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Samenvatting 

Aan een aantal halfgeleiderlasers van het gain/index guided 
type zijn terugkoppelexperimenten verricht rond de 
laserdrempelstroom. De terugkoppeling heeft grote invloed 
op de lasereigenschappen zowel bij een lange als bij een 
korte terugkoppelweg. Er zijn in het optisch uitgestraalde 
vermogen, L, gemeten als functie van de stroom , I, - de 
zgn Lr-karakteristiek - en bij een lange terugkoppelweg een 
aantal karakteristieke punten benoemd die corresponderen 
met veranderingen in andere lasereigenschappen, zoals 
laagfrequentruis, hoogfrequentruis, faseruis en het 
golflengtespectrum. 
Er is ook een verschillend gedrag gevonden in de 
Lr-karakteristiek en laagfrequentruis van het uitgestraalde 
licht van voor-en achterspiegel van de laser. Een 
beschrijving voor deze asymmetrie is gegeven alsmede een 
globale verklaring van het gedrag van verschillende 
lasereigenschappen rond drempel onder invloed van 
terugkoppeling. 
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1 Inleiding 

Halfgeleiderlasers worden tegenwoordig gebruikt in een 
groot aantal systemen zoals b.v. de Compact Disc en op
tische communicatie. Voor deze toepassingen zijn verschil
lende soorten lasers nodig elk met hun karakteristieke ei
genschappen. Een belangrijke toepassing is die, waarbij het 
licht van de laserdiode wordt gebruikt voor het uitlezen 
van een informatiedrager, zoals b.v. de Compact Disc. Deze 
informatiedrager bestaat uit een spiegelend oppervlak met 
een putten structuur. De informatie wordt bij het uitlezen 
vervat in de intensiteit van het gereflecteerde licht, wat 
met een of meer fotodiodes wordt gemeten. De opgeslagen en 
weergegeven signalen bevatten slechts twee niveau's met 
daartussen een beslissingsniveau. Een gedeelte van het door 
de plaat gereflecteerde licht keert terug in de laser. 
Deze optische terugkoppeling geeft in het algemeen 
aanleiding tot vermogensfluctuaties die zo groot zijn dat 
het beslissingsniveau wordt gepasseerd en er een foute 
uitlezing plaatsvindt. Gebleken is dat deze fluctuaties
(ruis), wanneer de laser bij een uitgestraald vermogen gro
ter dan 2mW bedreven wordt, een maximum vertonen als func
tie van de hoeveelheid terugkoppeling. Door de voortschrij
dende ontwikkeling van de halfgeleiderlaser komt de stroom 
die nodig is om het vereiste optische vermogen te leveren 
steeds dichter bij de laserdrempelstroom. Gebleken is dat 
bij deze stromen, rond de laserdrempel, er ook sterke ver
mogensfluctuaties optreden(drempelruis) onder invloed van 
terugkoppeling. De drempelruis treedt met name op in een 
tegenwoordig veel gebruikt lasertype, de V-channeled Sub
strate Inner Stripe laser(VSIS). In het afstudeerwerk is de 
drempelruis van dit type laser dan ook onderwerp van on
derzoek geweest. Naast de laagfrequent ruiseigenschappen 
zijn ook andere, met de laagfrequentruis samenhangende 
grootheden onderzocht. In de literatuur is noch experimen
teel noch theoretisch aandacht aan dit onderwerp besteed en 
het onderzoek heeft daarom een exploratief karakter. In het 
volgende hoofdstuk is een vnl theoretisch overzicht gegeven 
van de halfgeleider eigenschappen, uitgaande van bewegings
vergelijkingen. Ook is geprobeerd aan te geven onder welke 
voorwaarden een singlemodegedrag kan worden verkregen; ver
der wordt de invloed van de spontane emissie op een aantal 
externe grootheden besproken. In hoofdstuk 3 is aangegeven 
hoe optische terugkoppeling is gerealiseerd en worden de 
opstellingen besproken die gebruikt zijn. Vervolgens zijn 
in hoofdstuk 4 een aantal metingen gepresenteerd van ver
schillende lasereigenschappen onder diverse terugkoppelom
standigheden. In hoofdstuk 5 zal 
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aan de hand van enige beschrijvende modellen een aantal me
tingen worden verklaard. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de 
resultaten kort samengevat. 
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2 Theorie 

2.1 Inleiding 

Het doel van dit hoofdstuk is het beschrijven van grootheden die 
bij de bespreking van de metingen en de modellen van belang 
zijn. Eerst zal, uitgaande van de Maxwell vergelijkingen, de 
bewegingsvergelijking voor electrisch veld en cirkelfrequentie 
worden afgeleid. Mbv deze vergelijkingen zullen de voor de VSIS 
halfgeleiderlaser relevante grootheden worden besproken. Het 
laatste deel van dit hoofdstuk zal besteed worden aan het 
definieren en berekenen van externe lasergrootheden. Deze kunnen 
via metingen bepaald worden. 

2.2 Bewegingsvergelijkingen. 

De electramagnetische straling in de laser trilholte wordt 
beschreven door de Maxwellvergelijkingen(1). We gaan uit van een 
medium met een geleidbaarheid( cr ). De geleidbaarheid bevat de 
aanwezige verliestermen. Omwerken van de Maxwellvergelijkingen 
levert de golfvergelijking We oeschouwen alleen de 
z-afhankelijkheid en gaan uit van een homogeen medium. Voor de 
verdere afleiding gebruiken we de volgende eendimensionale 
golfvergelijking 

2. 1 

De tijd en ruimtelijke afhankelijkheid kunnen gesepareerd worden 
door het electrisch veld te ontwikkelen naar genormeerde 
trilholte modes. We gaan uit van de passieve Fabry-Perot 
trilholte en gebruiken de longitudinale modi als basis. De 
frequentie van deze modi wordt gegeven door 

m Jt c 
Qm =---=Km c 2.2 

1 

met 1 de optische lengte van de trilholte, c de lichtsnelheid, m 
een groot getal en Km het bij m behorende golfgetal. De z 
afhankelijkheid van de mode kan als volgt worden voorgesteld. 

Um(z) = exp(iKm z) 

Het electrisch veld wordt dan geschreven als 

E(z,t) =1/2 L Am(t) Um(Z) + e.c. 
m 

2.3 

2.4 

Met Am(t) de complexe amplitude van het electrisch veld van mode 
m. Zij 

Am ( t ) = Em ( t ) ex p ( -i (Wm t + lp m ( t ) ) ) 2.5 

Amplitude Em(t) en de fase ~m(t) varieren weinig in een optische 
periode. 
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~m(t) +Wm is de oscillatiefrequentie van de mode. Uit het 
volgende zal blijken dat deze frequntie niet noodzakelijk gelijk 
is aan de frequentie van nm van de passieve trilholte. Dit ten 
gevolge van de dispersie in het laserende medium. We beschouwen 
hier atomen met twee energienivo's. Deze dragen steeds aan een 
polarisatie-component van het electrisch veld bij en we zien 
daarom af van het vectorkarakter van het electrisch veld. De 
ontwikkeling van het electrisch veld wordt gegeven door 

E(z,t) =1/2 L Em(t) exp(-i(Wm t + 4>m(t)) Um(z) +e.c. 2.6 
m 

Uitgaande van deze vorm van het veld kan de geinduceerde 
polarisatie van het medium geschreven worden als 

P(z,t) =1/2 L Pm(t) exp(-i(Wm t +l.pm(t)) Um(z) +e.c. 2.7 
m 

Met Pm(t) de langzaam varierende complexe component van de 
polarisatie voor mode m. Het reële deel van Pm is in fase met het 
electrisch veld en dit resulteert in dispersie ten gevolge van 
het medium. Het imaginaire deel geeft aanleiding tot versterking 
of verlies. Invullen van 2.6 en 2.7 (zonder e.c.) in de 
golfvergelijking 2.1 projecteren op Um(z), vermenigvuldigen met 
exp(i(Wm t +l.J>m)) levert een uitdrukking die na toepassen van de 
adiabatische benadering (te verwaarlozen veranderingen van 
electrisch veld, polarisatie en fase binnen een periode van de 
optische frequentie) en in aanmerking nemend dat de verliezen 
klein zijn, leidt tot 

ia 
2.8 

We voeren nu een kwaliteitsfactor van de trilholte in. Deze wordt 
gedefinieerd als 

energie in het veld E0 
Om= Wm =Wm-

energieverlies/seconde cr 
2.9 

Substitutie van 2.9 in en splitsing van 2.8 in een reeel en een 
imaginair deel levert 

1 Wm Wm 
Em +- Em = - -- Im(Pm) 2. 1 0 

2 Om 2 Eo 

1 Wm 1 
Wm + ~m =Om - Re(Pm) 2. 11 

2 Eo Em 

De polarisatie kan gedefinieerd worden door de Fourier 
componenten van de susceptibiliteit 

Pm =Eo Xm Em = E o (Xm' +iXm") Em 2. 12 
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In dit geval hangt Xm zowel af van de mode amplitudes als van de 
modefrequenties, een afhankelijkheid die resulteert in 
verzadiging en kruiskoppeleffecten voor de modeamplitude en 
dispersieve verschijnselen voor de modefrequenties. Substitutie 
van 2.12 in 2.10 en 2.11 levert de vergelijkingen voor mode 
amplitude en mode frequentie 

. 
Em = ---Em- -Wm Xm" Em 

2 Om 2 

Wm +4>m =Om --Wm Xm' 
2 

2. 13 

2. 14 

Vergelijking 2.15 kan omgeschreven worden in een 
bewegingsvergelijking voor de intensiteit, dit resulteert in 

Wm 
Im -Wm Xm" Im 2. 15 

Uit vergelijking 2.15 is de laservoorwaar9e af te leiden. De 
stationaire oplossing wordt gegeven door Im =0. Uit 2.15 volgt 
dan 

Xm" = 2. 16 

Dit betekent dat de versterking gelijk is aan het verlies. Uit 
vergelijking 2.15 volgt dat de oscillatie freqentie van de m mode 
1/2 Wm X m' verschoven is ten opzichte van de passieve trilholte 
mode. 

Om te komen tot een set vergelijkingen die het gedrag van de 
halfgeleiderlaser beschrijven zijn er een aantal modificaties 
nodig. De bewegingsvergelijking voor de intensiteit is niet 
compleet, er moet nog een term toegevoegd worden waarin de 
spontane emissie injectie tot uiting komt. Ook zal in 
vergelijking 2.15 een aanpassing plaatsvinden betreffende de 
optische verliezen en susceptibiliteit. Ter completering van het 
stelsel bewegingsvergelijkingen is de vergelijking voor het 
aantal electron-gatparen nog noodzakelijk. Dit levert 

. 1 . 
Im = (G --- ) Im + R 2.17 

1"p 

1 
Wm+~= Qm - -(XG 2.18 

2 

N = - Rtot - L G Im + P 
m 

2.19 

met G 

1 /-rp 

= aantal gestimuleerde overgangen per 
seconde 

= optische verliezen per seconde 
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Rtot = totaal aantal spontane overgangen per seconde 
= fractie van het totale aantal spontane 

overgangen per seconde geinjecteerd 
B 

R 

N 
tX 

p 

in de laserende mode 
= aantal spontane overgangen per seconde 

in de laserende mode (R = ~ Rtot) 
= aantal electron-gat paren 
= verhouding tussen reele en imaginaire 

brekingsindex veranderingen bij verandering 
van N 

= de pompparameter gegeven door J/qd 

In het volgende deel van dit hoofstuk zullen de volgende 
begrippen aan de orde komen. 

- de versterking(gain) gerelateerd aan het aantal gestimuleerde 
overgangen per seconde(G) 

- gain suppressie uitgaande van derde orde theorie 
- modi in de halfgeleidertrilholte 
- fraktie spontane emissie in de laserende mode 
- optische verliezen 
- ladingsdragerinjectie en opsluiting in de trilholte 

2.3 Gestimuleerde emissie in halfgeleiderlasers 

2.3.1 Optische versterking in halfgeleiderlasers (gain). 

Bij het uitwerken van de bewegingsvergelijkingen is het begrip 
gain naar voren gekomen. In dit gedeelte zal een relatie tussen 
gain en halfgeleider grootheden worden afgeleid, met tevens een 
algemene inleiding over het laserproces. (2,3,4) 

In een halfgeleider hebben we niet te maken met discrete 
energienivo's maar met een continue band van toestanden in de 
valentie en geleidingsband. In figuur 2.1 is schematisch een 
één-electron overgang weergegeven. 

E
2 =u~~~~~~~~~~ CONDUCTION = BAND 

---- Fz 

--- Fl 

Figuur 2.1: Overgang van een electron van E1 naar E2 door 
absorptie van een foton. 

De overgang van toestand E1 naar E2 van het electron wordt 
veroorzaakt door de absorptie van een foton met een energie 
E2 - E1 = hW. 
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De overgangsdichtheid hangt van verschillende factoren af: 

- overgangswaarschijnlijkheid B12 
- kans dat toestand E1 een electron bevat: f1 
-kans dat toestand E2 leeg is: {1-f2) 
-dichtheid van fotonen met energie E21 P{E 2 1) 

De overgangsdichtheid voor absorptie kan geschreven worden als 

2.20 

De bezettings9raden van E1,E2 worden beschreven door de 
Fermi-statistlek en zijn 

f1 = 1/{ exp{E1-F1 )/kT 

f2 = 1/{ exp{E2-F2)/kT -

1 2.21 

2.22 

met F1 en F2 de quasi-Fermi nivo's voor een banden systeem dat 
niet in evenwicht is met de Boltzmantemperatuur. De 
overgangsdichtheid voor het gestimuleerd uitzenden van een foton 
door de electron-overgang van E2 naar E1 is 

2.23 

Ook kan een electron spontaan vervallen dit levert een 
overgangsdichtheid voor spontane emissie 

2.24 

met A21 de overgangswaarschijnlijkheid voor het spontane proces. 
In thermisch evenwicht geldt 

r12 = r21 + r21{spon) 2.25 

en ook F1 = F2· Af te leiden uit 2.25 is dat 

A21 f2 { 1 - f 1 ) 
P{E21) = 2.26 

B12 f1 {1-f2) - B21 f2 {1-f1) 

Voor P{E21) geldt de formule van Planck voor een zwarte straler 

8nn3 E21 2 

P{E21) =--------------------
h3c3 {exp{E21/kT) -1) 

2.27 

Gelijkstellen van 2.26 en 2.27 en daarna gelijkstellen van 
temperatuur afhankelijke en temperatuur onafhankelijke termen 
levert de Einsteinrelaties: 

2.28 

2.29 
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De netto overgangsdichtheid van gestimuleerde emissie wordt 
gegeven door 

en omdat B21 = B12 wordt dit 

2.31 

Deze wordt positief als de afstand tussen de quasi-Fermi nivo's 
groter is dan de fotonenergie. Als r21(stim) > 0 dan hebben we te 
maken met laserwerking. De netto overgangsdichtheid voor 
gestimuleerde emissie is de gain maal de fotonenflux 

r21 (stim) = g(E21) P(E21) vg 2.32 

Met behulp van 2.31 kan de relatie voor de gain gevonden worden: 

2.33 

De faktorGin formule 2.17 wordt gegeven door g(E21) vg. 

In een halfgeleider hebben we te maken met een continuurn van 
toestanden in valentie en geleidingsband die, uitgaande van 
parabolische banden, beschreven worden door 

Çlc(E-Ec) = _1_ tmf2 
2Jt2 112 

(E-Ec) 1 j2 2.34 

en 

1 

t
2

:~r ~v(Ev-E) = 
2Jt2 

( Ev-E) 1 j2 2.35 

met mn en mp de respectievelijke effectieve massa's. 

De totale ga in voor een energie verschil Ep= 'tl W , waarbij alle 
mogelijkheden bij een gegeven energieverschil in aanmerking zijn 
genomen, wordt gegeven door 

4 n2 h 00 

g(Ep) =----
Eo m2 c n Ep 

j '?c ( E' ) Çl v ( E 11 
) I M ( E' , E 11 

) I 2 ( f ( E' ) - f ( E 11 
) ) dE ' 

-oo 

met 
het 
het 
van 

E'=E-Ec en E11 =Ev-E en Ep de fotonenergie waarbij M (E' ,E 11
) 

matrixelement van de optische overgang is. Het probleem van 
berekenen van g(Ep) is nu teruggebracht tot het berekenen 
de toestandsdichtheden en het optische matrixelement. 
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Halfgeleider lasers worden vaak zwaar gedoteerd en werken bij 
hoge injectiedichtheden. Het is daarom noodzakelijk het effect 
van deze hoge concentraties te bekijken op de 
toestandsdichtheden. Een voorbeeld van het effect van de 
verontreinigingen op de bandenstructuur is weergegeven in figuur 
2.2. Hier zijn naast de ongestoorde banden ook de bandtails, (5) 
voor zowel een donor als een acceptor verontreiniging, 
weergegeven. 

