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Samen•'atting. 

I let optische uitgangsvermogen van een enkele conventionele halfgeleider laser 
wordt beperkt tot ongeveer 50 mW door de beschadiging van de spiegels die dan 
optreedt. Sommige toepassingen vragen echter om hogere uitgangsvermogens, terwijl 
tevens de kwaliteit van de bundel van belang blijft. Fasegekoppelde laserarrays zijn 
opgebouwd uit meerdere dicht bij elkaar gelegen en eventueel gedeeltelijk ondcrling 
verbonden lasers, zodanig dat de velden van de afzonderlijke golfgeleidcrs door 
electromagnetische interacties koppelen tot een coherent stralend array. Bij een juiste 
keuze van de geometrie wordt op deze wijze het uitgangsvermogen van mecrdcre 
lasers gecombineerd tot een stabiele bundcl van hoge intensiteit. 

In dit verslag worden diverse methoden ontwikkeld die de golf propagatie 
beschrijven. Zij worden toegepast op diverse array geometricen. Het blijkt dat arrays 
van paralelle lasers niet geschik t zijn om de gepref erecerde grondmode te selecteren. 
De zogenaamde Y-junctions blijken in theorie en praktijk ecn bundel van voldoende 
kwaliteit te geven. Tenslotte wordt een simulatieprogramma bcschreven dat de 
invloeden van ladingsdragers in rekcning brengt. Met een aantal voorbeclden wordt 
geillusteerd hoe het toepassing vindt bij bet ontwcrpen van lasers, het geven van 
tolerantie richtlijnen bij de fabrikage en bij de interpretatie van metingen. 
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0 lnleiding. 

Indien halfgeleider lasers worden toegepast voor optische gegevensopslag ("Digital 
Optical Recording"), laserprinters, het optisch pompen van vaste stof lasers, of 
frequentie verdubbeling zijn hoge lichtvermogens een vcreiste. I let uitgangsvermogen 
van een "conventionele" AIGaAs halfgeleider laser wordt echtcr gelimiteerd tot 
ongeveer 50 mW tengevolge van de beschadiging van de (geklicfde) spiegclende 
eindvlakken van de laser die boven vcrmogcnsdichthcdcn van ongeveer 10 MW/cm2 
optreedt. Verlaging van de vermogensdichthcid aan de eindspicgels door uitbrciding 
van de golfgcleider dimensies gaat in het algemeen ten koste van de kwaliteit van 
de bundel aangezien in dat geval niet exclusicf de geprefereerde grondmodc wordt 
opgewekt. 

Een wezenlijke verbetering wordt verkrcgcn door mcerdere golf geleidcrs zo dicht 
bij elkaar te brengen, of eventueel deels te verbinden, dat door electromagnetische 
interacties de velden van de afzonderlijke lasers worden gekoppeld tot een coherent 
stralend, fasegekoppeld array. Er blijken nu een aantal onderscheiden 
stralingspatronen, de zogenaamdc supermodi, mogelijk, waarvan degenc met de 
minste vcrliezen wordt geselectecrd. 

lr---------------------. 
• 

Figure I. Een hoog vermogen array. 
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Ziet men nu af van de precicze contro]e van het supermode gedrag van zo'n array, 
dan kunncn zeer heJdere Jichthronncn worden gegenereerd. Zo worden in de 
Jiteratuur (ref. 37) voorbee]den vermeld met meer dan 1.5 W uitgangsvermogen uit 
een array van 40 evenwijdige lasers (fig I), of, door incoherente optel1ing van het 
vermogen van een aanta] van deze arrays meer dan 100 W uit een balkje met een 
breedte van I cm bij een Jaser]engte van 0.3 mm (ref. 38). Dit soort arrays vindt 
vooral toepassing als optische pomp. 

Is echter het soort toepassing, zoals in het geva] van optischc gegevensops]ag, nu 
zodanig dat juist we) een zeer precieze contro]e van de bundcl is vereist, dan moet 
vcel kritischer naar de werking van het array worden gekeken. Dit verslag bestudeert 
het Iaatste geval en richt zich met name op de mogelijkheden die door de 
geometriekeuze van het array worden geboden. 

Figure 2. De VSIS haJfgeleider laser. 

LATERAAL 

n-AIGaAI = actief 
p-AIB&Aa 

AJs basiseJement in de array opbouw is gekozen voor de VSIS laser. De 
eigenschappen en technologic van deze laser zijn door voorgaandc studies zeer goed 
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bekend, zodat op dcze wijze van ecn betrouwbaar bouwblok kan worden uitgegaan. 
Zo'n laser wordt via Liquid Phase Epitaxy als volgt verkregen. Op een p-type GaAs 
substraat (zie fig 2) worden in twee stappcn vijf Jagen gcgroeid. In de eerste stap 
wordt een 1 µm. n-type GaAs stroomblokkeerlaag gegroeid. Via etstechnieken wordt 
in deze laag een V-groef gedefinicerd, die als stroom- en Jaterale Jichtgeleider gaat 
fungeren (VSIS = V grooved Substrate Inner Stripe laser). In de tweede stap worden 
achtereenvolgens een dunne (0.4 µm.) p-type AIGaAs opsluitlaag, een zeer dunne 
(0.1 µm.) actieve laag, en dikke ( > I µm .) n-type AIGaAs opsluit- en GaAs 
contactlagen aangebracht. De p-n overgang ter plaatse van de actieve laag wordt nu 
in geleiding ~ebracht door een spanning aan te brengen tussen het p-substraat en de 
n-toplaag. 81j deze spanning staat de overgang stroomblokkeerlaag (n-GaAs) - eerste 
opsluitlaag (p-AlGaAs) gesperd en is dus alleen stroomdoorgang ter plaatse van de 
V-groef mogelijk. Door bet Al-percentage in de actieve laag Jager te kiezen dan in 
de omringende opsluitlagen is de bandafstand in deze half gel eider materialen 
onderling verschillend. Hierdoor warden de door de V-groef geinjecteerde 
ladingsdragers in de actieve laag opgesloten, zodat de voor laserwerking benodigde 
populatieinversie kan warden bcreikt, terwijl door de relatief hogere brekingsindex 
van de actieve laag tevens transversalc Jichtopsluiting plaatsvindt (ref. 0). De via 
klieven verkregen eindvlakken van de laser dcfiniercn een trilholte (2501im . Jang) 
waarin de laserwerking kan worden opgewekt. De gotnengte van het Iicht bedraagt 
0.8 µm. in vacuum. 

11 

Figure 3. Drie fuegekoppelde array!' in bo,·enaan1jcht. 

Lascrarrays kunnen nu ecnvoudig wordcn verkrcgen door in de etsstap niet een 
enkele V-groef aan te brengcn, maar door mecrdcre groefstructuren te definieren. 
Figuur 3 geeft als illustratie cnkclc laserarrays in bovcnaanzicht. Merk op dat in de 
lengte en in de breedte richting van figuur 3 sterk vcrschillende schalen 7jjn toegcpast 
zodat de verhoudingen in de afbeclding vcrtckend worden. De werkclijke brccdte van 
de arrays is slechts ongeveer 2% van hun lengte. 
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De opbouw van het verslag is nu als volgt: 

In hoofdstuk I wordt ingegaan op een methode waarmce de propagatie door 
golfgeleiders met kleine brekingsindex variatics en een zwakke latcrale opsluiting 
met acceptabele rekentijden berekend kan worden. De theorie en programmatuur 
zijn tevens toepasbaar op golf propagatieproblemen in de geintegreerde optica en de 
glasvezel optica. 

De golfpropagatie door arrays die niet varieren in de longitudinale richting (zoals 
de meest linkse in figuur 3) wordt behandeld in hoof dstuk 2. Ondanks alle 
manipulaties met de geometrie blijkt de beheersing van de bundel bij hoge 
vermogens, verspreid over een groot spiegcloppcrvlak, problematisch. 

Hoofdstuk 3 beschouwt arrays die varieren in de longitudinale richting, zoals de 
zogenaamde Y-junctions in het midden en rechts in figuur 3. H oewel het gedrag 
aanzienlijk meer gecompliceerd is, worden sterk vcrbeterde resultaten bereikt. 

In hoofdstuk 4 wordt een model uiteengezet dat ook de effecten van de 
stroominjectie in rekening brengt. Dit is het mcest volledige model dat heschikbaar 
is. Met enkele voorbeelden wordt geillustreerd hoe het toegepast kan worden bij het 
ontwerpen van arrays, het geven van tolerantie richtlijnen bij de fabrikage, en bij 
de interpretatie van metingen. 
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1. De golfpropagatie. 

In dit hoofdstuk wordt de golf propagatie behandeld in golf geleidcrs met 
brekingsindex variaties in zowel de transversale, latcrale als de longitudina1e richting. 
lndien de brekingsindex variaties in de laterale en longitudina1e richting k1cin zijn 
kunnen de componenten van het electrische veld worden beschreven met de scalaire 
Helmholtz verge1ijking. Met de methode van de effectieve brekingsindex wordt de 
dimensie van het golfpropagatie problcem terug gebracht tot twee. Deze 
dimensiereductie vergroot in hoge mate de efficiency van de volgende stap: de Beam 
Propagation Method (BPM). Deze methode berekent de oplossing van een 
golf propagatie prob1eem, door in ecrste instantie met een Fouriertransformatic de 
propagatie door een homogeen medium te berekenen, en daarna corrccties aan te 
brengen voor de inhomogeniteiten van de brekingsindex. Er wordt nagegaan wc1ke 
afwijkingen bet BPM algorithme introducecrt. Het blijkt van hieruit mogelijk om 
de BPM nader te optimalisercn. 

I.I De scalaire Heb11holtz vergelijking. 

Bij kleine gradicnten van de brekingsindex en van de velden kan een 
Hclmholtzvergelijking voor het electrische veld word en af geleid uit de 
Maxwe11vergelijk ingen. 

Omdat we zijn geinteresscerd in optische frequenties laten we de Jaagfrequente 
bijdragen van stroom en lading buiten beschouwing. Daarom wordt uitgegaan van 
de bronvrije Maxwel1 vergelijkingen. I Iieruit kan de volgende golfvergelijking 
word en af geleid (ref. 1,2,5): 

(I - I) 
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Orn inzicht in deze relatie te vcrkrijgen gaan we uit van ecn in de lateralc ( = y) en 
longitudinale ( = z) richting oncindig uitgcbreid en onveranderlijk lagcnpakkct (slab 
waveguide), waarin vervolgens kleine brekingsindex variaties in de y-richting zijn 
aangebracht (Binnen een laag varicert de brekingsindex niet in de x- en z-richting) 
(zie figuur J ). 

Figure I. Lagenstruduur met klcine indexRtoringen in latcralc richting. 

We gaan uit van een golf van de vorm: 

E(x,y,7.,t) = E(x,y,7.)e-;ot (I - 2) 

Vergelijking (l-1) voor een laag wordt nu, uitgcschreven in zijn componentcn: 

(I - 3) 

(I - 4) 

(I - 5) 

lndien de eerste term van icdere rcgel nict aanwezig zou zijn, hadden we drie 
scalaire Ilelmholtz vergelijkingen voor de componenten van E. 

Bij de modeJlering van halfgclcidcr lasers hebben we vooral te maken met TE-modi, 
dat wit zeggen modi mcl E,. = r\ = O , omdat deze modi dankzij hun betcre opsluiting 
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in de golfgeleider op de meest effectieve wijze van de versterking in de actieve laag 
gebruik maken (ref. 1,7,8). 

We zullen er in bet vervolg van uitgaan dat de gradienten in de brekingsindex klein 
genoeg zijn om de rn, -mode binnen iedere laag te beschrijven met de scalaire 
Helmholtz vergelijking. De relatic tussen de velden van verschillende lagen wordt 
gelegd door randvoorwaarden. We zien aan (1-4) dat door de laterale gradient in 
de brekingsindex een bronterm is toegevoegd aan de Helmholtz vergelijking voor het 
electrische veld van de TE mode. (1-3) en (1-5) tonen aan dat een TE mode met 
slechts een component in de y-richting, die zich voortplant in een inhomogene laag, 
een bronterm veroorzaakt voor modi met een componenten van het electrisch veld 
in de x- en z- richtingen. / 

Dat bet veld in een half geleider laser niet allcen uit een TE-mode met slechts een 
E-component in de laterale richting kan bestaan, hadden we al op grond van encrgie 
overwegingen eenvoudig kunnen inzien. De Poyntingvector staat altijd loodrecht op 
het E-veld, en zou dus voor een zuivere TE-mode geen component in de laterale 
richting hebben: het veld zou geen energietransport in de laterale richting kennen. 
Dit is onmogelijk omdat de verliezen die de golf door absorptie ver van de stripe 
ondervindt, moeten worden gecompenseerd door de gain onder de stripe. 

