toestandsdichtheid als functie van de energie 

geeft dientengevolge de vorm die in figuur 3.13 staat afgebeeld. 

In deze figuur staat tevens de vorm van de quanturnput met de 

bijbehorende energieniveau's afgebeeld. 
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figuur 3.13 Energieniveau's en toestandsdichtheden 
in een quantum-well laser 

De ligging van de niveau' s in een quanturn-we U laser verschilt 

dus wezenlijk van de ligging in een conventionele aktieve laag en 

hangt met name af van de dikte van de quantum-well laag. De 

opsluiting van ladingsdragers en licht gebeurt op dezelfde wijze 

als in de conventionele lasers. Omdat de quantwn-well zo dun is 

volgt uit vergelijking (3.9) een zeer lage confinement. De 

confinement kan worden vergroot door de quantwn-well in een 

zogenaamde G.R. IN.-structuur (Graded Refractive Index) te 

groeien. De overgang tussen de quantwn-well en de claddinglagen 

gebeurt in een G.R. IN. geleidelijk door de aluminiumconcentratie 

in het AlGaAs geleidelijk te variëren. De bandafstand en de 

brekingsindex variëren nu over een veel breder gebied. 

Berekeningen van de verdeling van de lichtintensiteit leveren in 

dit geval een grotere waarde voor r. De confinement kan ook 

vergroot worden in een zogenaamde multiple quantwn-well (M.Q.W. ). 

In deze structuur worden een aantal quantwn-wells, gescheiden 

door barriëres (AlGaAs lagen), in de aktieve laag aangebracht. De 

hoogte en breedte van de potentiaalvariaties van de barriëres 

zijn zodanig gekozen dat de quanturntoestanden van de 

afzonderlijke wells via tunneling koppelen tot quanturntoestanden 

voor de M.Q.W. 

In een M. Q. W. die in een G. R. IN. is ingebouwd is de 

confinementfactor bij benadering evenredig met het aantal wells 
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[3]. De variatie van de potentiaal, die samenhangt met de 

variatie van de bandafstand, staat voor een dergelijke structuur 

in figuur 3.14 weergegeven. 

G.R. IN. 

Ec----~---------------------;~--

figuur 3.14 

M.a.w. --~Y 

Variatie in de bandafstand van een 
M.Q.W. in een G.R.IN. 
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4 DEGRADATIE 

Zoals alle gebruiksvoorwerpen is ook de halfgeleiderlaser 

onderhevig aan slijtage. In het geval van de halfgeleiderlaser 

spreekt men van degradatie, waar na het bedrijven van de laser op 

den duur minder licht bij dezelfde werkstroom uit de laser komt. 

In een laser zijn fysisch gezien alleen licht en stroom aanwezig 

zodat alleen deze twee verschijnselen de aanvankelijke oorzaak 

van de degradatie kunnen zijn. 

Er bestaan twee onderscheidbare degradatlemechanismen, 

catastrofale- en geleidelijke- degradatie. Daarnaast kan de 

degradatie ook nog op verschillende plaatsen in de laser 

plaatsvinden zodat ook nog onderscheid kan worden gemaakt tussen 

interne- en spiegel-degradatie. 

4. 1 Catastrofale degradatie 

Als een L/I -curve van een laser wordt bepaald door de 
w 

lichtintensiteit met toenemende werkstroom te meten, dan wordt op 

een zeker moment een vermogen bereikt waarbij de laser kapot 

gaat. In de curve is dit te zien aan het drastisch terugvallen 

van het vermogen van het licht dat uit de laser komt. Als de 

L/Iw-curve nogmaals wordt gemeten dan blijkt ~D duidelijk te zijn 

afgenomen en de curve wordt totaal anders van vorm. 

Henry e.a. [4] hebben de catastrofale degradatie onderzocht en 

wijten de afname van het lichtvermogen aan het plotseling smelten 

van de spiegels ter plekke van de uittredende lichtbundel 

(spiegeldegradatie). Het licht wordt verondersteld te worden 

geabsorbeerd bij de spiegels waardoor die spiegels warmer worden. 

Het verwarmen van de spiegels zorgt voor een extra toename van de 

absorptie omdat de bandafstand hier kleiner wordt. Bij een zeker 

vermogen worden de spiegels zo heet dat het halfgeleidermateriaal 

daar gaat smelten. Bepalend is hierbij de grootte van het gebied 

waar de warmte wordt geabsorbeerd. Het maximale vermogen (L ) 
ma x 

wordt in appendix A afgeleid als functie van de aktieve laagdikte 

en de confinement. Daarbij wordt verondersteld dat de absorptie 

van het licht alleen in de aktieve laag plaatsvindt. Er worden 
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twee mogelijke verbanden afgeleid 

I : Het warmteprofiel dat in de transversale richting over het 

lagenpakket staat en dat voor de catastrofale degradatie 

zorgt heeft een breedte die evenredig is met de aktieve 

laagdikte. In dit geval geldt L - d/r. 
ma x 

II: De breedte van het warmteprofiel is constant. In dit geval 

geldt L - 11r. 
ma x 

Naast de aktieve laagdikte en de confinement is het catastrofale 

vermogen ook nog afhankelijk van de absorptiecoëfficiënt bij de 

spiegels. Het catastrofale vermogen neemt namelijk af met een 

toenemende absorptiecoëfficiënt. 

De maximale vermogensflux waarmee de spiegels kunnen worden 
2 belast wordt geschat op 6 tot 12 MW/cm [4]. 

4.2 Geleidelijke degradatie 

L (mW) a 

b 

Llaser- ------------

figuur 4.1a Lil -curve 
w 

op t = 0 hr 

b L/1 -curve na 
w 

laserwerking gedurende een 

bepaalde tijd 
c L/1 -curve na 

w 
laserwerking gedurende een 

nog langere tijd 

Als een laser wordt gebruikt met een vermogen lager dan het 

catastrofale vermogen zal hij geleidelijk degraderen met een 
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degradatiesnelheid die toeneemt met het lichtvermogen. 

Geleidelijke degradatie is duidelijk te zien aan (veranderingen 

van) de L/I -curve van de laser. Voordat een laser wordt aangezet 
w 

kan deze curve de vorm hebben zoals curve a in figuur 4.1. 

Als de laser enige tijd op een bepaald vermogen wordt bedreven en 

daarna de L/I -karakteristiek nogmaals wordt gemeten dan wordt 
w 

bijvoorbeeld curve b van figuur 4. 1 gemeten. Als de laser nog 

langer op dit vermogen wordt gebruikt kan curve c van figuur 4.1 

ontstaan waar het laservermogen niet eens meer kan worden 

bereikt. Todoroki e.a. [6] hebben dit gedrag van de L/I -curve 
w 

bestudeerd en vermoeden dat er sprake is van een thermisch effect 

dat groter wordt in de tijd. 

Als de laser nu langere tijd wordt aangezet terwijl het 

uitgangsvermogen (L ) constant wordt gehouden dan blijkt uit 
laser 

figuur 4. 1 dat de werkstroom van de laser in de tijd toe zal 

nemen. Zodra het ingestelde lichtvermogen niet meer gehaald kan 

worden in de L/I -curve, is het einde van de levensduur van de 
w 

laser bereikt. Het is van belang deze levensduur te verlengen 

door de geleidelijke degradatie te verminderen. 

In de literatuur [5], [6], [ 11] staan aanwijzingen dat de 

degradatie van de lasers voornamelijk bij de spiegels 

plaatsvindt. Dit blijkt ook uit figuur 4.2. In deze figuur staan 

enkele zogenaamde levensduurplaatjes van een zelfde type laser 

weergegeven waarbij de werkstroom bij gelijk vermogen staat 

uitgezet tegen de tijd. In figuur 4.2a staat het resultaat van 

een aantal lasers met een zogenaamde opdampcoating op de spiegels 

terwijl de spiegels van de lasers die horen bij figuur 4.2b van 

een sputtercoating zijn voorzien. De fysische eigenschappen van 

de lasers met de verschillende coatings zijn hetzelfde maar het 

is bekend dat de sputtercoating de spiegel veel beter tegen 

externe invloeden beschermt dan de opdampcoating. In deze figuren 

is duidelijk te zien dat de sputtercoating een verbetering geeft 

ten opzichte van de opdampcoating in het levensduurgedrag. 

Hieruit mag geconcludeerd worden dat geleidelijke degradatie 

voornamelijk spiegeldegradatie (en dus geen interne degradatie) 

is. Dit bevestigt het vermoeden van spiegeldegradatie uit de 

liter a tuur. 
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figuur 4.2b : Levensduurplaatje van Q.W.-lasers 
met een sputtercoating 

Er bestaat geen duidelijke theorie over het degradatiemechanisme 

bij de spiegels. Er zijn wel enkele hypothesen gepubliceerd. 

Yonezu e.a. [5] delen het degraderen van de spiegels bijvoorbeeld 

in drie fasen in. 

In de eerste fase ontstaat een zeer dun oxidelaagje op de 

spiegels dat er voor zorgt dat dat bij de spiegels in de aktieve 

laag energieniveau's onstaan in de bandgap van het GaAs. 

Ladingsdragers kunnen dan via deze zogenaamde oppervlakte

toestanden vervallen waardoor warmte wordt gegenereerd [6]. Dit 

zorgt ervoor dat de bandafstand kleiner wordt bij de spiegels en 

de interbandabsorptie daardoor groter waardoor er steeds minder 

licht naar buiten treedt. 

Als de oxidelaag een dikte heeft van enkele tientallen 

nanometers begint fase 2 in het degradatieproces. De dikkere 
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oxidelaag geeft dan aanleiding tot verstrooiïng van licht in de 

oxidelaag en tot puntdefecten bij de spiegels in het laserkristal 

omdat het rooster van het oxidelaagje niet past op het 

GaAs-rooster. De puntdefecten kunnen weer aanleiding geven tot 

warmte ontwikkeling bij de spiegels door absorptie van licht. 

In fase 3 tenslotte vormen zich dislocatielijnen (ook wel 

D.L.D.'s (Dark Line Defects) genoemd) die onstaan bij de 

puntdefecten bij de spiegels. Dit zijn lijnen van rooster

defecten die voornamelijk langs de kristalrichting naar binnen in 

de lasercavi ty trekken waardoor een relatief groot absorberend 

gebied bij de spiegels ontstaat. 

