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1 Inleiding

Omdat de laserdiode als lichtbron bij optische fiber communicatie syste
men wordt gebruikt is begrip van de oorsprong van de ruis in de licht
intensiteit in de laserdiode van belang, mede gezien het feit dat de 1ff
ruis in het licht invloed heeft op de golflengte van het uitgestraalde
licht[1].

Verder is inzicht in de 1ff ruis in het licht van belang in verband met
mogelijke levensduurvoorspellingen van de laserdiode aan de hand van
ruismetingen.
In de literatuur[2, 3, 4] kan men modellen vinden voor de ruis in de

lichtintensiteit als functie van de lichtintensiteit boven threshold.
Het betreft dan s~ot noise of 1ff ruis gebaseerd op aantallen fluctua
ties.
In dit verslag wordt een model gepresenteerd voor de 1ff ruis in het
licht als functie van de lichtintensiteit beneden threshold, wat niet
gebaseerd is op aantallen fluctuaties. Verder wordt een model gepresen
teerd voor de correlatie tussen de 1ff fluctuaties in het licht aan
beide kanten van het laser-kanaal.
Zoals uit dit verslaq zal blijken, zijn er uiteenlopende metingen aan
de laser-diode uitgevoerd.
Deze metingen hadden tot doel inzicht te krijgen en tot modelvorming
te komen. De resultaten van de verschillende metingen blijken consistent
te zijn met de modellen welke de ruis beschrijven. Er is per hoofdstuk
een doorlopende nummering gehanteerd over figuren, tabellen en berekende
parameters.

Vermelding van een nummer verwijst altijd binnen het hoofdstuk, vermel
ding van een nummer en een bladzijde is een verwijzing buiten het hoofd
stuk.

Per hoofdstuk is een literatuurlijst toegevoegd.

[1] M.J. OIMahony and 1.0. Henning, Electronics Letters 19, 1000 (1983)
[2] A. Dandridge and H.F. Taylor, IEEE MTT-30, 1726 (1982)
[3] G. Tenchio, Electronics Letters 13, 614 (1977)
[4] R. Schimpe, Z. Phys. B 52, 289 (1983)
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2 KORTE OMSCHRIJVING VAN DE DH-LASERDIODE

Overgenomen uit Philips Technisch Tijdschrift 39,97,(1980) ,de auteurs zijn:
J.C.J. Finck,H.J.M. van der Laak en J.T. Schrama. Het betreft hier de "CQL 10",

een gain-guided dubbele heterojunctie laserdiode.

* De Phil i ps "CQL 10" Laser

Het geheim van de 'halfgeleider-Iaser met dubbele
heterojunctie' is gelegen in het verschil in bandafstand
tussen laag 2 en de lagen 1 en 3. Daardoor ontstaan
niet aileen de barrieres !::lEe en !::lEv (fig. Ib) die de
gaten en e1ektronen 'opsluiten', zodat er gemakkelijk
een bezettingsinversie ontstaat, maar tevens een sprong
!::ln in de brekingsindex die de fotonen in de x-richting
opsluit. Een vergroting van de bandafstand brengt nl.
een verlaging van de brekingsindex met zich mee; de
lagen 1 en 3 hebben dus een lagere brekingsindex dan
laag 2, zodat lichtgolven die ongeveer in de z-richting
lopen, bij de grensvlakken totaal worden gereflecteerd.

Voor de voor· en achterspiegeJ neemt men kliefvlak
ken van het kristal; daardoor zijn zij ideaal vlak en
parallel. In de y-richting worden geen speciale maat
regelen getroffen voor opsluiting van de fotonen. Er
wordt echter geen stroom geleid door het gebied buiten
de 'actieve strook' (grijs in fig. la); daardoor treedt er
aileen in deze strook bezettingsinversie en netto-ver
sterking op, waarvan golven in de z-richting het meeste
profiteren ('gain guiding').
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Fig. 1.

We lichten het principe en de bouw van de 'half
geleider-Iaser met dubbele heterojunctie' kort toe aan
de hand van jig. I I, De laser bestaat uit drie lagen
die zich zowel onderscheiden in geleidingstype als in
bandafstand Eg• Voor de lagen 1 en 3 is Eg groter dan
voor de 'actieve' laag 2.

Een foton van de juiste frequentie v (hv ;::: E g2) dat
laag 2 doorkruist, kan zowel een gat-elektronpaar ge
nereren alsook de recombinatie van een eventueel aan
wezig elektron in de geleidingsband met een gat in de
valentieband 'stimuJeren', Bij een generatieproces ver
dwijnt het foton ('absorptie'), bij een gestimuleerd re
combinatieproces komt er een foton van dezelfde fase
bij ('gestimuleerde emissie'),

Ais de halfgeleider zich in thermisch evenwicht be
vindt (l = 0 in fig. la), wordt een stroom van derge
lijke fotonen sterk gedempt, doordat er maar weinig
elektronen in de geleidingsband en weinig gaten in de
valentieband zijn: er is vrijwel aileen sprake van elek
tron-gatgeneratie (onder absorptie); recombinaties
(met emissie) vinden nauwelijks plaats. Leidt men
echter een elektrische stroom (I) door de diode in de

doorlaatrichting, dan vloeien er elektronen uit laag 1
en gaten uit laag 3 naar laag 2. Is deze stroom vol
doende sterk, dan krijgt het bandenschema de gedaante
van fig. lb. Door de aanwezigheid van de barrieres
!::lEe en !::lEv hopen de elektronen en gaten zich op in
laag 2 en er ontstaat daar een bezettingsinversie, waarbij
er in de geleidingsband 'effectief' meer bezette dan on
bezette toestanden zijn, zodat gemiddeld per invallend
foton het aantal gestimuleerde recombinaties het aan
tal excitaties overtreft, Een lichtgolf die dit medium
passeert, wordt versterkt. Deze 'versterking door ge
stimuleerde emissie' is evenredig met de 'overmaat'
van elektronen in de geleidingsband.

De grijze strook in fig. Ia is dan een versterker voor
een lichtstroom in de z-richting. Door afsluiting met
gedeeltelijk doorlatende spiegels aan de voor- en de
achterzijde koppelt men deze in zichzelf terug; men
verkrijgt een resonator. Wanneer, bij geleidelijke ver
groting van de stroomsterkte J, de versterking bij het
eenmaal doorJopen van de resonator groter wordt dan
de interne verliezen en de verliezen bij een spiegel, gaat
de resonator oscilleren: er treedt 'laser-werking' op.
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. Doorsnede door het laser-kristal van de CQLlO. Links is de dikte der lag.e~ aange-
:~~;, rechts zowel het Al-gehalte x (de samenstelling is AlxGal-xAs) als het geleldmgstype
en de dotering.

Fig. 2 geeft een doorsnede van het laser-kristal van
de CQLlO. Het bestaat uit een substraat S met vier
lagen J, 2, 3, 4, en twee metallische contactlagen.
Het substraat en laag 4 bestaan uit zuiver GaAs, in de
lagen J en 3 is het Ga voor 46 at % vervangen door
AI, in laag 2 voor 16 at %.

r-VOlgenS de laatste opgave is in de lagen 1 en 3 de al-~
l-uminiumfractie 38% en in laag 2 de aluminiumfractie 8%~

In de laterale richting (y) is de stroomdoorgang be
perkt tot een strook ter breedte van 5 [J-m, doordat de
lagen 3 en 4 buiten deze strook isolerend zijn gemaakt
door middel van protonenimplantatie van de plak
(grijs in fig. 2).

Voor het substraat (S) en de toplaag (4) is zuiver
GaAs gekozen, omdat AI aan het oppervlak gemakke
lijk oxideert en daarmede het aanbrengen van goede
metaalcontacten zeer bemoeilijkt. Ten behoeve van
een goede contactering is het subst~aat zwaar N-ge
doteerd met Si en is de toplaag door een zware Zn
diffusie gedeeltelijk tot een gedegenereerde P-halfge
leider gemaakt.

Montage en ombulling van bet kristal

Ten einde de fabricagekosten van de CQLJO zoveel
mogelijk te beperken, hebben wij bij het ontwerp van

de omhulling getracht een goed gebruik te maken van
reeds lang beproefde standaardonderdelen. In fig. 3 is
de omhulling enigszins geschematiseerd weergegeven.
Zij bestaat uit een speciaal voor de laser vervaardigd
montageblok B en twee standaardonderdelen: de bo
demplaat P en het kapje met venster C. Op de bodem
plaat bevindt zich een PIN-fotodiode (D) van silicium,
met behulp waarvan het optisch vermogen uit het
laser-kristal door terugkoppeling op de voeding kan
worden gestabiliseerd.

P

Q

Fig. J. a) Doorsnede van de omhulling van het laser-kristal,
enigszins geschematiseerd. P bodempla~t. B montageblok,
C kapje met venster. Behalve het laser-kristal L ~vat ~e.afge
monteerde laser nog een fotodiode D, waarmee. de IOten~ltelt van
de laser -straling kan worden gemeten. De dTie aans.IUltpennen
(voor de massa, het laser-kristal en de fotodlode) zlJn voor de
duidelijkheid slechts ten dele weergegeven. b) Schets van het
montageblok; het laser-kristal wordt op het vlakJe A gesoldeerd.
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* De Sharp VSIS laser[1]

De afkorting VSIS staat voor ~-channeled ~ubstrate inner ~tripe. Het sub
straat bij de Sharp laser diode is P-type GaAs i.p.v. N-type zoals bij de
Philips laser. In de lagen naast de actieve laag 2, de omhullende lagen, is
de gebruikte acceptor impurity bij Philips Ge en bij Sharp Mg of Zn, als
donor impurity is bij de Philips laser Sn en bij de Sharp laser Te gekozen.

~
'f1l/fJ

-j ~lictl."Rs
~61'~ :c
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-=-~ ~ -=- =
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Fig. 4. Doorsnede door het laser-kristal van de Sharp VSIS. Links is de dikte der
lagen aangegeven, rechts zowel het Al-gehalte x (de samenstelling is Al Ga As) als

x l-x
het geleidingstype en de dotering.

In figuur 4 zien we dat t.o.v. de Philips laser diode (fig. 2) nog een
extra laag genaamd IS (inner stripe) is aangebracht. Deze laag, die van
N-type materiaal is, zorgt er voor dat de p-type ladingsdragers uit het
substraat via een smalle opening (1 ,6 ~m) in laag 1 komen. Komen we ver
der in laag 1 dan wordt de strook waarover geleiding mogelijk is weer
breder. Op een afstand van 0,15 ~m vanaf de actieve laag is de strook
4 ~m breed geworden. Vergelijken we dit met de Philips laser diode dan
zien we dat deze een opening van 5 ~m heeft op een afstand van ongeveer
1 ~m vanaf de actieve laag.
Kortom de stroken zijn vergelijkbaar qua breedte, maar in de afstanden

tot de actieve laag zit ongeveer een factor 6.
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In figuur 5 is de intensiteit van de EM-golf als functie van de x-coordinaat
(zie figuur 4) getekend.[2 J Dit resultaat is verkregen door oplossing van
de Maxwell vergelijkingen. We zien dat wanneer de dikte d van de actieve
laag kleiner wordt, de lobben van de EM golf zich verder uitspreiden. Bij
de Sharp-laser is de afstand van het midden van de actieve laag tot de IS
laag, buiten het v-vormige kanaal, 0,19 j.lm. vJe zien in figuur 5 dat hiermee
een flink deel van de EM golf door de IS-laag loopt.
Omdat de bandgap van de IS-laag kleiner is als de bandgap van de actieve
laag zal de EM golf een flink verlies ondervinden. Het licht zal zich dan
ook bij voorkeur tegenover het v-vormige kanaal bevinden waar de afstand
tot de IS-laag beduidend groter is. We spreken hier van een index-guided
laser diode. Bij de Philips laser, die een actieve laagdikte van 0,2 j.lm

heeft strekken de lobben zich minder ver uit en bevinden de absorberende
lagen zich op een grotere afstand (1 j.lm) vanaf de actieve laag zodat het
hierboven beschreven effect geen rol speelt. De opsluiting van het licht
gebeurt hier zoals op blz. 2 beschreven d.m.v. gain-guiding.

[1J T. Hayakawa, e.a., J. App. Phys. 53,7224, (1982)

[2J H.C. Casey, Jr., M.B. Panish, "Heterostructure Lasers", p. 52-57,
Academic Press, New York, 1978
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l Meetopstelling bij ruismetingen

In fig. (1) is schematisch de meetopstelling (tot de spectrum-analyzer)

weergegeven zoals het voor de ruismetingen gebruikt is.