1.2 Dimensiereductie met de effectieve brekingsindex 
niethode. 

In de door ons bestudeerde halfgeleidcrlasers, zoals de VSIS, zijn de laterale en 
longitudinale variaties van de lagenstructuur vaak klein en traag (lengteschalen vcel 
groter dan de golflengte). Met de effectieve brekingsindex methode kunnen we een 
golfpropagatie probleem in dit soort driedimensionale structuren herleiden tot een 
propagatie probleemiin een twecdimensionale effectieve breking!l;index verdeling. 

We gaan uit van de golfvergelijking vergelijking (1-1), waarin overeenkomstig de 
vorige paragraaf de gradienten van de de brekingsindex zijn verwaarloosd: 

(1 - 6) 

met velden die harmonisch van de tijd afhangen 'l'(x,y,z,t) = cfl(x,y,z)e-1w1 zodat: 

(I - 7) 
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In ecn Jagenpakket dat in de Jateralc en Jongitudinalc richting niet verandert 
zouden we de transversale veldverdcling kunnen afsplitsen: 

, , 
4>(x,y,z)= T(x)E(y,z) (I - 8) 

De door ons bestudeerde half geleiderlasers hebben kleine en langzame variaties van 
de lagenstructuur in de y en z-richting zodat we stellen: 

4>(x,y,z) = T(x,y,z)E(y,z) (I - 9) 

De functie T beschrijft de veldverdeling in de transversale richting en is slechts 
weinig afhankelijk van yen z. We veronderstellen dat T de transversale veldverdeling 
is van een golf die met propagatieconstante K door een slab waveguide propageert. 
Dus T voldoet aan: 

a2
1. 2 2 2 

-
2 

+ µn (x,y,7.p> T= KT 
ax 

(I - 10) 

De brekingsindex van het medium is hct quotient van de propagatie constante van 
de slab waveguide en de propagatie constante in vacuum. Deze brekingsindex 
noemen we nu de effcctieve brekingsindex. 

lnvullen van (1-9) in (1-7) gceft: 

I( 
flerr= -

ko 
(I - 11) 

(I - 12) 

Vcrwaarlozing van de afgeleiden van T naar yen z, en combinatie met vergelijking 
( 1-10) Jeidt tot: 
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(I - 13) 

Dit is nu de Helmholtz vergelijking met een harmonische tijdsafhankelijkheid, in 
tweedimensionale vorm. 

Het driedimensionale golf propagatieproblcem is zo voor het speciale geval van 
langmme en kleine variaties van de brekingsindex in de 1ongitudinale en latera1e 
richting op te splitsen in twee deelproblemen: 

. - Het bepalen van een genormeerde transversale veldverdeling T en 
een effectieve brekingsindex K/k0 • 

- Het bepalen van de longitudinale en laterale veldverdeling 
Dit is een golfpropagatie probleem in een tweedimensionale 
effectieve brekingsindex verdeling. 

Het eerste deel is al beschouwd in ref. 0. In het vervolg kunnen we ons tot het 
tweedimensionale problecm heperken. 

1.3 De Beani Propagation Method (BPM). 

De RPM berekent de golf propagatie door media met kleine brekingsindex variaties 
die plaatsvinden op lengteschalcn van vele golflengten. Daartoe wordt per stap in 
de longitudinale richting de propagatie door ecn homogeen medium berekend, 
gevolgd door een correctic voor de inhomogeniteiten. De propagatic door een 
homogeen medium wordt uitgevoerd met het efficiente foast foourier Transform 
algorithme. Omdat ook de correctie voor de inhomogcniteiten cen eenvoudige vorm 
heeft, is de BPM het enige bekende algorithme dat met realistische rekentijden 
mcerdere malen achtcr elkaar uitgevoerd kan worden om zo stap voor slap de 
golfgeleiding te berekenen door structuren die ook in de Jongitudinale richting 
varieren, zoals golf geleiders met variaties in de breedte of met splitsingen. 

Beschouw een in de + z richting propagerend veld dat op z = 0 is gegeven door zijn 
ontbinding in vlakke golven: 

I. De golfpropagatie. 

E(y,0) = Laie-ikyJY 
j 

(I - 14) 
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Bij voortplanting door een homogeen medium is het hijbchorende veld op z = &z : 

f'.(y, t\z)= L)F-ikyjY 
j 

(I - 15) 

Omdat E{y,z) aan de golfvergelijking ( (1-13) met"= k011o) moet voldoen geldt: 

(I - 16) 

Een hrekingsindex verstoring cS(y,z) op het homogene medium wordt nu 
vereenvoudigd in rekening gehracht door voor het veld op z = Az te schrijven: 

(I - 17) 

_...,. INDEX STORING 

Z•O ---+Y 

Figure 2. De fL~ correctic voor inhomogenitciten. 

Figuur 2 laat zien dat een golf die (niet geheel paraxiaal) propageert in de richting 
A, gecorrigeerd wordt alsof hij paraxiaal door de hrekingsindexstoring had gelopen, 
aangegeven met B. De BPM gceft daarom alleen gocde resultaten als de golf hijna 
paraxiaal propageert (de afgclciden van hct veld in de y-richting klein), en als de 
brekingsindex variaties klein en 1ang7.aam zijn. 
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In het vervolg zal de propagatie door VSIS halfgeleiderlasers worden berekend. In 
een VSIS (fig 3) is de effcctieve brekingsindex van het ongestoorde medium (het 
lagenpakket buiten de V-groef) ongevecr no = 3.4 . De V -groef geeft een verhoging 
van de effectieve brekingsindex van de orde b = 0.004 (een storing van ongevcer 0.1 
% ). De breedte van de V-groef is ongeveer 4 µm , hetgeen overeen komt met ongeveer 
20 golflengten van het licht in het medium. De laterale opsluiting van de golf is zo 
zwak dat de laagste orde laterale mode mode vrijwel gehecl is opgebouwd uit vlakke 
golven die onder een hoek kleiner dan 2° met de longitudinale as propageren: de 
propagatie is inderdaad bijna paraxiaal. 

Figure 3. De VSIS met zijn efTec:tieve hrckinpndcx proficl. 

1.4 De nauwke11righeid van de BPM 

In de literatuur (ref. 29,30,33) worden verschillende analyses gegeven van de 
betrouwbaarheid van de RPM. Zij zijn zeer ingewikkeld, met veel aannames, en 
hebben slechts een stelscl schattingen van de betrouwbaarhcid tot resultaat. De 
volgende analyse kent deze bezwaren niet en is de basis van ccn programma dat in 
concrete gevallen uitrekent we Ike systematische af wijkingen door de 8 PM word en 
geintroduceerd. Tevens kan zij worden gebruikt om tot een meer nauwkeurige, en 
eventueel snellere, golfpropagatie methodc te komen. 
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De breldngsindex verstoring. 

We moeten oplossen: 

2 !12 o E + tl + k2n2(y z) = 0 
2 2 0 ', oy oz 

(1 - 18) 

Met n(y,z) = n0 + L\(y,z) ( 1-19) krijgen we: 

a2~ + 
02~ + k~~E + 2k~(y ,z)E + k~ 2(y ,z)E = 0 

iJy Oz 
( 1- 20) 

Omdat de BPM lineair is in de velden, beschouwen we voor het gemak het gcdrag 
van een enkele Fourier component van het veld. 

E(y,z = 0) = e-JkyY (I - 21) 

De BPM berekent de propagatie van deze component door een homogeen medium, 
waarna de fase wordt gecorrigecrd voor de brekingsindex variaties waarmee dan 
oplos!iiingen ontstaan van de vorm: 

(1 - 22) 

met c5(y) = ~(y,z = 0). 

Dcze functie is ecn benaderdc oplossing van het golfpropagatic probleem (1-20), 
maar hij blijkt exact te voldocn aan de difTercntiaal vergelijking: 

( 1 - 23) 
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Of: 

+ (2kJc~ - 2k~flol\(y,z))E + + (k~2 - ~2(y,z))E + 

+ (2kykoZ :i )E + + ( k~' ~~ ) 1 )E + + Oko ~~ z)E = 0 (1 - 24) 

De eerste regel van de bovenstaande uitdrukking bevat precies de termen van de 
differentiaal vergelijking (1-20) voor een inhomogeen medium, die we eigenlijk 
zouden moeten oplossen. De laatste twee termen van de eerste regel van (1-24) zijn 
de brontermen a]s gevolg van de inhomogeniteit van het medium. De tweede en de 
derde regel van (l-24) bevatten nu termen die extra door de BPM worden 
geintroduceerd. We kunnen deze termen opvatten als brontermen zodat zij 
corresponderen met brekingsindex storingen. 

Orn met de BPM realistische resultaten te behalen zullen de door toepassing van 
de RPM ontstane brontermen klein moeten zijn, vergeleken met de brontermen 
veroorzaakt door de werkelijke inhomogcniteit van het medium. De invloed van deze 
termen kan als volgt worden ingeschat. 

We ontwikkelen de functies /\: als volgt: 

( 1 - 25) 

De verschillende componenten van de propagatievector worden expliciet uitgedrukt 
in de hoek 8 die deze vector met de longitudinale as maakt: 

ky = kono sin(9) ( 1 - 26) 

(I - 27) 
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lnvutlen in (1-24) levert voor de extra bronterm:. 

(I - 28) 

Deze bronterm wordt bij het gebruik van het BPM algorithme toegevoegd en moet 
worden vergeleken met de bronterm veroorzaakt door de werkelijke 
inhomogeniteiten van het medium: 

2k~~+~2 ( 1- 29) 

Voor golfgeleiders die in de longitudinale richting geen variaties kennen gaat (1-28) 
voor de bronterm die ontstaat door toepassen van de BPM over in: 

k2 2 . oh 2 2( oh )2 . o2h 2 0no( cos 8 - I )h + 2k0z sm ()ay + k0z Oy + JkoZ oy2 
(I - 30) 

Bij een gegeven indexprofiel b(y) kunnen we nu de brontcrm (1-29) berekcnen. Bij 
toepassen van de BPM wordt niet exact de inhomogene differcntiaal vergelijking 
(1-20) opgelost, maar een differentiaalvcrgelijking die verdcr ook nog de brontcrmen 
uit ( 1-30) bevat. In het vervolg zullen we de toegevoegde bronterm represcnteren 
door een brekingsindex verstoring. 

In figuur 4 is ter illustratie een lateraal effectief brekingsindcx profiel gegeven zoals 
dat in berekeningen met bijvoorbccld VSIS lasers kan voorkomen. Het profiel 
ontstaat door de verlaging van de brekingsindex door het relatief brcde 
stroominjectieprofiel en ter plaatse van de stripe een verhoging van de brekingsindex 
door de lagenstructuur van de VSIS (in hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan). 
Er is berekend welke brekingsindex de BPM hier aan toevoegt, aannemende dat de 
propagatiestap 6 µm. bcdraagt, en met 8 = 1° . De resultaten zijn weergegeven in 
figuur 4. In het linker deel van de figuur staat het brekingsindex profiel en het reeele 
deel van de brekingsindex die daaraan door de BPM wordt toegevoegd. Jn de mccste 
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gevallen is deze toevoeging rclatief klcin, en kunncn we aannemen dat de fouten die 
hicrdoor worden veroorzaakt klcin zijn. In hct rechter dccl van de figuur is het 
imaginaire deel van de door de BPM tocgevocgde brekingsindex wecrgegevcn. De 
maximale waarde van deze toevoeging is in absolute waarde klein (vergeleken met 
de toevoeging aan de reeele hrekingsindex) maar komt in dit geval toch overeen met 
ongeveer 40 cm- 1 • Aangezien de gain in dit soort lasers van de orde van 100 cm- 1 is 
kan niet gesteld worden dat de fout in de imaginaire brekingsindex te verwaarlozen 
is. Orn conclusies te kunncn trekken over de betrouwbaarheid van de BPM is het 
dus niet voldoende te kijkcn naar de fout in de brekingsindex, maar 1.al moeten 
worden bekeken welke invloed deze fout op de velden heeft. 

T 
IMAGINAR c 

s.o - 3.0 REEL£ a: IPM TOEYOEGING 
IPM TOEYOEGING i 2.0 

r 1.0 
-s.o 

-10.0 

o.o 
-1s.o 

-1.0 
-20.0 

-25.0 -2.0 

-30.o-+-----...-----r----~ -3.o------.----'T"""""----. 
o.o 10.0 311.0 . 30.0 o.o 10.0 20.0 30.0 

lateraal Mu. • 

Figure 4. Brekinpndex proficl, en door de Rl'M toqcvoegdc af"ijking. 

De veldverstoring. 

We gaan uit van de Helmholtz vergelijking in twee dimcnsies: 

(I - 31) 
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Er wordt een constant dee) no van de brekingsindex afgesplitst: 

n(y) = no+ <S(y) ( 1 - 32) 

Vervolgens wordt {l-31) als volgt geschreven: 

(I - 33) 

We vatten bet rechterlid van {J-33) nu opals bronterm. lndien we een een gebied 
I kiezen, zodanig dat deze bronterm op de randen van I gelijk aan nut is, dan volgt 
uit de stelling van Green: 

( 1 - 34) 

Hierbij is de functie G de Grecnse functie van het niet gestoorde probleem. 