Tevens wordt door het groter worden van deze gebieden het 

gedeelte van de lasercavity waar de gestimuleerde emissie voor 

voldoende gain zorgt steeds kleiner. 

In de drie fasen neemt ~D af zoals is te zien in figuur 4. 1. 
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5 STROOMBLOKKERING BIJ DE SPIEGELS 

5. 1 Motivatie voor stroomblokkering 

Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat geleidelijke degradatie 

plaatsvindt bij de spiegels. Voor deze degradatie kan 

waarschijnlijk alleen het licht bij de spiegels of de werkstroom 

bij de spiegels verantwoordelijk zijn. Figuur 5.1 maakt duidelijk 

dat de stroomdichtheid bij de spiegels de vermoedelijke oorzaak 

van de spiegeldegradatie is. 

In 
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figuur 5.1a: Levensduurplaatje van laser met opdamp
coating 
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figuur 5.lb: Levensduurplaatje van laser met hoge
reflectiecoating 

deze figuur staan namelijk twee levensduurplaatjes 
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weergegeven. In figuur 5.1a zijn beide spiegels wederom met een 

opdampcoating beschermd terwijl op de achterspiegel van de laser 

in figuur 5.1b een hoge-reflectiecoating is aangebracht. De 

hoge-reflectiecoating zorgt voor een afname in de werkstroom 

omdat de spiegelverliezen lager zijn (zie vergelijking 3.10). De 

stroomdichtheid bij de spiegels is daarmee dus ook lager terwijl 

het lichtvermogen door de uittreespiegel (voorspiegel) hetzelfde 

is als de laser met opdampcoating. Foto's van de spiegels van 

gedegradeerde lasers tonen aan dat de degradatie altijd aan de 

voorspiegel plaatsvindt. Omdat het levensduurgedrag van de laser 

met een hoge-reflectiecoating beter is dan de laser met 

opdampcoating en omdat de laser bij de spiegels degradeert 

(hoofdstuk 4) lijkt het erop dat de stroom langs de spiegel de 

degradatie veroorzaakt. 

Een manier om de geleidelijke degradatie te verminderen lijkt dus 

het verminderen van de stroom bij de spiegels door een 

stroomblokkerend gebied vlak achter de spiegels aan te leggen 

zoals schematisch is weergegeven in figuur 5.2. 

-

figuur 5.2 
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5.2 Verandering van absorptie door stroomblokkering (theorie) 

Stroomblokkering bij de spiegels zorgt voor een vermindering van 

de stroomdichtheid bij de spiegels maar geeft tevens een 
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verandering in de absorptie van het licht. Er worden twee 

effecten verondersteld. 

- Omdat er geen ladingsdragers worden geïnjecteerd in het gebied 

bij de spiegels kan dit gebied koeler zijn dan intern in de 

laser. Dit heeft tot gevolg dat de bandafstand bij de spiegels 

groter is dan intern zodat de absorptiecoëfficiënt bij de 

spiegels lager kan zijn en de levensduur mogelijk positief 

wordt beïnvloed. 

- Omdat in het stroomgeblokkeerde gebied veel minder stroom loopt 

dan in het inwendige gebied van de lasercavity is de gain bij 

de spiegels een stuk lager dan intern en kan het gebied bij de 

spiegels zelfs absorberend worden. De energiebanden worden bij 

de spiegels namelijk minder hoog met ladingsdragers opgevuld 

dan in het inwendige van de laser. Fotonen zullen dus meer bij 

de spiegels worden geabsorbeerd naarmate de stroomdichtheid 

daar lager is. Dit kan resulteren in het warmer worden van de 

spiegels waardoor ten gevolge van het verkleinen van de 

bandafstand bij de spiegels de absorptie van het licht nog 

groter kan worden. Zolang de spiegels niet catastrofaal kapot 

gaan geeft de opwarming van de spiegels een toename in de 

absorptiecoëfficiënt en wordt de levensduur mogelijk negatief 

beïnvloed. Hierdoor is het mogelijk dat stroomblokkering bij de 

spiegels juist een averechtse uitwerking heeft op de 

levensduur. 

Wat het netto effect van deze twee effecten is, is onbekend. 

Daarvoor zal bekend moeten zijn hoe groot de bandafstand bij de 

spiegels is in vergelijking met de lasergolflengte. Metingen van 

het spectrum van een laser bij een hoge en een lage werkstroom 

kunnen hierover uitsluitsel geven. Als de absorptie bij de 

spiegels toeneemt door stroomblokkering bij de spiegels is het 

mogelijk dat de levensduur van de laser juist verkort wordt. Het 

levensduurexperiment zal antwoord moeten geven op de vraag of 

stroomblokkering een positieve of negatieve invloed op de 

levensduur heeft. 
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5.3 Drempelstroomtoename en afname van differentiële efficiëntie 

ten gevolge van stroomblokkering (theorie) 

Door de verandering van de gesteldheid van het stroomgeblokkeerde 

gebied bij de spiegels zullen ook een aantal eigenschappen van de 

laser veranderen. Vergelijking 3.10 geeft aan dat de lengte van 

de stroomblokkering en de grootte van de absorptiecoëfficiënt 

daarbij van invloed zijn. 

De effectieve lengte waarover de laserbundel zichzelf kan 

versterken is afgenomen met ongeveer tweemaal de stroomblokkeer

lengte. (De stroomspreiding (zie volgende hoofdstuk) wordt dan 

even verwaarloosd. ) 

Als de absorptiecoëfficiënt bij de spiegels toeneemt zal de 

absorptiecoëfficiënt over de gehele cavity ook toenemen. 

De verandering van de effectieve laserlengte en de absorptie in 

de laser kunnen een toename van de drempelstroom (I ) tot gevolg 
th 

hebben. De differentiële efficiëntie, ~ is omgekeerd evenredig 
D 

met de effectieve laserlengte en de absorptie [7]. Vermoedelijk 

zal ~ dan ook afnemen met het aanbrengen van stroomblokkering. 
D 

De verandering van I en ~ zal terug te zien zijn in de 
th D 

werkstroom die de laser laat werken op een bepaald vermogen. 
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6 STROOMSPREIDING 

6.1 Het stroomspreidingsmodel 

Met het aanbrengen van een stroomblokkering bij de spiegels 

(zoals in figuur 5.2 staat afgebeeld) is de stroomdichtheid nog 

niet in zijn geheel bij de spiegels weggehaald. Als de 

ladingsdragers namelijk het stroomdoorlatende gat zijn gepasseerd 

kunnen zij weer in de richting van de spiegels stromen. Het 

effect dat de ladingsdragers onder het stroomblokkerende gebied 

naar de spiegels kunnen stromen wordt stroomspreiding genoemd. 

Door deze stroomspreiding wordt een gedeelte van het gebied onder 

de stroomblokkering (zie figuur 5. 2) toch gepompt. Ondanks de 

stroomblokkering zit er dus enige stroom bij de spiegels. De 

lengte waarover de stroom bij de spiegels wordt geblokkeerd, 

bepaald hoeveel stroom er langs de spiegels loopt. 

pAI-2 

I'" 

C.B.L. ~ _j_ I C.B.L. 

"' 
B > 

pAl-I J c dpAI 

aktieve I aag Fx 
nA I y 

figuur 6.1 : Verdeling van de stroomdichtheid J (x) 
y 

door de aktieve laag als functie van de 
laterale afstand x 

Voor de stroomspreiding in de laterale richting bestaat een 

theoretisch model. Dit model wordt hieronder besproken en zal 

daarna ook in de longitudinale richting worden toegepast. 

Door het aanbrengen van een stripe zoals bijvoorbeeld in figuur 

3. 12b te zien is, worden de ladingsdragers gedwongen door een 

klein rechthoekig gebiedje te stromen. Zodra de ladingsdragers 
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het stroomblokkerende gebied zijn gepasseerd (zie figuur 6. 1) 

kunnen ze weer stromen in de laterale richting. In figuur 6. 1 

staat een laserstructuur afgebeeld waar de ladingsdragers 

gedwongen worden door de bak te stromen. Na het passeren van de 

bak spreiden de ladingsdragers en zorgen voor een stroomdichtheid 

door de aktieve laag die variëert in de x-richting zoals staat 

afgebeeld in figuur 6.1. 

De stroomdichtheid die als functie van de laterale afstand door 

de aktieve laag stroomt wordt afgeleid in appendix B en luidt : 

J (x) = 
y 

met: J = 
e 

I = 
0 

waarin 

2 

x 

B 

1 

p 

J 
e 

/t 

= 

= 

= 

= 

dpAl = 

I = 
w 

q = 

k = 

T = 

n = 

J 
e 

lxi-B/2 )
2 

10 

voor lxl > B/2 

voor lxl s B/2 

1 
0 

= 2 1 
PS = p/dpAl 

{3 PS B I 
w - 1 + 2 1 

q 
en {3 - n k T {3 PS B 

1 

laterale afstand 

bakbreedte 

chiplengte 

soortelijke weerstand van de pAl-1-laag 

dikte van de pAl-1-laag 

werkstroom van de laser 

elementaire lading 

constante van Boltzmann 

absolute temperatuur 

idealiteitsfactor (geeft de idealiteit 

model weer) 

(6. 1) 

van het 

-4 
Hallmetingen aan AlGaAs-samples leveren p = 8 · 10 Qm. Voor de 

afmetingen van de chips geldt in goede benadering : B = 4 ~m. 1 = 

250 ~m en d = 0. 5 ~m. 
pAl 
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De stroomspreiding, S, kan nu worden gedefiniëerd als de afstand 

tussen de rand van de bak en het punt waar de stroomdichtheid 

gelijk is aan een te definiëren waarde. Deze waarde kan 

bijvoorbeeld gedefiniëerd worden als een bepaalde fractie, f, van 

de stroomdichteid op x = 0 (J ). In formule komt dit neer op : 
e 

1 s = 10 (--- 1) 

./";' 
(6.2) 

met S = stroomspreiding 

f = verhouding tussen de stroomdichtheid door de 

aktieve laag op een afstand S van de rand van de 

bak en die in het centrum onder de bak 

Deze vergelijking wordt in appendix C afgeleid. 

