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Errata 

Vergelijking (6) op pagina 11 moet zijn: 

(1-X) m .. 
1nJ 

Op pagina 17 tussen de vergelijkingen (27) en (28) moet staan: 

s 
(x' - ~) 

2/Dt 

In vergelijking (31) op pagina 18 dient x 0 + YzvT in de laatste 

term vervangen te worden door X0 - YzvT. 

In de vergelijkingen (32) op pagina 19 dient te staan: 

u 

In de eerste zin van hoofdstuk 4.2.2.1 op pagina 23 moet 

hoofdstuk 4.2.1 staan in plaats van figuur 4.2.1. 

In de tekst onder de figuren 4.5 en 4.6 op de pagina's 25 en 26 

dient a vervangen te worden door À. 

In de tekst onder de figuur 5.3 op pagina 35 moet staan: 

Boven een kader staan de waarden van de vastgekozen parameter van 

de tweede verdeling; onder een kader die van de eerste verdeling. 

In de 12e regel van boven op pagina 52 staat (zie e)). Dit moet 

zijn(zieb)). 



Samenvatting 

Aan enige halfgeleiderlasers zijn optische terugkoppel

experimenten uitgevoerd. De onderzochte lasers waren van 

het index-guided type en hadden coherentielengtes van de 

orde van meters. 

Afhankelijk van de terugkoppelcondities was er sprake 

van coherente dan wel incoherente terugkoppeling. Zowel 

de laagfrequentruis als het spectrale gedrag bleek samen 

te hangen met de aard van de terugkoppeling. 

Een kwalitatieve verklaring van het terugkoppelgedrag 

als funktie van de belangrijke parameters is gegeven, 

alsmede een eenvoudig model waarmee terugkoppelruis in 

een singlemode situatie kan worden beschreven. 
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1 Inleiding 

Hoewel de eerste halfgeleiderlasers in 1962 het levens

licht zagen, heeft het tot aan de jaren tachtig geduurd 

voordat dit type laser was uitgegroeid tot een volwaardig 

elebtro-optisch product, geschikt voor toepassingen op 

grote schaal. De geringe reproduceerbaarheid van de 

epitaxiale fabricageprocessen en de grote spreiding van 

lasereigenschappen waren hieraan schuldig. Belangrijke 

voordelen van de halfgeleiderlaser ten opzichte van 

andere lasertypen zijn de geringe afmetingen, de eenvou

dige opbouw en de mogelijkheid het laserlicht direkt via 

de laserstroom te moduleren tot zeer hoge frequenties. 

Verreweg de meest gebruikte halfgeleiderlaser is de 

AlGaAs-laser. 

Een belangrijke toepassing is die, waarbij het licht 

van de laserdiode wordt gebruikt voor het uitlezen van 

een informatiedrager, zoals bijvoorbeeld de beeldplaat. 

Zo'n informatiedrager bestaat uit een spiegelend opper

vlak met een puttenstructuur. De informatie wordt bij 

het uitlezen vervat in de intensiteit van het gereflec

teerde licht, wat met een of meer fotodiodes wordt 

gemeten. De opgeslagen en weergegeven signalen bevatten 

slechts twee niveau 1 s, met daartussen een beslissings

niveau. 

Een gedeelte van het door de beeldplaat gereflecteerde 

licht keert terug in de laser. Het is gebleken dat 

sommige laserstructuren onder invloed van deze optische 

terugkoppeling vermogensfluctuaties gaan vertonen. Met 

name voor lasers met een grote coherentielengte kunnen 

deze fluctuaties zo groot zijn dat het beslissings

niveau wordt gepasseerd en er een foute uitlezing 

plaatsvindt. 

Omdat terugkoppelgevoelige lasers vaak singlemode zijn 

en vanwege hun smalhandige spectrum het meest geschikt 

voor toepassing in systemen met dispersieve componenten 

is het belangrijk te weten hoe de door terugkoppeling 

veroorzaakte ruis ontstaat. In het afstudeerwerk is 
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niet alleen aandacht besteed aan de ruiseigenschappen 

van deze terugkoppelgevoelige lasers maar ook aan andere 

eigenschappen die met het ruisgedrag samenhangen. 

Het volgende hoofdstuk bevat een beknopt overzicht van 

enkele theoretische aspecten van de halfgeleiderlaser. 

De verschillen qua structuur van terugkoppelgevoelige 

en niet-terugkoppelgevoelige lasers komen ter sprake. 

In hoofdstuk J wordt aangegeven hoe optische terug

koppeling op reproduceerbare wijze in een meetopstelling 

is gerealiseerd. Vervolgens worden een aantal metingen 

gepresenteerd van lasereigenschappen onder diverse 

terugkoppelomstandigheden. In hoofdstuk 4 wordt gepro

beerd aan de hand van enkele eenvoudige modellen het 

lasergedrag onder terugkoppeling te beschrijven. Hierbij 

wordt mede gebruik gemaakt van experimentele en theoreti

sche gegevens uit de literatuur. In hoofdstuk 5 worden 

de resultaten kort samengevat. 



------------------------
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2 Theorie 

2.1 Principe van een laser 

2-l·l ~e! !w~e-niv~a~ ~y~t~em 

Ter bespreking van de fysiche aspecten van een 

halfgeleiderlaser is het zinvol uit te gaan van een 

model, waarmee enige belangrijke grootheden kunnen worden 

ge!ntroduceerd. Dit model wordt gevormd door een atomair 

systeem met slechts twee discrete energieniveau 1 s, waar

tussen overgangen plaatsvinden (1}. Er blijken drie 

overgangen mogelijk te zijn (zie fig. 2.1). 

... 
h·l> 

( 1 ) (2) (J) 

Fig. 2.1: Overgangen in een twee-niveau systeem 

( 1): Het atoom neemt een foton met energie h•"V op en gaat 

over van toestand "0" naar toestand "1 ". (absorptie). Voor 

het energieverschil tussen beide niveau's geldt: 

(2): Het atoom gaat uit zichzelf over van toestand "1" 

naar toestand "0" onder uitzending van een foton met 

energie h·~ (spontane emissie). 

(J): Het atoom gaat onder invloed van een foton met 

energie h·)) over van toestand "1" naar toestand "0". 

Hierbij onstaat een foton met dezelfde eigenschappen als 

die van het oorspronkelijke foton (gestimuleerde emissie). 

Het aantal overgangen dat per seconde en per volume

eenheid plaatsvindt wordt de overgangsdichtheid R genoemd. 

De overgangsdichtheid is evenredig met het aantal atomen 

per volumeeenheid dat aan de betreffende overgang kan 



- 8 -

deelnemen. Bovendien zijn de overgangsdichtheden behorend 

bij overgang (1) en (J) evenredig met de fotonendichtheid, 

zodat 

R0-1 = B01. No·P(V), 

R1-0 = N1/rsp + B10. N1·P(V). 

( 2. 1 ) 

(2.2) 

Hierin zijn B01 en B10 evenredigheidscoëfficiënten, N
0 

en 

N1 zijn dichtheden van atomen in toestand "0" respectie

velijk toestand "1". P())) is de stralingsdichtheid bij 

frequentie ~ en r is de levensduur als gevolg van sp 
spontane emissie. 

Voor laserwerking is het proces van gestimuleerde 

emissie essentieel. In thermisch evenwicht zal de dicht

heid van atomen in de grondtoestand veel groter zijn dan 

de dichtheid van atomen in de aangeslagen toestand. Daarom 

is de overgangsdichtheid als gevolg van gestimuleerde 

emissie veel kleiner dan die van absorptie. Door ervoor 

te zorgen dat N 1· B1 0 > N0 · B0 1 kan worden bereikt dat 

gestimuleerde emissie het dominerende proces is. De genoemde 

voorwaarde wordt populatieinversie genoemd. 

In een gaslaser wordt populatieinversie vaak bewerkstel

ligd door een metastabiel niveau te nemen als toestand "1". 

Electronen worden vanuit de grondtoestand via een derde 

niveau naar toestand "1" gebracht (zie fig. 2.2). De 

overgang "0"--."2" vindt plaats door de laser te "pompen". 

In paragraaf J.2 wordt aangegeven op welke wijze in een 

halfgeleiderlaser de toestand van populatieinversie wordt 

bereikt. 

~ 

" 
E2 

... 
~-r 

.. E1 .. h· "1 0 ... 
h·l} 1 o,, 

EO 
h·1110 

Fig. 2.2: Het creëren van een toestand van populatie

inversie in een gaslaser 
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Wanneer in een systeem electramagnetische straling 

aanwezig is, kan deze aanleiding geven tot (gestimu

leerde) emissie of de straling kan worden geabsorbeerd. 

Wanneer er sprake is van populatieinversie, heeft de 

gestimuleerde emissie de overhand. Het aantal fotonen 

zal dan toenemen cq. het e.m.-veld neemt in intensiteit 

toe terwijl het in een bepaalde richting door het systeem 

loopt. De wisselwerking van de electramagnetische stra

ling met de atomen wordt beschreven met de einstein

co~ffici~nten B10 en B01 en met Tsp uit (2.1) en (2.2). 

Met behulp van de Boltzmannstatistiek kan een relatie 

tussen de genoemde co~ffici~nten worden afgeleid voor 

het geval van thermisch evenwicht. De verdelingsfunctie, 

die de verdeling van de atomen over de twee toestanden 

beschrijft, wordt gegeven door [ 1] : 

(2.3) 

g
0 

en g
1 

zijn de ontaardingsgraden van beide toestanden. 

In het geval van thermisch evenwicht is het aantal over

gangen 0-+1 gelijk aan het aantal overgangen 1-+0: 

R = R 0-1 1-0. 
(2.4) 

Voor P(v) geldt de formule van de Planckse straling 

1 
(2.5) exp (hv/kT) - 1 

(hierin is n de brekingsindex). 

Combinatie van (2.1) tot en met (2.5) levert de relaties 

tussen B10 , B01 en sp 

B01 = B10·(g1/g0), (2.6) 

(2.7) 

Wanneer er sprake is van versterking als gevolg van 

gestimuleerde emissie zal het electramagnetische veld 

vrijwel monochromatisch zijn. Er is dan niet langer 

sprake van thermisch evenwicht. De relaties (2.6) en 
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(2.7) blijken ook in dit geval de wisselwerking tussen 

het e.m.-veld en het atomaire systeem correct te beschrij

ven. Zij de intensiteit van het e.m.-veld 

S(l>) = P()))·c. ( 2. 8) 

De verandering van de intensiteit dS(~) door wisselwerking 

onder invloed van gestimuleerde emissie minus absorptie 

wanneer het veld in een bepaalde richting een afstand dx 

aflegt wordt gegeven door 

(2.9) 

Hierin is A(~10 ) de atomaire responsfunctie met resonantie

frequent ie v
1 0

• 

Uit (2.6) - (2.9) kan een uitdrukking voor de gain

co~ffici~nt worden verkregen: 

1 dS (lJ) 
== S(l))' dx-

(2.10) 

Uitdrukking (2.10) levert de voorwaarde voor optische 

versterking: g(~10 ) > 0. Hierbij is verondersteld dat er 

uitsluitend verliezen optreden door absorptie. 

2.2 Fysica van de halfgeleiderlaser 

2.2.1 De bandenstructuur van GaAs 

Ten gevolge van de onderlinge wisselwerking van de 

atomen in de vaste stof zijn er zeer veel energieniveau's 

beschikbaar voor de electronen. In normale omstandigheden 

vormen de vele niveau's een vrijwel continu energiespec

trum als functie van de electronengolfvector. Als functie 

van de energie ontstaan banden met daartussen verboden 

zone's, waarin zich geen energieniveau's bevinden. Zie 

fig. 2.J. In halfgeleidende materialen zijn de toestanden 

met energie kleiner dan E in het algemeen bezet door 
V 

electronen, terwijl de toestanden met energie groter dan 

dan E in het algemeen niet bezet zijn. De bezettingsgraad 
c 

van de toestanden wordt beschreven door de Fermi- Dirac-

statistiek. 
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leeg geleidingsband 

----~~-----------E c 

E = E - E 
verboden 

gap c v zone 

Fig. 2.3: Energiebanden in een hal~geleider. E > kT. gap 

Op dezelfde wijze als in het besproken twee-niveau~ 

systeem overgangen plaatsvinden kan dit ook gebeuren 

tussen energieniveau's uit de valentieband en de gelei

dingsband van een halfgeleider. De overgangen dienen 

aan bepaalde selectieregels te voldoen. De belangrijkste 

twee zijn die van behoud van energie en behoud van golf

vector. De laatstgenoemde kan overzichtelijk worden 

uitgebeeld in het energiespectrum (het verband tussen 

de golfvector k van een electron en de daarbij behorende 

energie). In fig. 2.4 is de bandenstructuur van GaAs 

weergegeven. GaAs is een belangrijk voorbeeld van een 

zgn. direct-bandgap halfgeleider. Dergelijke halfgeleiders 

kenmerken zich doo.r het gegeven dat het absolute minimum 

van de geleidingsband en het absolute maximum van de 

valentieband behoren bij dezelfde k-waarde. Overgangen 

waarbij de energieverandering van het electron minimaal 

is corresponderen in dit geval met behoud van de golf-

geleidingsband 

[1 oo1 
Ó1~------------------~============~~1~ 

k 

split-off-band ' ' ' 
Fig. 2.4: De bandenstructuur van GaAs [2] 

valentieband 

(normale 

gaten) 

lichte gaten 
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vector van het electron (verticale overgangen in fig. 

2.4) en worden dan ook direkte overgangen genoemd. Bij 

indirekte overgangen verandert de k van het electron 

voor overgangen waarbij de energieverandering minimaal 

is. Omdat in dit geval een derde deeltje nodig is om 

aan behoud van totale golfvector te voldoen, zijn zulke 

overgangen veel minder waarschijnlijk dan direkte over

gangen en treedt vaak niet-radiatieve recombinatie op 

aan verontreinigingen of roosterfouten. Indirect

bandgap halfgeleiders zijn voor laserfabricage daarom 

minder geschikte materialen. 

In een halfgeleider kunnen absorptie, spontane en 

gestimuleerde emissie plaatsvinden. Voor de overgangs

dichtheden gelden overeenkomstige uitdrukkingen als (2.1) 

tjm (2.3), waarbij er echter rekening mee moet worden 

gehouden dat de overgangen bij verschillende energie~n 

kunnen plaatsvinden en dat bij een gegeven energiever

schil meerdere combinaties van toestanden in de valentie

en geleidingsband mogelijk zijn. Optische versterking 

doet zich voor wanneer er meer gestimuleerde emissie 

plaatsheeft dan absorptie. Dit is slechts dan mogelijk 

wanneer er sprake is van populatieinversie bij een 

bepaalde combinatie van energie~n E en E • 
V C 

Bij de berekening van de optische gain in een half-

geleider kan het beste worden uitgegaan van de overgangs

dichtheden van een of meer toestanden in de valentieband 

naar een of meer toestanden in de geleidingsband of om

gekeerd (selectieregels bepalen welke toestanden geschikt 

zijn). Bij gegevenE enE = E - h·)) kunnen de cver-e v c 
gangsdichtheden als volgt worden geschreven [2) : 

R = B ·f ·(1- f
0

)·f(V)·P(l>), v-c vc v (2.11) 

R = B · f · ( 1 - fv ) · f ( )) ) · P ( )) ) + c-v cv c 

+A ·f·(1-f)·P(V). cv c V I 
(2.12) 
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Bvc' Bcv en Acv zijn evenredigheidsco~ffici~nten; fv en 

f zijn de bezettingsgraden van de beschouwde toestanden 
c 

in de valentieband en de geleidingsband. ~(~) is het 

aantal combinaties van toestanden per frequentieinterval 

waartussen overgangen bij overgangsfrequentie ~ mogelijk 

zijn. p (~) hangt af van de mate van verontreiniging en 

de dichtheid van vrij~ electronen in een halfgeleider: 

deze grootheden heinvloeden de bandenstructuur en daarmee 

de toestanden die volgens de wet van behoud van golfvector 

bij elkaar horen. 