De Greense functie van de llelmholtz vergelijking in twee dimensies is {ref. 4): 

(I - 35) 

De functie lip> is een Hankel functie. Deze wordt gedefinieerd door de volgende 
relatie: 

1Q,2>(z) = J0(z) + iY 0(z) ( 1 - 36) 

De functie J0 is een Bessel functie van de eerste soort, en de functie Yn is de 
Neumann functie. We komen later terug op het (asymptotisch) gedrag van deze 
functies. 

Omdat de brekingsindex niet verandert in de longitudinale richting, zullen de 
velden hoof dzakelijk in de voorwaartse rich ting propagcren. We splitscn het veld dus 
in een sterk voorwaarts propagerend dee) E,...,. en een zwak terugwaarts propagerend 
deel Bi..c1tw: 

E = Erorw + Ebaclcw (1- 37) 
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Een veld is voorwaarts propagerend indicn de fase van de complexe amplitude af 
neemt voor toenemende z. I let voorwaarts propagerende deel van het veld wordt dus 
bepaald door de bronnen 'stroom opwaarts'~ met z' ~ z. 

J
t=z Joo - 2 2 -

F10 rw(y,z) = - G(r, r')ko{2~ + {) )F.{r')dy'dz' 
i=-oo '/=-<X> 

(1- 38) 

Voor de afgeleide van het voorwaarts propagerende veld, in de longitudinale 
richting, geldt dan: 

-J00 

G(r, y', z = z')kM2no~ + b2)E(y', z = z')dy' 
'/=-oo 

( 1 - 39) 

De eerste integraal in bovenstaande uitdrukking bevat de afgeleide van de Greense 
functie, en beschrijft de propagatie van de golf indien het medium, voor de 
z-coordinaat waar de afgcleide bepaald wordt, niet gcstoord zou zijn. Dit kan als 
volgt worden ingezien. 

Als een voorwaarts propagercnde golf door ecn homogcen medium propageert zijn 
er slechts bronnen voor z' < z of voor z' ~ 7'fl met (z - 71)) > O (zie fig 5 ). 

z 

Figure 5. Propagatie door een locaal homogeen medium. 
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In dat geval wordt ( 1-38): 

(I - 40) 

zodat: 

(I - 41) 

In de limiet ~-+ z is dit de eerste integraal uit (1-39). De tweede integraal in (J-39) 
is een correctie voor de inhomogeniteiten van het medium, voor de z-coordinaat 
waar de afgeleide van het veld genomen wordt. We concentrercn ons nu op deze 
intcgraal omdat deze bepaalt welke invloed de door de BPM geintroduceerde 
brekingsindex fouten op de velden hebben. Het veld E(y', z) dat in deze integraal 
voorkomt bevat zowel een voorwaarts als een achterwaarts propagerend deel. Door 
de afwe1igheid van brekingsindex stappen in de z-richting ligt het voor de hand de 
invloed van 'reflecties' te verwaarlozen, en E te vervangen door Ermw . We krijgcn 
dan: 

Bij een gegeven storing van de brekingsindex b(y) kan nu de afgelcide in de 
longitudinale richting van een veld E,0 ,.. bcrekend word en. In de vorige paragraaf is 
uiteengezet dat de BPM een extra storing aan het brekingsindcx proftel toevoegt. 
We kunnen nu ener1ijds de afgcleide bcrekcnen van een veld dat propageert in het 
oorspronkelijke brekingsindex profiel, en anderzijds dcze afgeleide voor propagatie 
in het profiel dat onstaat al~ de storing van de BPM nog hieraan is tocgcvoegd. Voor 
realistische resultaten van de BPM eisen we dat deze afgeleiden wcinig verschillen. 

We zullen nu besluiten met enigc opmerkingen over de voorgaande theorie, waarna 
in de volgende paragraaf enkcle voorbcclden warden gegeven. 
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-- De numerieke integratie van (1-42) dient zorgvuJdig te geschieden omdat de 
1 lankeJfunctie singulier is in de oorsprong. Er geldt (ref. 9): 

lim 1-Q,2>(x) ex: ln(x) 
x-o 

(I - 43) 

Voor de integratie rond nul definieren we een 'weight function' als het quotient van 
de Hankelfunktie en een logarithme. Deze 'weight function' is voldoende glad rond 
nul, en wordt gebruikt door de NAG-routine DOJAPF, die de het product van een 
voldoend gladde 'weight function', en een logarithme kan integreren. 

-- In formule (1-42) is alleen het voorwaarts propagerende deel van het veld 
meegenomen. Dit werd gerechtvaardigd door het argument dat 'reflecties' 
verwaarloosd mogen worden. De term reflectie is in dit geval iets mislcidend omdat 
in bovenstaande terminologie ook een veld dat propageert door een homogeen 
medium met brekingsindex 11o + /J (waarin /J nu constant is) reflecties kan hebben. 

lndien een vlakke golf paraxiaal door een homogeen medium propageert is de 
brekingsindex in vergelijking ( 1-39) constant, en is het veld niet afbankelijk van y. 
Vergelijking (l-39) gaat dan over in: 

(I - 44) 

De integraal van de Hankelfunctie volgt uit de relaties 11.4.17 en 11.4.21 uit ref. 
9. 

(I - 45) 

Dus: 

(I - 46) 

Dan volgt voor de afgeleide van het veld, ten gevolge van inhomogeniteiten: 

(I - 47) 
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Anderzijds zijn de oplossingen van de Helmholtz vergclijking voor homogenc 
media bckend . Voor de paraxiaal voorwaarts propagerende vlakke golf geldt: 

c _ e-iko(no +c5)z 
r.rorw- (I - 48) 

oErorw 'k E 'k [ Oz = -t o"o ..,rorw - I o0 Erorw (I - 49) 

De eerste term in het rechter lid beschrijft de propagatie in het ongestoorde 
medium, deze hebben we niet meer mecgenomen na vergelijking (1-41). De twccde 
term is de correctie voor de (homogene) storing van het medium. Deze twecde term 
is gelijk aan de eerste term van vergelijking (l-47). De tweede term van vergelijking 
(1-47) is de fout die is ontstaan door het vcrwaarlozcn van de 'reflecties'. Dcze term 
is typisch een factor 2000 klcincr dan de eerste. In dit geval kunnen de 'reflecties' 
inderdaad verwaarloosd worden. 

1.5 Be1·ekeningsJ1oorheelden J1an de na11wke11righeid 
van de BPM. 

In figuur 4 is aangegeven wclke brckingsindex storing de BPM aanbracht hij de 
propagatie door het gegeven brekingsindcxproricl. In figuur 6 is wecrgcgevcn wat 
de afgelcide in de z-richting is van ccn veld dat propageert door het wcrkclijkc 
brckingsindex profiel, en tevcns dczc afgelcide als de propagatie door de BPM wordt 
berekend. 

o.as ABS.WMf!DE t.O FASE 

:a.o 
o.m 

o.o 

0.01 
-:a.o 

0.111 -t.O 
o.o 5.0 10.0 15.0 :ao.o 25.0 311.0 o.o 5.0 10.0 15.0 :ao.o :as.o 

y MU. • 

Figure 6. Afgeleide van exacte problccm, en 7.oal!I bcrekcnd door BPM. 
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De berekeningen zijn uitgevocrd voor ecn vlakke golf waarvan de propagatievector 
ecn hoek van 1° met de longitudinale as maakt. Uit de figuur blijkt dat de BPM 
zowel de absolute waarde als de fase van de afgelcide nauwkeurig berekent. 

De theorie uit de vorige paragraaf, en de werking van het programma dat deze 
theorie toepast kunnen worden gecontrolecrd aan de hand van de gegevens uit figuur 
6. Met een golflengte in vacuum -4 = 0.78 µm . en een brekingsindcx n = 3.4 volgt 
voor de golflengte in het medium ;._ = 0.23 µm . Omdat de hoek 1° bedraagt moet 
de fase van de afgeleide in 13.4 µm. 21r rad . verlopcn. Dit komt overeen met fig 6. 

ABS.WAAROE ~ D.IDD t.D 

0.011 2.D 

0.010 6Z•6MU. 
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G.1111 -t.D 
o.o s.o 10.0 . JS.D 30.0 25.D o.o 1.0 IO.O 11.0 30.0 

O.IDD t.O 

0.011 2.0 

0.010 4Z=1MU. 
D.D 

o .... -2.0 

O.Clll -t.o 
o.o 1.0 IO.O 11.0 30.0 31.0 o.o 1.0 10.0 11.0 30.0 

y MU. ~ 
Figure 7. Afgeleide van eude problecm, en 1.oals bcrekcnd door BPM. 
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Een paraxiaal door een homogeen medium propagerende golf kan worden gegeven 
door: 

(I - 50) 

Dus 

aE 'k E -=-• 0n Oz 
(1- 51) 

Midden in de golfgeleider is de brekingsindex storing l> = -.002. Verder geldt 
ko = 8.06 µm.- 1 zodat de abso]ute waarde van de afgeleide gelijk aan 0.016 is, hetgeen 
overeenkomt met fig 6. 

In figuur 7A zijn de afgeleiden van het veld in het werkeJijke probJeem, en de 
afgeJeide zoals deze wordt berekend door de BPM weergegeven als de brekingsindex 
verdeling de vorm van een af gerond blok heeft. De longitudinale stapgroote is 6 µm. 
De de systematische fouten die de BPM introduceert kunnen worden verkleind door 
de stap grootte te reduceren. In figuur 7B zijn de af geleiden gegeven bij een 
stapgrootte van I µm. 

De bovenstaande methode kan door de gebruiker van een BPM algorithme worden 
gebruikt om in een concreet geva) de nauwkeurigheid van de berekeningen te 
bepa)en. Als de nauwkeurighcid van de BPM wordt verge)eken voor de 
indexprofie)en van fig 4 en fig 7A blijkt dat men niet eenvoudig aan de gradienten 
in de brekingsindex kan zien wat de nauwkeurigheid is, maar dat hogcre afgeleiden 
belangrijk kunnen zijn. 

1.6 Optimalisaties van het BPM algorithme. 

In de vorige paragraaf is uitcengezet dat de benaderde oplossing die door de BPM 
wordt gegenereerd, een exactc oplosing is van een iets gewijzigd probleem. In deze 
paragraaf zal worden uiteengezct hoe de we de brekingsindex van het 
oorspronketijke probleem kunnen bewerken, voordat deze aan de BPM wordt 
aangeboden, zodat hct probleem dat de BPM dan exact oplost juist gelijk is aan het 
oorspronkelijke probleem. 

We beperken ons tot longitudinaal invariante golfgcleiders, daar in het algemeen 
de variaties in die richting kleiner zijn dan in de laterale richting. 
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De brontcrm van het prohlecm dat we oorspronkelijk op zouden willen Jossen is: 

2~nzy\ + ~A2 ( 1- 52) 

De bronterm die de BPM hicr aan toevoegt is: 

(1 - 53) 

We zoeken nu een "brekingsindex verdeling" '7(Y) die voldoet aan de vergelijking: 

2~"o'7 + k~2 + 2k~"o( cos 8 - I "'1 + 2k~ sin 8 :; + 

( 1 - 54) 

De brekingsindex die aan deze vcrgelijking voldoet zal, met de toevoegingen door 
de BPM juist gelijk zijn aan het problecm dat oorspronkelijk opgelost moest worden. 

( 1-54) is een niet lineaire, nict homogenc differcntiaalvergelijking voor 17(y) . Voor 
de eenvoud van de notatie schrijvcn we deze vergelijking als: 

af(y) + bf2(y) + c df(y) + d( df(y) )2 + e d
2
f(y) = g(y) 

dy dy dy2 
( l - 55) 

Ter discretisatie worden de differentiaal-termcn als volgt uitgerekcnd: 

( 
df) = fn-+-1 - fn-1 
dy n , 2h (1 - 56) 

(1 - 57) 
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( 
d2f) = fn+l - 2fn + fn-1 
dy2 n h2 

(I - 58) 

Uitschrijven van (1-55) levert dan: 

.,,i d ,,2 d f d 2 + Diy;+-2tn.+1--2fn+I n-1 +-
2

fn-1 =gn 
4h 2h 4h 

(1- 59) 

De eerste regel van (1-59) bcvat de lineaire termen die eenvoudig als een 
matrixbewerking kunnen worden geschreven. De tweede regel hevat de niet Jineaire 
termen. 

We schrijven (1-59) formeel als: 

_. --
Af + P(f )= g (I - 60) 

Met: 

- 2 dr2 dr r dr2 Pn(f)=bfn+-2 n+i--2 n+ln-1+-2 n--1 
4h 2h 4h 

(I - 61) 

Er geldt: 

dPn d d 
-df =--2fn+1+-2fn-1 

n--1 2h 2h 
(I - 62) 

(I - 63) 

dPn d d 
--=-fn+1--f I 
dfn+ I 2h2 2h2 n-

(1- 64) 
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Met deze afgeleiden vormen we nu de HJacohiaan" .J: 

(I - 65) 

De niet lineaire, niet homogene differentiaalvergelijking kan nu als volgt iteratief 
opgelost worden. 