De stroomspreiding kan nu als functie van diverse parameters 

worden bepaald. In figuur 6.2 is de stroomspreiding te zien als 

functie van de pAl-1 dikte voor diverse bakbreedtes. In figuur 

6.3 staat de stroomspreiding als functie van de werkstroom 

uitgezet voor diverse pAl-1 diktes. In figuur 6.4 tenslotte staat 

de stroomspreiding als functie van de bakbreedtes voor diverse 

pAl-1 diktes. 
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figuur 6.4 Stroomspreiding als functie van de bak
breedte voor verschillende pAl-1-diktes 

Alvorens het stroomspreidingsmodel toe te gaan passen op de 

longitudinale richting om de lengte van het stroomblokkerende 

gebied bij de spiegels te berekenen is allereerst de geldigheid 

van het model getest. Dit is gedaan met metingen van de 

intensiteitsverdeling van het licht op de spiegel van de laser 
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(het zogenaamde near field). Deze meteingen zijn aan diverse 

laserstructuren uitgevoerd als functie van de werkstroom voor 

I < I bij verschillende 
th 

waarden voor de fractie f en 

verschillende bakbreedtes. Bij stroomsterktes lager dan de 

thresholdstroom spelen index-gulding effecten nog geen rol [2] 

omdat de fotonen niet opbouwen tot één lasermode. Bij lage 

stroomsterktes kan de spontane emissie recht evenredig worden 

verondersteld met de ladingsdragersconcentratie zodat het profiel 

van het near field gelijkvormig is aan het ladingsdragersprofiel 

in de aktieve laag. 

De stroomspreiding S is bepaald bij 10%, 20% en 50% van de hoogte 

van de maximum-intensiteit van het near field en bij bakbreedtes 

van 3. 9, 4. 8 en 6. 7 J..Ull. In figuur 6. 5 staat een gemeten near 

field afgebeeld. De meting van de stroomspreiding bij 

verschillende waarden voor f staat in deze figuur aangegeven. 

Intens 1 te i t 

I 
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1 I 1 I 
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I 

20 10 t----+ 20 ----;.. 

B - 5 x (!Jm) 

figuur 6.5 Stroomspreidingsafstand gemeten aan het 
near field 

De gemeten waarde van de stroomspreiding kan worden vergeleken 

met de theorie van vergelijking 6. 2. In figuur 6. 6 staat het 

gemeten verband tussen de stroomspreiding en de werkstroom voor 

verschillende waarden van f terwijl in figuur 6.7 hetzelfde 

verband voor verschillende bakbreedtes staat weergegeven. De 

metingen zijn tevens vergeleken met de theorie. Voor de 

idealiteitsfactor, n, (zie vergelijkingen (6.1) ~n (6.2)) is 
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hierbij de waarde 1 genomen. 
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In de figuren is te zien dat de gemeten stroomspreiding redelijk 

goed in overeenstemming is met het model, zodat de stroom

spreiding in de laser met behulp van het stroomspreidingsmodel 

kan worden afgeschat. In paragraaf 10.1 worden nog enkele 

kanttekeningen bij het stroomspreidingsmodel gemaakt. 

Tot nu toe spreiden de ladingsdragers alleen in de laterale 

richting. Als er bij de spiegels van de laser een 

stroomblokkerend gebied wordt aangelegd dan zal er ook 

stroomspreiding in de longitudinale richting plaatsvinden. Omdat 

uit het voorgaande is gebleken dat het stroomspreidingsmodel 

redelijk goede voorspellingen over de stroomspreiding kan doen en 

omdat de stroomspreiding in de longitudinale richting niet kan 

worden gemeten wordt het model ook in deze richting toegepast. In 

dit geval moet de bakreedte B worden vervangen door de lengte van 

het stroomdoorlatende gebied 1 - 21 (met 1 = chiplengte en 
eb 
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I'' 2311l.um dpAI ~1.!i .um T ~ 300 K 
., ='2: ~ = 8E-4.tlm B = 4.0 .um 

L----------------

(\.1 750 
< h E 
u 

' I.., 
leb a: leb 

~ ~ ~ ~ ~ ~ -E-iö> 
500 

f ~ 
liJ 
m 
liJ 

0.. 
(IJ 

250 I ...., 

0L_~~~~~~~~~_J~~~~~~~~~~~ 

0 
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Stroomdichtheid aan de spiegel als functie 
van de stroomblokkeerlengte voor verschil
lende werkstromen (de gebruikte model
parameters zijn in de figuur vermeld) 

1 = stroomblokkeerlengte). 
eb 

Met behulp van dit model kan de 

stroomdichtheid aan de spiegels worden bepaald als functie van 

diverse parameters. In figuur 6.8 staat de stroomdichtheid aan de 
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1 
spiegel (J (z = -2 + 1 } } als functie van de lengte van het 

y eb 

stroomblokkerend gebied bij verschillende werkstromen. 

6.2 Bepaling stroomblokkeerlengte 

Ondanks de stroomblokkering komen door de stroomspreiding toch nog 

ladingsdragers onder het stroomgeblokkeerde gebied terecht. Deze 

ladingsdragers zorgen ervoor dat de absorptie in de aktieve laag 

in dit gebied afneemt. Bij een geschikte keuze van de 

stroomblokkeerlengte kan de gaincoëfficiënt onder het 

stroomgelokkeerde gebied groter dan nul zijn. 

De interne efficiëntie van een laser (~ } geeft de fractie van 
int 

de in de aktieve laag geïnjecteerde electrenen aan die stralend 

zullen vervallen. 

J is het aantal stralende recombinaties per volume-eenheid 
eff 

vermenigvuldigd met de elementaire lading. In formule : 

met 

J 
eff 

J 

~int Jw = --;---
d 

(6.3} 

werkstroomdichtheid 
w 

J is evenredig met de fotondichtheid en bepaald dus direct de 
eff 

waarde van de gaincoëfficiënt. J wordt gedefiniëerd als de 
eff,O 

waarde van J waarbij het lasermedium overgaat van absorberend 
eff 

naar versterkend. Voor J is de aktieve laag transparant 
eff,O 

(g = 0}. J is een materiaalconstante en is voor GaAs gelijk 
eff,O 

-2 -1 aan 4000 A cm f.Lm [7]. Bij een aktieve laagdikte van 70 nm en 

~int 
311 

= 0.9 
-2 

A cm . 

[ 1 1 komt dit neer op een stroomdichtheid van 

Bij een laser met de eigenschappen van figuur 6.5 en een 

werkstroom van 100 mA zorgt een stroomblokkeerlengte van ± 9 f.Lm 
4 -2 bij de spiegels dat de stroomdichtheid afneemt van 1.1·10 A cm 

intern tot zo'n 300 A cm-2 bij de spiegels. Een 

stroomblokkeerlengte van zo'n 10 f.Lm bij de spiegels geeft in het 

model dus een afname van 97 % in de stroomdichtheid bij de 

spiegels waarbij de gaincoëfficiënt bij de spiegels nagenoeg 
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gelijk aan nul wordt. Deze stroomblokkeerlengte is ingebouwd in 

de laserstructuren die op levensduur zijn getest. 

46 



7 FABRICAGE VAN HALFGELEIDERLASERS MET STROOMBLOKKERING 

7.1 Epitaxie 

In het epi taxieproces worden di verse GaAs- en Al GaAs- laagjes 

gegroeid met een M. 0. V. P.E. -reactor (Metal Organic Vapor Phase 

Epitaxy). In deze reactor bevindt zich een n-GaAs substraat (in 

de vorm van een rechthoekige plak waarop de di verse laagjes 

aangroeien door er een gasflow met de gewenste materialen langs 

te laten stromen. Atomen uit de gasflow kunnen dan neerslaan op 

het substraat en aangroeien in de richting van het kristal. 

Uiteindelijk ontstaat een plak waaruit de laserchips kunnen 

worden gehaald. 

Voor het in dit verslag besproken onderzoek zijn een aantal 

verschillende laserstructuren in een S.A.S. gegroeid. Het 

epitaxieproces daarvan verloopt als volgt 

Allereerst wordt een aantal bufferlagen op het substraat 

gegroeid met een totale dikte van ± 1 ~m 

- Daarna wordt de n-Al Ga As gegroeid door de aluminium-
0.42 0.58 

concentratie in de gasflow te verhogen. Deze laag heeft een 

dikte van ± 1 ~m 

- De derde laag, de aktieve laag is de belangrijkste van de 

gehele laserstructuur. In de conventionele structuur wordt hier 

een GaAs-laag met een dikte van 70 nm gegroeid. 

In een quantum-well laser zonder G. R. IN. worden hier 

afwisselend Al Ga As en GaAs-laagjes met een dikte van 5.0 
0.2 0.8 

en 4.5 nm gegroeid. De laagjes komen overeen met de barriëres 

en wells in en M.Q.W.-structuur (zie figuur 3.14). Deze 

quantum-well structuur wordt met Q.W.a aangeduidt. 

Tenslotte is ook een M.Q.W.-structuur in een G.R. IN. gegroeid. 

Hier wordt eerst de ene flank van de G.R.IN. gegroeid door de 

aluminiumconcentratie in de gasflow geleidelijk te laten 

afnemen. Daarna wordt de M.Q.W. gegroeid op dezelfde wijze als 

hierboven staat beschreven (alleen met bredere barriëres van 7 

nm). Tenslotte wordt de tweede flank van de G.R. IN. gegroeid 

door de aluminiumconcentratie in de gasflow weer geleidelijk 

toe te laten nemen. De totale breedte van de G.R. IN. is 200 nm. 

Deze quantum-well structuur wordt met Q.W.b aangeduidt. 

De drie verschillende aktieve lagen die zijn gegroeid staan in 
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tabel 7.1 weergegeven. 

type G.R. IN. aantal dikte dikte aktieve 
wells wells harriers laag 

conv. neen n.v. t. n.v. t. n. v. t. 70 run 

Q.W.a neen 6 4.5 run 5 run 18 run 

Q.W.b ja 4 4.5 run 7 run 27 run 

tabel 7.1 : Verschillende aktievelagen die in de 

epitaxie zijn gegroeid 

- De volgende stap in de epitaxie is het groeien van de pAl-1 

laag die 0.4 ~m dik is en 42% aluminium bevat. 

