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SAMENVATTING

De transversale structuur van moderne halfgeleiderlasers wordt gegroeid met

behulp van geavanceerde groeitechnieken als MOVPE en MBE. Deze technieken

maken het mogelij k om in de lasers in transversale richting een sterke

optische en elektrische opsluiting in te bouwen, waardoor de transversale

eigenschappen van het stralingsveld van de laser duidelijk kunnen worden

gedefinieerd. Een veel gebruikte manier om optische en elektrische

opsluiting in laterale richting te realiseren is het aanbrengen van een

ridge. Door het variëren van de etsdiepte naast de ridge, verandert de

ingebouwde laterale optische opsluiting, en worden index-guided, zwak

index-guided en gain-guided lasers verkregen. De laterale optische

opslui ting is in heterostructuur ridge lasers veel minder sterk dan de

transversale optische opsluiting, en kan eenvoudig beïnvloed worden door

brekingsindexverstoringen ten gevolge van de aanwezigheid van ladingdragers

en temperatuurprofielen in de laserdiode. Bij gevolg is het fasefront van

het stralingsveld van een heterostructuur ridge laser in laterale richting

vaak sterk vervormd. Daarnaast geeft de geringe laterale optische

opsluiting van een heterostructuur ridge laser bij hoge vermogens

aanleiding tot instabiliteiten in de laterale lichtverdeling van de laser.

Verstoringen van het laterale fasefront en instabiliteiten in de laterale

lichtverdeling zijn ongewenst in praktische toepassingen waar een

diffractie gelimiteerde bundel vereist is.

De laterale eigenschappen van het fasefront van zichtbaar rood emitterende

670 nm heterostructuur ridge lasers zij n bij laag uitgestraald optisch

vermogen onderzocht met behulp van een Wollaston interferometer. Gemeten

resultaten zijn vergeleken met berekeningen met behulp van de effectieve

index methode. Het laterale fasefront is afhankelijk van de ingebouwde

golfgeleidingsstructuur, de aanwezigheid van ladingdragers in de diode en

de aanwezigheid van temperatuurprofielen in de diode. Gebleken is dat het

laterale fasefront ook wordt bepaald door diffractie ten gevolge van de

beperkte laterale apertuur van de laser. Deze diffractie resulteert in

fasesprongen in de zij kant van het verre veld, als gevolg waarvan het

fase front van een heterostructuur ridge laser vaak hogere orde

astigmatismen vertoont. Geconcludeerd kan worden dat het weergeven van het

fase front van een heterostructuur ridge laser door middel van Zernike

coëfficiënten of een astigmatische diepte als gevolg van de aanwezigheid



van fasesprongen en andere complexe verstoringen alleen zinvol is wanneer

ook de numerieke apertuur, waarin de parameters zijn bepaald, wordt

vermeld.

Bij hogere uitgestraalde optische vermogens vertonen zwak-index-guided

heterostructuur ridge lasers instabiliteiten in de laterale lichtverdeling.

Het uitgestraald optische vermogen waarbij deze kinks optreden heeft een

periodieke afhankelijkheid van de laserlengte. Uit onderzoek van deze

lengteafhankelijkheid, het verre veld, en het spectraal opgeloste near

field van korte golflengte (670, 780 en 980 nm) lasers is gebleken dat de

kinks veroorzaakt worden door de aanwezigheid van een phase-locked

combinatie van de fundamentele en Ie orde laterale modus in de laser. De

voorwaarden waaronder de fundamentele en Ie orde laterale modus phase

locked kunnen bestaan, worden in belangrijke mate bepaald door de

propagatieconstanten van de fundamentele en Ie orde laterale modus en de

aanwezigheid van temperatuurprofielen in de diode. Spatial holeburning

verklaart het stabiliseren van de hybride modus en bepaalt het minimale

uitgestraald optisch vermogen waarbij de hybride modus stabiel kan bestaan.

Onder dit vermogen worden niet-stabiele hybride kinks waargenomen.

Berekeningen met behulp van de effectieve index methode ondersteunen de

theorie.
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1 INLEIDING

Het zwaartepunt van het onderzoek van de vakgroep Elektronische Bouwstenen

(EEA) van de Technische Universiteit Eindhoven ligt op het gebied van het

modelleren, het vervaardigen en het karakteriseren van III-V-halfgeleider

devices en geïntegreerde schakelingen voor opto-elektronische en microgolf

toepassingen. De vakgroep EEA is hiervoor samen met de vakgroep Vaste stof

(NV) van de faculteit der Technische Natuurkunde aangewezen als landelijk

zwaartepunt. Halfgeleiderlasers vormen een belangrij k onderdeel van het

onderzoek. Hierbij werkt de vakgroep EEA nauw samen met het Philips

Optoelectronics Cent re (POC) van het Philips Natuurkundig Laboratorium te

Eindhoven. Doel van de samenwerking is het ontwerpen en verbeteren van hoog

vermogen halfgeleiderlasers voor toepassingen in het korte golflengte

gebied.

Halfgeleiderlasers worden onder andere gebruikt bij optische communicatie,

in optische geheugensystemen, bij optische scanning en in medische

applicaties. De vele toepassingsgebieden stellen ieder specifieke eisen aan

het functioneren van de halfgeleiderlaser . Belangrij ke parameters bij het

ontwerp van de laser zijn de golflengte, de spectrale eigenschappen, de

drempelstroom, het rendement, het maximaal leverbaar vermogen en de vorm

van het stralingsveld. Het stralingsveld van een laser is belangrij k in

toepassingen waar de laserbundel wordt gekoppeld met fibers of optica, en

wordt bepaald door de gebruikte laserstructuur.

De transversale structuur van moderne halfgeleiderlasers wordt gegroeid met

behulp van geavanceerde groeitechnieken als MOVPE en MBE [1] [2]. Deze

technieken maken het mogelijk om in de laser in transversale richting een

sterke opsluiting van ladingdragers en licht in te bouwen. De transversale

eigenschappen van het stralingsveld van de laser zijn hiermee duidelijk

vastgelegd. Een veel gebruikte manier om elektrische en optische opsluiting

in laterale richting te realiseren is het aanbrengen van een ridge. De

hiermee verkregen laterale opsluiting van licht is echter veel minder sterk

dan genoemde transversale opsluiting, en kan eenvoudig beïnvloed worden

door brekingsindexverstoringen ten gevolge van de aanwezigheid van

ladingdragers en temperatuurprofielen in de laser [3] [4] . Di t kan

resulteren in sterk gekromde fasefronten van het stralingsveld van de laser
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in laterale richting. Bij hoge vermogens kan de geringe laterale opsluiting

van een ridge laser aanleiding geven tot instabiliteiten in de laterale

lichtverdeling van de laser. Verstoringen van het laterale fasefront en

instabiliteiten in de laterale lichtverdeling zijn ongewenst in praktische

toepassingen waar een diffractie gelimiteerde bundel vereist is.

Dit verslag beschrijft het onderzoek naar de laterale eigenschappen van het

stralingsveld van verschillende typen hoog vermogen heterostructuur ridge

lasers voor toepassingen in het korte golflengte gebied. Het onderzoek

richt zich hierbij allereerst op de invloed van de laterale optische

golfgeleiding van de devices op de vorm van het laterale fasefront van de

lasers. Daarnaast worden de verschillende mechanismen (ladingdrager

verdeling, temperatuurverdeling, opbouw van de laser) onderzocht die bij

hoge vermogens instabiliteiten in de laterale lichtverdeling van de lasers

kunnen veroorzaken. Gemeten resultaten worden vergeleken met berekeningen

met de effectieve index methode [5). Het uiteindelijke doel van het

onderzoek is het kunnen ontwerpen van laserstructuren die genoemde effecten

niet of nauwelijks vertonen.

De in dit werk onderzochte lasertypes zijn ontwikkeld en vervaardigd bij

het Philips Optoelectronics Centre (POC). Tevens zijn de metingen aan de

devices uitgevoerd bij het POCo De ridge lasers emitteren op 670, 780 en

980 nm. Zichtbaar rood emitterende 670 nm lasers [6) worden gegroeid in het

InGaAlP systeem. De devices worden toegepast in optische pointers, optische

geheugensystemen en in barcodescanners. Het benodigde uitgestraalde

vermogen kan hierbij oplopen tot enkele tientallen mW. Lasers emitterend op

780 nm worden gebruikt bij optische communicatie over korte afstand en in

optische geheugensystemen [7). Devices met een uitgestraald vermogen van

ongeveer 40 mW worden ontwikkeld om te worden toegepast in toekomstige

schrijfbare optische geheugensystemen. De lasers worden gegroeid in het

AlGaAs systeem. Het gecombineerde A1GaAs/lnGaAs systeem wordt gebruikt voor

de groei van infrarode 980 nm devices. Deze devices zijn in ontwikkeling

voor het gebruik als pomplasers bij Erbium-gedoteerde fibers [8). Hierbij

moet een vermogen van meer dan 100 rnW worden gekoppeld in een rnonomode

fiber.
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Het verslag begint met de beschrijving van de werking van halfgeleider

lasers in hoofdstuk 2. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de optische

golfgeleiding uiteengezet zoals die in ridge heterostructuur lasers

plaatsvindt. Hoofdstuk 4 richt zich op het meten en interpreteren van de

fasefronten van verschillende lasers. De laterale instabiliteiten die in de

lichtbundel van hoog vermogen heterostructuur ridge lasers kunnen optreden

worden tenslotte behandeld in hoofdstuk 5.
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2 HALFGELEIDERLASERS

2.1 INLEIDING

Het idee van het gebruik van halfgeleiders als materiaal voor lasers werd

reeds geopperd aan het einde van de jaren vijftig. Innige samenwerking van

verschillende vakgebieden resulteerde in de eerste werkende GaAs laser in

1962 [3]. Intussen heeft deze homojunctie laser zich ontwikkeld tot een

veelheid aan complexe heterostructuur lasers. Dit hoofdstuk beschrijft de

opbouwen werking van verschillende heterostructuur lasers. In paragraaf

2.2 wordt allereerst de homojunctie laser ingevoerd. Het ontbreken van

enige elektrische en optische opsluiting vormt het grootste nadeel van de

homojunctie laser. Een sterk verbeterde laserstructuur is de dubbele

heterojunctie (DH) laser, waarin met hetzelfde lagenpakket zowel

elektrische als optische opsluiting wordt verkregen. Complexere

lagenpakketten maken aparte elektrische en optische opsluiting mogelijk.

Paragraaf 2.3 behandelt op welke manier elektrische en optische opsluiting

in deze heterostructuur ridge lasers wordt verwezenlijkt. De paragraaf

wordt besloten met een korte beschrijving van een aantal algemene

eigenschappen van halfgeleiderlasers.

2.2 HOMOJUNCTIE LASERS

2.2.1 Werking van de homojunctie laser

Een eenvoudige halfgeleiderlaser wordt verkregen door het vormen van een p

n-overgang in een hoog gedoteerd, direct halfgeleidermateriaal. Een

voorbeeld van zo'n homojunctie halfgeleiderlaserdiode is te vinden in

figuur 2.1a.

Als aan de laserdiode een voorwaartse spanning wordt aangelegd worden vrije

ladingdragers door de p-n-overgang in het depletiegebied geïnjecteerd. Het

thermisch evenwicht van de halfgeleider in de buurt van de p-n-overgang is

verstoord en er treden recombinatieprocessen in werking die trachten dit

evenwicht te herstellen. In een directe halfgeleider spelen bij de

recombinatie van elektron-gat-paren voornamelijk optische overgangen een
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figuur 2.1 (a) homojunctie laserdiode
junctie (c) banddiagram onder hoge
veldverdeling in x-richting (naar [3J)

(b) schematische weergave van de p-n
voorwaartse spanning (d) optische

rol. Wordt de overtollige energie bij de recombinatie van de geïnjecteerde

minderheidsladingdragers uitgezonden in de vorm van een foton dan spreekt

men van spontane emissie. Gestimuleerde emissie treedt op wanneer een

uitgezonden foton in wisselwerking met een elektron in de geleidingsband en

een gat in de valentieband leidt tot de emissie van een identiek foton. Het

omgekeerde proces, waarbij een foton in wisselwerking met een elektron in

de valentieband en een gat in de geleidingsband wordt vernietigd, heet

absorptie. Hierbij ontstaat een nieuw elektron-gat-paar.

Bij een hoge voorwaartse spanning is de halfgeleider ver verwijderd van

thermisch evenwicht en ziet het banddiagram van de p-n-overgang er uit als

in figuur 2.1c. In een smal gebied rond de junctie (het actieve gebied) is

het aantal bezette toestanden in de geleidingsband groter dan het aantal

bezette toestanden in de valentieband. Dit wordt populatie-inversie

genoemd. Onder deze omstandigheden zal de aanwezigheid van een foton in het

actieve gebied eerder leiden tot de gestimuleerde emissie van een extra

foton, dan tot de absorptie van het oorspronkelijke foton. Licht dat zich

in het actieve gebied voortplant, wordt derhalve versterkt.

Laserwerking wordt verkregen door een gedeel te van het in de laserdiode

opgewekte licht terug te koppelen in het actieve gebied. Deze

terugkoppeling wordt in het algemeen gerealiseerd door het klieven van de
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halfgeleider langs twee evenwijdige vlakken die loodrecht staan op de

junctie. De halfgeleider-Iucht-overgang werkt als een spiegel en kaatst een

gedeelte van het invallende licht terug in de cavity. In de cavity

ondervindt het licht verliezen door verschillende absorptieprocessen en

door de niet-volledige reflectiviteit van de spiegels. Het kleine gedeelte

van het licht in de cavity dat zich in het actieve gebied bevindt wordt

echter versterkt. Als de voorwaartse spanning nu zo groot is dat de

optische versterking van het licht in het actieve gebied alle optische

verliezen van het licht in de cavi ty compenseert, kan het licht in de

cavity ongedempt resoneren. De bijbehorende voorwaartse spanning is de

drempel spanning van de laserdiode.

2.2.2 Nadelen van de homojunctie laser

De homojunctie laserdiode heeft een aantal nadelen die ertoe leiden dat de

drempelstroomdichtheid van de laser zeer hoog is. Hierdoor is de

homojunctie laser nauwelij ks geschikt voor gebruik bij kamertemperatuur.

Allereerst is er geen ingebouwde opsluiting van het licht in de cavity in

de x-richting aanwezig. Hierdoor is maar een klein gedeelte van de

lichtbundel gekoppeld met het actieve gebied (zie figuur 2.1d) en wordt

alleen dit kleine gedeelte versterkt. Het gedeelte van het licht dat zich

buiten het actieve gebied voortplant, bevindt zich bovendien in een

halfgeleider waarvan de bandafstand precies overeenkomt met de energie van

de in het actieve gebied opgewekte straling. Dit gedeelte wordt daarom

sterk geabsorbeerd. Ten tweede ontbreekt in de homojunctie laser een

mechanisme dat zorgt voor de opsluiting van de geïnjecteerde ladingdragers.

De dikte van het actieve gebied wordt daarom bepaald door de diffusielengte

van de minderheidsladingdragers in het depletiegebied en is in vergelijking

met moderne laserstructuren zeer groot (I à 3 ~m). Ook leidt het ontbreken

van enige elektrische opsluiting ertoe dat een gedeelte van de

geïnj ecteerde ladingdragers voorbij het actieve gebied diffundeert (zie

figuur 2.1c). Hierdoor heeft de homojunctie laserdiode relatief hoge

lekstromen (stromen die niet bijdragen tot de recombinatie in het actieve

gebied) .
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2 . 3 HETEROSTRUCTUUR RIDGE LASERS

2.3.1 Inleiding

Een sterk verbeterde laserstructuur is de dubbele heterojunctie (DH)

laserdiode (figuur 2.2a). Bij dit type laser wordt het actieve gebied

gemaakt van een materiaal met een andere samenstelling dan de omringende

gebieden. Door het veranderen van de samenstelling van het

halfgeleidermateriaal, verandert zowel de bandafstand als de brekingsindex

van het materiaal [3] [4]. Het actieve gebied wordt nu de actieve laag

genoemd, en de omringende gebieden heten claddinglagen. Bij

halfgeleidermaterialen met verschillende bandafstanden is het gebruikelijk

om het materiaal met de grotere bandafstand afhankelijk van de datering aan

te duiden als P of N materiaal, en het materiaal met de kleinere

bandafstand als p of n. De in figuur 2.2 aangegeven x-, y- en z-richting

worden gewoonlijk achtereenvolgens de transversale, de laterale en de

longitudinale richting van de halfgeleiderlaser genoemd.

CONTACTS

N p
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I I
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I Iua::

"'''' I I
(c) ....lZ I I
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figuur 2.2 (a) dubbele heterojunctie laserdiode (b) schematische. weergave
van de P-p-N-junctie (c) banddiagram onder hoge voorwaartse sEannimj -(d)
ingebouwd brekingsindexprofiel (e) optische veldverdeling in x-richting
(naar [3])
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Onder invloed van een hoge voorwaartse spanning ziet het banddiagram van de

DH laser eruit als in figuur 2. 2c. De bandafstanden van de verschillende

gebruikte materialen verlopen zodanig dat gaten efficiënt vanuit de P-type

cladding in de actieve laag kunnen worden geïnjecteerd en dat elektronen

efficiënt vanuit de N-type cladding kunnen worden geïnjecteerd. Eenmaal in

de actieve laag kunnen de ladingdragers moeilijk ontsnappen door de stappen

in de valentieband en in de geleidingsband. De gegroeide structuur zorgt

derhalve voor de opsluiting van ladingdragers in transversale richting.

Door deze elektrische opsluiting is het mogelijk om in de actieve laag

tegelijkertijd een hoge elektronenconcentratie en een hoge

gatenconcentratie te krijgen.

In figuur 2.2d is het brekingsindexprofiel van het lagenpakket getekend. De

brekingsindex van de actieve laag is hoger dan die van de omringende

claddinglagen. Het lagenpakket vormt zo een 3-laags diëlektrische

golfgeleider die het licht in de transversale richting opsluit. De

gegroeide structuur voorziet dus niet alleen in elektrische opsluiting maar

ook in optische opsluiting. In een golfgeleider kan licht zich slechts in

bepaalde transversale veldverdelingen voortplanten. Deze veldverdelingen

worden modi genoemd. Iedere modus wordt naast een transversale veld

verdeling gekarakteriseerd door de specifieke voortplantingseigenschappen

van de modus in longitudinale richting en door de confinement factor r. De

confinement factor geeft de koppeling weer van het licht met de actieve

laag en is gedefinieerd als de fractie van de hoeveelheid licht (op

vermogensbasis) dat zich in de actieve laag bevindt. In hoofdstuk 3 worden

de veldverdelingen en de voortplantingseigenschappen van de verschillende

modi uitgebreid behandeld. Zoals zal blijken leidt het ingebouwde

brekingsindexprofiel ertoe dat de koppeling van vooral de fundamentele

transversale modus met de actieve laag (zie figuur 2.2e) sterk verbetert in

vergelij king met de koppeling van het licht in een homojunctie laser.