- - -Zij f\' de v - de schatting van f . We vinden dan een nieuwc schatting f•' 1 door 
oplossen van: 

Ar+· + r<f'> + 1\r'+ 1 
- -r) = i (I - 66) 

Ofwel: 

(A+ J(·+t = g - Pr+ Jt (I - 67) 

Omdat (A+ J) een tri-diagonaalmatrix is, is vergelijking (1-67) door een eenvoudige 
veeg-procedure op te lossen. 

De optimalisatie kan rekentijd sparen in die gevallen dat de vorm van het 
brekingsindexproficl slechts zeer kleine stappen in de longitudinale richting toestaat. 
Na optimalisatie kan dan vecl tijd wordcn gewonnen doordat minder stappen nodig 
zijn, door de toegenomen maximaal toelaatbare stapgrootte. 

Verder zijn niet alle fouten die door de BPM worden gcintroduceerd tc beperken 
door de keuze van de stapgrootte. Dit is bijvoorbeeld het geval als de goJf vecl 
afwijkt van een paraxiaal propagerende golf,_bijvoorbeeld bij een sterkc guiding. 
De eerste term in vergelijking ( 1-53) is dan alleen met de optimalisatie onschadelijk 
te maken. 

Bij niet Jongitudinaal invariante golfgcleiders moet de bovenstaande optimalisatie 
in principe bij iedere stap wordcn uitgevoerd. Omdat de propagatie bijna paraxiaal 
is, hoefl alleen de propagatie van de lage Fourier componenten gcoptimalisecrd te 
wordcn. De hoge componenten (vlakke golven die onder een grote hock met de 
Jongitudinale as propageren) bevatten weinig vermogen en de fouten die met deze 
modi worden gemaakt zijn daardoor minder helangrijk. 
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2 Laserarrays met paralelle stripes. 

2.1 Modi van paralelle golfgeleiders. 
Indien de afstand tussen twee lasers zo klcin is dat de velden uit de ene laser 

doorlopen tot in de andere laser, zullen afwijkingen van het oorspronkelijke 
modcpatroon optredcn. Bij een geringe interactie (een kleine overlap van het veld 
van ecn laser met zijn buur) kunnen de veldcn van de samengcstcldc golfgclcidcr 
worden benaderd door ze te schrijven als ecn combinatie van fundamentele modi E' 
van de afzonderlijke golf geleiders . 

(2- I) 

P. en Pb zijn de propagatie constantcn van E~ respectievelijk E{, . Als gevolg van de 
interactie tussen de lasers zijn de coefficienten A en B funktie van de longitudinalc 
coordinaat z. 

Indien de interactie tusscn de lasers klein is volgt uit (2-1) en de Helmholtz 
vergelijking (ref. 3): 

dA · ne-i<JJ - /JbP. • M A dz = - 1Kab • - 1 a 

2 Lal'ttarrays met paralelle !ltripei;. 

(2- 2) 

(2- 3) 
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Met: 

(2- 4) 

(2- 5) 

(2- 6) 

analoog voor Mb. 

In bovenstaande vergclijkingen is n, het brekingsindex profiel van golfgeleider a 
a Ileen, nb dat van golf gel eider b a Ileen en 11c dat van de twee golf gel eiders naast elkaar 
(fig I). 
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Figure I. Brekinpndex profielen af1.onderlijke guides en samcngestelde guide. 

Tcr ilh1"tratie beschouwen we nu twee identieke, paralclle golf gel eiders a en b, 
zodat f3. = /3b. lndien alleen golfgelcider b bij z= 0 wordt aangestraald met een 
vcrmogen P0 van zijn eigen fundamcntcle mode dan wordt het vermogen in de 
golf geleiders als f unctic van de longitudinale coordinaat z gegevcn door: 

(2- 7) 

(2- 8) 
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Het vermogen is na een afstand J, = n/(2x) vanuit guide b volledig overgestoken 
naar guide a. Voor VSIS lasers op een onderlinge afstand van vijf micrometer is de 
koppelingslengte L in de ordc van millimeters. Figuur 2 geeft weer hoe het vermogen 
in de golfgeleiders hecn en wecr slingcrt. 

0--~~~L.&.....~~~ • .-;..~~~~~-u 

2 

Figure 2. Hem en weer slingerend vermogen in guides. 

lndien de golf gel eiders zeer ver uit clkaar liggen zal het veld uit een golf gelcider niet 
doorlopen tot in een naburige golf gelcider. Omdat K dan naar nut nadert, is de 
oversteek-lengte L zeer groot en is er dus gcen energieuitwisseling. 

Omdat de fundamentele mode buiten een enkele golfgeleider cxponentieel afvalt, 
kunnen we uit (2-4) en (2-5) concludercn dat de koppelings constante K exponentieel 
afhangt van de af stand tusscn de guides. 

Supermodi zijn nu juist die combinatics (2-1) die wecr geschreven kunnen wordcn 
als 

(2- 9) 

Deze methode om de modi van een samengestelde golfgeleider te berekenen 
("coupled mode theory") wordt in de literatuur gebruikt om de eigenschappen van 
arrays van paralelle stripes te onderzoeken (ref 1-3,21-24). De benaderingen en 
beperkingen maken de "coupled mode theory" onbruikbaar voor een aantal 
problemen die we in dit, en in het volgende hoofdstuk zullen moeten oplossen. 
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2.2 Een methode voor de herekening van eigenniodi. 
De numerieke methode waarmee de effectieve brekingsindex van een slab 

waveguide kan worden bepaald (ref. 0), kan worden toegepast om de eigenmodi van 
evenwijdige stripes te zoeken. Het eerste nadeel van deze methode is, dat 
beginschattingen nodig zijn voor de zoekprocedure, en dat men op deze voor de 
ongeoefende gebruiker tijdrovende manier de modi slechts een voor een vindt. Een 
tweede nadeel ontstaat doordat dit algorithme werkt met stapvormige brekingsindex 
veranderingen. Indien we de eigenmodi wmcn gebruiken in berckeningen met RPM 
programmatuur, die vloeiende brekingsindexvariaties vereist, stuiten we dus op 
moeilijkheden. 

In speciale gevallen is het mogelijk de eigenmodi met de RPM te bepalen. We laten 
een veld zo Jang propageren dat de stralende modi zijn uitgedoofd in een 
absorberend gebied dat we op grote afstand van de golfgeleider aanleggen. Het veld 
dat we overhouden is een mengsel van geleide modi. lndien er nu slechts een enkele 
even geleide mode is toegestaan kunnen we deze op grond van zijn symmetric 
selecteren. In drie evenwijdige stripes bestaan over het algemeen twee supermodi met 
een even symmctrie, zodat zij op deze manier niet van elkaar gescheiden kunncn 
word en. 

Jn ref 27 en 28 wordt tijdens de propagatie van ecn veld telkens de correlatie van 
dit propagerende veld met het veld op z= 0 berekend. Doordat het propagercnde 
veld een intcrferentie is van modi met verschillende propagatiesnelheden, 1,al de 
correlatie maxima gaan vertonen waaruit de eigenschappen van de modi, en de 
ophouw van het propagerende veld uit modi, afgeleid kunnen worden. Deze methode 
vergt echter veel propagatie stappen om modi en propagatie constanten nauwkeurig 
te berekenen. 

We leiden nu een op de BPM gebasecrde methode af die, zonder beginschattingen, 
in een keer alle eigenmodi en propagatieconstanten van longitudinaal invariante 
structuren berekent. 

Een eigenmode van een golfgeleidcr is per definitie een golf waarvan de 
longitudinale afhankelijkhcid exponenticel is: 

.... I - E ( -j/f7. "'mode\x,y,7.) - 'mode x,y)e (2- 10) 

Indien we beschikken over een afheelding die, werkend op het veld op z= 0, bet 
veld op z geeft, dan zijn eigcnmodi juist de eigenfuncties van dez.c afbeelding. De 
propagatieconstante f3 volgt dan cenvoudig uit de bijbehorende eigenwaarde. Evenzo 
geldt dat indien we bcschikken over ecn afbeelding die aan de Fourier 
getransformeerde van het veld op z = 0 de Fourier gctransformecrde op z toevoegt 
de eigenfuncties van deze afbeclding de Fourier getransformcerden van de eigcnmodi 
zijn. Dit is uitgangspunt van de hier geschetste methode. 
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De golven in de golfgeleidcr voldoen aan de scalaire Helmholtz vergelijking: 

( ~ + ~1 )E + k~no + .!(y))
1
E = O (2- 11) 

Neem aan dat de storing c5(y) die door de array structuur wordt veroorzaakt op de 
brekingsindex klein is en langzaam varieert zodat de golfpropagatie door een BPM 
algorithme beschreven zou kunnen worden. 

Stel dat we beschikken over de ontbinding in vlakke golven van het veld cJ>0(y) op 
z=O 

(2- 12) 

De eerste stap in de BPM voor de bepaling van het veld op z is de propagatie door 
een homogeen medium met brekingsindex no. Het resulterende veld noemcn we 
4>1(y) We geven <1>1 analoog aan (2-12) als: 

Omdat de golf moet voldocn aan de scalaire Helmholtz vergelijking geldt: 

Vervolgens verdisconteert de BPM de brekingsindex storingen c5 met een 
fase-correctie. Het resulterende veld nocmen we cJ>~y) . 

Ontbind ook deze correctie factor in vlakke golven: 
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(2- 14) 

(2- 15) 

(2- 16) 
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Hiermee kan (2-15) worden geschreven ats: 

(2 - 17) 

Met behulp van de coordinaten transformatie u = k'y en v = k'y + k"y volgt 

(2- 18) 

Hieruit zien we dat 

(2- 19) 

In praktijk we~ken we met discreie vetden en rouriertransformaties. lliermee wordt 
de I-de frequent1ecomponent van 4>2 gevonden door: 

(2- 20) 

Met: 

(2- 21) 

We hebben nu een afbeelding gevonden die de Fourier getransformeerde van het 
veld in z = 0 afbeeldt op de f ourier getransformeerde van het veld op z. Deze 
afbeetding wordt gegeven door een matrix met de elementen M,, . De eigenvectoren 
van deze afbeelding zijn de fouricr getransformeerdcn van de eigenmodi. De 
propagatie constanten volgen uit de bijbehorende eigenwaardcn. Terugvouw cITecten 
bij de discrete Fourier transformatie moeten met enige zorg in rekening worden 
gebracht. 
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Het is mogelijk de bovenstaande theorie met behutp van tweedimensionale Pourier 
transformaties te generatiseren tot een vorm waarmce modi kunnen warden berekend 
van arrays waarin ook in de transversale richting meerdere lasers naast elkaar zijn 
geplaatst. 

2.3 Enkele paralelle array config11raties 
Het gedrag van de supermodi zal warden geillustreerd aan de hand van enkele 

voorbeelden. In deze voorbeelden heeft de complexe brekingsindex de vorm van een 
af gerond blok, overeenkomend met het laterale eff ectieve brekingsindexprofiel van 
een VSIS waarin de gain en absorptie van de actieve laag in dit stadium niet zijn 
meegenomen. (fig 3). De invloed van deze vereenvoudiging kunnen we, 
vooruitlopend op het electronische model uit hoof dstuk 4, als volgt inzien. In 
werkelijkheid is de laterale verdeling van de ladingsdragers in de actieve laag door 
diff usie breed uitgesmeerd met nauwelijks minima tussen de lasers in. De gain van 
de actieve laag heeft een overeenkomstige verdeling. Als we inderdaad de gain van 
de actieve laag hadden toegevoegd zou de verdeling van de totale gain in de laser 
veel vlakker zijn dan de verdeling uit fig 3. In een volkomen vlakke gainverdeling 
heefl iedere mode dezelf de gain. Daardoor 1.al het gebruik van het in fig 3 getekende 
gainprofiel grotere onderlinge verschillen in modal gain opleveren dan meer 
realistische berekeningen met de gain in de actieve laag tocgevoegd. 

MELE Diil. 
IEfF IREKING8INllEX 

n n 

GAIN 
Figure 3. brekingllindex- en dempinpprofiel VSIS. 

Jn een array van twee paralelle stripes bestaan twee supermodi: de laagste orde 
met beide emitters in fase en de hoogste orde met de emitters in antifase. Jn het 
voorbeeld uit fig. 4 en 5 is gerekend met twee stripes met een halfwaarde breedte van 
3 µm. , en een brekingsindexstap van 0.004. De hartafstand tussen de stripes is 
gevarieerd. In figuur 4-A is het reeele deel van de propagatie constante fJ uitgezet. 
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Bij een grote onderlinge afstand hebben beide supcrmodi dczelfde propagatic 
constante. Bij een kleinere onderlinge afstand worden de propagatie constanten van 
de verschillende modi verschillend: er treedt dispersie op. Figuur 4-B geeft de 
demping van de supermodi. Bij een grote onderlinge afstand is deze voor beide modi 
gelijk; bij een kleinere onderlinge afstand ondervindt de laagste orde meer verliezen. 
Hierbij merken we op dat we streven naar een array configuratie waarin de emitters 
altijd in fase stralen (de laagste orde supermode) zodat het licht eenvoudig in een 
enkele spot afgebeeld kan worden. 

m.o 

--Ii tS.O 

30.o~~~~..-~~-,.~~~-'T"'~ 

J.O 
27.at ... ~~~ ..... ~~~..-~~--,,--~ 

J.O 1.0 1.0 12.0 
SPACING BETWEEN GUIDES 

1.0 1.0 12.0 
SPACING BETWEEN GUIDES 

F"1111re 4. dispersie en verschil in modal gain Titn supermodi. 