3 

~ 3 
~ VAL.ENCE BAND 
w 
01018 

3 
-QI -0.05 

E"-Ev(eV) 

GaAs 297K 

NA=I.Ixl019 cm-3 

No=9xt018cm-3 

0.1 

Figuur 2.2. Toestandsdichtheden in de geleidings en de 
valentieband voor GaAs, A zijn de 
parabolische banden en B de bandtails 

Voor het berekenen van het matrixelement is het nodig de electron 
golffuncties van begin en eindtoestand te kennen. De 
standaardtheorie voor optische overgangen tussen valentie en 
geleidingsband van direkte halgeleiders is gebaseerd op de 
k-selectie regel. De golfvector k1 van de valentiebandgolffunctie 
en de golfvector van de geleidingsbandgolffunctie k2 moeten, 
vanwege de wet van behoud van golfvector, samen de golfvector 
van het foton opleveren. Omdat de fotongolfvector veel kleiner is 
dan de golfvector van het electron kan de k-selectieregel in het 
algemeen geschreven worden als k1=k2. De toegestane overgangen 
zijn dan tussen begin en eindtoestanden van dezelfde golfvector 
en worden directe overgangen genoemd. Als er doteringen aan de 
halfgeleider worden toegevoegd zullen de golffuncties en de 
matrixelementen veranderen en zullen er bandtails ontstaan. Als 
er nivo's in de bandtails betrokken zijn bij de optische 
overgangen geldt de k-sele~tieregel niet meer. Echter bij hoge 
fotonenergieen, (2) veel groter dan de bandafstand (Eg), zijn het 
weer overgangen tussen niet gestoorde toestanden en gaat de 
k-selectieregel dus weer wel op. Samenvattend kunnen we zeggen 
dat voor het bepalen van de gain van een halfgeleider goed gelet 
moet worden op het niveau van de dotering wegens zijn invloed op 
de toestandsdichtheden en het matrixelement. 
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De gain als functie van N en golflengte kan uitgerekend worden, 
uitgaande van de k-selectieregel, parabolische banden, en 
band-to-band overgangen (6). Een benadering voor dit verband 
wordt gegeven door de volgende relatie 

( ( 
À ma x - À ) 2) g(À,N) =A (N-N0 ) 1 -

11Às 
2.37 

waarbij N het aantal electron-gatparen, Àmax de golflengte waar 
de gain maximaal is, N0 het aantal electron-gatparen waar de gain 
positief wordt, A eenevenredigheidsconstante en/1Àsde breedte 
van de spontane emissielijn. 

2.3.2 Suppressie van optische versterking in halfgeleiders 

De bedoeling van dit hoofdstukje is duidelijk te maken dat laser
eigenschappen zoals het spectrale gedrag nauw samen kunnenhangen 
met gain suppressie. In dit deel zal aangegeven worden onder wel
ke omstandigheden dit mechanisme gebruikt mag worden. In para
graaf 2.2 is gesteld dat de macroscopische polarisatie beschreven 
kan worden door vergelijking 12. Deze beschrijving voldoet niet 
bij hoge electrische velden vanwege niet lineaire effecten. Door 
Lamb is een derde orde theorie afgeleid waarin deze niet lineaire 
effecten verwerkt zijn(1 ); dit resulteert in zelfverzadiging van 
de gain van de laserende mode en onderdrukking van de nevenmodi 
door de laserende mode. In het geval dat de onderdrukking groter 
is dan de zelfverzadiging kan dit uitmonden in het laseren op één 
longitudinale mode. 
Uitgaande van dit derde orde model is door Yamada (7,8,9) een 
analyse gegeven voor halfgeleider lasers. Hij gebruikt een semi
klassieke density matrix analyse om aan te kunnen tonen dat een 
injectielaser met een ongedateerd aktief gebied een bijna homo
geen gainprofiel heeft onder normale gebruiksomstandigheden. Dit 
ten gevolge van mode coupling effecten door phase synchronisatie 
van elektronen met het laserende elektrische veld. Echter deze 
suppressie hangt sterk af van de ruimtelijke verdeling van het 
resonerende veld en de geinjeeteerde ladingsdragersdichtheid. 

De volgende punten zijn in aanmerking genomen 

electron intraband relaxatie effecten (Tin) 
staande golfkarakter van het elektrische veld 
diffusie van ladingsdragers 
spontane emissie injectie faktor (~) (zie hfdst. 2.5) 

Resultaten van de invloed van de intrabandrelaxatietijd zijn 
weergegeven in figuur 2.3. 
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Figuur 2.3. variatie van de effectieve gain als functie van 
de intraband relaxatietijd.(8) 

Als Tin groter is dan 3 x 1o-13 s vertoont de verzadigde gain 
holeburning (plaatselijk inzakken van de gain) in de buurt van 
het gainmaximum. De oorzaak hiervoor is dat de herverdeling van 
de electrenen over de verschillende electrenentoestanden te lang 
duurt zodat de hoofdmode door de hoge intensiteit veel zelfverza
diging ondervindt. Gevolg is dat de laser een multimodegedrag zal 
hebben. AlsTin kleiner is dan 5x1o-14s is de suppressie niet 
sterk en ziet er uit als homogene verbreding. Oorzaak hiervoor is 
dat de herverdeling zo snel plaatsvindt dat ook naast gain-maxi
mum de electrenentoestanden voldoende snel herbezet worden. Al
leen alsTin ligt in het gebied (0.5-2)x1o-13sdan vertoont de la
ser single mode gedrag door onderdrukking van de nevenmodi. 

In AlGaAs lasers met engedoteerde aktieve laag kunnen we gain 
suppressie verwachten aangezienTin hier (0.7-1 )x1o-13s is. 

De invloed van de spontane emissie bijdrage op het mode gedrag is 
weergegeven in figuur 2.4 . 
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Figuur2.4: De stroom Ie als functie van de spontane emissie 
faktor. (Experimentele waarden voor CSP en BH zijn 
aangegeven). 
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Uit deze grafiek blijkt dat bij een toenemende spontane emissie 
faktor de stroom waar onderdrukking van de nevenmode begint(Ic) 
ook toeneemt. Opgemerkt dient nog te worden dat voorgaande 
resultaten zijn gebaseerd op overgangen tussen valentie en 
geleidingsband in een laser met een licht of geheel engedoteerde 
aktieve laag.(9) 

2.4 Invloed van de trilholte 

2.4.1 Modi van de passieve trilholte 

De voorgaande beschouwingen hadden alle betrekking op de 
halfgeleiderlaser in het algemeen. De verschillende typen 
gebaseerd op het AlGaAs systeem kunnen gekarakteriseerd worden 
door hun passieve trilholte figuur 2.5 

x (transversaal) 

f ~ z (longitudinaal) 

~ y (lateraal) 

a coorelinatenelefinitie 

AlGaAs 

b volleelig index guieleel 

- -AlGaAs 

----- AlGaAs 
c volleelig gain guieleel 

AlGaAs 
=~===="" AlGaAs 

Cl gain/inelex guieleel 

= 
aktieve laag 

Figuur 2.5: drie voorbeelden van de passieve trilholte van 
halfgeleider lasers. Ook is de coördinaten 
definitie aangegeven. 

Dit geeft aanleiding tot drie groepen, 

1 volledig indexguided lasers (figuur 2.5b) 
2 volledig gainguided lasers (figuur 2.5c) 
3 index/gain guided lasers (figuur 2.5d) 

We zien hier af van het beschrijven van speciale lasertypen zoals 
b.v Quantum-well (10), LOC(11) en DFB(12) lasers. 

1 index-guided lasers 

De volledig indexguided lasers (13) hebben een structuur waarbij 
het aktieve gebied, de zgn mesa, omgeven is door materiaal met 
een lagere brekingsindex. Deze structuur met alzijdig reeële 
brekingsindex stappen is te beschrijven door voor de passieve 
trilholte de Maxwell vergelijkingen op te lossen. Deze 
oplossingen zijn weergegeven in (3). 
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De brekingsindex stappen ontstaan op de volgende wijze 
- longitudinale richting (z) 

De brekingsindexstap wordt veroor7aakt door de 
overgang AlGaAs met n=3.5 naar lucnt met n=1.0. 

- transversale richting (x) 
De brekingsindex stap wordt nu veroorzaakt door de 
overgangen tussen twee AlGaAs lagen met een 
verschillend percentage aluminium. De brekingsindex 
neemt af met toenemend aluminium gehalte dus zijn 
buiten het aktieve gebied lagen met een hoger 
aluminiumgehalte nodig voor de opsluiting van 
het licht. In de praktijk wordt uitgegaan van 
een indexstap van 0.3. 

- laterale richting (y) 
Ook nu wordt de brekingsindexstap veroorzaakt door 
verschillende aluminium concentraties binnen en 
buiten het aktieve gebied. 

In de longitudinale richting zorgt de overgang AlGaAs-lucht voor 
een intensiteitsreflectiecoefficient van 0.32. De kristalstruc
tuur van het GaAs-AlGaAs systeem maakt het mogelijk de uiteinde
lijke laserkristallen te klieven hetgeen resulteert in volledig 
vlakke en parallelle kliefvlakken. Als laserspiegels dienen in 
het algemeen kliefvlakken parallel aan het 110 vlak. De lengte 
van de trilholte(Fabry Perot) bepaalt de longitudinale mode af
stand en deze is. 

2.38 
2 nl 

2 gain-guided lasers 

De volledig gainguided laser verschilt met name in de laterale 
richting van de volledig indexguided laser. De brekingsindexstap 
in laterale richting is niet ingebouwd in de laser. De stap en 
dus de guiding ontstaat door de injectie van ladingsdragers. De 
geinjeeteerde ladingsdragers zorgen primair voor gain. Een neven
effect is dat de brekingsindex verlaagd wordt door de directe in
teractie van de vrije ladingsdragers met het optische veld. De 
breedte van het injectiegebied is nu bepalend voor de breedte van 
het aktieve gebied. De gain zorgt voor guiding terwijl de reeële 
bijdrage antiguiding tot gevolg heeft. Het gevolg van dit type 
guiding is dat het golffront astigmatisch wordt. 

3 index/gain guided lasers 

Het derde type omvat structuren als CSP (14) en VSIS (15) 
lasers. Kenmerkend voor deze lasers is dat er over bijna de ge
hele chipbreedte een absorberende laag dichtbij het aktieve ge
bied is. In het gebied waar laserwerking gepland is, 'de bak' , 
wordt de afstand tot het absorberende gebied vergroot. Naast de 
bak zal het optische veld t.g.v deze absorptie uit het aktieve 
gebied geduwd worden, gevolg is dat de over het optische veld ge
wogen brekingsindex naast de bak lager wordt dan in de bak. 
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Naast deze reeële brekingsindexstap zal er ook een absorptie stap 
ontstaan. De mate van guiding wordt dan bepaald door een combina
tie van beide mechanismen die ingesteld kunnen worden door de 
keuze van de dikte van de aktieve en de claddinglaag tussen ak
tieve en absorberende laag. In het limietgeval van zwakke index
guiding wordt de guiding bepaald door het gain profiel. De in
vloed van de laagdiktes op de reeële en imaginaire (absorptie) 
brekingsindexstap is berekend en weergegeven in (14). Ook is hier 
aangegeven hoe de sterkte van de beide mechanismes zich verhou
den. 

Boven drempel komen de grootste verschillen in longitudinaal 
modegedrag tussen de verschillende typen lasers naar voren. De 
index/gain guided structuur heeft in de meeste gevallen boven een 
bepaald vermogen een single longitudinaal mode spectrum. Dit gaat 
gepaard met een onderdrukking van de nevenmodi. Indexguided 
lasers hebben dit in mindere mate en gain guided lasers niet. De 
lasers vertonen wel allemaal tot een zeker vermogen een afname 
van de spectrale breedte, dit effect vindt z'n oorzaak in het af
nemen van de relatieve bijdrage van de spontane emissie in de la
serende mode (4). In figuur 2.6 zijn de golflengtespectra van 
twee lasers tesamen met de bijbehorende LI-karakteristieken(voor 
een beschrijving hiervan zie 2.7.2 ) weergegeven. Het betreft een 
gain guided en een index/gain guided laser. 
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Figuur 2.6: Lr-karakteristiek en golflengtespectrum van een gain 
guided en een index/gainguided laser 

Het grote verschil in spectrum kan gedeeltelijk v~rkla~rd worden 
door de grotere spontane emissie faktor van de ga1n-gu1ded la-
ser. 

2.4.2 Ladingsdragerinjectie en opsluiting. 

De injectie en opsluiting van ladingsdragers is voor de drie 
typen lasers eveneens verschillend met name ~n de laterale 
richting. De concentratie in het aktieve geb1ed moet voldoende 
hoog gemaakt kunnen worden om de benodigde populatieinversie te 
bereiken. 
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Er worden daarom een aantal barrieres gecreeerd om ontsnapping te 
voorkomen. In de transversal2 richting (x) ontstaat er bij de 
dubbele hetero structuur ter plaatse van de aktieve laag een put 
in de bandafstand als functie van plaats, dit is weergegeven in 
de volgende figuur 2.7a. 

a bandafstand a.f.v x 

b brekingsindex a.f.v. x 

c intensiteit van 
e.m. veld a.f.v x 

Figuur 2.7: De bandafstand variatie, de brekingsindex 
variatie en het optisch veld in transversale 
richting. 

De longitudinale opsluiting wordt verzorgd door de spiegels, bij 
de spiegels gaan ladingsdragers verloren t.g.v. oppervlakterecom
binatie. De volledig indexguided laser heeft in het algemeen een 
ladingsdragersopsluiting in alle richtingen door verschillen in 
bandafstand. Bij de gainguided laser is in de laterale richting 
geen barriere aanwezig. Echter ten gevolge van de matige stroom
spreiding en het diffunderen van ladingsdragers naar het gebied 
van maximale intensiteit vindt er toch een soort opsluiting 
plaats. De lasers van type 3 hebben in de laterale richting ook 
geen aparte opsluiting. De invloed van de wel aanwezige optische 
opsluiting op de laterale ladingsdrager verdeling en de single
modegedrag is onderzocht door Seki et al. Hoewel van een niet 
correct model wordt uitgegaan zijn de (6)resultaten kwalitatief 
juist. Conclusie uit dit onderzoek is dat een injectiegebied gro
ter dan het optische gebied aanleiding geeft tot stabieler mode
gedrag, bij voldoende index guiding. 

2.5 Spontane emissie injectie 

In de bewegingsvergelijkingen van hfdst. 2.2 staat een term R die 
de spontane emissie bijdrage aangeeft. Deze term is van grote in
vloed op het spectrale en het dynamische gedrag van een halfge
leiderlaser (16). Een beschrijving voot de spontane emissie faktor 
is afkomstiy van Suematsu (17) en is voor gain guided lasers ge
corrigeerd door Petermann (18). Deze beschrijving stelt dat de 
spontane emissie veroorzaakt wordt door een dipool waarvan de 
emissie klassiek wordt beschreven. 
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Petermann heeft deze oeschrijving aangepast voor gain guided la
sers vooral in relatie met het astigmatische gedrag. Uit deze be
schrijving blijkt dat het gain guiding proces aanleiding geeft 
tot een grotere spontane emissie bijdrage. Deze beschrijving re
sulteert in de volgende uitdrukking 

B=-------
4 n 2 n 3 Veff !J.Às 

2.39 

met Veff het effectieve volume 
en /J.Às de breedte van de spontane emissie lijn 

De astigmatisme parameter K is als volgt gedefinieerd 
00 

fjF(x)j2 
K - .......,~-=--------I_J F (x) 2 dx I 

dx 
2.40 

met F(x) de laterale amplitudeverdeling. De parameter K kan gein
terpreteerd worden als het aantal zuivere longitudinale modi dat 
nodig is om een mode van een gain guided bepaalde trilholte te 
beschrijven. Voor een indexguided laser is K gelijk 1. De sponta
ne emissie faktor is ook afhankelijk van de modeafstand tussen de 
verschillende longitudinale modi. Dit blijkt niet erg duidelijk 
uit formule 2.39, deze afhankelijkheid zit verborgen in de term 
Veff· Een langere trilholte overeenkomend met een kleinere mode 
afstand geeft aanleiding tot lagere spontane emissie injectie in 
de laserende mode. 

2.6 VSIS halfgeleider laser 

2.6.1 Opbouw VSIS halfgeleiderlaser(15) 

De experimenten zijn uitgevoerd aan het type VSIS halfgeleiderla
ser. Dit is een laser van het index/gainguided type. De term VSIS 
staat voor V-channeled Substrate Inner Stripe laser. De struktuur 
is weergegeven in figuur 2.8. 

VSIS structuur 
x 

-toplaag 
0 " 

-claddinglaag Al (x) Ga (1-xl As 45 " 
-aktieve laag 
-claddinglaag 
-stroom-
blokkeer
laag 

-substraat 

===================14" 
45 " 

~ "1l!lllh 0 " 

"'-'----------'/ 
0 " 

"bak" 

Figuur 2.8: structuur van de VSIS halfgeleider laser 
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Bij het maken van deze laser wordt uitgegaan van p-GaAs substraat 
waarop een n-GaAs laag is gegroeid. Door deze laag wordt een 
V-groef geetst. Daarna wordt op deze laag achtereenvolgens een 
p-AlGaAs, een p-AlGaAs aktieve laag, een n-AlGaAs en tenslotte 
een n-GaAs toplaag gegroeid. De interne stroomblokkering wordt 
verzorgt door de p-n-p structuur naast de V-groef. De transversa
le mode wordt gestabiliseerd door de ingebouwde complexe bre
kingsindex stap parallel aaP de junctie omdat buiten de V-groef 
de verdwijnende staarten van het laserlicht de GaAs laag berei
ken. Deze is absorberend en heeft een hogere brekingsindex dan de 
AlGaAs lagen. 
Deze structuur levert een stabiele laterale mode op. De inbouw 
van een reeele brekingsindexstap zorgt ook voor een singlemodege
drag. Opgemerkt dient te worden dat dit gedrag ontstaat bij een 
zwaar gedoteerde aktieve laag. Ook zijn er hysterese verschijnse
len waargenomen in het spectrum als functie van stroom en tempe
ratuur bij deze laser. Er wordt gesproken van hysterese wanneer 
de lasergolflengte bij toenemende stroom een ander pad volgt dan 
bij afnemende stroom. 