Tevens kan de dikte van de actieve laag door de relatief grote

realiseerbare indexverschillen worden teruggebracht tot enkele tienden van

micrometers, terwijl de confinement factor van de fundamentele modus

voldoende groot blij ft. Tenslotte is de bandafstand van de claddinglagen

groter dan die van de actieve laag, waardoor het licht dat zich buiten de

actieve laag voortplant veel minder geabsorbeerd wordt dan dat in een
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homojunctie laser het geval is. De claddinglagen zijn transparant voor het

licht dat in de actieve laag wordt opgewekt.

2.3.2 Transversale structuren

De transversale structuur van de halfgeleiderlaser bepaalt de transversale

optische geleiding en de transversale elektrische opsluiting. Het

lagenpakket van een typische DH laser is gegeven in figuur 2.3.

laag compositie dikte bandafstand brekings- dotering type profiel
(:'lm) (eV) index

contact GaAs 400 1,42 3,70 1,0.1019
P

cladd~ng AlO.50GaO.50As 1700 2,00 3,31 1,5.1018 p

actief }'üO.13GaO.87As 40 1,59 3,61 ongedoteerd

cladding Alo.50GaO.50As 1700 2,00 3,31 1,0.1018 N

substraat GaAs 150000 1,42 3,70 2,0.1018 n

figuur 2.3 lagenpakket van een typische DH laser
weergegeven)

(bufferlagen niet

Zoals iedere gegroeide halfgeleiderstructuur begint het lagenpakket met een

substraat. De laserstructuren die in dit verslag behandeld worden hebben

allen een n-type substraat. Op het substraat worden in het algemeen eerst

lagen gegroeid met een zeer goede kristalstructuur. Deze bufferlagen dienen

om de epitaxiale kwaliteit van de rest van de structuur te waarborgen.

Hierop wordt vervolgens de werkelijke laserstructuur gegroeid. Deze bestaat

in dit geval uit een N-type claddinglaag, een actieve laag en een P-type

claddinglaag. De actieve laag wordt niet gedoteerd omdat verontreinigingen

niet-stralende recombinatieprocessen bevorderen, maar wordt door diffusie

van verontreinigingen in de praktijk vaak licht p-type materiaal. Om het

aanbrengen van een contact te vergemakkelijken wordt het lagenpakket

besloten met een p-type contactlaag.

Het verschil in de brekingsindexen van de actieve laag en van de

claddinglagen bedraagt ongeveer 0,3. Deze relatief grote indexverschillen
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resulteren in typische waarden voor de confinement factor van ongeveer 9%

en hebben een sterke transversale opsluiting van het licht tot gevolg.

Een eigenschap van de DH laser is het feit dat de elektrische opsluiting en

de optische golfgeleiding beide worden gerealiseerd door dezelfde

heterojuncties. Moderne groeitechnieken maken het mogelijk om zeer complexe

lagenpakketten te groeien. Hiermee is het mogelijk om de elektrische

opsluiting en de optische geleiding door aparte lagen te laten plaatsvinden

(seperate confinement heterostructure (SCH) laser) . De elektrische

opsluiting vindt plaats door zeer dunne lagen «20 nm) die een kleinere

bandafstand hebben dan de omringende lagen. Ladingdragers kunnen in zo' n

quantum well (QW) slechts een aftelbaar aantal discrete energieniveau' s

bezitten, waardoor zowel de bandafstand als de toestandsdichtheid van het

materiaal in de quantum well verandert. De bandenstructuur van het

materiaal kan nog verder veranderd worden door het aanbrengen van strain in

de quantum well (5]. In figuur 2.4 zijn typische gain curves van de

verschillende actieve lagen te weergegeven.

3000 3000
Carrier conc. parameter in

3000
Carrier conc. parameter in Carrier conc. parameter in

) 10
18

cm
·3 (b) 10

18
cm'

3
(c) 10

18
cm

·3

2000 2000 2000

1000 1000 1000

0 ~ 0 ~ 0
" "ij .ij

Cl Cl

.1000 -1000 ·1000

·2000 ·2000 ·2000

.01 .01

·3000 -3000 ·3000
-0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Pholon energy Photon energy Photon energy

figuur 2.4 berekende gain curves van een (a) bulk actieve laag (BAL), (b)
dubbele quantum well (DQW) actieve laag en (c) 1% compressively strained
DQW actieve laag (naar [SJ)

Door de geringe dikte hebben quantum wells optisch een verwaarloosbare

invloed. De optische geleiding vindt in QW en strained layer QW lasers dan

ook plaats door een aparte optische golfgeleider . In figuur 2. Sa is de

laagopbouw van een typische SCH-DQW laser weergegeven. Door de

brekingsindex van het materiaal continu te laten verlopen (graded index
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seperate confinement heterostructure (GRINSCH) laser) (figuur 2. Sb) is het

mogelijk om nog betere transversale golfgeleidingseigenschappen en een

betere koppeling van het licht met de quantum wells te verkrijgen.

laag compositie dikte bandafstand brekings- dotering type profiel
(nm) (eV) index

contact GaAs 400 1,4/' 3,70 1,0.1019
P

cladding A10.soGao.soAs 1350 2,00 3,31 1,0.1018 P

(a) barrier Alo.2oGaO.80As 260 1,70 3,51 ongedoteerd

(b) GRIN lineair 260 0 ongedoteerd

barrier A1J.2oGaO.80As 5 1,70 3,51 ongedoteerd

QW GaAs 7 1,42 3,70 ongedcteerd
barrier A10.z0GaO.80As 10 1,70 3,51 ongedoteerd

Q\,< GaAs 7 1,42 3,70 ongedateerd
baLrier A10.20GaO.80As 5 1,70 3,51 ongedoteerd

(a) barrier Alo. zoGa o. 80As 260 1,70 3,51 ongedoteerd

(b) GRIN lineair 260 ongedoteerd

c1adding Alo. soGa O. soAs 1350 2,00 3,31 1,0.1018 ij

substraat GaAs 150000 1,42 3,70 2,0.1018 n

figuur 2.5 laagopbouw van een typische (a) SCH-DQW en eb) GRINSCH-DQW laser

2.3.3 Laterale structuren

Bij de behandeling van de halfgeleiderlaser is tot nu toe de laterale

structuur achterwege gebleven. De meeste halfgeleiderlasers bezitten een

laterale structuur. Halfgeleiderlasers zonder zo'n structuur worden broad

area devices genoemd. De lichtbundel van broad-area devices is in laterale

richting niet of nauwelijks opgesloten. Broad-area devices worden onder

andere gebruikt voor onderzoek aan de transversale structuur van de laser

en aan de epitaxiale kwaliteit van het gegroeide lagenpakket.

De laterale structuur dient om de laterale optische afmetingen van de

laserbundel en de totale stroom die door de laser loopt te beperken. Een
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veel gebruikte laterale structuur is de ridge (zie figuur 2.6). Hierbij

wordt een gedeelte van de bovenkant van de laserdiode weggeëtst waardoor

een mesa-structuur achterblijft.

~
cladding laag

contact laag

top metallisatie

(b)

p

top metallisatie
contact laag

"plpI~1I'II

cladding laag

(a)

actieve laag actieve laag
cladding laag N c:ladding laag N

substraat n substraat n

sUbstraat metallisatie substraat metallisatie

figuur 2.6 ridge lasers (a) oxidized rige (b) buried ridge

De laserdiode kan op de weggeëtste plaatsen worden bedekt met een oxidelaag

(oxidized ridge) of het weggeëtste gedeelte kan worden opgevuld met een

current blocking layer (CBL) (buried ridge). Een CBL wordt gevormd door een

halfgeleidermateriaal dat tegengesteld gedoteerd is aan de bovenste laag

van de laserdiode. Hierdoor vormt de CBL met de onderliggende laag als aan

de laserdiode een voorwaartse spanning wordt aangelegd een gesperde p-n

overgang. Het niet-geleidende oxide of de current blocking layers zorgen

ervoor dat de stroorninjectie beperkt blijft tot het gebied onder de ridge.

De hiermee verkregen laterale elektrische opsluiting is niet exact

gedefinieerd doordat er in het gebied tussen de ridge en de actieve laag

altijd laterale diffusie en laterale drift van ladingdragers plaatsvindt.

Hoewel de transversale opsluiting van het licht in een heterostructuur

laser relatief sterk is, bevindt zich een significant gedeelte van het

licht buiten de actieve laag. De veldintensiteit van de transversale modi

neemt in de claddinglagen exponentieel af met toenemende afstand tot de

actieve laag (zie hoofdstuk 3). Afhankelijk van de dikte van de

claddinglagen zal een deel van het licht ook doordringen tot voorbij de

claddinglagen. De hier aanwezige bufferlagen, contactlagen, current

blocking layers of oxidelagen hebben zo een invloed op de transversale

lichtverdeling, waardoor deze lichtverdeling bijvoorbeeld onder de ridge

zal verschillen van de transversale lichtverdeling naast de ridge. De
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transversale modus voelt hierdoor als het ware de laterale structuur. De

aanwezigheid van de ridge resulteert zodoende in laterale geleiding van het

licht, waardoor de lichtbundel ook in laterale richting verschillende modi

vertoont.

De hoeveelheid door de ridge ingebouwde laterale optische golfgeleiding is

afhankelijk van de mate waarin de het in transversale richting opgesloten

licht overlap vertoont met de laterale structuur. In de praktij k is deze

hoeveelheid een factor honderd kleiner dan de ingebouwde transversale

golfgeleiding. Zoals zal blijken kunnen externe parameters als de

concentratie van vrije ladingdragers, temperatuur en optische versterking

variaties in de brekingsindex induceren die van dezelfde grootteorde zijn

als de ingebouwde laterale golfgeleiding. De laterale optische

golfgeleiding kan daardoor, in tegenstelling tot de transversale optische

golfgeleiding, sterk afhangen van het werkpunt van de laser.

2.3.4 Algemene eigenschappen van halfgeleiderlasers

In de actieve laag van een halfgeleiderlaser worden door de injectie van

ladingdragers dusdanige voorwaarden geschapen dat een aanwezig foton eerder

gestimuleerde emissie van een identiek foton tot gevolg heeft dan band-to

band absorptie van het oorspronkelijke foton. Met behulp van de belangrijke

Elnstein-relaties, die de verhoudingen tussen de spontane emissie

waarschijnlijkheid, de gestimuleerde emissie waarschijnlijkheid en de band

to-band absorptie waarschij nlij kheid weergeven, kan afgeleid worden dat

voor netto gestimuleerde emissie van fotonen met energie hv moet gelden [9]

(2.1)

Hierin zijn EFn en EFp de quasi-Fermi-niveaus van respectievelijk de

elektronen in de geleidingsband en de gaten in de valentieband, en is Eg de

bandafstand van de actieve laag. Een gevolg van vergelijking 2.1 is dat het

banddiagram van een halfgeleiderlaser boven drempel altijd in de buurt ligt

van de vlakbandvoorwaarde.

De drempelspanning van een laserdiode is gedefinieerd als die spanning

waarbij de versterking van het gedeelte van de lichtbundel dat zich in de
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actieve laag bevindt alle verliezen die de bundel verder ondervindt

compenseert. Een lichtbundel ondervindt in een halfgeleiderlaser

verschillende verliezen.

Het belangrijkste verlies in een direct halfgeleidermateriaal is in

paragraaf 2.2.1 reeds ter sprake gekomen: band-to-band absorptie. Bij band

to-band absorptie maakt een elektron de overgang van de valentieband naar

de geleidingsband door de absorptie van een foton. Het omgekeerde van band

to-band absorptie is gestimuleerde emissie. Hierbij stimuleert een foton

een elektron in de geleidingsband tot de emissie van een identiek foton

door terug te vallen naar de valentieband. De werking van een

halfgeleiderlaser berust op het in de actieve laag meer waarschijnlijk

maken van gestimuleerde emissie dan band-to-band absorptie. De lichtbundel

ondervindt dus bij laserwerking in de actieve laag netto geen band-to-band

absorptie maar versterking. Omdat de bandafstand van de claddinglagen in

een heterostructuur laser groter is dan de bandafstand van de actieve laag,

en dus groter dan de energie van de uitgezonden straling, is band-to-band

absorptie ook verwaarloosbaar voor het gedeelte van de lichtbundel dat zich

in de cladding bevindt. Wel kan band-to-band absorptie een kleine rol

spelen wanneer het licht doordringt tot contactlagen of current blocking

layers. Deze verliezen worden weergegeven als coupling verliezen u c '

is op de gehele lichtbundel is

niet-volledige reflectiviteit van

Een verlies dat van toepassing

uitkoppeling van licht door de

spiegels. Deze verliezen worden

reflectiviteit R gegeven door

1 1

ln
L R

voor twee identieke spiegels

(2.2A)

de

de

met

Typische waarden voor de lengte van de cavity L variëren van 250 tot 500

pm. De reflectiviteit van de GaAs-lucht-overgang bedraagt ongeveer 30%.

Door de spiegels te bedekken met een materiaal met andere optische

eigenschappen (coaten) kan de reflectiviteit van iedere spiegel apart

worden veranderd. Voor niet-identieke spiegels met reflectiviteiten Rl en

Rz worden de verliezen gegeven door
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(2.2B)

Een ander belangrij k verlies is de free-carrier absorptie. Free-carrier

absorptie is onvermijdelijk in halfgeleidermaterialen. Bij free-carrier

absorptie wordt een foton vernietigd terwijl zijn energie wordt

overgedragen aan een vrij elektron in de geleidingsband of een vrij gat in

de valentieband. Free-carrier absorptie is daardoor sterk afhankelij k van

de concentraties van vrij e ladingdragers. Omdat deze concentraties in de

actieve laag veel groter zijn dan in de claddinglagen wordt free-carrier

absorptie onderverdeeld in absorptie van de lichtbundel in de actieve laag,

fetfe,l en absorptie van de lichtbundel buiten de actieve laag, (l-netfe,z'

Als licht tenslotte ten gevolge van onregelmatigheden in de heterojunctie

of optische inhomogeniteiten in de cavity wordt verstrooid spreekt men van

scattering verliezen ets'

Bij de drempelspanning is de versterking van het licht in de actieve laag

zo groot dat deze alle optische verliezen compenseert. Het licht zal nu in

de cavity ongedempt kunnen resoneren. In paragraaf 2.3.2 zijn de

versterkingsspectra van verschillende typen actieve lagen als functie van

de concentratie van geïnjecteerde ladingdragers gegeven. Wordt de

versterking van de actieve laag aangeduid met g, dan luiden de

oscillatievoorwaarden van de cavity (ook wel Fabry-Perot resonator genoemd)

I 1

fg f etfe , 1 + (l-netfe,z + ets + ete + ln
L R

I I

eti + ln
L R

1..0
m 2 L

n

(2.3A)

(2.3B)

In vergelijking 2.3A moeten de spiegelverliezen bij het gebruik van gecoate

spiegels vervangen worden door vergelijking 2.2B. Vergelijking 2.3B geeft

de fasevoorwaarde voor de elektromagnetische golf in de Fabry-Perot

resonator. n is het reële deel van de effectieve index van de beschouwde
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(2-dimensionale) modus van de elektromagnetische golf en geeft de

voortplantingseigenschappen van de golf in de laserstructuur weer. ~o is de

golflengte van de golf in vacuüm. m is het longitudinale modus-getal dat

aangeeft hoe vaak de golflengte van de elektromagnetische golf in de

golfgeleidingsstructuur past op de afstand die bij een volledige rondgang

door de cavity wordt afgelegd. Typische waarden van m zijn van de orde van

grootte van 103 • Door vergelijking 2.3A te differentiëren naar m volgt dat

de longitudinale mode-spacing wordt gegeven door

~ 2o
(2.4)

~o dn

2nL(1 - ---)

n d~o

Typische waarden van d~o liggen rond 3 A. In figuur 2.7 is een voorbeeld

van het geëmitteerde spectrum van een heterostructuur laser boven drempel

I

I I 1\ I, I

te vinden. De omhullende van dit spectrum geeft de amplitudevoorwaarde van

vergelijking 2.3A weer. De discrete frequenties waarop de halfgeleiderlaser

emitteert worden opgedrukt door de fasevoorwaarde van vergelijking 2.3B.
Inlensiy

v

figuur 2.7 emissiespectrum van een heterostructuur laser boven drempel

Wordt de voorwaartse spanning verder verhoogd dan wordt in vergelij king

2.3A de optische versterking groter dan de optische verliezen. Hierdoor

neemt de intensiteit van de lichtbundel toe. Dit heeft een toename van de

recombinatie van vrije ladingdragers tot gevolg, waardoor de

ladingdragerconcentraties afnemen. Bij gevolg neemt de optische versterking
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af totdat weer wordt voldaan aan vergelij king 2. 3A. Dit mechanisme wordt

gain-clamping [la) genoemd en houdt in dat (in het ideale geval) de

versterking, de ladingdragerconcentraties en de hoeveelheid spontane

emissie boven drempel constant zijn. De relatie tussen het vermogen van de

laserbundel L en de stroom door de laserdiode I verloopt als gevolg boven

drempel lineair en kan eenvoudig weergegeven worden door het differentiële

quantum rendement ~d' gedefinieerd door

1 1
In

L R

~d

1 1

<Xi + In
L R

(2.5)

~d geeft aan hoeveel procent van de extra geïnjecteerde ladingdragers boven

drempel wordt omgezet in fotonen en ligt in de praktijk dicht bij één. Een

typische L-I-curve van een heterostructuur laser is getekend in figuur 2.8.

