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Zwakke optische terugkoppeling 
diodelasers en diodelaser array's 

Samenvatting 

• In 

Om diodelasers geschikt te maken voor atoomfysica en spectroscopie is het noodzakelijk 
om fundamenteel, kwantitatief onderzoek te verrichten aan optische terugkoppeling. In dit 
afstudeeronderzoek is een opstelling ontwikkeld waarmee het mogelijk is een klein gedeelte 
van de uitgezonden lichtbundel in de diodelaser terug te koppelen door reflectie aan een 
glasplaatje. Metingen met deze opstelling laten zien dat het verstembaarheidsgebied van een 
diodelaser van ongeveer 20 % vergroot kan worden tot meer dan 90 %. 

Voor toepassingen waarbij een hoog vermogen vereist is kan men gebruik maken van 
zogenaamde diodelaser array's. Een diodelaser array werkt in vele modes tegelijk en de 
uitgezonden lichtbundel bestaat uit twee of meer bundels, terwijl voor de meeste toepassingen 
single mode werking en een net bundelprofiel gevraagd wordt. Uit dit afstudeeronderzoek 
blijkt dat single mode werking van een diodelaser array te bewerkstelligen is met zwakke 
optische terugkoppeling of met de techniek van "injection locking". 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In de onderwerpgroep Atomaire en Optische Wisselwerking (AOW) van de vakgroep Deeltjes 
Fysica van de Technische Universiteit Eindhoven wordt onderzoek gedaan naar botsingen 
tussen metastabiele edelgasatomen (Ne*, Ar*, Kr*) en andere atomen en moleculen (N2, NO, 
C02, · · ·). Binnen het golflengtegebied van 600 tot 1000 nm bezitten de atomen vele atomaire 
lijnen, zodat infrarood lasers gebruikt kunnen worden bij experimenten waarbij een atoom
bundel wisselwerkt met laserlicht, zoals optisch pompen, toestandsselectie, enz. Een tweede 
onderzoekslijn binnen de groep AOW is het afkoelen en collimeren van een atoombundel met 
behulp van laserkoeling. Voor laserkoeling is een hoog vermogen, infrarode laser noodzakelijk. 

In de atoomfysica en spectroscopie zijn vele toepassingen voor een continu verstembare 
infrarood lichtbron met een vermogen van 1 · · · 100 mW. Traditioneel wordt hiervoor een 
cw dye laser gebruikt. Tegenwoordig wordt veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
diodelasers voor deze toepassingen te gebruiken. Diodelasers zijn te verkrijgen binnen het 
golflengtegebied van 600 tot 1000 nm en bezitten een aantal voordelen ten opzichte van een 
cw dye laser. Een diodelaser is namelijk goedkoop, compact, gemakkelijk te hanteren en is een 
zeer efficiente omzetter van elektriciteit in licht. Bovendien is de golflengte van een diodelaser 
gemakkelijk te versternmen door de injectiestroom of de temperatuur te veranderen. Naast 
de voordelen kleven er ook nadelen aan het gebruik van diodelasers voor deze toepassingen 
waardoor verder onderzoek noodzakelijk is. 

Het voordeel van de verstembaarheid van de golflengte van een diodelaser geeft ook het 
nadeel dat voor stabiele laserwerking op één golflengte het noodzakelijk is de temperatuur en 
de injectiestroom te stabiliseren. In de groep AOW is een diodelaser opstelling ontwikkeld 
die de frequentiedrift als gevolg van temperatuur- en injectiestroomfluctuaties beperkt tot 
90 MHz/5 uur [HUR 90]. 

De spectrale eigenschappen van een diodelaser zijn slecht, onder meer veroorzaakt door de 
lage kwaliteitsfactor (kleine finesse, korte trilholte) van de lasertrilhol te. Dit resulteert in een 
grote lijnbreedte van 20-50 MHz. Onderzoek binnen de vakgroep AOW heeft aangetoond dat 
de lijnbreedte sterk te versmallen is door optische terugkoppeling van een V-mode confocale 
Fabry-Perot [AAR 91], [CON 92]. 

Een nog onopgelost probleem bij het toepassen van diodelasers in de atomaire fysica is 
het optreden van zogenaamde 'mode-hops' die het verstembare gebied sterk reduceren. In 
dit afstudeeronderzoek is de methode van zwakke optische terugkoppeling in een diodelaser 
onderzocht met als doel het vergroten van het verstembare gebied. 

Het vermogen van een standaard "single stripe", dubbele heterostructuur (DH) diodelaser 
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is beperkt. Voor bepaalde toepassingen zoals laserkoeling wordt een hoog vermogen gevraagd, 
zodat er een aantal standaard diodelasers voor nodig zijn of een ander type diodelaser dat 
een hoog vermogen uit kan zenden. Het gebruik van meerdere standaard diodelasers is een 
kostbare oplossing en praktisch onhandig. Daarom is in deze afstudeerperiode onderzoek 
verricht naar een diodelaser die een hoog vermogen uit kan zenden, het diodelaser array. Het 
diodelaser array is zowel op theoretisch als op experimenteel gebied bestudeerd met in het 
achterhoofd het eventuele toekomstige gebruik voor het laserkoelen van een atoombundeL 

Indeling verslag 

De diodelaser staat centraal in dit afstudeerverslag. Daarom worden in hoofdstuk 2 enkele 
basiseigenschappen van een diodelaser behandeld. Eén van de eigenschappen is dat een diode
laser slechts in bepaalde longitudinale modes kan werken. Dit hoofdstuk laat zien waardoor 
het verstembare gebied van een diodelaser beperkt wordt. 

In dit afstudeeronderzoek is geprobeerd het verstembare gebied van een diodelaser met 
behulp van zwakke optische terugkoppeling te vergroten. Hoofdstuk 3 behandelt een theore
tisch model van de invloed hiervan op eigenschappen van een diodelaser, zoals onder andere 
de "thresholdgain" en de lijnbreedte van de lasermodes. Er is een opstelling ontwikkeld waar
mee zwakke optische terugkoppeling in een diodelaser mogelijk is. Deze opstelling wordt in 
hoofdstuk 4 behandeld samen met de resultaten van de invloed van optische terugkoppeling 
op het verstembaarheidsgebied. Een centraal probleem in beide hoofdstukken is dat onvol
doende bekend is in welke selectiecriteria van belang zijn voor de mode waarin een diodelaser 
gaat werken. Theoretisch is hier nog weinig inzicht in. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van 
experimenten weer waarmee het mogelijk is een uitspraak te doen over de lasermode waarin 
de diodelaser gaat werken. 