2.6.2 De optische verliezen 

De optische verliezen zijn vooral van invloed op de laservoor
waarde en de externe quantumefficiency. De verliezen van de 
VSIS-halfgeleider laser zijn binnen het kader van dit afstudeer
werk theoretisch onderzocht (19). Kort samengevat zijn deze ver
liezen als volgt in te delen. 

- Free carrier verliezen zowel in het aktieve gebied als 
in de cladding lagen. 

- Verstrooiingsverliezen aan niet homogene interfaces. 
- Spiegelverliezen 
- Koppelverliezen. Deze verliesfaktor heeft betrekking 

op lasers waarbij absorptie een rol speelt bij het 
verkrijgen van index guiding. Deze verliesfaktor is 
tijdens dit afstudeeronderzoek geintroduceerd en 
gekwantificeerd voor dit type lasers. Conclusie uit 
deze berekeningen is dat de verliezen toenemen bij 
toenemende aktieve laagdikte en afnemende bakbreedte. 

De spiegel verliezen worden aangeduid met ~m en de resterende 
verliezen met ~i • Optische verliezen kunnen analoog aan de gain 
omgeschreven worden tot verliezen per seconde door te vermenig
vuldigen met de groepssnelheid. 
1 
T p= V g (IX i + ~ m ) 2 • 4 1 

Deze verliezen worden in de bewegingsvergelijkingen voorgesteld 
door het symbool 1/Tp. 
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2.7 Externe groothP.den 

2.7.1 Drempelstroom 

De drempelstroom van een halfgeleiderlaser wordt gedefinieerd als 
de stroom waar de laser overgaat van het spontane emissieregiem 
naar het gestimuleerde emissieregiem. Dit komt met name tot 
uiting in het verloop van het uitgestraalde optische vermogen als 
functie van de stroom door de laser. In het geval zonder spontane 
emissiebijdrage zal deze functie bij drempel een discontinuiteit 
vertonen. Deze discontinuiteit heeft analogieën in de fysica en 
kan beschouwd worden als een tweede orde faseovergang (1). Voor 
het theoretisch bepalen van de drempelstroom(2) is het nodig de 
oscillatievoorwaarde voor gestimuleerde emissie te vinden met in
achtneming van de afhankelijkheid in longitudinale richting. Het 
licht lopend in de longitudinale richting ondervindt tijdens een 
rondgang een versterking Gr 

Gr = exp(2*(g-~i)l) 2.42 

waarbij R1 en R2 de intensiteitsreflectie-coëfficienten van 
achter- en voorspiegel zijn. 

De oscillatievoorwaarde is Gr = 1 en dit levert voor de benodigde 
ga in 

g = C(i + crm = C(i +- ln 2.43 
21 R1 R2 

Voor het berekenen van de drempelstroomdichtheid is het nodig de 
relatie tussen het gainmaximum als functie van fotonenergie en de 
stroomdichtheid te kennen. In (2)is de relatie uitgerekend en kan 
benaderd worden door de volgende formules 

voor lage gain gmax = ~ 

= ~· 

2.44 

voor hoge gain gmax 2.45 
I 

met~~~ 

jnom = jd/Tli 

= een evenredigheidsconstante verschillend voor 
de twee gain gebieden (niet verwarren met 
spontane emissie factor). 

= is de jnom waar de gain nul is 
= de nominale stroomdichtheid gedefinieerd als 

2.46 

met d de aktieve laagdikte en Tli de interne efficiency. Als het 
voortplantende veld zich deels buiten het aktieve gebied bevindt 
(figuur 2.7c) zal de netto gain lager worden 
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2.47 

met de transversale confinementfaktor , gedefinieerd als 

act/r(x) d·· 
oe = 2.48 
j I(x) dx 

-oo 

Voor de lineaire stroomafhankelijkheid levert dit voor de drem
pelstroomdichtheid 

d 
+ 2.49 

Figuur 2.9 geeft de relatie tussen optisch uitgestraald vermogen 
en laserstroom (LI-kakteristiek) weer en is uit de stationaire 
oplossing van de bewegingsvergelijkingen af te leiden. 
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Figuur 2.9: Lr-karakteristiek aangegeven Z1Jn Ith en externe 
differentiële quanturn efficiency. 

De plaats van de drempelstroom Ith, gegeven door jth*A met A het 
oppervlak, is aangegeven. In paragraaf ~.4.1 zijn Lr-karakteris
tieken weergegeven van een gain/index guided-en een 
zuiver gain guided laser. Het grote verschil tussen beide karak
teristieken is de vorm van de LI bij drempel. De gain guided Lr
karakteristiek is veel minder sterk gekromd bij drempel. De be
langrijkste oorzaak hiervoor is de grotere hoeveelheid spontane 
emissie geïnjecteerd in de laserende mode, van de gain guided la
ser. 
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2.7.2 De externe differentiële quanturn efficiency 

Deze grootheid is voor VSIS lasers uitgebreid behandeld in (19). 
De efficiency geeft de relatie aan tussen het vermogen dat via de 
spiegels verloren gaat en de totale verliezen van de laser. In 
formulevorm levert dat 

llm 
lld = lli 1iW 2.50 

met 1'1W = de fotonenergie 

In hoofdstuk 5 komt een asymmetrie in spiegelreflectiecoëfficien
ten naar voren. Het effect hiervan op de efficiency's van voor en 
achterkant van de laser zal afgeleid worden. De longitudinale la
sertrilholte is in figuur 2.10 schematisch weergegeven. 

I
0 

I
0

e (g-•) 1 I
0 

(1-R2) e (g-•) l 

I Ö----. 
Ig I~R2e2 (g-•) l 

Figuur 2.10: afleiding efficiency bij niet gelijke spiegel 
reflectie coëfficienten. 

Op punt 0 starten we met een intensiteit I 0 • Ter plaatse van 
spiegel R2 is de intensiteit toegenomen tot de in de figuur aan
gegeven waarde, deze intensiteit wordt verdeeld over een doorge
laten en een gereflecteerde golf. De gereflecteerde golf onder
vindt weer een versterking tijdens zijn oversteek naar de andere 
spiegel. Daar aangekomen treedt er w~er een splitsing van inten
siteit op. De gereflecteerde golf I 0 zal nu gelijk moeten zijn 
aan de oorspronkelijke waarde Io· Dit levert weer de oscillatie
voorwaarde(formule 2.42). 
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Omdat de twee uitgestraalde vermogens bekend Zl]n kan hun verhou
ding berekend worden en wel door de oscillatievoorwaarde op de 
juiste wijze te substitueren. Verder is het totale uitgestraalde 
vermogen bekend en dus de efficiency aan beide zijden van de 
laser. 

ctm 
T)d = T)1 + T) 2 = T)i hW 2.51 

C(· 1 + Ct.m 

T11 ( 1 - R1) IR2 
= 2.52 

'h ( 1 - R2) {R1 

In hoofdstuk 5 zal blijken dat een asymmetrie veroorzaakt kan 
worden door een voldoend hoge terugkoppelintensiteit. 

2.7.3 Near- en far field 

Met deze twee begrippen,near en far field wordt de verdeling van 
het optische veld op de spiegel resp als functie van de openings
hoek aangegeven. Het near field is een weergave van het optische 
veld dat in de laser aanwezig is terwijl het far field de fourier 
getransformeerde van dit near field is. Het far field kan in 
eerste benadering beschreven worden door twee doorsnedes namelijk 
een doorsnede loodrecht op de aktieve laag, het far field lood
recht, en een doorsnede evenwijdig aan de aktieve laag, het far 
field evenwijdig. Het far field is een belangrijke grootheid om
dat deze aangeeft hoeveel van het uitgestraalde vermogen ingekop
peld kan worden in de numerieke apertuur van het objectief van 
het optische systeem waarin de laser gebruikt wordt. 

2.8 Ruiseigenschappen 

In een halfgeleiderlaser ZlJn twee soorten ruis te onderscheiden; 
amplituderuis en faseruis. Het ruisgedrag, zowel amplitude- als 
faseruis wordt sterk heinvloed door terugkoppeling. In dit hoofd
stuk zullen eerst de amplituderuis en faseruis van de diode zon
der terugkoppeling behandeld worden. Daarna zal het ruisgedrag 
van de diode onder invloed van terugkoppeling behandeld worden. 

1 amplituderuis 

Deze ruis uit zich in variaties in het uitgangsvermogen van de 
laser en is dus van invloed op de kwaliteit van informatieover
dracht. Er zijn 2 belangrijke frequentiegebieden waar dit pro
bleem speelt namelijk rond de 1MHz in verband met de CD toepas
sing en het GHz gebied in verband met de toepassing voor telecom
municatie. 
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2 faseruis 

Faseruis bepaalt de breedte van de laserlijn en dus ook de 
coherentiegraad van het licht. Dit is belangrijk voor toepas
singen waar een hoge spectrale zuiverheid nodig is b.v. toepas
singen waar de dispersie een rol speelt. 

3 invloed van terugkoppeling op amplitude- en faseruis 

In praktische toepassingen is de halfgeleiderlaser altijd een on
derdeel van een optisch systeem. Er zal daarom altijd licht in de 
laser teruggekoppeld worden wat aanleiding kan geven tot ampli
tude en faseruis. Fluctuaties in de terugkoppelweg geven bij niet 
te veel terugkoppeling (onderdelen van procenten) aanleiding tot 
lf. ruis uitbarstingen. En dit resulteert in fouten bij het uitle
zen van informatie. Deze ruis speelt vooral bij hogere vermogens 
(boven de 2mW), in tegenstelling tot drempelruis zoals dat in dit 
verslag beschreven wordt. 

2.8.1 Amplituderuis. 

De amplituderuis is een maat voor de intrinsieke fluctuaties in 
de optische output van de laser. Deze fluctuaties kunnen door 
verschillende processen veroorzaakt worden. De belangrijkste 
hierin zijn bij een stabiele instelling van de laser (konstante 
stroom en temperatuur) de quantu,ruis en de mcjehop ruis. 

-Quantum ruis 

De quanturnruis is inherent aan het proces van stralende recombi
natie van ladingsdragers(spontane emissie). Een beschrijving van 
deze ruis kan gevormd worden door uit te gaan van de bewegings
vergelijkingen en daar fluctuatie termen resulterend uit het 
spontane emissie proces aan toe te voegen (20). Deze termen geven 
aanleiding tot een kansverdeling P(N,I;t) welke op tijdstip t de 
kans op een systeem met N vrije ladingsdragers en I fotonen weer
geeft. Via een fouriertransformatie wordt het vermogens spectrum 
verkregen waarbij belangrijke parameters zijn: de spontane emis
sie injectie, de optische verliezen en het aantal modi dat in het 
laserproces betrokken is. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om te komen tot een beschrij
ving van de ruisspectrum. In (21) zijn een aantal mogelijkheden 
weergegeven. Een van de mogelijkheden is de beschrijving met de 
bewegingsvergelijkingen 2.17, 2.18 en 2.19. Er wordt uitgegaan 
van een singlemodesituatie. 

Hoewel niet van belang voor de amplituderuis zullen we de fre
quentieafhankelijkheid meenemen omdat deze wel van belang is voor 
de faseruis. Aan de gekoppelde differentiaal vergelijkingen wor
den de genoemde fluctuatietermen toegevoegd welke overeenkomstig 
het model van Langevin quanturn noise beschrijven.(22) 
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De eenheden zijn zo gekozen dat Im het gemiddeld aantal fotonen 
in de laserende mode voorstelt. Dit levert 

Im = (G -_1 ) Im + R + Fr ( t) 2.53 
Tp 

N = p - G Im - Rtot + FN(t) 2.54 

Wm+~=nm- ex G + F~( t) 2.55 
2 

De Langevin operatoren voldoen aan de volgende relatie 

<Fi(t)> = 0 2.56 

<Fi(t) Fj(U) > = 2 DijÓ(t-u) 2.57 

In een stationaire toestand worden de diffusietermen gegeven door 

Dr I = R Im 
DNN = R Im + Rtot 
DIN = - Rlm 
Dlplp = R/4Im 

2.58 
2.59 
2.60 
2.61 

waarbij de diffusie kanstantes gegeven worden door de stationaire 
oplossing van 2.53 en 2.54 voor het aantal fotonen en 
ladingsdragers. Door een linearisatieprocedure kan de berekening 
aanzienlijk worden vereenvoudigd. Dit is toegestaan omdat de 
fluctuaties slechts kleine afwijkingen van deze stationaire 
toestand opleveren. De linearisatie levert voor de afwijking n en 
i van N en Im de volgende vergelijkingen 

n = rN n - G p + FN(t) 

. 
p = GN n - r1 p + F1 ( t) 

lp = ex GN + Flp(t) 
2 

o G 
met GN =--a N 
De linearisatie parameters 
gedefinieerd: 

oRtot 

ON 

rl = R/Im 

oG 
+ -

ON 

zijn op de volgende 

2.62 

2.63 

2.64 

wijze 

2.65 

2.66 

Het ruisspectrum volgt nu door de fouriertransformatie van 2.62 
en 2.63 waarbij de eigenschappen 2.58 t/m 2.61 worden toegepast. 

(rz2 +w2) 2DNN -G 2DII- 2 fi G 2 DIN 

( r1 rN + G GN I - W 2 ) 2 + W 2 ( r l + rN ) 2 
2.67 

Uit formule 2.67 zijn twee grootheden af te leiden die het 
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gedrag karakteriseren. De eerste is de resonantiefrequentie gege
ven door 

2.68 

die het maximum in het ruisspectrum aangeeft. De tweede is de 
demping van het systeem en wordt gerepresenteerd door 

2.69 

De resonantiefrequentie is van de orde GHz en de demping is van 
de orde van de elektronenlevensduur (nsec). De vorm van het 
ruisspectrum a.f.v de frequentie wordt bepaald door de uitdruk
kingen voor gain, spontane emissie bijdrage en verliezen. In 
hfdst 2.3.1 is aangegeven hoe de gain samenhangt met de ladings
dragersdichtheid. In figuur 2.11 is het ruisspectrum (RIN ( W)) 
(zie ook formule 3.2) geschetst als functie van frequentie met 
als parameter de realtieve stroom t.o.v. drempel. 

10- '-+------'-------'-----;:-:--:--+ 
A=10-12 m3sec-1 

-9 
10 

11-10 
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108 fl9 

-r.=1 nsec 
Tp=1ps« N.= 10 24 m-l 

V=l10-16ml 

d=0,2 ~m 

101J 

"' I '"o/soc I 
fJ11 

Figuur 2.11: De berekende RIN als functie van de frequentie, 
met als parameter relatieve stroom 

Het laagfrequent ruisspectrum is in figuur 2.12 uitgezet als 
functie van de relatieve stroom met als parameter de spontane 
emissiefaktor. 
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Figuur 2.12: De RIN als functie van de relatieve stroom met 
als parameter de spontane emissiefaktor. 

Er zijn in deze figuur twee opvallende dingen namelijk bij 
afnemende spontane emissie neemt het drempelstroomruismaximum toe 
en de afval als functie van de relatieve stroom is veel groter. 

In het bovenstaande is steeds aangenomen dat er sprake is van één 
laserende mode. Het ruisspectrum van het totale uitgangssignaal 
van een multimodelaser komt in grote lijnen overeen met het 
spectrum dat in figuur 2.10 en 2.11 geschetst is. In (23) wordt 
berekend dat het ruisnivo van een mode afzonderlijk veel hoger is 
dan voor alle modi tesamen. Met name geldt dit voor het 
laagfrequent gedeelte van het spectrum. Een verklaring voor dit 
verschijnsel is het gegeven dat een variatie in de intensiteit 
van een bepaalde lasermode invloed heeft op de voorraad 
elektronen in de geleidingsband, zodat hierdoor een varandering 
met een tegengesteld teken in de intensiteit van een andere mode 
wordt bereikt. De ruis binnen een mode, gecorreleerd aan ruis in 
andere modi, wordt competitieruis genoemd. 