L(mlJ)

figuur 2.8 L-I-curve van een heterostructuur laser

Het maximaal uitgestraalde vermogen van een laserdiode wordt in de praktijk

vaak bepaald door zogenaamde catastrophic optical damage (CaD). Een

halfgeleiderlaser houdt hierbij geheel of gedeeltelij k op te functioneren

als gevolg van schade aan de spiegels in het gebied waar de optische

intensiteit het hoogst is. Het CaD-niveau kan verschoven worden naar hogere

vermogens door de spiegels te coaten met een beschermend oxide-laagje. De

levensduur van een laserdiode is naast eventuele caD beperkt door andere

geleidelijke degradatieprocessen en bedraagt typisch zo'n 107 uur.
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3 OPTISCHE GOLFGELEIDING

3.1 INLEIDING

Een van de grootste stappen voorwaarts bij de ontwikkeling van de

halfgeleiderlaser was het inbouwen van een structuur om het licht in de

laser op te sluiten. Deze optische golfgeleiding bepaalt onder andere de

eigenschappen van het stralingsveld van de laser. Moderne heterostructuur

ridge lasers bezitten een relatief sterke transversale opsluiting van het

licht. Hiermee zijn de transversale eigenschappen van het stralingsveld van

de laser duidelijk gedefinieerd en kunnen deze door het veranderen van het

lagenpakket eenvoudig aangepast worden aan de eisen die door de specifieke

toepassing van de halfgeleiderlaser worden gesteld. De laterale opsluiting

van een heterostructuur ridge laser is echter een factor honderd minder

sterk dan de ingebouwde transversale opsluiting. Bij gevolg kan de laterale

golfgeleiding eenvoudig worden beïnvloed door ladingdragerconcentraties en

temperatuurprofielen in de diode. De laterale golfgeleiding en het laterale

stralingsveld van een heterostructuur ridge laser zijn daarmee afhankelijk

van het werkpunt van de laser. In dit hoofdstuk worden de optische

golfgeleiding zoals die in heterostructuur ridge lasers plaatsvindt en de

externe invloeden die in deze lasers een rol spelen behandeld. Hiertoe

wordt in paragraaf 3.2 eerst het principe van elektromagnetische

golfgeleiding aan de hand van een symmetrische 3-laags golfgeleider

geïntroduceerd. De transversale golfgeleiding van DH lasers lij kt in een

aantal opzichten op deze golfgeleider. In paragraaf 3.3 wordt vervolgens de

2-dimensionale opsluiting zoals die in een heterostructuur ridge laser

plaatsvindt uitgelegd aan de hand van de effectieve index methode. De

effectieve index methode is een eenvoudige manier om de golfgeleidings

eigenschappen van een heterostructuur ridge laser over het gehele

werkgebied van de laser te kunnen bepalen. In paragraaf 3.4 wordt tenslotte

de relatie tussen de golfgeleidingseigenschappen en het stralingsveld van

een halfgeleiderlaser weergegeven.
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3.2 GELEIDE GOLFVOORTPLANTING

Geleide golfvoortplanting berust op de herhaalde reflectie van een golf

tussen scheidingsvlakken van elektromagnetisch verschillende

materiesoorten. Een eenvoudig voorbeeld hiervan wordt gegeven door de

symmetrische 3-laags golfgeleider van figuur 3.1. De structuur wordt

oneindig uitgestrekt in de y-richting verondersteld.

lllediUID. Z
kZz

:....-...-.______~------_x = +d/Z

lllediUID. 1

""""" x = -d/Z

figuur 3.1 symmetrische 3-1aags golfgeleider

Met behulp van de fourieranalyse kan iedere willekeurige elektromagnetische

golf weergegeven worden door een verzameling harmonische uniforme vlakke

golven [11). Een vlakke golf is gedefinieerd als een elektromagnetische

golf waarvan de golffuncties slechts afhangen van één plaats coördinaat en

de radiaalfrequentie. De plaatsafhankelijkheid van de vlakke golf kan

daarmee worden uitgedrukt door de zogenaamde voortplantingexponent j~.

~ = (kx ' ky , kz ) is de golfvector van de vlakke golf en is in het algemeen

complex. Het reële gedeelte van de golfvector Re(~) geeft de voortplanting

van de vlakke golf in het materiaal weer en het imaginaire gedeelte van de

golfvector Im(~) de demping van de vlakke golf in het materiaal. In

verliesvrije materie is Im(~) gelijk aan de nulvector. Een uniforme vlakke

golf is gedefinieerd als een vlakke golf waarvan de voortplanting en de

demping in dezelfde richting plaatsvindt. Dit betekent dat Re(~) en Im(~)

van een uniforme vlakke golf in dezelfde richting wijzen. De golfvector kan

dan worden geschreven als ~ = k'~k' k wordt het elemenaire golfgetal van het

materiaal genoemd. Re(k) heet de propagatieconstante en geeft de

voortplantingseigenschappen van een uniforme vlakke golf in het materiaal
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weer. ~k is de eenheidsvector in de richting van k. Een uniforme vlakke

golf kan nu geheel worden weergegeven door

E ?= exp (-j~'E.l (3.1A)

1

H (~x?=) exp(-j~'E) (3.1B)
ü)1-t

A.k 0 (3.1e)

k.k k 2 + k 2 + k 2 N2 ko
2 (3.1D)x y z

In vergelij king 3. 1D worden de elektromagnetische eigenschappen van het

materiaal tevens weergeven door de optische parameter N. N heet de complexe

brekingsindex van het materiaal en is gedefinieerd als

k

N (3.2)

ko is het elementaire golfgetal van vacuüm, gegeven door ko = ü)2SI-t. De

complexe brekingsindex N kan gesplitst worden in een reëel en een imaginair

deel volgens N = n-jm. n geeft de invloed van de materie weer op de

voortplanting van de elektromagnetische golf en wordt meestal de

brekingsindex van het materiaal genoemd. m representeert de verliezen die

de golf in het materiaal ondervindt. Is de materie verliesvrij , dan is m

gelijk aan nul. Omdat de optische verliezen die een golf in een materiaal

ondervindt vaak gemeten worden in termen van vermogen, wordt m vaak

weergegeven door de absorptiecoëfficiënt a. Voor deze absorptiecoëfficiënt

geldt [3J

41tm

(3.3)

Îl.o

In de configuratie van figuur 3.1 is het reële deel van de complexe

brekingsindex van medium 1 groter dan het reële deel van de complexe

brekingsindex van medium 2. Medium 1 wordt ook wel optisch dichter genoemd

dan medium 2. Beide media worden voor de eenvoud verliesvrij genomen.
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Bij de analyse van de symmetrische 3-laags golfgeleider wordt uitgegaan van

transversaal elektrisch (TE) gepolariseerde golven. De polarisatietoestand

van een geleide golf wordt aangegeven door te letten op de stand van de

veldvectoren ten opzichte van de voortplantingsrichting van de geleide

golf. In de gegeven structuur is de voortplantingsrichting van de geleide

golf de z-richting. TE polarisatie betekent dan dat ~=(O,Ey'O) en

~=(Hx,O,Hz). De lichtbundel van de in dit werk onderzochte

halfgeleiderlasers is ook voornamelijk TE gepolariseerd. De belangrijkste

reden hiervoor is dat de reflectiviteit van de facetten voor TE

gepolariseerd licht beduidend hoger is dan voor TM gepolariseerd licht [3J,

waardoor de spiegelverliezen voor TE gepolariseerd licht lager zijn dan

voor TM gepolariseerd licht.

Als een uniforme vlakke golf vanuit een optisch dichter materiaal invalt op

het scheidingsvlak van twee doordringbare materiesoorten zal deze golf in

het algemeen gedeeltelijk worden teruggekaatst en gedeeltelijk worden

doorgelaten. Is de hoek van inval van de beschouwde uniforme vlakke golf

echter voldoende groot dan zal de uniforme vlakke golf op de

scheidingsvlakken volledig worden teruggekaatst en zal de doorgelaten golf

een zogenaamde oppervlaktegolf zijn. Een oppervlaktegolf is een

elektromagnetische golf die zich evenwijdig aan het scheidingsvlak

voortplant maar waarvan het veld met toenemende afstand tot dat

scheidingsvlak exponentieel afneemt. Een oppervlaktegolf transporteert geen

vermogen van de scheidingsvlakken af. Hierdoor fungeert het volume tussen

de twee scheidingsvlakken als buffer voor elektromagnetisch vermogen. Per

saldo is er sprake van geleide golfvoortplanting in de z-richting.

In figuur 3.1 zijn de verschillende golfvectoren aangegeven. De

propagatieconstanten in de z-richting zijn voor de oppervlaktegolven en de

uniforme vlakke golf gelijk. Hiermee vertonen de golffuncties in medium 1

en in medium 2 dezelfde z-afhankelijkheid. Deze wordt gegeven door

(3.4A)

De golven in medium 1 en 2 met dezelfde propagatieconstante ten opzichte

van de z-richting vormen nu samen één in de z-richting geleide golf met

propagatieconstante kz . kz wordt ook wel het axiale golfgetal genoemd. De
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oppervlaktegolven hebben verder een imaginaire component in de x-richting

wat aangeeft dat de amplitude van de geleide golf exponentieel afneemt met

toenemende afstand tot het scheidingsvlak. De x-afhankelijkheid van de

geleide golf in medium 2 wordt gegeven door

C2exp (-jk2xx)
C2exp (j k2xx)

x>d/2
x<-d/2

(3.4B)

In medium 1 kan voor de geleide golf geen fysisch onderscheid gemaakt

worden tussen de invallende en de gereflecteerde vlakke golf. Deze

resulteren samen in een x-afhankelijkheid van de geleide golf in medium 1

die wordt gegeven door

(3.4C)

De belangrijkste eigenschap van de voortplanting van golven in een

gol fgeleider komt voort uit de interferentie van de vlakke golven in de

golfgeleider. De voortplanting van de geleide golf wordt beschreven door de

propagatieconstante k z • Via vergelijking 3.1D wordt hiermee ook k1x ' en dus

de invalshoek van de individuele vlakke golven in medium 1, vastgelegd. Een

andere propagatieconstante resulteert dus in een andere invalshoek.

Aangetoond kan worden dat een uniforme vlakke golf bij reflectie op een

scheidingsvlak een fasedraaiing ondervindt die afhankelijk is van de hoek

van inval (de Goos-Hänchen-shift, [11] ). Een andere propagatieconstante

resulteert derhalve ook in een andere fasedraaiing op het scheidingsvlak.

Bij bepaalde propagatieconstanten zullen de hoek van inval, de bijbehorende

fasedraaiing, en de afmetingen van de golfgeleider juist zo bij elkaar

passen, dat de invallende en de gereflecteerde vlakke golf constructief met

elkaar zullen interfereren. Bij gevolg zullen alleen geleide golven met één

van deze propagatieconstanten zich in de golfgeleider kunnen voortplanten.

Elektromagnetische veldconfiguraties die in de golfgeleider kunnen bestaan

worden golfmodi genoemd.

Iedere golfmodus wordt gekarakteriseerd door een eigen propagatieconstante

en een eigen veldverdeling in de x-richting. Deze kunnen worden berekend

uit de randvoorwaarden op de scheidingsvlakken. Hierbij is het gemakkelijk

om het elektromagnetische veld in medium 1 te splitsen in een even gedeelte
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(de term cos(k1xx)) en een oneven gedeelte (de term sin(k1xx)). Uit de

randvoorwaarden volgen dan de eigenwaardevergelijkingen van de golfgeleider

voor de even oplossingen en voor de oneven oplossingen. Deze

eigenwaardevergelij kingen kunnen het eenvoudigst grafisch worden opgelost

[11] en resulteren in discrete propagatieconstanten kzm • m wordt het

modus getal genoemd. Bij het grafisch oplossen van de transcedente

eigenwaardevergelijkingen wordt voor hogere orde modi (~1) een zogenaamde

cut-off frequentie gevonden. Dit betekent dat deze modi afhankelijk van de

fysische eigenschappen van de golfgeleider een minimale radiaal frequentie

moeten hebben willen de modi in de golfgeleider kunnen bestaan.

Een elegante manier om de voortplantingseigenschappen van een geleide

golfmodus te vergelijken met andere vrije of geleide golven wordt geboden

door de zogenaamde effectieve index Neff • De complexe effectieve index van

een modus is gedefinieerd als

(3.5)

Neff stelt dus in feite de brekingsindex voor van de materiesoort waarin

een vrije golf dezelfde voortplantingseigenschappen vertoont als dat de

beschouwde modus in de golfgeleider doet.

De veldverdelingen van de verschillende modi in de x-richting volgen uit

vergelijking 3.4B en C. Deze veldverdelingen zijn voor de eerste drie

golfmodi schematisch weergegeven in figuur 3.2.
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figuur 3.2 veldverdelingen voor verschillende golfmodi in een symmetrische
3-laags golfgeleider (naar [3])
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m=O wordt de fundamentele modus van de golfgeleider genoemd. Uit figuur 3.2

blijkt dat een gedeelte van het veld van een modus zich buiten medium 1

bevindt. De verhouding tussen het gedeelte van het veld van een modus dat

zich in medium 1 bevindt en het totale veld (op vermogens-basis) wordt de

confinement factor r van de modus genoemd (zie paragraaf 2.3.1). In

formulevorm is r gedefinieerd als [3]

+d/2

f IEml2dx
-d/2

rm = (3.6)

+0.

fl E ml2 dx

Hierin stel t ~ het elektrische veld van de beschouwde modus voor. De

confinement factor is afhankelijk van de verschillen in brekingsindex van

de lagen, de dikte d van medium i, en de beschouwde golfmodus. In figuur

3.3 is de confinement factor als functie van d voor verschillende golfmodi

in de symmetrische 3-laags golfgeleider weergegeven.
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figuur 3.3 confinement factor als functie van d voor verschillende golfmodi
in de GaAs-Al o.3 Ga o. 7As symmetrische 3-laags golfgeleider (naar [3])
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3.3 GOLFGELEIDING IN BETEROSTRUCTUUR RIDGE LASERS

3.3.1 Inleiding

De golfgeleidingsstructuur van een halfgeleiderlaser is in tegenstelling

tot de genoemde symmetrische 3-laags golfgeleider niet oneindig uitgestrekt

in de y-richting en is bedoeld om het licht zowel in de x-richting als in

de y-richting op te sluiten. Bestaanbare golfmodi kunnen in zo'n 3

dimensionale structuur gevonden worden door de voortplantingsexponent in de

z-richting met behulp van een fouriertransformatie te genereren. Het 3

dimensionale elektromagnetische probleem kan zo worden teruggebracht tot

een 2-dimensionaal randwaardeprobleem [12]. Het golfgeleidingsprobleem

wordt hierbij geheel geformuleerd in termen van de axiale veldcomponenten

Ez en Hz. In een inwendig punt van een deelgebied moeten deze componenten

per deelgebied voldoen aan eenzelfde differentiaalvergelij king. Op iedere

rand worden aan iedere axiale component vier randvoorwaarden opgelegd.

Hiervan zijn twee vergelijkingen gemengd. Dit wil zeggen dat de axiale

component van het elektrische veld en de axiale component van het

magnetische veld op de randen aan elkaar gekoppeld zijn. Aan deze twee

gemengde randvoorwaarden kan alleen worden voldaan als beide axiale

veldcomponenten op de rand van nul verschillen. Dit heeft tot gevolg dat in

het algemeen in een golfgeleider alleen zogenaamde EH-golven bestaanbaar

zijn. De koppeling van de axiale veldcomponenten wordt echter opheven als

de veldcomponenten op de randen geen verandering in de tangentiële richting

van het scheidingsvlak vertonen. In dat geval zijn er afzonderlijke TE en

TM gepolariseerde golven mogelijk.

De golfgeleidingsstructuur van een heterostructuur ridge laser vertoont

zowel in transversale als in laterale richting veranderende elektro

magnetische eigenschappen. Bij gevolg zijn TE en TM gepolariseerde golven

in de heterostructuur ridge laser uitgesloten. De elektromagnetische

eigenschappen variëren echter in laterale richting relatief langzaam.

Hierdoor schrijven de gekoppelde randvoorwaarden noodgedwongen relatief

kleine axiale veldcomponenten voor. De zich in heterostructuur ridge lasers

voortplantende EH-golven worden nu quasi-TE en quasi-TM golven genoemd, en

worden genoteerd als
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TE: (0 , Ey , 0 ) + O(Ex'O , Ez) (3.7A)

(Hx'O , Hz) + 0(0 , Hy , 0

TM: (Ex'O , Ez) + 0(0 , Ey ' 0 (3.7B)

(0 , Hy , 0 ) + O(Hx'O , Hz)

Hierin is door de geringe laterale koppeling 10 1<0,1. De termen achter 8

worden wel aangeduid als respectievelijk het "TM licht in de TE modus" of

het "TE licht in de TM modus". In de onderzochte halfgeleiderlasers is het

uitgezonden licht doorgaans quasi-TE gepolariseerd (zie paragraaf 3.2) .

3.3.2 Effectieve index methode

In een heterostructuur ridge laser vertonen de elektromagnetische

eigenschappen in transversale richting relatief grote variaties, terwijl de

veranderingen in laterale richting relatief klein zijn. Hierdoor is het

mogelijk om de differentiaalvergelijkingen die het 2-dimensionale

randwaardeprobleem beschrijven,

effectieve index methode genoemd.

te scheiden. Deze methode wordt de

Tijdens de groei worden in een heterostructuur laser door het veranderen

van de samenstelling van het halfgeleidermateriaal in transversale richting

verschillen in de brekingsindex in de orde van grootte van 10-1 ingebouwd.

De hierdoor verkregen transversale golfgeleidingsstructuur zal niet het

totale elektromagnetische veld in de actieve laag opsluiten. Een gedeelte

van het licht bevindt zich in de (eindig dikke) claddinglagen en in de

daarop volgende lagen. Deze lagen kunnen bestaan uit sterk absorberend GaAs

met een brekingsindex die in de buurt ligt van die van de actieve laag

(bufferlaag, substraat, contactlaag, current blocking layer), een optisch

doorzichtige CBL met een lagere brekingsindex dan de cladding, of een

transparant oxide (met een brekingsindex van ongeveer 1,9). De transversale

verdeling van het licht zal derhalve op iedere laterale positie

verschillen, en zal bijvoorbeeld onder een aanwezige ridge anders zijn dan

naast de ridge (zie figuur 3.4). Bij de effectieve index methode wordt nu

op iedere laterale positie de transversale veldverdeling bepaald, door uit

te gaan van een in laterale richting oneindig uitgestrekte golfgeleider met

het op de betreffende laterale positie gegeven transversale indexprofiel.