- Hierna wordt den-type C.B.L. laag gegroeid (GaAs, 0.85 ~m dik) 

en wordt de plak even uit het epi taxieproces gehaald om met 

behulp van een masker de bakken (figuur 3. 12b) weg te etsen. 

Door het etsen ontstaat zodoende een bak met een breedte van 

4 ~m. 

- Vervolgens gaat het epitaxieproces verder met het groeien van 

de pAl-2 laag (Al Ga As, ± 1~m) 
0. 42 0.58 

Tenslotte wordt een p-type toplaag over het geheel heen 

gegroeid (GaAs, ± 2.5 ~) zodat na de epitaxie een plak zoals 

in figuur 7.1 is ontstaan. 

I aag 

n-substra~t 

figuur 7.1 Eindproduct van het epitaxieproces 
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7.2 Aanbrengen van stroomblokkering bij de spiegels 

Het lagenpakket is aan de n- en p- zijde met een GaAs laag 

afgesloten. De reden hiervoor is dat de metallisatie die later op 

deze zijden wordt aangebracht, alleen geleidende overgangen geeft 

op GaAs. Een interface tussen AlGaAs en een metallisatie is niet 

geleidend (Schottky-barriëre). Zolang de spanning over zo'n 

interface lager is dan de doorslagspanning is het interface 

electrisch niet geleidend. Van dit effect wordt gebruik gemaakt 

om de stroomblokkering bij de spiegels op de volgende manier te 

realiseren 

Allereerst wordt op de toplaag van de plak een fotolaklaag 

aangebracht die de toplaag moet beschermen. Vervolgens wordt de 

plak belicht met een masker (zoals dat in figuur 7.2 staat 

afgebeeld) dat over de toplaag wordt gelegd met de richting van 

de banen loodrecht op de richting van de bakken. De fotolak wordt 

hierna ontwikkeld met het gevolg dat de lak wordt verwijderd op 

die plaatsen waar de plak is belicht. 

250 um 
500 um 40 um 
~ H stroomblokkeringsmasker 

figuur 7.2 Stroomblokkeringsmasker 

Daarna wordt de plak in een etsmiddel gehouden zodat het GaAs van 

de toplaag wordt weggeëtst op plaatsen waar de laklaag is 

verwijderd. De lakresten die na het etsen op de toplaag 

achterblijven worden hierna met aceton verwijderd zodat een plak 

ontstaat die de vorm heeft zoals in figuur 7.3 staat afgebeeld. 
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Ter plekke van de in deze figuur getoonde kanalen onstaan na 

metallisering de Schottky-barriëres. 

In deze processtap is het belangrijk dat het etsmiddel alleen 

GaAs etst en stopt op het AlGaAs van de pAl-2. Wanneer namelijk 

de toplaag na het etsen nog niet geheel is weggehaald kunnen er 

geen Schottky-barriëres worden gemaakt zodat er geen 

stroomblokkering in de plak ingebouwd kan worden. De keuze van 

het etsmiddel is dus zeer belangrijk. In dit experiment is 

gekozen voor een H 0 -ets (H 0 H 0 = 1 1) waaraan 
2 2 2 2 2 

wijnsteenzuur als complexeerder is toegevoegd. (Een complexeerder 

zorgt ervoor dat de afgeëtste GaAs-atomen niet op de plak neer 

kunnen slaan.) Dat deze ets een goede Schottky barriëre geeft 

wordt in paragraaf 9.2 aangetoond. 

y 

Schottky barriere 

l J 
z 

I aag 

n-substraa·t 

figuur 7.3 Etsen van stroomblokkering in de plak 

7.3 Verwerking tot laserchips 

Na het etsen van de stroomblokkering wordt eerst de 

n-substraatzijde geslepen en gepolijst waarna de plakken aan 

beide zijden worden gemetalliseerd. 

Uit deze plakken worden nu balken gekliefd waarbij de 

kliefrichting evenwijdig aan de stroomblokkeringskanalen is. Het 

klieven gebeurt precies door de stroomblokkeringskanalen waarbij 
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de afstand tussen de plaats waar de balk wordt gekliefd en de 

rand van het stroomblokkeringskanaal gelijk aan de 

stroomblokkeerlengte is. De zijkanten van de balken die zo 

ontstaan, zijn zeer vlak en vormen in feite de spiegels van de 

lasers. Vervolgens wordt op de spiegels van de balken een 

relatief slechte opdampcoating aangebracht (zie hoofdstuk 4). Dit 

is gedaan om de spiegeldegradatie zo snel mogelijk in de 

levensduurproeven terug te zien en zodoende zo snel mogelijk een 

vergelijking tussen de stroomgeblokkeerde lasers en de 

referenties te kunnen maken. 

Tenslotte wordt de balk in losse chips gehakt. Dit gebeurt met 

een bijltje dat precies tussen de bakken door hakt. Op deze 

manier zijn lasers gemaakt met 10 ~m stroomblokkering bij beide 

spiegels en lasers met variabele stroomblokkeerlengte bij één 

spiegel. Daarnaast zijn lasers zonder stroomblokkering gegroeid. 

De totale chiplengte is voor alle lasers zo'n 230 ~· In figuur 

7.4 is afgebeeld hoe een laserchip met tweezijdige 

stroomblokkering er uiteindelijk uit komt te zien. 

figuur 7.4 Laserchip met tweezijdige stroomblokkering 

7.4 Afmontage 

De laatste stap in het fabricageproces van de lasers is het 
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afmonteren van de laserchip in een houder. Na de afmontage ziet 

de halfgeleiderlaser eruit zoals in figuur 7.5 is afgebeeld. 

Bij de afmontage wordt eerst electrisch contact gemaakt door de 

p-zijde van de laserchip op een koperen heat-sink te solderen en 

een bonddraadje op de n-zijde. De heat-sink zorgt ervoor dat de 

warmte die in de laser ontstaat goed wordt afgevoerd. 

Het laserlicht dat door de achterspiegel naar buiten treedt wordt 

opgevangen in een fotodetector die een electrische stroom 

figuur 7.5 Eindproduct 

(monitorstroom genoemd) afgeeft die evenredig is met de gemeten 

lichtintensiteit. Deze monitorstroom geeft dan ook 

mogelijkheid de laser in een regelkring te plaatsen. 

I aservoet 

figuur 7. 6 

laserchip 

fotodiode 

Op heat-sink gesoldeerde laser en foto
detector op een laservoet 
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In figuur 7.6 is te zien hoe de fotodetector en de laserchip op 

de heat-sink in een laservoet zijn gemonteerd. 

De afmontage eindigt met de laser en de fotodiode af te sluiten 

van de buitenwereld door een kap over de laservoet te plaatsen. 

Via vier pinnetjes worden de electrische aansluitingen door de 

voet naar buiten geleid. 
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8 DE MEETOPSTELLING 

In figuur 8.1 staat de meetopstelling schematisch afgebeeld. 

figuur 8.1 De meetopstelling 

De laser kan met zijn vier pinnetjes in een koperen houder worden 

geklemd en via een temperatuurregelaar op een bepaalde 

temperatuur worden gebracht. 

Om de laser te laten werken levert de voeding een werkstroom I 
w 

en een spanning V . De fotodiode die met de laser in de laserkap 
f 

is ingebouwd levert een monitorstroom I 
mon 

Het laserlicht dat uit de voorspiegel van de laser komt kan 

worden opgevangen in een fotodetector die het laservermogen, L 

meet. 

Daarnaast kan het licht ook worden opgevangen in een objectief 

waarna het met behulp van een halfdoorlatende spiegel op een 

infrarood-camera en de intreespleet van een monochromator kan 

worden gefocusseerd. 

De intensiteitsverdeling van de lichtspot die door de camera 

wordt geregistreerd kan door een video-analyser worden opgemeten. 

Zodoende is het mogelijk de intensiteitsverdeling te meten van de 

spot op de voorspiegel van de laser (het near field, (N.F.)) en 

van de bundel ver na de spiegel (het far field(F.F. )). 

Van het licht dat op de intreespleet van de monochromator valt 
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kan na versterking in een fotomultiplier het spectrum worden 

bepaald. 

Tenslotte kunnen de parameters I , I , L en V naar een 
w mon f 

x/y-schrijver worden gestuurd die ook het near field, far field 

en het spectrum kan schrijven. 
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9 RESULTATEN 

9.1 Etsen van stroomblokkeringkanalen in de toplaag 

Om stroomblokkering bij de spiegels aan te brengen is de toplaag 

van de plak met behulp van een masker selectief weggeëtst (zie 

figuur 7. 3). Het resultaat is gecontroleerd in een scanning 

electron microscope (S.E.M. ). Alle plakken gaven daarbij een 

dwarsdoorsnede van de stroomblokkeringskanalen te zien zoals op 

de foto in figuur 9.1 . 

toplaag~ 

pAI-2 
C.B.L. -----? 
akt ieve I aag ~ 

figuur 9.1 

stroomblokkeringskanaal 

t 
y 

S.E.M.-foto van dwarsdoorsnede van een 
stroomblokkeringskanaal 

In deze figuur is te zien dat de toplaag in zijn geheel is 

wegeëtst en dat een stroomblokkeringskanaal is onstaan met een 

breedte van zo'n 50 ~m. 

9.2 Stroomblokkering door wegetsen van de toplaag 

In deze paragraaf wordt gecontroleerd of het wegetsen van de 

toplaag een stroomblokkering geeft zoals die verwacht wordt van 

een Schottky barriëre tussen AlGaAs en metaal. Dit is bekeken in 

de V /I -karakteristiek van de laser waarin de laserspanning 
f w 

staat uitgezet tegen de werkstroom. 

Deze karakteristiek is voor een normale halfgeleiderlaser de 
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diodekarakteristiek die hoort bij de pin-junctie in de laser. De 

pin-junctie in de laser gaat pas open bij een bepaalde waarde van 

de spanning (de kniespanning). 

Een AlGaAs-metaal overgang heeft een gelijkvormige karakteristiek 

omdat de Schottky barriëre bij een bepaalde spanning doorslaat. 