Jn figuur 5 zijn de amplitudes van beide supermodi weergcgeven voor spacings van 
4 en 14 µm. Bij de onderlinge afstand van 14 µm. zijn de velden van beide emitters 
volledig gescheiden. Voor iedcre lateralc coordinaat is nooit meer dan een veld 
ongelijk aan nul. Hierdoor is de intensiteit van hct totale veld de som van de 
intensiteiten van de afzonderlijke emitters. De intensiteits verdeling van de Jaagste 
ordc- (in fase) en de hoogste orde- (antifase)-mode 7jjn gelijk, waardoor zij in grote 
mate gelijkwaardig zijn: geen dispcrsie en gelijke modal gain. Wat gebeurt nu als een 
van beide golf pijpen zijn fundamentele mode geleidt, en de andere geen vermogen 
geleidt ? Jn dat geval hebben beide supermodi preeies evenveel intensitcit, en zijn 
precies in fase of precies in antifase. Door de gelijke modal gains en de afwczigheid 
van dispersie verandert dit niet als de golf verder propageert. Alie intensiteit blijft 
dus in die ene guide en Jekt nict weg naar de andere. 

Uit figuur 5 blijkt dat bij 4 micrometer spacing de supermodi ecn verschillende 
verdeling van intensiteit hebbcn. Dit verschil onstaat door de invloed van het 
fasevcrschil bij het optellen van twee complexe velden. Hierdoor onstaan de dispcrsie 
en verschillen in modal gain. 
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lndien nu slechts een guide zijn eigenmode gelcidt, en de andcre gecn vermogen 
gcleidt, zal de golf door de dispcrsic heen en wecrslingeren van guide naar guide ( dit 
heen en weer slingeren is een interf erentie van modi met verschillcnde 
voortplantingssnelhcden), en zich door het verschil in modal gain op den duur gelijk 
verdelen over beide guides (er is dan nog slechts ecn supermode over). 

Omdat de supermodi in principe verschillende propagatieconstanten hebben, zullen 
zij in een laser verschillende frcquenties moeten aannemen om te voldoen aan de 
Fabry-Perot voorwaarde (dit is de longitudinale resonantie voorwaarde in de 
trilholte). Figuur 6 A is een foto van het near field van een array van twee paralelle 
stripes, genomen achter een monochromator. De frequentie wordt opgelost in de 
verticale richting, de horizontale richting is de laterale richting van de laser. 

hoogste onte ......__. 
;-

laagste orde 

NEAR FIELD 

A ~LATERAAL 

FAR FIELD 
hoogste orde 

FARAELD 
laagste ante 

B -+ LATERALE HOEK c 

Figure 6. Twee paralelle l1U1ers: near field en far field :r.oals die worden ge7jcn -achler cen 
monochromator. 

Ilelemaal bovenaan zien we twee spots bij een frequentie. Dit is de hoogste orde 
supermode. Ilet far field van deze mode is wecrgegeven in figuur 6 B. De enkele spot 
net onder de dubbele spot is de laagste ordc super mode, waarvan het far field is 
wecrgegevcn in fig 6 C. Onderin de foto zien we beide modi weer terugkomcn, omdat 
bij die frequentic wccr aan de Fabry-Perot voorwaardc wordt voldaan. De 
Fabry-Perot afstand bedraagt ongevcer 200 GI lz. 
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In het algemeen heeft ecn array van "n" cvenwijdige stripes ook "n" supermodi. 
De omhu11ende veldverdcling van de "m"-de mode wordt bij benadcring gegeven 
door "m" halve perioden van ecn sinus, verdeeld over de totale breedte van hct array. 
In figuur 7 worden de 5 supermodi van een array van 5 identickc stripes op gelijke 
onderlinge afstanden gegeven. De eerste supermode wordt bij benadering gegeven 
door een halve periode van een sinus. Alie emitters hebben eenzelf de teken van de 
fase. De mate waarin de halve periode van de sinus wordt gemoduleerd hangt af van 
de dimensionering van het array. De tweede supermode wordt bij benadering 
gegeven door een hele pcriode van een sinus. I Jet nulpunt van deze sinus valt in de 
middelste emitter, waarin de intensiteit dus gelijk aan nul is. 

5 parallel stripe array 
••••• ••••• ~5 N=•2).m •••••• a p.5 A•780nm 

Amplitude Near field S-Sµm 
5 

I I I 5 .AAA. \ I I 
4 

4 4 II IA • 
'tJ 

l ' ' 
Q) 3 

3 ;;:: 3 
ta u. 

I I 
I I 

2 •• Al 2 
2 

I I p-1 ••••• P-1 
1 

-15 -5 0 5 15 30 50 

\ • 
70 

Angle (0) Loss (cm-1) 

2 

Fiiture 7. De 5 supermodi van ccn regelmatige 5-stripe: van links naar rcchts: de fase van de 
emitters, de intensiteits verdeling (mcrk op dat in mode I en 5 de middclste spicgel 
relatief zwaar belast wordt), de far nelds, en de verliczen van de modi door absorptic 
buiten de stripes. 
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Samenvattend kunnen we het teken van het veld van de supermodi als volgt 
karakteriseren: 

supermode teken van veld 

1 I I I I I 
2 I I 0 -1 -1 
3 I 0 -1 0 I 
4 1 -1 0 1 -1 
5 1 -1 1 -1 I 

We zullen nu twee voorbeelden geven die meer inzicht geven in het gedrag van 
regelmatige arrays, met name in de modal gains. In de voorbeelden wordt uitgegaan 
van regelmatige 5-stripes, met demping tussen de stripes. 

In figuur 8 is de topwaarde van de reele brekingsindex stap .002 . De 
halfwaardebreedte van de stripes is 3 micrometer. De hartafstand (spacing) tussen 
de stripes wordt gevarieerd. 
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Figure 8. Regclmatig array van 5 ~ri~: vcrlie1.cn in dempende gehieden buiten stripes hij 
variatie onderlinge afstand. 
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lndien de spacing zeer groot is (bijvoorbeeld 20 micrometer) zullen de lasers 
ongekoppeld zijn. De totale intensitcitsverdeling bestaat nu uit meerdere 
intensiteitsverdelingen van onafhankelijke lasers in de fundamcntele mode, naast 
elkaar geplaatst. Omdat de modal gain bepaald wordt door de overlap van de 
intensiteit met de gain, heeft het totale veld (dus ook iedere supermode) dezelfde 
modal gain als de fundamentele mode van een enkele laser. 

lndien de spacing wordt verklcind, bijvoorbeeld tot 6 micrometer, 7...al het veld 
tussen twee lasers een sommatie zijn van mcerdere complexe velden ongelijk aan nut. 
De totale intensiteit is nu mede afhankcJijk van de faserelatie tussen deze velden. 
De hoogste orde supermode heeft de emitters om en om in antifase, en daarom is 
de totale intensiteit tussen de emitters kleiner dan bij de laagste orde die alle emitters 
in fase heeft. De hoogste orde heeft dan een hogere overlap met de gain (in dit geval 
eigenlijk een lagere overlap met de demping die zich tussen de stripes bevindt) dan 
de laagste orde, en heeft dus een hogere modal gain. Op deze wijze wordt ook de 
rangschikking naar modal gain van de overige supermodi ingezien. 
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REf INDEX STEP 
Figure 9. Rcgclmatig array van S stripr.4': vcrliezcn in dempcnde gehiedcn buiten stripes bij 

varialie hrek.ingsindex slap. 

lndien de spacing verder wordt verkleind totdat de stripes bijna tegen elkaar liggen 
(spacing 3.5 micrometer), zal uitcindelijk de laagste orde supermode de hoogste 
modal gain krijgen. In deze limiet 1.ijn de dcmpcndc gebieden tussen de stripes te 
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smal om invloed te hebben. llet array is nu een broad area laser waarin de hogere 
orden, door verliezen aan de randen, een lagere modal gain hebben dan de laagste 
orde. 

In het volgende voorbeeld wordt de spacing tussen de stripes constant op 4 
micrometer gehouden, en wordt de grootte van de stap in de reele brekingsindex 
gevarieerd (zie figuur 9). De overige grootheden zijn zoals in het voorgaande. 

Bij een grote brekingsindexstap worden de golven steeds meer binnen de stripes 
opgesloten. De modal gain wordt steeds groter. Op den duur zal de opsluiting zo 
sterk zijn dat we dezelf de eff ecten krijgen als bij zeer grote spacings; de modal gain 
van de verschillende supermodi wordt dan gelijk. 

Bij zeer kleine brekingsindex stappen zullen de hoogste orde supermodi 
uiteindelijk niet meer guided zijn. Dicht bij cut off worden de verliezen aan de 
randen van het array hoog door het sterk uitpuilende veld. 

Blijkbaar heeft het regelmatige array een aantal nadelen. De configuratie prefereert 
een supermode waarin de emitters juist om en om in antifase staan. Zoals te zien is 
in figuur 6 blijkt het in praktijk ook vaak niet in een enkele supermode te werken, 
hetgeen te wijten is aan een laag verschil in modal gain. Doordat het far field is 
opgebouwd uit far fields van supermodi die verschillend reageren op het veranderen 
van de ladingsdragers concentratie, is de vorm van de bundel niet stabiel bij variatie 
van de stroom (we !open hier vooruit op het electronisch model van hoofdstuk 4). 
Verder blijkt het optisch vcrmogen niet gelijk over de verschillende emitters verspreid 
te zijn waardoor al bij relaticf lage vermogens de spiegel ter plaatse van de middelste 
laser wordt beschadigd. 
Orn een gelijkmatige verdeling van het licht over het spiegel oppervlak te verkrijgen, 

en zo beschadiging bij hoge vermogens te vermijden, worden variaties in de breedtes 
en in de onderlinge afstand van de golfgcleiders aangebracht ( chirpen). 

Orn het vermogen van de laagste orde supermode in een 5-stripe gelijkmatig over 
emitters te verdelen worden de buitenstc stripes 0.5 micrometer naar binnen 
geplaatst. De posities van de overige stripes blijven ongewijzigd. Fig 10 A geeft de 
amplitude van het near field. 

Een beter resultaat kan worden bereikt door, uitgaande van het regelmatige array, 
de twee buitenste stripes 5 procent te verbreden (fig 10 B). Blijkbaar is het mogelijk 
door geringe geometric veranderingen het near field zeer sterk te beinvloeden. 

In de literatuur zijn verschillende publikaties gewijd aan het selecteren van de 
laagste orde supermode door een array van evenwijdige stripes te chirpen (ref. 24). 
De auteurs vergeten daarbij vcelal dat hct spreiden van het vermogen over 
verschillende spiegels het voornaamste doel is om een array te maken. Als de laagste 
orde mode wordt geselecteerd door de middelste stripe te verbreden waarmce bijna 
al het vermogen in het centrum wordt geconcentreerd, was hct wellicht eenvoudiger 
geweest meteen een enkele brcde laser tc maken. Tot nu toe is gcen ontwerp van een 
array van paralelle stripes bekend dat zowel het vermogen gelijkmatig over de 
spiegels vcrdeelt, als dat de laagste orde supermode duidelijk in gain wordt 
bevoordeeld ten opzichte van de overige modi. 
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Als illustratie van de modeselectie van arrays van evenwijdige stripes bekijken we 
de experimenteel bepaalde velden van een Hchirped" array van 5 evenwijdige stripes 
waarvan middelste de stripe iets is brcder dan de overige (fig JI). Bij stromen tussen 
160 en 180 rnA is veld (a) dominant, terwijl veld (b) achter de monochromater nog 
zwak zichtbaar is. Als we de velden (a) en (b) vergelijken met figuur 7 zien we dat 
het respectievelijk de hoogste en de Jaagste orde supermode zijn. Bij het opvoeren 
van de stroom treedt bij 180 mA een abrupte verandering van de velden op. Tussen 
de 180 en 210 mA is het veld (d) dominant, terwijl (c) nog zwak kan worden 
waargenomen. Het abrupte verdwijnen van (a) en (b) wordt veroorzaakt door 
temperatuurs efTecten en de sterk gemodiftceerde ladingsdragers concentratie die de 
golf geleiders eigenschappen nu zo veranderen dat de laagste orde supermode ( d) 
wordt bevoordeeld . Doordat de middelste golfgeleider breder is wordt vrijwel al het 
vermogen hierin geconcentreerd . Als gevolg van de sterke reductie van de 
ladingsdragers concentratie door de hoge intensiteit in de middelste laser is ( c) een 
sterk vervormde mode met maar weinig vermogen in de middelste laser. 
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Figure 11. Vclden afbankelijk van strooin: experimenteel in S evenwijdige lasers. 
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Figuur 12 geeft een experimenteel bepaa1d far fie1d, in de richting evenwijdig aan 
de actieve 1aag, van een array van 5 evenwijdige stripes. Rij 30 mW herkennen we 
het far field van de hoogste orde supermode. Rij het opvoeren van de stroom komt 
de 1aagste orde supermode op. De supermodi hcbben verschi11endc frequenties zodat 
de intensiteit van het 1aagste ordc far fie1d incoherent bij die van de hoogste orde 
wordt opgeteld. Dit specifieke array 1evert een maximaal uitgangs vermogen van 600 
mW, hetgeen aanzienlijk meer is dan het maximale uitgang'l vermogen van 5 
gescheiden lasers omdat nu ook veel vermogen tussen de lasers Joopt. 