Aan deze veldverdeling wordt vervolgens een effectieve index toegekend.
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Deze effectieve brekingsindex varieert in laterale richting ten gevolge van

de aanwezigheid van de laterale structuur (de ridge). Het aldus verkregen

laterale effectieve brekingsindexprofiel vormt zo een ingebouwde laterale

golfgeleidingsstructuur en resulteert in een bepaalde laterale

veldverdeling. De veldverdeling van de totale modus wordt gevonden door de

berekende laterale veldverdeling op ieder lateraal punt te vermenigvuldigen

met de aldaar berekende transversale veldverdeling.

etsdiepte

dikte P-cladding

actieve laag

N-cladding

figuur 3.4 effectieve index methode

Het is duidelijk dat de effectieve index die op een bepaalde laterale

positie aan de aldaar aanwezige transversale structuur kan worden toegekend

onder meer afhangt van de dikte van de P-cladding. Bij ridge lasers wordt

deze naast de ridge gedefinieerd door de etsdiepte . De effectieve index

wordt verder bepaald door de vorm van de ridge en het gebruikte

opvulmateriaal (GaAs, oxide). In de praktijk leiden deze parameters tot

ingebouwde effectieve indexverschillen van de orde van grootte van 10-3 • De

ingebouwde laterale golfgeleiding is daarmee een factor honderd minder

sterk dan de ingebouwde transversale golfgeleiding.

3.3.3 Verstoringen van de brekingsindex

De complexe brekingsindex van een halfgeleidermateriaal is niet alleen

afhankelijk van de compositie van het materiaal, maar verandert ook als de

temperatuur of de hoeveelheid vrije ladingdragers in het materiaal

verandert. Als aan een laserdiode een voorwaartse spanning wordt aangelegd
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zal er een stroom gaan lopen via de ridge naar het substraat. Deze stroom

geeft lokale opwarming van de laserdiode en injecteert daarnaast vrije

ladingdragers in de laserdiode. Beide effecten verstoren de ingebouwde

brekingsindexen van de laserstructuur.

Lokale opwarming van een halfgeleidermateriaal geeft een verstoring van het

reële gedeelte van de complexe brekingsindex van het materiaal. Deze

verstoring van de brekingsindex kan worden benaderd door [3]

(3.8A)

In een halfgeleiderlaser vindt lokale opwarming van materiaal plaats door

niet-stralende recombinatie van ladingdragers, door absorptie van fotonen,

en door elektrische weerstandsverliezen in het traject waar de stroom

loopt. Samen resulteren deze effecten in een temperatuurprofiel dat in

transversale richting slechts geringe variaties vertoont.

De aanwezigheid van vrije ladingdragers heeft een verandering van het reële

gedeelte van de complexe brekingsindex tot gevolg via het zogenaamde plasma

effect [3]. Het plasma effect geeft een brekingsindexverandering die

lineair met de concentraties vrije ladingdragers verloopt via

(3.8B)

2II\-,co 2g

Voor de invloed van vrije gaten kan eenzelfde relatie worden gegeven. Omdat

de rustmassa van vrije gaten ~ groter is dan de rustmassa van vrije

elektronen ~l zal de aanwezigheid van vrije elektronen in het materiaal de

grootste invloed op de brekingsindex hebben. Vrije ladingsdragers zijn in

heterostructuur lasers alleen in significante aantallen aanwezig in de

actieve laag. Hierdoor leidt het plasma effect vooral tot verstoringen van

de brekingsindex in de actieve laag.

Geïnjecteerde vrije ladingdragers verstoren het reële gedeelte van de

complexe brekingsindex ook via de zogenaamde Kramer-Krönig-relaties [13].

De Kramer-Krönig-relaties stellen dat iedere elektrische interactie in een

materiaal die aanleiding geeft tot optische absorptie of versterking van
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een elektromagnetische golf in dat materiaal, automatisch een verandering

van de brekingsindex van het materiaal tot gevolg heeft. Brekingsindex

verstoringen als gevolg van deze relaties zijn afhankelijk van de optische

absorptie of versterking van het materiaal en verschillen daarom voor

iedere gegroeide laag.

Omdat de spectrale verdeling van vrije ladingdragers in bulk actieve lagen,

QW actieve lagen, of strained layer QW actieve lagen duidelijk verschilt

(zie figuur 2.4), is de invloed van het plasma effect en de Kramer-Krönig

relaties op het reële deel van de brekingsindex voor elk van deze actieve

lagen verschillend. In figuur 3.5 is het berekende spectrum van de

verstoring van het reële deel van de brekingsindex als gevolg van deze twee

effecten voor de verschillende typen actieve lagen als functie van de

concentratie van geïnjecteerde ladingdragers weergegeven.
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figuur 3.5 verstoring van het reële gedeelte van de corr.plexe brekingsindex
als gevolg van het plasma effect en de Kramer-Krönig relaties in (a) bulk
actieve laag (BAL), (b) dubbele quantum well (DQW) actieve laag en (c) 1%
compressively strained DQW actieve laag (naar [5J)

Uit vergelijking 3.3 blijkt verder dat de optische absorptie of versterking

van een materiaal direct is gekoppeld aan het imaginaire gedeelte van de

complexe brekingsindex. omdat het aantal geïnjecteerde vrije ladingdragers

de hoeveelheid absorptie of versterking van een halfgeleidermateriaal

bepaalt, resulteert de aanwezigheid van vrije ladingdragers direct in een

verstoring van het imaginaire gedeelte van de complexe brekingsindex.

Evenals de verstoringen van het reële gedeelte van de brekingsindex als
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gevolg van de Kramer-Krönig-relaties, verschillen de verstoringen van het

imaginaire gedeelte van de brekingsindex als gevolg van vergelij king 3.3

voor iedere gegroeide laag.

3.3.4 Verwerking van verstoringen door de effectieve index methode

In paragraaf 3.3.2 is aangegeven op welke manier de effectieve index

methode de ingebouwde transversale en latere golfgeleiding van een

heterostructuur ridge laser gescheiden van elkaar berekent. Lokale

opwarming en de aanwezigheid van vrije ladingdragers geven in de laserdiode

verstoringen in het reële en het imaginaire gedeelte van de complexe

brekingsindex van de gebruikte halfgeleidermaterialen in de orde van

grootte van 10-3 • Deze geringe verstoringen hebben een verwaarloosbare

invloed op de ingebouwde transversale golfgeleiding van een heterostructuur

ridge laser. De verstoringen liggen echter in dezelfde grootteorde als de

variaties in het ingebouwde laterale effectieve brekingsindexprofiel.

Hierdoor kunnen het laterale brekingsindexprofiel en de laterale

golfgeleiding van de laser door deze verstoringen sterk veranderen. Omdat

de hoeveelheid lokale opwarming en de hoeveelheid geïnjecteerde vrije

ladingdragers afhankelij k zijn van de grootte van de aangelegde spanning

(het werkpunt van de halfgeleiderlaser), kan de laterale golfgeleiding van

een heterostructuur ridge laser sterk afhangen van het werkpunt van de

laser.

Om de laterale golfgeleidingseigenschappen van een heterostructuur ridge

laser voor het gehele werkgebied te berekenen moeten voor ieder werkpunt

van de laser allereerst de verstoringen van de brekingsindex worden

bepaald. Vervolgens moet op iedere laterale positie een nieuwe effectieve

index worden berekend aan de hand van het verstoorde indexprofiel. Met het

aldus verkregen nieuwe laterale brekingsindexprofiel kan tenslotte de

laterale veldverdeling voor het betreffende werkpunt van de laser worden

berekend. Deze tijdrovende procedure kan aanzienlij k vereenvoudigd worden

doordat de genoemde verstoringen (en dus het werkpunt van de laser) een

verwaarloosbare invloed hebben op de transversale golfgeleiding. De

transversale veldverdeling hoeft daarom niet voor ieder werkpunt opnieuw

berekend te worden. De invloed van de verstoringen op de laterale

golfgeleiding wordt nu benaderd met behulp van weegfactoren. Deze
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weegfactoren geven de mate aan waarin een verstoring van de brekingsindex

in een bepaalde gegroeide laag invloed heeft op de effectieve index van de

transversale golfgeleidingsstructuur. Als weegfactor van een eenvoudige 3

laags dubbele heterojunctie wordt vaak de zogenaamde normalized propagation

constant of field filling factor [14] gebruikt. In complexere

lagenpakketten van moderne lasers wordt meestal een per laag gedefinieerde

confinement factor gebruikt [5]. Omdat de hoeveelheid lokale opwarming van

laag tot laag vrijwel niet varieert, hoeft voor de door lokale opwarming

geïnduceerde verstoring van de brekingsindex geen weegfactor te worden

gebruikt. Bij het op deze manier benaderen van de invloed van een

verstoring van de brekingsindex op de laterale golfgeleiding worden een

aantal verwaarlozingen gemaakt. Bij gevolg werkt deze methode niet als het

ingebouwde laterale effectieve brekingsindexprofiel van de laser een

relatief groot imaginair gedeelte heeft [5].

De totale procedure voor het bepalen van de golfgeleidingseigenschappen van

een laser begint met het berekenen van het ingebouwde laterale effectieve

index profiel. Hiermee is ook de transversale veldverdeling op iedere

laterale positie bekend. Deze transversale veldverdeling wordt

onafhankelijk verondersteld van het werkpunt van de laser. Vervolgens

worden per werkpunt van de laser de verstoringen van de brekingsindex

bepaald, die worden geïnduceerd door de aanwezigheid van vrije

ladingdragers. Met behulp van de weegfactoren kan hieruit het laterale

verstoringsprofiel ten gevolge van de aanwezigheid van vrije ladingdragers

worden berekend. Ook wordt per werkpunt de door lokale opwarming

geïnduceerde verstoringen van de brekingsindex bepaald. Deze verstoringen

geven direct een lateraal verstoringsprofiel. Bij het berekende ingebouwde

laterale effectieve indexprofiel worden nu het verstoringsprofiel ten

gevolge van de aanwezigheid van vrije ladingdragers en het

verstoringsprofiel ten gevolge van lokale opwarming opgeteld. Met het aldus

verkregen totale laterale brekingsindexprofiel kan tenslotte per werkpunt

de laterale veldverdeling worden berekend. De totale veldverdeling volgt

weer door de berekende laterale veldverdeling op iedere laterale positie te

vermenigvuldigen met de aldaar berekende transversale veldverdeling.
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Binnen de groep waar het hier beschreven onderzoek is uitgevoerd is deze

procedure op een computer geïmplementeerd. Voor een uitgebreide behandeling

van het effectieve index programma wordt verwezen naar [5].

3.3.4 Gain- en index-guiding in ridge lasers

In figuur 3.6 zijn twee in laterale richting fundamenteel verschillend

geleide ridge lasers weergegeven.

ingebouwd

indexprofiel

verstonngs

profiel

totaal

profiel

reële deel
iuqinaire deel

~--J·,:·····_··_·_-····\~·L

(b)

figuur 3.6 (a) gain-guided en (b) index-guided ridge laser

In figuur 3.6a is het ingebouwde laterale effectieve indexprofiel getekend

van een zogenaamde gain-guided laser. Het ingebouwde reële indexprofiel is

hierbij zo gering dat het brekingsindexprofiel ten gevolge van vrije

ladingdragers de ingebouwde golfgeleider al bij lage voorwaartse spanning

zodanig vervormd dat er een reële anti-guide overblijft. De laterale

geleiding van het licht wordt in dit type lasers gerealiseerd door het

imaginaire gedeelte van het laterale indexprofiel [15]. Dit gedeelte wordt

veroorzaakt door de versterking van het licht onder de ridge. In de laser

van figuur 3. 6b is de ingebouwde laterale golfgeleiding zo groot, dat

ondanks brekingsindexverstoringen ten gevolge van de aanwezigheid van vrije

ladingdragers er in het gehele werkgebied van de laser een reële laterale

golfgeleider blijft bestaan. Dit type laser wordt een index-guided laser

genoemd.

Het imaginaire gedeelte van de brekingsindex geeft de verliezen weer die

het licht in het materiaal ondervindt en geeft in de golffuncties die de
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Î Carriers

elektromagnetische golf beschrijven een op verliesvrije gebieden naijlende

fase te zien. Het naijlen van de fase als gevolg van het imaginaire

gedeelte van de brekingsindex is ook te zien in het stralingsveld van de

laser (zie paragraaf 3.4). In een gain-guided laser is in laterale richting

het imaginaire gedeelte van de brekingsindex relatief groot ten opzichte

van het reële gedeelte. Hierdoor hebben de golffuncties van een gain-guided

laser een in laterale richting sterk veranderende momentane fase en

vertoont het fasefront van het stralingsveld van een gain-guided laser in

laterale richting vervormingen. In een index-guided laser is het imaginaire

gedeel te van de brekingsindex relatief klein ten opzichte van het reële

gedeel te. Het fase front van het stralingsveld van een index-guided laser

wijkt dan ook in laterale richting slechts weinig af van een ideaal

sferisch fasefront. Een heterostructuur ridge laser heeft in transversale

richting relatief grote ingebouwde reële indexstappen. Hierdoor is de laser

in transversale richting altijd sterk index-guided. Het verre veld van een

heterostructuur laser vertoont in transversale richting altijd een vrijwel

ideaal sferisch fasefront.

Bij hoge geïnjecteerde stromen is het optische veld in de halfgeleiderlaser

direct onder de ridge zeer intens. Op die plaats zullen de concentraties

van vrije ladingdragers door de verhoogde recombinatie afnemen. Dit wordt

aangeduid met de term spatial holeburning (zie figuur 3.7) [10]. Als gevolg

van spatial holeburning neemt de effectieve brekingsindex recht onder de

ridge toe, waardoor een betere laterale golfgeleidingsstructuur ontstaat.

Without spatial holeburning

I

i Intensity

With spatial holeburning
,/

Î Carriers

i Intensity

figuur 3.7 spatial holeburning in een ridge laser
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Het licht wordt hierdoor in laterale richting beter opgesloten en de

laterale veldverdeling zal versmallen. Deze verbetering van de laterale

golfgeleiding wordt self-focussing genoemd [10]. Als de ingebouwde laterale

geleiding voldoende zwak is, kan self-focussing het in laterale richting

geleiden van de bundel vanaf een bepaald vermogen geheel overnemen. De

lichtbundel kan nu in laterale richting onder de ridge verschuiven. Doordat

de verschoven laterale modus anders door de cavity propageert, ondervindt

deze modus andere interne verliezen, en vertoont de L-I-curve van de laser

een knik. Deze niet-lineariteit in de L-I-curve wordt een shift kink

genoemd.

Het laterale profiel van geïnjecteerde vrije ladingdragers (zie figuur 3.7)

bepaalt het laterale versterkingsprofiel van de ridge laser. In een ridge

laser is in het algemeen de fundamentele laterale modus het best gekoppeld

met dit laterale versterkingsprofiel, omdat zowel het laterale

versterkingsprofiel als de fundamentele laterale veldverdeling direct onder

de ridge een maximum hebben. Hierdoor zal de fundamentele laterale modus

het eerst boven drempel komen. Boven drempel vertoont een halfgeleiderlaser

gain-clamping (zie paragraaf 2.3.4) en is de hoeveelheid versterking

constant. Hogere orde laterale modi kunnen daardoor bij lage vermogens niet

boven drempel komen. Bij hogere vermogens kan spatial holeburning echter

het laterale versterkingsprofiel zo veranderen, dat de Ie orde laterale

modus een betere koppeling krijgt met het laterale versterkingsprofiel.

Hierdoor kan vanaf een bepaald vermogen ook de Ie orde laterale modus boven

drempel komen. Het boven drempel komen van de Ie orde laterale modus is

direct zichtbaar in het stralingsveld en de L-I-curve van de laser en wordt

een Ie orde mode kink genoemd.
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3 . 4 STRALINGSVELD VAN HETEROSTRUCTUOR RIDGE LASERS

Met behulp van de effectieve index methode kan de totale veldverdeling in

een heterostructuur ridge laser worden bepaald. Een belangrijke parameter

die door deze veldverdeling wordt bepaald is het stralingsveld van de

laser. Het verre veld (far field (FF)) van een laser wordt gegeven door de

2-dimensionale fourierintegraal over de totale veldverdeling op de spiegel

van de laser [12). De geringe koppeling van de transversale en laterale

veldverdeling van een heterostructuur ridge laser maakt het echter ook hier

mogelijk om de twee dimensies gescheiden te behandelen. Het laterale verre

veld wordt dan gegeven door de I-dimensionale fourierintegraal over de

laterale veldverdeling op de spiegel en het transversale verre veld door

eenzelfde integraal over de transversale veldverdeling op de spiegel. Een

direct gevolg hiervan is dat het laterale verre veld sterk afhankelijk kan

zijn van het werkpunt van de laser.

Voor het laterale verre veld van een laser geldt nu [3}

= f ENF(Y} cos (8) exp (j 271: rsin (8) ) dy
_= 0

(3.9)

Hierin geeft ~F (y) de laterale veldverdeling op de spiegel van de laser

(het near field (NF)) weer en is e de hoek tussen het beschouwde punt in

het verre veld en de z-as. Uit vergelijking 3.9 volgt dat een sterke

opsluiting van het licht in een bepaalde richting een grote openingshoek

van het stralingsveld in die richting tot gevolg heeft. Typische waarden

voor de openingshoek van het stralingsveld van een heterostructuur ridge

laser zijn in laterale richting 10° en in transversale richting 25°.

35



4 ASTIGMATISME

4.1 INLEIDING

De eigenschappen van het verre veld van een heterostructuur ridge laser

worden in iedere richting (transversaal en lateraal) bepaald door de

veldverdeling in de beschouwde richting op de spiegel van de laser (zie

paragraaf 3.4). De sterke ingebouwde transversale opsluiting geeft zo een

relatief grote openingshoek (typisch 25°) en een vrijwel sferisch fasefront

van het verre veld in transversale richting. De veel zwakkere ingebouwde

laterale golfgeleiding daarentegen heeft een relatief brede laterale

veldverdeling op de spiegel tot gevolg. De laterale openingshoek van het

verre veld van de laser is daarmee veel kleiner dan de transversale

openingshoek (typisch 10 0), waardoor de vorm van het verre veld van een

heterostructuur ridge laser in het algemeen sterk asymmetrisch is.

Daarnaast kan de ingebouwde laterale golfgeleiding leiden tot een niet

sferisch fasefront van het verre veld van de laser in laterale richting.

Brekingsindexverstoringen ten gevolge van de aanwezigheid van vrije

ladingdragers en temperatuurprofielen in de laserdiode kunnen bovendien het

ingebouwde laterale effectieve brekingsindexprofiel van de laser verstoren.