De einsteinrelaties tussen B , B en A volgen door vc cv cv 
toepassing van het principe van Detailed Balance, dat 

geldig is in het geval van thermisch evenwicht. Dit levert 

twee relaties op die grote overeenkomst vertonen met (2.6) 

en (2.7). Het principe van Detailed Balance is geldig voor 

overgangen van en naar gegeven toestanden maar in het 

algemeen zullen er vele combinaties van toestanden zijn 

waartussen overgangen met energieverschil h·~ plaatsvinden. 

De overgangsdichtheden r (hv) en r (h~) volgen uit de vc cv 
integratie van R resp. R over alle mogelijke ener-

v-c c-v 
gie~n E en E = E - h·~. Op eenzelfde wijze kan de 

C V C 

netto gestimuleerde-emissie-overgangsdichtheid rstim 

worden berekend. Deze wordt verkregen door het aantal 

absarpties per volumeeenheid te intgreren over alle 

mogelijke toestanden 
cD 

rstim(v) = P()))·J Bcvf()))·(fc·(1-fv)

-r:D 

f · ( 1 -f ) ) · dE • 
V C C 

(2.13) 

r t· kan worden gebruikt in de uitdrukking voor de optis ~m 

sche gain. Hiertoe wordt uitgegaan van definitie (2.10), 

g(v) = 1 .cts(~) 
S().>} dx -' 

waarin S(1>) = P(~)·c/n, met n de brekingsindex van het 

halfgeleidende materiaal. De flux die per eenheid van 

afgelegde weg aan de oorspronkelijke flux wordt toege

voegd is per definitie gelijk aan r t• , zodat s ~m 

g(1>) r t• (l>) = s ~m 

P()))·c/n· 
(2.14) 
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Wanneer de niet-radiatieve recombinatie te verwaarlozen 

is en de gestimuleerde recombinatie gering is ten opzichte 

van de spontane recombinatie, kan de injectiestroom worden 

gerelateerd aan de totale hoeveelheid spontane emissie: 

J = e·d· r (totaal), (2.15) spon 

r (totaal)= jr (v)·dll. (2.16) spon spon 

Aan de hand van de Einsteinrelaties voor B , B en A vc cv cv 
is een relatie tussen r t' (v) en r (v) op te stellen, s ~m spon 
zodat het mogelijk is de optische gain uit te drukken in 

de stroomdichtheid. (2.15) is alleen geldig voor lage 

vermogens [1, 2] • 

Door in een medium populatieinversie te cre~ren is het 

mogelijk een electromagnetisch veld te versterken. Ten

einde een oscillatie in stand te houden is het nodig dit 

e.m.-veld op te sluiten in een trilholte (zie fig. 2.5). 

Zo'n trilholte wordt gevormd door een gebied met een 

bepaalde brekingsindex in een omgeving met een lagere 

brekingsindex. Afhankelijk van de grootte van de stap 

in n en de invalshoek treedt er gedeeltelijke dan wel 

totale reflectie op. Aan de overgang van GaAs naar lucht 

is de (intenstiteits-) reflectieco~ffici~nt 0.32. Als 

laserspiegels dienen kliefvlakken parallel aan het 

[ 1 1 01 -v 1 ak • 

Bij het doorlopen van een versterkend medium neemt de 

/ 
/ 

/ 
/ 

> 1 

Omgeving: 

n = 1 

Fig. 2.5: Optische reso

nator; aangegeven zijn de 

brekingsindices van het 

medium en de omgeving, in 

dit geval vacuüm of lucht 
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0.8 

S (intensiteit van 

het e.m.-veld) 

i 

(fractie van laserlengte) 

1.0 

--+ z 

Fig. 2.6: Verloop van de intensiteit van het licht als 

functie van de plaats in een laser met gedeeltelijk 

reflecterende spiegels. In de geschetste situatie worden 

transmissieverliezen aan de spiegels juist gecompenseerd 

door de versterking in de laser 

intensiteit van het licht exponentieel toe: 

S ( z) = s0 · exp [ ± ( g- oe.)· z] ( 2. 17) 

(zie figuur 2.6). Met~ wordt het verlies van onder meer 

verstrooiing, breking en interbandabsorptie aangegeven. 

De drempelvoorwaarde voor laserwerking is de conditie dat 

de netto-versterking de spiegelverliezen dient te compen-

seren: 

exp [2 ·(g-o<.)· L] = 1/R2
• (2.18) 

(Lis de laserlengte, meestal van de orde van JOO ~m). 

In (2.18) zijn de optische gain en de absorptie functies 

van de fotonenergie. Bovendien neemt g toe met toenemende 

injectiestroom, zodat de laser bij het verhogen van de 

injectiestroom bij die frequentie gaat laseren, waar 

g(h v) - 0( (h 1>) maximaal is. Hierbij dient )) een geheel 

veelvoud van de grondfrequentie van de lasercavity te 

bedragen: 

)) = m · d).)L = m · ( c /2 · L · n) , m = 1, 2, J, •.. (2.19) 

De laserdrempel manifesteert zich met name in de relatie 

tussen het optische vermogen en de stroomdichtheid, zie 

fig. 2.7. Door de versterking via gestimuleerde emissie 
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Fig. 2.7: Verband tussen het 

optische vermogen PL en de 

injectiestroom IL. Ith is de 

stroom bij de laserdrempel. 

vindt boven deze drempel een effici~ntere omzetting van 

electron-gat paren plaats dan beneden laserdrempel. 

Voor lage optische vermogens is de spontane emissie van 

dezelfde grootteorde als de gestimuleerde emissie. Fotonen 

ontstaan door spontane emissie, met de juiste fase, fre

quentie en richting kunnen aan de optische versterking 

deelnemen en op deze wijze laserwerking bij andere 

frequenties induceren. Bij lage vermogens vertonen 

halfgeleiderlasers dientengevolge een multimode spectrum. 

De spontane emissie neemt boven laserdrempel niet verder 

toe, waardoor de invloed van spontane emissie op het 

laserspectrum voor hoge vermogens gering is en de meeste 

lasers dan ook een singlemode gedrag vertonen. 

Voor hoge vermogens blijkt de intensiteit van het e.m.

veld niet volgens fig. 2.6 en (2.17) te verlopen. Omdat 

de optische intensiteit aan de uiteinden van de laser het 

grootst is, treedt daar meer gestimuleerde emissie op dan 

in het midden van de laser. Hierdoor vindt in de eerst

genoemde gebieden de meeste recombinatie plaats en zal 

de ge!njecteerde vrije-ladingsdragersdichtheid en daarmee 

de optische gain inzakken. Deze verzadiging van de gain 

zal s(z) minder doen toenemen en bij voldoende hoge ver

mogens is de recombinatiedichtheid door gestimuleerde 

emissie overal gelijk aan de injectiestroomdichtheid. 
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2.2.4 Laserstructuren [2' J] 

In de vorige paragraaf is de opsluiting van het licht 

in lengterichting besproken. De begrenzing van de tril

holte in de andere twee richtingen levert aanzienlijk 

meer problemen op en verschillen in lasertypen vloeien 

dan ook voort uit verschillende wijzen van opsluiting 

van het licht in deze richtingen. Een relatief eenvoudige 

structuur is de stripe-laser, welke in fig. 2.8a is 

afgebeeld. In deze lagen structuur is een dunne GaAs

laag (d = 0.2 à 0.5 ~m) tussen twee Al Ga 1 As-lagen 
x -x 

opgenomen. De "afmetingen" van een Al-atoom en een Ga-

atoom in een tetraedische omringing zijn vrijwel gelijk, 

waardoor het mogelijk is een willekeurige hoeveelheid 

gallium in GaAs door aluminium te vervangen zonder dat 

dit tot spanningen in het kristal leidt of tot mismatch 

tussen lagen met een verschillend Al-gehalte. Een struc

tuur die uit lagen met een verschillende atomaire samen

stelling is opgebouwd wordt een heterostructuur genoemd 

en heeft twee grote voordelen ten opzichte van andere 

configuraties: 

1) Er is sprake van een opsluiting van de optische flux 

Fig. 2.8a: Structuur van een zgn. stripe-laser 
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l-(b) 

(c) 

E c 

E 
V 

n-AlGaAs aktieve p-AlGaAs 
laag 

~y 

Fig. 2.8b en -c: Het verloop van de brekingsindex n (b) 

en de energieniveau 1 s E en E (c) in de richting loodrecht 
V C 

op de aktieve laag 

in de aktieve laag vanwege het verloop van de brekings

index als functie van de y-coBrdinaat, zoals getekend in 

fig. 2.8b, 

2) het verloop van de energieniveau'~ Ev en Ec bevordert 

het ontstaan van populatieinversie ter plaatse van de 

aktieve laag, doordat zowel de electronen als de gaten 

bij de overgang van de aktieve laag naar de Al-houdende 

claddinglaag (gezien in de richting waarin beide soorten 

ladingsdragers zich bewegen) een voldoende hoge barrière 

op hun weg vinden. 

Bij de stripe-laser vindt er geen opsluiting van het 

licht in de x-richting plaats. Door isolerende oxide

lagen aan te brengen kan de ladingsdragersinjectie en 

daarmee populatieinversie tot een smalle strook worden 

beperkt (breedte van de stripe: 5 à JO ~m). Isolatie kan 

ook worden bereikt door de p-lagen boven de aktieve laag 

met protonen te bombarderen. Omdat begrenzing van de 

laserwerking in de x-richting plaats heeft door lokaal 

ladingsdragers te injecteren wordt dit type laser een 

gain-guided structuur genoemd. 

Opsluiting van het e.m.-veld in de x-richting vindt wel 
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-metaal 
-oxide 

_.,.........n-AlGaAs 

+ -n -GaAs 

1: p-AlGaAs 
2: GaAs (aktieve laag) 
J: n-AlGaAs 

Fig. 2.9a: Structuur van een Buried-Hetero laser 

substraat 

~m) 

~m) 
= 1. 4 

Fig. 2.9b: Structuur van een Channeled-Substrate-Planar 

laser. Het verloop van de optische flux in de y-richting 

is boven en naast het kanaal aangegeven 

Fig. 2.9c: Structuur van een Transverse-Junction-Stripe 

laser 

plaats in de structuren van figuur 2.9. In de Buried

Hetero laser (fig. 2.9a) is de aktieve laag geheel door 

AlGaAs omgeven. De breedte en de dikte van de aktieve 

laag zijn van de orde van 1~m of kleiner. De fabricage 

van een BH-structuur is vanwege deze geringe afmetingen 

en extra processtappen tamelijk gecompliceerd. 

In de Channeled-Substrate-Planar laser kunnen twee 

mechanismen zorgen voor opsluiting van het e.m.-veld in 
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de x-richting. Wanneer de aktieve laag vlak is, zoals 

in fig. 2.9b, zal de optische flux zich beperken tot het 

gebied boven de bak (het kanaal) omdat buiten dit gebied 

het licht in het zwaar gedoteerde substraat wordt geab

sorbeerd: de stappen in de brekingsindex tussen lagen met 

verschillend Al-gehalte zijn gering, waardoor het e.m.

veld zich buiten de aktieve laag uitstrekt. Door wijzi

ging van een of meer processtappen tijdens de epitaxie 

kan worden bereikt dat de aktieve laag niet vlak is maar 

enigszins doorbuigt. Deze doorbuiging heeft een brekings

indexvariatie tot gevolg welke bijdraagt aan de opsluiting 

van het veld. 

Fig. 2.9c toont een nogal afwijkende structuur. In de 

GaAs-laag blijkt de bandafstand E kleiner te zijn dan gap 
in de overige gebieden, zodat aan de p-n-overgang in de 

+ GaAs-laag populatieinversie kan optreden. De p- en p -

gebieden worden verkregen door een diepe en een ondiepe 

zinkdiffusie. 

De belangrijkste verschillen tussen gain-guided lasers 

en de lasers uit fig. 2.9 (zgn. index-guided lasers) 

vloeien voort uit het feit dat bij gain-guided structuren 

het gebied waar laserwerking kan plaatsvinden groter is 

dan bij de index-guided lasers. Verhoudingsgewijs hebben 

gain-guided lasers daardoor een grote drempelstroom en 

een grote bijdrage van de spontane emissie aan de 

fotonendichtheid van de laserende modi. Dit laatste 

effect leidt tot een multimode spectrum, zelfs voor 

hoge vermogens. Index-guided lasers vertonen - voor 

niet te lage vermogens - in het algemeen een singlemode 

spectrum. Dit verschil in spectraal gedrag leidt tot 

verschillende coherentielengtes en terugkoppelgevoelig

heden voor beide structuren. Zie paragraaf 2.3 resp. 

hoofdstuk 4. 

In 2.2.3 is aangegeven dat voor hoge vermogens de gain 

inzakt aan de uiteinden van de laser. De optische gain 

hangt direkt af van de vrije-ladingsdragersdichtheid en 
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deze stort in in de genoemde gebieden omdat daar relatief 

veel gestimuleerde emissie plaatsheeft [4]. De vrije

ladingsdragersdichtheid hangt niet alleen af van de plaats 

in longitudinale richting maar ook van de plaats in late

rale en transversale richting (respectievelijk de x- en 

dey-richting). Bovendien is de deeltjesdichtheid een 

functie van de electronenergie, die mede bepaald wordt 

door de bandenstructuur. 

Spatial hole burning is het verschijnsel dat de ver

deling van de gain in laterale richting inzakt op de 

plaats waar het optische vermogen het hoogst is. Zie 

fig. 2.10. De geschetste dip in het profiel ontstaat 

wanneer het verbruik van electronen door de gestimuleerde 

recombinatie zo hoog is, dat deze niet (geheel) door 

diffusie kan worden aangevuld [2, 5]. In stripe-lasers 

met brede stripe kan spatial hole burning aanleiding 

geven tot zijdelingse instabiliteit (zie ook paragraaf 

2.4.3). 
Onder bepaalde omstandigheden kan de gain als functie 

van de electronenergie een verloop vertonen dat overeen

stemt met dat van figuur 2.10. Dit verschijnsel wordt 

speetral hole burning genoemd en ontstaat door het 

inzakken van de voorraad electron-gat paren bij de 

energie waar de gain maximaal zou moeten zijn. Zie fig. 

2.11. De breedte van het gebied waar de gain instort 

is van de orde van enkele modeafstanden. 

Speetral hole burning blijkt a~leen voor te komen bij 

n~et of slechts licht gedoteerde lasers. Hiervoor zijn 

twee 9orzaken aan te wijzen. In een niet-verontreinigde 

I 

/ 
/ Fig. 2.10: Voor hoge vermogens kan de 

gainverdeling in laterale richting 

een dip vertonen (spatial hole 

burning) 
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h·V 

Fig. 2.11: Het verLoop van de optische gain als functie 

van de fotonenergie wanneer er Speetral hole burning 

optreedt. De niet-laserende modi worden hierdoor onder

drukt (gain suppression). 

aktieve laag bevinden zich minder vrije ladingsdragers 

dan in een zwaar verontreinigde aktieve laag. Daardoor 

treedt er minder verstrooiing op aan vrije ladingsdragers 

en is de diffusie van deze ladingsdragers in het energie

spectrum gering [6]. 
De tweede oorzaak van speetral hole burning in een 

niet gedoteerde hàlfgeleider is het feit dat in deze 

halfgeleiders overgangen bij een bepaald energieverschil 

h·~ = E - E als gevolg van k-selectie sterk toestand-c V 
gebonden zijn. Wanneer de toestanden bij energie E en 

c 
E in de geleidings- of valentieband onbezet zijn 

V 

(bijvoorbeeld doordat het proces van gestimuleerde 

emissie de electron-gat paren heeft verbruikt), kan 

er geen overgang bij energie h·V = Ec - Ev plaatsv~nden. 