2 

110 
90 
30mW 

Figure 12. Bundcleigenschappen afbankdijk van stroom: cxperimenteel in 5 evenwijdige lasers. 
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3 Golfpropagatie door passieve structuren. 

3.1 Modeconversie. 
De eigenmodi van passieve golf gcleidcrs (geen gain of demping dus een recle 

brekingsindex) vormen een volledigc, orthonormale set functies (ref. J ,2). Daarom 
kan ieder willekeurig veld 4>(y,z = 0) worden ontbonden in deze eigenmodi. 

4>(y,z = 0) = L AnE~eleide mode(Y ,z = 0) + f A(m)E~ralende mode(y,z = O)dm (3 - I) 

Op grond van de orthonormaliteit van de eigcnmodi geldt: 

J
+oo 

An = <l>(y ,z = O)E~eleide modedx 
-oo 

(3- 2) 

en analoog voor de coeefficienten van de stralende modi. 
Bet totale veld op plaats z is de som van modi die ieder met een eigen snelheid 

propageren: 

(3- 3) 
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Bij de propagatie door een stapvormige overgang, zoals weergegeven in fig J, moet 
het veld voor z = 0 worden ontbonden in het nieuwe stelsel eigenfuncties van de 
golf geleider na de overgang. De propagatie door continu veranderende golf geleiders 
kan worden beschreven door ze te benaderen door zeer veel kleine stapvormige 
veranderingen (fig 2). Op iedere overgang wordt het veld ontbonden in het nieuwe 
stelscl eigenmodi, waarna zij met verschillende snelheden door een longitudinaal 
invariant stukje propageren. 

Figure I. Stapvormige overgang. 

0 

.... 

Figure 2. Continue overgang bcnaderd door Rtapjes. 

Alli een vector wordt samengesteld van de coefficienten A" en A(m), uit de 
ontwikkeling van bet veld naar eigenmodi, dan kunnen zowel de stapvormige 
overgangen als de propagatie door de invariante stukken als matrixbewerking 
worden geformuleerd. Daarom kan een continue overgang van een goJfgeleider naar 
een andere golfgeleider worden beschreven door een enkele matrix die het product 
is van vele matrices die stapvorrnige overgangen en propagaties door invariante 
stukje!i golfgelcider beschrijven. 

lndien we op deze wijze de vermogemoverdracht van een mode in vlak A, voor de 
golf gel eider verandering, naar ecn mode in een vlak 8, na de golf gel eider verandering 
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(zie fig 2), willen bepalen moeten we in alle invariante stukjes alle eigenmodi 
berekenen, hetgeen in praktijk niet uitvoerbaar is. 

De overdracht van de m-dc eigenmode van golf geleider in vlak A, naar de n-de 
eigenmode van de golf geleider in vlak B kan echter veel efficienter worden berekend 
door de propagatie van A naar B met het BPM algorithme uit te voeren, en in vlak 
B het inproduct van dit gepropageerde veld met de betreff ende eigenmode te 
berekenen. Het kwadraat van de absolute waarde van dit inproduct is het vermogen 
dat wordt getransporteerd door de n-de mode van de golfgeleider in het vlak B. 
Omdat het vermogen dat wordt getransporteerd door een mode in een passieve 
Iongitudinaal invariante golfgeleider constant is hoeft slechts de golf propagatie door 
de stukken met Iongitudinale veranderingen berekend te worden. Doordat de 
golfpropagatie in bijvoorbeeld de paralelle golfgeleiders voor en na een Y-junction 
niet meer berekend hoeft te worden vergen de berekeningen weinig rekentijd. Met 
deze methode zijn stechts de eigenmodi van begin- en eindvlakken nodig (zie 
hoofdstuk 2), en zijn de eigenmodi van de tussenstukken niet langer van belang. 

3.2 2-1 ¥-junctions 
Y-junctions hebben tot doe) de emitters van een array in fase te koppelen. De 

eenvoudigste uitvoering is de 2-1 Y-junction (figuur 3). 

Figure 3. bovenaanricht 2-1 Y-junction. 

Figuur 4 is een hoogtelijnenkaart van het optische vermogen in een 2-1 Y-junction. 
Bovenin de figuur staat de Iaagste orde, en onderin de hoogste orde mode. Het 
linkerdeel van de hoogtelijnen kaart geeft de vermogensdichtheid van de golf die 
Ioopt in de richting van de enkele poot naar de dubbele poot. Na een gedecltelijke 
reflectie aan de spiegel loopt een optische golf in tegengestelde richting door de laser 
zoals weergegeven in bet rechter deel van de kaart. De berckeningen zijn uitgevoerd 
met een programma dat ook de ladingsdragers eff ccten bevat. Dit programma komt 
aan de or de in hoof dstuk 4. 
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Figure 4. Optil'ICh vermogen velden in een Y-junction: boven hel in-fase veld en onder hel 
uit-fase veld. Merk op dat de lateralc en longitudinale verhoudingen sterk vertckend 
zijn. 
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Het optische vermogen van het uit-fase veld is weergegeven onderaan in figuur 4. 
De enkele golfgeleider is zo gedimensioneerd dat slechts de fundamentele mode 
wordt geleid. Deze mode is op grond van zijn symmetrie orthogonaal op ieder 
uit-fase veld. Daarom bestaat het uit-fase veld in de enkele golf gel eider volledig uit 
stralende modi en zal het veel verliezen ondervinden. Bij een juiste vormgeving zal 
de Y-junction daarom de in-fase mode bevoordelen. 

In figuur 5 is de vermogensoverdracht van de fundamcntelc mode van de enkele 
golfgeleider naar de laagste orde supermode van de dubbele golf geleider 
weergegevcn. De overdracht is volgens bovemtaande procedure berekend als functie 
van de hoek tussen de geleiders in het V-stuk, voor drie verschillcnde 
brekingsindexstappen. De doorgetrokken lijn is de overdracht van een Y -junction. 
De onderbroken lijn is het inproduct van de modi van voor en na de junction; dit 
is de overdracht van een abrupte overgang. 
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Figure 5. Overdracht bij variatie hoek. 
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Alleen voor een kleine verbindingshoek verhoogt de Y-junction de overdracht; voor 
grote hoeken is deze gelijk aan de overdracht van de abrupte overgang. We 
onderscheiden het abrupte regime, en het Y-rcgime. Als de overdracht slechts kan 
worden vergroot door de indexstap te verkleinen (bijvoorbeeld bij de 
brekingsindexstap 0.004 en de halve hoek 'll ) wordt de overdracht voornamelijk 
bepaald door de overdracht van de abrupte overgang; we spreken daarom van het 
abrupte regime. Als de overdracht slechts kan worden vergroot door door het 
verhogen van de indexstap (bijvoorbeeld bij de brekingsindexstap 0.004 en de halve 
hoek 0. 75°) wordt de overdracht voornamelijk bepaald door de Y-junction die bij 
kleinere indexstappen minder in staat is de golf "om de bocht te trekken"; we spreken 
daarom van het Y-regime. Bij ecn brekingsindexstap 0.004 en ecn halve hoek 1.1° kan 
de overdracht zowel worden vergroot door de indexstap te vergroten naar 0.006, als 
hem te verlagen naar 0.002. Dit geval bchoort dus tot geen van beide regimes. In 
praktijk wordt de halve hoek nooit kleiner dan 1.5° gekozen. De indexstap 0.002 geeft 
dan altijd een hogere overdracht dan de hogere indexstappen tot 0.006. Bij de 
optimalisatie van de overdracht moet de indexstap laag (0.002), of veel groter dan 
0.006 worden gekozen. De optimalisatie van de 2-1 Y-junction bestaat in praktijk 
voornamelijk uit het optimaliseren van de overdracht van de abrupte overgang, 
waarna slechts in twecde instantie de preciese vorm van de junction wordt bepaald. 
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Figure 6. Overdracht naar twee gelcide modi dubbele guide. 
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Een dubbele golfgeleider heeft twee geleide modi met een even symmetrie: de 
laagste orde supermode en een mode met een maximale intensiteit tussen de stripes 
in. Figuur 6 geeft de overdracht van de fundamentele mode van de enkele 
golfgeleider naar deze modi. Bij 1.3 graad halve hoek koppelt precies evenveel 
energie in beide modi. Door de omkeerbaarheid van de optica zal elk van beide modi 
een gelijke overdracht naar de fundamentele mode van de enkele golfgeleider hebben 
als hij, na reflectie de laser in tegengestelde richting doorlopen te hebben, weer bij 
de splitsing aankomt. De totale complexe amplitude van de fundamentele mode van 
de enkele golf geleider is de som van de bijdragen van beide geleide modi in de 
dubbele golfgeleider. De amplitudes van de twee bijdragen zijn bij deze geometrie 
even groot. Het fase verschil hangt af van het verschil in propagatie constante en 
de lengte waarover de modi propageren. Figuur 7 laat zien welk percentage van de 
energie op de terugweg weer inkoppelt in de f undamentele mode van de enkele 
golfgeleider, afhankelijk van de lengte van de dubbele golfgeleider, en dus het 
f aseverschil tussen de modi. Bij een lengte van ongeveer 20 µm. wordt geen vermogen 
teruggekoppeld in de enkele golfgeleider . 

••• ~""""f;.__"'T""'-..,.-"'T""'---,--r---, 
O.O 35.0 IO.O 7$.0 UIO.O ia.O llO.O 17'.0 

L£Nlm: PARfUU.£ lill.IID£S I It.I I 

Figure 7. lnvloed lengtc paralelle golfgeleiders bij terug inkoppelen. 

In figuur 8 is bij een vaste hock de onderlinge afstand van de golf geleiders 
gevarieerd. De vermogens overdracht blijkt weer hoof dzakelijk te word en bepaald 
door het inproduct van de mode voor, en de mode na de Y-junction. Bij zeer grote 
onderlinge afstanden koppelt de junction minder dan tien procent vermogen van de 
laagste orde van de enkele pijp naar de laagste orde van de dubbele pijp. Het blijkt 
verder mogelijk dat de junction de overdracht van een mode slechter maakt dan de 
overdracht van een abrupte overgang. 

In figuur 9 zijn de experimcnteel waargenomen velden van een 2-1 Y-junction, bij 
verschillende stromen weergegeven. We zien dat de laser bij alle gemeten stromen 
zoals gewenst de laagste orde mode selecteert. Indien de kleine zijlobben van het far 
field worden verwijderd, kan vermogen in een enkele spot worden afgebeeld. 
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3.3 3-2 Y-junctions 

Bij de 2-1 Y-junction ondervindt het uit-fase veld grote verliezen omdat dit in de 
enkele single mode golfgeleidcr volledig uit stralende modi bestaat. Dit argument 
gaat voor de 3-2 Y-junction (fig IO) niet meer op omdat aan beide zijden van de 
junction uit-fase gelcide modi bestaan. 

Figure 10. Bovenaanzicht ~2 Y-junction 

Evcnals bij de 2-1 Y-junction wordt de overdracht van ecn 3-2 Y-junction 
grotendeels beschrevcn door de ovcrdracht van een abrupte overgang. Alleen bij 
kleinc hoeken in bet koppclingsstuk, en bij grote brekingsindexstappen heeft de 
junction invloed. 
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Figure 11. Codering modi 3 paralclle golfgeleidcrs. 
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In deze paragraaf zullcn de modi van de 3-zijdc zoals berckcnd met de methode 
van paragraaf 2.2 worden benoemd met de codes 3gl (3 guides, mode nummer J), 
3g2, enzovoorts (zie figuur t I). 