L- ............~c, "~n F4rad0'f

Met behulp van schakelaar S zorgen we voor de juiste polariteit voor de

laserdiode. Wanneer we plug A kortsluiten wordt de kooi van Faraday aan

gesloten op de + of de - 50 V klem van de accu. We kunnen dan met behulp

van Ri de stroom door de laserdiode instellen tussen 1 en 145 rnA in stap

pen van 1,5 rnA. We kunnen deze stroom meten door op plug A een Ampere

meter aan te sluiten. De plug Vl geeft dan de spanning over de laserdiode

en plug Id geeft bij kortsluiting de kortsluitstroom van de interne

detectordiode. Het versterker blok A bestaat uit een Brookdeal 5004

gevo1gd door een Brookdea1 9452. De versterkerbl okken B en C bestaan uit
een Brookdeal 5002 in serie met een Brookdeal 9452. Bij detectorstromen

groter dan 1 rnA kunnen we de Brookdeal 5002 niet meer toepassen. We passen
dan het volgende schema toe:

(1)

(2 )
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De weerstand R zorgt voor de omzetting van detectorstroom naar spanning

en de negatieve voedingsspanning zorgt er voor dat zolang Id ~ VIR de

detectordiode in sperrichting blijft waardoor Id evenredig blijft met de

lichtintensiteit. Figuur 2 geeft in feite het vervangingsschema weer, het
werkelijk toegepaste circuit is getekend in figuur (3):

De~cl-or

diode B"ookde~1
soo~

(3)

De maximale Id die we zo kunnen meten is 9,4 rnA.

Voor de omzetting van stroom naar spanning kunnen we uitrekenen dat deze

100 VIA bedraagt.

In figuur 4 zijn de polariteiten van de onderzochte laserdiodes en de

toegepaste detectordiodes weergegeven:

(4)

m

-/'
Sharp "
VSI~

m

PhilIps

CQL 10

Fabrik,u~1 ~ UN ITE D DE TEcTO/?

Typt nr: PIN 10 D

kleine

Od"~cfcr

FabrikQ4i: E~ g, G
Typt fir: UV /00 B~.

met - lange aansluitpen

m ; middelste aansluitpen

k ; korte aansluitpen
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De grote en kleine uitwendige detectordiodes zijn door Philips gecontroleerd
op specificaties, de inwendige detectordiodes zijn per exemplaar verschillend.
Voor de rendementen geldt bij een golflengte van 780 nm:

Grote Detector 11G = C:il d\ = 0,316 (+ 0,008) AjWt:,.P )

(~pd)
(5)

Kleine Detector 11 = = 0,435 (+ 0,015) AjWK

Verder is er bij "kamertemperatuur" een waterkoeling toegepast op 14 ° C
die er voor zorgt dat bij een ingestelde laserstroom de detectorstroom
niet verloopt. Wanneer de laserdiode warmer wordt is er namel;jk een
grotere laserstroom nodig om hetzelfde optische vermogen te verkrijgen.
Wanneer we het waterkoelblok gebruiken geldt voor de grote detector dat
deze licht invangt wat binnen een hoek van ongeveer 55 ° met de z-as (zie
fig. 2 op blz. 3) de laserdiode verlaat. Voor de interne Philips- en de
kleine externe detector geldt een hoek van ongeveer 25 o.

Van de interne Sharp detector is geen maximale hoek bekend.
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4 Meetresultaten

De grafieken 21 tim 50 staan op blz. 17 tim blz. 31 .

I Macroscopische Grafieken

We bekijken steeds een Philips en twee Sharp lasers naast elkaar.

Ia Spanning-Stroom grafieken

In de grafieken 21 tim 26 staan de resultaten voor 14 0 C op verschillende

manieren uitgezet, zodat we voor laserstroom 11 > 10 rnA een lineair deel,

voor 1 ~A < 11 < 10 mA een exponentieel deel en voor 11 < 1 ~A weer een
lineair deel te zien krijgen.

Figuur 21 en 22 geeft ons de serieweerstand van de laserdiodes. De asaf

snijding geeft ons verder een ruwe schatting voor de grootte van de band
gap van de actieve laag. In figuur (1) is het bandenplaatje van een Philips

laserdiode, in thermisch evenwicht, geschetst op basis van gegevens in
hoofdstuk 5.

s 1 3 4

f, - - - ----..... --- ...---:-- - - tr:

(1)

Door de bredere bandgap van de lagen en 3 (zie blz. 2 ) ontstaan de spikes

bij de interfaces (zie blz.41 ). Het substraat en de lagen 1,3 en 4 zijn

zwaar gedoopt. Hierdoor wordt de eventueel uitwendig aJngelegde spanning

over de laserdiode opgevangen door laag 2.
In figuur 23 en 24 zien we, bij de meeste laserdiodes, een exponentieel

gedrag over vier decades in 11. Indien we stellen dat:

I = I (eqV/nkT -1)
o

dan volgt hieruit bij qV » nkT voor de idealiteitsfactor n:

b.V1
n - q

- kT . b.ln 1
1

(2)

(3)
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Bij normale diodes is n 1 a 2. Het feit dat n hier groter is ligt aan
de spikes bij de interfaces[1]. (Zie figuur 1)

Uit figuur 24 blijkt dat Sharp 11 last heeft van een zekere lekstroom.
In figuur 25 en 26 zien we in de log Il/log Vl grafieken in het lage
gebied een lineair deel verschijnen. Uit formule 2 volgt met:

_ nkT ( )V < Vk q 4

I '" I qV
,...." 0 . nkT

Met n = 3,2 volgt uit 4 bij 14°C dat Vk = 80 meV in plaats van 900 meV
zoals uit grafiek 25 blijkt.
Dit verschil wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de grotere band
gap van de omhullende lagen 1 en 3 (zie fig. 1) waardoor pas bij een
grotere spanning de stroom exponentieel oploopt met n = 3,2.

In fig. 27 en 28 staan de resultaten op 77 K.
Bij de Philips diode valt op dat voor het laser gebied (1 1 > 10 rnA) een
Vl van 12 V nodig is. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het uit
vriezen van de diepe Ge impurity, hierdoor worden ook de grotere ideali
teitsfactoren veroorzaakt. Bij de Sharp 6 is dit in veel mindere mate het
geval doordat een ondiepe acceptor impurity gebruikt is. Ook nu heeft de
Sharp 11 een zekere lekstroom.

Ib Stroom-Licht grafieken

Als maat voor de lichtintensiteit nemen we de kortsluitstroom van de
interne en de grote externe detectordiode. (Zie hoofdstuk 3 )

In de grafieken 29 tim 34 staan de resultaten voor 14°C op verschil
lende manieren uitgezet zodat we de Philips en de Sharp lasers, zowel
bij hoge als bij lage intensiteiten, kunnen vergelijken. Figuur 29 en 30

geeft ons de differential quantum efficiency die als volgt gedefinieerd
is:

b.I d
nD = b.I

l
(6)

In fig. 29 en 30 zien we dat de interne Philips detector een lagere effi
ciency heeft dan de grote externe detector. De interne Sharp detector

heeft ongeveer dezelfde efficiency als de grote externe detector. De as
afsnijding geeft ons de thresholdstroom van de laserdiodes. [2] We komen
hier later op terug.
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Voor de Philips 381 is de thresholdstroom ongeveer 77 rnA, voor de Sharp 11

is deze 50 rnA en voor de Sharp 6 komen we op ongeveer 45 rnA. Op basis van
deze waardes zijn de scheidingslijnen getrokken in fig. 31 en 32 tussen
het superstraal- en het lasergebied. De scheiding tussen het LED-gebied

en het superstraalgebied is getrokken op basis van grafiek 33 en 34 en
onderstaande figuur l3J .

(7)

...
:r...
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I TRANSITION
I' REGION
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10·· I

CURRENT (A)

De scheidingslijn tussen LED- en superstraalgebied in fig. 31 en 32 ligt
ongeveer midden in het gebied waar een rechte lijn door een aantal meet

punten kan worden getrokken. Daarmee lijkt de scheiding tussen het LED
gebied en het superstraalgebied samen te vallen met het buigpunt van de
grafi ek.

Omdat er in het superstraalgebied bij de Sharp lasers weinig verschil is

tussen interne en externe detector staan in fig. 32 alleen de resultaten
met externe detector. In fig. 33 en 34 zien we hoofdzakelijk een repre
sentatie van het LED-gebied.
In dit gebied blijken twee verschillende machten op te treden zoals in
de literatuur al is aangegeven[3J. (zie fig. 7)

De waardes van de machten in fig. 33 en 34 komen niet overeen met de mach
ten in fig. 7. Hoe dit komt is niet duidelijk. wel is duidelijk dat de
macht "9" van de Sharp 11 laser wordt veroorzaakt door stralingsloze re

combinatie wat we als lekstroom (van ongeveer 1 rnA) op kunnen vatten.
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Wanneer we de lasers echter afkoelen tot 77 K dan zien we (fig. 35 en 36)
dat de macht een wel verschijnt. Bovendien loopt bij een bepaalde laser
stroom de detectorstroom zeer snel omhoog. Het snijpunt van de twee lijnen

geeft dan ook nagenoeg de thresholdstroom. Deze is veel lager als de
thresholdstroom bij kamertemperatuur doordat de opsluiting van de ladings
dragers in de actieve laag bij lagere temperaturen veel beter is.

Ic Bundeling

In fig. 37 en 39 is de verhouding tussen de externe en de interne detector
stroom uitgezet als functie van de laserstroom. Het feit dat deze verhouding
kleiner wordt bij hogere stroom komt omdat de laserdiode bij hogere stromen
in een kleinere ruimtehoek gaat stralen. We zien in de figuren dat deze bun
deling voornamelijk in het superstraalgebied plaats vindt.
Bij de Philips laser is deze verhouding in het LED-gebied ongeveer 5 en
in het lasergebied ongeveer 1.6. Bij de Sharp laser zijn de verhoudingen
2.5 en 0.8. De verhouding zakt in beide gevallen ongeveer een faktor 3.
Wanneer we de bundeling bekijken als functie van de lichtintensiteit (fig. 38
en 40) dan zien we ongeveer een helling - !. De betekenis van deze helling

is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de bundelin0 een beperkte
invloed op de vorm van de gemeten stroom-licht grafieken heeft.

II Ruismetingen

In figuur 41 staat de gemeten spectrale ruisintensiteit van de detector

stroom SI en de gemeten spectrale ruisintensiteit van de laserspanning
Sv als fugctie van de frequentie.
Het horizontale deel van SId wordt veroorzaakt door shot-noise van de
detector en bedraagt 2q Id.
De lijnen die door de aflopende takken van de spectra zlJn getrokken heb
ben een helling - 1. We hebben hier te maken met 1/f ruis. De grootte van
de 1/f ruis zullen we in het vervolg aangeven door de spectrale ruisinten
siteit bij 1 Hz te geven.

IIa Hellingen van spectra

In fig. 42 staan de spectra van de Philips 373 bij een Id van 0.5 mA voor
en nadat de diode 108 uur lang een vermogen van 5 mW had geleverd.
Bij dit inbranden verandert de Id/I l karakteristiek iets. lowel bij een
gelijke lichtoutput (I d) voor en na inbranden als bij gelijke 11 draait
de helling van het spectrum rond f ~ 200 Hz.
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Bij een serie van 30 laserdiodes was het zo dat de - 3/2 helling in het

spectrum, die vaak in het superstraal- en lasergebied werd gemeten bij
het inbranden verdween.
De helling in het spectrum in het LED-gebied was bij deze serie - 1 (voor
en na inbranden).
Volgens de literatuur[4J zijn ook in Gas-lasers steilere hellingen gemeten
(helling - 1,7).
Steilere hellingen dan - zijn gemeten maar ook vlakkere (zie fig. 43),
zowel in het licht (fig. 42 en 43) als in de sperstroom (fig. 44 en 45).
De drie sperstroom-spectra vormen een greep uit een onderzoek bij een hele
serie (van 30 stuks) laserdiodes.
Grotere hellingen gaan steeds gepaard met grotere SIs bij 1 Hz. Het lijkt
er op dat vlakkere hellingen samengaan met een veel lager 1/f ruis niveau.
De steilere hellingen in fig. 42 en 44 kunnen het gevolg zijn van diffusie
ruis[5J. We bekijken verder alleen de gevallen waar van 1/f ruis sprake is.

Door inbrand behandeling verdwijnt vaak de diffusieruis.

lIb 1/f Ruis in het licht

In figuur 46 is de spectrale ruisintensiteit in het licht bij 1 Hz uitgezet

als functie van de lichtintensiteit. Naast de voor de Philips laser gebrui
kelijke machten 3/2, 4 en 1 (zie blz.55 ) treedt er bij de maximaal toelaat
bare Id een steil stuk op wat daarom wellicht te maken heeft met een zeer
snelle veroudering van de laserdiode.