Bij zwaar verontreinigde halfgeleiders is er geen k

selectie, zodat er overgangen bij energie h·~ tussen vele 

combinaties van toestanden mogelijk zijn [7] . 
Het resultaat van deze effecten is dat voor lasers met 

een licht gedoteerde aktieve laag (bv. Hitachi) er meer 

onderdrukking van de gain (gain suppression) optreedt dan 

voor zwaar gedoteerde lasers (bv. Mitsubishi), zodat 

ongedoteerde lasers in het algemeen beter singlemode 

zullen zijn dan lasers met een zware verontreiniging. 
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In het algemeen geldt dat lasers beter singlemode zijn 

naarmate het optische vermogen hoger is. Het vermogen 

van de dominante mode blijkt een bovengrens te hebben 

die wordt bepaald door verzadigingsmechanismen van de 

gain [s]. Boven dit vermogen zendt de laser een multi

mode spectrum uit. 

~.2.~ De_i~v!o~d_v~n de yrij~-!adi~gsdEa~eEs~i~h!heid 

~p_d~ brekin~sinde~ 

De relatie tussen de brekingsindex en de dichtheid 

van de vrije ladingsdragers blijkt erg gecompliceerd. 

Meting van n voor energieën van de orde van de bandaf

stand zijn meestal niet erg nauwkeurig, zodat het 

gunstig kan zijn de n(v)-afhankelijkheid met behulp van 

de Kramers-Kronig relatie uit het absorptiegedrag af te 

leiden. In [9] wordt de invloed van de vrije ladings

dragers met storingsrekening bepaald. 

De invloed op de brekingsindex is het gevolg van een 

aantal mechanismen, waarvan het plasma-effect (dat volgt 

uit het Lorentzmodel .) en de verschuiving van de effec

tieve bandafstand de belangrijkste zijn. In een passieve 

halfgeleider (een halfgeleider waarin zich geen populatie

inversie voordoet) kan de effectieve bandafstand 

veranderen ten gevolge van de Burstein-Moss verschuiving 

en de exchange wisselwerking tussen vrije ladingsdragers. 

In een aktieve halfgeleider is er voor energieën groter 

dan E sprake van gain (=negatieve absorptie). Daarom gap 
neemt de effectieve bandafstand toe. Een verschuiving 

van de bandafstand leidt volgens de Kramers-Kronig 

relaties tot een verschuiving van de curve die de 

relatie tussen de brekingsindex en de fotonenergie h 

voorstelt [2(app. 4)]. Bij gegeven overgangsenergie kan 

uit deze verschuiving de afhankelijkheid van de brekings

index van N worden bepaald. e . 
Voor gebruikelijke waarden van de vrije-ladingsdragers-

dichtheid N blijkt de brekingsindex lineair met -N te 
e e 

[ ] . -20 3 verlopen 10 : n = - A·N , waar1n A = 10 cm • e 
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2.3 De coherentielengte van halfgeleiderlasers [11] 

2.3.1 Defi~i!i~ ~a~ ~oheEe~tie!e~g!e 

Een eenvoudige en bruikbare definitie van coherentie

lengte L h volgt uit de eigenschappen van het laserlicht co 
wanneer dit licht een Michelsoninterferometer doorloopt 

[12, 13(Ch. 6)]. Het signaal van de detector achter de 

interferometer bevat een interferentieterm, welke door 

normering direct is te herleiden tot de autocorrelatie

functie ~(L) van het detectorsignaal: 

(2.20) 

Hierin is E de amplitude van het signaal dat van een van 

beide interferometerspiegels komt en ris het looptijd

verschil tussen de armen van de interferometero Met de 

~>-haken wordt aangegeven dat over de tijd is gemiddeld. 

Met behulp van het Wiener- Khintchine theorema kan de 

autocorrelatiefunctie ook worden geschreven als de 

cosinusfouriergetransformeerde van de genormeerde spec

trale verdeling 
(/:J 

<E("t) ·E(t - T)> 1 
<(E(t))2> = f(V)·cos(2n·'V·T)·d).) 

cC 0 

waarin f( l>) = E2 (ï>)/ 1E2 
())) •d).). 

(2.21) 

Als definitie van coherentielengte kan die van Mandel 

worden gehanteerd [14]: 
00 

Lc oh = 4. c 1 r2 ('r). dr. 
0 

(2.22) 

Wanneer f(V) bekend is kan uit (2.20) - (2.22) de cohe-

rentielengte worden berekend. Voor quasi-monochromatisch 

licht kan de coherentielengte direct in de spectrale 

breedte I:J.\) van f('U) worden uitgedrukt 

L h = c/t:. )). co (2.23) 

L hangt dus af van de definitie van~).).Meestal wordt coh 
voor~~ de halveringsbreedte genomen. 

~.3.~ ~o~e! van de_l~s~r_a!s_v~r~t~r~eE van ~p~n!a~e 

~m_!s~i~ (2] 

De spectrale verdeling f(U) kan worden berekend door 
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de laser op te vatten als een resonator met een eindige 

Q-factor. Het systeem wordt hierbij aangedreven door 

spontane emissie, die een overeenkomstige invloed heeft 

op de lijnbreedte van een halfgeleiderlaser als de ruis 

bij een gaslaser. Hierbij dient te worden verondersteld 

dat het spectrum van spontane emissie veel breder is dan 

de lasermodeafstand d~L = c/2·L·n, wat onder normale 

omstandigheden zeker het geval is. 

De amplitude EJ van het uittredende licht kan in E 1 
en in w112 worden uitgedrukt (zie fig. 2.1J), waarbij spon . 
w (h·V) = r (h·U )/Z(h·'V). Z(h ·))) is de dichtheid spon spon 
van de fotonentoestanden bij energie h·V • Voor E

1 
kan 

worden geschreven: 

E 1 = E ·R 1 /2 .exp[j·2n·~ + (g~~)·L]. 
2 d))L 

Merk op dat de gain voor de amplitude de helft is van de 

gain voor de intensiteit. Voor àet kwadraat van de ampli

tude van het uittredende licht geldt 

Wanneer de frequentieafhankelijkheid van een lasermode 

wordt beschouwd,. kan w konstant worden verondersteld. spon 
Een niet-genormeerde uitdrukking voor de spectrale 

verdeling is 

p- R·exp[j·2n·(v/dvL) + (g-o<.)·L]j 2 duL· 

(2.25) 
f'(V) heeft een Lorentzprofiel met halveringsbreedte 

L).)) = 1 - R·exp((g-o<.)·L] ·d).l 
n L 

(2.26) 

welke met een benaderende formule voor het uitgangs

vermogen P van een mode overgaat in [2]: 

1/2 w spon 

R 
Fig. 2.13: Gedeeltelijke reflectie 

aan een laserspiegel. R is de 

reflectieco~ffici~nt 
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r-w . d'V 
A)) = 1 n (.!) . spon L 

R 1t. p (2.27) 

In deze uitdrukking stelt~ de zgn. confinementfactor 

voor; dit is de fractie van het e.m.-veld die zich in 

het aktieve gedeelte van de laser bevindt en derhalve 

kan bijdragen aan de optische versterking. Voor gebrui

kelijke waarden van de parameters in (2.27) is de 

lijnbreedte J MHz voor P = 5 mW. 

Experimenteel bepaalde waarden van de lijnbreedte 

2.).2 gevonden waarde 

(15]). In alle resul-

wijken aanzienlijk af van de in 

van J MHz (zie paragraaf J.4 en 
-1 taten is ~~ evenredig met P maar de spectraallijnen 

blijken veel breder te zijn dan voorspeld. 

Een mechanisme dat het verschil tussen experiment en 

theorie verklaart is dat van Henry (16]. Uitgangspunt 

hierbij is de koppeling tussen het re~le en het imagi

naire ~edeelte van de brekingsindex. Deze twee grootheden 

zijn met elkaar verbonden via de Kramers-Kronig relaties. 

Het imaginaire gedeelte van de brekingsindex n
2 

beschrijft 

de absorptie cq. de gain in een laser, terwijl de fase 

en de frequentie van het laserlicht uit het re~le stuk 

van de brekingsindex (n
1

) volgt. 

Spontane emissie voegt voortdurend fotonen aan het 

optische veld toe. Deze fotonen hebben een willekeurige 

fase, waardoor de fase van het totale veld en daarmee 

tevens de frequentie van het laserlicht wordt aangetast 

[2J]. Omdat ook de intensiteit van het e.m.-veld onder 

invloed van spontane emissie verandert, zal de gain en 

daaraan gekoppeld ook de vrije-ladingsdragersdichtheid 

relaxatieverschijnselen vertonen. Vanwege de eerder 

vermelde koppeling manifesteren deze fluctuaties zich 

tevens in n
1

• De halveringsbreedte van een spectraallijn 

neemt als gevolg van dit mechanisme met een factor 1 +«2 
1 

toe, waarbij 

(2.28) 
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Een schatting voor « 1 kan worden gemaakt uit de meting 

van de verschuiving van de golflengte en de verandering 

van de gain indien het vermogen - onder laserdrempel -

wordt opgevoerd [15] : 

n 1 = ( n 1 />. ) · A À _, 

n 2 = -(c/2·w) ~g. 

(2.29) 

(2.,30) 

Dit levert voor 1 +~~ een waarde van 15.5 op (gemeten 

aan een Mitsubishi TJS-laser (15]). Voor Buried-Hetero 

lasers is gevonden 1 + ~~ = .39.4 [16]. 

In het geval van speetral hole burning zakt de gain 

in een smal frequentiegebied in. Het verloop van An
2 

vertoont bij dezelfde frequentie V een piek en de 

Kramers-Kronig relaties leren dat An
1 

een maximum en 

een minimum heeft in de buurt van en een nuldoorgang 

ter plaatse van ~. Dit betekent dat bij speetral hole 

burning ~1 = An1/An2 klein is ten opzichte van 1. Eerst 

wanneer de vrije-ladingsdragersdichtheid verandert zal 

oc
1 

van de orde van of groter dan 1 worden. De verbreding 

van spectraallijnen kan dus niet door speetral hole 

burning worden verklaard. 

In de uitdrukking voor de spectrale breedte komt 

behalve de term die omgekeerd evenredig is met het ver

mogen nog een term voor die niet van P afhangt. Deze 

gaat echter pas een rol spelen bij zeer hoge vermogens 

of bij lage temperaturen [17]. 

2.4 Ruiseigenschappen van halfgeleiderlasers 

2.4.1 Ruisbronnen ----·-----

Fluctuaties in het optische vermogen van een laser 

kunnen door diverse processen worden veroorzaakt. Wanneer 

een laser wordt opgevat als een niet-lineaire versterker 

met de injectie van vrije ladingsdragers als ingangs

signaal en als uitgangssignaal een min of meer coherente 

fotonenbundel, dan is duidelijk dat fluctuaties in de 

injectie alsmede fluctuaties in de instelling van de 

versterker aanleiding zijn tot intensiteitsruis. Deze 



- 28 -

bijdrage aan de ruis kan tot een minimum worden beperkt 

door zowel de laserstroom als de temperatuur stabiel te 

houden. Wanneer een laser zich echter bij een gegeven 

parametercombinatie in een overgang tussen tw·ae stabiele 

toestanden bevindt kan dit eveneens aanleiding geven tot 

intensiteitsruis. Dergelijke overgangen kunnen worden 

geinduceerd door terugkoppeling. In hoofdstuk 4 wordt 

hier nader op ingegaan. 

Een belangrijke ruisbron welke inherent is aan het 

proces van radiatieve recombinatie is de zgn. quantumruis. 

Deze ruis ontstaat uit het statistische karakter van 

electronovergangen. In [18] wordt het ruisspectrum van 

een four-level laser op gedetailleerde wijze berekend 

en uitgewerkt voor een drietal typen lasers. Deze 

berekening komt tot stand door aan de set differentiaal

vergelijkingen die de laserwerking beschrijft enige 

fluctuatietermen toe te voegen. Deze termen geven aan

leiding tot een kansverdeling P(N ,N ;t), welke op 
e P 

tijdstip t de kans op een systeem met N vrije ladingse 
dragers en N fotonen weergeeft. Via een fouriertrans-

p 
formatie wordt het vermogensspectrum verkregen, waarbij 

de parameters die in de uitdrukking voor het vermogens

spectrum voorkomen afhangen van de structuur van de laser. 

In [19) is een beknopte en overzichtelijke uitwerking 

gegeven van de door McCumber (18] ontwikkelde theorie, 

toegepast op de halfgeleiderlaser. De in 2.4.1 genoemde 

differentiaalvergelijkingen zijn de rate equations 

dN 
_1_) ___g = N· (Rst - + l1.•R + F (t) dt p Tph sp p (2 • .)1a) 

dN 
J e 

- R - N · R + F (t) dt = e·d sp p st e (2.J1b) 

In deze vergelijkingen stelt rph de levensduur van de 

fotonen voor, ~ is de fractie van de spontane emissie die 

aan het versterkend proces deelneemt (waarbij wordt aan-
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genomen dat er slechts een resonante mode is) en ·J/e·d 

is de pumping rate, het aantal geinjeeteerde ladings

dragers per tijds- en oppervlakteeenheid. F en F zijn 
p e 

fluctuatieoperatoren die overeenkomstig het model van 

Langevin shot-noise beschrijven [20]: 

<F (t)> = <F (t)> = 0, p e 

<Fp(t)·Fp(s)> = b (t-s)·2·(N +1)·'1·R , 
P sp 

(2.32) 

<Fe(t)·Fe(s) > = ~(t-s)·2·(R +N ·'(·R ), . sp p sp 

<Fe(t)·FP(s) > = ~(t-s)·((NP/rph)- 2·(NP+1)·Rsp 

Omdat in (2.32) over de tijd wordt gemiddeld hebben de 

grootheden in het rechterlid steeds de stationaire waarde, 

die volgt uit de oplossing van het tijdonafhankelijke 

gedeelte van (2.31). Dit is aangegeven met streepjes boven 

de grootheden. 

De rate equations kunnen worden vereenvoudigd door 

uitsluitend oplossingen rondom een instelpunt te bekijken, 

waardoor de vergelijkingen kunnen worden gelineariseerd. 

dit levert voor de fluctuaties ..óN en .1N van N en N 
p e p e 

rondom de waarden behorend bij het instelpunt de verge-

lijkingen 

d 
dt(.1.Np) = A1 öNP + A2·öNe + Fp(t), 

(2.33) 

In deze vergelijkingen zijn A
1 

tot en met A4 linearisatie-

parameters [19]: 

A1 = Rst - 1/Tph' 
dRst 

= N • 
dN e 

+ 

d -(R.) -
dN sp 
.e 

d(ll:R ) sp 

dN e 
- d (-N •- R t). 

p dN s 
e 

Het ruisspectrum volgt nu uit de Fouriertransformatie 

van (2.33), waarbij de eigenschappen (2.33) dienen te 

worden toegepast 

(2.34) 
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waarin: 

<F2 > = 2·(N +1)·M-R , pw p ~( sp 

= 2 • ( R +N . '1· R ) ' sp p sp 

F ·F pw ew = N /"(1- 2 (N +1)R p rio p sp. 

(2.J5) 

De uitdrukking voor <INe(w) 12 > is vrijwel identiek aan 

(2.J4). Uit (2.J4) volgt dat <jNP(w)j 2> een maximum 

heeft voor 

(2.J6) 

mits de instelling van de laser zodanig is dat de tweede 

term uit de noemer van (2.J4) niet voor alle w dominant 

is. Voor vermogens boven de laserdrempel is dit het geval. 

De resonantiefrequentie wo ligt meestal tussen 1 en 5 GHz. 

De vorm van het frequentiespectrum wordt bepaald door 

de uitdrukkingen voor de overgangsdichtheden Rst' Rsp en 

door~' welke afhangen van de selectieregels (zie 2.2.2). 

Een belangrijke selectieregel in dit geval is die van 

behoud van golfvector. In het geval van kamertemperatuur, 

zware dotering of een hoge mate van ladingsdragersinjectie 

is de wisselwerking van het recombinerende_ electron met 

zijn omgeving zodanig dat er geen ~-selectie optreedt. 

In dit geval gelden voor de overgangsdichtheden de volgende 

uitdrukkingen [19): 

R st (Ne) = k 1 ( T) • ( k 2 ( T) · Ne -1 ) 3 
, 

(2.J7) 

= (R t(N )/R •(N ))/(1-exp[0.85-(1-k2 (T)•N )] ) s e sp e e • 

Hierin zijn zijn k 1 ,k2 en kJ (temperatuurafhankelijke) 

konstanten. Uit (2.J7) kunnen de linearisatieparameters 

A
1 

tot en met A4 en de verwachtingswaarden van de 

fluctuatieoperatoren (2.J5) worden afg~leid. Vervolgens 

worden deze in (2.J4) gesubstitueerd. 