In het tweede deel van dit verslag wordt ingegaan op hoog vermogen diodelaser array's. 
In hoofdstuk 5 worden twee theoretische modellen van een diodelaser array behandeld: een 
diffractiemodel en het "coupled mode analysis" model. Beide modellen doen uitspraken over 
het bundelprofiel dichtbij en op grote afstand van het diodelaser array. In dit afstudeeronder
zoek is een diodelaser array opstelling ontwikkeld, met als uitgangspunt de binnen de groep 
aanwezige diodelaser opstelling. Resultaten van metingen van het vermogen, het spectrum 
en het bundelprofiel van een diodelaser array worden behandeld in hoofdstuk 6. Ten slotte 
behandelt hoofdstuk 7 de resultaten van zwakke optische terugkoppeling in een diodelaser 
array en volgt een discussie over de mogelijkheid van single mode werking van een diodelaser 
array. 
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Hoofdstuk 2 

Diodelasers 

2.1 De werking van diodelasers 

Een laser is terug te brengen tot een aantal basiskenmerken: een trilholte die het elektrische 
veld opsluit en een medium dat het elektrische veld versterkt. Bij een diodelaser is het verster
kende medium een pn-junctie van direct halfgeleider materiaal gecombineerd met een optische 
trilholte die gevormd wordt door kristalfacetten aan de uiteinden. Typische afmetingen van 
een diodelaser zijn 100 x 100 x 300 J.Lm. 

De ladingdragersdichtheid waarbij een diodelaser begint te laseren is erg hoog. Om dit te 
bereiken bestaat een diodelaser gewoonlijk uit een dubbele heterostructuur, zoals weergegeven 
in figuur 2.1. Ze bestaat uit een laag p-gedoteerd AlGaAs, een dunne laag GaAs en een 
laag n-gedoteerd AlGaAs. De bandafstand van AlGaAs is groter dan die van GaAs, bij een 
gelijke kristalstructuur. De geïnjecteerde ladingdragers stromen door de p- en n-gedoteerde 
AlGaAs-laag heen en worden verzameld in het GaAs vanwege de energiebarrieres t1E9 en 
tiEv. Alleen in de GaAs laag vinden recombinaties plaats. De laag GaAs is dun, in de orde 
van enkele micrometers zodat de ladingdragersdichtheid zo groot kan worden dat de diodelaser 
laserwerking vertoont. 

De diodelasertrilholte wordt gevormd door de omhullende lagen en de eindfacetten. De 
brekingsindex van de omhullende AlGaAs lagen is kleiner dan die van GaAs. Interne reflectie 
aan de omhullende lagen zorgt voor een stralingsopsluiting in de aktieve laag in de transversale 
richting. In de laterale richting kan de stralingsopsluiting op twee manieren plaatsvinden. Bij 
index-guided diodelasers wordt het GaAs ook in laterale richting omhuld door lagen met een 
lagere brekingsindex en bij gain-guided diodelasers zorgt het aanbod van ladingdragers voor 
een klein gebied in laterale richting waar recombinaties plaatsvinden. De laterale opsluiting 
is bij index-guided diodelasers veel sterker dan bij gain-guided diodelasers. De single stripe 
DH diodelasers die bij dit afstudeeronderzoek gebruikt zijn, zijn alle index-guided diodela
sers. De opsluiting in longitudinale richting vindt plaats door reflectie aan de eindfacetten. 
De brekingsindex van GaAs (n=3.5) is veel groter dan die van lucht (n=1). Dit geeft een 
intensiteitsreflectiecoëfficiënt van de eindfacetten van 30 %. 

De ladingdragers in het GaAs kunnen door stralings en stralingsloze processen recombi
neren. Bij directe halfgeleiders domineert de recombinatie onder uitzending van een foton. 
Drie processen spelen hierbij een rol: absorptie, spontane emissie en gestimuleerde emissie. 
Absorptie is het proces dat een elektron uit de valentieband een foton absorbeert met ener
gie E > Egap en in de geleidingsband terecht komt. Bij spontane emissie recombineert een 
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Figuur 2.1: Een diodelaser heeft een dubbele heterostructuur. De energie barrieres tl.E9 en 
tl.Ev zorgen voor een collectie van de ladingdrogers in het GaAs. Alleen daar vinden reeom
binaties plaats. 

elektron uit de geleidingsband met een gat uit de valentieband onder uitzending van een 
foton met willekeurige fase en frequentie. Bij gestimuleerde emissie wordt een elektron uit 
de geleidingsband door een passerend foton gedwongen te recombineren met een gat uit de 
valentieband onder uitzending van een foton met fase en frequentie gelijk aan het passerende 
foton. In thermisch evenwicht bevinden zich weinig elektronen en gaten in de geleidingsband 
respectievelijk valentieband. De kans op absorptie van een foton is vele malen groter dan de 
kans op gestimuleerde emissie. Het injecteren van ladingdragers in de diodelaser vergroot het 
aantal elektronen en gaten in de geleidingsband respectievelijk valentieband, zodat de kans op 
gestimuleerde emissie toeneemt. Wanneer de kans op gestimuleerde emissie groter is dan de 
kans op absorptie is er sprake van populatie inversie en vertoont de diodelaser laserwerking. 