In figuur 47 zien we een SId/ld grafiek gemeten met de interne en een SId/l d
grafiek gemeten met de grote externe detector. Als geldt dat:

Id tex ern = B (8)
Id intern

dan volgt dat:

SI
externd B2 (9)

SI
=

d intern
De punten van de ene grafiek gaan in de andere grafiek over door ze over

de Id-as een factor B en over de SI -as een factor B2 te verschuiven.
(Verschuiven over een lijnstuk met gelling 2) De SId/ld grafieken zijn
gelijkvormig zolang B in de verschillende gebieden als constante beschouwd
mag worden.
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Ook zien we in figuur 47 dat bij deze diode de lijn met helling 3/2 na
het inbranden een flink stuk gestegen is.
De invloed van de temperatuur op de SId/Id grafiek illustreren we aan
de hand van figuur 48 en 49. Bij de Philips laser zien we bij 195 K,
naast de machten 3/2, 4 en 1 zoals bij kamertemperatuur, een stuk met
macht 5/2 verschijnen.
Bij 77 K zien we een gedeelte wat een zesde macht zou kunnen ZlJn.
De gebieden met macht een vallen voor de verschillende temperaturen
nagenoeg samen.
Bij de Sharp laser zien we bij de drie verschillende temperaturen gebie

den met de machten 3/2, 5/2,6 ? en nul.
In het 16e" machtsgebied geldt verder zoiets als S '" T-4,5 en in het

2 Idnulde machtsgebied geldt dat SI '" T
Het wel of niet verschuiven vandde verschillende takken met de temperatuur
is op dit moment nog niet verklaard, wel is verklaard (in dit verslag)
de oorsprong van de machten 3/2, 5/2 en 4.
Intensiteitsruis met een 1/f spectrum onafhankelijk van de lichtintensi-
teit in het laser gebied werd al eerder waargenomen[6]in index guided lasers.

In de literatuur werd daar geen verklaring voor gegeven. Bij de gain guided
laser van Philips vinden we een 1/f spectrum SId'" Id in het laser gebied,
hier werd niets over gevonden in de literatuur.

IIc 1/f Ruis in de laserspanning

In figuur 50 zien we de spectrale ruisintensiteit Sv in de laserspanning bij
1 Hz uitgezet als functie van de laserstroom 11, Het betreft hier drie ver
schillende oningebrande Philips laserdiodes. Bij alle drie zien we in het
lage gebied een gemeenschappelijke tak Sv '" 11-1 zoals bij gewone Si of Ge
diodes ook het geval is[7]. Ook zien we bij alle drie lasers dat bij een

bepaalde 11 de Sv sterk stijgt, hoe dit komt is niet duidelijk, wellicht
betreft het hier modulatie van de serieweerstand door de 1/f ruis in het
1icht.

De gebruikelijke relatie Sv '" 11
2 (onder invloed van de ongemoduleerde

serieweerstand) voor grote 11 vinden we alleen bij laser 375. De invloed
van de serieweerstand is bij laserdiodes duidelijk complexer dan bij gewone
diodes.
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( 11 )

lId Levensduurvoorspellingen

In de literatuur[8] wordt aangegeven waarom ruismetingen criteria zouden

kunnen opleveren die de levensduur van de laserdiode voorspellen. Aan de

hand van een onderzoek bij een serie van 11 laser diodes is getracht deze

criteria op te stellen. Er is steeds gemeten met een externe detector en
met waterkoeling. Door de lage thermische weerstand naar de omgeving is er

na elke nieuwe instelling van de stroom 11 geen terugloop in de nieuwe

detectorstroom te bespeuren. Verder is, omdat de laserstroom slechts op

discrete waardes in te stellen was, (zie blz. 6 ) genormeerd op locale

hellingen van de 51 lId en de 5V/I l grafieken (zie hoofdstuk 7 ). Door
middel van enkele mgtingen is gecontroleerd of deze hellingen inderdaad

aanwezig waren. Met behulp van de meetresultaten zijn de volgende criteria
opgesteld voor de spectrale ruisintensiteit bij 1 Hz:

1) Lichtruis LED-gebied

51 lId3/2 < 1,3 x 10- 13 A~s (10)
d

2) 5panningsruis LED-gebied:

5V . 11 < 3 x 10- 16 V2As

( 12)

3) 5perstroomruis bij Vl = - 9 V:

51 < 10-20 A2 s
s

Met behulp van de lichtruismetingen in het lasergebied was geen criterium

op te stellen omdat de spreiding in de ruisintensiteiten te klein was. Het
was nagenoeg zo dat de laserdiodes aan alle drie criteria voldeden of aan

geen van de drie. Met deze drie criteria is dan ook een duidelijke grens

getrokken tussen de met betrekking tot de ruis goede en slechte laserdiodes.
Volgens de literatuur[9, 10] kan de laserdiode levensduur voorspeld worden

door te meten hoe snel, in een duurproef waarbij de laserdiode een optisch

vermogen van 5 mW levert op 60°C, de threshold stroom groter wordt.
Deze toets is uitgevoerd door Philips en met die resultaten is de tabel 13

( 13)

Ruiscriteria
goed fout

Threshold goed 1, 2, 5, 9 6, 10
criterium fout 3, 8, 11

opgesteld



-16-

Wanneer de verschillende criteria overeenstemmen, dan Z1Jn alleen het
hokje goed-goed en het hokje fout-fout gevuld. In tabel (13) liggen
echter 5 diodes op de verkeerde diagonaal en 4 diodes op de goede dia
gonaal. Ondanks dat het hier om een statistisch gezien klein aantal gaat,
trekken we toch de voorlopige conclusie dat met behulp van de criteria
(10), (11) en (12) op 14 DC geen voorspelling te doen is met betrekking
tot de levensduur van de laserdiode.
We kunnen ons afvragen of de ruis in de lichtintensiteit op het volle
optische vermogen (10 mW) wellicht niet een criterium zou kunnen zijn
wat beter korreleert met de klassieke levensduur criteria.
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5 Het bandenplaatje van de laserdiode

* Bandafstand en brekingsindex van de actieve laag

Voor de directe bandgap van Al xGa 1_xAs gelden volgens de literatuur[1]

de volgende formules:

x 2 0,45 E9 r = 1,424 + 1,247x eV (1)
x ~ 0,45 E9 r = 1,424 + 1,247x + 1,147(x - 0,45)2 eV (2)

Met x de Aluminium fractie.
Bij de Philips CQL 10 laser geldt (zie blz. 3) voor de actieve laag

dat x = 0,08. Met (1) volgt dan:
E9 r = 1,524 eV (3)

Bij de Sharp VSIS laser is de aluminium fractie in de actieve laag 15 %
(zie blz. 4) waarmee:

E9r = 1,611 eV (4)

Philips:

en de golflengte van het uitgestraalde licht geldt dan:Voor de frequentie

E9 r
'J = ---n- = 3,69 . 10 14 Hz ( 5)

cA = - = 814 nm (6)
" 14Sharp: 'J = 3,90 . 10 Hz (7)

A = 770 nm (8)

Uit fig. 9[2] kunnen we bij een bepaalde Aluminium fractie voor een bepaalde

energie de brekingsindex aflezen.

T =297 K
PQ=2x 10'8 cm-3

3.7 f----+----+ 5 I - DOPED -+-~.,L-t-;&~::>/

HIGH-PURl TY--;-.. GoAs
GoAs ,. ~"'-'~

I --
I

'C: 3.6 ~--+---A~l---,,f--+--i7'----;--hf---·1
x
~
;z

'5: 3.5 k;L-*7L-=--+~~+-~-+r---t-7~1
~

::i
a::
IJ-
~ 34 h~:..,p...L::------::1:~-+--:::;7"""-+--r--

3.31--~4-----+--+---+--+----i

(9)

321.2 1.5 1.6

ENERGY, E (eV)

1.7 1.8
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Uit x = 0,08 en (3) volgt dan voor de Philips laser:
n R;j 3,625

Uit x = 0,15 en (4) volgt evenzo voor de Sharp laser:
n R;j 3,635

Voor beide lasers rekenen we verder met de waarde:
n = 3,63

(10)

( 11)

( 12)

* Indirecte Bandgap

In fig. 13 is de bandstructuur van Al Ga 1 As als functie van het golfx -x
getal k getekend.

(13 )

~-------k

De directe bandgap E9r en de indirecte bandgap Egx zijn afhankelijk van de
Aluminiumfractie x zoals getekend in fig. 14[3]. We zien dat pas rond een
Aluminiumfractie van 0,44 Egx in de buurt van E9 r komt.
Voor de actieve laag van de laser diodes behoeven we dan ook geen rekening
met Egx te houden.

26

o 2.4
w

~ 2.2
(l)

>
(l)
0::
W
Z
W

,.20 O.t 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

GOAS MOLE FRACTION AIAS;X

(14)
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Voor Eg x geldt volgens de literatuur[1]:

Eg = 1,900 + 0,125x + 0,143x 2
x

* De effectieve massa

( 15)

( 19)

Om (voor het bandenplaatje) de effectieve toestandsdichtheden van

de banden te kunnen berekenen moeten we weten hoe groot de verschillende
effectieve massa's zijn. We gebruiken de volgende formules[3]:

mnr (0,067 + 0,083x)mo (16)

mnx = (0,85 0,07x)mo (17)

mp = (0,48 + 0,31x)mo (18)

Waarin mo de rustmassa van het electron is, mp de effectieve massa voor
gaten, mnr de effectieve massa voor electronen rond het punt r en mnx de
effectieve massa voor electronen rond het punt x is (zie fig. 13).

* De effectieve toestandsdichtheid

De effectieve toestandsdichtheden in de valentieband en in de geleidings
band in de punten x en r berekenen we met de volgende formule[4]:

[
2nm*kT]3/2

Neff = 2 h2

waar-j n m* de effectieve massa is. Voor het gemak schrijven we de formule
als volgt:

(m* T )3/2 -3
Neff 2,38 x 10 19 . (20)= m . 290 cm

0

* Eigenschappen van de verschillende laser-kristal-lagen

Met behulp van (1), (2), (9), (15), (16), (17), (18), (20) en hoofdstuk 2

zijn de onderstaande tabellen samengesteld (21 &22).
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flhil ips CQL 10

Laag S 2 3 4

Dikte ( 'Jm) 100 - 1,5 0,15-0,25 0,5 - 1

x a 0,38 0,08 0,38 a
Egr(eV) 1,424 1,898 1,524 1,898 1,424

Egx(eV) 1,900 , ,968 1,911 1,968 1,900

n 3,64 3,38 3,63 3,38 3,64

mer/ma 0,067 0,099 0,074 0,099 0,067

me/ma 0,823 0,823 21 )

myima 0,48 0,60 0,51 0,60 0,48

N
r

(em-3) 4, 13x 1017 7,36xl0 '7 4, 75x 10 17 7,36xl0 17 4, 13x 10 17

N
x

(em-3) 1, 78x 1a19 1,70xlO 19

( -3 7,91x10 18 1,1 Oxl 019 8, 54x 10 18 1,1 Ox 10 19 7,91xl0 18Nv em )

Dape(em- 3) (N)2X10 18Si (N)5xl0 17sn (P)3-5xlO 17Ge ' l 18(P 3-4xl0 Ge

Sharp VSIS

Laag S IS 2 3 4

Dikte (lim) 0,6 0,15/1,15 0,08

x 0 a 0,6 0,15 0,6 a
Egr(eV) 1,424 1,424 2,198 1,611 2,198 1,424

Egx(eV) 1,900 1,900 2,026 1,922 2,026 1,900

n 3,67 3,67 3,28 3,63 3,28 3,67

mer/rna 0,067 0,67 0,117 0,080 0,117 0,067

me/rna 0,808 0,808 (22)

myimo 0,48 0,48 0,67 0,53 0,67 0,48
N

r
(cm-3 ) 4,13xl0 17 4, 13xlO 17 9,50xl0 17 5,33xl0 17 9,50xl0 17 4, 13x 1017

N
x

(cm- 3) 1,73xlO 19 1,73xl0 19

N
v

(em-3) 7,91xl0 18 7,91xl0 18 1,29xl0 19 'J,11xl0 18 1,29xl0 19 7,91xl0 18

Dape(cm- 3) ~p} lx10 19 Zn 'N"6x10 18Te Pi1x10 18 (f~)lxl018Te N· 7
I )

(Mg af Zn)
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Ionisatie-energie van de Impurity's

We kunnen uit de literatuur de volgende tabel (23) samenstellen:

Element Type Ei(eV) Referentie

Mg Acceptor 0,029 [9, 10J

Zn Acceptor 0,031 [10 J

Ge Acceptor 0,040 [10, 11 , 12J (23)

Si Donor 0,0058 [13J
Sn Donor 0,0058 [ 14 , 15 J
Te Donor 0,0058 [14J

Voor Ge geldt dat de ionisatie-energie afhankelijk is van de aluminium
fractie zoals getekend in fig. 24[5J:

P-TYPE
Ge-DOPED

~200

S
>

':' 150.....
,:
IE 100...z...
~ 50
~
<l
N

Z 0
Q =-=-=-~=----::-,:=---::-:-=----:::+-:--.....,...:000 020 040 060 oeo 1.00

AI As MOLE FRACTION, l:

Uit de figuur stellen we de volgende vergelijking op:

Ei = 172 . x + 12 meV

(24)

(25)

*

Uit het verhaal zal blijken dat niet alle impurity niveau's voor 100 %

geioniseerd zijn.

Drie benaderingen voor de Fermi-Integraal

Wanneer we bij een bepaalde ligging van het Fermi-niveau de electronen
concentratie in de geleidingsband willen berekenen, dan moeten we de

f6 1

volgende integraal oplossen" ::
co

n = f N(E) f(E) dE
Ec

Hierin is N(E) de niveau dichtheid en f(E) de bezettingskans.