In fig. 2.14 is het ruisspectrum (2.J4) voor het model 

zonder k-selectie geschetst. Parameter hierbij is de 

mate van injectie I/Ith" Overigens is het verloop van 
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Fig. 2.14: Frequentiespectrum 

van de ruis in de optische 

intensiteit voor het model 

zonder k-selectie. Parameter 

is de waarde van I/Ith 
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Fig. 2.15: Laagfrequent

ruis als funktie van de 

mate van injectie 

(afgeleid uit fig. 2.14) 

het ruisspectrum voor andere recombinatiemodellen niet 

erg afwijkend. 

In fig. 2.15 is de laagfrequentruis uitgezet tegen 

I/Ith" Zoals ook uit fig. 2.14 blijkt is de ruis bij 

de laserdrempel het hoogst. 

In het bovenstaande is steeds aangenomen dat er sprake 

is van slechts één laserende mode. Het ruisspectrum van 

het totale uitgangssignaal van een multimode laser komt 

in grote lijnen overeen met het spectrum dat in fig. 

2.14 is geschetst. In [18] wordt berekend dat het ruis

niveau van een mode afzonderlijk veel hoger ligt dan 

voor alle modi tezamen. Met name geldt dit voor het 

laagfrequentgedeelte 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 electronen in de geleidingsband, 

zodat hierdoor een verandering met een tegengesteld 

teken in de intensiteit van de andere modi wordt bereikt. 

De ruis die optreedt wanneer niet aan alle modi tezamen 

wordt gemeten , wordt partitieruis genoemd. 
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In figuur 2.14 is het frequentiespectrum van de ruis 

in het uitgangssignaal van een halfgeleiderlaser gegeven. 

Uitgangspunt hierbij is de versterking door gestimuleerde 

emissie van een ingangssignaal, in dit geval witte ruis 

(zie 2.4.1). Wanneer het ingangssignaal niet wit is maar 

slechts een frequentie w bevat ka~ het uitgangssignaal 

worden beschreven met een responsfunctie die gelijkvormig 

is aan het frequentiespectrum (2.J4). Vanzelfsprekend 

komt in deze responsfunctie ook de resonantiefrequentie 

w
0 

voor. Sinusvormige ingangssignalen treden op bij 

modulatie van de ingangsstroom of bij terugkoppeling. In 

het laatste geval kan de laser worden aangeslagen op 

frequenties die een veelvoud zijn van de grondfrequentie 

van de externe cavity ( = c/2·L ). Vaak zijn dit cav 
fequenties in de buurt van w0 • 

Het resonante gedrag van lasers, dat zich ook mani

festeert in transi~ntverschijnselen, vloeit voort uit 

de koppeling tussen fotonen- en electronendichtheden, 

zoals beschreven door de rate equations. Vanwege spontane 

emissie is er in het algemeen sprake van demping met een 

tijdskonstante van de orde van enkele nanoseconden. 

Instabiliteiten kunnen optreden door een niet-uniform 

verdeelde laserwerking. Oorzaak hiervan kan bijvoorbeeld 

inhomgene ladingsdragersinjectie zijn of een plaatsaf

hankelijke gain, veroorzaakt door absorptiecentra of 

spatial hole burning (cf. paragraaf 2.2.5). Instabili

teiten gaan vaak gepaard met een spectrale verbreding 

(21]. Hiervoor wordt hetzelfde mechanisme als in 2.J.J 

beschreven verantwoordelijk geacht. 
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3 Experimentele resultaten 

In dit hoofdstuk worden enige metingen besproken welke 

representatief zijn voor alle metingen zoals die in de 

loop van het afstudeerwerk zijn verricht en waaruit een 

beeld kan worden gevormd van het lasergedrag onder invloed 

van terugkoppeling. Eerst wordt aandacht besteed aan de 

meetopstelling. Daarna volgen metingen van de laagfrequent

ruis onder diverse terugkoppelomstandigheden aan een vier

tal laserstructuren (paragraaf 3.2). In de daaropvolgende 

paragraaf is de microscopische instelling van de externe 

cavity de gevarieerde parameter en gemeten worden hierbij 

de laagfrequentruis en de variaties in de golflengte van 

het uitgezonden licht. In paragraaf 3.4 zijn de coherentie

lengtes - zonder terugkoppeling - van de vier eerder be

sproken lasers aan de orde. Vervolgens wordt het spectrale 

gedrag bij terugkoppeling aan een lange externe cavity 

belicht; de laatste paragraaf bevat enige aanvullende 

metingen van de laagfrequent-intensiteitsruis onder 

terugkoppeling. 

3.1 De meetopstelling 

Bij de experimenten is uitgegaan van de terugkoppel

situatie, zoals die zich in de toepassing van bijvoorbeeld 

het compact-disc systeem voordoet. Voor het verkrijgen van 

enig fysisch inzicht was het noodzakelijk om de parameters 

die het gedrag van de laser bepalen over een zo groot 

mogelijk gebied te kunnen vari~ren. Deze parameters moesten 

bovendien zo nauwkeurig kunnen worden ingesteld en tijdens 

de duur van de metingen zo weinig verlopen, dat voldoende 

reproduceerbaar gemeten kon worden. Dit stelt hoge eisen 

aan de kwaliteit en de flexibiliteit van de opstelling 

(zie fig. 3.1). Een groot gedeelte van deze opstelling 

is ontworpen en geconstrueerd door A.J. den Boef. 

Het lenzensysteem is,van het zogeheten cat-eye type. 

De voorzijde van de laserdiode L.D. bevindt zich in het 

brandpunt van lens 1 (f = 20 mm). De laser zendt vrijwel 

al het licht uit binnen de contouren van een kegel, die 
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Fig. 3.1: De terugkoppelopstelling 

in twee onderling loodrechte vla~en verschil~ende top

hoeken heeft. Gebruikelijke waarden voor deze hoeken zijn 

30° loodrecht op het vlak van de aktieve laag en 12° 

evenwijdig aan dit vlak. De numerieke apertuur van lens 1 

bedraagt 0.11, zodat slechts ca. 20% van het uitgezonden 

licht wordt ingevangen. Maximaal keert ongeveer 1.6% van 

het door de laser uitgezonden licht terug op de voorzijde 

van de laser. Door grijsfilters in de terugkoppelweg op 

te nemen kan de mate van terugkoppeling over een voldoende 

groot gebied worden gevarieerd. De terugkoppelspiegel is 

vlak en volledig reflecterend. 

De mechanische instelling van alle optische componenten 

geschiedt met "micro-control" regeltafeltjes, waarbij 

een nauwkeurigheid/reproduceerbaarheid van 10 ~m wordt 

gehaald. Bovendien is een fijnafstelling van zowel L cav 
als de afstand lens 2 - externe spiegel mogelijk met 

behulp van pi~zo-electrische kristallen. De instel

nauwkeurigheid kan hiermee op zo'n 50 nm. De nauwkeurige 

instelling van L is nodig omdat de fase van het in de cav 
laser terugkerende licht in grote mate bepalend is voor 

de instelling van de laser. De macroscopische instelling 

van L kan tussen 4.5 cm en 172 cm liggen. cav 
De procedure om het lenzenstelsel 1 + 2 optimaal af te 
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regelen is als volgt: lens 2 wordt tijdelijk. vervangen 

door een t.v.-camera die op oneindig is scherpgesteld. 

Hiermee wordt lens 1 zo ingesteld, dat de uittredende 

bundel evenwijdig is (instelnauwkeurigheid 10 ~m). De 

laser wordt daarna iets boven laserdrempel gebracht 

(optisch vermogen b.v. 0.5 mW) en nu wordt lens 2 ten 

opzicht van de externe spiegel zo ingesteld, dat het 

optische vermogen maximaal is. Voor dergelijke lage ver

mogens bleek dit steeds overeen te stemmen met een toe

stand van optimale focusering cq. van maximale terug

koppeling. 

De laserstroom wordt geleverd d~or een accugevoede 

stroombron, met in het stabilisatiecircuit een opera

tionele versterker. Aanvankelijk werd van een netspannings

gevoed apparaat gebruik gemaakt maar de 50 Hz rimpelstroom 

bleek een onaanvaardbare verbreding van de spectraallijnen 

tot gevolg te hebben: de golflengte wordt mede bepaald 

door de optische lengte van de laserresonator en de 

laserstroom beinvloedt zowel de geometrische lengte (via 

de temperatuur) als de brekingsindex (via de dichtheid 

van de vrije ladingsdragers). De stroomafhankelijkheid 

van À bedroeg 0. 1 .Ä/mA. 

Wanneer de temperatuur van de laser verandert zullen 

een groot aantal fysische eigenschappen zoals de band

afstand, de verdelingsfuncties etc. zich wijzigen, waardoor 

de golflengte eveneens wordt beïnvloed. Het laservoetje is 

op een koperen blok gemonteerd waarvan de temperatuur door 

een regelsysteem binnen 0~1 oe konstant wordt gehouden. 

Het regelsysteem bevat een Pt-element als temperatuur

sensor en een Peltierelement als warmte- of koudebron. 

Omdat de warmtegeleiding van de laserchip naar het koel

lichaam niet oneindig goed is, hangt de temperatuur van 

de laser toch enigszins met de stroom samen. Vrijwel alle 

metingen zijn bij een "bloktemperatuur" van 25 oe 
uitgevoerd. 
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Met behulp van een baarnsplitter wordt een gedeelte van 

het uitgezonden laserlicht afgetakt en naar de meet

apparaten gevoerd. De meetopstelling is uit drie stukken 

opgebouwd: een laagfrequentgedeelte, een hoogfrequent 

gedeelte en een optisch gedeelte (zie figuur 3.2). 

Het laagfrequentgedeelte meet twee signalen. Ten eerste 

het optische vermogen dat de laser afgeeft. Dit optische 

vermogen volgt - via een ijking - uit het D.C.-signaal 

van een PIN-diode. Dit signaal wordt tevens naar een 

selectieve versterker (Hewlett Packard 3591 A) gevoerd, 

die de ruisspanning rond 200 kHz - in een bandje 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 de logarithme van de 

modulatieindex gemeten. De modulatieindex bij een gegeven 

prP-

PIN 

/ 

:200 kHz }100 Hz 

:-;eLect. 

\o]tm. 

V, dec. 

lin, 

log-

conv. 

V'dec. 

/ 

optisch 

vennogen 

dii'Ï. 

/ 
/ 

/ 

/ 

laagJ'reqtH'nt 

ruis 

opt iseht> 

s ec t I'lan 

h.ï.-

!'!I is-

spec trtt 1 

amp. 

Fig. }.2: Het meetgedePLtt- \"an de tentgkoppP1opstelling 
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bandbreedte B is als volgt gedefinieerd: 

ModulatieindexB := ( f <As
2

(v)>•dlJ)1/2 
JB <S > 2 

( J. 1) 

Het is gebleken dat de laagfrequentruis van het kHz

gebied tot ver in het MHz-gebied wit is, waardoor de 

grootheid <4s 2 ())) > / < S > 2 gemakkelijk uit de gemeten 

modulatieindex kan worden berekend. Deze grootheid wordt 

vaak aangeduid als RIN(~) (Relative Intensity Noise). De 

uitdrukking voor de signaal-ruis verhouding wordt hiermee 

(S/N)B = -10 
10log(RIN(~)·B). (J.2) 

Aan het hoogfrequentspectrum zijn uitsluitend enkele 

kwalitatieve metingen van het oscillatiegedrag onder 

terugkoppeling verricht. Deze met~ngen bleken noodzakelijk 

om enige onduidelijke verschijnselen, die zich in het 

Fabry-P~rot-spectrum voordeden op te helderen. Als 

detector diende een RCA avalanche fotodiode (A.P.D.) type 

GJ0818E. Hoewel de gevoeligheid van deze diode boven 

J GHz sterk afnam, was het toch mogelijk oscillatiepieken 

tot J.7 GHz goed waar te nemen. De spectrumanalyser was 

een Hewlett-Packard 8551B. 

Ook het optische spectrum is uitsluitend kwalitatief 

bestudeerd. Dit spectrum kwam tot stand door een A.P.D. 

waarvan de uitgang op een oscilloscoop was aangesloten, 

achter een monochromator te plaatsen en deze met een 

herhalingsfrequentie van ca. 10 Hz het interessante 

gebied van het spectrum te laten doorlopen. De brand

puntsafstand van de monochromatorspiegels is 1 m. De 

in- en uitvalshoeken worden beperkt door de numerieke 

apertuur van de lens voor de monochromator, welke 0.07 

bedraagt. Omdat het scannen van het golflengtespectrum 

plaatsvond door spiegeltje vlak voor de uitgangsspleet 

te laten roteren en omdat het beeld van het spectrum over 

JO Î onvervormd via dit spiegeltje op de spleet moest 

worden afgebeeld, was de grootte van dit beeld en daarmee 

van h~t scheidend vermogen beperkt. Het scheidend vermogen 

bleek ongeveer 0.2 Î te zijn, ruim voldoende om de laser

modi (die zo'n J Î uit elkaar liggen) te scheiden. Het 

ruisgedrag van de lasers was steeds sterk gekoppeld aan 
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de vorm van het spectrum. In hoofdstuk 4 wordt hier 

nader op ingegaan. 

Tenslotte zijn er metingen verricht aan de spectrale 

structuur van de lasermodi en wel met behulp van een 

Fabry-P6rot interferometer. Het gebruikte apparaat is 

een Spectra-Physics 470, uitgerust met sferische spiegels. 

De spiegelafstand bedraagt J.75 cm, hetgeen resulteert in 

een free speetral range van 2 GHz- (o.04J Ä). De finesse F 

is 150 (bij correcte uitlijning), zodat uit de definitie 

~· free speetral range 
~1nesse := h "d d se e1 en vermogen 

volgt dat het scheidend vermogen 13 MHz (3·10-4 Ä) bedraagt. 

Vanwege de beperkte free speetral range is het noodzakelijk 

om in het geval van niet-singlemode spectra via de mono

chromator te meten. Deze laat, bij een juiste instelling, 

alleen de te meten mode door terwijl de spectrale breedte 

van een lasermode in het algemeen veel kleiner is dan 

2 GHz. Omdat dergelijke metingen qua uitlijning tamelijk 

gecompliceerd zijn en meestal toch aan situaties is ge

meten waarbij slechts een mode tegelijkertijd aanwezig 

is, is in deze gevallen zonder mon~chro~ator gemeten. Dit 

geldt met name voor de metingen uit paragraaf J.J. 
Bij de keuze van de optiek die tussen de laser en de 

interferometer wordt geplaatst dient een compromis te 

worden gevonden tussen de hoeveelheid licht die tussen 

de Fabry-P6rot spiegels terecht komt en de mate van onge

wenste terugkoppeling aan de eerste Fabry-P6rot spiegel. 

In alle gevallen dient de bundeldiameter beperkt te blij

ven. Deze diameter D hangt namelijk op de volgende wijze 
s 

met de finesse samen (Jo]: 

D = 2 (d~·À/F) 1 /4 , 
s 1 

waarin d. = de afstand tussen de interferometerspiegels. 
1 

Wanneer de interfarometer direct voor de laser wordt ge-

plaatst, zal er een divergente bundel in de interfarometer 

terecht komen. Teneinde een finesse F te bereiken dient 

de verhouding 

diafragmaopening/afstandraser- interferometer] 
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zo te worden gekoz~n dat de maximale hoek van het licht 

met de optische as kleiner is dan 

e = 2 ( ~ /F . d) 1 I 4 • 

Hieraan is in alle gevallen voldaan. 

J.2 Laagfrequentruis onder invloed van optische 

terugkoppeling 

De instelling van een laser met externe resonator is 

door een viertal parameters bepaald: 

- de laserstroom IL cq. het optische vermogen 

- de lasertemperatuur TL' 

- de lengte van de externe cavity L , - cav 
- de hoeveelheid terugkoppeling. 