Modehopruis 

Deze vorm van ruis treedt op als er redelijk boven drempel 
meerdere modi van een SM laser tegelijkertijd aan de drempel 
voorwaarde voldoen. Voor deze ruis is in de literatuur geen 
theoretische verklaring gegeven wel zijn er ideeen geopperd (24) 
waardoor het zou kunnen optreden b.v. ten gevolge van kleine 
veranderingen in de inwendige temperatuur of door het 
willekeurige karakter van de spontane emissie kan deze situatie 
aanleiding geven tot een sterke toename van het ruisnivo. 
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2.8.2 Faseruis 

De faseruis bepaalt de breedte van de laserlijn en wordt evenals 
de amplituderuis veroorzaakt door het spontane emissieproces, 
terwijl dit hier vanwege de koppeling tussen reeele en imaginaire 
deel van de brekingsindex en vanwege de optredende gedempte 
relaxatie oscillaties nog versterkt tot uiting komt in de 
lijnbreedte(25). Het spontane emissie proces veroorzaakt een 
random walk van de fase. De faseverandering /).lp zal dan een 
Gaussische verdeling hebben. Dit betekent dat de 
verwachtingswaarde van exp(i~l.p) beschreven kan worden door(26) 

<exp(i~l.p)> = exp( -1/2<ól.p2>) 2.70 

Nodig is nu een relatie die< l1l.p
2
> beschrijft. In ( 25) is deze 

relatie afgeleid en wordt gegeven door de volgende uitdrukking 

R 
=-((1 + C(2 ) t 

2Im 

C(2 (cos 35- exp(-rt) cos(rt- 3Ö)) 
+----------------------------) 

2 r cos B 2.11 

Wo 
met cosB - 1h - (wt+ r2 ) YL 
Onder verwaarlozing van amplitudefluctuaties wordt 
autocorrelatie functie G(T) ook door 2.71 bepaald. 
volgt in te zien 

G(T) = <E(t) E(t-T)*> I <E(t) E(t)*> 

de 
Dit is als 

Uitgaande van de volgende beschrijving van het E-veld 

E(t) = Eo exp(liUt + l.p(t)) 

kunnen de fluctuaties beschreven worden door de fase 
veranderingen 

G(T) = <exp i(lp(t) -~.p(t-T))> 
= < exp i~4J(T )~ 
= exp(- 1/2<~l.p >) 2.72 

De afleiding resulteert in een autocorrelatiefunctie met twee 
belangrijke effecten 

- tgv (1+ tt2) t een negatief exponentiele autocorrelatiefunctie 
welke aanleiding geeft 
tot een Lorentzachtige lijn. 

- de volgende termen geven de bijdrage aan van 
de gedempte oscillaties, deze geven in het 
frequentiespectrum aanleiding tot extra 
pieken op een afstand overeenkomend met de 
oscillatiefrequentie. 
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Met behulp van het Wiener-Khintchine theorema is het frequentie
spectrum, I(V), (figuur 2.13) dan te schrijven als de Peurierge
transformeerde van de autocorrelatiefunctie. 
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Figuur 2.13: Het berekende frequentie spectrum van een 
laserlijn voor drie maten van demping (f) 
beïnvloed door relaxatie oscillatie. 

2.8.3 Terugkoppelruis 

Een derde belangrijke grootheid in relatie met de ruiseigenschap
pen is de terugkoppelruis. Optische terugkoppeling in een index
guided laser geeft aanleiding tot vermogensvariaties, fasefluc
tuaties en excessruis (22,27,28). Soms gaat dit ook gepaard met 
oscillaties in het uitgangsvermogen. De excessruis als functie 
van de hoeveelheid terugkoppeling vertoont een duidelijk maxi
mum. Deze ruis wordt veroorzaakt door mode hoppen tussen twee 
longii~dinale modi, hetzij diode trilholte- of externe trilholte 
modi behorende bij dezelfde diode mode terwijl het mode hoppen 
heinvloed wordt door de fase van de optische terugkoppeling. Ook 
zijn er hysterese effect waargenomen als functie van de fase. 
(28) 

Het vermogens en frequentiegedrag als functie van fase van terug
koppeling kan beschreven worden door de bewegingsvergelijkingen 
van het electrisch veld en ladingsdragers te gebruiken. Bij deze 
afleiding wordt de frequentievergelijking afgeleid uit een aange
paste vergelijking voor het electrische veld. Een terugkoppelef
fect kan via de optische verliezen worden verwerkt. De terugkop
pelbljdrage(l) wordt in hfdst 5 afgeleid waarbij tevens de voor
waarden aan de orde komen wanneer deze benadering is toegestaan. 
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Oplossen van de bewegingsvergelijkingen levert een C-parameter 
die de terugkoppeling karakteriseerd. 
C='6T/Cos4Jo · 

De niet negatieve parameter C beschrijft de effectiviteit van de 
terugkoppeling om het intrinsieke gedrag te kunnen heinvloeden 
(figuur 2.14). 
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Figuur 2.14: Vermogens fluctuatie en RIN als functie van de 
fase voor drie c-waarden. 

Het geval C=1 scheidt twee regimes zodanig dat voor C<1 (weinig 
terugkoppeling ) er slechts één oplossing is. Dit is de mode van 
de lasertrilholte gestoord door terugkoppeling. Voor C~ zijn er 
echter meerdere stabiele oplossingen mogelijk die dan de externe 
modi zijn, verstoord door terugkoppeling. 

Een noodzakelijke voorwaarde voor stabiliteit blijkt te zijn dat 

1 + C cos(lp 0 - (W +flW)T ) > 0 2.73 

Llwis de door terugkoppeling geinduceerde frequentieverschuiving 
t. 0 • v. w en \Po wordt gegeven door atan ( C( ) en T is de looptijd 
in de externe trilholte. 
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In deze relatie is te zien dat bij een C waarde groter dan één er 
een fase bestaat waar de teruggekoppelde laser instabiel wordt 
met als gevolg dat zowel het aantal ladingsdragers als het aantal 
fotonen oscillatorisch fluctueert rond de stationaire waarden. 
Uitrekenen van de gemiddelde kwadratische vermogensfluctuatie ten 
gevolge van storingen in de optische terugkoppeling levert een 
formule welke bij C=1 een nul wordende noemer heeft en daarom 
aanleiding kan geven tot grote ampituderuisuitbarstingen. Als C>1 
is zal de l.f.ruis afnemen omdat hysterese en voor zorgt dat 
slechts eenmalige sprongen in vermogen worden toegestaan. 

Naast het effect op het amplitude ruisspectrum heeft de terugkop
peling ook invloed op de lijnbreedte. Het blijkt dat bij optimale 
fase van terugkoppeling de laserlijn (~V)aanmerkelijk smaller kan 
worden dan de intrinsieke lijnbreedte ( ~ Vo ) ( 2 9) • 

~ Vo 
~V=------------------------------------- 2.74 

( 1 + C cos{lp 0 - ( W +~W)"t) )2 

Bij veel terugkoppeling blijkt dat de laserlijn een Gaussvorm 
aanneemt en sterk verbreed. Deze situatie kan beschouwd worden 
als een toestand van optische chaos (30,31,32). Een beschrijving 
van de autocorrelatiefunctie en een verificatie van deze relatie 
is te vinden in (30). De autocorrelatie wordt beschreven door de 
volgende relatie 

G(t) = exp - 1/2 2.75 
4 r 

met Wo en r gedefinieerd volgens 2. 68 en 2. 69 

en geldt onder de voorwaarde dat de laser ver boven drempel in 
één longitudinale mode oscilleert. 
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3. MEETOPSTELLINGEN. 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de meetop
stellingen die gebruikt zijn tijdens dit onderzoek. In de 
bespreking is de volgende onderverdeling aangehouden t.a.v 
de opstellingen voor het meten of instellen van 

- het optische vermogen 
- de gewenste terugkoppeling 
- het golflengte spectrum 

de laagfrequent ruis 
de hoogfrequent ruis 

- de faseruis 

3.1. Het optisch vermogen. 

Met deze opstelling wordt de in hfdst 2.7.1 genoemde rela
tie bepaald tussen het optisch uitgestraalde vermogen en de 
diodestroom (LI). De opstelling is schematisch weergegeven 
in figuur 3.1 en bestaat uit een koelblok met daarop de la
ser gemonteerd, een laserstroomsturing en een zonnecel. 
Aangezien de temperatuur grote invloed heeft op de fysische 
eigenschappen zoals de bandafstand, de verdelingsfuncties 
en daardoor ook de brekingsindex is temperatuurstabilisatie 
nodig. Het laservoetje is op een koperen blok gemonteerd 
waarvan de temperatuur door een regelsysteem binnen 0.1 
graad Celsius wordt gehouden. Het regelsysteem bevat een 
Pt100 element als warmtesensor en 
een peltierelement 

Koelblok 

Gelijk
stroombron 

Zonnecel 

LD 
Voltmeter 

L ---,~----~------~ ---

50Q 100 nF 

Wissel
stroombron 

dL/di 

Loek in 
PAR 128 A 

Figuur 3.1: meetopstelling voor het meten van het optisch 
vermogen. 
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Door de beperkte warmtegeleiding van het aktieve gebied 
naar het koelblok, hangt d2 temperatuur van het aktieve ge
bied toch met de stroom samen. De metingen zijn vrijwel al
lemaal bij een koelbloktemperatuur van 25°C uitgevoerd. De 
laserstroom (I) wordt geleverd door een gestabiliseerde 
stroombron. Het optisch uitgestraalde vermogen (L) is geme
ten met een zonnecel welke direct voor de laser wordt ge
plaatst. Door het grote oppervlak wordt vrijwel al het la
serlicht gemeten. De opgegeven gevoeligheid bleek tijdens 
het onderzoek 12 mV/mW te zijn. Opgemerkt dient nog te wor
den dat gebruik gemaakt is van zowel lasers met kap als van 
lasers zonder kap. Dit heeft invloed op de LI omdat bij la
sers met kap ook vermogen van de achterzijde meegemeten kan 
worden. Voor het meten van de afgeleide van het optisch 
vermogen naar de stroom, de dL/di, wordt ook gebruik ge
maakt van het meetschema. De stroombron levert de stroom 
(I) waarop een wisselstroom van 80 pA en met een frequentie 
van circa 10Hz wordt gesuperponeerd. Deze wisselstroom 
dient ook als referentiesignaal voor de lock-in versterker 
(type Par 128). Het zonnecelsignaal wordt naar de lock-in 
versterker gevoerd en gerelateerd aan de referentie. De 
uitgang van de lock-in versterker levert direct de afge
leide van de LI. 

3.2. De gewenste terugkoppeling. 

Bij de experimenten is in eerste instantie uitgegaan van de 
terugkoppelsituatie zoals die in de compact disc lichtpen 
aanwezig is (figuur 3.2). Het uitkoppelstuk (collimator
lens en beam splitter (B.S.)) is tijdens het onderzoek nog 
veranderd met als doel een zo groot mogelijke hoeveelheid 
terugkoppeling te verkrijgen. De volgende objectieven en 
B.S. zijn gebruikt: 

e.D. lichtpen N.A. = 0. 11 
M.O. Olympus N.A. = 0.65 
M.O. " N.A. = 0.25 

B.S. met 50% transmissie 
B.S. met 96% transmissie (pellicle) 

Aan de opstelling worden bijzondere eisen gesteld (32) aan 
de ene kant moet deze flexibel zijn zodat veel parameters 
gevarieerd kunnen worden, aan de andere kant is stabiliteit 
erg belangrijk zodat voldoende reproduceerbaar gemeten kan 
worden. Het lenzensysteem is van het zogeheten cat-eye 
type. De voorspiegel van de laser bevindt zich in het 
brandpunt van lens 1. De laser zendt een divergente bundel 
uit met als karakteristieke grootheden het far field lood
recht en evenwijdig (hfdst 2.7.3). Deze velden hangen sterk 
samen met intrinsieke laser parameters met als belangrijk
ste de relatie tussen far field loodrecht en de dikte van 
de aktieve laag. 
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meetopstellingen 
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Figuur 3.2: de terugkoppelopstelling. 

Gebruikelijke waarden voor dit far field loodrecht liggen 
tussen 25 en 40 graden. Het far field evenwijdig is in alle 
gevallen kleiner dan 20 graden. Bij een gebruikte N.A. van 
0.11 in de CompactDisc lichtpen is de hoeveelheid inge
koppeld licht en dus ook de hoeveelheid teruggekoppeld 
licht laserafhankelijk. Bij een verre veld loodrecht van 
ongeveer 30 graden wordt maximaal 28 % van het uitgezonden 
licht ingevangen. Maximaal keert ongeveer 2.2 % van het 
door de laser uitgezonden licht terug op de voorspiegel van 
de laser. De hoeveelheid terugkoppeling kan gevarieerd wor
den door 

a) in de lichtweg absorptiefilters te plaatsen 
b) lens 2 te defocusseren 
c) een polarisator (mogelijk door de lineaire 

polarisatie van het laserlicht) 
d) verandering van het uitkoppelstuk 

Bij de methoden a en c moet, om ongewenste terugkoppeling 
te vermijden, ervoor gezorgd worden dat het filter en/of de 
polarisator scheef staan t.o.v. de optische as. De mecha
nische instelling van alle optische componenten gebeurt met 
microcontrol regeltafeltjes waarbij een reproduceerbaarheid 
van 10 ~m gehaald kan worden. Bovendien is een fijnafstel
ling van zowel de lengte van de externe trilholte (lext) 
als van de afstand van lens 2 tot de externe spiegel moge
lijk met behulp van piezo elektrische kristallen. Hiermee 
kan een instelnauwkeurigheid van circa 50 nm gehaald wor
den. De nauwkeurige instelling van lext is nodig omdat de 
fase van het in de laser terugkerende licht in grote mate 
bepalend is voor de instelling van de laser. 
De plaats van de externe spiegel en lens 2 kan door het 
piezo-kristal met een repeterende zaagtand te sturen worden 
gevarieerd. Via de beam splitter is een deel van het licht 
uitgekoppeld zodat daarvan de eigenschappen gemeten kunnen 
worden. 
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De procedure voor het op+:imaal afregelen van het terugkop
pelsysteem is de volgende: lens 2 wordt tijdelijk vervangen 
door een T.V. camera die op oneindig is scherpgesteld. 
Hiermee wordt lens 1 zo ingesteld, dat de uittredende bun
del evenwijdig is (instelnauwkeurigheid 10 ~m). De laser 
wordt daarna één a twee procent boven drempel ingesteld en 
lens 2 wordt t.o.v. de externe spiegel zo ingesteld, dat 
het optische vermogen uit de laser maximaal is. Dit is een 
iteratief proces omdat de drempelstroom t.g.v de terugkop
peling ook lager wordt. Het criterium voor maximale terug
koppeling is de drempelstroom verschuiving, deze moet maxi
maal zijn. De metingen van de verschillende fysische groot
heden kunnen aan het uitgekoppelde licht worden gedaan. 

3.3. Het golflengte spectrum. 

Het optische spectrum is gemeten (figuur 3.3) met een mono
chromator met een tralie met 1200 lijnen/mm. De brandpunt
afstand van de monochromatorspiegels is 1 m. De in en uit
valshoeken worden beperkt door de numerieke apertuur van de 
lens van de monochromator, welke 0.07 bedraagt. Het oplos
send vermogen was voldoende om de lasermodi te scheiden. 
Het scannen van het golflengte spectrum gebeurt door een 
spiegeltje vlak voor de uitgangsspleet te laten roteren. 
Het signaal wordt gemeten met een A.P.D waarvan de uitgang 
op een oscilloscoop is aangesloten. De tijdbasis wordt ge
stuurd door het signaal dat ook de spiegelscan stuurt. 
Kwantitatieve metingen van de intensiteit zijn uitgevoerd 
door het signaal van de A.P.D via een versterker met een 
Apple microcomputer te meten en te verwerken. De digitali
sering van dit signaal geschiedde met een 10 bits ADC. Als 
triggersignaal fungeerde de TTL uitgang van de zaagtandge
nerator. Van het ingenomen signaal zijn de mode maxima en 
de plaatsen van die mode maxima vastgelegd. Deze plaatsen 
representeren de oscillatiefrequenties van de verschillende 
modi. 
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Terato~~ ;I~~.~--~ J 
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oscilloscoop 

x 
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Figuur 3.3: meetopstelling voor het meten van het 
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3.4. Laagfrequent amplitude ruis. 

Met de laagfrequent ruis meetopstelling (22) (figuur 3.4) 
willen we de relaties zoals geschetst in figuur 2.12 van 
hfdst 2.8.1. bepalen. De laagfrequent ruismeetopstelling 
meet het quotient van twee signalen. Het optische vermogen 
wordt gemeten met een PIN diode en versterkt. Dit signaal 
wordt gesplitst in een wisselspanningssignaal (~L) en een 
gelijkspanningsignaal (L). De wisselspanningscomponent wordt 
naar een selectieve versterker (Hewlett Packard 3591A)ge
voerd, die de r.m.s. ruisspanning rond 200kHz - in een band
je van 3100 Hz - logarithmisch versterkt. Door tevens het 
D.C. signaal met een lin/log converter te bewerken en de zo 
verkregen spanning te vergelijken met de uitgangsspanning 
van de selectieve voltmeter, wordt direct de logaritme van 
de modulatieindex gemeten. 

]: 
oe 

selectieve 
versterker 
HP 3591 A 
fo 200kHz 
B 3100Hz 

lin/log 
convertor 
PM 5171 

different iele 
versterker 

genormeerde 
modulatie
index 

Figuur 3.4: meetopstelling voor het meten van de LF ruis 

De modulatieindex bij een gegeven bandbreedte B is als volgt 
gedefinieerd: 

modulatieindex =(/ <~L(v)2 >/< L}dv )
112 

3. 1 

Andere 
gedrag 
paalde 

B 
uitdrukkingen die vaak gebruikt worden m.b.t het ruis 
zijn de RIN en de signaal-ruis verhouding bij een be
bandbreedte (B). De RIN is gedefinieerd als 

RIN(V): < L2 (V)/ <L>2 3.2 
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De signaal-ruis verhouding ~s gedefinieerd als 

(S/N) = -1Q1Ülog(RIN(V) xB) 3.3 

Uit de theoretische afleiding van hfdst 2.8.1 blijkt dat de 
modulatieindex tot ver in het MHz gebied frequentie 
onafhankelijk is. Opgemerkt dient nog te worden dat de 1/f 
ruis in dat model niet is opgenomen. Deze is echter alleen 
van belang voor frequenties < 1kHz. Het meten bij 200 kHz 
is daarom representatief voor het laagfrequent ruisgebied 
voor frequenties van 10kHz tot 50 MHz. 