Wanneer een AlGaAs-metaal overgang in serie staat met de 

pin-junctie zal de kniespanning de som van de afzonderlijke 

kniespanningen zijn. Als de toplaag dus in zijn geheel van een 

laserstructuur weggeëtst is zal de kniespanning van deze 

structuur gelijk zijn aan deze somwaarde. Om te controleren of na 

het wegetsen van de toplaag een Schottky-barriëre is ontstaan kan 

de V /I -karakteristiek van een laser met weggeëtste toplaag 
f w 

worden vergeleken met de karakteristieken van een normale laser 

(pin-junctie) en een AlGaAs-metaal overgang. 

Om deze vergelijking te maken zijn een drietal "laserstructuren" 

bekeken. De eerste structuur is een normale halfgeleiderlaser die 

een normale pin-diodekarakteristiek vertoont. 

De tweede structuur is een halfgeleiderlaser waar met behulp van 

een etsmiddel achtereenvolgens de toplaag, de pAl-2, de pAl-1 en 

de aktieve laag zijn verwijderd. De metallisatie aan de p-zijde 

van deze structuur wordt dan op de nAl-laag aangebracht zodat in 

dit geval alleen sprake is van een AlGaAs-metaal overgang. 

De derde structuur is een normale laserstructuur waar de gehele 

toplaag is verwijderd met het etsmiddel waarmee in 9.1 de 

stroomblokkering is gemaakt. Van deze structuur is het belangrijk 

te weten of het etsen van de toplaag een goede Schottky-barriëre 

geeft. 

In de figuren 9. 2 staan de V /I -karakteristieken en de drie 
f w 

laserstructuren afgebeeld. 

Figuur 9.2a geeft de V /I -karakteristiek van een normale 
f w 
en in figuur 9.2b staat deze halfgeleiderlaser weer 

karakteristiek afgebeeld voor de laserstructuur waar de 

metallisatie is aangebracht op de nAl. In figuur 9. 2c tenslotte 

staat de V /I -karakteristiek weergegeven voor de derde structuur 
f w 

waar de toplaag in zijn geheel is afgeëtst. 

In deze figuren is te zien dat de kniespanning van de structuur 

waar de toplaag van is afgeëtst (2.5V) de som is van de 

kniespanningen van de pin-junctie (1.6V) en van de AlGaAs-metaal 
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overgang (0. 9V). Het etsen van de toplaag is dus een geschikte 

manier om een stroomblokkerende AlGaAs-metaal overgang te maken. 

Voor een goede werking van de stroomblokkering is het noodzakelijk 

dat de spanning die bij een bepaald vermogen over de laser staat 

lager is dan de kniespanning van de structuur zonder toplaag. Als 

de spanning in een stroomgeblokkeerde laser namelijk gelijk is aan 

de spanning van de normale laserstructuur zal er geen stroom door 

de stroomblokkerende gebieden bij de spiegels lopen. In de figuren 

9.2a en 9.2c is te zien dat hieraan bij werkstromen groter dan 

250 mA wordt voldaan. 

figuur 9.2a 
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figuur 9.2b 
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9.3 Verandering van absorptie door stroomblokkering (experiment) 

In figuur 9. 3 staan een tweetal spectra afgebeeld. Curve a in 

deze figuur beschrijft de intensiteit als functie van de 

golflengte bij een werkstroom van 10 mA. De werkstroom is veel 

lager dan de drempelstroom zodat het licht dat uit de laser komt 

voornamelijk wordt opgewekt door spontane emissie. 

Curve b is gemeten bij een werkstroom van 90 mA. De werkstroom is 

in dit geval groter dan de drempelstroom zodat curve b het 

longitudinale-mode-spectrum van de laser beschrijft. De curven a 

en b zijn op elkaar genormeerd. 

In deze curven is te zien dat de golflengte die hoort bij de 

bandafstand (À ), die wordt gemeten bij een lage 
g 

werkstroomdichtheid groter is dan de lasergolflengte bij een hoge 

werkstroomdichtheid. 

De situatie van curve b is, omdat hier sprake is van een normale 

werkstroom, vergelijkbaar met de situatie in het inwendige van 

een stroomgeblokkeerde laser terwijl de situatie in curve a ,door 

de lage werkstroom met de situatie bij de spiegels is te 

vergelijken. 

Het laserlicht zal dus bij de spiegels dus worden geabsorbeerd 

(doordat de energiebanden bij de spiegels niet worden gepompt). 

Q.H.-Iaser 

0 
T • SB C 

9BB 

->..cnml 

figuur 9.3 Laserspectra, curve a is gemeten bij een 
werkstroom van 10 mA, curve b bij 90 mA 
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9.4 Catastrofale degradatie 

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat bij de spiegels van 

stroomgeblokkeerde lasers een toename in de absorptie van licht 

optreedt. Door het catastrofale vermogen van deze laserstructuren 

te vergelijken met de referentiestructuren zonder 

stroomblokkering kan worden onderzocht of de absorptie een 

merkbare rol speelt. Als de absorptiecoëfficiënt bij de spiegels 

aanmerkelijk hoger is bij de stroomgeblokkeerde structuren zal 

voor deze structuren het catastrofale vermogen ook merkbaar lager 

moeten zijn (hoofdstuk 4). 

Het verband tussen het catastrofale vermogen enerzijds en de 

confinement en de aktieve laagdikte anderzijds is reeds in 

paragraaf 4. 1 behandeld. De waarde van het catastrofale 

degradatieniveau (L ) is voor diverse diktes van de aktieve 
e.D. 

laag gemeten. In figuur 9.4a staat L als functie van 1/r en 
e.D. 

in figuur 9.4b als functie van d/r. Als L wordt gedeeld door 
e.D. 

de bakbreedte (B) onstaan de figuren 9. 4c en 9. 4d (L /B als 
e.D. 

functie van 1/r en als functie van d/r) 

In deze figuren lijkt het erop dat het catastrofale vermogen 

eerder evenredig is met 1/r dan met d/r en dat corrigeren met de 

bakbreedte geen verbetering van de correlatie oplevert (figuur 

9. 4c). 

Als deze figuren worden beschouwd lijkt het plaatje in figuur 

9. 4a het catastrofale vermogen het best te beschrijven. In dit 

plaatje is te zien dat zowel de stroomgeblokkeerde lasers als de 

referenties met ongeveer hetzelfde catastrofale vermogen hebben. 

Het lijkt voor de catastrofale degradatie dus niet uit te maken 

of de laserstructuur stroomblokkering bij de spiegels heeft of 

niet zodat de absorptie bij de spiegels in eerste instantie mee 

lijkt te vallen. 
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9.5 Drempelstroomtoename en afname van differentiële efficiëntie 

ten gevolge van stroomblokkering (experiment) 

Om te onderzoeken of het aanbrengen van stroomblokkering invloed 

heeft op de thresholdstroom I en de differentiële efficiëntie 
th 
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~ zijn de L/1 -curven (I gepulst in de tijd, dutycycle = 1 % , 
D w w 

pulstijd = 100 ns) van stroomgeblokkeerde lasers bepaald. Dit is 

gedaan bij een constante laserchiplengte van 250 ~ en een 

variabele stroomblokkeerlengte. 

deze curven kunnen nu 

De waarden voor ~ 
D 

worden uitgezet 

en I uit th 
tegen de 

stroomblokkeerlengte. Deze verbanden zijn te zien in figuur 9.5a 

en 9.5b. Uit deze figuren blijkt dat ~D en Ith nauwelijks 

veranderen als de stroomblokkeerlengte variëert van 0 ~ tot 40 

~· 

9.6 De levensduur van stroomgeblokkeerde lasers en hun referen

ties 

De levensduurproeven zijn uitgevoerd met de drie verschillende 

laserstructuren die reeds in hoofdstuk 7 zijn beschreven. In 

tabel 9.1 worden enkele eigenschappen van deze structuren evenals 
0 de gemeten thresholdstroom (c.w. bij 25 C) gegeven. 

type aantal x G.R. IN. aktieve I (mA) 

breedte (nm) laagdikte th 

wells (nm) (25°C) 

Q.W.a 6 x 4.5 neen 27 39 ± 1 

Q.W.b 4 x 4.5 ja 18 49 ± 2 

conv. n.v. t. neen 70 66 ± 4 

tabel 9.1 Laserstructuren voor levensduurexperimenten 

De drie structuren zijn op levensduur getest bij diverse 

laservermogens. Hierbij wordt gedurende 168 hr het 

uitgangsvermogen constant gehouden en de benodigde werkstroom 

gemeten. De relatieve toename van de werkstroom per tijdseenheid 

is een maat voor de degradatiesnelheid van de laser. Deze 

degradatiesnelheid kan worden bepaald aan het einde van de 

testtijd (t = 168 hr). Op deze manier is het levensduurgedrag 

getest van lasers met 10 ~m stroomblokkering bij beide spiegels 

65 



en van de bijbehorende referentiestructuren zonder stroom

blokkering. De resultaten van deze metingen zullen per lasertype 

worden besproken. 

I Quantum-well laser type Q.W.a 

Dit type quantum-well is getest bij een vermogen van 30 mW. 

De resultaten zijn te zien in de levensduurplaatjes die in figuur 

9.6a en b staan afgebeeld. In figuur 9.6a staan de resultaten van 

een aantal stroomgeblokkeerde Q.W.a-lasers terwijl de resultaten 

van de (niet geblokkeerde) referentiestructuren in figuur 9. 6b 

staan afgebeeld. In deze plaatjes staat langs de x-as de 

test-tijd in uren uitgezet en langs de y-as de werkstroom van de 

laser. De waarde van de werkstroom is daarbij genormeerd met de 

waarde van de stroom op t = 0 hr. De gemiddelde normeringswaarde 

voor de werkstroom is voor de stroomgeblokkeerde lasers van 

figuur 9. 6a gelijk aan 115 mA en voor de referentielasers van 

figuur 9.6b aan 104 mA. 

De tests zijn uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van S0°C. 

De plaatjes geven een geleidelijke toename van de werkstroom te 

zien die aangeeft dat de lasers geleidelijk degraderen. Deze 

degradatie is in deze structuren al bij 30 mW te zien omdat op de 

spiegels een relatief slechte opdampcoating is aangebracht (zie 

hoofdstuk 4). 