Hiermee zijn de laterale eigenschappen (zowel vorm als fase) van het verre

veld afhankelijk van het werkpunt van de laser. Dit alles heeft een slechte

koppeling van het licht van een heterostructuur ridge laser met optische

fibers tot gevolg en geeft problemen bij het focusseren van de laser in

bijvoorbeeld optische geheugensystemen.

Het fasefront in laterale richting van het verre veld van een laser wordt

bepaald door de verhouding tussen het reële en het imaginaire gedeelte van

het laterale brekingsindexprofiel. Hiermee is het fasefront van een

heterostructuur ridge laser afhankelijk van drie factoren: het ingebouwde

effectieve brekingsindexprofiel, het door lokale opwarming geïnduceerde

laterale brekingsindexprofiel, en het door de aanwezigheid van

ladingdragers geïnduceerde brekingsindexprofiel. Bij gain-guided lasers is

het reële gedeelte van het ingebouwde effectieve indexprofiel zo klein dat

de aanwezigheid van ladingdragers reeds bij een kleine voorwaartse spanning

een reële antiguide in de laser induceert. Laterale golfgeleiding vindt in
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dit type laser plaats door het imaginaire gedeelte van het door de

aanwezigheid van ladingdragers geïnduceerde brekingsindexprofiel [15]. Dit

imaginaire gedeelte leidt er tevens toe dat het fasefront van het verre

veld van de laser afwijkt van een ideaal sferisch fasefront. Deze afwijking

als gevolg van de aanwezigheid van ladingdragers (gain-guiding) kan in

eerste instantie worden benaderd door een kwadratische functie, en wordt

aangeduid met de term astigmatisme. Een index-guided laser heeft een

relatief groot reëel ingebouwd effectieve indexprofiel zodat er ongeacht

het werkpunt van de laser altijd een reële laterale golfgeleidingsstructuur

aanwezig is. Het fasefront van het verre veld van een index-guided laser

vertoont daardoor vrijwel geen zuiver astigmatisme. Is het ingebouwde reële

effectieve brekingsindexprofiel zo groot dat ladingdragers bij hogere

vermogens een reële antiguide in de laser induceren, dan wordt de laser als

zwak-index-guided geklassificieerd. Of een laser gain-, zwak-index- of

index-guided is wordt bepaald door de ingebouwde golfgeleiding, en is onder

andere afhankelij k van de etsdiepte van de laser. In het overgangsgebied

tussen zuiver gain-guided en zuiver index-guided kan het fasefront van een

heterostructuur ridge laser als gevolg van de verschillende concurrerende

effecten complexe verstoringen vertonen. Ook worden in het fasefront van

een heterostructuur ridge laser vaak hogere orde astigmatismen

aangetroffen.

In dit hoofdstuk worden de verschillende factoren die de vorm van het

laterale fasefront van een buried ridge laser met optisch absorberende

current blocking layers bepalen onderzocht. Doel van het onderzoek is

inzicht verkrijgen in de mate waarin de verschillende factoren invloed

hebben op de vorm van het laterale fasefront van een laser en om te

onderzoeken hoeveel ingebouwde golfgeleiding nodig is om (voldoende) index

guided lasers te krijgen. Hiertoe wordt van het lasertype de etsdiepte

gevarieerd en wordt van iedere etsdiepte het fasefront van de laser met

behulp van een Wollaston interferometer gemeten. Tevens worden de

drempelstroom, het externe rendement en de transversale en laterale breedte

van het verre veld van de lasers gemeten. Hiernaast worden het laterale

fasefront en de overige laserparamaters berekend met behulp van het

effectieve index programma (zie paragraaf 3.3.4 en [5]). De Wollaston

interferometer die voor het meten van de verschillende fasefronten wordt

gebruikt wordt beschreven in paragraaf 4.2. In paragraaf 4.3 wordt de
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onderzochte laserstructuur geïntroduceerd. Vervolgens vindt in paragraaf

4.4 de presentatie en interpretatie van de meetresultaten en de simulaties

met behulp van het effectieve index programma plaats. De conclusies die uit

de meetresultaten en de simulaties kunnen worden getrokken, worden

gepresenteerd in paragraaf 4.5.

4.2 MEETOPSTELLING

4.2.1 De Wollaston interferometer

De metingen van de fasefronten van het verre veld van de onderzochte lasers

worden verricht met een Wollaston interferometer [16]. De gebruikte

meetopstelling is gegeven in figuur 4.1.
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figuur 4.1 Wollaston interferometer

De voorspiegel van de te meten laserdiode wordt in het brandvlak van

objectief L1 geplaatst. In het brandvlak achter het objectief bevindt zich

in de vorm van een parallelle bundel het yerre veld van de laser. Dit

brandvlak wordt via een telescoop (L2, L3) afgebeeld op Wollaston prisma

W1, dat wordt voorafgegaan door polarisator Pl. Het Wollaston prisma

splitst de laserbundel in twee onderling orthogonaal gepolariseerde bundels
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figuur 4.2 Wollaston prisma

die ieder onder een andere hoek het prisma verlaten (zie figuur 4.2). De

intensi tei t van iedere bundel is afhankelij k van de polarisatie van de

invallende laserbundel en kan geregeld worden door polarisator Pl. Lens L4

beeldt de ene bundel af op een pinhole (Sl) en de andere bundel op een

groot gat (S2). De diameter van het pinhole is 5 pm. Hierdoor kan het

pinhole beschouwd worden als een ideale puntvormige lichtbron met een

ideaal sferisch fasefront [17]. Het grote gat heeft een diameter van

ongeveer 1 mm en is veel groter dan de afbeelding van het near field van de

laser dat op s2 wordt afgebeeld. Lens LS transformeert het ideale near

field van het pinhole (met een ideaal sferisch fasefront) en het

oorspronkelijke near field van de laser (met een in het algemeen verstoord

fasefront) naar een ideaal verre veld (met een ideaal vlak fasefront) en

het oorspronkelijk verre veld (met een in het algemeen verstoord

fasefront) . Deze worden afgebeeld op Wollaston prisma W2. Het Wollaston

prisma voegt de twee onderling orthogonaal gepolariseerde bundels

ruimtelijk samen, waarna polarisator P2 wordt gebruikt om het ideale verre

veld en het oorspronkelij ke verre veld te laten interfereren. Het aldus

verkregen interferentiepatroon wordt via lens L6 afgebeeld op een camera

die verbonden is met een computer.

Doordat elk van de twee onderling orthogonaal gepolariseerde bundels een

andere weg door het Wollaston prisma volgt (zie figuur 4.2), introduceert

een Wollaston prisma een faseverschil tussen de twee bundels, dat

afhankelij k is van de plaats van inval [17]. Het faseverschil tussen het
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ideale verre veld en het oorspronkelijke verre veld kan derhalve veranderd

worden door Wollaston prisma W2 ten opzichte van Wollaston prisma Wl in de

y-richting te verplaatsen. W2 kan in de meetopstelling door de computer in

de y-richting verplaatst worden door middel van een piëzo-elektrisch

verplaatsingssysteem. De computer leest nu van iedere laser een reeks

interferentiepatronen met bekende faseverschillen in en reconstrueert

vervolgens uit de interferentiepatronen het oorspronkelij ke fasefront van

de onderzochte laser. Wanneer het contrast tussen de opeenvolgende patronen

op bepaalde plaatsen onvoldoende is om aldaar de fase van het verre veld

van de laser te kunnen bepalen, geeft de computer zogenaamde link errors.

Een mogelijke oorzaak van link errors is een plaatselijk te lage

intensiteit van het interferentiepatroon. Naast het door de computer

gestuurde verplaatsingssysteem kan Wollaston prisma W2 ook handmatig worden

verplaatst met behulp van een micromanipulator. Dit wordt gebruikt bij het

inregelen van een experiment.

De numerieke apertuur (NA) van de meetopstelling is 0.208. De Wollaston

interferometer kan daardoor het fasefront van het verre veld van een laser

bepalen voor hoeken tot 12 graden.

4.2.2 Zernike polynomen

Het gemeten fasefront van een laser P(r,e) wordt door het programma FATlMA

[17], genormeerd op een eenheidscirkel (Osrsl), uitgedrukt in Zernike

polynomen [18]. Hiertoe berekent het programma de coëfficiënten ~,m

zodanig, dat geldt

P(r,e) Re L ~m ZnD ( r, e)

n,m
(4.1 )

Hierin worden de Zernike polynomen Znm(r,e) gegeven door

~m (r) exp (jme) (4.2)

Rnm is een reëel polynoom in r en geeft het straal-afhankelij ke gedeelte

van Znm(r,E» (zie tabel 4.1). Het hoek-afhankelijke gedeelte van de Zernike

polynomen wordt gegeven door exp(jme). n en m worden zo gekozen dat n~lml
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en n-Iml even is. Zernike polynomen vormen op de eenheidscirkel een

volledige, orthogonale set.

8
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tabel 4.1 Rnm(r) voor n,m S 8

Een aantal Zernike

afwijkingen weer.

polynomen

Van de

geeft in de optica

hoek-onafhankelijke

reeds bekende optische

aberraties ZnO geeft

bijvoorbeeld Z20 defocus weer en is Z40 sferische aberratie. Zoo is een

triviale term die de offset van het fasefront voorstelt. Astigmatisme wordt

weergegegeven door Z22 en hogere orde astigmatisme door Zn2 (zie figuur

4.3). Z31 en Zn1 stellen respectievelijk coma en hogere orde coma voor. Zll

geeft de hoeveelheid scheefstand (tilt) van het fasefront weer.

figuur 4.3 Zernike polynomen (a) Z22 en (b) Z42
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Omdat het laterale verre veld van de onderzochte lasers relatief smal is,

komt het veelvuldig voor dat door een te lage intensiteit het fasefront van

de laser voor een groot gedeelte van de volledige numerieke apertuur van de

meetopstelling niet bepaald kan worden. Het aldus gemeten fasefront bevat

zo veel link errors dat het programma FATlMA niet meer in staat is om de

Zernike coëfficiënten te bepalen. Een oplosssing hiervoor is het software

matig verkleinen van de numerieke apertuur van de opstelling door het

kiezen van een kleinere eenheidscirkel. De numerieke apertuur waarin

gemeten is, wordt nu gevonden door de numerieke apertuur van de

meetopstelling (N-\neetopstelling =0,208) te vermenigvuldigen met de software

matig ingestelde numerieke apertuur (O<NAsoftware :<;;1,0).

4.2.3 Relaties tussen de Zernike coëfficiënten

Omdat een heterostructuur ridge laser in transversale richting sterk index

guided is, is het fasefront P(r,8) van de laser in transversale richting

vrijwel ideaal vlak. P (r,8) vertoont alleen in laterale richting

verstoringen ten gevolge van het ingebouwde reële en imaginaire laterale

indexprofiel, de aanwezigheid van ladingdragers en de aanwezigheid van

temperatuurprofielen in de diode. De Zernike polynomen die gebruikt worden

om P (r I e)

polynomen

te beschrijven zijn echter,

ZnO' allen gekromd in zowel

afgezien van de hoek-onafhankelijke

laterale als transversale richting

(zie figuur 4.3). Om een slechts in één richting optredende afwijking van

het fasefront met Zernike polynomen te kunnen beschrijven, moeten

combinaties van polynomen worden gebruikt. De verhouding tussen de

verschillende polynomen van deze combinaties kunnen berekend worden uit

vergelijking 4.1 en 4.2 door te eisen dat P(r,8) voor 8==x/2 onafhankelijk

is van r. Bij het meten van de fase fronten van de lasers zijn alleen

astigmatisme, hogere orde astigmatisme en coma van belang. Hiervoor geldt

Z31: P (r, 8) = IA311 (Z:n+Z33)

Z22: P(r,8)=IA22 i (Z22+Z20/ 2 )

Z42: P (r, 8) == IA42 I (Z44+ Z42+ Z40/ 2 ) (4.3)

Z62 : P (r, 8) = IA621 (Z66+Z64+Z62+Z60/ 2 )

ZS2: P(r,e)=I As2 1 (ZSS+ZS6+ZS4+ZS2+ZSC/2 )
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4.2.4 Astigmatische diepte

Een veel gebruikte parameter om de hoeveelheid gain-guiding van een laser

aan te geven is de zogenaamd astigmatische diepte (AD). In figuur 4.4 is

schematisch het transversale en laterale fasefront van een zuiver gain

guided laser weergegeven. Het ideale sferische fase front van het verre veld

in transversale richting gaat op de voorspiegel van de laser over in het

ideale vlakke fasefront van het transversale near field van de laser. Door
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figuur 4.4 schematische weergave van (a) de opbouwen (b) het transversale
en (c) laterale fasefront van een zuiver gain-guided laser (naar [5])

de kwadratische verstoring van het fasefront van het verre veld in laterale

richting lijkt het verre veld in laterale richting echter te ontspringen in

een vlak dat gelegen is achter de voorspiegel van de laser. De afstand

tussen deze zogenaamde virtuele beam-waist en de voorspiegel van de laser

wordt de astigmatische diepte van de laser genoemd.

Voor de astigmatische diepte van een zuiver gain-guided laser kan worden

afgeleid, dat geldt [16]

AD
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4.2.5 Nauwkeurigheid

Als met behulp van de meetopstelling het fasefront van een laser wordt

bepaald, zullen de meetresul taten voor tilt en defocus sterk afhankelij k

zijn van het positioneren van de laser voor objectief Ll. Bij het

positioneren van de laser wordt getracht de laser zo recht mogelijk en zo

goed mogelijk in focus voor objectief Ll te plaatsen. Dit wordt

vergemakkelijkt door tijdens het positioneren handmatig Wollaston prisma W2

te verschuiven, waardoor bewegende interferentiepatronen worden verkregen.

De toch al tijd aanwezige tilt en defocus moeten in principe door het

programma FATlMA worden weergegeven door de Zernike polynomen Zll en Z20' en

mogen als gevolg geen invloed hebben op de overige Zernike polynomen. Het

is experimenteel geverifieerd dat de invloed van tilt en defocus op

astigmatisme, hogere orde astigmatisme en coma kleiner is dan 3 mÀ.

De meetopstelling zelf introduceert fouten in de meetresultaten door

onvolkomenheden in de gebruikte optische componenten en door niet exacte

uitlijning van de optische componenten onderling. Componenten na Wollastom

prisma W2 hebben in principe geen invloed op het gemeten fasefront omdat

fouten die hier worden geïntroduceerd identiek zijn voor het ideale verre

veld en het oorspronkelijke verre veld. Dit is experimenteel geverifieerd

door polarisator P2 te roteren en het fasefront van een laser te meten. Het

roteren van de polarisator blijkt een verwaarloosbare invloed te hebben op

het gemeten fasefront (voor die hoeken waar voldoende contrast aanwezig is

om het fasefront te kunnen bepalen) .

De componenten tot en met Wollaston prisma W2 introduceren wel een

systeemfout in de meetresultaten. Voor het hoek-afhankelijk gedeelte van

deze systeemfout kan gecorrigeerd worden. Door een laser axiaal te roteren,

roteert namelijk het fase front van de laser. Hierdoor roteren ook de hoek

afhankelijke Zernike termen die het fasefront van de laser beschrijven. De

door de systeemfout geïntroduceerde Zernike termen zullen echter niet

roteren. Op deze manier kunnen de door de systeemfout geïntroduceerde

Zernike termen van de Zernike termen die het fasefront van de laser

beschrijven worden gescheiden. De op deze manier bepaalde systeemfout ligt

in de orde van grootte van 40 mÀ. Door bij iedere meting voor deze
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systeemfout te corrigeren is de nauwkeurigheid waarmee de Wollaston

interferometer het fasefront van een laser kan bepalen beter dan 10 mÀ.

4.3 STRAINED QW 670 nm. BURIED RIDGE LASER MET ABSORBERENDE CBL

Het onderzochte lasertype is een buried ridge laser met n-type GaAs current

blocking layers. Vanwege de kleine bandafstand van het GaAs zijn de current

blocking layers sterk absorberend. De zichtbaar rood emitterende lasers

(670 nm) hebben een 1% compressively strained DQW actieve laag en zijn

gegroeid in het InGaAlP systeem. De laagopbouw is weergegeven in figuur

4.5. De lengte van de laser is 500 llm. De spiegels zijn ongecoat. De

laterale structuur is te vinden in figuur 4.6. De dikte van de P-cladding

onder de CBL is door het veranderen van de etsdiepte gevarieerd van 410 nm

tot 760 nm in stappen van 70 nm. De breedte van de voet van de ridge is 4,2

1lffi .

laag compositie dikte bandûfstand brekings- datering type profiel

(nm) (eV) index

cantact GaAs 400 1,42 3,70 1,0.1019
P

cladding Ino. s (Ga o. 3Al 0. 7 ) o.sp variabel 2,33 3,23 2,0.1017 P

barrier In o. s (Gao.6Al0.~) o.sp 46 2,15 3,31 ongedateerd

QW lno.sGao.sP 9,5 1,90 3,50 ongedoteerd

barrier Ino. s (Gao.6Alo.~) o.sp 6 2,15 3,31 ongedoteerd

QW Ino.sGao.sP 9,5 1,90 3,50 ongedateerd

barrier Ino. s (GaO.6Al0.~) o.sp 46 2,15 3,31 ongedateerd

cladding Ino. s (Ga O. 3Al o. 7 ) o.sp 1400 2,33 3,23 1,0.1018 N

substraat GaAs 150000 1,42 3,70 2,0.10 18 n

figuur 4.5 laagopbouw van de onderzochte lasers

De sterke absorptie van de current blocking layers zal het licht in

transversale richting uit de CBL duwen in de onderste N-cladding. Hierdoor

heeft de structuur onder de CBL een lagere effectieve index dan onder de

ridge, waardoor er een reëel lateraal effectief indexprofiel ontstaat dat

de golf in laterale richting geleid. Bij deze structuur is het niet

mogelij k om de confinement factor als weegfactor te gebruiken voor de

berekening van de invloed van de CBLs op de effectieve index door het hoge

imaginaire gedeelte van de brekingsindex van de CBL (zie paragraaf 3.3.4).
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figuur 4.6 laterale structuur van de onderzochte lasers

Het hoge imaginaire gedeelte van de brekingsindex van de CBL introduceert

een ingebouwd imaginaire lateraal effectief indexprofiel, en geeft daardoor

ook vervormingen van het fasefront van het verre veld van de laser te zien.