3.5. Hoogfrequent ruis. 

Met de hoogfrequentruis meetopstelling (32)(figuur 3.5) 
wordt de RIN gemeten als functie van frequentie zoals voor 
de intrinsieke laser beschreven is in hfdst 2.8.1. De 
meting van de hoogfrequentruis is uitgevoerd aan een 
gechopte laserlichtbundel (chopfrequentie ca 100Hz). Er 
wordt synchrone detectie toegepast om de ruis van 
versterkers en spectrumanalyser te elimineren. Als detector 
is een A.P.D. gebruikt en deze is gevoelig tot ongeveer 1 
GHz. Het spectrum is geanalyseerd met een Hewlett Packard 
8551 B spectrum analyser. Voor de quantitatieve analyse van 
het ruisspectrum is het nodig de overdrachtsfunctie van het 
meetsysteem te kennen. Deze kan gemeten worden door als 
ruisvrije bron een gloeilamp (Olympus) te gebruiken (23) De 
ruis komend uit het systeem wordt nu volledig bepaald door 
het meetsysteem en met name de A.P.D. Voor het vinden van 
de hoogfrequent ruis van de laser zal er voor de 
systeemoverdrachtfunctie gecorrigeerd moeten worden (32). 

IHe-Ne bundel 

=6:Lf~ 
chopper 

Si-cel 

pulsvormer 

[> 

Spectrum- Loek in 
analyzer PAR 128 A 

DAC 

Apple 

Figuur 3.5: meetopstelling voor het meten van de HF ruis. 
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De resulterende formule voor het berekenen van de 
hoogfrequentruis is als volgt te schrijven. 

RIN(V) = M * (laserruis-systeemruis)/systeemruis 3.4 

De constante M hangt af van de gebruikte A.P.D en de A.P.D 
stroom. De meetprocedure is als volgt : de gloeilamp wordt 
afgebeeld op A.P.D en zo ingesteld dat de A.P.D stroom 10 
~A bedraagt. Vervolgens wordt de systeemruis gemeten in het 
gekozen frequentiegebied. Daarna wordt de dioderuis 
gemeten. De laserspot wordt zo goed mogelijk op dezelfde 
plaats op de A.P.D. afgebeeld. De eis van het op dezelfde 
plaats meten heeft te maken met de niet homogene 
gevoeligheid van het A.P.D. oppervlak. Tijdens dit 
onderzoek is een Apple gebruikt voor de gegevensacquisitie 
en de verwerking tot het RIN spectrum m.b.v. formule 3.4. 
Met een 10 bits DAC is de frequentiesweep van de 
spectrumanalyser stapsgewijs gestuurd. De output van de 
spectrumanalyser is via een 10 bits ADC gemeten en per 
frequentiepositie over 20 metingen gemiddeld. De twee 
meetsignalen, systeem en dioderuis zijn volgens formule 3.4 
uitgewerkt tot de RIN(V), met in de berekening nog de 
mogelijkheid n-maal een 3-puntssmoothing (methode van 
Savitsky) toe te passen. 

3.6. Fase ruis. 

We willen de autocorrelatie 

3.5 

afgeleid in hfdst 2.8.3. meten. Deze functie kan bepaald 
worden met een Michelsen interferometer (figuur 3.6). Het 
totale meetsignaal als functie van l (het optische 
weglengteverschil in de Michelsen (ldif) gedeeld door de 
lichtsnelheid (c)) is te schrijven als (33) 

Im (l) = I ( 0 ) + I (l ) + 2 G (l ) I ( 0) cos ( 2 W l ) 3.6 

Er is gebruik gemaakt van corner cubes omdat daarmee de 
heen-en teruggaande bundel uit elkaar getrokken kunnen 
worden zodat ongewenste terugkoppeling t.g.v. de Michelsen 
dan vermeden is. Door een continue verplaatsing van de CC1 
is de weglengte en dus de~ tt.= ldif/c) te varieren. Het 
signaal Im wordt gemeten met een A.P.D. Door het 
uitgangssignaal van de A.P.D. naar een RMS meter te sturen 
wordt alleen de laatste term van formule 3.6 gemeten. 
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Figuur 3.6: Meetopstelling voor het meten van de 
autocorrelatie functie. 

Tijdens deze meting waren er twee punten die byzondere aan
dacht vroegen. In de eerste plaats de noodzaak van een ron
de homogeen gevulde bundel. Een tweede punt is dat er in 
het uitkoppelstuk geen pellicle gebruikt mag worden als 
beam splitter omdat er dan twee bundels ontstaan die iets 
in fase (doorlooptijd in het pellicle) verschoven zijn en 
in de autocorrelatiefunctie aanleiding geven tot ghost 
piekjes. Dit betekent dat hier eisen worden gesteld aan de 
collimatorlens en beamsplitter die niet samengaan met veel 
terugkoppeling. Ook dient nog vermeld te worden dat tijdens 
het meten een laagfrequentruissignaal soms zo groot was dat 
deze het autocorrelatiesignaal beïnvloedde (nulnivover
schuiving). Dit is opgelost door het frequentiemeetbereik 
te beperken tot het frequentiegebied rond de frequentie 
overeenkomend met de snelheid van de bewegende CC1. 
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4. Resultaten 

4.1 Inleiding 

In hfdst 2.8.3. is aangegeven dat er twee vormen van terug
koppelruis zijn namelijk ruis rond drempel en ruis bij ver
mogens groter dan 2mW. Het doel van dit onderzoek is het ana
lyseren van de drempelruis, gedefinieerd als de laagfrequent
ruis rond de drempelstroom o.i.v. terugkoppeling, en het 
vinden van de oorzaken voor het ontstaan van de drempelruis. 
Bij de bespreking van de metingen worden de resultaten in 
twee catagorieen verdeeld. 

1 analyse laagfrequentruisgedrag (l.f.ruis) 
2 analyse overige fysische metingen 

Catagorie 1 omvat de l.f.ruis gemeten als functie van de 
hoeveelheid terugkoppeling, de lengte van de externe trilhol
te en het al of niet meten aan de voor- of de achterkant van 
de laser. Catagorie 2 betreft de metingen die een verklaring 
kunnen verschaffen voor het ontstaan van de l.f.ruis rond 
drempel. De gemeten externe grootheden en de gevarieerde pa
rameters zijn in het volgende schema weergegeven. Een * geeft 
aan dat er meerdere instellingen gekozen zijn terwijl de 1 
aangeeft dat er bij een vaste instelling gemeten is. 

terug lengte 
koppeling trilholte 

l.f.ruis * * 

Spectrum * * 

Optisch vermogen * * 

Autocorrelatie * * 

h.f.ruis 1 

fase voor/achter 
spiegel 

* * 
* 

* * 
* 

I 

* 

* 

* 

* 

* 

Bij een aantal metingen zijn verschillende grootheden simul
taan gemeten. 

4.2 Laagfrequentruismetingen 

In eerste instantie is gebruik gemaakt van de bestaande meet
opstelling (figuur 3.2 en 3.4) en is als functie van de 
stroom I voor verschillende maten van terugkoppeling de 
laagfrequentruis gemeten. Om de maximale l.f.ruis te meten 
(worst case), is de lengte van de externe trilholte continu 
enkele ~m's gevarieerd want de l.f. ruis kan afhankelijk 
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ZlJn van de fase van het terugkerende licht. 

In figuur 4.1 zijn een aantal l.f.ruismetingen weergegeven. 
Langs de x-as is de diodestroom en langs de y-as de modula
tieindex (m) uitgezet. Figuur 4.1a geeft de intrinsieke (zon
der terugkoppeling(t.k)) l.f.ruis weer. Er worden twee karak
teristieke punten waargenomen namelijk een maximum bij drem
pel (A) en een piek bij de stroom waar de laser een 
singlemode gedrag gaat vertonen (B). Dit gedrag is 
karakteristiek voor VSIS lasers. 
Het verloop van de ruismeting is, m.u.v de singlemodeover
gang, kwalitatief in overeenstemming met hfdst 2.8.1. De fi
guren 4.1b tot en met 4.1g geven de l.f.ruis als functie van 
de hoeveelheid terugkoppeling, in procenten van het uitge
straalde vermogen, weer. Er zijn twee verschillende l.f.ruis
vormen waar te nemen te weten een l.f.ruis in de buurt van de 
drempelstroom die toeneemt bij toenemende hoeveelheid terug
koppeling en een l.f.ruis bij hogere stroom (>65 mA) die een 
maximum blijkt te vertonen als functie van de hoeveelheid te
rugkoppeling (22). Het eerste l.f.ruis maximum is het onder
werp van dit afstudeeronderzoek. Het tweede maximum komt ver
der niet aan de orde. 

De drempelruis maxima voor verschillende hoeveelheden terug
koppeling zijn voor twee verschillende lasers weergegeven in 
figuur 4.2. De lengte van de externe trilholte is 50 mm. Ver
der is ervoor gezorgd dat de passing, d.w.z het samenvallen 
van de frequentie van de diodem~1i met de externe modi, zo 
goed mogelijk is. Deze passing is juist ingesteld als, bij 
weinig terugkoppeling, de diodemodi synchroon in intensiteit 
varieren als functie van de fase. 

Om t.k. effecten duidelijker te maken is de opstelling omge
bouwd om meer t.k. mogelijk te maken, met als belangrijkste 
veranderingen het plaatsen van een Olympus microscoop objec
tief (40x, N.A. = 0.65 ) en een pellicle met een transmissie 
van 0.96. Vanwege de grote N.A. van dit objectief wordt vrij
wel al het door de diode uitgezonden licht ingevangen. Door 
de geringe reflectie van het pellicle is het uitgekoppelde 
optische vermogen echter klein en kan alleen gebruikt worden 
voor het meten van het spectrum. De l.f.ruis is daarom geme
ten met de monitordiode (PIN) die standaard gemonteerd is in 
de omhulling. De hoeveelheid teruggekoppeld licht kan afge
schat worden uit de drempelstroom verschuiving. 
De l.f.ruis als functie van de hoeveelheid terugkoppeling, 
bij een 82 mm lange externe trilholte en gemeten aan een di
ode met veel drempelruis (figuur 4.3), levert bij weinig 
terugkoppeling een zelfde gedrag op als in de voorgaande re
sultaten (vgl figuur 4.3c en 4.3d met 4.1b). 
Bij meer terugkoppeling echter zien we een sterke verandering 
van de vorm van dat ruisgedrag, waarbij nu twee duidelijk 
verschillende gebieden te onderscheiden zijn rond drempel. 
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Het eerste gebied (figuur 4.3f) begint bij de steile toename 
van de l.f.ruis (I = 48 mA ) en eindigt bij de plotselinge 
sterke toename van het ~~~imale nivo van de l.f.ruis (I = 55 
mA). Het tweede gebied strekt zich uit naar hogere stromen. 
Deze opsplitsing treedt ook op bij minder t.k. maar is daar 
minder geprononceerd. Verder is te zien dat de steilheid in 
het begin toeneemt bij toenemende hoeveelheid terugkoppeling 
(vergelijk figuur 4.3c(I=54mA) en 4.3g (I=47mA)). 

In figuur 4.4 zijn de ruismaxima voor de verschillende te
rugkoppelhoeveelheden weergegeven. Hieruit blijkt dat ook de 
drempelruis een maximum vertoont als functie van de hoeveel
heid t.k. In fig 4.3g is echter te zien dat het stroomtraject 
met l.f.ruis loopt van 46mA tot meer dan 63mA. Dit betekent 
dat de drempelruis aanwezig is van 8mA beneden de intrinsieke 
drempel (Ith=54mA) tot 9mA erboven. 

De invloed van de lengte van de externe trilholte op het 
ruisgedrag is onderzocht. De metingen zijn gedaan in de 
C.D. opstelling bij maximale terugkoppeling (figuur 4.5a). 
Tegelijkertijd is ook de Lr-karakteristiek gemeten (figuur 
4.5b). Bij deze meting is de kleine variatie van de trilhol
telengte(fase) weggelaten, toch zullen dan door de verande
ring van de optischeweglengte, als gevolg van de temperatuur
stijging door de toenemende stroom, fase-effecten optreden. 
Dit resulteert dan in ruisuitbarstingen bij bepaalde laser
stromen (zie figuur 4.5a) waar het optische vermogen snel 
toeneemt (fig. 4.5b pijlen). 

Als functie van de externe trilholte lengte is nu het globale 
drempelruismaximum en de afstand tussen de ruisuitbarstingen 
bepaald. In figuur 4.6 zijn de globale ruismaxima uitgezet 
als functie van de trilholtelengte. Opvallend is de sterke 
toename van de l.f.ruis bij kleine trilholtelengte. Dit is 
een belangrijk gegeven omdat de lichtweg in de C.D. lichtpen 
ongeveer 40 mm is en daar bij voldoende t.k. grote l.f.ruis 
uitbarstingen te verwachten zijn. Verder is gebleken dat bo
ven een bepaalde lengte, in dit geval 400 mm, de ruisuit
barstingen verdwenen zijn. 

De afstand tussen de ruismaxima is weergegeven in figuur 4.7 
als functie van de modeafstand behorend bij de lengte van de 
trilholte. Voor kleine modeafstanden is er een lineaire af
hankelijkheid. De afwijking bij grote modeafstanden, en dus 
kortere trilholte, is waarschijnlijk een gevolg van de effec
tief langere lichtweg door de optisch dichtere materialen in 
de lichtweg. De gecorrigeerde punten zijn eveneens in de 
figuur 4.7 aangegeven. 

Een bijzonder gedrag van de l.f.ruis, gemeten bij een lange 
trilholte lengte(680 mm) in de omgebouwde opstelling, is te 
zien in figuur 4.8a. Bij een stroom van 53.8 mA zien we een 
plotselinge toename van het ruisnivo. Een discontinuiteit bij 
deze stroom is ook te zien in de LI (figuur 4.8b). 

Een bijzonder verschijnsel gevonden tijdens dit onderzoek, 
is 
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het verschil in gedrag van zowel de l.f.ruis als het optisch 
vermogen als functie van de stroom tussen voor- en achter 
spiegel. In de figu~en 4.9 en 4.10 is het ruisgedrag van 
voor- en achterspiegel wee~geg~ven. Hier is de fase weer ge
varieerd. Meest opvallend punt is de l.f.ruis bij 63.5 mA 
(Is). Aan de voorspiegel wordt bij die stroom een minimum in 
l.f.ruis gemeten, terwijl aan de achterzijde de l.f.ruis hoog 
blijft. 

In de LI karakteristieken van de voor- en de achterspiegel 
(zie figuur 4.11 en 4.12) is er eveneens een groot verschil 
te zien bij I= 63.5 mA(Is), aan de achterzijde verandert het 
optisch vermogen sterk terwijl aan de voorzijde nauwelijks 
een vermogensvariatie aanwezig is. Aan de LI curve van de 
achterspiegel zijn twee raaklijnen te trekken, één langs de 
zijde van maximaal vermogen(singlemodegedrag) en één, alleen 
voor stromen >61 mA, langs de zijde van minimaal vermogen 
(multimodegedrag). Er zijn aan de LI van de voorspiegel ook 
twee raaklijnen, weer bepaald door het spectrale gedrag, te 
trekken. In de figuur 4.12 is aangegeven dat voor stromen< 
63.5 mA het maximale vermogen overeen komt met een singlemo
degedrag, terwijl voor stromen >63.5 juist het minimale ver
mogen overeenkomt met een singlemodegedrag. Het verloop van 
de Lr-karakteristieken van de voor- en achterspiegel kan be
schreven worden met een model waar de terugkoppeling verwerkt 
wordt in een effectieve reflectiecoefficient van de voorspie
gel. Deze reflectiecoefficient is afhankelijk van de coheren
tie graad van het licht. In het hoofdstuk modellen is dit 
verder uitgewerkt. 

Een korte samenvatting van de l.f.ruismetingen is als volgt 

de drempelruis vertoont een maximum als functie van de 
hoeveelheid terugkoppeling. 

- er treedt een opsplitsing op in het l.f.ruisgedrag als 
functie van de stroom gekarakteriseerd door een verschil 
in het minimale nivo van de l.f.ruis. Tevens treedt er 
een discontinuiteit op in de Lr-karakteristiek. 

- de l.f.ruis en de LI van voor-en achterspiegel zijn 
sterk verschillend. 

- de lengte van de externe trilholte is erg belangrijk 
t.a.v het nivo van de l.f.ruis. 

- bij het optreden van de ruismaxima spelen externe modi 
een rol. 