De injectiestroom waarbij de kans op gestimuleerde emissie even groot is als de kans op 
absorptie is de stroom waarbij de diodelaser net begint te laseren en wordt de drempelstroom 
(thresholdstroom) genoemd. In figuur 2.2 staat het vermogen als functie van de injectiestroom 
uitgezet. Bij een injectiestroom kleiner dan de thresholdstroom is het uitgezonden vermogen 
voornamelijk afkomstig van spontane geëmitteerde fotonen. Bij een injectiestroom groter 
dan de thresholdstroom neemt het uitgezonden vermogen sterk toe door gestimuleerde ge
emitteerde fotonen. Bij kamertemperatuur is de thresholdstroom van de in dit afstudeer 
onderzoek gebruikte Hitachi HL 780 1E-type diodelasers in de orde van 40 mA. De temperatuur 
afhankelijkheid van de thresholdstroom kan empirisch beschreven worden als 

lth ~ exp (~), (2.1) 

met lth de thresholdstroom, T de temperatuur en T0 de karakteristieke temperatuur. Voor 
AlGaAs diodelasers is de karakteristieke temperatuur in de orde van 150 tot 200 K. 

De ladingdragersdichtheid neemt bij grotere injectiestromen toe tot de threshold lading-
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Figuur 2.2: Bij een injectiestroom kleiner dan de drempelstroom lth is het vermogen van een 
diodelaser laag en wordt veroorzaakt door spontane emissie. Boven de drempelstroom is het 
proces van gestimuleerde emissie het belangrijkst. 

dragersdichtheid. Bij een verdere vergroting van de injectiestroom neemt de ladingdragers
dichtheid niet toe maar blijft gelijk aan de threshold ladingdragersdichtheid. Het vermogen 
van de spontane emissie blijft constant op het niveau dat bereikt wordt bij de threshold
stroom. Iedere geïnjecteerde ladingdrager boven threshold draagt bij aan de gestimuleerde 
emissie. De interne differentiële quanturn efficientie is gedefinieerd als het aantal fotonen 
dat per geïnjecteerd elektron gecreëerd wordt en is boven de thresholdstroom gelijk aan één. 
Slechts een gedeelte van de gevormde fotonen verlaat de lasertrilholte, zodat de externe dif
ferentiële quanturn efficientie kleiner is dan één. Deze wordt gegeven door [PET 88] 

1 
'f/ t - (2.2) 

ex - 1 + 2o:lcav/ In (RtlRJ' 
met a het interne fotonenverlies, lcav de lengte van de lasertrilholte en R1 en R2 de inten
steitsreflectiecoëfficiënten van de eindfacetten. De externe differentiële quanturn efficientie is 
evenredig met de richtingscoëfficiënt van de grafiek in figuur 2.2 boven de thresholdstroom 

( 
q ) !:l.P 

'f/ext = hv !:l./, (2.3) 

met q de lading van een elektron. Diodelasers zijn zeer efficiënte stroom naar licht transducers. 
Typische waarden van de externe differentiële quanturn efficientie zijn in de orde van 50 %. 
Voor À = 800 nm geldt dan dat !:l.P/ !:l.I = 0.7 mW /mA. 

2.2 Lasermodes van een diodelaser 

Een elektrische golf die zich voortplant in de longitudinale richting is te schrijven als 

Ë = Ë0 exp ( -inkz) = Ë0 exp ( -i,B' z), (2.4) 
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met n de brekingsindex, k het golfgetal in vacuüm en (3' de fasefactor. De brekingsindex van 
GaAs is complex 

I • 11 

n = n + zn , (2.5) 

met n' en n
11 

het reële respectievelijk imaginaire deel van de brekingsindex. Invullen van 
vergelijking 2.5 in 2.4 geeft een vergelijking voor een golf die zich voortplant in de positieve 
z-richting en kan geschreven worden als 

- - [ 1 ] Eh= Ehoexp -if3z + "2 (g-a) z , (2.6) 

met g de versterking (gain), a de interne verliezen en f3 = kn' een reële fasefactor. De gainis 
afhankelijk van de frequentie, met een top die bij benadering parabolisch is. Wanneer de gain 
groter is dan de interne verliezen neemt de golf exponentieel toe in de positieve z-richting. De 
gain g is evenredig met het imaginaire gedeelte van de brekingsindex volgens 

11 

g = 2kn . (2.7) 

De gain is in de orde van enkele honderden cm-I, zodat het imaginaire gedeelte van de 
brekingsindex ongeveer w-2 groot is. 

Het reële en imaginaire gedeelte van de brekingsindex zijn gekoppeld via de Kramers
Kranig relatie. De fase-amplitude koppelingsfactor a geeft aan hoeveel het imaginaire gedeelte 
verandert bij variatie van het reële gedeelte 

!J.n' 
a=--~~ 

!J.n 
(2.8) 

De grootte van de fase-amplitude koppelingsfactor van de beschikbare lasers ligt tussen 3 en 
7. Deze factor speelt een belangrijke rol bij de bepaling van de lijnbreedte van een diodelaser 
en bij zwakke optische terugkoppeling in een diodelaser. Deze factor wordt ook de lijnbreedte 
verbredingsfactor of Petermann factor genoemd. 

Een gedeelte van de heengaande golf reflecteert aan het eindfacet en wordt versterkt. 
Op de plaatsen van de eindfacetten moeten de heen- en teruggaande golf op elkaar aanslui
ten. Invullen van deze randvoorwaarden in vergelijking 2.6 geeft de conditie voor stationaire 
laserwerking 

(2.9) 

met r 1 en r 2 de amplitude reflectiecoëfficiënten van de eindfacetten. Het reële gedeelte van 
2.9 geeft een conditie voor de thresholdgain 9th volgens 

9th = ai + -21
1 

ln ( 2
1 

2 ) • 
cav rl r2 

(2.10) 

In deze afleiding is de spontane emissie verwaarloosd, zodat de werkelijke thresholdgain iets 
groter zal zijn dan de berekende waarde. 

Het imaginaire gedeelte van 2.9 geeft de faseconditie 

f3lcav = m7r' (2.11) 
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met m een geheel getal. Alleen de frequenties die voldoen aan de faseconditie kunnen gaan 
laseren. De faseconditie kan geschreven worden als 

V 
(2.12) m 

fl.VFSR 
c 

2lcavn'' 

met rangnummer m. De frequenties v die aan de faseconditie voldoen worden de lasermodes of 
longitudinale modes genoemd en het rangnummer m het modegetaL Het verschil tussen twee 
opeenvolgende longitudinale modes van de in dit afstudeeronderzoek gebruikte diodelasers is 
in frequentie termen gelijk aan ll.vFsR=150 GHz en in golflengte termen aan il.ÀFsR=0.3 nm. 