PL,(1) 

(2) 

(J) 
(4) 

Uiteraard wordt de instelling mede bepaald door allerlei 

intrinsieke lasereigenschappen, zoals laserlengte, 

spiegelreflectieco~ffici~nten, spectrale breedte etc. 

De belangrijkste verschillen tussen lasertypen onderling 

wordt gevormd door de wijze en de mate van opsluiting 

van het licht in laterale richting en de mate van 

verontreiniging van de aktieve laag (zie 2.2.4 resp. 

2.2.5). Deze eigenschappen zullen in het vervolg worden 

samengevat onder de noemer structuur van de laser en in 

deze vorm als vijfde parameter aan het rijtje van vier 

worden toegevoegd. 

De in deze paragraaf gepresenteerde ruismetingen zijn 

verricht aan index-guided lasers. Uit een aantal metingen 

is gebleken dat gain-guided lasers alleen gevoelig zijn 

voor terugkoppeling wanneer L erg klein is (b.v. cav 
enkele millimeters). 

Omdat het laagfrequent-ruisgedrag sterk samenhangt met 

de (in)stabiliteit van de instelling (zie paragraaf 4.J), 
is het nodig bij het onderzoek van de l.f.-ruis al de 

genoemde parameters te betrekken. Om het aantal metingen 

enigszins tot een aanvaardbaar aantal te beperken is steeds 

bij een temperatuur gemeten (25 °C). Kleine temperatuur

variaties geven weliswaar grote veranderingen in de 
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instelling van de laser te zien maar deze invloed is 

induirect: door verandering van de laserlengte en daarmee 

van de golflengte verandert ook de fase van het via de 

externe spiegel in de laser terugkerende licht. Afgezien 

van dit effect lijkt de temperatuur in het gebied waar 

met de opstelling gemeten kon worden (25 oe - 80 oe) het 

lasergedrag niet sterk te be!nvloeden. Verder is de 

terugkoppelruis uitsluitend gemeten bij een externe 

cavity ter lengte van 5.5 cm. Dit is ongeveer de 

cavitylengte zoals die in het compact-disc systeem 

voorkomt. 

De metingen zijn als volgt uitgevoerd. Allereerst wordt 

de mate van terugkoppeling ingesteld door een of meer 

grijsfilters in de terugkoppelweg op te nemen. Daarna 

wordt L zodanig ingesteld, dat er sprake is van een cav 
goed passende situatie, d.w.z. L = p (n·L), p = 1,2,3, ••• cav 
(cf paragraaf 4.1). Deze voorwaarde impliceert dat voor 

alle modi tegelijkertijd het van de terugkoppelspiegel 

terugkerende licht in / uit fase is met het laserlichto 

De laserstroom is tijdsafhankelijk: IL = ILO + J·t. 

Hierbij is ILO iets lager dan de drempelstroom Ith en 

wordt de tijdkonstante ~ zo gekozen dat in ca. vijf mi

nuten het interessante vermogensgebied van Pth tot 5 mW 

wordt doorlopen. Als functie van de laserstroom kan op 

de in J.1 beschreven wijze de l.f.-ruis worden gemeten. 

Omdat deze laagfrequentruis sterk met de fase van het in 

de laser terugkerende licht samenhangt zou deze fase 

tijdens de meting steeds moeten worden aangepast om het 

verloop ten gevolge van onder meer mechanische instabi

liteiten te compenseren. Een dergelijke regeling zou 

nogal wat technische problemen met zich meebrengen en 

daarom is voor een andere oplossing gekozen. De lengte 

L wordt met een pi~zo-electrisch element om een cav 
evenwichtswaarde gevarieerd: L = L 0 +AL·sin-wt. cav cav 

L bedraagt enige malen ~/2, zodat de fase van het in 

de laser terugkerende licht ook varieert en hierbij alle 

mogelijke waarden doorloopt. Door de frequentie w voldoende 

hoog te kiezen (b.v. 0.2 Hz) vindt dè faseverandering 
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over 2n bij dezelfde stroomwaarde plaats en kan bij deze 

stroom een minimum en een maximum in de l.f.-ruis worden 

geregistreerd. Zie fig. J.J tot en· met J.6. Bij deze 

metingen is de hoeveelheid ruis uitgedrukt in de modu

latieindex (zie J.1). Bij alle metingen is de hoeveelheid 

terugkoppeling aangegeven als de verhouding tussen de 

hoeveelheid licht dat terugkeert op de voorzijde van de 

laser en de uitgezonden hoeveelheid licht. 

Bij een eerste aanblik lijkt de laagfrequentruis op een 

grillige wijze met het vermogen en de mate van terugkoppe

ling samen te hangen. Bij een nadere bestudering blijkt er 

toch enige structuur in te ontdekken. Zo is het mogelijk 

ten aanzien van de l.f.-ruis onderscheid te maken tussen 

laag vermogen (tot ca. 1.5 mW) en hoog vermogen (boven 

1.5 mw). In het algemeen geldt dat de ruis bij laag 

vermogen afneemt met afnemende mate van terugkoppeling. 

De hoeveelheid ruis bij hogere vermogens is vaak gering 

bij maximale terugkoppeling maar wordt groter (of blijft 

groot, zoals bij de metingen van fig. J.J) wanneer de 

hoeveelheid terugkoppeling wordt verminderd. Wanneer een 

laser bij hoog vermogen en maximale terugkoppeling is 

ingesteld en er zich geen l.f.-ruis voordoet (fig. J.4 

en fig. J.6), dan vertoont de laser in een dergelijke 

situatie in het algemeen een multimode spectrum. Dit 

spectrum gaat in een singlemode spectrum over wanneer 

de hoeveelheid terugkoppeling tot onder een bepaalde 

waarde wordt teruggebracht; tegelijk met deze overgang 

komt de ruis opzetten. 
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Fig. J.J: Modulatieindex van Hitachi CSP 8271 onder 

invloed van terugkoppeling als functie van het optische 

vermogen. Bij elke meting is de hoeveelheid terugkoppeling 

aangegeven. Lcav = 5.5 cm, goed passend 
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Fig. J.4: Modulatieindex van Philips DHC 124-LD 1755-69 
I 

onder invloed van terugkoppeling als functie van het 

optische vermogen. Bij elke meting is de hoeveelheid 

terugkoppeling aangegeven. L = 5.5 cm, goed passend cav 
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terugkoppeling aangegeven. L = 5.5 cm, goed passend cav 
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Fig. 3.7: Laagfrequentruis als functie van de mate van 

defocusering. Voor alle focusposities heeft de fase van 

het gereflecteerde licht alle mogelijke waarden doorlopen. 

In de figuren is de hoeveelheid terugkoppeling aangegeven; 

L = 5.5 cm, goed passend, PL = 3 mW, Hitachi 8271. cav 

Een methode om de hoeveelheid terugkoppeling continu 

te vari~ren is die, waarbij de focuspositie van lens 2 

( de afstand lens 2 - externe spiegel) wordt gevarieerd. 

Zie fig. 3.1. Wanneer de focusering niet optimaal is wordt 

de lichtspot onscherp op zichzelf afgebeeld en keert slechts 

een gedeelte van het gereflecteerde licht terug in de 

aktieve laag. In fig. 3.7 is de invloed van de defocusering 

op het ruisniveau zichtbaar. Op dezelfde wijze als bij 

fig. 3.3 - 3.6 doorloopt de fase van het gereflecteerde 

licht alle waarden tussen 0 en 2n. 

Uit vergelijking van metingen zoals in fig. 3.7 bij 

verschillende hoeveelheden terugkoppeling kan de samen

hang tussen de mate van terug~oppeling en de mate van 

defocusering worden bepaald. Hiermee kan uit fig. 3.7 
een nieuwe figuur worden afgeleid, waarin de ruis is 

uitgezet tegen de hoeveelheid terugkoppeling. In fig. 3.8 
is dit voor de maximale hoeveelheid ruis uitg~voerd [29J. 

Deze figuur stemt globaal overeen met de resultaten uit 
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Fig. J.8: De maximale hoeveelheid laagfrequentruis als 

functie van de mate van terugkoppeling. Fig. J.8 is af

geleid uit fig. J.7. Het niveau "intr 11 geeft de hoeveel-

heid ruis indien er geen terugkoppeling is. L = 5.5 cm, cav 
goed passend, PL = J mW, Hitachi 8271. 

J.J De golflengte À, de laagfrequentruis en het optische 

vermogen onder invloed van kleine veranderingen in de 

externe-cavitylengte 

Hoewel de metingen van paragraaf J.2 een overzicht geven 

van de hoeveelheid laagfrequentruis onder uiteenlopende 

terugkoppelomstandigheden is het niet mogelijk uit deze 

een beeld te krijgen van de fysische achtergronden van 

terugkoppelruis. De metingen in deze paragraaf lenen zich 

beter voor dit doel, aangezien bij deze metingen een 

drietal grootheden simultaan worden geregistreerd: de 

laagfrequentruis, het optische vermogen en de golflengte 

van het laserlicht. Deze grootheden zijn gemeten als 

functie van de verandering van de externe-cavitylengte. 
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Laserstroom, hoeveelheid terugkoppeling en temperatuur 

blijven konstant op hun vooraf ingestelde waarde. De 

verandering van L vindt plaats door een lineair met cav 
de tijd toenemende spanning aan te leggen over het 

pi~zo-kristal dat verbonden is met de terugkoppelspiegel. 

Deze spanning wordt tevens aangebracht op de x-ingangen 

van een aantal x-y-recorders. Als y-signaal wordt de 

l.f.-ruis en het optische vermogen geregistreerd. De 

derde recorder is verbonden met een Fabry-P~rot inter

ferometer. Diens y-ingang meet de scanspanning van de 

Fabry-P~rot, terwijl aan de x-ingang het signaal van de 

interferometer wordt opgeteld bij de eerder genoemde 

PZT-spanning (deze laatste uiteraard via een verzwakker). 

Deze manier van meten heeft als resultaten onder meer 

de metingen van fig. J.9 tot en met J.11 opgeleverd. Bij 

al deze metingen is sprake van een goed passende situatie. 

Omdat de grootte van de signalen bij deze metingen minder 

belangrijk is, zijn ten behoeve van de duidelijkheid de 

assen met daarop de schaalverdelingen weggelaten. 

De gevoeligheid van de meetinstrumenten is tijdens de 

duur van een meting konstant gehouden. De variaties in 

het optisch vermogen kunnen oplopen tot ca. 5 % van het 

totale optische vermogen. In het Fabry-P~rot spectrum 

is een hele free speetral range opgenomen, zodat de 

frequentieverschuiving hieraan kan worden gerelateerd. 

Bij de meting van fig. J.9 is sprake van een situatie 

waarbij drie modi om beurten aanwezig zijn. Voor 

L = L is de mode aanwezig waarop de monochromator cav vav,O 
is ingesteld (de monochromator doet dienst als band-

filter, cf. paragraaf ).1). Wanneer L iets toeneemt cav 
gaat de laser op een andere mode over, hetgeen met een 

sprong in het vermogen en een piek in de ruis gepaard 

gaat. Uiteraard verdwijnt het signaal van de interfero

meter. Voor nog grotere L vindt er een overgang naar cav 
een derde mode plaats, waarna de oorspronkelijke mode 

het weer overneemt. Deze laatste twee overgangen vertonen 

geen ruispieken. Tijdens de aanwezigheid van mode 1 
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Fig. ).11: Het Fabry-Pérot spectrum (a), het optische 

vermogen (b) en de laagfrequentruis (c) onder invloed van 

een variatie in L • Mitsubishi TJS 45414, 4 mW, 0.016 % 
cav 

FB, L = 5.5 cm, goed passend 
cav 



- 51 -

zien we diens golflengte over ongeveer 0.25 free speetral 

range veranderen, wat neerkomt op een verschuiving van 

0.01 Î (0.5 GHz). De onregelmatige vorm van de pieken in 

de buurt van een overgang is waarschijnlijk het gevolg 

van modehopppen. 

In fig. 3.10 zien we dat steeds dezelfde mode aanwezig 

is. De golflengte verandert in vergelijking met fig. J.9 
iets meer. De sprong in Àvalt samen met de steile flank 

in het optische vermogen. Omdat de grootte van de sprong 

vrijwel gelijk is aan de free speetral range, is de over

gang niet erg duidelijk. ·Op sommige p~aatsen zijn twee 

pieken naast elkaar te zien, terwijl in sommige spectra 

centraal tussen de hoofdpieken kleine piekjes zichtbaar 

zijn. In J.6 wordt hier nader op ingegaan. 

Terwijl de vorige twee metingen aan Hitachi-CSP-lasers 

zijn verricht, is in fig. J.11 een meting aan een TJS

laser (Mitsubishi) weergegeven. Opvallend is de afwezig

heid van terugkoppelruis. Vergeleken met de vorige metingen 

heeft het verloop van de golflengte en van het optische 

vermogen tamelijk geleidelijk plaats. 

De spectrale gedragingen hangen nauw samen met de l.f.

ruis van de laser en het lijkt zinvol dit gedrag in drie 

categorie~n te splitsen: 

(1) De laser is altijd singlemode. Altijd is dezelfde 

mode dominant, 

(2) De laser is altijd singlemode, behalve tijdens over-

gangen. Twee of meer modi zijn om beurten dominant, 

(J) De laser is niet altijd singlemode. 

Afhankelijk van de keuze van de parameters is er steeds 

van een situatie uit categorie (1), (2) of (J) sprake. 

Er is zoveel mogelijk gekeken naar situaties uit de 

eerste twee categorie~n, omdat deze zich het beste voor 

interpretatie lenen. Tot categorie (1) behoren de metingen 

van fig. J.10 en J.11; fig J.9 valt onder categorie (2). 

Uit de getoonde voorbeelden kan het volgende worden 

opgemerkt, hetgeen door de overige metingen wordt be

vestigd 

-Voor situaties van categorie (1) en (2) heeft de l.f.

ruis een konstant niveau, niet ver bovèn het intrinsieke 
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niveau, met uitzondering van bepaalde overgangsgebieden, 

waarbinnen de modulatieindex met een factor JO of meer 

kan stijgen. Bij zo'n overgang verandert het optische 

vermogen sterk. 

-Bij situaties uit categorie (1) doet zich een overgang 

per periode voor, waarbij de golflengte en het optische 

vermogen verspringen. Bij situaties van categorie (2) en 

{J) is het aantal overgangen in het algemeen groter. 

Onder bepaalde omstandigheden treedt ook in dit geval 

een verspringing van de golflengte op. 

- De grootte van de sprong in de golflengte neemt toe 

naarmate meer licht wordt teruggekoppeld maar is altijd 

kleiner dan de externe-cavitymodeafstand. Zie fig. 3.12. 

1.0 

0.8 

o.6 

o.4 

0.2 

fjv 

dl> cav 

0.01 0.025 

0: Hitachi CSP 8271 

a: Mitsubishi TJS 45414 

0. 1 o.4 1.0 

percentage terugkoppeling 

Fig. 3.12: Verspringing van de golflengte {frequentie) 

van de lasermode onder invloed van een veranderende 

L • Uitgezet is de verhouding van de sprong in fre-cav 
quentie tot de externe-cavitymodeafstand voor twee 

lasers: Hitachi 8271 en Mitsubishi 45414 en vermogens 

tussen 2 mW en 5 mW 
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- Bij sommige metingen zijn pieken in het Fabry-Pérot 

spectrum te zien buiten de normale lasermodi om. De 

hoogte van deze pieken neemt toe naarmate meer licht 

wordt teruggekoppeld. Een voorlopig onderzoek heeft 

uitgewezen dat deze pieken zijbanden zijn van de laser

modi die in het optische spectrum worden geïntroduceerd 

door frequentiemodulatie. De frequentieafstand van deze 

zijbanden tot de hoofdmode is gelijk aan of een veelvoud 

van de modulatiefrequentie, welke - afhankelijk van de 

laserstroom en de externe-cavitylengte- tussen 1.5 GHz 

en J.5 GHz ligt. Zie verder paragraaf J.6. 