De degradatiesnelheid is voor stroomgeblokkeerde lasers gelijk 

aan 16 ± 6 % khr-1 en voor de referentiestructuren aan 27 ± 4 % 
-1 khr . Hier geven de stroomgeblokkeerde lasers een lagere 

degradatiesnelheid te zien dan de referentiestructuren zodat 

stroomblokkering het levensduurgedrag van Q.W.a-type lasers lijkt 

te verbeteren. 
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figuur 9. 6a Levensduurplaatje van stroomgeblokkeerde 
Q.W.a-structuur (30 mW) 
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figuur 9.6b Levensduurplaatje van de Q.W.a-refentie
structuur (30 mW) 

II Quantum-well laser type Q.W.b 

In figuur 9. 6c staan de resultaten van een stroomgeblokkeerde 

Q.W.b-laser bij 30 mW en S0°C en in figuur 9.6d van de 

referentiestructuur. De gemiddelde werkstroom voor dit type is 

115 mA voor de stroomgeblokkeerde lasers en 113 mA voor de 

referentie lasers. Beide levensduurkarakteristieken lopen 

gedurende de gehele testperiode horizontaal zodat niet te zien is 

welke van de twee structuren het snelst degradeert. De testtijd 

moet worden verlengd om degradatie bij dit vermogen in deze 
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structuur waar te nemen. 
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figuur 9.6c : Levensduurplaatje van stroomgeblokkeerde 
Q.W.b-structuur (30 mW) 
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figuur 9.6d : Levensduurplaatje van de Q.W.b-referentie 
structuur (30 mW) 

III conventionele lasers 

Figuur 9.6e en g geven de levensduurplaatjes van stroom

geblokkeerde conventionele lasers weer bij respectievelijk 20 en 

25 mW en in figuur 9. 6f en h de levensduurplaatjes van de 

bijbehorende conventionele referentiestructuren. De temperatuur 

tijdens deze tests is gelijk aan 60°. De stroomsterktevan de 

geblokkeerde lasers is daarbij 150 mA bij 20 mW en 163 mA bij 25 
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mW en van de referenties 141 mA bij 20 mW en 163 mA bij 25 mW. 

In tegenstelling tot de resultaten van het quantum-well-type, 

Q.W.b is te zien dat de conventionele lasers tijdens de 

testperiode uitvallen bij vermogens van 20 mW of hoger. Hierdoor 

is het niet mogelijk de degradatiesnelheid aan het einde van de 

levensduur te bepalen. 
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figuur 9.6h : Levensduurplaatje van conventionele refe
rentiestructuur (25 mW) 

Een tweede manier om de degradatiesnelheid te tabelleren is het 

maken van een zogenaamde Weibull-grafiek. In deze grafieken staat 

de tijd op een logaritmische schaal langs de x-as uitgezet en het 

percentage lasers dat is uitgevallen op een cumulatief Gaussische 

schaal langs dey-as. In de figuren 9.6e, f, g en h is het tijd

stip te bepalen waarop een laser uitvalt. Op dit tijdstip neemt 

het uitvalpercentage met één eenheid toe. 

Op deze manier zijn de Weibull plaatjes gemaakt van de laser die 

behoren bij de figuren 9. 6e, f, g en h. Dit is gedaan in de 
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figuren 9.6i en j waar zowel de stroomgeblokkeerde als de 

referentielasers in een Weibull-grafiek kunnen worden vergeleken. 

In figuur 9.6i staan de resultaten van de conventionele laser bij 
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een vermogen van 20 mW. Figuur 9. 6j geeft de uitval van de 

conventionele structuur bij een vermogen van 25 mW weer. 

De Weibullgrafiek die hoort bij een testvermogen van 25 mW (figuur 

9.6j) toont aan dat de stroomgeblokkeerde lasers later uitvallen 

dan de referentielasers wat een verbetering van de levensduur 

inhoudt. Uit de Weibullgrafiek die behoort bij een vermogen van 20 

mW is een dergelijke conclusie niet af te leiden maar volgt ook 

niet dat stroomblokkering bij de spiegels een kortere levensduur 

inhoudt. De vorm van het levensduurplaatje dat bij deze 

Weibullgrafiek behoort (figuur 9. 6e en f) doet echter vermoeden 

dat het levensduurgedrag ook bij 20 mW is verbeterd door het 

aanbrengen van stroomblokkering bij de spiegels. De curven lijken 

in deze figuren vlakker te lopen. 
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10 DISCUSSIE 

10.1 Kanttekeningen bij het stroomspreidingsmodel 

In hoofdstuk 6 is de stroomspreiding beschreven met een eenvoudig 

model dat in appendix B voor de laterale richting is afgeleid. 

Vervolgens is het model ook in de longitudinale richting gebruikt 

om de stroomdichtheid aan de spiegels te bepalen als een 

stroomblokkerend gebied bij die spiegels is aangebracht. Het 

verband tussen de lengte van de stroomblokkering en de 

stroomdichtheid aan de spiegel levert een schatting van de 

stroomblokkeerlengte die in de laserstructuur moet worden 

aangebracht. 

Het stroomspreidingsmodel is echter afgeleid met een aantal 

voorwaarden waaraan in de werkelijkheid niet wordt voldaan 

- Ten eerste wordt bij de aktieve laag in het gebied recht onder 

de stripe een constante stroomdichtheid verondersteld terwijl 

de ladingsdragers juist in de laterale richting onder de bak 

uitstromen. Dit geeft een niet-differentiëerbare stroom

dichtheidsfunctie bij de randen van de bak (zie figuur 6. 1). 

Een dergelijke 

waarschijnlijk. 

vorm van J (x) 
y 

is fysisch gezien niet erg 

- Het model gaat uit van een potentiaalverdeling die alleen in de 

x-richting variëert. Deze aanname geldt in goede benadering als 

d « B. Voor grote waarden van de pAl dikte geldt deze 
pAl 

benadering niet meer zodat de potentiaalverdeling dan ook in de 

y-richting variëert : ~~ ~ 0. 

- Naast de stroomspreiding van ladingsdragers in de pAl-laag is 

er ook nog sprake van diffusie van ladingsdragers in de aktieve 

laag. Een model voor deze diffusie wordt in appendix D 

besproken maar dit model bevat enkele onbekende parameters 

zoals de diffusieconstante en de levensduur van de 

ladingsdragers in GaAs. In een model dat de verdeling van 

ladingsdragers in de aktieve laag correct beschrijft zal de 

diffusie in de aktieve laag echter moeten worden meegenomen. 

Voor de toepassingen van het model in dit experiment is dit 

niet gedaan zodat het stroomspreidingsmodel slechts een indruk 

geeft van de grootte-orde van de stroomspreiding. 

In het stroomspreidingsmodel zit nog een idealiteitsfactor (n in 
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vergelijking (6. 1)). Met deze factor kunnen de meetresultaten aan 

de theoretische curven worden gefit. Invloeden die de 

ladingsdragersverdeling kunnen veranderen (zoals bijvoorbeeld 

hierboven zijn beschreven) kunnen dan ook via deze factor in het 

model worden verwerkt. De curven in figuur 6.6, 6.7 en 6.8 zijn 

met n = 1 aan de theorie gefit. Deze waarde geeft een goede 

beschrijving van de metingen. 

Metingen aan een structuur met een dikkere pAl-1 laag geven 

echter afwijkingen van het stroomspreidingsmodel. Figuur 10. 1 

laat deze metingen zien. Wellicht dat hier één van de 

bovengenoemde oorzaken een rol speelt. Omdat dergelijke pAl-1 

diktes niet gegroeid zijn voor de stroomgeblokkeerde structuren 

kan toch worden volstaan met het stroomspreidingsmodel. 

30 
1! = BE-4 .n.m f = 111. I 
n = I B = 3.9 JJm 

25 
0 : dpA 1 = 0. 50 JJm 

E x : dpAI = 0.95 JJm 
~ 

20 theorie 

(]] 

15 

I x 
I I 10 I I x x x I I I 

5 

0 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

I w (mR) 
-

figuur 10.1 Stroomspreiding als functie van de stroom 
bij verschillende pAl-1 diktes 

Uiteindelijk wordt het model in de longitudinale richting 

gebruikt voor een afschatting van de stroomblokkeerlengte. 

Daarbij wordt verondersteld dat de ladingsdragers over een 

oneindig grote afstand kunnen spreiden. De maximale 

stroomspreidingsafstand in de longitudinale richting is echter 
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gelijk aan de stroomblokkeerlengte (± 10 f.Ull). In deze richting 

zou dan ook de randvoorwaarde moeten worden meegenomen dat buiten 

de lasercavity de stroomdichtheid gelijk aan nul is. 

Concluderend is het stroomspreidingsmodel zeker geen volledige 

beschrijving voor de ladingsdragersverdeling in de aktieve laag 

maar is het gezien de resultaten in hoofdstuk 6 toch bruikbaar om 

tot een goede schatting van de grootte van de 

stroomblokkeerlengte te komen zoals die in paragraaf 6. 2 wordt 

gemaakt. 

10.2 Klieven door de stroomblokkeringskanalen 

Om de stroomblokkering in de laserstructuur aan te brengen zijn 

eerst kanalen geëtst in de plak die na het epi taxieproces is 

ontstaan (Hoofdstuk 7). De richting van deze kanalen moet 

evenwijdig zijn aan één van de kristalrichtingen van het rooster 

omdat later precies in de lengterichting van de kanalen gekliefd 

moet worden. De plaats van deze kanalen wordt bepaald door de 

plak te belichten met een masker op de toplaag. Het uitrichten 

van dit masker gebeurt door de banen van het masker op het oog 

evenwijdig met de rand van de plak te leggen die weer evenwijdig 

loopt aan de kristalrichting (kliefrichting). 

Dat deze uitlijning geen nauwkeurige resultaten geeft blijkt 

zodra de plak in balken wordt gekliefd. De spreiding in de lengte 

van de stroomblokkering over een balk is voor de balken die 

gebruikt zijn in de levensduurproeven, gemiddeld zo'n 22 % . 