Figuur 12 toont de overdracht van de laagste orde supermode van de 2-zijde (2gl) 
op de even modi van de 3-zijde hij variatie van de lengte van het koppelingsstuk. 
De onderlinge afstand van de golf gelciders is 5 µm. en de brekingsindexstap is 0.004. 
Een koppelingsstuk met een Jengte van 95 µm. komt overeen met een halve hock van 
1.5° . Y-junctions met nog kleinere hoeken worden, vanwege de grote lengte die ze 
dan aannemen en door het oplossen van de blokkeerlaag tijdens de groei, niet 
toegepast. Bij deze hoek koppelt 70 % van 2gl in 3gl. Dit is een relatieve verbetering 
van 40 % ten op7jchte van de abrupte overgang. Evenals bij de 2-1 Y-junction kan 
de overdracht worden vergroot door de brekingsindex stap te verkleinen. I lierdoor 
vlakken de laagste orde modi af en wordt de overdracht van de abrupte overgang 
groter. 
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Figure 12. Overdracht wor even vclden. 

Figuur 13 geeft de overdracht van de hoogste orde supermode van de 2-zijde (2g2) 
op de oneven modi van de 3-zijde bij variatie van de Jengte van het koppelingsstuk. 
De som van de overdrachten 2g2-3g2 en 2g2-3g4 is groter dan de overdracht 2gl-3gl 
van het even veld. I lier komt duidelijk naar voren dat de argumenten voor de selectie 
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van de laagste orde mode van de 2-J Y-junction niet zonder mecr opgaan voor de 
3-2 Y-junction. In een laser propageert de golf heen en weer en doet zich een 
vergelijkbaar proces voor als weergegeven in figuur 7: 3g2 en 3g4 gaan door de 
dispersie uit fase lo pen en hun onderlinge f aseverschil op hct moment dat zij op de 
terugweg de junction in gaan zal mcde bepaJcn hoe vecl vermogen in 2g2 wordt 
gekoppeld. Doordat de overdrachten 2g2-3g2 en 2g2-3g4 van dezelfde grootte orde 
zijn, kan de startstroom van het uit-fase veld van de laser sterk afhangen van de 
lengte van de drie paralelle golf geleiders. We gaan er dan van uit dat het vermogen 
van de modi behouden blijft, of dat zij even sterk groeien. Omdat 3g4 in een laser 
maxima buiten de stripes en nulpunten in de stripes heeft, zal deze minder overlap 
met de gain, en dus een lagere versterking, hebben dan 3g2. 
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Figure 13. ~rdracht wor oneven velden. 

In de figuren 14 (even veld) en 15 (oneven veld) wordt bij een hoek van J.5 graad 
(in de figuren 12 en J 3 is het koppclingsstuk dan 95 micrometer) de totale afstand 
tussen de stripes gevariecrd. Bij ecn grote onderlinge afstand wordt stechts 25 % van 
het vermogen van 2gJ in 3gl gekoppeld. Bij ecn onderlinge afstand van 6 micrometer 
wordt 80 % van de oneven velden in geleide modi gekoppeld en daarentegen maar 
40 % van de even modi. De gain van ·de modi en de lengte van de 3 paralelle 
golf geleiders zultcn in een laser bcpalen of even dan we! on even veld en de laagste 
startstroom hebhen. 

. . 
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Figure 14. ~rdracht van even veld bij variatie onderlinge afstand: hock constant. 
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De invloed van de opsluiting van de golf wordt onderzocht door variatie van de 
brekingsindex stap. Variatie van de breedte van de golfgeleiders geeft vergelijkbare 
resultaten. Bij de berekeningen van figuur 16 was de hock in het koppclingsstuk 1.5 
graad, en de onderlinge afstand van de golfgeleiders 5 micrometer. Bij het vergroten 
van de brekingsindex stap kunnen modi boven cut-off komen, waardoor het 
afgestraalde vermogen sterk reduceert. Met de methode voor het bepalen van modi 
zijn stralende modi en geleidc modi dicht bij cut-off niet goed te berekenen. Daarom 
is de overdracht dicht bij cut-off niet goed bepaald. 
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De verliezen van de oneven velden kunncn worden vergroot door de golfgeleiders 
zo te dimensioneren dat 3g4 cut-off is. In figuur 16 is dit voor een brekingsindexstap 
klciner dan 0.003. Tevens vergroot dcze lage index stap de overdracht van de in-fase 
veld en. 

Aan het slot van deze paragraaf kunnen we concluderen dat de 2-1 Y-junction een 
geschikte geometrie is om de geprefereerde grond mode te selecteren. Ook de 2-3 
Y-junction kan de laagste orde mode selecteren, maar het gecompliceerde gedrag 
maakt een weloverwogen keuze van de geometric noodzakelijk. 
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4 Een model met ladingsdragers effecten. 

Bij berekeningen van de golfpropagatie in de voorgaande hoof dstukken, werd de 
brckingsindex vooraf vastgelegd. In realiteit is de brekingsindex mede afhankelijk 
van de ladingsdragers concentratie, en deze wordt op zijn bcurt beinvloed door de 
optische golf. Daarom is ecn gcfixeerde brekingsindcx niet zelfconsistent met de golf 
die we berekenen. 

We geven nu een meer realistisch model dat voornamclijk rust op het 
modelleringswerk van Joyce, en dat samen met het BPM algorithme tot een simulatie 
programma is gecombinecrd. Dit laatste is vooral hct werk van medewerkcrs aan 
de Rijksuniversiteit van Gent (groep Prof. Lagasse). 

Figure I. Structuur van het model 
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Figuur J geeft schematisch de structuur van het model, zoals dat in de votgende 
paragrafen nader wordt uitgewerkt. 

Door stroominjectie worden ladingsdragers in de actieve laag gebracht ("current 
injection" in fig. J). Het tadingsdragers transport in de actieve laag wordt beschreven 
met een diffusie vergelijking. Ter illustratie geeft figuur 2 een voorbeeld van het 
laterate stroominjectie profiel en de daarmee samenhangcnde vcrsterking in de 
actieve laag in een array van twee evenwijdige stripes. Bij een hoge ladingsdragers 
concentratie, bijvoorbeeld dicht bij de stripes, is de versterking positief door 
gestimuleerde emissie; daarentegen overhccrst absorptie bij lage ladingsdragers 
concentraties. 
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Figure 2. Stroominjectie en gain in de actieve laag: laterale doorsnede door twee evrnwijdigc 
lasers. 

Ladingsdragers hebben tevens invloed op de brekingsindex (antiguiding). Een hoge 
Jadingsdragers concentratie verlaagt de brekingsindex. Bet totale brekingsindex 
profiel is opgebouwd uit bijdragen tengcvolge van de lagenstructuur ("geometry'' in 
fig. I) en uit de variaties tengevolge van antiguiding (fig. 3) 

Hiermee 7jjn zowel de brekingsindex als de optischc versterking bekcnd, en kan de 
BPM de golf verder propageren door de golfgeleider. De golf zal door absorptie of 
gestimulcerde emissie Jadingsdragers creeren of recombineren. I Jierdoor komt de 
intensiteit van het veld voor in de diffusievergelijking, en sluit de cirkel in figuur J. 

De voorgaande procedure beschrijft een enkele propagatie stap in de longitudinale 
richting. Gegeven een startveld kan op dezc wijze de golf van spiegel tot spiegel 
worden gcpropageerd en gereflecteerd totdat de ladingsdragers concentratic en de 
optische intensiteit zelfconsistent zijn. Een snelle convergcntie wordt bevorderd door 
het kiezen van een realistisch startveld. Jn praktijk is een beginveld in de vorm van 
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Gaussische verdelingen rond de golfgeJeider(s), en met een totaa] vermogen van 
enkele mW een redeJijke keuze. 
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Figure 3. Effectieve brekingidndcx: lalerale doorsnede van twee evcnwijdige lasers. De 
brekingsindex is de som van geometrie- en ladingsdragers variaties. 

4.1 De concentratie van ladingsdragers in de actieve 
laag. 

Voor een correcte heschrijving van de Jadingsdragersconcentratie in de actieve laag 
zou een "balansvergelijking" over de gehele lagenstructuur opgelost moeten worden. 
De gecombineerde effecten van diffusie, elcctrische velden en recombinaties in een 
lagenstructuur van half geleiders met verschillende bandafstanden en doteringen zijn 
zcer gecompliceerd. Echter, door de "afvlakk~nde" werking van de 
diffusievergelijking, zullen details in de verdeling van de stroominjectie geen grote 
invloed hebben op de Iadingsdragers concentratie. We kunnen ons daarom beperken 
tot een zeer eenvoudig model voor de stroominjectie. De gecombineerde diff usie- en 
ladingsdragerseffecten van electronen en gaten in de actieve Iaag blijken dan te 
kunnen worden beschreven met cen "effectieve diffusie constante" in ecn diffusie 
vergelijking waarin injectie en emissie als hron- en verliestermen zijn opgenomen. 
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4.1.1 De stroominjectie in de actieve laag. 

Voor de stroominjectie in de actieve laag maken we gebruik van ecn eenvoudig 
model, gepubliceerd door Yonezu (ref. 12). Figuur 4 geeft schematisch de 
lasergeometrie weer. De stroom wordt vanuit een contact geinjccteerd in een dunne 
toplaag van p-gedotcerd materiaal. De toplaag van p-materiaal vormt aan de 
onderzijde een p-n overgang met de n-actieve Jaag. De lagen aan de n-type kant zijn 
dik en goed geleidend ten opzichte van de p-type lagen zodat de n-type kant van de 
p-n junctie als equipotentiaal vlak kan worden opgevat. De stroom die in laterale 
richting door de toplaag loopt zal cen door de weerstand van de p-toplaag een 
spanningsverschil veroorzaken. Omdat de onderzijde van de p-n overgang 
equipotentiaalvlak is geldt dan voor de spanning V(y) over de p-n (naast het 
contact; We nemen aan dat de stroominjectie onder de het contact constant is): 

dV(y) =_pi 
dy y .(4- I) 

Figure 4. Geometrie in stroominjectic model. 

Voor de stroom J die door de p-n overgang gaat nemen we een eenvoudige diode 
karakteristiek: 

J(y) = JoeflV(y) (4- 2) 

. . 
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'\Vegens ladingsbehoud: 

dly = -J = - JoeflV(y) 
dy 

(4- 3) 

Partieel diITerentieren en invullen van ( 4-1) levert de diITerentiaalvergelijking voor 
de stroom in de laterale richting: 

d2Iy dly 
-=-f3pl-
dy2 y dy 

(4-4) 

Voor de in de actieve laag geinjecteerde stroom J(y) geldt dan: 

dly J(s/2) 
J(y)=--=-----

dy ( 1 + I y I ~ s/2 )2 
met ( 

2 ).l 
lo= {JpJ(s/2) 2 

(4- 5) 

Zoals eerder is aangegeven is de prcciese vorm van de stroominjectie niet van grote 
invloed op de verdcling van de ladingsdragcrs. Daarom voldoet het bovenstaande 
model voor de meeste berekeningen. Orn in een concreet geval af te schatten welke 
invloed de vorm van de stroominjectie heeft kan de weerstand van de toplaag worden 
gevarieerd. Figuur 5 geeft de vorm van het injectie profiel voor verschillende 
waarden van p . 
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r 

Figure 5. Stroominjectie profielen. 
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4.1.2 Diffusie- en veldeff ecten in de actieve laag. 

De Jadingsdragers in de actieve laag worden getransporteerd onder inv]oed van 
concentratie variaties (difTusie) en e]ectrische ve]den. llet bJijkt mogelijk te zijn deze 
gecombineerde efTecten te beschrijven door een difTusieterm met een "efTectieve 
difTusie constante". Een mecr gedetailleerde vorm van de onderstaande theorie wordt 
gegeven in ref. J 5. 

De electronen stroomdichtheid in de laterale richting is evcnredig met de af geleide 
in die richting van het quasi fermi niveau En van de electronen: 

(4- 6) 

Voor de dichthcid n van elcctronen in de geleidingsband nemen we de Fermi-Dirac 
verdeling in de Boltzmann benadering: 

(4- 7) 

Ne is de dichtheid van toestanden in de geleidings band en Ee is het encrgie niveau 
van e]ectronen in de geleidings hand. 

Substitutie van ( 4-7) in ( 4-6) geeft: 

met (4- 8) 

De electronen difTusiecoefficient D" is ingevoerd volgens de Einstein relatie: 

(4- 9) 

In gedoteerde materia1en vindt ladingsdragers transport plaats door de 
meerderheids ladingsdragers. Als we de minderhcidsladingsdragers verwaarlozen, 
volgt uit ladings neutraliteit dat de concentratie van mecrdcrheids ladingsdragers 
gclijk is aan de concentratie van donoren c.q. acceptorcn. Als we deze homogeen 
verdecld verondcrstellen vervalt de difTusie term in vergelijking ( 4-8). Uit het lineaire 
verbanct tussen de stroomdichthcid en het drift veld concludcrcn we dat we dan dat 
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hct materiaal een Ohmse wccrstand hecft. De n-laag is een goede geleider. Uit 
vergelijking (4-8) volgt dan dat het product µ"n groot is. Uit vergelijking (4-6) volgt 
dan dat het electronen Fermi niveau nict varieert in de y-richting. Omdat het ferrni 
niveau niet varieert op lengteschalen kleiner dan de diffusielengte ( ongeveer 3 
micrometer), zal het ook vlak zijn in de dunne (0.1 micrometer) actieve laag. In de 
actieve laag geldt dus: 

Du..c;: (4- 10) 

In de actieve lag stelt zich een drift veld in zodanig dat dit de diffusiestroom van 
electronen precies compenseert. Voor de gaten stellen we nu analoge vergelijkingen 
op: 

(4-11) 

We nemen nu aan dat de actieve laag een !age dotering heeft. (Bij een hogcre 
dotering moet hiervoor gccorrigeerd worden.) Er geldt dan wegens 
ladingsneutraliteit: p = n. Combinatie met ( 4-10) en ( 4-11) geeft: 

(4- 13) 

We kunncn het transport van ladingsdragers onder invlocd van electrische velden 
en concentratiegradienten opvatten als ccn difTusie van de gaten met een efTcctieve 
difTusie coefficient D •. De processen in de ongedoteerde acticve laag lijken enigszins 
op de ambipolaire difTusie in plasmas, hocwel de analogie maar gedeeltclijk op gaat 
omdat het transport van electroncn in de actieve laag door de invloed van de goed 
geleidende n-Iaag verhinderd wordt. 
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4.1.3 De diffusievergelijking. 