(26 )
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r 
Uitwerking van deze integraal leidt tot: 6

2 IX) VX' 2
n = Neff· Vn of 1 + exp(x - x

F
) dx = Neff . vn-·· IF ( 27)

waarbij Neff de effectieve toestandsdichtheid, x gelijk aan (E - Ec)/kT,
xF gelijk aan (EF - Ec)/kT en IF de Fermi-Integraal is.
Voor IF zijn verschillende benaderingen ontwikkeld.
Bij de Boltzmann benadering met Ec - EF ~ 4kT stellen we dat eXF « 1
waarmee uit (27) volgt:

n = Neff . eXF (28)

Voor het ontaarde geval ligt EF in de band en stellen we dat alle toestan
den tot EF vol zijn en alle toestanden boven EF leeg zijn. Met (27) vinden
we:

4 3/2n = jVlf'. Neff. xF (29)

Bij de Ehrenberg-benadering, die ontwikkeld is voor het geval dat EF in de
buurt van de bandkant ligt, volgt voor de electronenconcentratie[6J

xF
n = 4 . Neff. e (30)

4 + eXF

In figuur 31 zijn de drie benaderingen en de exacte waarde[7J van n/Neff
getekend als functie van de ligging van het Fermi-niveau.

3

+ Ontaard
o Ehrenberg
- Boltzmann

.~

• • • 0 • •

(31 )

} Benaderingen van het exacte verloop ( ... )
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Het snijpunt van de Ehrenberg-lijn en de ontaarde lijn ligt bij xF ~ 2,53.

We zullen de Ehrenberg benadering gebruiken voor het gebied
- 2,3 < xF < 2,53 (32)

Voor n geldt dan:
n

O,1<-N-<3
eff

(33)

* Bepaling Fermi-niveau van zwaar gedoopt materiaal

We stellen dat het aantal thermisch gegenereerde elektronen uit de val en
tieband verwaarloosbaar klein is t.o.v. de elektronen uit donor impurity
niveau's. Voor de electronenconcentratie volgt dan:

n = (1 - f) • N., (34)

Fermi-Oiac en Ni de donor impuritywaarbij f de bezettingskans is vol gens
concentratie. Voor (1 - f) geldt:

1(1 - f) = -----,.........------,..............~ =
(E - EO)/kT

+ e F

Uit (34) en (35) volgt:

n = x Nix·
1 e '

F
+ . e

Ec - E
waa rb i j x. 0

= kT,

(36)

(37)

(38)

32.

-1

-,3

We nemen aan dat het Fermi-niveau binnen 2,5 kT van de bandkant ligt.
We mogen dan de Ehrenberg benadering toepassen. We hebben dan met (30) en
(36) twee vergelijkingen met twee onbekenden xF en n; xi is bekend.
Substitutie van de een in de ander leidt tot figuur 38:
(Op de onderbroken lijn ligt het Fermi niveau net zo hoog als het impurity
niveau)
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Figuur 38 is voor zowel n als p lagen te gebruiken mits voor p type
materiaal gesteld wordt:

EA - EV (39)
xi kT

x = EV - EF (40)
F kT

Met deze definities voor XF betekent een positieve XF een ligging van het
}

Fermi-niveau in de valentie of in de geleidingsband. De ligging van EF "in
alle zwaar gedoopte lagen kan met behulp van fig. 38 afgelezen worden.
Tabel (21), (22), (23), formule (25) en fig. (38) leiden bij kamertempe
ra tu ur (29 OK) tot:

Laag Dope x. 1n( N/r·leff ) xF,
S S. 0,23 1,577 0,72,

Philips 1 Sn 0,23 - 0,387 - 0,74
4 Ge 1, 1 - 0,815 - 1,37

(42)

S Zn 1,2 0,234 - 0,65
IS Te 0,23 2,676 1,53
1 Mg/Zn 1,2 - 2,56 - 2,75

Sharp 3 Te 0,23 - 2,851 - 2,90
4 Te(2x10 18

?) 0,23 1,577 0,72

Voor laag 3 van de Philips laser geldt dat NA « NV'
Omdat bovendien het acceptor niveau ver van de bandkant (3,1 kT) ligt maken
we voor de valentieband gebruik van de Boltzmann statistiek, waarmee volgt:

xF = - 3,74 (43)

Voor laag 3 van de Sharp laser geldt dat Egx < E9 r (zie fig. 13 op blz. 33).

Als Neff is hier Nx genomen.
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* Bepaling quasi~ermi-niveau's van de intrinsieke laag

We bekijken het geval dat:

n = NvNc/(N v + Nc) (44)

Dit is het punt waarop de bezettingsversie (zie blz. 2) bereikt wordt.
Het materiaal wordt transparant, maar de gain is nog niet groot genoeg

o~ de spiegelverliezen te compenseren. Met (21) en (22) volgt:

Philips: n = 4,50 x 10 17 cm-3 (45)

Sharp : n = 5,04 x 10 17 cl11- 3 (46)

Voor de bezettingsgraden volgt dan:

Philips: n 0,947
Nc

Sharp nN = 0,945
c

p - 0,053N
v

-

f = 0,055
v

(47)

(48)

Uit (33) volgt dat we voor deze geringe bezetting

Boltzmann mogen toepassen. Met (28) volgt dan:

Philips: xFp = - 2,94

Sharp xFp = - 2,90

Evenzo volgt uit (33) dat voor de geleidingsband

is. Uit (30) volgt dan voor het Fermi-niveau

(
4n/Neff j

x - 1nFn - 4-n/Neff

Met (47) en (48) vo 19t uit (51):

Philips: xFn = 0,216
Sharp xFn = 0,213

in de Valentieband

(49)

(50)

Ehrenberg van toepassing

( 51)

(52)

(53 )

* Spikes bij de interfaces

In fig. 55[8]zien we de overgang (interface) van twee materialen met

verschillende bandgap. Het verschil in bandgap verdeelt zich bij Al xGa 1_xAs
over 6Ec en 6 Ev volgens [16]:

6 Ec = 0,62 6 E9 ( 54 )
6E v = 0,38 6Eg

Naast de bandkrulling zitten er spikes (vertikale stukken) in de banden

om het verschil in Eg op te vangen. Omdat deze spikes niet altijd even

scherp zijn wegens de niet abrupte verandering in x en Eg en omdat het
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(55)

moeilijk is de diffusie potentialen VD1 en VD2 bij de verschillende laser
interfaces te berekenen (mede gezien het onbekende aantal traps bij de
interfaces) zullen we deze detaillering bij de bandenplaatjes weglaten.

* Bandenplaatjes bij threshold en kamertemperatuur

We nemen als 1e benadering aan dat er geen spanningsval over de lagen s,
1, 3 en 4 staat. Met behulp van (42), (43), (49), (50), (52) en (53)
vinden we dan de volgende bandenplaatjes:
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S 1 1 '3 ~

3S0 ((ltV

L'i/lleL' '" '911eV .. SllleV, 51."
Sn , '\ t

-::;.. i' ::: .::;:

~S'~I( eV ::
::::: -::: ::::::::: :::;:;

• \ I~ J, 3q.e~'

I 7~/IleV 9~
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(56)

S 1 2 3 ~
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6 VERBANO LICHT EN LAOINGSORAGERSCONCENTRATIE

* Planck's verdelings functie

Gezien het feit dat de frequentie van de straling in een cavity gequan
tiseerd is bekijken we eerst het thermisch evenwicht voor straling met een
bepaalde frequentie.
Voor de energie in deze mode geldt:

ss = s . hv (1)

Hierin is s het aantal quanten in de mode. De kans op s quanten in de mode

bedraagt volgens Boltzmann:
P(s) ~ e-ss/ kT (2)

Met (1) volgt dan

e-shv/kT
P(s) = z waarin z een normeringsconstante is (3)

Omdat de som van alle kansen een is volgt uit (3):

00 e-shv/kT 00

1 = = ~ z = = e-shv/kT
s=O z s=O

Stel -hv/kT dane = x <
00

1 1z = L xS
- 1-x ~ z = -hv!kTs=o 1 - e

Voor het gemiddelde aantal fotonen in de mode geldt nu:
00 00

<S> = = s.P(s) L s -shv/kT
- - . e

s=O z s=O
Stel hv/kT = y dan:

1
LS

-sy
=1.(- d~ =e -SY)<s> - - . ez

.{ - d~ (, 1e_y ) }= ~ .
-y -y

<s> e e- -
-y) 2 =z (1 (1 -y)- e - e

Waarmee
1

<s> = hv/kT
e - 1

Oit is de Planck's verdelingsfunctie.

(4)

( 5)

(6)
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* Einstein's snelheids vergelijking

We bekijken het verband tussen spontane emissie, gestimuleerde emissie
en absorptie voor een twee-niveau systeern in thermisch evenwicht.

----E2
---- EF
----E1

In de tekening is E2 de energie van het bovenste n;veau, E1 de energie
van het onderste niveau en EF is het Fermi-niveau.

(E 1 - EF)/kT
v = e

Dan geldt voor de bezettingsgraden f 1 en f 2 vol gens Fermi-Dirac:

1 1
f 1 = (E1 - EF)/kT = v+1

e + 1

1 _ 1
f 2 = (E - EF)/kT - c+1

e 2 + 1

(7)

(8)

(9 )

( 10)

( 11)

Voor de spontane
ds

=dt sp

emissie sne"lheid volgt nu [1):

(12)

Evenzo geldt voor de gestimuleerde emissie en de absorptie het vol gende [1] :

ds B21 f 2(1 f 1) ( 13)dtgest
= r21 = . <s>

ds
= r 12 = B12 . f 1(1 - f 2) (14)- dt

abs
. <s>

In termisch evenwicht moet gelden dat:
r 21 + r 21 = r 12sp

waardoor volgt dat

( 15)

( 16 )
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Samen met (10), (11) volgt dan:

<s> =
A21 A21

= (E 2 - E1)/kTB12 . c B21v B12e - B21

( 17)

(18)

Dit resultaat moet gelijk zijn aan de Planck's verdelings functie:

A21 1
------.n=----,=-~..-r""T'---=......,.---..,..,...=---

(E2 - E1)/kT ehv / kT - 1
B12e - B21

Omdat deze relatie onafhankelijk van de temperatuur geldig moet blijven
volgt:

( 19)

(22)

Dat deze relatie in de meeste literatuur[2,3,4,5,6J niet terug te vinden is,

ligt in het feit dat in deze literatuur een spectrale photondichtheid
(aantal/Hz m3) gelijk wordt gesteld aan een photondichtheid van een bepaalde
v (aantal/m3).
Ik heb slechts ~~n artikel [7] waarin (19) voorkomt gevonden.

Via twee verschillende formules voor de absorptie verkrijgen we een uitdruk
king waarmee we A21 kunnen bepalen.

* De absorptie coefficient

Voor de absorptie van de photonen kunnen we stellen[8]

1/'ph = a12 . vgr (21)

waarin vgr de groepssnelheid van de golf en a12 de absorptiecoef-
ficient is.
Als snelheidsvergelijking voor de absorptie volgt nu[8] :

ds 1
- at = r 12 = 'ph . <s>

<s>waarmee r 12 a12

Met (6) volgt dan:

a12 vgr
r 12 = ehv/ kf _ 1

In het geval dat: f 1 ~ 1 en f 2 « 1 volgt uit (14) en (23):

B12 = a12 . vgr (= A21 )

(23)

(24)

(25)
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* Meerdere Niveau's

(26 )

E3 -------------E
1

( 27)

(6)<s> = h IkT
e v - 1

Analoog aan (12), (13) en (14) gelden nu de volgende snelheidsvergelijkingen:

dsd\p = rsp = A21 . f 2(1 - f 1) + A43f4(1 - f 3)

ds (
dt =r t= B21 f 2(1

gest ges

- ~~obS = rabs = (B 12 . f 1(1 - f 2) + B34 . f 3(1 - f4)) <s> (29)

Wanneer we de situatie hebben zoals in (26) waarbij (E 2 - E1)
dan blijft formule (6) gelden:

1

Indien de niveau's voldoende ver van het Fermi-niveau liggen geldt dat
f 2(1 - f 1) = f4(1 - f3) en f 1(1 - f 2) = f 3(1 - f4) ~ 1 zodat analoog

aan (19) volgt:

(A 21 + A43 ) = (B 21 + B43 ) = (B 12 + B34 ) (30)

Wanneer we voor de snelheidscoefficienten stellen dat

Av = (A 21 + A43 + •••• )

Bv = (8 21 + n43 T •••• )

Dan volgt analoog aan (25):

Av = Bv ~ abb . vgr

(31 )

(32)

waarin abb de band-band absorptie is van de vaste stof voor een bepaalde v.

* Gedrag buiten thermisch evenwicht

Naast de beschreven processen wordt ook nog fotonenergie in warmte omgezet,

waardoor er geen thermisch evenwicht meer is. We betrekken nu alle absorptie
in de beschouwing.