De etsdiepte bepaalt de hoeveelheid licht die gekoppeld is met de CBLs en

dus het ingebouwde reële laterale indexprofiel en het ingebouwde imaginaire

laterale indexprofiel. Hierdoor zijn de vorm van het laterale verre veld,

het fasefront van het laterale verre veld en de interne verliezen van de

laser allen afhankelijk van de etsdiepte. Daarnaast introduceren de

aanwezigheid van ladingdragers en temperatuurprofielen in de diode

verstoringen van het reële en het imaginaire gedeelte van de brekingsindex.

4. 4 MEETRESULTATEN EN INTERPRETATIE

4.4.1 Metingen van de algemene laserparameters

Figuur 4.7a geeft de ew gemeten waarden van de drempelstroom en het externe

rendement van de verschillende lasers weer. De gemeten verre veld breedtes

in transversale en laterale richting zijn weergegeven in figuur 4.7b. In

deze figuur is tevens de verandering van de laterale verre veld breedte

aangegeven, die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van laterale

temperatuurprofielen in de diode. Deze kan worden bepaald door de breedte

van het laterale verre veld te meten wanneer de laser gepulst wordt

bedreven. Omdat temperatuureffecten in een halfgeleider typisch op een

tijdschaal groter dan 100 ns plaatsvinden, en de wisselwerking tussen

ladingdragers en fotonen typisch op een tijdschaal kleiner dan 1 ns, kan de
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door temperatuur geïnduceerde golfgeleiding in een laser voor het grootste

gedeelte worden uitgeschakeld door de laser gepulst met een voldoende

kleine pulsbreedte en een geschikte duty cycle te bedrijven. De data van

figuur 4.7b is verkregen met een pulsbreedte van 15 ns en een duty cycle

van 0,1 %•
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figuur 4.7 (a) drempelstroom en extern rendement en (b) transversale en
laterale verre veld breedte en de door temperatuur geïnduceerde verbreding
van het verre veld

In figuur 4. 7a en b zijn ook door middel van een getrokken lijn de met

behulp van het effectieve index programma berekende waarden van de

drempelstroom, het externe rendement, de verre veld breedtes en de door

temperatuur geïnduceerde verbreding van het verre veld aangegeven. De

drempelstroom van de lasers loopt met afnemende etsdiepte op van 30 mA naar

50 mA. De gemeten waarden komen goed overeen met de simulaties. Het

berekende externe rendement van de lasers ligt in de buurt van 0,5 mW/mA en

komt redelijk overeen met de gemeten waarden. De gemeten transversale verre

veld breedte bedraagt 27° ± 2° en klopt goed met de berekende waarde van

27,3°. De laterale verre veld breedte varieert met de etsdiepte en bereikt

een minimum van 6° voor een P-cladding dikte onder de CBL van 550 nm. De

gemeten en berekende waarden stemmen goed overeen. Ook de gemeten en

berekende hoeveelheid temperatuur geïnduceerde golfgeleiding komen goed
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overeen. Uit figuur 4.7b blijkt dat er een significante hoeveelheid

temperatuur geïnduceerde golfgeleiding aanwezig is in de minder diep

geëtste lasers (meer dan 600 nm P-cladding onder de CBL), en dat de

hoeveelheid thermische golfgeleiding in lasers met een P-cladding dikte van

minder dan 600 nm verwaarloosd kan worden.

4.4.2 Metingen van het fasefront

De gemeten laterale fasefronten van de devices zijn voor de verschillende

etsdiepten weergegeven in figuur 4.8a. Deze fasefronten zijn CW gemeten bij

een optische vermogen van 3 mW. Door het relatief smalle verre veld van de

lasers is het niet mogelijk om de fasefronten voor een volledige apertuur

te meten. De fasefronten zijn voor iedere etsdiepte in een zo groot

mogelijke apertuur gemeten. De software-matig ingestelde numerieke apertuur

is aangegeven in de figuur. De in de aangepaste apertuur berekende Zernike

coëfficiënten en de daaruit berekende astigmatische diepten zijn te vinden

in figuur 4.8b. De gestippelde lijnen geven de meetonnauwkeurigheid aan.
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In figuur 4.8a lijken de lasers met een meer dan 600 nm dikke P-cladding

onder de CBL zuiver gain-guided te zijn. Figuur 4.8b laat echter zien, dat

vooral de 620 nm P-cladding devices, maar ook de 690 en 760 nm P-cladding

devices, relatief veel hogere orde astigmatismen vertonen. Deze hogere orde

astigmatismen kunnen niet verklaard worden door zuivere gain-guiding. De

gemeten fase fronten van de 690 en 760 nm P-cladding devices suggereren

verder een terugkromming van het fasefront in de zijkant van het verre

veld. Identieke terugkrommingen worden ook gevonden in de fasefronten van

de 480 en 550 nm P-cladding devices.

4.4.3 Simulaties van het fase front

In figuur 4.9a zijn met behulp van het effectieve index programma berekende

fase fronten voor verschillende etsdiepten weergegeven. Door de actieve laag

van de lasers bij de berekeningen te vervangen door een transparante

passieve laag, kunnen de golfgeleidingseigenschappen van de devices zonder

de aanwezigheid van ladingdragers en temperatuurprofielen worden berekend.

Op deze manier berekende fase fronten zijn voor verschillende etsdiepten te

vinden in figuur 4.9b.
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Voor numerieke aperturen waarin de verschillende fasefronten gemeten konden

worden, stemmen de berekende en gemeten fasefronten van de lasers goed

overeen. Voor grotere verre veld hoeken vertonen de berekende fasefronten

echter grote fluctuaties in de fase. Deze fluctuaties of fasesprongen

worden ook gevonden in de berekende fasefronten van de passieve

golfgeleidingsstructuur. De grootte van de fasesprongen is ongeveer 500 mÀ.

Dit komt overeen met een verandering in fase van n radialen.

4.4.4 n-Fasesprongen als gevolg van diffractie

De n-fasesprongen die in de berekende fasefronten van de lasers worden

gevonden, worden veroorzaakt door de beperkte laterale apertuur van de

laser. Soortgelij ke fasesprongen worden aangetroffen in het stralingsveld

van apertuurantennes [19] en in het diffractiepatroon van een spleet. Bij

een apertuurantenne resulteert de abrupte begrenzing van het elektro

magnetische veld in de apertuur van de antenne in een in principe oneindig

aantal zijlobben in het verre veld. Hierbij heeft iedere volgende zijlob

een tegengesteld teken, wat overeenkomt met een faseverschil van n

radialen. De minder abrupte laterale begrenzing van het near field van een

laser geeft nu op vrijwel identieke wijze een fasesprong van n radialen in

het fasefront van het verre veld van de laser. Omdat het verre veld van de

laser vergeleken kan worden met de hoofdlob van het stralingsveld van een

apertuurantenne, zullen deze door diffractie geïnduceerde fasesprongen

optreden in de zijkant van het verre veld van de laser. Bij het beschrijven

van een fasefront met fasesprongen door middel van Zernike coëfficiënten

resulteren deze fasesprongen in hogere orde astigmatisme termen.

4.4.5 Metingen van het fasefront met vergrote apertuur

De in het fasefront aanwezige n-fasesprongen worden vaak sterk vervormd

door het ingebouwde laterale effectieve brekingsindexprofiel, het door

ladingdragers geïnduceerde laterale brekingsindexprofiel en het door

temperatuur geïnduceerde laterale brekingsindexprofiel (vergelijk figuur

4.9a en bl. Daarnaast treden de fasesprongen op in de zijkant van het verre

veld waar de intensiteit laag is. Als gevolg kunnen de berekende

fasesprongen in de praktijk vaak moeilijk vergeleken worden met metingen.
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is. Als gevolg kunnen de berekende fasesprongen in de praktijk vaak

moeilij k vergeleken worden met metingen. De in figuur 4. 8a weergegeven

fasefronten zijn gemeten in een zo groot mogelijke apertuur. Het vergroten

van deze maximale apertuur resulteert in te veel link errors om de Zernike

coëfficiënten nog te kunnen berekenen. Het is echter wel mogelijk om het

laterale fasefront van de lasers inclusief de aanwezige systeemfouten en

link errors voor een iets grotere numerieke apertuur zichtbaar te maken,

zonder dat de Zernike coëfficiënten bepaald worden. In figuur 4.10 zijn

voor een aantal etsdiepten de laterale fasefronten voor de maximale en voor

een vergrote numerieke apertuur weergegeven.
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Duidelijk zichtbaar in de gemeten fasefronten zijn de systeemfouten en

eventueel aanwezige link errors. Het in vergrote apertuur gemeten fasefront

van de 550 nm P-cladding laser vertoont daarnaast het begin van een

fasesprong . Het fasefront van de 620 nm P-cladding laser geeft bij het

vergroten van de apertuur een duidelijke afvlakking te zien, terwijl de in

NAsoft:ware=0,8 gemeten fasefronten van de 690 en 760 nm P-cladding devices

geen fasekromming vertonen. Deze waarnemingen stemmen voor de verschillende

aperturen en etsdiepten goed overeen met de berekende fasefronten van

figuur 4.9a voor vergelijkbare etsdiepten. Het nog verder vergroten van de

numerieke apertuur van de 760 nm P-cladding laser geeft bovendien een

duidelijke afvlakking van de fase te zien, die ook wordt aangetroffen in

het berekende fasefront van de 800 nm P-cladding laser. Uit figuur 4.10 kan

derhalve geconcludeerd worden dat de fase fronten van de onderzochte lasers

ook in de uiterste zijkant van het verre veld goed overeenstemmen met de

gesimuleerde fasefronten van figuur 4. 9a, en dat de door de simulaties

voorspelde 7t-fasesprongen daadwerkelijk in het verre veld van de

onderzochte lasers optreden.

4.4.6 Uitwisseling van Zernike coëfficiënten

Zernike polynomen vormen op de eenheidscirkel behorend bij de gekozen

numerieke apertuur een volledige, orthogonale set. Het programma FATlMA

bepaalt van een gemeten fase front de Zernike coëfficiënten Anm zodanig, dat

wordt voldaan aan vergelij king 4.1. Het software-matig veranderen van de

numerieke apertuur van de meetopstelling komt overeen met het kiezen van

een nieuwe eenheidscirkel. De Zernike polynomen worden hierbij zodanig

getransformeerd dat deze op de nieuwe eenheidscirkel weer een volledige,

orthogonale set vormen. Bij gevolg zal het in een andere apertuur meten van

een laser, waarvan het fasefront hogere orde astigmatisme termen bevat,

leiden tot het uitwisselen van Zernike coëfficiënten, waarvan de polynomen

eenzelfde macht van r bevatten. Daarnaast kan door het veranderen van de

numerieke apertuur de diffractie geïnduceerde 7t-fasesprong net binnen of

buiten de meting vallen. Het is derhalve noodzakelijk om bij de parameters

die het fasefront van een laser beschrijven (astigmatische diepte, Zernike

coëfficiënten) altijd de numerieke apertuur, waarin de parameters zijn

bepaald, te vermelden.
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4.4.7 Klassificatie van de onderzochte lasers

Uit figuur 4.8 en 4.9 blijkt dat het fasefront van de 410 nm P-cladding

laser een zeer geringe kromming vertoont. De 410 nm P-cladding laser wordt

daarom geklassificeerd als zuiver index-guided. Wel treden ook in deze

laser in de zijkant van het verre veld de diffractie geïnduceerde

fasesprongen op. Voor lasers met een P-cladding dikte van ongeveer 500 nm

vertonen de actieve en passieve simulatie wel een duide1ij k verschil. De

hoeveelheid gain-guiding in deze lasers is echter bij het gemeten en

gesimuleerde lage optische vermogen klein ten opzichte van de verstoringen

die worden veroorzaakt door het ingebouwde indexprofiel en de diffractie

geïnduceerde fasesprongen. De 480 en 550 P-c1adding devices worden dan ook

geklassificeerd als zwak-index-guided. De 620 nm P-cladding laser lijkt in

fig 4. 8a gain-guided. Uit de simulaties van figuur 4.9, en uit de hogere

orde astigmatisme termen die deze laser bevat (zie figuur 4. 8b), blij kt

echter dat de kromming in het fasefront van deze lasers vooral wordt

veroorzaakt door de aanwezigheid van diffractie geïnduceerde fasesprongen.

Ook het duidelijke verschil van de fasefronten van figuur 4.10c en d

enerzijds, en figuur 4.10e en f anderzijds, wijst hierop. De 620 nm P

cladding laser wordt daarom geklassificeerd als zwak-index-guided. Figuren

4.8, 4.9 en 4.10 laten tenslotte zien dat de 690 en 760 nm P-cladding

lasers zuiver gain-guided zijn. Bij gevolg verschillen de fasefronten van

de 690 en 760 nm P-cladding lasers vrijwel niet van elkaar.

4.5 CONCLUSIES

Allereerst kan geconcludeerd worden dat naast het ingebouwde laterale

effectieve brekingsindexprofiel, het door ladingdragers geïnduceerde

laterale brekingsindexprofiel en het door temperatuur geïnduceerde laterale

brekingsindexprofiel, ook de door diffractie geïnduceerde 7t-fasesprongen

het laterale fasefront van het verre veld van een heterostructuur ridge

lasers bepalen. De fasesprongen zijn een gevolg van de beperkte laterale

apertuur van de lasers, en resulteren bij de beschrijving van het fasefront

in hogere orde astigmatisme termen. Sterke gain-guiding kan de aanwezigheid

van de fasesprongen camoufleren.
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Verder kunnen de invloeden van de verschillende factoren door het

vergelijken van gemeten, actief gesimuleerde, en passief gesimuleerde

fasefronten van elkaar gescheiden worden, waardoor een goede klassificatie

van de lasers mogelijk wordt. Bij de onderzochte 670 nm buried ridge lasers

met optisch absorberende CBLs zijn devices met een P-cladding dikte onder

de CBL van minder dan 450 nm zuiver index-guided, devices met een P

cladding dikte onder de CBL van 450 tot 650 nm zwak-index-guided, en

devices met een P-cladding dikte onder de CBL van meer dan 650 nm zuiver

gain-guided.

Tenslotte kan geconcludeerd worden dat het weergeven van het fasefront van

een heterostructuur ridge laser door middel van Zernike coëfficiënten of

een astigmatische diepte alleen zinvol is als de numerieke apertuur, waarin

de parameters zijn bepaald, erbij wordt vermeld. Dit komt doordat het

veranderen van de numerieke apertuur van de meetopstelling bij de

aanwezigheid van hogere orde astigmatismen een uitwisseling van Zernike

coëfficiënten tot gevolg heeft, en doordat het veranderen van de apertuur

eventueel aanwezige fasesprongen net binnen of net buiten de meting kunnen

doen vallen.
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5 KINKS IN ZWAK-INDEX-GUIDED RIDGE LASERS

5.1 INLEIDING

Een halfgeleiderlaser vertoont boven drempel een lineaire relatie tussen de

geïnjecteerde stroom I en het uitgestraalde optische vermogen L (zie

paragraaf 2.3.4). In de praktijk is de L-I-curve van een halfgeleiderlaser

echter vaak onderhevig aan verstoringen. Een verstoring van de L-I-curve

wordt een kink genoemd. In paragraaf 3.3.5 zijn reeds twee oorzaken van

deze verstoringen genoemd. De beschreven shift kink en Ie orde mode kink

worden veroorzaakt door spatial holeburning en treden op bij relatief hoge

vermogens [4] [20] [21] [22]. Bij een shift kink is de door spatial

holeburning geïnduceerde reële golfgeleider sterker dan de ingebouwde

golfgeleidingsstructuur, waardoor de (fundamentele) laterale modus vrij

onder de ridge kan schuiven. Deze laterale verschuiving van het near field

van de laser resulteert in een in laterale richting verschoven verre veld.

Een Ie orde mode kink treedt op als de Ie orde laterale modus ten gevolge

van het door spatial holeburning gewijzigde gainprofiel boven drempel komt.

Het gecombineerde fundamentele en Ie orde laterale near field van de laser

geeft een gecombineerd fundamenteel en Ie orde lateraal verre veld te zien.

Op dit moment zijn hoog vermogen (40 mW) AlGaAs 780 nm lasers onderwerp van

veel onderzoek. Deze lasers worden ontwikkeld .voor gebruik in erasable

optical disc systemen. Het hoge vermogen waarop de zwak-index-guided lasers

gebruikt worden blijkt snel aanleiding te geven tot kinks. Daarnaast laat

het vermogen waarop de lasers kinken (het kinkvermogen) een sterke

afhankelijk van de lengte van de laser zien. Het optreden van deze kinks en

de daarmee gepaard gaande instabiliteiten in de laterale lichtverdeling

geeft problemen bij de focussering en stelt een bovengrens aan de

toepasbaarheid van de lasers.

In dit hoofdstuk wordt het kinkgedrag van deze zwak-index-guided

heterostructuur ridge lasers onderzocht. Doel van het onderzoek is om te

achterhalen welke typen kink in de lasers een rol spelen en wat de

mechanismen zijn die deze kinks veroorzaken. Om de lengteafhankelijkheid

van het kinkvermogen te kunnen bestuderen zijn de lasers beschikbaar in
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verschillende lengtes. Voor iedere afgemonteerde lengte wordt met behulp

van een dL/dI-meting het vermogen bepaald waarop de laser kinkt. Tevens

wordt van de laser het spectraal opgeloste laterale near field net onder en

net boven het kinkvermogen bepaald. In paragraaf 5.2 worden de gebruikte

meetopstellingen beschreven. Paragraaf 5.3 introduceert het onderzochte

lasertype. De presentatie en interpretatie van de metingen vindt plaats in

paragraaf 5.4. Naar aanleiding van de resultaten is gekomen tot de

definitie van een nieuw type kink. Het model van deze zogenaamde hybride

kink wordt in paragraaf 5.5 geïntroduceerd. In paragraaf 5.6 wordt de

hybride kink nader onderzocht door de etsdiepte van de lasers te variëren.

Paragraaf 5.7 besluit het hoofdstuk met de conclusies.

5.2 MEETOPSTELLINGEN

5.2.1 Bepalen van het kinkvermogen

Laterale instabiliteiten in heterostructuur ridge lasers resulteren door de

ermee gepaard gaande veranderende interne verliezen altijd in verstoringen

van de differentiële rendement van de laser. Het kinkvermogen van een laser

kan daarom eenvoudig worden bepaald door het bepalen van de dL/dI- of

d2L/dI2-curve van de laser. Van de onderzochte lasers is het kinkvermogen

bepaald door middel van een dL/dI-meting. Hierbij wordt de CW stroom door

figuur 5.1 L-I- en dL/dI-curve van een laser (met kink)
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de laserdiode voorzien van een kleine modulatiestroom, en wordt de

responsie van het uitgestraalde optische vermogen hierop gemeten met behulp

van een loek-in amplifier. Figuur 5.1 geeft een voorbeeld van een dL/dI

meting. De sterke afname van de dL/dI wordt gedefinieerd als het

kinkvermogen van de laser.