Ook de stroomblokkeerlengte van de lasers variëert onderling met 

22 % omdat de lasers allen uit dezelfde balken komen. 

Waarschijnlijk is deze spreiding de oorzaak van de spelding in de 

curven in de levensduurplaatjes van figuur 9.8. 

De spreiding kan worden verminderd door het masker ten opzichte 

van de kliefrichting nauwkeuriger uit te richten. 

10.3 De levensduurexperimenten 

In de figuren 9. 6 staan de levensduurplaatjes van de diverse 
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laserstructuren bij verschillende vermogens afgebeeld. Alle 

lasers in deze figuren vertonen een slecht levensduurgedrag dat 

te danken is aan de slechte opdamp-coating die op de spiegels is 

aangebracht. Voor deze coating is in dit onderzoek bewust gekozen 

zodat geleidelijke degradatie binnen een korte testtijd te zien 

is. 

Bij de keuze van het vermogen waarop de lasers worden getest 

ontstaat een dilemma. Een te lage keuze van het vermogen geeft 

binnen de testtijd geen waarneembare degradatie terwijl een te 

hoge keuze van het vermogen veel uitval tijdens de testperiode 

geeft. In de figuren van figuur 9.6 is dan ook te zien dat het 

vermogen waarop de Q.W.b laser is getest iets hoger had moeten 

worden gekozen en het vermogen van de conventionele structuur 

iets lager. 

Desondanks lijkt in deze figuren toch een trent te zitten dat 

stroomblokkering bij de spiegels in het algemeen een positieve 

invloed heeft op het levensduurgedrag van de halfgeleiderlaser. 

10.4 Suggesties voor toekomstige experimenten 

In hoofdstuk 4 is reeds gesproken over 

spiegels een zogenaamde sputtercoating 

lasers waarvan op de 

is aangebracht. Deze 

coating is ten opzichte van een opdampcoating slechter 

doordringbaar voor water-, zuurstof- en allerlei andere 

molekulen. Hierdoor oxideren de spiegels minder snel waardoor de 

levensduur aanzienlijk wordt verbeterd. (zie figuur 4. 2. ) . Voor 

lasers die ontworpen zijn om een hoog vermogen te leveren is een 

sputtercoating zeer gewenst. 

Indien op de lasers naast stroomblokkering ook nog een 

sputtercoating wordt aangebracht zullen niet alleen de 

ladingsdragers bij de spiegels worden weggehaald maar ook is het 

aantal recombinatie-centra voor warmte-ontwikkeling drastisch 

afgenomen. 

Omdat een conventionele laser met sputtercoating een betere 

levensduur en een hoger vermogen te zien geeft dan een 

conventionele laser met een opdampcoating (zie figuur 4. 2) mag 

worden verwacht dat dit ook geldt voor een stroomgeblokkeerde 

76 



laser met sputtercoating ten opzichte van een stroomgeblokkeerde 

laser met opdampcoating. 

Het is dan ook interessant een stroomgeblokkeerde laser met 

sputtercoating te groeien om te onderzoeken of bij een hoog 

vermogen (40 mW) de levensduur kan worden verbeterd. 
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11 CONCLUSIES 

Uit de resultaten van hoofdstuk 9 en de discussie daarover in 

hoofdstuk 10 kunnen ten aanzien van stroomblokkering bij de 

spiegels van een halfgeleiderlaser de volgende conclusies worden 

getrokken : 

- Stroomblokkering bij de spiegels kan in S.A.S.-laserstructuren 

worden ingebouwd door daar de toplaag plaatselijk weg te etsen 

zodat na metallisatie een Schottky barriëre bij de spiegels 

ontstaat. 

- Het maken van stroomblokkerende gebieden bij het klieven van de 

balken geeft een variatie in de stroomblokkeerlengte te zien 

die te wijten is aan een onnauwkeurige uitrichting van het 

stroomblokkeermasker (zie figuur 7.2) ten opzichte van de 

kristalrichting van de laserstructuur. 

- Door het aanbrengen van stroomblokkering bij de spiegels neemt 

de absorptie bij de spiegels toe. Het catastrofale vermogen 

echter, dat voor de halfgeleiderlaser evenredig lijkt met 1/r, 

is voor stroomgeblokkeerde lasers niet veel lager dan voor de 

referentiestructuren. Hierdoor ontstaat het vermoeden dat de 

toename van de absorptie in de aktieve laag van 

stroomgeblokkeerde lasers niet van meetbare invloed is. 

- Ook de drempelstroom en de differentiële efficiëntie van de 

laser veranderen niet. Dit bevestigt het vermoeden dat de 

toename van de absorptie in de aktieve laag gering is. De 

lasereigenschappen zullen door stroomblokkering bij de spiegels 

nauwelijks veranderen. 

-De degradatiesnelheid van Q.W.a-lasers met stroomblokkering is 

lager dan die van Q.W.a lasers zonder stroomblokkering. 

De levensduurresultaten van Q.W.b geven geen verschil in 

degradatie te zien waardoor onbekend is of stroomblokkering in 

deze structuur een levensduurverbetering geeft. Een langere 

testtijd is noodzakelijk om over deze structuur een uitspraak 

te kunnen doen over het effect stroomblokkering bij de spiegels 

De levensduurexperimenten met de conventionele laserstructuren 

zijn op een hoog vermogen uitgevoerd waardoor alle lasers 

tijdens de testperiode uitvallen. Uit de Weibullgrafiek die van 

de conventionele structuur gemaakt is bij een vermogen van 25 
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mW, te zien dat de stroomgeblokkeerde lasers later uitvallen 

dan de referentielasers. Uit de Weibullgrafiek die hoort bij de 

levensduurtest die bij 20 mW is uitgevoerd is een gelijke 

levensduur voor stroomgeblokkeerde en referentiestructuren te 

zien. 

Het geheel van alle levensduurexperimenten geeft de indruk dat 

stroomblokkering bij de spiegels een verbetering in de 

levensduur van halfgeleiderlasers geeft. 

Het levensduurgedrag van hoog-vermogenlasers met een 

sputtercoating is in dit onderzoek niet bestudeerd. Nu de 

werking van stroomblokkering een gunstige invloed lijkt te 

hebben op het levensduurgedrag van lasers met een slechte 

opdampcoating is het waarschijnlijk dat stroomblokkering ook 

een gunstige werking heeft bij hoog-vermogenlasers met een 

sputtercoating. Om dit te bevestigen moeten deze structuren 

worden gemaakt en op hoog vermogen worden getest. Voor S.S.L. 

zal de uitkomst van zo'n experiment de doorslag kunnen geven of 

het aanbrengen van stroomblokkering bij de spiegels in de 

productie moet worden ingevoerd. 
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APPENDIX A : Absorptie in de aktieve laag, maximaal vermogen 

Beschouw figuur A.1 waar de situatie staat afgebeeld waarbij de 

absorptiecoëfficiënt bij de spiegels hoger is dan in de rest van 

de aktieve laag (omdat daar bijvoorbeeld geen stroom loopt). 

figuur A.l 

Definiëer nu : 

11 rz 11 
I\ y 
I \ I 
I \ claddinglaag \ 
I \ \ 
I \ \ 

el 

\ L i \ L 
anp ~I 

d I aktieve I aag 
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s~ieg 
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IJ 
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!I 
Situatie waarbij de absorptiecoëfficiënt 
bij de spiegel hoger is dan in de rest 
van de aktieve laag 

L vermogen van de lichtbundel in de laser vlak voor 
i 

het absorberende gebied bij de spiegel 

L uitgangsvermogen van de laser 
u 

r confinementfactor 

a absorptiecoëfficiënt in de aktieve laag bij de 
np 

spiegels 

1 lengte van het gebied waar de absorptiecoëfficiënt 
eb 

gelijk is aan a 
np 

d dikte van de aktieve laag 

B bakbreedte (~ laterale lichtspotbreedte) 

dan geldt 

ra 1 
L = L e np eb ~ L ( 1 + r a 1 ) 

i u u np eb 
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~L = L L = L r a 1 is het vermogen dat wordt 
eb 1 u u np 

geabsorbeerd bij de spiegels. Ten gevolge van deze absorptie 

ontstaat een temperatuurprofiel bij de spiegels waarvan de 

breedte een belangrijke rol speelt in het catastrofale vermogen. 

Het catastrofale vermogen wordt namelijk bepaald door de 

hoeveelheid warmte die per volume-eenheid bij de spiegels wordt 

gedissipeerd. Voor de breedte van het temperatuurprofiel worden 

twee mogelijkheden verondersteld : 

I De absorptie die in de aktieve laag plaatsvindt geeft 

aanleiding tot een temperatuurprofiel waarvan de breedte in 

de transversale richting (bijvoorbeeld de halfwaardebreedte) 

ongeveer gelijk is aan de aktieve laagdikte d. Het 

catastrofale vermogen zal hier afhangen van zowel het 

gedissipeerde vermogen als de aktieve laagdikte. 

II: Het temperatuurprofiel dat ontstaat door absorptie in de 

aktieve laag is (omdat deze laag zo dun is) veel breder dan 

de aktieve laagdikte. De breedte van het profiel wordt 

onafhankelijk van de aktieve laagdikte verondersteld met een 

constante waarde, D. Het catastrofale vermogen is alleen 

afhankelijk van het gedissipeerde vermogen. 

Het vermogen per volume-eenheid dat bij de spiegels wordt 

gedissipeerd is voor deze afzonderlijke gevallen gelijk aan 

met 

l1L 
r a L 

r· i: i: 
np u (A.2) = 1 B d Bd 

eb 

l1L 
r a L 

I I: i: i: 
np u = 1 B D BD 

eb 

fractie van het geabsorbeerde licht dat in warmte 

wordt omgezet 

D (constante) breedte van het temperatuurprofiel bij de 

spiegels (geval II) 

Het gedissipeerde vermogen per volume-eenheid zal niet hoger 

kunnen komen dan de waarde waarbij catastrofale degradatie op 

gaat treden. Deze maximale waarde zal een materiaalconstante 

zijn. Bij L = L treedt catastrofale degradatie op zodat : 
u max 
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r· < L 
r 

Const. (A.3) ex B d -ma x np 

II: < L 
r 

Con st. ex B D -ma x np 

omschrijven levert : 

I L 
Const. B d d 

(A.4) = ""-
ma x < ex r r 

np 

I I: L 
Const. B D 1 = ma x < a r f 

np 
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APPENDIX B :Afleiding stroomspreidingsmodel 

De stroomspreiding in een halfgeleiderlaser wordt in deze 

appendix behandeld aan de hand van figuur B.l. 

p-Al-2 

p-Al-I 

I 
Io~ 

I 

Aktleve laag 

n-AI B 

I 
1-----+ Io 
I 

Jy CXl 

dpAI 

figuur B.l Stroomspreiding in een halfgeleiderlaser 

Veronderstel dat dpAl« B zodat een potentiaalverdeling kan worden 

aangenomen die in de y-richting niet over de pAl-laag varieert 

(V=V(x)). 