J.4 De coherentielengte (zonder terugkoppeling) 

Omdat de spectrale breedte en daarnee samenhangend de 

coherentielengte van lasers belangrijke grootheden zijn, 

is aan de breedte van de spectraallijnen van de onder

zochte lasers enige aandacht besteed. De metingen zijn 

uitgevoerd met een Fabry-Pérot interferometer, die zich 

direkt voor de laser bevond. De afstand laser - inter

ferometer bedroeg JO cm, terwijl een diafragma met 

diameter van ca. 1.3 mm werd gebruikt, cf. J.1. 

Configuraties, waarbij een of meer lenzen werden benut 

om de voorzijde van de laser af te beelden op de Fabry

Pérot interferometer leidden weliswaar tot een vergroting 

van het signaal maar tevens tot een vergroting van de 

hoeveelheid ongewenste terugkoppeling. Toepassing van 

een optische isolator (polaroidfilter met ~-À-plaatje) 
bracht hierin weinig verbetering. In de situatie zonder 

optische elementen tussen de laser en de interferometer 

lijkt er zich geen terugkoppeling voor te doen. 

De coherentielengte is gemeten als functie van het 

totale optische vermogen, waarbij L h uit de spectrale co 
breedte volgt volgens (2.23): 

L h = c/A~. co 

Zoals uit fig. J.1J tot en met J.16 blijkt is Lcoh steeds 

min of meer evenredig met het vermogen en kan voor hoge 
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Fig. J.13- 3.16: De coherentielengte van een viertal 

lasers als functie van het optische vermogen (zonder 

terugkoppeling) 
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vermogens oplopen tot enige meters. Dit is in overeen

stemming met recente gegevens uit de literatuur [15]. 

De metingen zijn niet gecorrigeerd voor de finesse van 

de Fabry-Pérot interferometer (13 MHz), waardoor met name 

de meting van de Hitachi laser met een kleinste spectrale 

breedte van 45 MHz voor hoge vermogens een iets te kleine 

coherentielengte oplevert. In fig. J.15 vertoont L h bij co 
P = 2.3 mW een lokaal minimum. Dit wordt veroorzaakt door L . 
het feit dat bij dit vermogen er twee modi in het spectrum 

aanwezig zijn. 

De coherentielengte van alle onderzochte lasers is veel 

groter dan de externe-cavitylengte. Daarom kan geen onder

scheid worden gemaakt tussen terugkoppelgevoelige lasers 

en terugkoppelongevoelige lasers op grond van het verschil 

tussen coherente en incoherente terugkoppeling, zoals dat 

uit de getoonde metingen zou volgen. De metingen van de 

volgende paragraaf laten zien dat het spectrum van een 

lasermode sterk door terugkoppeling wordt aangetast. 

Afhankelijk van de definitie van spectrale breedte onder 

terugkoppelomstandigheden kan er in dit geval zowel een 

versmalling als een verbreding optreden. 

In fig. 3.17 is de maximale hoeveelheid ruis,welke door 

terugkoppeling aan de intrinsieke ruis ruis wordt toege

voegd, uitgezet tegen de coherentielengte. Het verband 

tussen deze zogeheten excessruis en L h is tamelijk . co 
eenduidig, hoewel de figuur meetpunten bevat van een 

twintigtal zeer uiteenlopende laserstructuren. Voor elke 

laser is de coherentielengte en de excessruis gemeten bij 

drie vermogens: 2, J en 4 mW. Het is nog niet duidelijk 

of dit verband fundamenteel is en zo ja, waarom. 

J.5 Het Fabry-Pérot spectrum onder invloed van optische 

terugkoppeling 

In de vorige paragraaf is aandacht geschonken aan de 

coherentielengte zonder terugkoppeling. In deze paragraaf 

zijn metingen opgenomen van de invloed van terugkoppeling 

op het spectrale gedrag van een tweetal lasers. De resul-
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Fig. J.17: Relatie tussen de maximale excessruis en de 

coherentielengte (gemeten zonder terugkoppeling) voor 

diverse laserstructuren. Zie tekst. 

taten van deze metingen stemmen overeen met (24]. Bij 

deze metingen heeft de terugkoppeling plaatsgevonden aan 

een externe cavity met een lengte van 172 cm. Een grote 

L levert het voordeel op dat de externe-cavitymode-
cav 

afstand d~ = c/2·L klein is. Bij de gegeven L cav cav 
is ~~= 87.2 MHz, hetgeen een grootteorde kleiner is dan 

de free speetral range van de gebruikte Fabry- Pérot 

interferometer, die 2 GHz bedraagt. Externe-cavitymodi 

kunnen onder deze condities in principe goed worden 

waargenomen. 

In fig. J.18 is het Fabry-Pérot spectrum gegeven van 

een viertal terugkoppelsituaties met als referentie de 

spectraallijn van de laser zonder terugkoppeling. De 

laserstroom is steeds dezelfde: 87.8 mA. De frequentie

afstand tussen de maxima is binnen de meetnauwkeurigheid 
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Fig. 3.18: De invloed van·optische terugkoppeling op het 

Fabry-P~rot spectrum van Hitachi 7801 G Q40-4. L = 172 · cav 
cm, IL = 87.8 mA, PL = 4.5 mW, TL = 25 °C 

gelijk aan 87.2 MHz, zodat aangenomen mag worden dat 

de pieken inderdaad externe-cavitymodi zijn. Omdat het 

spectrum bij sterke terugkoppeling zeer veel externe

cavitymodi vertoont, die elk voor zich een gering vermo

gen hebben, zijn er geen metingen uitgevoerd onder 

dergelijke omstandigheden. Zulke metingen zijn onbruikbaar 

voor een kwantitatieve analyse en leveren evenmin een 

bijdrage aan een beter begrip van het terugkoppelmecha

nisme. Voor een kwalitatieve verklaring van het ruisgedrag 

onder terugkoppeling is het belangrijk te weten dat sterke 

terugkoppeling een groot aantal externe-cavitymodi impli

ceert. Hoewel deze conclusie is getrokken uit metingen 

aan een externe cavity van 172 cm is gebleken dat een 

overeenkomstig gedrag zich ook bij korte externe cavities 

voordoet, zij het bij iets andere parameterwaarden. 

Omdat het nogal omslachtig is de Fabry-P~rot spectra 

van alle parametercombinaties te geven, is het spectrale 

gedrag van een laser onder terugkoppeling in een figuur 

samengevat. Hiertoe is de halfwaardebreedte van de omhul

lende van alle spectra gemeten en uitgezet als functie van 
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Fig. 3.19: Halfwaardebreedte van de omhullende van het 

Fabry-P~rot spectrum als functie van het optische 

vermogen. L = 172 cm. Fig. 3.19a: Hitachi Q40-4, cav 
fig. 3.19b: Mitsubishi 45414 

vermogen - met de mate van terugkoppeling als parameter. 

Zie fig. 3.19a en b. Uit deze figuren is duidelijk af te 

leiden dat de halfwaardebreedte van de omhullende sterk 

met de hoeveelheid terugkoppeling samenhangt. Er lijkt 

sprake te zijn van een soort drempel in de mate van 

terugkoppeling, waarbeneden het spectrum slechts een 

externe-cavitymode bevat en erboven meer dan een. Het 

gedrag van de twee uiteenlopende structuren vertoont 

grote overeenstemming. Het maximum bij 2.5 mW in fig. 

3.19b is het gevolg van de overgang van de laser op een 

PL(mw) 
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andere mode. 

Omdat de halfwaardebreedte uit fig. J.19 gekoppeld is 

aan een externe cavity van 172 cm, is het niet mogelijk 

aan de hand van de verrichte metingen de coherentielengte 

onder terugkoppeling te defini~ren. Wanneer dezelfde me-

tingen bij •n andere waarde van L zouden zijn verricht, cav 
zou het verloop van de halfwaardebreedte als functie van 

het vermogen qua getalswaarde aanzienlijk kunnen afwijken. 

Het lijkt wel zo te zijn dat het globale verloop voor 

verschillende externe-cavitylengtes grote overeenkomst 

vertoont en indien het zo zou zijn dat de halfwaardebreedte 

bij gegeven parameterwaarden voor L -+ oneindig naar cav 
een eindige limietwaarde nadert, zou deze halfwaardebreedte 

gebruikt kunnen worden bij de definitie van de coherentie

lengte onder terugkoppeling. 

J.6 Het hoogfrequent ruisspectrum onder invloed van 

optische terugkoppeling 

Hoewel het hoogfrequent ruisgedrag buiten het kader van 

de afstudeeropdracht valt, is ~ieraan toch enige aandacht 

besteed. In de metingen van de Fabry-Pérot spectra treden 

een aantal verschijnselen naar voren die niet passen in 

het bestaande beeld van terugkoppeling. In het spectrum 

zijn piekjes waar te nemen waarvan de herkomst onduidelijk 

was. De stroomafhankelijkheid van de plaats van deze 

piekjes in het spectrum vertoonde overeenkomst met de 

stroomafhankelijkheid van de frequentie van het intrin

sieke ruisbandje van een halfgeleiderlaser. Het vermoeden 

ontstond dat de piekjes het gevolg waren van h.f.-oscilla

ties, zich in het optische spectrum manifesterend via 

frequentiemodulatie. In de literatuur zijn deze oscillaties 

onder invloed van terugkoppeling ook waargenomen [2.5, 26]. 

Om een en ander te kunnen verifi~ren zijn gelijktijdig 

het hoogfrequent intensiteitsruisspectrum en het Fabry

Pérot spectrum gemeten. Zie fig. J.20. In het h.f.spectrum 

treden inderdaad oscillatiepieken op. Bij aanwezigheid 

van meerdere pieken bevinden deze zich op een frequentie-
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afstand die binnen de meetnauwkeurigheid gelijk is aan 

de externe-cavitymodeafstand. Overigens vertoont het h.f.

spectrum ook zgn. ghost-pieken met een frequentie die 

400 MHz lager is dan de echte frequentie. Deze pieken 

worden in het spectrum geïntroduceerd door de local

oscillator van de spectrumanalyser. 

Ter verduidelijking zijn de pieken in het Fabry-P~rot 

spectrum van de meting bij 90.0 mA genummerd. In principe 

kan deze nummering zowel aan de linkerzijde als aan de 

rechterzijde van het spectrum worden voortgezet. Het 

blijkt dat de frequentieafstand tussen nevenpiek "2" 

en hoofdpiek "7" en ook die tussen nevenpiek "3" en 

hoofdpiek "-2" overeenstemmen met de hoofdfrequentie 

uit het h.f.-spectrum. Dit wordt door andere metingen 

bevestigd, zodat aangenomen mag worden dat de neven- en 

hoofdpieken met de genoemde nummers van dezelfde orde zijn. 

De herkomst van de raadselachtige pieken is hiermee 

echter nog niet verklaard. Het is mogelijk dat er sprake 

is van frequentiemodulatie, waarbij de modulatiefre

quentie een zodanig veelvoud is van de grondfrequentie 

van de externe cavity, dat deze modulatiefrequentie in 

het intrinsieke ruisbandje is gelegen. In paragraaf 4.2 

wordt nader'ingegaan op een mechanisme dat aan de waar

genomen verschijnselen ten grondslag kan liggen. 

Omdat deze hoogfrequentoscillaties alleen lijken op te 

treden tijdens stabiele lasertoestanden en daarom geen 

invloed hebben op het laagfrequent ruisgedrag is aan deze 

oscillaties verder geen aandacht geschonken. In een 

vervolgonderzoek zal A.J. den Boef wel verder ingaan op 

de invloed van terugkoppeling op het hoogfrequent ruis

spectrum. 
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4 Model van de invloed van optische terugkoppeling op 

het gedrag van halfgeleiderlasers 

Wanneer een gedeelte van het door een laser uitgezonden 

licht via een reflecterend oppervlak terugkeert in de 

laser kan het proces van optische versterking aanzienlijk 

worden be!nvloed. Hierbij speelt de coherentie van het 

ge!njecteerde licht en het in de las~r verwekte e.m.-veld 

een belangrijke rol. Het intrinsieke gedrag van een 

halfgeleiderlaser hangt in hoofdzaak van twee parameters 

af, de laserstroom en de temperatuur. Bij terugkoppeling 

is tevens de intensiteit van de gereflecteerde lichtbundel 

belangrijk alsmede de afstand tussen de laser en het re-

flecterende oppervlak, L • De verhouding van L tot de cav cav 
coherentielengte L h van het laserlicht bepaalt of er co 
sprake is van coherente dan wel incoherente terugkoppeling. 

Omdat het spectrum van het laserlicht sterk door terug

koppeling wordt be!nvloed is het niet zonder meer duidelijk 

wat als maatstaf voor L h dient te worden aangehouden. co 
In het geval van coherente terugkoppeling is het fase-

verschil van het teruggekoppelde licht ten opzichte van 

het laserlicht belangrijk, w = 4n·L /À• Ook is de relatie 
1 cav 

tussen de externe-cavitylengte en de effectieve laserlengte 

van belang. 

In dit hoofdstuk wordt uitsluitend ingegaan op verschijn~ 

selen die zich voordoen aan index-guided lasers. Tenzij 

anders vermeld is steeds van een singlemode situatie sprake. 

4.1 Het systeem laser+ externe trilholte 

In feite vormen de rate equations (2.J1) een stelsel 

coninuiteitsvergelijkingen voor de aantallen fotonen en 

electronen in de laser. In het geval van terugkoppeling 

dient aan de vergelijking voor de fotonendichtheid een 

term te worden toegevoegd, die de fase van het terugkerende 

licht bevat. Het is noodzakelijk hiertoe het electramag

netische veld met de veldsterkte E te beschrijven (en niet 

met de fotonendichtheid): 
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(iwN(N ) + 2c ·(g(N )-~)·E(t)·eiwt + e n e 

( 4. 1 ) 

w is de hoekfrequentie van het licht, wN de resonantie

frequentie van de longitudinale mode, ~pgelegd door 

c 
wN = N • 2 1t • 2Ln (N = 1, 2, J, .•. ). (4.2) 

ê beschrijft de koppeling tussen de lasercavity en de 

externe cavity en wordt bepaald door de reflectie- en 

transmissieco~ffici~nten van de optische componenten in 

de terugkoppelweg: 

é= R-1/2.R1/2.(1-R). 
cav 

T is de looptijd van het licht in de externe cavity. 

De continu!teitsvergelijking voor de vrije ladings

dragers dient enigszins te worden aang~past 

(4.J) 

Met (4.1) en (4.J) kan het systeem laser+ externe tril

holte in principe worden beschreven. Uitdrukking (4.1) 

is min of meer gelijkwaardig aan rate equation (2.31). 

In (4.1) wordt het golfkarakter van het licht benadrukt 

maar deze vergelijking houdt geen rekening met de quan

tisatie van het e.m.-veld. (4.1) en (2.31) kunnen niet 

op eenvoudige wijze uit elkaar worden afgeleid. 

4.2 Het spectrale gedrag onder invloed van optische 

terugkoppeling 

In beginsel kan de invloed van terugkoppeling worden 

beschreven door de laser met de externe cavity op te 

vatten als een systeem van twee gekoppelde trilholten 

(met verschillende Q-faktoren). Bij voldoende terugkoppe

ling zullen de in het spectrum voorkomende golflengtes 

moeten passen in de lasercavity zowel als in de externe 

cavity 

À 
p·- = n•L 

2 
en L cav (pen q gehèel). 

(4.4a,b) 
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Voor de afstand in het spectrum tussen opeenvolgende 

golflengtes die in een cavity passen geldt 

dÀL = À2 /2·L·n, 

dÀ = )...2 /2 · L • cav cav 
(steeds is verondersteld, dat n . = 1). omgev1.ng 

(4.5) 

(4.6) 

Deze cavitymodeafstand kan ook in frequentieeenheden 

worden uitgedrukt 

d).)L = c/2·L·n, 

d'l) = c/2·L • cav cav 

(4.7) 

(4.8) 

De verhouding L /L·n bepaalt welke lasermodi in de cav 
externe cavity passen en versterkt worden en welke niet. 

Voor L /L•n = geheel getal passen alle lasermodi in de cav 
externe cavity. 