De optische weglengte van de lasertrilholte is veel groter dan de golflengte, zodat er een 
aantallongitudinale modes mogelijk zijn die aan de faseconditie voldoen. De bandgap Egap 

van GaAs bepaalt de plaats van de top van het gain profiel. Een combinatie van de opti
sche weglengte van de lasertrilholte en de plaats van de top van het gainprofiel bepaalt welke 
longitudinale mode gaat laseren. De optische weglengte in de lasertrilholte is temperatuur 
afhankelijk. De longitudinale mode waarin de diodelaser werkt moet voldoen aan de fasecon
ditie, zodat een verandering in de weglengte van de lasertrilholte de laserfrequentie beïnvloed. 
De optische weglengte van een AlGaAs diodelaser verandert met 0.06 nm/K [HUR 90]. De 
bandgap van GaAs is ook afhankelijk van de temperatuur met een coëfficiënt van 0.25 nmJK. 
Het verschil in temperatuur afhankelijkheid van de top van het gainprofiel en de optische weg
lengte van de lasertrilholte heeft tot gevolg dat bij een verandering van de temperatuur de 
top van het gainprofiel naar andere longitudinale modes verschuift en de diodelaser een mode
hop uitvoert. Een mode-hop is het sprongsgewijs veranderen van de golflengte in een andere 
longitudinale mode. Het lijkt waarschijnlijk dat mode-hops alleen optreden naar opeenvol
gende longitudinale modes, maar dit is niet altijd het geval. Bij een afnemende temperatuur 
kunnen er ook mode-hops optreden naar longitudinale modes met een hogere golflengte of 
naar een longitudinale mode waarbij er enkele modes worden overgeslagen. Het is onduidelijk 
waardoor dit veroorzaakt wordt. 

In figuur 2.3 staat de golflengte als functie van de temperatuur weergegeven. De grafiek 
heeft een trapsgewijze structuur. Er zijn gebieden waar de golflengte continu varieert met 
de temperatuur met een helling van 0.06 nm/K. Aan het eind van zo'n gebied springt de 
diodelaser naar een andere longitudinale mode. Door het optreden van mode-hops is de 
golflengte van een diodelaser maar over ongeveer 20 % van het golflengtegebied te verstemmen. 

De golflengte van een diodelaser is ook te versternmen met de injectiestroom. Een veran
dering van de injectiestroom heeft een lokale temperatuursverandering tot gevolg, zodat de 
golflengte als functie van de injectiestroom hetzelfde er uit ziet als figuur 2.3. De helling van 
de continue gebieden is 0.012 nm/mA. 

2.3 Diodelaser opstelling 

De golflengte van een diodelaser is afhankelijk van de injectiestroom en de temperatuur. Voor 
stabiele laserwerking op één golflengte is het noodzakelijk de injectiestroom en de temperatuur 
te stabiliseren. In de vakgroep AOW is een diodelaser opstelling ontwikkeld die aan deze eisen 
voldoet [HUR 90]. 

Om de diodelaser te isoleren van de buitenwereld is deze geplaatst in een zwarte aluminium 
doos, de black box die in figuur 2.4 is weergegeven. Binnen de black box is de diodelaser op 
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Figuur 2.3: De golflengte van een diodelaser als functie van de temperatuur. 

een Peltier element gemonteerd (type PKE 72 A 0021). De bodemplaat van de black box 
is watergekoeld, zodat de onderkant van het Peltier element als referentie temperatuur de 
temperatuur van het koelwater heeft. Het sturen van een stroom door het Peltier element 
(maximaal vermogen 22 W) maakt het mogelijk de temperatuur van de diodelaser te verhogen 
ofte verlagen binnen een gebied van -20 oe tot 50 oe. Een NTe weerstand is zo dicht mogelijk 
in de buurt van de diodelaser geplaatst (figuur 2.4). Een stabiliserende regeling tussen het 
Peltier element en de NTe weerstand maakt het mogelijk de temperatuur van de diodelaser 
beter dan 1 mK nauwkeurig in te stellen, zodat de frequentie stabiliteit beter is dan 30 MHz 
[HUR 90]. 

De stroombron en het Peltier besturingssysteem bevinden zich in de laserbesturingskast. 
De stroombron moet aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste moet de ruis van de stroom
bron zo laag mogelijk zijn omdat deze de frequentie stabiliteit van de diodelaser bepaalt en 
ten tweede mogen er bij het aanzetten van de stroom geen grote inschakel pulsen voorkomen 
die de diodelaser kunnen beschadigen. De stroombron uit de laserbesturingskast voldoet aan 
deze voorwaarden en heeft een stabiliteit beter dan 10-6 , zodat de freqeuntie stabiliteit ten 
gevolge van de stroombron beter dan 6 kHz is. 

De uitgezonden lichtbundel is sterk divergent met een halve divergentiehoek in de laterale 
richting van 7° en in transversale richting van 15°. Vlak voor de diodelaser wordt een lens 
(Philips A050) met 9 mm brandpuntsafstand geplaatst. Deze lens, die ook in compact-disc 
spelers gebruikt wordt, is asferisch en voorzien van een anti-reflectie (AR) coating. Hiermee 
wordt meer dan 85 % van het vermogen van de diodelaser in de uittredende bundel gebracht. 
Met behulp van een micrometer met doorvoerstaaf is de plaats van de lens van buiten de 
black box in te stellen. De gefocusseerde laserbundel verlaat de black box via een Brewster 
venster. In de diodelaser-houder is een ruimte uitgespaard (zie figuur 2.4), zodat de diodelaser 
toegankelijk is voor experimenten die in de hoofdstukken 3 en 4 behandeld worden. 
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Figuur 2.4: De black box met diodelaser-houder: 1)lens, 2} ring, 3) veer, 4) lenshouder, 5) 
diodelaser-houder, 6) deksel, 7) Brewster venster, 8} Peltier element, 9) plaat, 10} aluminium 
blok, 11) gat om de diodelaser te monteren, 12) bodemplaat, 13) water gekoelde bodemplaat, 
14) doorvoer staaf, 15) water toevoer koppelingen, 16) micrometer om de lens te verplaatsen, 
17} Peltier element draden, 18}NTC weerstand, 19} opening in de diodelaser-houder. 
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Hoofdstuk 3 