Ten gevolge van deze laterale potentiaalverdeling zullen de 

ladingsdragers vanaf de stripe ook in de laterale richting 

stromen. Op deze manier zal er ter plekke van de aktieve laag een 

stroomdichtheidsprofiel ontstaan waarvan de vorm breder is dan de 

bakbreedte : stroomspreiding. 

Als de werkstroom van de laser wordt aangeduidt met I en de 
w 

normale- respectievelijk laterale-component van de stroom met 

I en I dan geldt : (zie figuur B. 1) 
e 0 

I = I + 2 I 
w e 0 

(B. 1) 

met I werkstroom van de laser 
w 

I stroom die onder de stripe door de aktieve laag 
e 

stroomt 

I totale stroom die in de laterale richting wegstroomt 
0 
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De potentiële energie die de ladingsdragers hebben, zal met de 

variatie van de potentiaal langs de x-as variëren. Als de 

verdeling van de ladingsdragers over de verschillende energieën 

ongeveer gelijk wordt genomen aan de Boltzmannverdeling (door een 

zogenaamde idealiteitsfactor in de Boltzmannverdeling te stoppen) 

en als de stroomdichtheid door de aktieve laag evenredig met de 

ladingsdragersconcentratie wordt verondersteld dan geldt : 

met 

q V(x)/(n k T) 
J (x) = J (e - 1) 

y 0 
(B.2) 

J (x) 
y 

J 
0 

q 

V(x) 

n 

k 

T 

stroomdichtheid die in de y-richting door de 

aktieve laag stroomt 

constante 

elementaire lading 

potentiaalverdeling in de x-richting 

ideali te ltsfactor (l>n>2 volgens Casey & Panish 

[8] ) 

constante van Boltzmann 

absolute temperatuur 

Meestal geldt qV » kT zodat 

met 

q V(x)/(n k T) 
J (x) ~ J e 

y 0 

f3 = ----:q""---:::n k T 

= J ef3 V(x) 
0 

(B.3) 

Neem nu aan dat de potentiaal in de pAl-laag recht onder de 

stripe ( lxl :S B/2) geen variatie in de x-richting heeft. Dit 

levert J (x) = constant. In de gebieden echter die niet onder de 
y 

stripe liggen geldt de situatie zoals afgebeeld in figuur B.2. 
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dx , dV(x) 
y 

I 

pAI-2 

C.B.L. 

I 
~+dx) 

I pAl-I 

I 
akt I eve 
I aag 

nA I 

figuur B.2 Stroomverdeling in gebied naast de stripe 

De grootte van de stroomsterkte in de laterale richting (I (x)) 
x 

wordt bepaald door het potentiaalverschil en de soortelijke 

weerstand over een afstandje dx in de laterale richting. 

met 

I (x) 
dV(x) = --R-

dV(x) 
= 1 dpAl p dx x 

R weerstand van volurnetje 1 dpAl dx 

dV(x) potentiaalverschil over afstand dx 

1 lengte van de laser (loodrecht op het 

figuur) 

dpAl dikte van de pAl-laag 

p soortelijke weerstand van de pAl-laag 

(B.4) 

vlak van de 

Het verschil in stroomsterkte in de laterale richting ter plekke 

x en ter plekke x + dx is gelijk aan de stroom die door de 

aktieve laag stroom ter plekke x. 

dl (x) = I (x)-1 (x+dx) = dl (x) (B.S) 
x x x y 

Voor de stroomdichtheid door de aktieve laag geldt nu 
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dl (x) 
-::-'Y'-:-_ = J (X ) 

1 dx y 
= J efj V(x) 

0 
(B.6) 

met I 
y 

J 
y 

stroom door oppervlakte 1 dx van de aktieve laag 

bijbehorende stroomdichtheid 

Met vergelijking B.S kan deze vergelijking als volgt worden 

omgeschreven 

dl (x) 
_x-=--- = J 1 ef3 V(x) 

dx o 

Differentiëren levert 

d
2 I (x) di ( ) 

__ x __ = 1 efjV(x) (3 dV(x) = x x (3 dV(x) 
dx2 Jo dx dx dx 

Vergelijking B.4 kan omgeschreven worden als 

met 

dV(x) p 1x (x) 
dX - --=-1 -d=-p-A-l =: 

p I (x) 
s x 

1 

ps = sheet-resistance = p I dpAl 

Invullen van B.9 in B.8 levert de differentiaalvergelijking 

De oplossing van deze differentiaalvergelijking luidt [9] 

met 

I 
0 

I (x) = ---.--.-;::-:~ 
x 1 + lxi-B/2 

1 = 
0 

2 1 
(3 ps Io 

1 
0 

(B.7) 

(B.8) 

(B.9) 

(B.10) 

(B. 11) 

I = stroom in de laterale richting ter plekke x = ± 
0 

B/2 
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De stroomdichtheid door de aktieve laag is gelijk aan 

dl (x) dl (x) 
J (X) = -:-'Y'-:-_ = ~x---;--

y ldx ldx (B.12) 

Na differentiëren van B.ll kan deze stroomdichtheid dus worden 

uitgedrukt als functie van de laterale afstand. 

I J 
J (x) 0 e (B.13) = =: 

y 

( lxi-B/2 r ( 1 + 
lxi-B/2 r 1 1 1 + 

0 1 1 
0 0 

met 

De enige onbekende in dit model is I . Deze kan worden bepaald 
0 

met vergelijking B. 1 waarin de onderstaande uitdrukking van I 

ingevuld wordt : 

I 
e 

= J 
e 

Dit levert 

I 

1 B 

B 

I B 
0 = -1-

0 

I 
0 

+ 2 I = = -1-
w 0 

0 

f3 

Zodat de uitdrukking voor 

p 12 B 
s 0 

+ 2 2 1 

I luidt 
0 

- 1 
I 

0 

/ f3 p s B 1w 

I 1 + ---:2;::---:1;----
= 2 ------=---~--------13 p B 

s 

1 
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(B.14) 

I 
0 

(B.15) 
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APPENDIX C : Stroomspreiding 

In appendix B is de stroomdichtheid berekend als functie van de 

laterale afstand x. In figuur C.l staat de vorm van deze functie 

afgebeeld. 

ly (x) 

I 
I I 
I I . 

JL _ _jl 
x 

figuur C.l : Stroomdichtheidsfunctie door de aktieve 
laag 

De stroomspreidingsafstand (stroomspreiding) kan gedefiniëerd 

worden als het verschil tussen de rand van de bak en de plaats 

waar de stroomdichtheid een bepaald percentage van zijn 

centrumwaarde heeft bereikt 

met 

J (S + B/2) = f J (C.l) 
Y e 

J (x) 
y 

s 
stroomspreidingsfunctie (uit appendix B) 

stroomspreidingsafstand behorende bij een bepaald 

percentage f 

B bakbreedte 

J centrumwaarde van de stroomspreidingsfunctie 
e 

(zie appendix B) 

Deze vergelijking kan met behulp van vergelijking B. 13 worden 

omgeschreven : 
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J _______ e_______ = f J 

lxi-B/2 )
2 

10 

(C.2) 
e 

hieruit volgt dan een uitdrukking voor de stroomspreidings

afstand 

(C.3) 
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APPENDIX D Diffusie in de aktieve laag 

De manier waarop ladingsdragers zich in de pAl-1 verspreiden is 

in fel te gebaseerd op de wet van Ohm. Na het doorlopen van de 

pAl-1 komen de ladingsdragers terecht in de aktieve laag die als 

een potentiaalput voor de ladingsdragers werkt. In de aktieve 

laag diffunderen de ladingsdragers in de laterale richting. 

Casey en Panish [8] hebben de diffusievergelijking voor deze 

situatie opgelost in de relaxatietijdbenadering (dn /dt = n /T) 
c c 

met het stroomdichtheidsprofiel zoals staat afgebeeld in figuur 

C. 1 (n = ladingsdragersconcentratieprofiel en T = relaxatie
c 

tijd). 

Als de flanken van dit stroomdichtheidsprofiel worden benaderd 

door exponentiële functies dan is de diffusievergelijking exact 

oplosbaar met als oplossing de zeer gecompliceerde vorm zoals die 

is afgeleid door Casey & Panish [8]. 

n(x) (genormeerd) 

1 bakbreedte 4.1!1 um 

1 akt.laag 71!1 nm 
I pRI-l 1!1.4 um 

~~ ':'__ ___ ~ ~1!1-mA 

levensduur 

B 

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 

figuur D.l 

x ( um) 

Ladingsdragersconcentratie in de 
laag als functie van de laterale 
met verschillende waarden voor de 
duur van de ladingsdragers in het 
siemodel 

aktieve 
afstand 

levens
diffu-

De ladingsdragersconcentratie (n ) in de aktieve laag verloopt 
c 
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dan zoals in figuur D.l staat afgebeeld. Deze vorm komt beter 

overeen met de metingen van het near field zoals te zien is in 

figuur 9.3. 

In het diffusiemodel moeten diverse aannames worden gemaakt voor 

parameters waar de waarde niet van bekend is (diffusieconstante, 

levensduur van de ladingsdragers T). 

Zoals uit figuur 9.4a tot en met 9.4c blijkt is de 

stroomspreidingsafstand goed te verklaren met het 

stroomspreidingsmodel alleen en is het dus niet noodzakelijk de 

diffusie in de aktieve laag extra mee te nemen. 
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