Wanneer L /L·n = pjq, met p en q beide geheel en p > q, cav 
passen alleen de lasermodi die q lasercavityafstanden cq. 

p externe-cavitymodeafstanden uit elkaar liggen (zie fig. 

4. 1 ) • 
d).) ? cav 

externe-

cavitymodi 

lasermodi 

= .!2.. dl> J cav 

Fig. 4.1: Relatie tussen lasermodi en externe-cavitymodi, 

uitgebeeld in het frequentiespectrum; L /L·n = pjq = 10/J. cav 

Het is tijdens de experimenten gebleken, dat het hier 

beschreven gedrag voor lage vermogens inderdaad optreedt. 

Voor hogere vermogens is dit model niet geschikt: de 

meeste lasers zijn dan singlemode en in dit geval blijkt 

de golflengte zich aan te passen aan de externe cavity 

(zie paragraaf 4.J). 
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In paragraaf 2.3.2 is een uitdrukking afgeleid voor de 

spectrale verdeling van het laserlicht. Daarbij is de 

laser beschouwd als een versterker van spontane emissie. 

Overeenkomstig de frequentieselectie in het geval van een 

enkele Fabry-Pérot resonator kan deze worden berekend 

voor een gekoppelde trilholte. Dit wordt bereikt door 

aan (2.24) een term toe te voegen (vergelijk fig. 2.13 

en fig. 4.2) 

E2 = E2 + (1-R)
1

/
2

·Ej 

= E2 + (1-R) 1 /2 ·R~~!-exp(2n.j.v/dvcav)·E3 + 

+ (1-R) 1
/

2 .R1
/

2 ·R ·exp(2·2n·j·v/dv )·E cav cav J 

~----Ej 

-----~ ......... :-----. EJ 

Ei 

L cav 

+ ••• 

Fig. 4.2: Gedeeltelijke reflectie aan de laserspiegel en 

aan een terugkoppelspiegel op afstand L cav 

Wanneer de multipele reflecties worden verwaarloosd kan 

via enkele tussenstappen een met (2.25) overeenkomende 

uitdrukking voor de spectrale verdeling worden opgesteld: 

f ('V) d -v = I 
1 - + (g-O()L] 12 • 

(4.9) 

Deze spectrale verdeling vertoont maxima voor frequenties 

die een geheel veelvoud zijn van zowel dVL als dV , cav 
dus voor lasermodi die in de externe cavity passen. Het 

frequentiegebied waar laserwerking is te verwachten wordt 

beperkt door g = g(v). 

Aan de hand van (4.9) kan onderscheid worden gemaakt 

tussen J terugkoppelsituaties: 

(1) de intensiteit van het teruggekoppelde licht is zo 

gering dat de spectrale verdeling uitsluitend door intrin

sieke lasereigenschappen wordt bepaald. De term 
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exp(2n·j·V/dV ) in (4.9) kan worden verwaarloosd, cav 
waardoor (4.9) overgaat in (2.25), 

(2) er is zodanig veel terugkoppeling dat de spectrale 

verdeling uitsluitend door de reflectieeigenschappen van 

de externe cavity is vastgelegd. Dit is het geval wanneer 

exp(2n· j·V/dlJL) ~ 1 voor het belangrijke frequentiegebied. 

Indien deze term gelijk wordt gesteld aan 1, blijkt de 

verdeling een Lorentzprofiel te hebben met halfwaarde

breedte 

f:l)) cav 
= 1 - R exp [(g-<X)L] d)) • 

n· t cav (4.10) 

Wanneer wordt aangenomen dat de gain niet verandert onder 

invloed van de terugkoppeling dan (cf. 2.26) 

R1/2 
·Ll\J • 

(1-R)·R1/2 L 
cav 

6.)}· 
cav = 

d)) 
cav 11 ).) n•L 

d))·(u L= L 
L cav 

(4.11) 

Omdat de spectrale breedte in dit geval door de externe 

cavity wordt vastgelegd is er geen koppeling tussen de 

resonantiefrequentie van de lasercavity en de intensiteit 

van het .laserlicht (zie paragraaf 2.J.J), zodat in (~.10) 

geen verbreding als gevolg van fasefluctuaties optreedt. 

Er doet zich een overgangssituatie voor tussen situaties 

(1) en (2), wanneer~~ = ~VL' d.w.z. cav 

E.= d).) /d \JL· ( 1 +0(21) • cav . (4.13) 

(J) in de vorige terugkoppelsituatie was steeds sprake 

van ~én mode, d.w.z. één maximum in de spectrale verde

ling. Zoals in paragraaf J.5 is aangegeven kunnen er bij 

sterke terugkoppeling meerdere maxima binnen een lasermode 

voorkomen. Hoewel (4.9) in principe maxima in de spectrale 

verdeling voorspelt valt te betwijfelen of hiermee het 

optreden van dergelijke externe-cavitymodi correct kan 

worden beschreven. Deze blijken namelijk voor te komen 

tezamen met een of meer pieken in het hoogfrequent ruis

spectrum (zie paragraaf J.6). 

In (4.7), (4.8) is beschreven dat de frequentie van een 

gekoppelde oscillator aan twee voorwaarden dient te voldoen 

en wel voor elk tijdstip t. In [2~ wordt berekend dat er 
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een tijdafhankelijke oplossing bestaat, waarbij zowel de 

laserfrequentie als de optische intensiteit sinusvormig 

van de tijd afhangen. Beide grootheden zijn onderling 

verbonden door de brekingsindex van het aktieve medium, 

die samenhangt met de dichtheid van vrije ladingsdragers 

in de laser, Deze koppeling volgt uit de tijdafhankelijke 

relaties (4.3) en (4.7). Er is in dit geval sprake van 

frequentiemodulatie, waarbij de laserfrequentie als volgt 

kan worden geschreven: 

= v0 +~·V d·sin(2n·V d·t), mo mo (4.13) 

waarin ~ de modulatieindex voorstelt. 

Er kunnen meerdere externe-cavitymodi optreden, wanneer 

~-l) d > dl) • mo cav 

Behalve aan voorwaarden (4.7) en (4.8) 

derde voorwaarde te voldoen, die wordt 

looptijd van de externe cavity rcav (= 

~osc(t) = Vosc(t + Tcav); 

(4.14) 

dient ).) aan een osc 
bepaald door de 

2·L /c = 1/d)} ) : cav cav 

hieruit volgt dat)} d = p·d1J , met p geheel. mo cav 
In de literatuur zijn zelfoscillaties onder invloed van 

optische terugkoppeling waargenomen p5, 26]. Het is echter 

nog niet duidelijk welke samenhang er bestaat tussen deze 

instabiliteiten en het waargenomen spectrale gedrag. 

4.3 Ruiseigenschappen bij optische terugkoppeling; 

(singlemode situaties) 

In de vorige paragraaf is de samenhang van het spectrale 

gedrag met de hoeveelheid terugkoppeling besproken. De 

hoeveelheid laagfrequentruis bli,jkt eveneens afhankelijk 

van de mate van terugkoppeling (zie paragraaf 3.2 en [27] ). 

De metingen van 3.2 laten zien dat het ruisniveau onder 

terugkoppeling vrijwel gelijk is aan het intrinsieke ruis

niveau wanneer er sprake is van geringe terugkoppeling of 

bij zeer sterke terugkoppeling. Dit stemt overeen met de 

situaties (1) en (3) uit de vorige paragraaf. In het 

eerste geval is de hoeveelheid terugkoppeling te gering 
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om de instelling van de laser te be!nvloeden. 

Situatie (3) wordt in de volgende paragraaf aan de orde 

gesteld. 

In situatie (2) blijkt wel terugkoppelruis op te kunnen 

treden. Een model van deze ruis is gegeven in [28]. Hierin 

wordt onderscheid gemaakt tussen de toestand van de gekop

pelde trilholte en de toestand, waarbij de faserelatie 

tussen het laserlicht en het in de laser terugkerende licht 

verloren is gegaan. In het laatste geval wordt de ruis 

veroorzaakt door synchronisatie en desynchronisatie op 

willekeurige tijdstippen van het laserlicht en het geinjee

teerde licht. 

In het geval van een gekoppelde trilholte (zoals bij de 

experimenten van paragraa·f 3.3) ontstaat terugkoppelruis 

doordat de externe-cavitylengte fluctueert of (wat voor 

de beschrijving op hetzelfde neerkomt) doordat bij vaste 

L de intrinsieke lasereigenschappen vari~ren. cav 
Uitgangspunt vormt (4.1),waarin de netto gain lineair met 

de stroom is verondersteld. Hieruit wordt een benaderende 

uitdrukking voor de intensiteit onder terugkoppeling 

afgeleid 28 : 

S = jEintrJ
2
.[1 +t·cos(2rt•2Lcav/À)/(I/Ith- 1)]. (4.15) 

Uit (4.15) kan een uitdrukking voor <(s(L )-s(L 
0

)) 2 >112 
cav cav, 

worden afgeleid. De ruisterm uit dit model blijkt 

lineair met t toe te nemen , hetgeen niet in overeen

stemming is met 3.2 en met [27]. 

De experimenten uit 3.3 laten zien dat de intensiteit 

in het algemeen niet sinusvormig met L samenhangt. Bij cav 
de berekening van de ruisterm aan de hand van (4.15) is 

geen rekening gehouden met de verandering van de golf

lengte. De verschuiving van À treedt op doordat de bre

kingsindex afhangt van de vrije-ladingsdragersdichtheid 

en deze grootheid is via de rate equations aan het optische 

vermogen gekoppeld (zie 2.2.6). 

Een betere beschrijving van de metingen uit paragraaf. 

J.J wordt verkregen door te veronderstellen dat de golf

lengte zich gedeeltelijk aan een verandering in L zal 
cav 
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aanpassen 

' dL dA cav 
Ào = P·LcavO. (4.16) 

Wanneer wordt verondersteld dat de brekingsindexvariatie 

en de golflengteverandering steeds zodanig samenhangen 

dat de waargenomen golflengte altijd perfect in de laser

cavity past, kan met behulp van paragraaf 2.2.6 worden 

afgeleid dat 

= -
A•dN 

e 
n (4.17) 

Uit de stationaire vergelijking (4.J) kan een relatie 

tussen S en N worden afgeleid.De spontane emissie wordt e 
verwaarloosd en de gain wordt lineair met N veronder

a 
steld. Wanneer bovendien de injectiestroom konstant is 

geldt 

dS 

so 
dN e 

= - Neo· (4.18) 

Indien Lcav = LcavO + dLcav met dLcav <<À , kan ( 4. 15) 
als volgt worden herschreven: 

S = s 0 + dS = 
dL 

= s0 - s 0·é.· 4n· )l~av ·(1-p)· sin(2n 
2L 

Combinatie van (4.16) - (4.19) levert op: 

p = 1/(1 - 1/B•sin(4n·Lcav/À)), 

waarbij B = N ·A·L ·4n·é/À ·n. e cav ''0 

cav ) 
).. . ·(4.19) 

(4.20) 

Met definitie (4.16) gaat (4.20) over in een niet-

lineaire differentiaalvergelijking 

dA Lcav 
p = dL ~ = 

cav 0 

1 

1 - B sin(4n·L /À) cav 

1 (4.21) 

Uit (4.20) volgt dat p in het algemeen groter is naarmate 

E groter is. Dit is in overeenstemming met de experimenten 

van paragraaf J.J. 

Wanneer é << n/N • A· L • 4n wordt de golflengte v.rijwel 
e cav 

niet heinvloed door de lengte van de externe cavity. In 

dit geval kan het ruismodel [28] gehandhaafd blijven. 

Voor de fase ~ = 4n·L /À kan de volgende differencav 
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tiaalvergelijking worden opgesteld: 

dCf 
dL cav 

L cav 
-lf- = 1 - B·sin cp 

1 (4.22) 

Zoals verwacht nadert het rechterlid van (4.22) naar 1 

onder de genoemde voorwaarde voor geringe terugkoppeling. 

(4.22) kan worden opgelost door Lcav/~ konstant te ver

onderstellen. Uit integatie volg dan: 
L 

À L = ~: v ( ~ 'f - B • c os Ó rD ) • cav 
1 

T (4.2J) 

Indien zoveel licht wordt teruggekoppeld dat B van de 

orde van 1 is of groter kan niet met het ruismodel uit 

[28) 
L cav 
Voor 

Uit 

worden volstaan. Het verloop van ~ als functie van 

is in fig. 4.J geschetst, waarbij B de parameter is. 

B(1 verloopt de fase monotoon als functie van L • 
cav 

(4.21) en (4.22) volgt 

À dCf 
P = 1 - 4;•dL (4.24) 

cav 

l -

1t 

= 1.6 

Fig. 4.J: Het verloop van de fase van het in de laser 

terugkerende licht als functie van een variati·e in de 

externe-cavitylengte, volgens (4.22) 
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Het blijkt dat p altijd negatief wordt (de golflengte 

neemt af bij toenemende L en omgekeerd). Voor B ~ 1 cav 
kan dff/dL zeer groot worden, zodat het "weglopen" cav 
van de golflengte zeer abrupt plaatsvindt. Voor B>1 
treedt er hysterese op. Zie pijlen in fig. 4.J. Het lijkt 

zo te zijn dat andere verschijnselen zoals speetral hole 

burning en asymmetrie van het gainprofiel de hysterese 

sterk kunnen be!nvloeden [29]. Voor B»1 zijn er bij 

een gegeven instelling van de· externe cavity meerdere 

stabiele waarden van ~· Deze situatie stemt overeen met 

situatie (3), zoals beschreven in paragraaf 4.2, waarbij 

meerdere externe-cavitymodi aanwezig zijn. Het is niet 

duidelijk in hoeverre h.f.-oscillaties het hier besproken 

model be!nvloeden. 

Fluctuaties in de externe-cavitylengte en/of tempera

tuurfluctuaties zullen aanleiding geven tot fasefluctu

aties. Een verandering in de intensiteit dS kan worden 

geschreven als 

"\ dL 
dS n ( A d 'P ) cav 
S = A • N • 1 - 4n dL • L • (4.25) 

e cav cav 

Voor B >1 kan dep/dL in theorie oneindig worden, cav max 
zodat fluctuaties in L zeer grote intensiteits-cav 
schommelingen ten gevolge hebben. De verhouding tussen 

d <p I 
dL cav max 

d<p I en dL . 
cav m1.n 

bepaalt de hoogte van de ruispieken ten opzichte van het 

minimum in de ruis. Deze verhouding wordt in de praktijk 

beperkt doordat Ll'PI < 2n en LlL I . groter dan een max cav m1.n 
door mechanische instabiliteiten bepaalde waarde. De 

gemeten ruis bij een gegeven instelling van L is cav 
hierdoor het gemiddelde van de ruisniveaurs behorend bij 

de waarden die L kan aannemen. Een redelijke schatting cav 
lijkt 

te zijn. 

Deze schatting leidt tot een verhoging van het ruisni

veau met een faktor 4 voor de maximaal slechte instelling 
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van L • De metingen van paragraaf J.2 laten zien dat cav 
voor sommige lasers de laagfrequentruis met meer dan een 

faktor 4 toeneemt. Wellicht spelen andere'effecten, zoals 

bijvoorbeeld speetral hole burning, een belangrijke rol 

biJ. de verandering van de golflengte door variaties in L • cav 
Wanneer het optische vermogen verandert, blijkt het 

electrische vermogen ook vaak te veranderen, bijvoorbeeld 

door inzakken van de spanning over de stroomgestuurde 

diode. Hierdoor kan de temperatuur zich wijzigen. Invloeden 

hiervan op de ruis en de verschuiving van de golflengte 

zijn niet in het model opgenomen. 

Verder is het niet duidelijk in hoeverre aanname (4.17) 
korrekt is. Uit (4.17) en (4.18) volgt dat het verloop 

van À en van het optisch vermogen als functie van L 
cav 

gelijkvormig dienen te zijn. Dit blijkt wel voor Mitsu-

bishi lasers te gelden maar niet, of in mindere mate, voor 

Hitachi lasers. 

De grootste beperking van het hier beschreven model is 

dat het geen rekening houdt met overgangen tussen laser

módi, die misschien verantwoordelijk kunnen zijn voor 

een extra bijdrage in de ruis en ook anderszins het 

gedrag van de laser kunnen beïnvloeden. 