5.2.2 Bepalen van het spectraal opgeloste laterale near field

Figuur 5.2 geeft schematisch de meetopstelling weer waarmee het spectraal

opgeloste near field van een laser kan worden bepaald. De te meten

laserdiode wordt in het brandvlak van objectief L1 geplaatst. Door het

gebruik van een beam splitter kan tijdens de meting het vermogen van de

laser middels fotocel Dl worden gemeten. Een tweede beam splitter beeldt

het verre veld van de laser via lens L2 af op camera D2. Lens L3 beeldt het

near field van de laser af op de intreedspleet Sl van een monochromator. De

c::::J Laser
. . L1

D1!J CZJ L2
LS:l·...l······· r_-: D2

. L3
PM

L5

... 81[J Monochromator

- ~ - - 82

-----'- L4

---L7

WlIAl
D3

figuur 5.2 meetopstelling ter bepaling van het spectraal opgeloste laterale
near field (naar [SJ)
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laterale richting van het near field van de laser wordt bij het inzetten

van de laser parallel aan de intreedspleet genomen. De uittreedspleet 52

van de monochromator is verwijderd. In plaats hiervan wordt de

intreedspleet allereerst via lens 14, een beam splitter, de roterende

spiegel M1, en lens 15 afgebeeld op een vervangende uitreedspleet 53, die

is verbonden met een photomultipiier . Door de positie van de roterende

spiegel te koppelen aan de X-ingang van een oscilloscoop, en de uitgang van

de photomultiplier aan de Y-ingang, wordt het spectrum van de laser

zichtbaar. Tegelijkertijd kan het spectraal opgeloste near field worden

geobserveerd, doordat de intreedspleet via lens 14, de beam spI i tter, de

roterende spiegel M1, en lens 17 ook wordt afgebeeld op camera D3.

5.3 BULK ACTIEVE LAAG 780 nm OXIDIZED RIDGE LASER

Het onderzochte lasertype is een oxidized ridge laser. De infrarood

emitterende lasers (780 nm) zijn gegroeid in het AlGaAs systeem en hebben

een 40 nm AIO,13Gao,87As bulk actieve laag, omgeven door 1,7 pm dikke

Alo,sGao,sAs claddinglagen (zie figuur 2.3 en 2.6a). De standaard geëtste

lasers hebben naast de ridge een P-cladding dikte van 290 nm. De voet van

de ridge is 3,5 pm breed. Door middel van metingen aan het laterale

fasefront van deze lasers is geverifieerd dat de lasers zwak-index-guided

zijn (AD<l pm). De spiegels zijn ongecoat (tenzij anders aangegeven). De

lengte van de lasers varieert van 280 tot 430 pm in stappen van 10 pm.

5. 4 MEETRESULTATEN EN INTERPRETATIE

5.4.1 Metingen van het kinkvermogen

Het gemeten kinkvermogen van de verschillende afgemonteerde laserlengtes is

weergegeven in figuur 5.3. In de figuur is ook het kinkvermogen weergegeven

van hetzelfde lasertype, echter voorzien van een 13%-70%-spiegelcoating.

Het is duidelij k dat het vermogen waarop de lasers kinken een periodieke

afhankelijkheid vertoont met de laserlengte. De periodiciteit is

onafhankelij k van de coating van de lasers. De periode bedraagt ongeveer

110 llm. Voor de gecoate devices is het kinkvermogen duidelijk hoger dan

voor de ongecoate devices. Dit kan verklaard worden doordat een groter
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gedeelte van het vermogen aan de voorspiegel,

reflectiviteit heeft, wordt uitgekoppeld.

die een verlaagde

(a) (b)
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figuur 5.3 gemeten kinkvermogen als functie van de laserlengte van (a)
ongecoate en (b) 13%-70%-gecoate standaard geëtste 780 nm devices

Hiernaast is ook het kinkvermogen als functie van de laserlengte bepaald

voor twee geheel andere lasertypen. De lasers emitteren op 670 en 980 nm en

zijn beide zwak-index-guided. De la~erale golfgeleidingsstructuur van beide

typen verschilt echter duidelijk van de onderzochte oxidized ridge 780 nm

devices. De 670 nm devices zijn buried ridge SCH strained layer DQW lasers

en hebben absorberende GaAs current blocking layers (zie ook hoofdstuk 4).

De devices zijn gegroeid in het InGaAlP systeem. De onderzochte 980 nm

devices zijn buried ridge double SCH lasers en zijn voorzien van InGaAs

strained layer DQW en transparante InGaP current blocking layers. De

devices zijn gegroeid in het gecombineerde AlGaAs/lnGaAs systeem.

In figuur 5.4 is het gemeten kinkvermogen van beide typen als functie van

de laserlengte weergegeven. Ook bij deze lasers vertoont het kinkvermogen

een sterke periodieke afhankelijkheid van de laserlengte. De periode van de

670 nm devices bedraagt 420 pm en de periode van de 980 nm lasers is

ongeveer 100 pro.

60



(a) (b)

50 100

• • •
40 • 80

~ • ~
g

30 •
g

60s:: • c
'" • '"Cl) • l>Il •0 0

~ • • e
• ..

'" 20 '" 40> >
.:.0: ..>ols:: c
::-: ::-:

10 20

0 0
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 200 300 400 500 600 700 800

laserlengte (flrn) laserlengte (flrn)

figuur 5.4 gemeten kinkvermogen als functie van de laserlengte van (a) 670
nm devices en (b) 980 nm devices

Hoewel de onderzochte lasertypen onderling een geheel verschillende

laterale golfgeleidingsstructuur hebben en gegroeid zijn in onderling

geheel verschillende materiaalsystemen, vertoont het kinkvermogen van de

verschillende lasertypen een systematische periodieke afhankelij kheid van

de laserlengte. Deze systematische lengteafhankelijkheid suggereert dat in

de verschillende lasertype eenzelfde type kink optreedt. De periodiciteit

van het kinkvermogen is verder vrijwel onafhankelijk van de gebruikte

spiegelcoatings. Omdat spatial holeburning sterk afhankelijk is van de

spiegelreflectiviteiten, en geen periodieke afhankelijkheid van de

laserlengte vertoont, is het onwaarschijnlijk dat spatial holeburning de

gemeenschappelijke oorzaak achter de waargenomen kinks is. Ook het soms

zeer lage vermogen waarop de lasers kinken wijst in deze richting.

5.4.2 Metingen van het verre veld

Een instabiliteit in de laterale lichtverdeling op de spiegel van een laser

vertaalt zich direct naar het laterale verre veld. Om inzicht te verkrijgen

in het type kink wordt daarom van de 780 nm devices het laterale verre veld
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net onder en net boven het kinkvermogen geobserveerd. Het opnemen van het

verre veld van een laser gebeurt door met een kleine fotodiode door het

verre veld van de laser te lopen en het gemeten optische vermogen als

functie van de verre veld hoek te registreren. Het blijkt dat de lasers

onafhankelijk van hun lengte boven het kinkvermogen zowel een verbreding

(zoals een Ie orde mode kink) als een verschuiving (zoals een shift kink)

van het verre veld te zien kunnen geven.

5.4.3 Metingen van het spectraal opgeloste laterale near field

Van de 780 nm devices wordt tevens het spectraal opgeloste near field net

onder en net boven het kinkvermogen bekeken. Het spectraal opgeloste near

field blijkt ook onafhankelijk van de laserlengte zowel een verbreding als

een verschuiving te kunnen vertonen. In figuur 5.5 is een typisch spectraal

opgelost near field van een laser weergegeven. De horizontale lijn in de

figuur geeft het midden van de laterale golfgeleidingsstructuur aan. De

vertical richting van de figuur komt overeen met de laterale richting van

de laser. Duidelijk is dat het near field boven het kinkvermogen in

laterale richting is verschoven.

figuur 5.5 spectraal opgeloste near field (a) net onder en (b) net boven
het kinkvermogen

Uit de figuur blijkt dat er zowel onder als boven kink slechts één laterale

modus aktief is. Omdat ieder laterale modus een andere longitudinale

62



propagatieconstante heeft, zal iedere laterale modus een verschillend

longi tudinaal mode spectrum hebben. Wordt derhalve de waargenomen kink

veroorzaakt door het boven drempel komen van de Ie orde laterale modus, dan

zal deze modus in het spectraal opgeloste near field te zien moeten zijn op

andere radiaal frequenties dan de onder kink aanwezige fundamentele laterale

modus.

5.5 HYBRIDE KINK MODEL

5.5.1 Inleiding

De in paragraaf 5.4 gedane waarnemingen suggereren de aanwezigheid van

eenzelfde type kink in de verschillende, zwak-index-guided lasertypen.

Spatial holeburning, de belangrijkste oorzaak van het optreden van Ie orde

mode kinks en shift kinks, wordt hierbij uitgesloten als belangrijkste

oorzaak voor het optreden van de waargenomen kinks. In deze paragraaf wordt

een nieuw kinkmechanisme voorgesteld, waarmee de verschillende waarnemingen

kunnen worden verklaard. In deze zogenaamde hybride kink spelen de

propagatieconstanten van de fundamentele en de Ie orde laterale modus een

belangrijke rol.

5.5.2 Introductie van het model

Bij de hybride kink wordt aangenomen dat er zich boven het kinkvermogen

naast de fundamentele laterale modus een phase-locked Ie orde modus in de

cavity voortplant. Phase-locking houdt in dat, hoewel de propagatie

constanten van de fundamentele en de Ie orde modus per definitie

verschillen, beide modi op gelijke radiaal frequenties bestaan. Het gevolg

hiervan is dat de veldverdelingen van de modi in de cavity opgeteld kunnen

worden. Wordt de transversale fundamentele veldverdeling achterwege

gelaten, dan wordt het plaatsafhankelijke gedeelte van de hybride golfmodus

Eh gegeven door

Eh (y, z) (5.1)

ç is een complexe parameter die de vaste verhouding tussen het vermogen van

de fundamentele en de Ie orde laterale modus op de spiegel van de laser
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weergeeft. Het complexe karakter van ç laat ruimte voor een vast

faseverschil tussen de veldverdelingen van de beide modi op de spiegel. Een

gevolg hiervan is dat de vorm van de totale laterale veldverdeling op de

spiegel en de vorm van het bijbehorende laterale verre veld verandert als

het faseverschil verandert. In figuur 5.6 is weergegeven dat de

aanwezigheid van de hybride modus hierdoor aanleiding kan geven tot zowel

een verbreding als een verschuiving van het laterale verre veld. Dit is in

overeenstemming met hetgeen in paragraaf 5.3 is waargenomen.

ç=O
ç=O.3i

figuur 5.6 verre veld van de hybride modus voor ~=O, ~=O.3, en ~=O.3i

Naast de voorwaarde van phase-locking moeten zowel de fundamentele als de

Ie orde laterale modus beide voldoen aan de spiegelvoorwaarde. De

combinatie van de spiegelvoorwaarde en phase-locking van de fundamentele en

Ie orde modus resulteert in bepaalde laserlengtes waar de ingebouwde

laterale golfgeleiding zodanig is dat de propagatieconstanten ~o en ~l aan

beide eisen voldoen. Deze laserlengtes worden gegeven door

2L (5.2)

waarin n een geheel getal voorstelt en de beatlengte Lo gegeven wordt door

(5.3)
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Met behulp van deze formule en het effectieve index programma kunnen de

beatlengtes van de onderzochte lasertypen worden berekend. Hieruit volgt

voor achtereenvolgens de 670 nm devices een beatlengte van 500 pm, voor de

780 nm devices 130 pm en voor de 980 nm devices 85 pm. Deze waarden komen

goed overeen met de gemeten periodiciteiten.

5.5.3 Vermogensoverheveling

De hybride kink verschilt duidelijk van een le orde mode kink daarin, dat

bij het optreden van de hybride kink de le orde laterale modus niet boven

drempel komt. Wordt de versterking van de fundamentele laterale modus

inclusief de interne verliezen aangeduid met Go' en de versterking van de

le orde laterale modus inclusief interne verliezen met Gi , dan kan het

relatieve gainverschil 8 voor een laser met lengte L worden gedefinieerd

als [5]

1 - exp((G1-GolLl (5.4 l

Typische waarden voor Go van 30 cm- i en voor Gi van 20 cm-1 geven voor een

(ongecoate) laser van 400 pm lengte een typisch relatief gainverschil van

8=0,32. Door asymmetrieën in de golfgeleider of in de stroominjectie, of

door een scheefstand van voor- of achterspiegel kan een kleine hoeveelheid

vermogen van de fundamentele naar de le orde laterale modus worden

overgeheveld. Aangetoond kan worden dat indien de fundamentele en le orde

laterale modus phase-locked zijn, het overhevelen van vermogen van de

fundamentele naar le orde laterale modus versterkt kan worden met een

factor die bepaald wordt door 1/8. Omdat het relatieve gainverschil voor de

zwak-index-guided heterostructuur ridge lasers relatief klein is, kan bij

deze lasers een significante hoeveelheid vermogen van de fundamentele modus

naar de le orde laterale modus worden overgeheveld. Voor een gedetailleerde

behandeling van deze vermogensoverheveling wordt verwezen naar [5].

Zodra er door vermogensoverheveling een kleine hoeveelheid le orde laterale

modus phase-locked met de fundamentele modus in de cavity propageert, is er

een hoeveelheid hybride modus aanwezig. De hybride modus is een optelling

van twee golven waartussen het faseverschil in longitudinale richting

verandert. Hierdoor ligt het maximale vermogen van de modus op ieder punt
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in longitudinale richting op een andere laterale plaats, en slingert de

hybride modus zich door de cavity. In figuur 5.7 is ter verduidelijking de

optelling van de fundamentele en Ie orde laterale modus op verschillende

longitudinale plaatsen schematisch weergegeven.
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figuur 5.7 hybride modus voor verschillende longitudinale plaatsen

De aanwezigheid van de hybride modus resulteert zo in een verder

asymmetrisch ladingdragerprofiel, waardoor er verdere vermogensoverheveling

van de fundamentele naar de Ie orde modus kan plaatsvinden.

5.5.4 Kinkvermogen onder invloed van thermische golfgeleiding

Het in paragraaf 5.5.2 geïntroduceerde kinkmechanisme heeft discrete

laserlengtes tot gevolg waar de hybride kink direct op kan treden als

gevolg van de ingebouwde golfgeleiding . Het kinken van lasers met een

andere lengte wordt veroorzaakt doordat de aanwezigheid van ladingdragers

en temperatuurprofielen in de diode de ingebouwde laterale golfgeleidings-

structuur verstoren (zie paragraaf 3.3) . De veranderde laterale

golfgeleidingsstructuur resulteert in andere propagatieconstanten van de

fundamentele en Ie orde laterale modus, en heeft een nieuwe beatlengte LB '

tot gevolg. Een laser met lengte L kinkt nu op het vermogen waar de

aanwezigheid van ladingdragers en temperatuurprofielen in de diode de

ingebouwde laterale golfgeleidingsstructuur zodanig verstoord hebben, dat
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de resulterende laterale golfgeleider een beatlengte LB ' tot gevolg heeft,

waarvoor geldt dat nLB'=2L.

Omdat boven drempel de concentraties vrije ladingdragers constant zijn

(gain-clamping), hebben vrije ladingdragers alleen een met het werkpunt van

de laser veranderende invloed op de laterale golfgeleidingsstructuur via de

wisselwerking met fotonen (spatial holeburning). De invloeden van spatial

holeburning en lokale opwarming op het kinkvermogen van een laser kunnen

gescheiden van elkaar bestudeerd worden door de lasers gepulst te bedrijven

(zie paragraaf 4.4.1). In figuur 5.8 is het kinkvermogen van een aantal

ongecoate 780 nm devices met een verschillende lengte als functie van de

pulsbreedte ~ weergegeven. Bij het opnemen van de gepulste L-I-curves van

de lasers wordt de stroom door de laser en het uitgestraalde optisch

vermogen van de laser gemeten op het einde van de puls. Figuur 5.8 laat

zien dat het kinkvermogen voor kleine pulsbreedtes (~<1 ps) lineair met

1I";~ verloopt.
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figuur 5.8 kinkvermogen van ongecoate 780 nm devices voor verschillende

laserlengtes als functie van pulsbreedte ~
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Voor pulsbreedtes groter dan 10 ns heeft de pulsbreedte geen invloed meer

op de hoeveelheid spatial holeburning. Uit figuur 5.8 blijkt het

kinkvermogen voor deze pulsbreedtes echter nog wel sterk afhankelijkheid te

zijn van de pulsbreedte . Hieruit volgt dat de in de gepulste L-I-curve

voorkomende kinks niet door spatial holeburning veroorzaakte shift of Ie

orde mode kinks zijn, maar hybride kinks. In [5] wordt aangetoond dat de

hoeveelheid in de laser opgewekte warmte rechtevenredig met het door de

laser uitgestraalde optische vermogen verloopt. Ook wordt in [5] aangetoond

dat de hoeveelheid warmte die nodig is om een bepaalde hoeveelheid

thermische golfgeleiding te induceren voor pulsbreedtes tussen 50 en 500 ns

rechtevenredig is met l/~T. Thermische golfgeleiding verklaart daarmee het

in figuur 5.8 aangetroffen verband tussen het hybride kinkvermogen en de

pulsbreedte . Spatial holeburning speelt bij het bepalen van het hybride

kinkvermogen een ondergeschikte rol.