- de afgeleide van de modulatie-index naar stroom direct 
na drempel neemt toe bij toenemende terugkoppeling en 
wordt bijzonder groot. 
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Figuur 4.5b: Optisch vermogen van 308 #2 o.i.v. terugkoppe
ling als functie van de stroom (lext = 50 mm 
e.o. opstelling, voorspiegel 2.2% terugkoppe
ling). De lengte van de trilholte (fase) is 
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Figuur 4.12: 
Het optisch vermogen als 
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gemeten aan de achter
spiegel. (Lichtpen en 
pellicle lext = 38 mm 
diode 70719). De stroom 
Is (figuur 4.9) is aan
gegeven. 
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4.3 Overige fysische metingen. 

4.3.1 Metingen aan het golflengtespectrum. 

Er zijn 4 verschillende soorten spectrale metingen gedaan 
met de opstelling geschetst in (figuur3.3): 

- het intrinsieke spectrum als functie van de stroom 
het spectrum o.i.v. terugkoppeling als functie van de 
stroom voor twee verschillende fasen van het terugkerende 
licht, corresponderend met maximaal en minimaal 
uitgestraald vermogen. 
het spectrum o.i.v. veel terugkoppeling en bij een lange 
trilholte 
het spectrum in de twee l.f.ruis gebieden van de meting 
bij korte externe trilholte. 

In figuur 4.13 zijn de modeintensiteiten 
weergegeven als functie van de stroom. Er zijn slecnts twee 
modi weergegeven, de andere modi vertonen het zelfde verloop 
als mode #. Opvallend in deze figuur is dat een mode, de 
hoofdmode, in intensiteit blijft toenemen terwijl de overige 
modi, bij een stroom Ie (hfdst 2.3.2), in intensiteit afne
men. (34) Dit gedrag is karakteristiek voor VSIS lasers met 
veel drempelruis. De stroom Ie is niet voor alle lasers ge
lijk en kan als functie van de laagdiktes worden ingesteld. 
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nevenmode van diode 3D8 #1 als functie van de 
stroom (intrinsiek) • ( À p+2 > À p) 
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Het mode gedrag wordt sterk heinvloed door de terugkoppeling. 
In figuur 4.14a is dit te zien. Uitgezet zijn weer de modein
tensiteiten als functie van de stroom, nu is echter de fase 
zo ingesteld dat het optische veLmogen aan de voorzijde maxi
maal is. De terugkoppeling is maximaal (CD opstelling), de 
lengte van de trilholte 50 mm. We kunnen drie gebieden onder
scheiden, ten eerste het gebied voor I < 55mA. In dit gebied 
treedt weer gain-suppressie op. Het tweede gebied, tussen 55 
en 57 mA, wordt gekenmerkt door een afname van de gain-sup
pressie, d.w.z de hoofdmode wordt kleiner terwijl de nevenmo
di groter worden. Ten slotte is er het gebied I> 57 mA, waar 
alle modi langzaam in intensiteit toenemen en de laser een 
multimodegedrag vertoont. Opgemerkt dient nog te worden dat 
de hoofdmode maximaal 6 maal zo groot is als de hoogste ne
venmode. Bij een fase instelling corresponderend met minimaal 
vermogen zien we een heel ander verloop(figuur 4.14b). De 
laser vertoont voor elke stroom een multimodegedrag en er 
treedt geen gain-suppressie op. 
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Figuur 4.14b: De intensiteit van 4 diodemodi als functie 
van de stroom van diode 3D8 #1. (feedback= 
2.2%, lext = 50 mm). De fase is zo ingesteld 
dat het vermogen aan de voorspiegel minimaal 
is. 

De volgende meting is verricht om het mode gedrag in het 
steile deel van l.f.ruis(figuur 4.15a I=37mA) en bij hogere 
stromen te analyseren. Een voorbeeld van deze metingen is 
weergegeven in figuur 4.15b. De stromen zijn aangegeven in 
figuur 4.15a. We zien dat bij I= 37.25 mA de afstand in het 
golflengtespectrum tussen de hoogste nevenmode en de 
hoofdmode vier modeafstanden is. Bij 1=37.75 mA zijn er twee 
nevenmodi vergelijkbaar van hoogte en bij nog hogere stromen 
ligt de hoogste nevenmode direct naast de hoofdmode. De 
verhouding van de intensiteiten van hoofdmode en hoogste 
nevenmode is uitgezet in figuur 4.15c. Hieruit blijkt dat na 
een snelle toename van de verhouding Ihoofd/Ineven, er weer 
een daling optreedt. 
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Figuur 4.15c: De verhouding van de intensiteit van de 
hoofdmode en de hoogste nevenmode als func
tie van de stroom. 
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Er is waargenomen dat er twee l.f.ruis gebieden te onder
scheiden zijn (figuur 4.3). Het verband tussen het spectrum 
en het ruisgedrag in de twee gebied~n is in de volgende me
ting aangegeven. In figuur ~.16a is een l.f.ruismeting weer
gegeven. 
Het spectrum is gemeten bij twee stromen, zowel bij maximale 
als minimale l.f.ruis(figuur 4.16b). Te zien is dat bij 42.8 
mA het laagste ruisnivo overeenkomt met een s.m. gedrag en 
het hoogste ruisnivo met een meer m.m situatie. Bij 45.1 mA 
treedt het minimum in l.f.ruis daarintegen op bij een m.m si
tuatie terwijl de maximale l.f.ruis samenvalt met een spec
trum dat springt tussen m.m. en s.m. De l.f.ruis van figuur 
4.8a laat een vrij plotselinge overgang zien in het ruisnivo. 
Deze overgang blijkt overeen te komen met het punt waar, bij 
minimaal l.f.ruisnivo, het spectrum overgaat van het s.m. 
naar het m.m gedrag. 

Een korte samenvatting van de spectrale metingen is als volgt 
- er treedt gain-suppressie op in de VSIS-laser zonder t.k. 

(34) 
onder terugkoppeling zijn er drie gebieden te onder 
scheiden in het gedrag van het spectrum als functie van 
de stroom. De gebieden kunnen op de volgende wijze 
gekarakteriseerd worden: 
a toenemende onderdrukking nevenmodi voor gunstige fase. 
b afnemende onderdrukking nevenmodi voor gunstige fase. 
c gelijkmatige toename van alle modi onafhankelijk van de 

fase. 
bij ongunstige fase is het spectrum in alle drie gebieden 
multimode. 
bij veel terugkoppeling en lange trilholte treedt een 
snelle toename op van de verhouding tussen hoofd en 
hoogste nevenmode als functie van stroom. Bij hogere 
stromen neemt de verhouding weer af. 

- in het eerste l.f.ruisgebied treedt de minimale l.f.ruis 
op bij de singlemode en in het tweede l.f.ruisgebied bij 
de multimode situatie. 
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Figuur 4.16a: 
De modulatie-index 
als functie van de 
stroom voor diode 3E6 
#3./J.Ith= 5.8% lext= 
82 mm. 

Figuur 4.16b: 
De golflengte spectra 
van 3E6 #3 gemeten 
bij 2 stromen, ter
wijl onderscheid ge
maakt is tussen maxi
male en minimale l.f. 
ruis. zie figuur 
4,16a. 
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4.3.2 Metingen aan het optische vermogen 

Bij de analyse van de l.f.ruismetingen is een Lr-karakteris
tiek behandeld met een discontinuiteit(figuur 8b). Tijdens de 
metingen is gebleken dat de LI meting (diode 70719) bij een 
lange trilholte de ondergrens vormt van de LI karakteristiek 
van figuur 4.12 voor stromen kleiner dan de snijpuntsstroom. 
In dit deel van de LI zijn een aantal kenmerkende punten aan 
te geven. Deze punten kunnen duidelijker aangegeven worden 
door de afgeleide van de Lr-karakteristiek te meten(methode 
zie figuur 3.1) Dit is gedaan als functie van de stroom voor 
verschillende hoeveelheden terugkoppeling. Er zijn drie 
stromen aan te wijzen in de situatie van maximale 
terugkoppeling waar de dL/di duidelijk verandert (figuur 
4.17). Dit zijn achtereenvolgens de nieuwe drempelstroom(punt 
A), de stroom waar een verlaging van de dL/di optreedt(punt 
B) en tenslotte de stroom waar een langzame toename van de 
helling begint(punt C). De stroom behorend bij de punten A en 
B is afhankelijk van de hoeveelheid terugkoppeling terwijl de 
stroom behorend bij punt C constant is. De stroom behorend 
bij punt C valt vrijwel samen met de stroom waar intrinsiek 
de tweede afgeleide van L naar I maximaal is, d.i. een 
mogelijke definitie van de drempelstroom. 

Een korte samenvatting van het LI gedrag is als volgt: 
- er blijft een stroom herkenbaar die overeenkomt met de 

intrinsieke drempelstroom(punt C). 
er zijn nog twee andere puntc~ aan te geven in de 
karakteristiek(A en B), waarbij A de nieuwe drempelstroom 
is. 
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Figuur 4.17: De afgeleide van het optisch vermogen naar de 
stroom van diode 70719 als functie van de 
stroom voor verschillende terugkoppelhoeveel
heden. 

4.3.3. Metingen van de autocorrelatiefunctie 

Voor het verkrijgen van inzicht in de intrinsieke en de door 
terugkoppeling heinvloede coherentie-eigenschappen is de 
autocorrelatie-functie gemeten (figuur 3.6). De volgende 
metingen als functie van laserstroom worden besproken: 

- de intrinsieke autocorrelatiefunctie 
- de autocorrelatie functie onder t.k. bij een korte 

trilholte 
- de autocorrelatiefunctie onder t.k. bij een lange tril

holte 
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Rond drempel hebben we intrinsiek te maken met een multi
mode laser en meten dan een aantal pieken op afstanden gelijk 
aan de optische len~te van de diode (figuur 4.18). De omhul
lende van deze pieken hangt vi l een Fourier-transformatie sa
men met de lijnvorm van de afzonderlijke modi in het golf
lengte spectrum. De breedte van de lijn is omgekeerd evenre
dig met de coherentielengte. 
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Figuur 4.18: Meting van de autocorrelatiefunctie met een 
Michelsen interferometer van diode RTS 701 *2 
bij een stroom van 39.7 mA (Ith = 38.8 mA in
trinsiek). 

De intrinsieke coherentie-lengtes van 4 verschillende diodes 
als functie van de stroom zijn gemeten(figuur 4.19). In hfdst 
2.8.2 is afgeleid dat de laserlijn in eerste benadering een 
Lorentz is. Dit betekent dat de autocorrelatiefunctie een ne
gatief exponentieel verloop als functie de tijd kent. De co
herentietijd is voor deze lijnvorm dan gedefinieerd als de 
(1/e) waarde van de autocorrelatiefunctie. De coherentietijd 
maal de lichtsnelheid levert dan de coherentielengte. Uit de
ze metingen blijkt dat de intrinsieke coherentie-lengtes rond 
drempel ongeveer 10 mm zijn. 
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Een meting van de autocorrelatiefunctie van een laser met 
t.k. is weergegeven in figuur 4.20. We zien rond t=O de auto
correlatie, bepaald door de diode mode, en op t=looptijd zien 
we intensiteit die wederom de diodemode informatie bevat 
terwijl het maximum hiervan een maat is voor de lijnbreedte 
van de externe modi (35). Opgemerkt dient te worden dat hier 
de autocorrelatie van alle modi tesamen gemeten is. De in
vloed van de optische terugkoppeling op de autocorrelatie
functie is aan de hand van twee metingen samen te vatten. Het 
betreft de coherentie-eigenschappen na een externe looptijd 
bij een trilholte van 43 mm, representatief voor de externe 
modi, en de coherentie eigenschappen rond het looptijdver
schil t=O bij een trilholte van 1 meter hetgeen representa
tief is voor de diodemodi. Er is gekeken naar de autocorrela
tiefunctie van een diode met geringe drempelruiseffecten, zo
dat het mogelijk is een autocorrelatie na een externe rond
gang te meten die niet sterk heinvloed is door fase-effecten. 

De autocorrelatie na een looptijd is weergegeven in figuur 
4.21. We zien dat rond drempel de autocorrelatie toeneemt tot 
0.35 en daarna weer langzaam afneemt. De afname wijst op een 
verbreding van de externe modi. Een tweede eigenschap blijkt 
uit een meting bij een lange externe trilholte voor verschil
lende hoeveelheden terugkoppeling. 
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In figuur 4.22 ZlJn LI karakteristieken weergegeven. De auto
correlatiefunctie gemeten bij verschillende stromen blijkt 
gerelateerd te zijn aan de Lr-karakteristieken. 

Voor het verkrijgen van inzicht in de vorm van de autocorre
latiefunctie is de logaritme van de autocorrelatiewaarde uit
gezet als functie van het looptijdverschil in de interferome
ter(figuur 4.23). De metingen zijn voor drie 
terugkoppelomstandigheden gedaan. Bij maximale terugkoppeling 
is te zien dat bij 62.4 mA de vorm van de 
autocorrelatiefunctie verandert. Bij lagere stromen hebben we 
te maken met een lineair verloop , (overeenkomend met een 
negatief exponentiele afval (Lorentz)), terwijl voor grotere 
stromen er een parabolisch verloop, (overeenkomend met een 
Gaussisch verloop), te zien is. Verder is gebleken dat bij 
62.4 mA de coherentielengte maximaal is. De fitting 
coefficienten zijn in de figuren 4.24a en 4.24b weergegeven. 
De overgang van de Lorentz naar de Gauss lijn blijkt samen te 
vallen met de discontinuiteit(punt B) in de LI. De stromen 
behorend bij de discontinuiteiten in de Lr-karakteristieken 
zijn in figuur 4.22 weergegeven. 

Een korte samenvatting van de autocorrelatiemetingen is als 
volgt 

de intrinsieke coherentielengtes rond drempel zijn 
ongeveer 10 mm. 

- de autocorrelatiewaarde na een looptijd in de externe 
trilholte bij de nieuwe drempel is vrijwel 0 terwijl er 
bij toenemende stroom een maximum optreedt. 
de vorm van de autocorrelatiefunctie voor kleine tijden 
verandert, gezien in het golflengtespectrum, van een 
Lorentz naar een Gauss bij het punt B in de Lr-karak
teristiek. 

- de coherentie-lengte neemt toe als functie van de stroom 
als de laserlijn Lorentzachtig is en neemt af als de 
laserlijn Gaussisch is. 
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Figuur 4.20: Meting van de autocorrelatiefunctie van de 
RTS 701 #2 bij een stroom van 45 mA. (o.i.v. 
t. k. ) 
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Figuur 4.22: Het optisch vermogen als functie van de 
stroom van EJE 158 #55 voor de intrinsieke en 
drie terugkoppelsituaties. lext = 1 meter. 
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Figuur 4.24a: De coherentielengtes van de diodemodes van 
EJE 158 #55 bepaalt als functie van de stroom 
voor drie terugkoppelsituaties lext = 1 
meter. 
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Figuur 4.24b: De coherentiecoefficienten van de diodemodes 
van EJE 158 #55 bepaalt als functie van de 
stroom voor drie terugkoppelsituaties. lext = 
1 meter. 

4.2.2. Hoogfrequentruis metingen 

De reden voor de h.t.ruismetingen van een laser o.i.v. t.k. 
is het feit dat er op drempel in de autocorrelatie functie na 
een looptijd nauwelijks externe mode effecten te zien zijn 
(figuur 4.21). 
De h.f.ruis is tevens gemeten bij hogere stromen om het ver
band te onderzoeken tussen de discontinuiteiten in de Lr-ka
rakteristiek en het h.f.ruisgedrag. De volgende hoogfrequent
ruis(h.f.ruis) metingen als functie van laserstroom worden 
besproken: 

- het intrinsieke h.t.ruisgedrag 
-het h.t.ruisgedrag onder t.k. van 0.1 tot 1.3 GHz 
- het h.t.ruisgedrag onder t.k. rond 400MHz 
- het h.t.ruisgedrag onder t.k. rond 1GHz 

Allereerst is het intrinsieke gedrag bekeken. Er is gemeten 
(figuur3.4) in het frequentie interval van 0.1 GHztot 1.3 
GHz bij verschillende laserstromen. 
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Een voorbeeld van een meting is in figuur 4.25 weergegeven. 
Dit verloop is kwalitatief in overeenstemming met het model 
van hfdst 2.8.1. Het kwadraat van de frequenties overeenko
mend met het maximum in de hf-ruis zijn in figuur 4.26 uitge
zet als functie van de stroom. De meetpunten liggen op 
een rechte beschreven door formule 2.66. We zien echter dat 
er voor lage stromen een afwijking is; hiervoor is geen 
verklaring. 

In figuur 4.27 zijn zowel de intrinsieke LI als de t.g.v. van 
de terugkoppeling verschoven LI weergegeven. In deze laatste 
LI zijn de discontinuiteiten aangegeven. Een hf meting is 
weergegeven in figuur 4.28. Hieruit blijkt dat zelfs beneden 
de nieuwe drempelstroom al pieken in het h.t.ruisspectrum 
aanwezig. Deze pieken zijn een gevolg van het feit dat het 
niet-lineaire medium de externe modi gaat mengen zodat 
allerlei verschilfrequenties ontstaan die in het beschouwde 
frequentiegebied te zien zijn (1). De pieken liggen bij 
frequenties die een veelvoud zijn van de looptijdfrequentie 
(200 MHz). 