Uit 1le voorwaarde B = 1 kan een schatting worden gemaakt 

voor de hoeveelheid terugkoppeling waarbij de ruis maxi-

maal is: 
À •n 

0 4 -4 
E = N ·• A· L • 4n = • 2 

•
1 0 

' e cav 

waarbij de volgende parameterwaarden zijn gebruikt: 

\ 
-6 6 18 = 0.8•10 m; n = J. ; N = 10 ; 

-2 e 
L = 5.5•10 m; R = O.J. cav 
Uit het model kan niet zonder meer worden afgeleid of 

voor grotere waarden van € de ruis weer afneemt dan wel 

gelijk blijft of zelfs groter wordt. In dit gebied is 

de geldigheid van het model beperkt, omdat er meerdere 

lasermodi in het spectrum voor kunnen komen. 

In fig. J.8 treedt een maximum in de .l.f.-ruis op voor 

R = 1.6•10-J. Met de definitie van cav 

= R-1/2.R1/2•(1-R) 
· cav 

volgt voor é de waarde 5.1·10-2 . 
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Blijkbaar is de geldigheid van het model te beperkt om 

deze waarde van E korrekt te voorspellen. Dit kan ook 

worden verwacht omdat bij deze hoeveelheid terugkoppeling 

er overgangen tussen lasermodi plaatsvinden. 

Bovendien moet rekening gehouden worden met het feit dat 

bij terugkeer van het licht in de laser niet al het licht 

in de aktieve laag terecht komt. Dit houdt in dat de 

terugkoppeling geringer is dan op grond van transmissie

en reflectieco~ffici~nten te berekenen is. Een aanwijzing 

hiervoor vormt fig. 3.12, waarin de grootte van de sprong 

in de golflengte (bij vari~rende L ) is uitgezet tegen cav 
de hoeveelheid terugkoppeling. Uit deze figuur volgt dat 

de sprong kleiner is dan op grond van het gegeven model 

kan worden verwacht. Opmerkelijk is wel dat de grootte 

van de sprong in fig. 3.12 bij de waarde van R , die cav 
cor~espondeert met de top in de ruis, overeenkomt met een 

fas~verandering Af= n; dezelfde waarde die in het model 

optreedt .voor de conditie van maximale ruis, nl. B = 1. 

4.4 Ruiseigenschappen bij optische terugkoppeling 

(niet-singlemode situatiesl 

Tot nu toe is uitsluitend gekeken naar situaties, waarbij 

slechts een lasermode aanwezig is. Het blijkt dat er een 

verhoging van het ruisniveau kan optreden wanneer enige 

lasermodi "tegelijk" aanwezig zijn en onderling energie 

uitwisselen onder invloed van veranderingen in de terug

koppeling. In [2~ worden deze effecten uitvoerig beschre

ven en wordt plausibel gemaakt dat gain suppression een 

belangrijke rol speelt bij de waargenomen verschijnselen. 

Welk mechanisme daarvoor verantwoordelijk moet worden 

gesteld is nog niet helemaal duidelijk. Uit de experimenten 

is wel naar voren gekomen dat er alleen tijdens overgangen 

van stabiele lasertoestanden sprake is van terugkoppelruis 

en dat de hoeveelheid ruis afneemt naarmate een overgang 

meer hysterese vertoont. De hysterese wordt.er toegeschre

ven aan een spectrale asymmetrie van de gain suppression. 

Het is duidelijk dat de hysterese in dit geval niet met 
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fig. 4.3 kan worden verklaard aangezien bij deze hysterese 

meerdere lasermodi zijn betrokken. 

Wanneer wordt verondersteld dat modehoppen niets anders 

is dan een afwisseling van singlemode situaties, dan kan 

het optreden van de terugkoppelruis gedeeltelijk met het 

model van de vorige paragraaf worden beschreven. Over

gangen van de ene singlemode situatie naar de andere 

vinden plaats bij de waarden van L , waarbij de domi-cav 
nante mode instabiel wordt. Overigens is de afwisseling 

van singlemode situaties op willekeurige tijdstippen 

aanleiding tot een bijdrage in de ruis, omdat elke single

mode situatie correspondeert met een bepaald optisch 

vermogen. Bovendien treden er transi~ntverschijnselen op. 

Bij sterke terugkoppeling wordt de laser in het 

algemeen multimode. Het is nog niet duidelijk of het 

multimode worden van een laser onder invloed van terug

koppeling fundamenteel is of dat hierbij de stabiliteit 

van de opstelling van belang is. Het multimode gedrag van 

een laser gaat volgens de metingen van hoofdstuk 3 samen 

met de aanwezigheid van externe-cavitymodi binnen elke 

lasermode. De vrije-ladingsdragersdichtheid zal in dit 

geval konstant zijn. Aanpassing van de brekingsindex is 

niet nodig, omdat de externe-cavitymodi al optimaal passen. 

Aangezien alle belangrijke lasermodi altijd aanwezig zijn 

- ongeacht de waarde van L - hebben er geen overgangen cav 
plaats en derhalve mag verwacht worden dat de ruis, welke 

tijdens die overgangen waar te nemen is, in dit geval 

niet optreedt. Dit i~ in overeenstemming met de experi

menten van paragraaf 3.2 en met [27]. 
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5 Conclusies 

In hoofdstuk 3 zijn een aantal metingen gepresenteerd 

van het laagfrequent-ruisniveau onder diverse terugkoppel

condities. Ter verklaring van dit gedrag zijn in hoofdstuk 

4 enkele modellen opgezet, waarmee het ruisgedrag (gedeel

telijk) kan worden verklaard. Zo is gevonden dat bij 

geringe terugkoppeling de invloed van de externe cavity 

te klein is om terugkoppelruis te veroorzaken. 

Wanneer er meer licht wordt teruggekoppeld blijkt de 

golflengte zich gedeeltelijk aan te passen aan verande

ringen van de externe-cavitylengte. De mate van aanpassing 

neemt toe naarmate meer licht wordt teruggekoppeld. Voor 

een singlemode situatie kan deze aanpassing worden ver

klaard door aan te nemen dat de vrije-ladingsdragers

dichtheid zich wijzigt onder invloed van vari~rende 

terugkoppelcondities. Het optreden van pieken in de l.f.-

ruis bij bepaalde waarden van L blijkt in dit model cav 
samen te hangen met het terugspringen van de golflengte 

en een abrupte toeneming van de fase. 

Bij voldoende sterke terugkoppeling kunnen er overgangen 

tussen lasermodi plaatsvinden. In dit geval wordt de 

terugkoppelruis mede veroorzaakt door modehoppen. Bij 

overgangen tussen lasermodi onder invloed van verande

rende terugkoppelparameters treedt hysterese op. De ruis 

ten gevolge van modehoppen neemt af naarmate de hysterese 

sterker is. 

Wanneer zeer veel licht wordt teruggekoppeld blijken 

vrijwel alle lasers een multimode gedrag te vertonen, 

waarbij elke lasermode bovendien is opgesplitst in 

meerdere externe-cavitymodi. De laagfrequentruis is in 

dit geval vrijwel gelijk aan het intrinsieke niveau. 

Teneinde het optreden van terugkoppelruis bij een gegeven 

set parameters te kunnen voorspellen is het belangrijk te 

weten bij welke mate va~ terugkoppeling de overgang 

singlemode - mul tirnode pla'atsvindt. Uit de metingen van 

paragraaf 3.2 blijkt deze terugkoppelhoeveelheid van het 
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optische vermogen af te hangen. Zo worden de meeste 

lasers het eerst multimode voor vermogens van 1.5- 2 

mW, gezien als functie van de hoeveelheid terugkoppeling. 

Wanneer nog meer licht wordt teruggekoppeld worden de 

meeste lasers ook bij hogere vermogens multimode. Bij deze 

vermogens korrespondeert de overgang singlemode -

multimode met een afneming van de hoeveelheid terug

koppelruis. 

Voor lage vermogens is er bij alle maten van terugkoppe

ling sprake van multimode gedrag. De terugkoppelgevoelig

heid blijkt voor lage vermogens niet af te nemen wanneer 

zeer veel licht wordt teruggekoppeld. Waarschijnlijk is 

het vermogen per mode te gering om de modi toe te staan 

zich in twee of meer externe-c~vitymodi op te splitsen. 

Door technische beperkingen is dit niet geverifieerd 

kunnen worden. 

De intrinsieke coherentielengte van alle onderzochte 

la~ers was van de orde van meters. Bij sterke terug

koppeling vertonen de waargenomen verschijnselen grote 

overeenkomst met die, welke bij incoherente terugkoppeling 

zijn te verwachten; geen invloed van veranderingen in 

L op de laserinstelling; de omhullende van de externe-cav 
cavitymodi binnen een lasermode heeft een zodanige 

spectrale breedte, dat de hiermee corresponderende 

coherentielengte (veel) kleiner is dan de externe-cavity

lengte. In een opzicht is de invloed van de externe 

cavity onmiskenbaar, namelijk dat in het spectrum alleen 

veelvouden van de grondfrequentie van de externe cavity 

zijn vertegenwoordigd. Dit geldt voor alle verrichte 

metingen. Ter verklaring kan de externe cavity worden 

opgevat als een frequentie-selectief filter. Frequentie

selectie treedt echter alleen op indien de gemiddelde 

lengte van door de laser uitgezonden golftreintjes groter 

is dan de externe-cavityletigte. In dit licht bezien kan 

de coherentielengte niet tegelijkertijd worden gedefini

eerd uit de omhullende van het spectrum van een lasermode 

en worden opgevat als de gemiddelde lengte van door de 

laser uitgezonden golftreintjes. 
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Terugkoppelmetingen aan lange externe cavities hebben 

aangetoond dat er oscillatiepieken in het intensiteits

ruisspectrum optreden. Voor voldoende lange cavities zijn 

de frequenties van de pieken veelvouden van de grond-

frequentie van de externe cavity; voor kleine L (enige . cav 
cm) is dit niet het geval. De oscillatiepieken manifes-

teren zich in het optische spectrum als zijpieken op 

frequentieafstanden van de hoofdmode, die gelijk zijn 

aan de oscillatiefrequentie(s). De samenhang tussen de 

waargenomen verschijnselen is nog niet geheel duidelijk. 

Een mogelijke verklaring is frequentiemodulatie via de 

carrierafhankelijke brekingsindex. 

Er treden aanzienlijke verschillen op in terugkoppel

gevoeligheid voor de diverse laserstructuren. Deze ver

schillen kunnen niet zonder meer uit de modellen van 

hoofdstuk 4 worden afgeleid. Het is een gegeven dat gain 

suppression het gedrag van sommige lasers in belangrijke 

mate beinvloedt. Enerzijds mag worden verwacht dat er een 

positieve correlatie bestaat tussen gain suppression en 

de intrinsieke coherentielengte (gain suppression vergroot 

het vermogen van de dominante mode en fasefluctuaties 

kunnen worden onderdrukt door gain suppression), ander

zijds heeft gain suppression invloed op het proces van 

modehoppen en daarmee op het ruisgedrag. Het zou interes

sant zijn na te gaan of het verband van fig. J.17 tussen 

de intrinsieke coherentielengte en de terugkoppelruis 

met dit effect verklaard kunnen worden. 

Voor de talrijke en leerzame discussies en technische 

raadgevingen wil ik gaarne prof.dr. G.A. Acket, drs. 

J.W.M. Biesterbos, A.J. den Boef, ing. R.P. Brouwer, 

ing. P. Post, prof.dr. M.J. Steenland en dr. R.G. van 

Welzenis zeer hartelijk dankzeggen. 
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7 Nomenclatuur 

symbool 

A 

A. 
1. 

0( 

O<, 

B 

B .. 
l.J 

c 

y(-c) 

r 
d 

E,E. 
1. 

e 

f 

f( ) 

g 

g( ) 

L cav 
L coh 

eenheid 

1/s 

1/m 

m/kg 

m/s 

m 

kg 1/ 2m/s 

c 

s 

1/m 

s/m 

C/s 

C/s 

C/sm2 

m 

m 

m 
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verklaring 

evenredigheidskonstante in de uitdruk

king voor de brekingsindex (2.2.6) 

linearisatieparameter (2.4.2) 

verliesfaktor in de uitdrukking voor 

de optische gain (2.2.3) 

verhouding tussen het re~le en het 

imaginaire gedeelte van de brekings

index (2.3.3) 

maat voor de hoeveelheid teruggekop

peld licht (4.3) 

einsteinco~ffici~nten (2.1.1) 

lichtsnelheid in vacuUm 

correlatiefunktie (2.3.1) 

confinementfaktor (2.3.2) 

dikte van de aktieve laag (2.2.2) 

amplitude van het e.m.-veld (2.3.~) 

elementaire lading (2.2.2) 

maat voor de hoeveelheid terugge

koppeld licht (4.2.2) 
bezettingsgraad volgens Fermi

Dirac (2.2.2) 

spectrale verdelingsfunktie (2.3.1) 

optische gain (2.1.2) 

idem, per frequentieinterval (2.1.2) 

ontaardingsgraad (2.1.2) 

fractie van de spontane emissie 

(2.4.2) 

stroomsterkte (in de laser) 

stroomsterkte bij de laserdrempel 

stroomdichtheid (2.2.2) 

geometrische lengte van de laser

cavity (2.2.3) 

idem, van de externe cavity (3.1) 

coherentielengte (2.3.1) 



symbool 

N 

N. 
1 

n = n1 

'}) . . 
1J 

d)) 
cav 

d ))L 

à 'Vcav 

p 

p ())) 

p 

R 

R cav 

R .. 
1-J 

R sp,st 

+ 

R v-c,c-v 

eenheid 

1/m3 

1/m3 

n2 -
1/s 

1/s 

1/s 

1/s 

1/s 

1/s 

1/s 

- 8J -

verklaring 

modulatieindex (bij frequentie

modulatie) {4.2) 

deeltjesdichtheid (elektronen 

fotonen Nph) (2.1.1) 

idem van niveau i (2.1.1) 

complexe brekingsindex (2.1.2) 

frequentie 

N ' e 

overgangsfrequentie (2.1.2) 

frequentieafstand tussen externe

caitymodi (mode-spacing) (4.1) 

idem, voor lasermodi (2.2.3) 

halfwaardebreedte van de spectraal

lijn, bepaald door de externe 

cavity (4.2) 

idem, bepaald door de lasercavity 

(2.J.2) 

optische vermogen van de laser 

stralingsdichtheid van het e.m.-veld 

per frequentieinterval (2.1.1) 

koppelingsparameter tussen de golf-

lengte en L (4.J) cav 
(intensiteits-) reflectieco~ffici~nt 

van de laserspiegel (2.2.3) 

idem, van de externe spiegel (hierin 

is verzwakking door grijsfilters etc. 

opgenomen) { 4. 1 ) 

aantal overgangen van toestand i naar 

toestand j per seconde en per volume

eenheid (2.1.1) 

aantal overgangen per se~onde door 

spontane resp. gestimuleerde 

emissie (2.4.2) 

aantal overgangen per frequentie

interval en per volumeeenheid bij 

gegeven Ev en Ec = E 
V 

+ h (2.2.2) 



symbool eenheid 

rspon,stim().)) 

s 

w 

w 
0 

kg/s 3 

s 

s 

1/s 

1/s 

1/s 
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verklaring 

aantal overgangen bij frequentie 

per frequentieinterval en per 

volumeeenheid (2.2.2) 

optische intensiteit; vermogen per 

oppervlakteeenheid (2.1.2) 

idem, per frequentieinterval (2.1.2) 

temperatuur van de laser 

levensduur van een aangeslagen 

deeltje onder invloed van spontane 

emissie (2.1.1) 

levensduur van een foton in de laser-

cavity (2.4.2) 

2n L /À, het faseverschil tussen cav 
het in de laser terugkerende licht 

en het laserlicht (4.1) 

hoekcirkelfrequentie 

idem, behorend bij de resonantie van 

de laser (2.4.2) 

idem, behorend bij de resonantie, 

bepaald door de looptijd van de 

optische resonator (4.1) 