Zwakke optische terugkoppeling 
diodelasers: theorie 

3.1 Inleiding 

• In 

In de groep AOW worden diodelasers gebruikt voor atoomfysisch onderzoek, waarbij de golf
lengte op een atomaire overgang afgesteld moet worden. De golflengte van een diodelaser is te 
verstemmen, maar door het optreden van mode-hops is slechts 20% van het golflengtegebied 
binnen een bepaald temperatuurgebied bereikbaar. In de praktijk blijkt dat er vele diodelasers 
gekocht moeten worden om één enkele diodelaser te krijgen die reproduceerbaar niet mode
hopt rond deze atomaire lijn. De golflengte van een commerciëel verkrijgbaar type diodelaser 
is gespecifiseerd binnen een nauw golflengtegebied, bv ± 5 nm bij kamertemperatuur. De 
produktie methode van diodelasers is tegenwoordig zo goed dat de golflengte van diodelasers 
die van dezelfde partij afkomstig zijn onderling nauwelijks verschilt: er is geen sprake van een 
statistische spreiding in de golflengte. Voor goedkope diodelasers is dit probleem op te lossen 
door een groot aantal aan te schaffen, maar voor duurdere exemplaren wordt dit al snel te 
kostbaar. De gangbare methode is het meten van de golflengte van een partij diodelasers en 
het terugsturen van de diodelasers die niet op een atomaire lijn werken, of het bestellen van 
speciale golflengte geselecteerde diodelasers. Beide methodes zijn of omslachtig of duur. 

De spectrale eigenschappen van een diodelaser zijn te veranderen door externe factoren. 
Wanneer een gedeelte van de lichtbundel wordt gereflecteerd aan een externe spiegel, rooster 
of uiteinde van een fiber kan de lijnbreedte van de diodelaser worden vergroot of verkleind, of 
kan de single-mode werking worden versterkt [PET 88]. Zwakke optische terugkoppeling kan 
de eigenschappen van een diodelaser verbeteren omdat de a-parameter een grote gevoeligheid 
van de spectrale eigenschappen voor externe factoren veroorzaakt. Een kleine verstoring in 
de diodelaser trilholte kan exponentieel aangroeien als gevolg van een hoge versterking in de 
trilholte. Een andere oorzaak voor de gevoeligheid van de diodelaser voor zwakke optische 
terugkoppeling is de lage reflectiecoëfficiënt van de eindfacetten. 

In paragraaf 3.2 wordt een manier van zwakke optische terugkoppeling besproken. Er is 
gekozen voor de opzet waarbij een glasplaatje een gedeelte van de uitgezonden lichtbundel 
reflecteert in de diodelaser. Paragraaf 3.3 behandelt transmissieprofielen en paragraaf 3.4 
beschrijft het systeem van een diodelaser met terugkoppeling als een complexe, golflengte
afhankelijke spiegel. Paragraaf 3.5 bepaalt de invloed van zwakke optische terugkoppeling op 
de thresholdgain en de lijnbreedte van de modes van de diodelaser. 
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Figuur 3.1: De opstelling voor zwakke optische terugkoppeling in een diodelaser. De opti
sche weglengten {nl) van de verschillende trilholtes zijn op schaal getekend. Het glasplaatje 
reflecteert een klein gedeelte van de uitgezonden lichtbundel. Door de divergentie heeft de 
gereflecteerde lichtbundel op het eindfacet een grotere afmeting dan de heengaande. 

3.2 De grootte van de optische terugkoppeling. 

In figuur 3.1 staat een opstelling voor zwakke optische terugkoppeling in een diodelaser weer
gegeven. De opstelling bestaat uit een diodelaser, een externe trilholte en een glasplaatje dat 
een klein gedeelte van de lichtbundel reflecteert. Een typische waarde van de lengte van de 
externe trilholte is ongeveer 150 JLm zodat deze een fractie van de optische weglengte in de 
lasertrilholte is. Het glasplaatje heeft een dikte van ongeveer 150 JLm. De uitgezonden licht
bundel is sterk divergent met een elliptisch spotprofieL De halve divergentie in de richting 
evenwijdig aan het aktieve gedeelte is a 0 11 = 7° en in de richting loodrecht op het aktieve ge
deelte is ao.L = 15°. De laserbundel wordt beschreven volgens een Gaussisch profiel. Omdat 
de laserbundel sterk divergeert is de waistbreedte van de gereflecteerde bundel op het eindfa
cet van de diodelaser veel groter dan die van de uitgezonden lichtbundel (figuur 3.1). Alleen 
het gedeelte dat precies op het aktieve gedeelte van het eindfacet valt wordt teruggekoppeld. 
Deze fractie hangt af van de geometrie van de gereflecteerde elliptische laserbundel en de 
afmetingen van het aktieve gedeelte. De fractie êgeo is gelijk aan de overlap integraal van 
het Gaussische veldprofiel E(x,y,O) op het eindfacet van de diodelaser met het Gaussische 
veldprofiel E(x,y,2lext) op de dubbele afstand van de reflector. In deze opstelling zijn twee 
reflectors van belang: de voor- en achterkant van het glasplaatje. Als voorbeeld nemen we de 
voorkant van het glasplaatje. Het Gaussische veldprofiel is genormeerd volgens 

(E(x, y, z)IE(x,y, z)) 1, (3.1) 
00 00 

êgeo(z) j j E(x,y,O)E(x,y,z)dxdy, (3.2) 
-oo -oo 
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Tabel 3.1: Parameters van de diodelaser met externe terugkoppeling. 