Voor het bepalen van de piekvormen en piekbreedtes als func
tie van de stroom is het spectrum nauwkeuriger bekeken en wel 
door de frequentiescan te beperken tot 100 MHz terwijl de 
bandbreedte van de spectrum-analyser verkleind is van 1MHz 
tot 100kHz. In de figuren 4.29a t/m 4.29d zijn de metingen 
voor een viertal stromen weergegeven. De figuren zijn zo ge
kozen dat van elk stroomgebied, aangegeven in figuur 4.27, 
een meting is weergegeven. Uit de figuren blijkt dat er v66r 
het punt A zich een piek gevormd heeft, dat tussen A en B de 
piek zich splitst in meerdere subpieken terwijl de lijn ver
smald is. Tussen B en C verdwijnt de scherpe opsplitsing, er 
zijn wel lage, brede pieken aanwezig. Bij stromen voorbij 
punt C tenslotte treedt er een brede piek op die als functie 
van de stroom in intensiteit toeneemt en breder wordt. Opval
lend is verder dat de totale lijn bijna 100 MHz breed gewor
den is. 

De piekbreedtes zijn als functie van de stroom tot 2% boven 
drempel weergegeven in figuur 4.30. In figuur 30 is te zien 
dat van beide pieken de breedte sterk afneemt. Voor stromen 
groter dan 1.02 Jth splitst de piek in meerdere subpieken, 
terwijl er verder een discontinuiteit optreedt in de piek
vorm. 

Een korte samenvatting van de verschijnselen waargenomen bij 
de h.t.ruismetingen is als volgt: 

- het al optreden van pieken in het h.f.ruis spectrum 
beneden drempel 
de versmalling van de pieken tot vlak na de nieuwe 
drempelstroom. 
de opsplitsing in meerdere pieken wanneer de diodestroom 
groter is als 1.02 * Ithfb. 
het verbreden van zowel de omhullende als van de 
subpieken in het gebied AB in de LI. 
het verdwijnen van de subpieken in het gebied BC in de LI 
het opkomen van een brede piek in het gebied na het 
punt C in de LI. 
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Figuur 4.25: De RIN als functie van ~e frequentie voor de 
intrinsieke situatie EJE 158 #50 
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5. Modellen 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten besproken worden en er 
zal geprobeerd worden met enige modellen een aantal metingen te 
beschrijven. 
De volgende punten zullen aan de orde komen 

- De terugkoppelfaktor voor coherente terugkoppeling. 
- De terugkoppelfaktor en het effect op een effectieve ref-

lectiecoëfficient voor niet volledig coherente terugkop 
peling. 

- De beschrijving van de Lr-karakteristieken van voor en 
achter spiegel zoals waargenomen in de figuren 4.12 en 4.13. 

- Een beschrijving van het gedrag van de halfgeleiderlaser 
o.i.v. terugkoppeling 

5.2. De terugkoppelfaktor voor coherente terugkoppeling 

De optische terugkoppeling is te beschrijven m.b.v een gecorri
geerde fotonenlevensduur (27). De intrinsieke fotonenlevensduur 
wordt o.a. bepaald door de reflectie-coëfficienten van de spie
gels. De optische terugkoppeling kan dan modelmatig verwerkt 
worden in een effectieve reflectie-coëfficient. De resulterende 
amplitude van het electrische veld in de laser is de som van de 
directe reflectie aan de laserspiegel en de reflectie via de 
terugkoppelspiegel (zie figuur 5.1). 

Eoeiwt t2Eoeiwt --
Er -r3t2Eoeiw(t-T) --

lext 

Figuur 5.1: Electrisch veld na een rondgang in externe 
trilholte. 

Na een reflectie levert dit een resulterend veld gelijk aan 

E JWt 
0 

·w(t-T) ~ Eo 5. 1 

waarbij r2 en r3 de amplitudereflectiecoëfficienten zijn,_ · t2 
de ampli tudetransmissiecoëfficient is en T=2 lextiC. Uit deze 
relatie is een effectieve reflectie-coëfficient af te leiden. 

5.2 

De intrinsieke fotonenlevensduur is gedefinieerd als 

5.3 

na substitutie van reff voor r2 levert dit 
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1/Tp = c/n ( ~i + 1/1 ln 1/r1 

wat benadert kan worden door 

1/Tp = c/n ( CXi + 1/1 ln 1/r1 r2 + (1/1) (t22 

Als deze aangepaste uitdrukking voor Tp ingevuld wordt in de 
bewegingsvergelijking voor het electrische veld (afgeleidt uit 
form. 2.13) levert dit 

En = 1/2 ( G ~ ) En - 1/2 c/n 1/1 (t22 
Tp 

5.5 

In dit model Z1Jn de multiple reflecties verwaarloosd. De bewe
gingsvergelijking voor het electrisch veld beschrijft situaties 
waar het terugkerende veld nog een relatie heeft met het in de 
laser aanwezige veld. 

5.3 De terugkoppelfaktor en het effect op een effectieve 
reflectiecoëfficient voor niet volledig coherente terugkop
peling 

Bij de vorige afleiding is ervan uitgegaan dat het licht volle
dig coherent is. In het hfdst 4 is aangegeven dat met name 
rond drempel de coherentie-lengte maar ongeveer 10 mm is en dat 
de autocorrelatiewaarde na een looptijd in alle gevallen veel 
kleiner (maximaal 0.35) dan 1 is. Het is voor de beschrijving 
van de Lr-karakteristieken van de figuren 4.12 en 4.13 daarom 
nodig een effectieve-reflectiecoëfficient te berekenen die 
afhankelijk is van de coherentiegraad van het laserlicht. We 
gaan uit van het zelfde model als in figuur 5.1 maar voegen een 
momentane faseterm toe aan het E-veld. De faseterm wordt toege
voegd omdat deze fluctueert en een verlies in coherentiegraad 
kan veroorzaken. 

i(Wt+ln(t)) 
E = E0 e Y 5.6 

waarin E0 de tijdsonafhankelijke amplitude van het op de spie
gel vallende licht. Het resulterende veld is nu gegeven door 

i(wt+lp(t)) 2 i(w(t-T)+lp(t-T)) 
Er(t)= r2 E0 e - t2 r3 E0 e 5.7 

De intensiteit van het resulterende veld wordt nu bepaald door 
het produkt van het resulterende veld en zijn complex toege
voegde. 

5.8 

= ( r2 
i(Wt+lp(t)) 

E0 e - t22 r3 
i (w( t-T) + lp(t-T)) 

E0 e x 

( r2 
-dwt+lp(t)) 

Eo e - t22 r3 
-i(W(t-T) +lp(t-T)) 

E0 e 

= r2 
i(Wt+lp(t)) 

E0 e 
E -i(Wt+lp(t)) 

r2 oe + 
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t22 r3 Eo ~(w(t-t)+lp(t-t)) r2 Eo ëi{Wt+lp(t)) + 

r2 Eo ~(w +lp(t)) t22 r3 Eo -4{w(t-T) +tp{t-T)} + 

2 i(W(t-T)+lp(t-T)) 2 -i(w(t-t)+t.p(t-T)} 
t2 r3 Eo e t2 r3 E0 e 

dit levert 

De faseterm j(lp(t)-tp(t-t)) fluctueert als functie van de 
tijd. Een gemiddelde waarde van de faseterm kan verkregen wor
den door het ensemble gemiddelde te nemen. Het ensemblegemid
delde is als volgt gedefinieerd (37) 

T 
I= <E(t) E(t-tt> = lim 1/2T / E(t)E(t-T)•dt 

~0<1 -T 

met 

G(T) = <j(l.p(t)--tp{t-t)) > 

levert dit 

5 0 1 0 

5 0 11 

5 0 12 

Er zijn nu twee limietgevallen te onderscheiden voor de effec
tieve reflectie coëfficienten 

het coherente geval met G(T) = 1 met een reff van 

5 0 13 

het incoherente geval met G(T) = 0 met een reff van 

5 0 14 

Hiermee kan het effect van de coherente en gedeeltelijke inco
herente t.k. op de genoemde Lr-karakteristieken beschreven wor
den. 

N.B. 
In formule 5.6 is de amplitude E0 tijdsonafhankelijk 
verondersteld. Als dit niet het geval moet er in formule 5.8 
onderscheid gemaakt worden tussen de termen I(t) en I(t-T). Dit 
betekent dat als deze termen sterk tijdsafhankelijk zijn, bij 
veel terugkoppeling en ver boven drempel, de term I(t-T) 
beschouwd kan worden als een ruisbron die weinig correlatie 
meer heeft met I(t). 
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5.4 Gedrag LI aan voor-en achterspiegel. 

De waargenomen asymmetrie in Lr-karakteristiek (figuur 4.11 en 
4.12) aan voor en achterspiegel kan met het volgende model be
schreven worden. In paragraaf 5.3 is aangetoond dat de effec
tieve reflectiecoëfficient afhankelijk is van de coherentie
graad van het licht en is voor twee limietgevallen afgeleid. In 
hfdst 2.7.2 zijn de drempelstroom en de externe differentiele 
quanturn efficiency's van voor-en achterspiegel afgeleid als 
functie van de twee spiegelreflectie coëfficienten. 

een drempelstroom 

Ith = A d/Tlsp (Jo + 1IB r (C(j + 111 ln ( 1lr2 r,))) 5.15 

en een efficiency van de voorspiegel 

Tl 2 = Tl i 1 • 6 * D I 1 + D * C( m I (C( m + C( i ) 5.16 

en een efficiency van de achterspiegel 

5. 17 

waarin de grootheid D gegeven wordt door 

5. 18 

Voor het beschrijven van de Lr-karakteristiek onder t.k. wordt 
voor r2 voor het coherente geval gesubstitueerd 

en voor het incoherente geval 

reff = r2 V(1 + t24 r321 r22) 

5.19 

5.20 

De Lr-karakteristieken volgend uit deze veranderde drempelstro
men en efficiency's voor de achter en voorspiegel zijn uitgezet 
in figuur 5.2. 

c:: achterspiegel 
c:: voorspiegel Q) 

Cl 
Q) 0 r3 .. 0.22 Cl e 
0 a coherent t. O<i 81.5 cm-1 e Q) 

.. 
t. b incoherent > Q) 

> intrinsiek s:::. c u s:::. Ul u ...... 
Ul ~ ...... a. 
~ 0 a. 
0 

0.9 1.0 1.1 I/Ith 0.9 1.0 1.1 IIIth 

Figuur 5.2: Berekende LI voor voor- en achterspiegel drie 
gevallen intrinsiek en coherente en incoherente 
terugkoppeling. 
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Over de LI aan de achterspiegel ZlJn de volgende punten op te mer
ken. De drempelstroomverschuiving is groter voor coherente t.k. 
dan voor incoherente t.k. De invloed van de t.k. op efficiency is 
moeilijker in te zien omdat deze van twee faktoren afhankelijk 
is. De t.k. vermindert de totale spiegelverliezen, omdat reff gro
ter is dan r2 en daardoor crm kleiner is dan voor de diode zonder 
t.k. De som van de efficiency's (voor- en achterspiegel) wordt 
daardoor lager. 

De verhouding van de efficiency's, grootheid D, wordt ongelijk aan 
een en het optisch vermogen uitgestraald via de achterspiegel is 
dan groter dan dat via de voorspiegel. Conclusie is dat de ef
ficiency aan de achterzijde niet noodzakelijk groter wordt door de 
t.k. De efficiency's bij coherente en incoherente t.k. aan de 
voorzijde van de diode nemen af omdat beide faktoren een verlaging 
veroorzaken. De Lr-karakteristiek en aan de voorspiegel van de 
coherente en de incoherente terugkoppeling blijken elkaar te kun
nen snijden bij een stroom Is. Uitgaande van de twee limietgeval
len elk met hun drempelstroom en efficiency is het snijpunt op de 
volgende wijze uit te rekenen. 

De relatie tussen L en I wordt voor het coherente geval gegeven 
door 

Lcoh = ncoh (Ithcoh - I) 

en voor het incoherente geval door 

Lincoh = nincoh (Ithincoh- I) 

De stroom waar de beide gevallen het zelfde optische vermogen uit
stralen wordt gegeven door 

nincoh Ithincoh - ~coh Ithcoh 
Is = -----------------------------------

ncoh 5.21 

Een kwantitatieve vergelijking met de metingen (figuur 4.11 en 
4.12), diode 70719, kan op basis hiervan gemaakt worden. De waarde 
van twee constante grootheden namelijk de optische verliezen i en 
de reflectiecoefficient van de terugkoppelspiegel r3, zijn in dit 
geval van belang • De r3 kan bepaald worden uit de verhouding van 
de efficiency's aan voor en achterzijde van de laser in het geval 
van coherente terugkoppeling uit de figuur 4.11 en 4.12. Dit le
vert een r3 van 0.22. De drempelstroomverschuivingen kunnen gefit 
worden door voor de interne verliezen cri 81.5 cm-1 aan te ne
men. De intrinsieke efficiency is volledig bepaald door de interne 
efficiency en de optische verliezen. Uitgaande van de interne ver
liezen (81 cm-1) kan de interne efficiency berekend worden en deze 
bedraagt 0.91 hetgeen een redelijke waarde is ref. De berekende en 
gemeten waarden voor de drempelstroomverschuivingen en de stroom 
van het snijpunt zijn in de volgende tabel aangegeven. 

gemeten 
berekend 

6.5% 
6.5% 

Itho-Ithincoh 

2.7% 
1. 1% 

Is-Ithcoh 

16.6% 
17.7% 
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De afwijking van incoherente drempelstroomverschuiving en de 
plaats van het snijpunt wordt veroorzaakt doordat het licht nog 
niet geheel incoherent is (G(T) > 0 ). 

Hiermee is aangetoond dat de voor- en achterspiegel van de half
geleider laser zich principieel anders gedragen. Het snijpunt van 
de raaklijnen van de Lr-karakteristiek optredend aan de voor
spiegel kan met dit model beschreven worden. 

5.5 Gedrag van de halfgeleiderdiode rond drempel onder optische 
terugkoppeling. 

Het gedrag van een halfgeleiderdiodelaser onder veel optische te
rugkoppeling kan op de volgende wijze beschreven worden. We zul
len het gedrag analyseren met als leidraad figuur 5.3, de karak
teristieke punten zijn aangegeven. Dit is de Lr-karakteristiek 
overeenkomend met figuur 4.12 en is gekozen omdat het gedrag van 
de laser gemeten aan de achterzijde representatief is voor het 
gedrag in de lasertrilholte. 

1 

intrinsiek 

stroom 

figuur 5.3: De Lr-karakteristiek gemeten aan de achterspiegel, 
representatief voor het LI gedrag van een laser 
o.i.v. t.k. rond drempel. 

De nieuwe drempelstroom(Punt A). 

De drempelstroomverschuiving is afhankelijk van de interne op
tische verliezen en van de hoeveelheid licht dat teruggekoppeld 
wordt in de laser(hfdst 5.4). Beide termen zijn laserafhankelijk 
(zie hfdst 3.2 en 2.62). In hfdst 5.4 is afgeleid dat de maximale 
drempelstroom verschuiving correspondeert met een situatie van 
coherente terugkoppeling. Dit is echter in strijd met de gemeten 
intrinsieke coherentie-lengtes rond drempel en met de resultaten 
weergegeven in figuur 4.21 waaruit blijkt dat de autocorrelatie
waarde na een externe looptijd vrijwel nul is. 
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De drempelstroomverschuiving kan verklaard worden door aan te ne
men dat er laserwerking gaat optreden op het moment dat een 
coherente externe mode aan de laservoorwaarde voldoet. Er zijn 
een aantal metingen die deze verklaring ondersteunen. Bij de 
l.f.ruis metingen is aangegeven dat de steilheid van de l.f.ruis 
als functie van stroom bij toenemende terugkoppeling groter 
wordt. 

Uit figuur 2.13 blijkt dat een grotere steilheid voor drempel 
veroorzaakt kan worden door een lage spontane emissie faktor wel
ke weer een gevolg kan zijn van een kleinere externe mode af
stand. Opgemerkt dient te worden dat het om een trend gaat omdat 
de spontane injectiefaktor van de VSIS (3E-6 (7) ) veel kleiner 
is dan de in de figuur 2.13 aangegeven waarden. Uit figuur 4.6b 
blijkt dat het stroomverschil tussen twee ruisuitbarstingen even
redig is met de afstand tussen de externe modi. Een volgende aan
wijzing is te vinden in figuur 4.15c, we zien hier een snelle 
toename van de hoofdmode en aangezien de verhouding van de modi 
samenhangt met de spontane emissie faktor (nl meer spontane emis
sie geeft een kleinere verhouding) (4) duidt dit op een mode, be
paald door de externe trilholte. Verder blijkt uit metingen
(figuur 4.28 en 4.30) dat er al voor drempel pieken aanwezig zijn 
in het h.f.ruisspectrum en dat deze tot vlak na drempel sterk 
versmallen. 

Deze pieken zijn een gevolg van een menging door het niet li
neaire medium van externe modi (36). Met voorstaande aanwijzingen 
betekent dit dat de nieuwe drempelstroom bepaald wordt door een 
externe mode. 