Voor de totale emissie-snelheid geldt dan:
d<s>

Rv = -----crt = r sp + rgest - rabs - r i (33)

waarbij r i de niet band-band absorptie snelheid is van de fotonen van de

ie mode. Voor r. kunnen we nog stellen dat:
1

r. = a· . V • <S> ( 34 )
1 1 gr
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waarin a. de niet band-band absorptie coefficient is.
1

Samen met (27), (28), (29) en (32) volgt dan:
d<s>

Av {f2( 1 f 1) + (f2 f 1) <s>} - a i . vgr . <s>crt =

d<s>
crt = Av . <s> (35 )

a. • V
1 gr
kunnen schrijven:

We stellen:

9 = Av . f 2(1 - f 1)

h = Av . ~ f 2 - f 1) -

Waardoor we vgl. (35) als volgt
d<s>crt = 9 + h . <s>

Als oplossing stellen we:

<s> = k . eht
+ ~

Met als onbekenden k en ~, uit (38) volgt:

d<s> = h htdt . k • e

(38) en (39) ingevuld in (37) levert:

~ = - g/h
De onbekende k volgt uit de randvoorwaarde.
We kunnen het licht wat zich in het laserkanaal bevindt
uit een golf die naar rechts loopt en een golf die naar

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

opgebouwd den ken
links loopt.

-
<S>t(J (41)

van de twee lichtgolven te zien.
golf vormt het begin van de andere

In de tekening (41) is de aangroei

Het gereflecteerde deel van de ene
golf .

Indien we aannemen dat het licht zich op een stationair niveau ingesteld
heeft en dat de reflectie-coefficient van de beide spiegels R is, mogen
we stell en dat:

R • <s>(t = t
L

) = <s>(t = 0) (42)

waarbij geldt dat:
t - L/v = Ln/cL - gr (43)

met L als de lengte van het optische kanaal, c de lichtsnelheid in vacuum
f'n n elf' hrf'kina,inrlpx_
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Vergelijking (38) ingevuld in (42) levert:

J htL 1
R1k • e + £5 = k + £

Waaruit volgt:

k - £( 1 - R)
- ( htL )

\R e - 1
Samen met (38) en (40) volgt hieruit:

_ 9 { (1 - R) ht 11
<s> - 11' ( ht \ e J

1 - R • e L)

(44)

(45)

(46)

Bovenstaande formule stelt de aangroei van de lichtgolf door het laser
kanaal voor.

Omdat we in eerste instantie niet gelnteresseerd zijn in de aangroei
van de lichtgolf rekenen we verder met <s>(t = t L).
We stellen voor de i e mode:

SiL = <s>(t = t L) (47)

Met (46) volgt nu:

Omdat formule (48) niet erg bruikbaar is in deze vorm gaan we twee
benaderingen invoeren. Hiertoe bekijken we het product htL. Bij een
laserlengte van 250 ~m en een brekingsindex van 3,6 volgt uit (43):

-14 ( )t L ~ 300 . 10 49

In fig. 50 kunnen we zien dat voor de verschillende modes (verschillende
frequentie betekent verschillende energie voor de fotonen) a bb bij GaAs
steeds in de buurt van 106 m- 1 blijft .

.r
'E
~

• 10
4 ~---+-r-;::;;;;;;;;;;tf:~==sf==~;

1105~-~/------+---+---~

~ lot ~-_'---#+----+------+---:l
I

(50)
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fig. 50: Experimenteel bepaalde absorptie coefficienten als functie

van hv bij intrinsiek en extrinsiek GaAs.

(50)

Uit formule (32) volgt dan voor Av:
14Av = (lbb . vgr ~ 10 (51)

Zoals verder in het verslag nog zal blijken is <1i van de orde 103 m- 1

Voor het product htL kunnen we dan ook met (36) en (49) stellen:

htL = 300{f2 - f 1 - 10-3} (52)
htLDe vorm (48) heeft een vertikale asymptoot voor R . e = 1 (de threshold).

We kunnen uit (52) concluderen dat dan geldt dat f 2 ~ f 1. (Er is hier dus
sprake van quasi-Fermi-niveau's). Omdat we de licht intensiteit willen
bekijken als functie van de ladingsdragersconcentratie, dus als functie
van (f2 - f 1), stellen we beneden de threshold:

htL « - 1 (53)

Hierdoor kunnen we de e-machten uit (48) verwaarlozen en volgt voor Si:

h\
Voor de threshold geldt dat R e = 1 waaruit

htL 1 1 1
e = R en h = t

L
In R

Via reeksontwikkeling volgt bij de threshold:
htL1 - R . e = - htL - lnR

Invullen van (55) en (56) in (48) geeft:

SiL = - ~ • {R1,~ ~/R}
(h+-lnR)

t L

(54)

(55)

(56)

( 57)
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Vergelijken we dit met uitdrukking (54) voor beneden de threshold dan
1zien we dat in de noemer een term tL • In R extra staat en dat de gehele

vorm nog met een term (1 - R)/(R In 1/R) vermenigvuldigd wordt.
We stellen:

(60)

(59 )

(58 )

SiL= Av(f
1

- f ) + a.V +~ In 1
2 1 gr t

L
R

Met (32) en (43) volgt dan voor bij de threshold:

a bb . f 2(1 - f 1) • r
SiL =--------------

1 1
a bb(f1 - f 2) + a i + [ In ~

De formule voor beneden de threshold volgt hieruit door de termen r
1 1en I In R weg te laten.

(1 - R)
r (R In 1/R)

Samen met (36) en (58) volgt uit (57):
Avf2(1 -f1). r

* 1e Orde benadering

We bekijken slechts die modes die een hv hebben die in de buurt van de
bandgap liggen.

We mogen dan stellen dat:

(61 )

waarin n I de electronenconcentratie, p' de gatenconcentratie, Nc de effec

tieve toestandsdichtheid van de geleidingsband en Nv de effectieve toestands

dichtheid van de valentieband is bij het ver genoeg buiten de banden liggen

van het Fermi-niveau. Omdat het actieve gebied niet gedoopt is mogen we
stellen dat n I = p'. Met het invoeren van een genormeerde ladingsdragers
concentratie n volgt dan:

n '
n = \IN N

v c
(62)

(65)

(66)

(63)

(64)

invullen in (60) dan volgt:
2

abb • n . r
S;L = ------------

a bb (1 - an) + a. + 1 1n 1
1 L R

met

f 2(1 - f 1) = n2

(f1 - f 2) = 1 - an

a =1/}- +~Nv Nc

Wanneer we (63) en (64)
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Voor het aanta1

MD =v

toegestane
-3 287Tn v

c3

modes per dv (de mode-density) geldt[10]:

(67)

Hierin is n de brekingsindex en c de lichtsnelheid in vacuum.
Omdat abb voor de verschillende frequenties constant is (zie fig. 50)
stellen we dat SiL voor de verschillende modes even groot is. (Zie vgl. 66.)
Voor de spectrale fotondichtheid geldt dan:

p = MD . S'L ( 68)v v ,

Indien we stellen dat de laser in een frequentieband ~v straalt volgt
voor de fotondichtheid:

(71)

(70)• p

volgt nu:

(69)
oppervlakte Opp licht uit. Omdat de foto
de spiegel aankomen volgt voor het uit-

p = ~v • p
v

De laserdiode straalt over een
nen met een snelheid v bijgr
gestraalde aantal fotonen:

W = vgr . Opp . (1-R)

Voor het uitgestraalde vermogen
P = hv • w

Met (67), (68), (69) en (70) volgt dan:

P = hv . vgr . Opp . (1-R)
_ 3 2

8'ITn v
. ~v. C 3 ( 72)

Dit leidt tenslotte met (66) tot:

P = An2
(73)8(1 - an) + (on + S)

Opp . tw • 87T . n2hv 3( 1 - R)abb . r
met A = 2 (74 )

c
8 = abb (75)

(6 n + S) 1 1 (76 )= ai + I In R

In (76) zijn de verliezen gelijk gesteld aan (6n + S) omdat in ai een
n afhankelijk deel (de free-carrier absorptie) en een n onafhankelijk
deel zit.
Strikt gezien is formule 73 niet juist indien de quasi Fermi-niveau's
in de buurt van de banden komen. Er geldt dan namelijk niet meer dat (f1-f2) en
f 2(1 - f 1) voor elk paar energieniveau's (met een energieverschil van
hv) gelijk blijft.
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Toch blijkt uit fig. 50 dat de absorptiecoefficient ook bij een

aanzienlijke Po nauwelijks anders is dan bij ongedoopt materiaal.
Ook is het zo dat de modes met een energie die wat hoger is dan de
bandgap niet meer voldoen aan relatie (66). Het product f 2(1 - f 1)
neemt echter voor deze modes zeer snel af waardoor ze nauwelijks
een bijdrage aan P leveren.
We zullen formule (73) gebruiken voor het verklaren van 1/f ruis
grafi eken.
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7 l/f Noise in the Light Output of Laser Diodes

L.K.J. Vandamme and J.R. de Boer
Department of Electrical Engineering
Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands

The low-frequency fluctuations in the optical power output of double hetero

junction laser diodes have been investigated in the frequency range from

1 Hz to 10 kHz. Index guided and gain guided laser diodes have been inves

tigated at 197 K and 287 K in the range of spontaneous emission, super

radiation and stimulated emission. Most devices showed spectra with a f-
l

.
5

frequency dependence in the stimulated emission region before burn-in. At

lower optical output the spectra were in general l/f. Almost all samples

showed l/f spectra in the three regions of optical output after a burn-in

period of about 100 hours at 5 mW optical output.

Here we consider the l/f noise in the optical power output in all three

regions. Figure 1 ~nd 2 represent the experimental results for the l/f

noise at 1 Hz in the optical output S as a function of the average optical
p

power output P for a gain guided Philips laser and for an index guided Sharp

laser.

gain guided laser

= 0 for an index guided

emitting diode LED. Sometimes the slope
4

~ P forsuper-radiation S
P

dominant S ~ p
n

with n
p

diodes. When laser action is

changes from 3/2 to 5/2. For

3/2
All diodes showed S ~ P for 197 K < T < 287 K and for low optical output,

p
where the laser diode acts as a light

and n = 1 for a gain guided laser.

From rate equations for the optical power output a relation is derived between

the normalized free carrier concentration n and the optical power output P as
2

P = An / { (6n + (j) - B (an - 1)} ( 1 )

(6n + (j) is due to the interband absorption of light in the material

N
c

term

where n = n*l.~ with n* the electron concentration in the conduction band,i/"c"v

and N the density of states in the conduction and the valence bands. The
v

and the amount of light leaving the cavity. The term B(an - 1) is due to the

stimulated emission minus the band band absorption. The term An
2

describes

the spontaneous emission. From Planck's law follows that B/A "'( is constant.

We now believe that l/f fluctuations in the optical output are due to

fluctuations in the spontaneous emission A. All electrons act independently

from each other so

S /A
2

= £/fne;'A . (2 )

where ~ is the volume of the optical active region in the double hetero

junction laser and £ a l/f noise parameter.
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The sensitivity of a change in P for a change in A follows from e~. 1 and

B =0 yA

Thus

or with eq. (2 )

dP/dA

S /p2

P
S = £{

p

2 2
(On + ~)P /(nA)

I r r.l ,2" ,4
SA' (un + ~)Pf /',nA;

( ~ r.l 2,2" 5 2 ,
un + ~)P J !~fn A Jf

(3 )

(4 )

(S)

2
From eq. (1) we find for small P, P n and from eq. (5) follows

S p
4

/n
5

f or S ~ p
3

/
2
/f which is in agreement with experimentally

p p
observed results presented in figs 1. and 2.

2
0), p is still proportional to n . In this case we

In the spontaneous emission region the absorption in the band is appreciable

when n > ~/O. Then S p4/n 3f .
p

When n < ( e + B)/(Ba -

find S ~ p5/2.
P

When stimulated emission becomes important n is nearly constant while P still

increases because the denominator in eq. (1) goes to zero due to

n t ( ~ + B)/(Ba - 0). Then S ~ p4/ f , which was observed as can be seen from
p

figs 1. and 2.

When laser action is dominant n is constant. Further increase in P is due to

a decrease of carrier lifetime in the optical active region. Equation (1)

with constant coefficients does not hold.

The regions of LED, super-radiator, and laser action will be discussed in

detail.

Figs 1. and 2. Spectral density in the optical output versus average optical

output (P = 3 mW). full lines T = 287 K. dotted lines T = 197 K f = 1 Hz.
o
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~ Berekening van de parameters in de licht intensiteitsformule

* De effectieve bandbreedte~vsp bij spontane emissie

Voor de emissiesnelheid (per mode) kunnen we analoog aan (29), (31) en
(32) op blz.47 en (6) op blz.44 stellen:

R~ = 0bb . Vgr . e- hv / kT (1)

Voor de totale emissiesnelheid volgt dan:
co

waarin MDv de mode-density is (vgl. 67 op blz.52 ), 0bb de band-band absorptie
coefficient en V o de minimale frequentie is. Voor V o geldt:

hv o = Eg (3)

met Eg de bandafstand.
Uit (2) volgt samen met (3):

kT e- Eg / kT (4)Rem = MDv . °bb . Vgr . h .