I Grootheid I Symbool I Waarde I 
Golflengte À 840 nm 
Halve divergentie evenwijdig o:ou 0.13 
Halve divergentie loodrecht o:o.L 0.26 
Lengte laser trilholte lcav 300 pm 
Lengte externe trilholte lext 150 pm 
Dikte glasplaatje lgl 150 pm 
Brekingsindex lasertrilholte ncav 3.5 
Brekingsindex glasplaatje ngl 1.5 
Reflectiecoëfficiënt lasertrilholte rcav 0.55 
Reflectiecoëfficiënt glasplaatje Tgl 0.20 
Omlooptijd lasertrilholte Tcav 7 ps 
Omlooptijd externe trilholte Text 1 ps 
Omlooptijd glasplaatje trilholte Tg I 1.5 ps 
Fase amplitude koppelingsfactor 0: 4 
Modegetal mo 2500 

é geo (voorkant glasplaatje) égeo(x, y, 2lext) 5.6 10 "2 

égeo( achterkant glasplaatje) égeo(x, y, 2(lext + n91lg1)) 3.110-2 

Intensiteitsfractie voorkant glasplaatje "'voor 1.2 10-4 

Intensiteitsfractie achterkant glasplaatje "'achter 3.8 10-5 

Totale intensiteitsfractie T/totaal 1.6 10-4 

met z = 2lext, de dubbele lengte van de externe trilholte. Dit geeft een geometrische fractie 

4À\/C o:611 z211"2 + À2)( o:~.L z211"2 + À2) 

( o:6uz21!"2 + 2À2)( o:~.L z211"2 + 2À2) , 
égeo(z) = (3.3) 

met À de golflengte in vacuüm. Op een afstand groter dan de waistlengte kan de laserbun
del beschreven worden als een verzameling lichtstralen met een Gaussische omhullende. De 
geometrische faktor voor een externe trilholte die groter is waistlengte ( ~ 15 pm) is dan te 
vereenvoudigen tot 

(3.4) 

De intensiteitsfractie van het licht dat teruggekoppeld wordt is evenredig met [égeo(z))2 verme
nigvuldigd met de intensiteitsreflectie coëfficiënt van de reflector. De voor- én de achterkant 
van het glasplaatje reflecteren een gedeelte van de lichtbundel. De maximale totale terugge
koppelde intensiteitsfractie T/totaal is gelijk aan 

T/totaal = Ite;ug =I rgl 12 [égeo(2lext)]2 + (1- I Tgl 12)2 I rgl 12 [égeo(2lext + 2ngllgl)]2
• (3.5) 

In tabel 3.1 staan de grootte van de geometrische factoren égeo die horen bij reflectie van 
de voor- en achterkant van het glasplaatje. De totale gereflecteerde intensiteitsfractie van 
1.6 10-4 is volgens de classificatie van terugkoppel regimes van R. Tkach en A. Chraplyvy 
[TKA 86) zeer zwak. 
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Figuur 3.2: De Airy-functie van a) een trilholte met een hoge coëfficiënt van Finesse F=100 
en b) een trilholte met een lage coëfficiënt van Finesse F = 1. 

3.3 Transmissie profielen 

De opstelling bestaat uit een aantal trilholtes, waarvan de belangrijkste de lasertrilholte, de 
externe trilholte en het glasplaatje als trilholte zijn. Een Fabry Perot resonator bestaat uit 
twee vlakke spiegels met een onderlinge afstand lcav· Elke trilholte kan beschouwd worden 
als een Fabry Perot resonator. De kwaliteit van een Fabry Perot resonator hangt samen met 
de coëfficiënt van Finesse F 

( 
2r )2 

F = 1- r2 ' 
(3.6) 

met r de amplitude reflectiecoëfficiënt. 
De fractie van de intensiteit van het licht dat op een trilholte valt en doorgelaten wordt 

is gelijk aan de Airy-functie 

A(6)-
1 

- 1 + Fsin2 6/2' 
(3.7) 

met 6 het faseverschil tussen de heengaande en teruggaande golf. Wanneer het faseverschil 
gelijk is aan een geheel aantal keer 211' is de transmissie door de trilholte maximaal. 

De coëfficiënten van Finesse van de verschillende trilholtes in deze opstelling zijn laag, 
waardoor het transmissieprofiel breed is (figuur 3.2). De trilholtes laten van alle golflengtes 
een gedeelte van het licht door. Voor trilholtes met een hoge coëfficiënt van Finesse is een 
Fabry-Perot een smalhandig filter. 

De Free Speetral Range (FSR) van een trilholte wordt gegeven door 

(D.v)FsR 
c 

(3.8) 

(3.9) 
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Figuur 3.3: Transmissie profielen en FSR 's van diverse trilholtes in de opstelling. Op de x-as 
staat de lasermodes uit. 

waarbij b.vpsR de FSR in frequentie termen en b.ÀFSR de FSR in golflengte termen is. De 
FSR van een trilholte is afhankelijk van de optische weglengte ( nl) van de trilhol te. In figuur 
3.3 staan de transmissie profielen en de FSR's van de afzonderlijke trilholtes in de opstelling 
weergegeven terwijl op de x-as de lasermodes uitstaan. 

De Airy profielen van de verschillende trilholtes zijn niet aan elkaar gelijk. De ene trilholte 
reflecteert meer licht van een bepaalde golflengte dan de andere. Wanneer de lengte van de 
externe trilholte instelbaar is kan het Airy profiel veranderd worden. Een vergroting van 
tientallen micrometers verkleint de FSR van de externe trilholte. De periode van de Airy
functie is gelijk aan de FSR, zodat deze periode ook kleiner wordt, zie figuur 3.4. Bij een 
vergroting van de lengte van de externe trilholte in de orde van nanometers verandert de FSR 
nauwelijks. De term 6 van de Airy-functie uit vergelijking 3.7 wordt wel sterk beïnvloed zodat 
de gehele Airy-functie in de x-richting verschuift. 