Thermische golfgeleiding vindt plaats doordat verschillende warmtebronnen

in de laser een verhoogde temperatuur van het gebied direct onder de ridge

tot gevolg hebben. Hierdoor wordt de brekingsindex van het materiaal onder

de ridge verhoogd en wordt de laterale golfgeleiding versterkt. De invloed

van de veranderde brekingsindex op de propagatieconstanten van de

fundamentele en de Ie orde laterale modus kan worden berekend met behulp

van de effectieve index methode. De effectieve index methode stelt dat de

verandering van de brekingsindex in een gebied doorwerkt naar de effectieve

index, en dus de propagatieconstante, via de confinement factor van het

gebied. Omdat de fundamentele modus een grotere koppeling heeft met het

gebied direct onder de ridge dan de Ie orde laterale modus, zal de

verhoging van de brekingsindex onder de ridge een grotere toename van de

propagatieconstante van de fundamentele modus tot gevolg hebben dan van de

le orde modus. Hierdoor neemt het verschil in propagatieconstanten van de

modi toe, en neemt de beatlengte behorend bij de laterale

golfgeleidingsstructuur af. Een verhoging van de hoeveelheid thermische

golfgeleiding heeft derhalve een verlaging van de beatlengte tot gevolg. De

hybride kink treedt op wanneer de hoeveelheid thermische golfgeleiding de

beatlengte zodanig heeft aangepast dat voor de betreffende laserlengte

wordt voldaan aan vergelijking 5.2.
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Met behulp van het effectieve index programma kan voor iedere laserlengte

de hoeveelheid thermische golfgeleiding worden berekend die nodig is om aan

vergelijking 5.2 te voldoen. Tesamen met de in [5] bepaalde relatie tussen

de hoeveelheid in de laser opgewekte warmte en het door de laser

uitgestraalde optische vermogen kan hieruit voor iedere laserlengte het

uitgestraalde optische vermogen worden berekend, waarbij een hybride kink

kan optreden. De resultaten voor ongecoate 780 nm devices zijn weergegeven

in figuur 5. 9a.

150

(al

Laser le"gtl'l (micron) Laser I.ngll'l (moeron)

figuur 5.9 (a) mogelijke vermogens waar hybride kink kan optreden en (b)
hybride kinkvermogen als functie van de laserlengte als gevolg van de
aanwezigheid van een minimum kinkvermogen

Uit figuur S.9a blijkt dat de hybride kink op verschillende plaatsen in de

L-I-curve van een laser kan optreden. In principe zal de laser kinken op

het eerste mogelijke vermogen. Uit metingen blijkt echter dat de hybride

kink niet optreedt onder een bepaald vermogen. Wordt uitgegaan van een

minimum benodigd vermogen, wil de hybride kink kunnen optreden, dan wordt

een zaagtand-achtige relatie tussen het kinkvermogen en de laserlengte

worden geconstrueerd (zie figuur 5.9b). De vorm van deze curve komt overeen

met de gemeten kinkvermogen-laserlengte-curves (figuur 5.3 en 5.4).
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5.5.5 Stabilisatie van de kink

Een voorwaarde voor het ontstaan van de hybride modus is dat de hoeveelheid

thermische golfgeleiding de propagatieconstanten van de fundamentele en Ie

orde laterale modus zodanig verandert, dat wordt voldaan aan vergelijking

5.2. Hiermee is echter niet verklaard waarom de hybride modus bij het

verhogen van het vermogen voorbij het kinkvermogen blijft bestaan. Zonder

de aanwezigheid van een stabilisatiemechanisme zal de hybride modus slechts

in een klein gebied rond het kinkvermogen, waar de hoeveelheid thermische

golfgeleiding de propagatieconstanten precies genoeg heeft veranderd,

kunnen bestaan. In (5] wordt een mogelijk stabilisatiemechanisme

geïntroduceerd dat gebaseerd is op spatiaI holeburning. Omdat spatial

holeburning pas een rol van betekenis speelt bij hogere vermogens, kan dit

mechanisme de hybride modus pas stabiliseren vanaf een bepaald minmum

vermogen. Hiermee verklaart het stabilisatiemechanisme tegelijkertijd

waarom de hybride kink pas vanaf een minimaal vermogen wordt waargenomen.

5. 6 INVLOED VAN DE INGEBOUWDE GOLFGELEIDING

5.6.1 Inleiding

Omdat de ingebouwde laterale golfgeleidingsstructuur afhankelijk is van de

etsdiepte, zal het hybride kinkgedrag veranderen als de etsdiepte van een

laser verandert. Om de invloed van de etsdiepte op het hybride kinkgedrag

van een lasertype te kunnen bepalen kan wederom gebruik gemaakt worden van

de effectieve index methode. Wordt een laser dieper geëtst dan neemt de

effectieve brekingsindex van het gebied naast de ridge af, waardoor de

hoeveelheid ingebouwde laterale golfgeleiding zal toenemen. De invloed van

de afname van de effectieve brekingsindex naast de ridge op de propagatie

constanten van de fundamentele en de Ie orde modus wordt gegeven door de

confinement factor van het gebied naast de ridge. Deze is voor de Ie orde

laterale modus groter dan voor de fundamentele modus, waardoor de afname

van de brekingsindex naast de ridge een grotere afname van de propagatie

constante van de Ie orde modus tot gevolg heeft dan van de fundamentele

modus. Hierdoor neemt het verschil in de propagatieconstanten van de

fundamentele en de eerst orde modus toe. Een dieper geëtste laser zal

derhalve een kleinere beatlengte hebben dan een ondieper geëtste laser.
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5.6.2 Ondieper geëtste 780 nm devices

Door de 780 nm devices minder diep te etsen zijn lasers met minder

ingebouwde laterale golfgeleiding vervaardigd. De lasers hebben een 450 nm

dikke P-cladding onder het oxide naast de ridge en zijn beschikbaar in

lengtes van 250 tot 450 \lm in stappen van 50 pro. Met behulp van het

effectieve index programma is voor deze etsdiepte een beatlengte berekend

van 140 pro. Het gemeten kinkvermogen als functie van de laserlengte is

weergegeven in figuur 5.10a. De stroom waarop de verschillende lasers

kinken (de kinkstroom) is als functie van de laserlengte weergegeven in

figuur 5.10b. Uit beide figuren volgt een beatlengte van 130 \lm, hetgeen

goed overeenkomt met de berekende beatlengte.
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figuur 5.10 (a) gemeten kinkvermogen en (b) gemeten kinkstroom als functie
van de laserlengte voor ondiepere geëtste 780 nm devices

5.6.3 Dieper geëtste 780 nm devices

Door hetzelfde lasertype dieper te etsen zijn lasers verkregen met een

sterkere ingebouwde laterale golfgeleiding. De lasers hebben een P-cladding

onder het oxide naast de ridge van 120 nm en zijn beschikbaar in lengtes

van 250 tot 450 \lm in stappen van 25 \lm. Bij het etsen is de breedte van de
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voet van de ridge toegenomen tot 4,5 l1m. Met behulp van het effectieve

index programma is voor deze exemplaren een beatlengte berekend van 110 11ffi.

Het gemeten kinkvermogen van de lasers lijkt in eerste instantie geen

duidelijke periodieke afhankelijkheid van de laserlengte te laten zien. Uit

het bekij ken van het spectraal opgeloste near field boven en onder de

waargenomen kinkvermogens blij kt echter dat de lasers zowel hybride kink

als le orde mode kink vertonen. De le orde mode kink is in een standaard

opgenomen L-I-curve moeilijk waarneembaar. In het spectraal opgeloste near

field kan voor iedere laserlengte het ontstaan van de le orde laterale

modus wel duidelijk worden waargenomen. Het longitudinale mode spectrum van

de le orde laterale modus komt onafhankelijk van de fundamentele laterale

modus boven drempel bij een stroom van ongeveer 55 mA. Berekeningen met het

effectieve index programma hebben aangetoond dat het gainverschil tussen de

fundamentele en de eerste orde laterale modus door de diepere ets en de

verbrede ridgevoet slechts 5 cm- 1 bedraagt. Hiermee wordt het optreden van

de le orde mode kinks verklaard. In figuur 5.11 is het gemeten kinkvermogen

en de gemeten kinkstroom van beide typen kink als functie van de

laserlengte weergegeven. Hieruit volgt voor de hybride kink een beatlengte

van 100 l1m, hetgeen goed overeenkomt met de berekende beatlengte.
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figuur 5.11 (a) gemeten kinkvermogen en (b) gemeten kinkstroom als functie
van de laserlengte voor dieper geëtste 780 nm devices
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Het boven drempel komen van de eerste orde laterale modus biedt de

mogelijkheid om de invloed van thermische golfgeleiding op de propagatie

constante van zowel de fundamentele als de eerste orde modus met behulp van

het spectraal opgeloste near field te bestuderen. Dit is voor een aantal

lasers met verschillende lengtes gedaan. Tevens is van de lasers het

optreden van een kink in de L-I-curve bepaald door naast een L-I-curve

waarbij het volledige uitgestraalde optische vermogen wordt gemeten ook een

L-I-curve op te nemen waarbij alleen het uitgestraalde vermogen in de

zijkant van het laterale verre veld wordt gemeten. Omdat het optreden van

een kink sterke variaties in de zijkant van het verre veld met zich mee

brengt (zie figuur 5.6), is het observeren van de zij kant van het verre

veld een gevoelige methode voor het signaleren van een kink. Op deze manier

is het ook mogelijk gebleken om het optreden van 1e orde mode kinks in de

L-I-curves te kunnen waarnemen. Figuur 5.12 geeft allereerst twee spectraal

opgeloste near fields en aangepaste L-I-curves van een dieper geëtste 780

nm laser van 325 pm. Figuur 5.12a geeft het spectraal opgeloste near field

van de laser bij de voorwaartse stroom waar de 1e orde laterale modus juist

boven drempel is gekomen (55 mA). Deze Ie orde mode kink is in de

aangepaste L-I-curve waar te nemen als een knik in de zijkant van het verre

veld (zie figuur 5.12c). Bij het verhogen van de stroom, zal de hoeveelheid

thermische golfgeleiding toenemen. Bij gevolg zal de propagatieconstante

van de fundamentele modus meer toenemen dan de propagatieconstante van de

eerste orde laterale modus, waardoor het verschil in propagatieconstanten

groter wordt (zie paragraaf 5.5.4) Onder invloed van de toegenomen

thermische golfgeleiding zal derhalve het in figuur 5.l2a waargenomen

longitudinale mode spectrum van de fundamentele modus zich naar het

Iongi tudinale mode spectrum van de 1e orde laterale modus bewegen. In

figuur 5.12b is het spectraal opgeloste near field van de laser bij een

voorwaartse stroom van 75 mA weergegeven. Hierin is het onderling naar

elkaar toe bewegen van de longitudinale mode spectra duidelij k waar te

nemen. Een hybride kink zal optreden wanneer beide longitudinale mode

spectra elkaar overlappen, waardoor wordt voldaan aan vergelij king 5.2.

Door het vergelijken van figuur 5.12a en b kan geconcludeerd worden dat de

hybride kink derhalve op zal treden bij een voorwaartse stroom van ongeveer

100 mA. Omdat het COD niveau van de laser in de buurt ligt van 100 mA, moet

bij het aantonen van deze hybride kink de aangepaste L-I-curve van de laser

voldoende snel worden opgenomen. Figuur 5. 12d geeft de op deze manier
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opgenomen aangepaste L-I-curve. Hierin is de hybride kink duidelijk

waarneembaar. Doordat het COD niveau van de laser in de buurt ligt van het

hybride kinkvermogen is het bepalen van het spectraal opgeloste near field

bij het hybride kinkvermogen niet mogelijk.

325 pmL(b) I = 75 mA

~ I(mA)

I

~ I(mA)

figuur 5.12 (a) spectraal opgelost near field bij 55 mA en (b) bij 75 mA en
(c),(d) aangepaste L-I-curves van een dieper geëtste 780 nm laser met L=325
pm
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Figuur 5.13 geeft spectraal opgeloste near fields en een aangepaste L-I

curve van een dieper geëtste 780 nm laser van 350 ~. Het spectraal

opgeloste near field van de laser bij de voorwaartse stroom waar de Ie orde

laterale modus juist boven drempel is gekomen (54 mA) wordt gevonden in

figuur 5.13a. De Ie orde mode kink is ook waarneembaar in de aangepaste L

I-curve (zie figuur 5.I3c). Duidelijk is dat de longitudinale mode spectra

van de fundamentele en Ie orde laterale modus zich bij een voorwaartse

stroom van 54 mA reeds dicht bij elkaar bevinden. Een kleine extra

hoeveelheid thermische golfgeleiding is nu voldoende om de hybride kink te

figuur 5.13 (a) spectraal opgelost near field bij 54 mA en (b) bij 73 mA en
(c) gemeten L-I-curve van een dieper geëtste 780 nm laser met L=350 ~m
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doen optreden. In figuur 5.l2b is het spectraal opgeloste near field van de

laser bij een voorwaartse stroom van 73 mA weergegeven. Bij deze stroom

overlappen de longitudinale mode spectra elkaar en wordt voldaan aan

vergelijking 5.2. De hybride kink treedt op en in de laser bestaat de

hybride modus. Het optreden van de hybride kink is ook duidelijk

waarneembaar in de aangepaste L-I-curve van de laser als een sterke

fluctuatie in het vermogen dat wordt uitgestraald in de zijkant van het

verre veld (zie figuur 5.l3c).

In figuur 5.14 zijn spectraal opgeloste near fields en L-I-curves van een

dieper geëtste 780 rum laser van 375 pm weergegeven. Uit figuur 5.llb volgt

voor deze laserlengte een kinkstroom van minder dan 40 mA. In de aangepaste

L-I-curve (figuur 5.l4c) van de laser is in eerste instantie echter geen

duidelijk kink waar te nemen. Het spectraal opgeloste near field van de

laser bij 44 mA (figuur 5.l4a) vertoont echter de aanwezigheid van de Ie

orde laterale modus net rechts naast de fundamentele laterale modus.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de longitudinale mode spectra voor een

iets kleinere stroom elkaar zullen overlappen. De reden dat de hybride kink

voor deze stroom niet optreedt ligt in het in paragraaf 5.5.5 en [5]

beschreven stabilisatiemechanisme. Door de voor stabilisatie benodigde

spatial holeburning kan de hybride modus onder een bepaald vermogen niet

stabiel bestaan. Figuur 5.l4b maakt duidelijk dat het verhogen van de

voorwaartse stroom een toename van de thermische golfgeleiding, en het zich

verder van elkaar verwijderen van de longitudinale mode spectra tot gevolg

heeft. In figuur 5.l4d is de aangepaste L-I-curve van de laser tot 50 mA

weergegeven. Op deze vergrote aangepaste L-I-curves is duidelijk een

kortstondige fluctuatie in het vermogen dat in de zij kant van het verre

veld wordt uitgestraald te zien, bij de voorwaartse stroom waar de

longi tudinale mode spectra van de fundamentele en Ie orde laterale modus

elkaar volgens figuur 5.l4a ongeveer overlappen. De fluctuatie in de

zijkant van het verre veld is het gevolg van de kortstondige aanwezigheid

van de (niet-stabiele) hybride modus. Deze zogenaamde mini-kink past exact

in de kinkvermogen-Iaserlengte- en de kinkstroom-Iaserlengte-grafiek van

figuur 5.11.
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Figuur 5.15 geeft tenslotte een spectraal opgelost near field en een L-I

curve van een dieper geëtste 780 nm laser van 400 ~. In de aangepaste L-I

curve van de laser is alleen het optreden van de Ie orde mode kink te zien

(figuur 5.l5bl. Het opkomen van de Ie orde laterale modus is ook waar te

nemen in het spectraal opgeloste near field van de laser en gebeurt bij
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ongeveer 60 mA. Figuur 5.I5a geeft het spectraal opgeloste near field van

de laser bij 65 mA. Duidelijk is dat het longitudinale mode spectrum van de

Ie orde laterale modus zich bij ze stroom ver van het spectrum van de

fundamentele modus bevindt. De grote extra hoeveelheid thermische

golfgeleiding die nodig is om de spectra te doen overlappen resulteert in

een hoog hybride kinkvermogen en bijbehorende kinkstroom (>COD), waardoor

de hybride kink niet waargenomen kan worden in zowel de aangepaste L-I

curve als het spectraal opgeloste near field.

Î P (mW)

5.7 CONCLUSIES

Het kinkvermogen van zwak-index-guided heterostructuur ridge lasers

vertoont een periodieke afhankelijkheid van de laserlengte. De periodieke

lengteafhankelijkheid wordt aangetroffen in een aantal lasertypen, die

onderling zowel een geheel verschillende ingebouwde laterale

golfgeleidingsstructuur hebben, als in verschillende materiaalsystemen

gegroeid zijn, en die op verschillende golflengtes emitteren. Het optreden

van de kinks in de zwak-index-guided lasertypen kan verklaard worden door

het ontstaan van een hybride laterale modus in de cavity, die bestaat uit

een phase-Iocked combinatie van de fundamentele en de Ie orde laterale
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modus. De hybride modus kan leiden tot zowel het verschuiven als het

verbreden van het near field en het verre veld van de laser.

De hybride modus kan alleen bestaan bij laserlengtes die worden bepaald

door de zogenaamde beatlengte. De beatlengte wordt bepaald door het

verschil in de propagatieconstanten van de fundamentele en Ie orde laterale

modus. De beatlengte wordt daardoor in eerste instantie bepaald door de

ingebouwde laterale golfgeleidingsstructuur van de laser. Externe effecten

als thermische golfgeleiding en spatial holeburning introduceren

verstoringen in de ingebouwde laterale golfgeleidingsstructuur, die

afhankelij k zijn van het werkpunt van de laser. Thermische golfgeleiding

beïnvloedt de propagatieconstanten van de fundamentele en Ie orde laterale

modus zodanig verschillend, dat naast de ingebouwde laterale

golfgeleidingsstructuur alleen thermische golfgeleiding de beatlengte van

de laser bepaalt. Spatial holeburning heeft een geringe invloed op de

beatlengte. Het hybride kinkvermogen is derhalve afhankelijk van de

ingebouwde laterale golfgeleidingsstructuur, de hoeveelheid thermische

golfgeleiding, en de lengte van de laser. De hieruit voortvloeiende

lengteafhankelijkheid van het hybride kinkvermogen van de laserlengte

vertoont een zaagtand-achtig verloop, waarvan de periodiciteit wordt

bepaald door de beatlengte.

Het stabiliseren van de hybride modus over een bepaald vermogenstraject kan

worden verklaard door middel van een stabilisatiemechanisme dat is

gebaseerd op spatial holeburning. Het minimum vermogen, waaronder de

hybride kink niet optreedt, wordt verklaard door de benodigde hoeveelheid

spatial holeburning voor het stabiliseren van de hybride modus. Onder het

minimum vermogen vertoont het verre veld kleine verstoringen op plaatsen

waar een hybride kink mogelijk is.

Door het bestuderen van het spectraal opgeloste near field van een

lasertype, dat zowel hybride als Ie orde mode kink vertoont, kan het ten

opzichte van elkaar verschuiven van het longitudinale mode spectrum van de

fundamentele en de Ie orde laterale modus duidelij k worden gevolgd. De

hybride kink treedt op wanneer beide spectra elkaar overlappen.
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