Voor de emissiesnelheid van de mode die een energie heeft die gelijk is
aan Eg volgt uit (1):

Rv 0 = °bb

Met (4) en (5) volgt dan:

-Eg/kT
Vgr . e ( 5)

kT
Rem = MD v . 11 . Rv 0 (6)

Hieruit volgt dat we ~T als een soort effectieve bandbreedte ~vsp kunnen
zien die, vermenigvuldigd met MD v' een aantal modes oplevert. We stellen:

kT
~vsp = 11 (7)

Ter vergelijking met literatuur waarden[1 ,2] vinden we bij Po = 1,6 x 10 19 cm-3

een halfwaarde-bandbreedte voor de spontane emissie van 0,070 eVen bij
18 -3Po = 1,2 x 10 cm een halfwaarde-bandbreedte van 0,059 eV. Bij het lager

worden van de impurity concentratie daalt h . ~v dus van 2,9 kT tot
. ha 1f2,3 kT lop.V. 1 kT met (7).

Bij kamertemperatuur (290 K) volgt uit (7):
12

~veff = 6 . 10 Hz (8)
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Voor n = 3,6, 0bb = 106 m- 1 Eg = 1,4 eVen T = 290 K volgt uit (4):

Rem = 1,3 x 109 m-3s- 1 (9)

In de literatuur[1]vinden we een waarde van 2,2 x 109 m-3s- 1• Wanneer we

echter aannemen dat Eg een waarde heeft van 1,5 eV i.p.v. 1,4 eV vinden
we:

(10)

*

We kunnen dus stellen dat Rem niet met grote nauwkeurigheid uitgerekend
kan worden.
De factor e- Eg / kT komt niet voor bij de te berekenen parameters.

Beschouwing van de effectieve bandbreedte ~~gest in het lasergebied

Fig. (11) geeft het spectrum van het uitgestraalde licht in het lasergebied
bij een Philips laser diode.[3]

( 11)

Voorbeeld van een spectrum van het door de CQLlO ge
produceerde Jicht. Horizontaal de golflengte, 0,85 nm per schaal
dee!. De pieken corresponderen met 'Iongitudinale trillingsmodi'
van het licht in de laser-trilholte.

Als halfwaarde bandbreedte van de omhullende vinden we uit de figuur een
waarde in de orde van 1 nm. Meer dan een grootte-orde schatting is dit
niet.
Met (12)

en een A van 820 nm leidt dit tot:

A" - 5 x 10 11 Hz (13)
~Vgest -

We zien dat de energie bij laseren binnen een band zit die ongeveer een
factor 10 kleiner is dan de breedte van de energieband bij spontane emissie
(formule 8). Dit smaller worden van de band wordt ook in de literatuur
beschreven. [2,4]
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* De parameter A

Voor het stralend oppervlak volgt uit fig. 2 op blz. 3 dat voor de Philips
laser geldt:

Opp = 1 x 10-12 m2 (14)

Uit fig. 4 op blz. 4 volgt voor de Sharp laser:

Opp = 0,32 x 10- 12 m2 (15)
Wegens het feit dat ~v en r (zie vgl. 58 op blz.51 ) bij spontane emissie
een andere waarde hebben dan bij gestimuleerde emissie moeten we een A voor
de spontane emissie (Asp) en een A voor de gestimuleerde emissie (Agest )
invoeren.

Voor Asp volgt uit (74) op blz.52, (8), (14) en (15):

Philips: Asp = 500 Wm- 1 (16)

Sharp Asp = 228 Wm- 1 (17)

Voor Agest volgt uit (58) op blz.51 , (74) op blz.52 , (13), (14) en (15):
Philips Agest = 77 Wm- 1 (18)

-1Sharp Agest = 35 Wm (19)

* Beschouwing van de niet band-band verliezen

Voor de niet band-band absorptie nemen we alleen de belangrijkste[4J ver
liezen:

0. = ° + of, s c (20)

Met Os de scatter-verliezen, te wijten aan onregelmatigheden bij de inter
faces of in het actieve gebied zelf en 0fc de free carrier absorptie, te
wijten aan absorptie van fotonen door electronen die binnen de geleidings
(of valentieband) naar een hoger energie-niveau gaan. De free carrier
absorptie coefficient is evenredig met de electronenconcentratie.
Het plateau in fig. 22 vertegenwoordigt os.
Uit fig. (22) volgt dat we voor de niet band-band verliezen het volgende
kunnen schrijven

+ 103 10- 15 n l

°i = Os °fc = + •

waarin n l de electronenconcentratie met cm3 is.

-1m (21)
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(22)
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* De parameters 0 en 8

1 1Omdat de term r In R (zie vgl. (60) op blz. 51) bij spontane emissie niet

mee doet voeren we een 8 en een 8 tin. Hierdoor volgt voor 6, 8sp ensp ges .
8gest uit (76) op blz. 52 en (21):

(23)

(24)

(25)

(26 )

( 27)

(28)

= 0,32 volgt uit (62) op

6 . n = 0fe

8sp = Os
1 1

8gest = Os + I In R

Met VNvN~ = 1,9 x 10 18 em-3, L = 250 ~m en R
blz. 51, (21), (23), (24) en (25):

6 = 1,9 x 103 m- 1

8sp = x 103 m- 1

103 m-18gest = 5,6 x

Daar 6 « Ba en 8 « B volgt nu voor de liehtintensiteit P (73) op blz. 52

An 2
P = B(1 - an) (29)

Voor het gedrag vlakbij threshold (n ~ nth = ~) volgt dan met (18) en (19):
2

= Agest n
Pgest B(1 - an) (30)
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(36)
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Voor n«n th volgt uit (29), (16) en (17):

= Asp n
2

Psp B

Pgest Psp voor:

Agest
(1-an) = Asp (32)

Dit komt overeen met een ladingsdragersconcentratie

n =~ (1 - AR:~t) (33)

waarmee uit (33), (30) en (31) volgt voor P1:
2

2 (ASp -aAgest)P1 = Psp + Pgest = 2 . Psp = Asp.R (34)

Voor de Philips diode volgt dan met a = 4,5 en (16) en (18):
P1 = 35,3 flW (35)

Voor de Sharp laser volgt met a = 4,4 en (17) en (19):
P1 = 16,8 flW

Vangen we dit vermogen op met een detector diode met een quantum efficiency

van een dan volgt met tabel (21) en (22) op blz. 35 :
Philips Id 23,2 flA (37)

Sharp Id = 10,5 flA (38)



-61-

LHera tuur:

[1] M.B. Panish and H.C. Casey, Jr., "Heterostructure Lasers Part A",
p. 156/160, Academic Press, New York, 1978

[2] H. Kressel and J.K. Butler, "Semiconductor Lasers and Heterojunction
LED's", p. 100, Academic Press, New York, 1977

[3] J.C.J. Finck, e.a., Philips Technisch Tijdschrift 39,97 (1980)
[4] M.B. Panish and H.C. Casey, Jr., "Heterostructure Lasers Part A",

p. 179, Academic Press, New York, 1978



-62-

~8erekening van de 1/f ruis in de licht intensiteit

In hoofdstuk 7 is aangetoond dat voor de 1/f ruis in het licht geldt:

£(6n + n)2p4Sp = --,-__,-I-'~_

fn 5A2 rl
(1)

(3 )

Voor het spontane emissie gebied is in hoofdstuk 8 aangetoond dat:

As
Psp =~ n2 (2)

Wanneer we (2) in (1) invullen vinden we onder voorwaarde dat Bsp » on:

£B: fA; 3/2
Sp = P • P

frl 85/ 2

Wanneer we het licht opvangen met een detectordiode met efficiency n (dit
is de quantum-efficiency maal de fractie (van het licht) die de detector
diode invangt) volgt voor de kortsluitstroom:

P
·V

9
I d = n

waarbij V9 = Eg/q

Uit (3) en (4) volgt:

S = £B: p 'Asp n
l

3/2
Id frlB5/2 IV' . Id

9

Op blz. 55 is aangetoond dat in het gestimuleerde emissie gebied
dat n nadert tot (8 + B)/Ba - 0). Omdat B » B en Ba » 6 volgt:

(4)

(5 )

(6)

geldt

n ~ 1/a (7)

Wanneer in de grafiek Sp bij 1 Hz als functie van P de helling 2,5 niet

voorkomt mogen we stellen dat in het gebied met helling 4 geldt dat
B > a/a (Zie hoofdstuk 7). Uit (1) volgt dan:

£Bgest as
Sp = - • p4 (8)frl Agest

Uit (4) en (8) volgt:
£B2 a5V2

S - gest 9 Id 4 (9)Id - frl Agest n2 .
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In figuur (10) zien we van twee verschillende Philips lasers en een
Sharp laser de gemeten SId bij 1 Hz als functie van Id. De meting aan
de 359 is gebeurd aan de oningebrande diode. De meting aan de 381 is

----J\j/.;. 3~' 51. :3-Pili' 311
,,. o~ -PI

j
-I~ htSrlR")"

,
,,

(, -.,,,,,
""1.... ,

/,
....8I

I

(10),
I -15 -I~,,
'Ei to -'0,

I
4< -z,

I ... p,
/ & -u -Il

I
I

I
-1) -l3,,

I
I ...., -.y

I
I

-1 -6 -s .., -3 -J -I. -"S" .., -3- -"'9 (rlfl) ~ (rlfl)

gebeurd nadat de diode 168 uur op een temperatuur van 60°C een optisch ver

mogen van 5 mW had geleverd.

( 12)

( 11)

Voor het spontane emissie-gebied volgt met de berekende waarden voor A
en ~(zie hoofdstuk 8) bij een efficiency van 0.5 met (10) en (6):

Philips 359 t = 6.8 x 10-22 m3

Philips 381 t = 77 x 10-22 m3

Sharp 3 t = 4.9 x 10-22 m3

Voor het gestimuleerde emissie-gebied volgt evenzo met (10) en (9):
Phi 1ips 359 t = 17•1 x 10-25 m3

Philips 381 t = 2.6 x 10-25 m3

( 13)

Wanneer we willen weten hoe groot de lichtintensiteit P2 is. waarbij de
fluctuaties ten gevolge van de spontane emissie net zo groot zijn als
de fluctuaties die het gevolg zijn van de gestimuleerde emissie. moeten
we (3) en (8) gelijk stellen.
Dan volgt voor P2 onder voorwaarde dat t niet verandert:

_ Agest \5~
P2 - V. Ba2 . \I W

~ 4/5 ex 4/5

waarbij V = (age:~) = Cs+l ln J)
L R

W=
Asp

=
AVSp

Agest AVgest . r

(14)

(15)
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Bij de theoretische waarden voor A en ~ zoals gevonden in hoofdstuk 8
volgt dat:

W= 6,5 v = 0,25 ( 16)

Door de 5e machts wortel is P2 niet erg sterk afhankelijk van W. P2 wordt
dan ook voornamelijk door (V A t/Ba2) bepaald. In hoofdstuk 8 hebben weges
gevonden dat voor het punt P1, waar de spontane emissie net zo groot is

als de gestimuleerde emissie, geldt:
2

P = 2 (Asp - Agest) = Asp 2(1 _ 1/W)2 (17)
1 Asp.B a Ba 2 .

Bij een "grote" waarde van Wis P1 niet erg afhankel ijk van W. P1 wordt

dan ook voornamelijk door (Asp/Ba 2) bepaald. Over een zeer grote range
van Wmogen we stellen:

(18)

(20)

(19)

5.250 Wm- 1

28.000 Wm- 1

De P2 voor de 359 bij een efficiency van de detectordiode van 0,5 bedraagt
15 ~W. De P2 voor de 381 bedraagt 80 ~W (zie figuur 10). Wanneer we van
(16) uitgaan volgt met (13) voor Agest :

-1Philips 359 Agest 810 Wm
Philips 381 Agest = 4300 Wm- 1

Voor Asp volgt met (15) en (16):
Philips 359 Asp =
Philips 381 : Asp =

Deze waarden wijken flink af van de berekende waarden zoals gevonden in
hoofdstuk 8.

Bij de meeste Philips diodes ligt het punt P2 bij 30 ~W en tussen de
berekende en de met behulp van de metingen bepaalde A's zit dan een
faktor 20. Een onzekere grootheid is V (zie formule 14). Het verdere
verschil vraagt nog om een verklaring.
Uit de met behulp van de ruismetingen gefitte A t (19) en een gemeten Spges
bij 1 Hz bij een bepaalde P in het gestimuleerde emissie-gebied (zie fig. 10),
kunnen we met (9) de parameter £ bepalen.
Er volgt dan:

Philips 359
Phil ips 381

£ =
£ =

2 x 10-22 m3

9 x 10-22 m3

(21)
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Wanneer we £ willen bepalen met metingen in het spontane emissiegebied,
vinden we dezelfde waarden voor £ omdat we Agest en Asp met behulp van
P2 berekend hebben.