Van bepaalde lasermodes wordt meer licht teruggekoppeld dan van andere lasermodes. 
De teruggekoppelde fotonen worden in de lasertrilholte versterkt, zodat de versterking van de 
lasermode waarvan het meeste licht wordt gereflecteerd het sterkst toeneemt. Het is mogelijk 
dat deze lasermode zo sterk bevoordeeld wordt boven de andere lasermodes dat de diodelaser 
op deze golflengte gaat werken. Met dit eenvoudige model is in te zien dat zwakke optische 
terugkoppeling invloed kan hebben op de keuze van de lasermode waar de diodelaser op gaat 
werken. Een kwantitatieve analyse volgt in paragraaf 3.4 

3.4 Complexe spiegel methode 

Paragraaf 3.3laat zien dat de opstelling uit een groot aantal trilholtes bestaat. Iedere trilholte 
heeft zijn eigen FSR en coëfficiënt van Finesse. Met behulp van de complexe spiegel methode 
is het aantal trilholtes terug te brengen tot één samengestelde trilholte. 

De opstelling bestaat uit vier spiegels elk met hun eigen reflectiecoëfficiënt. Als voorbeeld 
kijken we eerst alleen naar de reflectiecoëfficiënt r2 van het rechter eindfacet van de diode
laser en r3 van de voorkant van het glasplaatje. Het is de bedoeling de reflectiecoëfficiënt r2 

zo te veranderen dat r 2 rekening houdt met alle reflecties die komen van r3. Op de plaats 
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Figuur 3.4: Het transmissie profiel van de externe trilholte a) bij verandering van de lengte 
in de orde van nanometers en b) bij verandering in de orde van tientallen micrometers. 

z=O wordt een hoeveelheid licht gereflecteerd door r2 én de multiple reflecties van r3. De 
laserbundel is sterk divergent zodat bij reflecties van r3 rekening gehouden moet worden met 
de geometrische uitbreiding van de gereflecteerde bundel. De totale reflectiecoëfficiënt op de 
plaats van het rechter eindfacet van de diodelaser, welke rekening houdt met externe reflecties 
van r3 is te schrijven als 

(3.10) 

voor N rondlopen in de externe trilholte. De transmissie door het eindfacet is gelijk aan 
t2 en de reflectiecoëfficiënt van het eindfacet is r 2 • De term r 3 is de reflectiecoëfficiënt van 
de voorkant van het glasplaatje. De fase van de gereflecteerde lichtbundel op de plaats van 
het eindfacet wordt na een rondgang gegeven door exp(-j(211')(2lextnext)/.X). De reflectie
coëfficiënt van de voorkant van het glasplaatje is klein. Deze term krijgt bij hogere orde 
reflecties een hogere macht. De geometrische factor is omgekeerd evenredig met de afgelegde 
weg en neemt dus af voor hogere orde reflecties. Door de factor Egeo is de sommatie niet te 
herschrijven als een analytische som en wordt na vier termen afgebroken. Bij het invullen van 
de waarden uit tabel 3.1 is de fout vanwege het afbreken na vier termen kleiner is dan 0.01 
%. 

Wanneer alleen de eerste correctieterm wordt meegenomen is vergelijking 3.10 te vereen
voudigen tot 

(3.11) 
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met 
(3.12) 

de koppelingscoëfficiënt van de lasertrilholte met de externe trilholte. 
Op deze manier zijn het rechter eindfacet van de diodelaser en de voorkant van het glas

plaatje te vervangen door een spiegel met een complexe reflectiecoëfficiënt r23 die zich op de 
plaats van het rechter eindfacet bevindt. Om r4 mee te nemen bepalen we eerst een r34 die 
wij vervolgens substitueren in vergelijking 3.10 met als resultaat r234 , een complexe reflec
tiecoëfficiënt die rekening houdt met multiple reflecties van r3 en r4. Licht gereflecteerd aan 
een complexe spiegel ondervindt een fasesprong op de plaats van de spiegel. Met behulp van 
de complexe spiegel methode is het aantal trilholtes terug te brengen tot één trilholte met 
aan één kant een complexe spiegel. 

3.5 De verandering van de thresholdgain en de lijnbreedte 
als gevolg van zwakke optische terugkoppeling 

In deze paragraaf wordt bepaald wat de invloed van zwakke optische terugkoppeling is op de 
thresholdgain en de lijnbreedte van de verschillende lasermodes. De reflectiecoëfficiënt van de 
complexe spiegel kan geschreven worden als 

(3.13) 

met </>r de rondloopfase, dat wil zeggen de fase van het totale gereflecteerde elektrische veld op 
de plaats van het rechter eindfacet van de diodelaser. De thresholdgain is de situatie waarbij 
het verlies door spontane emissie gelijk is aan de winst door gestimuleerde emissie 

I r1 11 r2 I exp ([9th- a] lcav) = 1, (3.14) 

met a de interne verliescoëfficiënt in de lasertrilholte en 9th de thresholdgain. We nemen 
aan dat het interne verlies niet verandert bij optische terugkoppeling. Het invullen van de 
vergelijking 3.13 in 3.14 geeft de verandering van de thresholdgain als gevolg van zwakke 
optische terugkoppeling 

1 I r2 I 
!:ig = g - 9th = -

1 
-ln -

1 

-
1

, 
cav r234 

(3.15) 

waarbij g de thresholdgain is bij zwakke optische terugkoppeling. In figuur 3.5 staat de 
thresholdgain verandering ten gevolge van zwakke optische terugkoppeling uitgezet tegen de 
lasermodes. De rechte lijn is de thresholdgain zonder optische terugkoppeling en de golvende 
lijn de thresholdgain verandering bij optische terugkoppeling, die zowel positief als negatief 
kan zijn. De verschillende lasermodes hebben niet meer dezelfde thresholdgain. Een veran
dering van de lengte van de externe trilholte in de orde van enkele tientallen micrometers 
verkleint zowel de amplitude als de periode van !:ig. Wanneer de lengte van de externe tril
holte in de orde van nanometers wordt veranderd verschuift de gehele grafiek over de modes 
heen, precies hetzelfde als de transmissie profielen in paragraaf 3.3. De laagste thresholdgain 
verschuift dan naar een andere lasermode. Dit is een belangrijk effect omdat dit een sprong 
naar deze mode tot gevolg kan hebben (mode-hop), met een daar bij horende frequentie ver
andering in de orde van 150 GHz. Een vergroting van de lengte van de externe trilholte van 
een halve golflengte van de laserlichtbundel geeft het oorspronkelijke patroon weer terug. 
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Figuur 3.5: De thresholdgain verandering als gevolg van optische terugkoppeling. De rechte 
lijn geeft de thresholdgain zonder optische terugkoppeling weer. Externe trilholte a) lext 1 b) 
externe trilholte lext +84 nm. Door de werking van het glasplaatje als trilholte is de amplitude 
van b) kleiner dan die van a). 