We formuleren de diffusievergclijking voor de ladingsdragers concentratie p in de 
actieve laag als volgt: 

d2p J P r 2 
D-+----g-IEI =0 

e dy2 Wq T Whv 
(4- 14) 

De eerste term beschrijft met bchulp van ecn eff cctieve diffusie constante de invloed 
van de concentratie gradient. 

De tweede term beschrijft de stroom injectie in de actieve laag met een dikte W. 
De derde term beschrijft de spontane recombinatie met een tijdconstante r . Dczc 

kan niet positief bijdragen tot de laserwerking omdat door de willekeurige fase van 
de gecreeerde fotonen geen netto vcrsterking optrecdt. Daarom zal de spontane 
recombinatie als verliesterm voor ladingsdragers worden opgenomen in de 
diffusievergelijking, terwijl de fotonen in ons model niet meer van belang zijn voor 
de golfpropagatie. · 

De vierdc term geeft de invlocd van absorptie en gcstimulcerdc recombinatie op 
de ladingsdragers verdeling. In deze term is h de constante van Planck, v de frcqentic 
van het licht en r de confinement in de actieve laag (zie 4-21 ). Door injectie wordt 
de ladingsdragers concentratie in de actievc laag hogcr gemaakt dan deze in 
thermisch evenwicht zou zijn. Dcze populatie inversie vergroot de kans dat een foton 
ecn gestimuleerde emissie veroor7aakt. Bij voldoende optische versterking tengevolgc 
van gestimuleerde emissie kunnen de verliezcn worden gecompenseerd, zodat 
laserwerking ontstaat. De nctto demping of versterking van absorptie en de 
gestimuleerde emissie samen, drukken we uit met de gain coefficient g: 

~=gl 
dz 

(4- 14) 

Voor het verband tussen de gain coefficient en de electronen concentratie wordt een 
lineaire benadering aangcnomen: 

(4 - 15) 

De waarde van de parameters I\ en R, wordt bepaald in ref. 7. 
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4.1.4 De brekingsindex. 

De optische versterking of demping van een medium kan wordt verdisconteerd 
door het imaginaire dee) van de brekingsindex: 

(4- 17) 

Bij de verhoging van de ladingsdragers concentratie in de actieve laag zal de recle 
brckingsindex dalen (ref. 7, 8). Omdat een golfgeleider bestaat uit een gebicd met een 
hoge brekingsindex, omringd door gebieden met een lage brekingsindex, vcrmindert 
een hoge ladingsdragers concentratie de opsluiting van de golf; vandaar de benaming 
"antiguiding". 

We nemen aan dat de antiguiding in eerste orde evenredig is met de ladingsdragers 
concentratie. Omdat tevens is aangenomcn dat de gain evenredig is met de 
ladingsdragers concentratie wordt vaak een lineair verband aangenomcn tussen de 
variatie in reeele brekingsindex, veroorzaakt door antiguiding, en de variatic in de 
imaginaire brekingsindex, veroorzaakt door de gain: 

L1nreeel,antiguiding = - bAnimaginair,gain (4- 18) 

met b= 2.5 

4.2 Storingen op de effectieve hrekingsindex. 
In hoofdstuk I is de golfpropagatie berekend door tweedimensionale media met 

een efTectieve brekingsindex. Volgens onderstaande methode kan een brekingsindcx 
vcrandering door ladingsdragers efTectcn in een laser wordcn uitgedrukt in ecn 
storing in de efTectieve brekingsindex, zodat ook dit in dit mecr volledige model de 
golfpropagatie in een tweedimensionaal medium op ecnvoudigc wijze uitgevoerd kan 
word en. 

De efTectieve brekingsindex van een lagenstructuur wordt berekend met de 
vergelijking (zie (1-10)): 
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Vermenigvuldigen met Ex , integreren over de lagenstructuur, en delen door de 
'norm' van E geeft: 

(4- 20) 

Met de definitie van de confinement r; van de i-de Jaag: 

JEExdy 
r·=-;;....'---• J00 

EExdy 
-oo 

(4- 21) 

krijgen we: 

(4- 22) 

Als we aannemen dat het veld E in eerste orde niet verandert geldt bij een kleine 
verandering van de brekingsindex in laag i: _ 

(4 - 23) 

Met 1l; de nieuwe brekingsindex van de i-de laag, en n;,0 de oude brekingsindex van 
de i-de laag. Op deze wijze kan de storing in de brekingsindex ten gevolge van 
Jadingsdragcrs efTecten direct wordcn .ingecalculcerd, zonder de gehele berekening 
van de efTectieve brekingsindex opnieuw uit te voeren 
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4.3 lllustratie •'an het silnulatieprogramma. 

Het in de voorgaande paragrafen beschreven model bevat ecn aantal ingrijpendc 
aannames en onzekerheden over de exacte waarde van parameters. Daarom is de 
relevantie van de simulatieresultaten beperkt tot het tonen van trendmatige 
afliankelijkheden en het inschattcn van grootte ordcs. Wegcns het grote aantal 
parameters en de onzekerheden hierin, is het van belang consequent vast te houden 
aan een basisset numericke waarden, en verder slechts een beperkt aantal grootheden 
te varieren. Deze basisset is ontleend aan de literatuuur (ref. 35). 

Het simulatie programma combineert modellen die de ladingsdragers eff ecten 
beschrijven met de BPM. De golfpropagatie door longitudinaal invariante 
golfgeleiders is door mij reeds bcrckcnd in ref. 0. De daar gebruikte methode van 
de erfectieve brekingsindex gee ft voor deze golf gel eiders idcntieke resultaten als de 
BPM. Het in dit hoofdstuk besproken simulatieprogramma is door zijn modellering 
van ladingsdragerseffecten en de mogelijkheid van longitudinale variaties meer 
gea vanceerd. 

In de volgende voorbeelden is uitgegaan van een lateraal brekingsindex proficl van 
een VSIS, zoals reeds is wecrgegcven in fig 3 in hoofdstuk 2. Uitgaandc van dit 
laterale brekingsindexprofiel wordt de twccdimemionale (longitudinaal en lateraal) 
brekingsindex- en ladingsdragersinjectie- verdcling van arrays gegenereerd. Op deze 
wijze kunnen interactief evenwijdige stripes (regelmatig of "chirped"), Y-junctions 
(met rechte en vloeiende overgangen) , abrupte ovcrgangen en tal van overige 
exotische array geometrieen gesimuleerd worden. Ter illustratie volgen nu enkele 
voorbeelden. 

-i •• o 

I IO.O -~ n.o -~ ftt.O -
I •• o 

IO.O 

g •• o 
m.o ...... 

! •• o 
a.o a.s s.o S.5 

WIDTH SlfGL.E QJUE lflJ. l 
Figure 6. Startstroom albankclijk van brecdte cnkele golfgelcidcr. 
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Figure 8. lloogtelijnenkaart voor punt 8. 

4 Een model met lading!idragerA rfTectcn. 4-12 



De selectie van de Jaagste orde supermode in een 2-J Y-junction berust 
voornamelijk op de hoge verliezen van velden met een oneven symmetrie, in de 
enkele golfgeleider. Figuur 6 gecft de startstroom (dit is de laagste stroom waarbij 
laserwerking optreedt) van de laagste orde mode van de laser, bij variatie van de 
breedte van de enkele golfgeleider. De startstroom neemt weinig toe bij versmallen 
van de golf gel eider. Tevens is, bij af wezigheid van de laagste orde mode, berekend 
bij welke stroom de oneven hogere orde mode begon te laseren. Deze startstroom 
blijkt veel sterker te varieren met de brcedte van de enkele golfgeleider. Dit effect 
biedt dus een praktische mogelijkheid om de verschillen in gain tussen de beide 
supermodi te vergroten, zodat een stabiele werking van de laagste orde mode kan 
worden bereikt. 

In figuur 7 is de hoogtelijnenkaart van het optisch vermogen van de hoogste orde 
in punt A gegeven, in figuur 8 de hoogtelijnen kaart in punt 8. Hier is de golfgeleider 
zo breed dat de oneven mode gelcid is, en weinig verliezen ondervindt in de 
dempende gebieden buiten de stripe. Bij versmallen van de golfgeleider worden deze 
vcrliezen groter door de steeds zwakkere lateralc opsluiting, zodat daarom meer 
stroom geinjecteerd moet worden om met de gain deze verliezen te compenseren. 

De drempelstroom van de hoogste orde mode is bepaald terwijl de laagste orde mode 
niet aanwezig was. In werkclijkheid zal de laagste orde wel aanwczig zijn en 
ladingsdragers gcbruiken, zodat de restcrende de gain die nog voor de hogere orde 
bcschikbaar is kleiner is dan nu in het model wordt berekend. De werkelijke 
startstroom van de hoogste orde mode zal dus nog groter zijn dan in figuur 6 is 
gegeven. 

Bij de fabricage van een VSIS wordt met de bclichting van ecn laag "fotoresist" door 
een plaatselijk transparant masker de Jigging van de V-groef bepaald. In praktijk is 
de Jongitudinale as van het array niet exact loodrecht uitgelijnd op het kristalvlak 
dat na klieven de spiegel van de laser is. In figuur 9 is de golfpropagatie wecrgegcven 
door een Y-junction die cen uitlijn fout van 1° heeft, met als resultaat dat bijna al 
het vcrmogen in de linker golfgeleider loopt. In deze golfgeleider zullen dus meer 
recombinaties plaatsvinden dan in de rechter zodat een asymetrische verdeling van 
de ladingsdragers ontstaat (fig to). Door de hoge ladingdragers concentratie in de 
rechter golfgeleider wordt de brekingsindex (fig. JO) lager, zodat de golfgeleider 7jch 
in toenemende mate afsluit voor de golf. Doordat de golf via de ladingsdragers de 
brekingsindex beinvloedt, en daardoor tenslotte zichzelf, wordt de gevoelighcid van 
de veld verdeling voor uitlijn foutcn verhoogt. J\an de hand van deze simulaties kan 
worden aangegeven dat de uitlijn onnauwkeurigheid van het masker niet groter dient 
te zijn dan enkele tienden van gradcn. 
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Figure 10. Lading5dragers en hreking~ndcx bij dubbele facet. 
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Figure 11. Far fields aan beide facets. 

In figuur J J zijn de far fields gegeven. Uit de enkelc emitter komt een hundcl onder 
een hoek van ongeveer 3.4° , hetgeen ook gczien kan worden uit de hoogtelijnen 
kaart van het vermogen waar de hundel evenwijdig aan de as van de golfgeleider, 
dus onder een hoek van 1° met de spiegel, loopt. De brekingsindex in de laser is 3.4, 
zodat uit de brekingswet de bundelhoek in vacuum volgt. 

Orn een optimaal uitgangs vermogen bij een 2-J Y-junction te verkrijgen kan 
gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid de spiegel reflecties te beinvloeden 
door het aanbrengen van Hcoatings". Ter illustratie geeft figuur 12 geeft de in 
laterale richting geintegreerde optische vermogens flux, als functie van de 
longitudinale coordinaat. De laser uit het linker deel van de figuur hecft twee spiegels 
die niet zijn voorzien van een coating en dan ongevecr 30% van het vermogen 
reflccteren. Uit de figuur blijkt dat 17 mW. op de spiegel aan de enkele zijde 
aankomt, en 23 mW op de twee spiegcls aan de dubbele zijde; dit is 11.5 mW per 
spiegel. Beschadiging van de spicgcl aan de enkele zijde zal daarom de beperkende 
factor zijn bij hoge vermogcns. De belasting van de enkele spiegel aanzienlijk kan 
worden verminderd door deze meer te laten reflecteren dan de dubhele spicgel zoals 
in figuur J3 waar respectievelijk 70% en 10% wordt gereflecteerd. Bij dezelfde 
stroominjectie (100 mA.) komt hovendien meet vermogen (resp. 17 en 30 mW) uit 
de dubbele spiegel. 
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