De £'s die we zo bepaald hebben horen bij de empirische relatie:

SObb SB SA £ £
()2 = W = A2 = f~n = -f~-n-'~/-';-=N=N='

bb v c
Waarbij geldt dat n' de electronenconcentratie en ~ het volume van de
cavity is. We voeren een relatie in analoog aan Hooge's empirische
relatie voor de 1/f ruis in de geleding.

(23)

Hierbij is n'~ het aantal electronen in de cavity, £' een dimensieloze
parameter welke vergeleken zal worden met de parameter 0H van Hooge.
Uit (22) en (23) volqt:

£ I = INvNcI • £ ( 24 )

Met (11), (12) en (21) volgt nu voor E
1

:

£' 359 381 Sharp

Berekende Asp 1,4 x 103 15,4 x 103 1 x 103

Berekende Agest 3,4 0,52 * (25)
3 10 3Gefitte Asp 0,4 x 10 1,8 x *

Dit lijkt een vreemd resultaat aangezien bij de parameter van Hooge een
maximale waarde (van ongeveer 2 x 10-3) waargenomen wordt. Men zal hier
waarschijnlijk het aantal ladingsdragers in rekening moeten brengen wat
op een bepaald moment met het proces van emissie en absorptie bezig
is. Dit zal dan een bepaalde vaste fractie van n'~ moeten zijn omdat slechts
dan de verklaring van de evenredigheid van Sp met de verschillende machten
van P gehandhaafd blijft. We voeren de volgende relatie in:

SA ° ( )AT = f e. n'~ 26

Hierin is 8 de fractie van de ladingsdragers die bezig is met lichtemissie
of absorptie.
Bij de empirische relatie van Hooge moeten we om te berekenen hoe groot de re
latieve ruis is het aantal electronen tellen wat met de geleiding bezig is.
Omdat de relatie van Hooge gebaseerd is op variatie in de beweeglijkheid ~

en omdat we hier te maken hebben met een variatie in de overgangswaarschijn
lijkheid 0bb moeten we hier misschien het aantal electronen tellen wat op
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elk tijdstip met de stralende overgang bezig is. De tijd die nodig is om
een foton te creeren is gelijk aan

_ A h _ 1 -15Tcr - --- - - - - = 2 x 10 s (27)vgr - E v

Deze relatie komt tevens overeen met de onzekerheidsrelatie van Heisenberg.

In het spontane emissiegebied is de levensduur van de electronen gelijk
aan 10-8 s[1]. Daarmee volgt voor 8:

T

8 = cr = 2 x 10-7

Trecomb
(28)

Uit (26) en (23) volgt nu voor de verschillende experimenten uit tabel
(25) dat:

< cx = -3
£1 x8<3 x 10 (29)

Dit is niet in strijd met de waardes die in de literatuur[2] voor

III-V verbindingen voor de parameter cxH gevonden worden waarvoor geldt:
-5 3 (2 x 10 < cxH < 6 x 10- 30)

Daarenboven komt deze waarde van cx berekend uit gemeten lichtfluctuaties

overeen met de waarde van cx berekend uit spanningsfluctuaties gemeten aan

hetzelfde device.

Li teratuur:

[1] M.B. Panish and H.C. Casey, Jr., "Heterostructure Lasers Part A",

p. 161, Academic Press, New York, 1978
[2] L.K.J. Vandamme, Proceedings of the 7th International Conference

on Noise in Physical Systems (Elsevier, Amsterdam, 1983), p. 183.
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10 Afleiding correlatieformule voor de fluctuaties in het licht

De intensiteit van het licht wat aan weerskanten de laserdiode verlaat

noemen we P en Q, de afwijking van de gemiddelde intensiteit bij een

bepaalde frequentie van het banddoorlaatfilter ~P en ~Q. De coherence

functie, die een maat is voor de correlatie tussen de fluctuaties bij

een bepaalde frequentie is als volgt gedefinieerd:

( 1)
2

Y pq

~_~2

= ~P . ~Q

~P2 • ~Q2

De fluctuaties in het licht wat voor het eerst de spiegels bereikt noemen

we ~p en ~q. We leiden nu een relatie af tussen ~p, ~q en ~P, ~Q. We be-
2

rekenen hiermee wat de invloed van de optische cavity op Ypq is. Voor de

coherence functie van ~p en ~q stellen we voorlopig:
___ 2

(2 )~p . ~q = F2
~p2 • ~q2

De waarde van F2 wordt verderop toegelicht. In figuur 3 is schematisch het

laserkanaal weergegeven. Omdat we fluctuaties bekijken

(3)

L

met een frequentie van hooguit 10 kHz en het een keer heen en weer lopen

van de golf 6 x 10- 12 sec. duurt is een quasi-statische beschouwing ge

rechtvaardigd. De reflectiecoefficient R = (n 2 - 1)/(n2 + 1) = 0,32 en

a is de absorptiecoefficient voor de fluctuaties. Het deel van ~p wat

uiteindelijk de cavity aan de rechterkant verlaat wordt:
2 '+

~Pr = (1 - R) . {1 + (Re-aL ) +(Re-aL ) + .... } . ~p (4)

Voor het deel van ~p wat uiteindelijk de cavity aan de linkerkant verlaat
volgt:

We stell en:

(6)
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Uit (4), (5) en (6) volgt:

.6Pr = e .6p

.6Pl = e . Re- cxL . .6p

(7)

(8)

Evenzo volgt voor de delen van .6q die de cavity rechts en links verlaten:

.6qr e Re- cxL . .6q (9)

.6ql = e .6q (10)

Voor .6P en .6Q geldt nu:

.6P =.6p +.6q = e(.6p + Re-cxL.6q)
r r

.6Q = .6Pl + .6ql = e(Re-cxL.6p + .6q)

Wegens symmetrie stellen we dat .6p2 = .6q2. Voor de coherence-functie
2

Ypq vinden we dan met (1), (2), (11) en (12):

2 2

= {F + 2Re-cxL + F(Re-cxL ) 2}

1 + 2F . Re-cxL + (Re-cxL )

Berekening F2 en y 2 bij spontane emissiepq

( 11)

( 12)

(13 )

In fig. 14 is schematisch het laser-kanaal weergegeven met een lokale
ruisbron .65x' We nemen aan dat de bron

r- "_"_"__L__ I
-- -~

.6q .65 .6p

~
(1 x)L xL --

(14)

naar alle richtingen straalt en dat de diverse ruisbronnen homogeen ver
deeld zijn over het kanaal en ongecorreleerd zijn. Met andere woorden:

.65 .65 I = .652 6(x - Xl)x· X •

Voor de bijdrage aan .6p en .6q die afkomstig is van bron .65x geldt:

-cxxL
.6Px = e .65x

e-cx( 1 - x)L.6qx = . .65x

( 15)

(16)

( 17)
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waaruit volgt: 1
Lip = f -axL • LiSxdxe

0
1 -a( 1 - x)LLiq = f e • LiSxdx

0
Voor Lip2 mogen we stellen:

1
Lip2 = f

o
Uit (15) en (20) volgt:

Ap2 = 1 (1 -2aL ) ~
L.1 M - e . Li;>-

Evenzo:
Li 2 = 1 (1 _ e- 2aL ) ~-q 2aL .

Analoog aan (20) stellen we voor LipLiq

( 18)

(19)

(20)

( 21)

(22)

1 1
LipLiq = f f LiS

x
• LiS

x
' • e-axL . e-a(1 - x')L dxdx' (23)

o 0

Hie ru it vol 9t :
LipLiq = (e-aL ) LiS2

Voor F2 volgt dan tenslotte met (2), (21), (22) en (24):

-aL 2

F2 = (2aL e )
1 _ e-2aL

(24)

(25)

Met behulp van (13) en (25) kunnen we nu Ypq als functie van a berekenen.
Het resultaat met R = 0,32 is getekend in figuur 26.

~r08
J

~b
(26)

~'1

t3 2

0
()
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Uit figuur (26) blijkt dat wanneer de absorptiecoefficient voor de fluc
tuaties groter wordt de coherence-functie kleiner wordt. Uit experimentele
resultaten gepresenteerd in figuur 35 op blz.72 blijkt dat in het spon
tane emissiegebied bij een stijgende lichtintensiteit de coherence daalt.
De berekende resultaten in figuur 26 vergelijkend met de experimentele
resultaten leidt tot de conclusie dat bij toenemende spontane emissie

° ook moet toenemen om de afname in y2 te kunnen verklaren. De absorptiepq
coefficient wordt groter bij een groter wordende ladingsdragersconcentratie.

De drie belangrijkste absorptie mechanismen bij de laser diode zijn de
band-band absorptie, de free-carrier absorptie en de scatter-verliezen,
waarbij de band-band absorptie de grootste is. (Zie hoofdstuk 8) De band

band absorptie 0bb(1 - an) wordt echter groter bij grotere n en komt
daarmee niet in aanmerking als absorptie coefficient voor de fluctuaties.
Dit lijkt in eerste instantie vreemd~ maar bij nadere beschouwing zien we
dat voor de grootte van de ruis 0bb(1 - an) ook niet belangrijk is.
(Formule 5 op blz. 55) Bij de berekening van Sp is gesteld dat

(obb =)B = y . A en SA/A2 = E/fn~. Hiermee behoort 0bb tot de bron van de
ruis.

Een mogelijk fysische verklaring zou zijn dat een electron wat door absorptie

van de valentieband in de geleidingsband komt zeer snel weer terugvalt onder
emissie van licht en daarmee de langzame 1/f fluctuatie niet beinvloedt.
We laten voor de absorptie van de fluctuaties 0bb verder buiten beschouwing.

Bij de free carrier absorptie is de absorptiecoefficient evenredig met de
ladingsdragersconcentratie, het is bovendien zo dat bij free carrier absorptie
de ladingsdrager zo hoog in de band komt dat hij zeer gemakkelijk over de
barriere van de begrenzende laag kan en niet belangrijk meer is voor het
licht.

De scatter-verliezen zijn niet afhankelijk van de ladingsdragersconcentratie.
We zullen de free-carrier absorptie en de scatter-verliezen gebruiken als
absorptiemechanismen voor de fluctuaties om de waarde van y~q te kunnen bere
kenen.

We stellen (zie blz. 59):

° = of + ° = 6n + ~c s (27)
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* Berekening y2 bij gestimuleerde emissiepq

Zoals we kunnen zien uit experimentele resultaten gepresenteerd in fig. 35

op blz. 72 stijgt de coherence functie weer wanneer we in het gebied

tussen spontane emissie en laseren te maken krijgen met gestimuleerde

emissie. We stellen dat dit komt doordat de aanname dat de fluctuaties

ongecorreleerd in de ruimte zijn niet meer opgaat. We stellen nu dat de
delen in ~p en ~q die afkomstig zijn van gestimuleerde emissie volledig

gecorreleerd zijn. Met andere woorden:
F = 1 (28)

wanneer ~p en ~q hoofdzakelijk uit gestimuleerde emissie bijdrage bestaat,

waarmee uit (13) volgt dat:
y2 = 1 (29)pq

Verhoud-j ng "gestimul eerde" en "spontane" fl uctuati es in het overgangsgebi ed

. z
~Pg~qg

+ --'=---=
"EjJ2

9

(1 - z)

We gaan nu bekijken wat het aandeel van de spontane en de gestimuleerde

emissie in de correlatie is. We schrijven daartoe ~p en ~q als ~Ps + ~Pg

en ~qs + ~qg' waarbij ~Ps en ~qs van spontane emissie en ~Pg en ~qg van
gestimuleerde emissie afkomstig zijn. Als we als 1e benadering aannemen dat

de "spontane" fluctuaties geen correlatie vertonen met de "gestimuleerde"
fluctuaties dan volgt met (2):

~ps~qs
F =---

"EjJ2s

(30)

(31 )

F=F .(1-z)+F.z
s 9

"Epz
waarbij z = 9

"Epz + ~p2
S 9

.1
De termen Fs en Fg zijn de (coherence functies)2 voor de "spontane" en

de "gestimuleerde" fluctuaties, zoals uitgewerkt "in de vorige paragrafen.