N.B. Enkele opmerkingen t.a.v. de autocorrelatiemetingen die in 
strijd lijken te zijn met de drempelstroomverschuiving als gevolg 
van de coherente terugkoppeling. De autocorrelatiewaardes na een 
looptijd rond drempel zijn op de volgende wijze te verklaren: 

Het totale E-veld wordt gegeven door 

E(t-"t) = L Em(t-"t) 
m 

i w~{t- -r) e 5.22 

waarbij de index 
tiewaarde kan op 

m duidt op de externe mode m. De autocarrela
de volgende wijze bepaald worden 

5.23 

Vervolgens bepalen we het ensemble gemiddelde waarbij de or
thogonaliteit van de verschillende modi E-velden in aanmerking is 
genomen 

< E ( t) E ( t-"t) > = L < E ( t) E ( t-"t )>JWm"t 
m m 

2 
m . 

G ( "t) I E ( t) 1
2 = r I Em ( t )I Gm ("t) ~ Wm "t 

m 

De gemeten autocorrelatiefunctie wordt nu gegeven door 

G ( 1" ) 
[~m ( t )1 2 

Gm ( 1") ei UJm"l" 
5.24 
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De totale autocorrelatiefunctie bevat de naar hun sterkte gewogen 
autocorrelaties van de afzonderlijke externe modi. Rond de drem
pelstroom zal het vermogen van de laserende externe mode klein 
zijn en dit heeft tot gevolg dat in de autocorrelatiefunctie rond 
t=O de spontane emissie sterk overheerst. De totale autocorrela
tiewaarde na een looptijd zal daarom vrijwel nul zijn omdat de 
totale autocorrelatiewaarde na een looptijd alleen uit de enige 
laserende externe mode bestaat. 

Het stroomgebied van A naar B 

In dit gebied moet onderscheid gemaakt worden tussen een korte 
(40mm) en een lange trilholte (400 mm). In figuur 5.3 is te zien 
dat er voor de korte trilholte fluctuaties in het uitgangsvermo
gen optreden tussen de LI gegeven door lijn S (single modegedrag) 
en de lijn M (multimode gedrag). Als functie van de fase zullen 
de externe modi een varierende versterkingsfaktor in de diode 
hebben en op het moment dat voor een mode de detuning erg klein 
of nul wordt zal er t.g.v. de gain suppressie een single mode
gedrag optreden met een hoge coherentiegraad. De LI van de lange 
trilholte valt samen met de lijn M. In figuur 4.24a is aangegeven 
dat de diodelijn gemeten bij een lange externe trilholte in dit 
gebied een Lorentzvorm heeft en bij toenemende stroom smaller 
wordt. In een h.f.ruis meting is waargenomen dat direkt boven de 
drempelstroom de piekbreedte een minimum vertoont en dat bij toe
nemende stroom meedere pieken ontstaan. De laatste voor dit 
stroom gebied van belang zijnde meting is weergegeven in figuur 
4.16. Hieruit blijkt dat de single mode situatie samenvalt met de 
minimale ruis. 

De waargenomen verschijnselen bij een lange trilholte kunnen op 
de volgende wijze verklaard worden. In hfdst 2.8.3 is aangegeven 
dat voor een singlemode laser o.i.v veel terugkoppeling ver boven 
drempel een situatie optreedt die beschouwd kan worden als een 
toestand van chaos. De toestand van chaos wordt aangenomen op het 
moment dat de relaxatieoscillaties entdempt worden. Het gevolg is 
dat er een lijnverbreding optreedt t.g.v. van fluctuaties in de 
ladingsdrager concentratie die brekingindex variaties veroorza
ken. De situatie die hier beschouwd wordt ligt niet ver boven 
drempel en de laser vertoont multimodegedrag. De voornoemde be
schouwing mag hier dus niet toegepast worden. Er zijn evenwel me
tingen gedaan die aanleiding geven tot de verwachting dat er hier 
ook een chaos-achtige toestand optreedt. Het belangrijkste gege
ven is dat direkt na drempel in het h.f.ruis spectrum een verbre
ding van de omhullende en een opsplitsing in meerdere subpieken 
optreedt. Verder is de LI (M) te beschouwen als een gevolg van 
een niet volledig coherente terugkoppeling waarvan de coherentie 
als functie van de stroom verder afneemt. De coherentieafname 
wordt veroorzaakt door het feit dat het incoherente deel van het 
teruggekoppelde licht beschouwd kan worden als niet gecorreleerd 
licht geinjecteerd in de laserende externe mode. Bij een korte 
trilholte is er een fase afhankelijkheid. Deze wordt veroorzaakt 
door de verstemming van de externe mode t.o.v. de diodemode. Bij 
juiste fasepassing zal de laser op een externe mode gaan laseren 
terwijl de andere modi sterk onderdrukt worden door de kleine 
spontane injectie(zie hfdst 2.3.2 ). 
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Bij een korte trilholte lengte is de externe modeafstand groot en 
zijn er grote effecten te verwachten omdat de laserende mode ver 
verstemt kan worden voordat er twee modi symmetrisch t.o.v. het 
diodemode maximum liggen. Bij de symmetrische verstemming zal een 
multimode gedrag optreden. Een verhoging van het ruismaximum zal 
ook optreden als de stroom toeneemt omdat dan de diodemode smal
ler wordt en het gevolg van een verstemming groter zal zijn. 

De discontinuiteit B 

Bij het punt B verandert de autocorrelatiefunctie rond t=O (diode 
mode) van vorm (figuur 4.23) en wel van negatief exponentieel 
naar Gaussisch. De l.f.ruis(figuur 4.15a) vertoont de aanzet tot 
een toename en in het spectrum (figuur 4.14a ) begint een afname 
van de gain suppressie. De metingen kunnen op de volgende wijze 
verklaard worden. In het gebied AB hebben we gezien dat de exter
ne mode breder kan worden terwijl de diodemode smaller wordt. Het 
is nu mogelijk dat de externe modi niet meer beschouwd kunnen 
worden als afzonderlijke modi maar overlappen en dat de diodemode 
bepalend is voor het verdere gedrag. De diodemode kan ook in een 
toestand van chaos terecht komen en een aanwijzing hiervoor is de 
Gaussische lijnvorm die hier ontstaat. Een toestand van chaos be
schreven in hfdst 2.8.3. geeft n.l. aanleiding tot een Gaussische 
lijnvorm. (31a) 

Het gebied van punt B naar de oude drempelstroom (punt C). 

In dit gebied neemt de coherentiecoefficient(b) af bij toenemende 
stroom figuur 4.24b, de l.f.ruis neemt toe (figuur4.9a) en de 
subpieken verdwijnen in het h.f.ruisspectrum (figuur 4.29c) ter
wijl de omhullende voortdurend breder wordt. Bij een korte tril
holte is waargenomen dat de modeonderdrukking afneemt (figuur 
4.14a). Deze metingen zijn te verklaren met het feit dat door de 
toenemende incoherentie een niet gecorreleerde injectie in de 
laserende mode ontstaat. De afstand tussen de lijnen M en S wordt 
steeds groter resulterend in steeds hogere ruisuitbarstingen. Bij 
een korte trilholte is het al of niet bereiken van een volledig 
coherente vorm van terugkoppeling afhankelijk van intrinsieke 
gain suppressie mogelijkheden. 

Het gebied na punt C 

In dit gebied blijf de autocorrelatiewaarde zowel na een looptijd 
als rond t=O afnemen, het spectrum wordt steeds meer multimode, 
de minimale ruis komt voorbij de multimode situatie. Deze me
tingen zijn weer te beschrijven met de toenemende hoeveelheid 
niet gecorreleerd licht in de laserende mode. Bij een bepaalde 
stroom afhankelijk van laser, hoeveelheid terugkoppeling en leng
te van externe trilholte zal het voor de laser niet meer mogelijk 
zijn een singlemodegedrag te vertonen als functie van fase en 
zijn de ruisuitbarstingen verdwenen. De laser heeft dan een mul
timode golflengte spectrum. 
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6 Conclusies 

In dit hoofdstuk worden enerzijds de metingen opnieuw kort samen
gevat, 1, terwijl verder een samenvatting van de interpretaties, 
2, gemaakt is. Tenslotte worden een aantal aanbevelingen voor 
verder onderzoek gedaan. 

1 uit de metingen zijn de-volgende punten naar voren gekomen: 

De drempelruis vertoont een maximum als functie van toenemende 
hoeveelheid terugkoppeling, de laser blijft bij erg veel terug
koppeling fasegevoelig en er treden nog ruisuitbarstingen op. Bij 
een afnemende trilholtelengte neemt de l.f.ruis toe. Verder 
treedt er, bij veel terugkoppeling, als functie van stroom een 
opsplitsing op in twee gebieden. De twee gebieden worden gekarak
teriseerd door het minimale l.f.ruis nivo dat als functie van de 
fase van t.k. kan optreden, direct na de drempelstroom onder 
t.k. is het minimale ruisniveau lager dan bij stromen groter dan 
de intrinsieke drempelstroom. Voor de opsplitsing blijkt de mini
male ruis op te treden als de laser een single modespectrum heeft 
terwijl erna het multimodespectrum overeenkomt met het minimale 
ruisnivo. Het l.f.ruis gedrag gemeten aan voor- en achterspiegel 
is verschillend. 

Overige fysische metingen 

Het golflengtespectrum wordt sterk heinvloed door de terugkoppe
ling. Bij korte trilholtes blijken er als functie van de fase van 
de t.k., rond drempel, overgangen op te treden tussen een single
mode en een multimodespectrum. Bij lange trilholte is er, als 
functie van de stroom, eerst een aanzet tot singlemodegedrag maar 
bij een bepaalde stroom wordt het spectrum weer meer multimode. 

In de Lr-karakteristiek bij een lange trilholte zijn een aantal 
discontinuiteiten aan te geven{figuur 6.1). 



figuur 6.1 
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1 

intrinsiek 

stroom 

Een weergave van een Lr-karakteristiek ontstaan 
t.g.v terugkoppeling. De discontinuiteiten zijn 
aangegeven. 

De autocorrelatieeigenschappen worden sterk heinvloed door de te
rugkoppeling. De autocorrelatiewaarde na een looptijd in de ex
terne trilholte blijkt vrijwel nul te zijn. De autocorrelatie
functie rond t = 0 gemeten als functie van de stroom blijkt van 
een negatief exponentieel gedrag in een Gauss gedrag te verande
ren. Het omslagpunt correspondeert met een discontinuiteit(B) in 
de Lr-karakteristiek, ook is gebleken dat de coherentielengte van 
de diodemode bij het omslagpunt maximaal is. 

In het h.f.ruisspectrum blijken al pieken op te treden bij een 
laserstroom kleiner dan de verschoven drempel. De pieken ver
smallen tot een bepaalde stroom bereikt is, daarna treedt er een 
opsplitsing in subpieken op terwijl de omhullende gaat verbre
den. Als de stroom verder toeneemt verdwijnen de subpieken weer 
en er ontstaat een brede piek. 

2 interpretaties en aanbevelingen 

In hoofdstuk 5 is aangetoond dat het verschil in l.f.ruis gedrag 
van voor- en achterspiegel principieel is en beschreven kan 
worden met een effectieve reflectiecoefficient, waarin de 
terugkoppeling verwerkt is. Het gedrag van de diodelaser rond 
drempel, bij een lange trilholte kan op de volgende wijze 
beschreven worden. De verlaagde drempelstroom wordt bepaald door 
de inkoppeling van het licht in de externe trilholte en de 
interne optische verliezen. Het laserproces begint omdat een 
coherente externe mode aan de laservoorwaarde voldoet. 
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Dit betekent dat het gedrag van de laser bepaald wordt door de 
externe modeafstand en dat de spontane emissie bijdrage in deze 
laserende mode klein is. Bij toenemende stroom ontstaan er fluc
tuaties in de ladingsdragers concentratie, die veroorzaakt kunnen 
worden door de entdempte relaxatie-oscillatie en fluctuaties in 
de brekingsindex tot gevolg hebben. De coherentiegraad van de ex
terne mode wordt minder zodat de drempelstroomverschuiving 
t.g.v. deze externe mode kleiner wordt. De breedte van de diode
mode neemt als functie van de stroom nog steeds af. Als de stroom 
gelijk geworden is aan de stroom behorend bij de tweede discon
tinuiteit(B) verandert de vorm van de autocorrelatiefunctie van 
de diodemode van negatief exponentieel naar Gaussisch. Deze 
vormverandering kan veroorzaakt worden doordat de fluctuaties van 
ladingsdragers zo groot geworden zijn dat de externe modi elkaar 
gaan overlappen. Gevolg is dat de diodemode ook gevoelig wordt 
voor de fluctuaties en gaat verbreden. De diodemode wordt dan 
bepalend voor de spontane emissie bijdrage in de laserende mode 
en dus ook voor de lasereigenschappen. Bij toenemende stroom 
blijft de diodemode verbreden. Bij een korte trilholte is de 
laser fasegevoelig en wordt voor een bepaalde waarde van de fase 
singlernode. Bij toenemende stroom wordt de niet gecorreleerde 
bijdrage in de laserende mode groter. Gevolg is dat het 
singlemodegedrag moeilijker optreedt en boven een bepaalde stroom 
zal de laser een multirnode spectrum hebben. 

Uitgaande van deze metingen en de interpretatie hiervan zijn een 
aantal vervolgexperimenten zinvol. 

a Het verifieren van de verbreding van de externe modi als 
functie van de stroom en het zoeken naar de 
relaxatieoscillatie direct na drempel • 

b Een verder onderzoek naar de subpieken in het 
h.f.ruisspectrurn. 

c Een onderzoek naar de interne optische verliezen 
in de VSIS laser dit in aansluiting op de lasernote 
betreffende de externe differentiele quanturn 
efficiency. 

d Het onderzoeken of de optische verliezen en de interne 
efficiency éénduidig bepaald kunnen worden uit een 
terugkoppelexperirnent. 

Allen die hebben meegewerkt, in het bijzonder de N.V. Philips, 
aan het realiseren van dit afstudeeronderzoek wil ik hierbij 
hartelijk dankzeggen. 
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8 Nomenclatuur 

A 

Am 

Bij 

c 
d 
Dij 
E,Em,Eo,Er 
F(x) 
f 
G 
G(t) 
g 
gmax 
Im 
I 
Ith 
Ithfb 
jth 
K 
Km 
1 

m3/s 

V/m 

1/s 

m/s 
m 
1 /m3 
V/m 

1/s 

1/m 
1/m 

w;m3 , 1 /m3 

A 
A 
A 
A/m2 

1/m 
m 

lext m 
L,Lcoh,Lincoh W 
m 
N 

No 

n 
P,Pm 
P(E21) 
Qm 
R 

Rtot 
R 1, 2 
reff 

R1,2 

rij 
t 
t2 
Urn 
vg 
x 

m/s 
m 
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everedigheidsconstante tussen gain(g) 
en aantal ladingsdragers(N) 
complexe amplitude van het electrisch 
veld 
overgangswaarschijnlijkheid van 
gestimuleerde proces 
lichtsnelheid in vacuum 
aktieve laagdikte 
diffu-sietermen 
amplitude van het e.m. veld 
genormeerde laterale amplitudeverdeling 
bezettingsgraad volgens Fermi-Dirac 
aantal gestimuleerde overgangen per sec 
autocorrelatiefunctie 
optische gain 
maximale optische gain 
modeintensiteit, aantal fotonen 
diodestroom 
drempelstroom 
drempelstroom onder terugkoppeling 
drempelstroomdichtheid 
astigmatisme parameter 
golfgetal 
lengte diodetrilholte 
lengte externe trilholte 
uitgestraald optisch vermogen 
modenummer 
aantal electron-gatparen per volume
eenheid 
aantal electron-gatparen per volume
eenheid nodig voor populatieinversie 
brekingsindex 
polarisatie 
fotonendichtheid met energie E21 
kwaliteitsfaktor mode m 
aantal spontane overgangen geinjecteerd 
in de laserende mode 
totaal aantal spontane overgangen 
amplitude spiegelreflectiecoefficienten 
effectieve amplitude 
spiegelreflectiecoefficient 
intensiteitsspiegelreflectie 
coefficienten 
aantal overgangen per seconde 
tijd 
amplitude transmissiecoefficient 
niet genormeerde mode beschrijving 
groepssnelheid in het medium 
laterale coordinaat 



y 
z 

ex 

er 
1'p ,. 

n 
w 

1/m 
1/m 

1/s 

m 
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rad/s 

W/A 
W/A 

W/A 
m 
m 
m 
m 
1 /m 

A/Vm 
s 
s 

rad 

J 

rad/sec 

rad/sec 
rad/sec 
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transversale coordinaat 
longitudinale coordinaat 

verhouding tussen het reele en het 
imaginaire gedeelte van de brekingsindex 
spiegelverliezen 
interne optische verliezen 
spontane injectiefaktor en ook 
evenredigheids constante tussen 
gain(g) en de stroomdichtheid (j) 
transversale konfinementfaktor 
terugkoppelfaktor 
dempingsfaktor 
interne efficiency 
externe differentiele quanturn efficiency 
efficiency achter en voorspiegel 
coherentieafhankelijke efficiency 
breedte spontane emissielijn 
modeafstand 
golflengte waar optische gain maximaal is 
lasergolflengte 
toestandsdichtheden valentie en 
geleidingsband 
geleidbaarheid 
fotonenlevensduur 
looptijd in externe trilholte en ook 
in de interferometer 
fluctuerende fase van het e.m. veld 
susceptibiliteit 
resonantiefrequentie van relaxatie
oscillatie 
cirkelfrequentie passieve trilholte 
cirkelfrequentie mode m 