We zullen nu verder de term z uitwerken die de verhouding is tussen de
fluctuaties van de gestimuleerde emissie en de totale fluctuaties. Zoals

in hoofdstuk 7 is aangetoond geldt in het spontane emissiegebied dat
3/2

Sp '" P en in het gestimuleerde emissiegebied dat Sp '" pm waarbij voor
de Philips diode geldt dat m = 4. Voor de Sharp diode stellen we hier dat

5/2
m = 6. Verder laten we het geval dat Sp '" P buiten beschouwing.
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Voor de fluctuaties kunnen we schrijven:

3/2 m

~PS2 = (:2) • SP2 ~Pg2 = (:J . SP2 (32)

(34)

(33)

waarbij P2 de lichtintensiteit is waar de 3/2 macht overgaat in een macht m.
Uit (31) en (32) volgt:

z - 1-(:)m-3
/

2
+ 1

Met m = 4 voor de Philips laser en m = 6 voor de Sharp laser volgt dan
1r--....:.....------~~.---------'1

zl~
q6

figuur (34)

,
I

I Lo9(~)lI
I

I
I (35)I

_./

-1

Philips Sharp

-2 -1 ----.2 -3 -2 -1 0-LogIP/Po ) Log(P/Po)

-1

-3

o..L..----~-...:.:;,,<::-_+---------1

-1 o.
'09(~l)

We zien dat rond het punt P2 de verhouding van "spontane" en "ges timuleerde"
fluctuaties snel verandert. De waarde van z is dan ook alleen belangrijk in
het overgangsgebied.
Uit P = Psp + Pgest ' de formules (30) en (31) op blz.59 en 60,(25), (27),
(28), (30), (33), een P2 bepaald uit de metingen en een gefitte c5 en 13
volgen de berekende kromme's voor Ypq zoals getekend in figuur (35):

Or----~---~-...."...,....,

De getrokken lijnen Z1Jn de experimentele resultaten, de onderbroken lijnen
representeren de berekende waarden van Ypq als functie van log(P/Po) waarbij
Po = 3 mW.
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11 Correlation between 1/f noises in laser diodes

J.R. de Boer and L.K.J. Vandam~e

Department of Electrical Engineering; Eindhoven University of Technology.
Eindhoven, The Netherlands

The correlation between different 1/f fluctuations has been
investigated in order to find a model for the 1/f noise in the
optical power In relation with the voltage noise across the DH laser
diode. The coherence function between the noise in the optical power
outputs P and Q from both facets has been investigated from 1 Hz up
to 10 kHz. The coherence function between the voltage fluctuations
and optical fluctuations has also been investigated to find the,.,
causality between the fluctuations. The coherence function V~(f) is
defined as: pq

y'""-(f)
pq

.,..,
= ! Spq (f) ! ""- / [Sp (f) • Sq (f) ]

is
inverse

which
current an

diodesin common
thresholdthe

like
below
and I,

where S (f) is the cross-power spectrum
. . pq

quantities P and Q and S (f) and S <f) are
. p q

Our experimental results alwavs showed,., ,

plateau value of Y'""- in the frequency range

between the fluctuating
the auto-power spectra.

a frequency independent
where both quantities P...,

and Q or P and voltage V showed l/f noise. These plateau values V~

are presented and discussed. Gain-guided PHILIPS and index guided
SHARP lasers have been investigated in the range from spontaneous
emission up to laser action.
D Fig 1 represents the experimental results of the 1/f voltage noise
5,.1 Cl.t l,.,Hz as function of the laser diode current I. Fig 2

shows -'f""- between 6. P and b.. V as a function of P, where P,~)= 3 mW.pv,., ~

Figs 3 and 4 depict y~ between the two light fluctuations 6P and
6 Q from both facets.
[] From fig 1 we find
proportionality between~.

"understood quantitatively in terms of mobility fluctuations [1].
Interpreting our results with the empirical relation for l/f noise in
PIN diodes [1,2] Sv = {)«nkT)2/qITf leads to an <X-value of 4:<10-3

We assumed an excess carrier lifetime 't = 10-8 s for spontaneous
emission and an experimentally observed ideality factor n=3 to
calculate o. Above threshold S Increases abruptly.

':=' v
[] The dip in flq 2 in Y- at threshold indicates that under this
bias condItion -fluctuarions in P and V stem from different spatial
areas In the laser diode. selow threshold, the high correlation
suggests a common physical origin for Sv and S . The 1/f noise stems
from the optIcal active area. Above thresho~d, the strong optical
fll!ctuatjons appear to modulate the series resistance of the diode.
This explains the abrupt increase in S. in fiq 1.,., ~-

U The dips in y~ in figs 3 and 4 occur below threshold at the. pq
tr',:=<r!:':tion between the spor,taneous emIssion region (LED) and the
C-,,' Ir;l?t'" -radi at ion regi on. The full 1. i nes represent the e::peri mental

"

results, the dotted lInes arE calculated from our model for y~

whjch holds in the whole region of emission.
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D We consider the fluctuations in the emitted light that for the
first time arrives ~t the facets 6p, 6 q. The coherence of the
fluctuations 6P and .6.0 outside the facets is given by:

':)

~[
-()( L -<X L 2

]" F + 2Re fc + F(Re fc)....
y

pq -()( L - <X L -,
.L

1 + 2FRe fc + cRe fc I

wIth F = 3P6qj(~67)l/2 , R the reflection coefficient of the
facets~ «f the free carrier absorption and L the length of thec ~

cavIty. Our model explains the rather high values of y"" at low
spont~neous emission by assuming spatially uncorrelate~ fluctuations
in emission leading to coherence in all directions. A local increase
of spontaneous emission emits symmetrically to both facet directions.

~

The decreasing correlation y"" with increasing spontaneous
emission is e~:plained 1n thePqmodel by assuming an increasing free
c~rrler absorption. When super-radiation starts the correlation
;ncreases due to the startlng of stimulated emission which is assumed
to be correlated over the whole optical active region. We also need
the results of ref.E3J to e~:plain .'( (P) in the super-radiation and
laser action region. The dotted lin~s in figs 3 and 4 are calculated
with R = 0.32 which is the value for this type of GaAs laser diodes.

0F=====:----.---r-----,

o
Log (PI Pol

-2

O.------r----:~r__--.....,

-1

-3

-1

fig. 2

-14

fig. 1

-3 -2 -1

Log lilA)

0

.... I
.... I

Log (1'2)1 " I....
.... Ipq

.... I
.... I

.... I
\

I

-~
I

-1

hq. Philips fig. 4 Sharp

-3 -2 -1 o
Log (P/Po)

-3 -2 -1

:.:ci.r1. fielnpEn"lng~ Physica 98 B+C (1980) p.289-299.
2. L.K.J. Vandamme and L.J. van Ruyven, Proc. 7 th Int.Conf.

"Noi"~-E' In Pr'"y'slcal Svstems and l/f Noise", Elsevier (1983) p.245.
3. 1_.k"J. Vandamme and J.R. de Boer,

"l/f noise in the light output of Laser diodes"
submitted for presentation at the Rome nOlse conference 1985
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12 Vergelijking met ruismodellen in de literatuur

In de literatuur[1 tim 6] worden verschillende modellen gepresenteerd

voor de ruis in de lichtintensiteit boven de threshold.

Men gaat daarbij in het algemeen uit van de snelheidsvergelijking van

Statz en de Mars:

dn J n
dt - qd - -,- - gs

sp

ds n sat = gs + l3 - - -
'sp 'ph

(1)

(2)

_3
Waarbij: n - electronen/gaten concentratie (m )

s - photondichtheid (van een bepaalde mode) (m- 3
)

d - dikte aktieve laag (m)
J - effectieve stroomdichtheid (Am- 2

)

, levensduur electron-gat paren (s) (3)
sp -

'ph - levensduur photonen (s)

l3 - fractie van spontane emissie die met betreffende

mode gekoppeld is (-)

9 - gain (S_l)

Voor ruisberekeningen lineariseert men deze vergelijkingen rond een bepaald

punt. Als ruisoorzaak (al dan niet 1/f) ziet men in het algemeen de vele
traps bij de interfaces. Volgens A. Dandridge[1] beinvloedt het wel of niet

bezet z;jn van de interface states de niet-stralende recombinatie waardoor

via de verandering van de gain de fluctuaties in de lichtintensiteit ont
staan. Vol gens G. Tenchio[2] ontstaat de 1/f ruis door de interface states,

door de oppervlakte toestanden of door bulk effecten.

In dit verslag is gebruik gemaakt van een variant van vergelijking 2 waarbij

we aannemen dat de 1/f ruis wordt veroorzaakt door fluctuatie van de over

gangswaarschijnlijkheden. Hierbij doen we geen uitspraak of deze fluctuatie

het gevolg is van aantallen fluctuaties of dat de fluctuatie in de over

gangswaarschijnlijkheden teruggevoerd kan worden op dezelfde bron welke

beweeglijkheidsfluctuatie veroorzaakt.

Opgemerkt moet worden dat wij een model voor de 1/f ruis beneden threshold

presenteren en dat de literatuur modellen boven threshold presenteren.

Vol gens R. Schimpe[3] moeten er voor de ruis berekeningen shot-noise bron

nen aan de snelheidsvergelijkingen worden toegevoegd. Voor de spectrale

relatieve ruisintensiteit bij hoge frequenties (witte ruis) in het licht

zou dan het volgende gelden:
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(4)

waarbij lth de threshold laserstroom is.
Of dit verband ook geldt voor de 1/f ruis is niet duidelijk. Onze 1/f
spectra zijn in ieder geval strijdig met (4). Voor de Sharp lasers vinden

we boven threshold dat Sp ~ constant en voor de Philips lasers vinden we

Sp rv P.

Literatuur

[1] A. Dandridge and H.F. Taylor, lEE MTT-30, 1726 (1982)

[2] G. Tenchio, Electronics Letters 13, 614 (1977)
[3] R. Schimpe, Z. Phys. B 52,289 (1983)

[4] T. lkegami, Electronics and Communications in Japan 53-B, 82 (1970)

[5] D. Kalo, Applied Physics Letters 30, 642 (1977)

[6] H. Kressel and J.K. Butler, "Semiconductor Lasers and Heterojunction

LEOs", p. 556, Academic Press, New York, 1977
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13 Conclusie

Er is een model gemaakt om de afhankelijkheid tussen lichtintensiteits

fluctuaties en de gemiddelde lichtintensiteit in het LED-gebied en super

straalgebied te verklaren. Voor de hellingen 3/2, 5/2 en 4 in de log Sl

versus log 1d grafieken is een verklaring gevonden. Daarbij vinden we d

bij een stijgende electronenconcentratie in het optisch actieve gebied

de hellingen 3/2 en 5/2 en bij een constante electronenconcentratie de

helling 4. De overgang van helling 3/2 naar helling 5/2 ligt daar waar

de scatterverliezen aan impurity's in het actieve gebied net zo groot

zijn als de interband verliezen (absorptie door electronen in de gelei

dingsband of gaten in de valentieband).

Door de verhouding creatietijd van een foton en levensduur van een

ladingsdrager in de beschouwing te betrekken komen we op een 1/f ruis

parameter russen 8 x 10-5 en 3 x 10-3 voor de relatieve ruis in het

licht. Dit is een waarde welke vaak gevonden wordt bij 1/f conductivi

teitsfluctuaties en in overeenstemming is met de waarde die gevonden

werd bij hetzelfde device bij spanningsfluctuaties over de diode.

Verder is er een model opgesteld om de correlatie tussen de fluctuaties

in het licht wat de laserdiode aan weerskanten verlaat te beschrijven.

Daarbij is de ruis in de spontane emissie ongecorreleerd en de ruis in

de gestimuleerde emissie gecorreleerd in de ruimte verondersteld.

Het afnemen van de correlatie, bij toenemen van de lichtintensiteit in

het LED-gebied, wordt veroorzaakt door scatter en interband verliezen.

Bij de overgang van het LED naar het superstraalgebied neemt de fractie

van gecorreleerd (gestimuleerd) licht toe en dit verklaart dan weer het

oplopen van de correlatiegrafiek.

Verder onderzoek zal opheldering moeten verschaffen omtrent de bruik

baarheid van ruismetingen als hulpmiddel om de levensduur van laser

diodes te voorspellen.
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14 Aanbevelingen voor verder onderzoek

1. In het model voor de 1/f ruis in het licht is gebruik gemaakt van
literatuur waarden voor de gebruikte parameters. Daarom is het gewenst
experimenteel de parameters in de lichtintensiteitsformule te bepalen
door het meten van de ladingsdragersconcentratie, als functie van de
lichtintensiteit.

2. In het model voor de correlatie speelt het punt waarbij de helft van het
optische vermogen afkomstig is uit spontane emissie een belangrijke rol.
Daarom moet de (effectieve) bandbreedte van het licht als functie van
de lichtintensiteit experimenteel bepaald worden.

3. Voor de bepaling van de 1/f ruisparameter 0 uit de 5V/I l en de 51 lId

grafieken is de levensduur van de ladingsdragers van belang. Daar8m
is experimentele bepaling van de levensduur,van het LED-gebied tot en
met het laser gebied,(doormiddel van foto-excitatie) belangrijk.

4. Het opstellen van een model ter verklaring van de correlatie tussen de
1If ruis in het licht en in de laserspanning.

5. Het opstellen van eel) model voor de "6e" macht in de 51 lId grafiek.
d

6. Het opstellen van een model voor de 1/f ruis in het licht boven thres
hold met als uitgangspunt 1/f ruis in de overgangswaarschijnlijkheden.

7. Voor het inbranden van de laserdiodes kwam vaak burstnoise voor bij
11 = Ith . Daarom is het van belang de amplitudewaarschijnlijkheidsver
deling in de ruis als functie van de lichtintensiteit bij verschillende
laserdiodes te meten.

8. Het opstellen van een criterium voor de levensduur van de laserdiode
aan de hand van de 1/f ruis in het licht bij het volle optische vermo
gen (10 mW), eventueel op 60 DC, zo dit mogelijk blijkt te zijn.
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