Het aantal verschillende lasermodes dat de minimale thresholdgain kan krijgen is afuanke
lijk van de periode van !:l.g. Invullen van de waarden uit tabel 3.1 geeft aan dat opeenvolgend 
zeven verschillende longitudinale modes de minimale thresholdgain kunnen bezitten wanneer 
de lengte van de externe trilholte met >../2 wordt veranderd. Bij een aanpassing van de 
lengte van de externe trilholte in de orde van nanometers verandert ook de amplitude van !:l.g 
(figuur 3.5). Simulaties waarbij een groot aantal thresholdgain-veranderingen worden uitge
rekend bij verschillende lengtes van de externe trilholte tonen een sinus-vormige modulatie 
in de amplitude van de thresholdgain verandering. De periode van deze sinus is ongeveer 
660 Ghz, wat overeen komt met de FSR van het glasplaatje als trilholte. Bij simulaties met 
een oneindig dik glasplaatje, in de vorm van een fiber of een glasplaatje waarvan de achterkant 
AR-gecoat is, verdwijnt deze modulatie van de amplitude geheel. 

Zwakke optische terugkoppeling heeft vanwege het zogenaamde "cavity pulling" ook een 
subtiel effect op de frequentie van één lasermode, waarbij frequentieveranderingen in de orde 
van 1 GHz optreden. De rondloopfase </>1, dat wil zeggen de fase van het veld in de lasertrilholte 
op de plaats van het rechter eindfacet voldoet aan 

<l>t = 211" ccav~cav) = 211" (llthlc:vncav)' (3.16) 

met llth de laserfrequentie en c de lichtsnelheid. Zonder optische terugkoppeling blijft de 
laserfrequentie constant. 

De samengestelde trilholte moet ook aan de faseconditie van vergelijking 2.11 voldoen, die 
zegt dat de fase van het elektrische veld op het eindfacet constant blijft. De amplitude Et en 
de fase <I> van het elektrische veld op het eindfacet bij optische terugkoppeling is gelijk aan 

(3.17) 
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Figuur 3.6: De fase van het elektrische veld op het eindfacet staat uitgezet tegen de fre
quentieverandering ten gevolg van optische terugkoppeling. De fase is volgens de faseconditie 
gelijk aan nul zodat de afsnijding op de x-as het frequentieverschil ten gevolg van optische 
terugkoppeling geeft. 

4>1 = 
~ (nv) (211')2lcav 

c 
(3.18) 

met E1 de amplitude van het elektrische veld in de lasertrilholte en Er de amplitude van het 
teruggekoppelde elektrische veld op het eindfacet. In het geval van optische terugkoppeling 
zijn zowel Er als </>r ongelijk aan nul. Dit heeft tot gevolg dat ook de rondloopfase in de 
lasertrilholte en dus de laserfrequentie veranderen omdat de fase op het eindfacet gelijk aan 
nul moet zijn. Optische terugkoppeling verandert de brekingsindex van het aktieve gedeelte 
en de laserfrequentie, zie vergelijking 3.18. De faseconditie op het rechter eindfacet is volgens 
Petermann te schrijven als 

cl> = 21l'Tcav(v- Vth) + KV1 + a 2 sin(211'VText + arctan a) = 0, (3.19) 

met TI en Text de omlooptijden in de lasertrilholte respectievelijk de externe trilholte. De 
term v is de frequentie waar de laser in het geval van optische terugkoppeling in werkt. 
Zonder optische terugkoppeling is K gelijk aan nul en is de frequentie van de diodelaser 
gelijk aan Vth· Optische terugkoppeling verandert dus de frequentie van de mode waar de 
diodelaser op werkt. Het verschil in laserfrequentie v - Vth is uit te drukken in een factor 
maal de sinus uit vergelijking 3.19. In figuur 3.6 staat het frequentieverschil ten gevolge van 
optische terugkoppeling uitgezet tegen de fase. De mogelijke laserfrequenties zijn die waarbij 
de fase gelijk is aan nul. De gestippelde rechte lijn geeft de situatie weer zonder optische 
terugkoppeling. Alleen de oorsprong voldoet aan de faseconditie zodat de laserfrequentie 
gelijk is aan Vth. Wanneer de optische terugkoppeling zwak is neemt de fase monotoon toe met 
toenemende frequentie. Deze situatie wordt in figuur 3.6 voorgesteld door de golvende lijn met 
kleine amplitude. Er is één nulpunt dat aan de faseconditie voldoet en deze is verschoven ten 
opzichte van de oorsprong. De golvende lijn met grote amplitude geeft de situatie weer voor 
sterke optische terugkoppeling. Er zijn meerdere nulpunten zodat de diodelaser in meerdere 
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modes kan werken. Het verschil tussen zwakke en sterke terugkoppeling is aan te geven met 
de terugkoppel parameter C die voldoet aan 

C = X J(l + a 2 ), (3.20) 

met 
X= Text /i. (3.21) 

Tcav 

Voor C < 1 is er volgens de classificatie van externe optische terugkoppeling regimes van 
Schunk en Petermann sprake van zwakke optische terugkoppeling [SCH 88]. De fase stijgt 
dan monotoon met de laserfrequentie, zodat er maar één nulpunt is. Bij sterke optische 
terugkoppeling is C > 1 waarbij meerdere modes tegelijk kunnen gaan laseren. Sterke optische 
terugkoppeling is mogelijk door de hoeveelheid teruggekoppeld licht te vergroten zodat li 

groter wordt, of door een langere rondlooptijd in de externe trilholte. Bij grote externe 
trilholtes moet rekening gehouden worden met de coherentielengte van een diodelaser. Deze 
is gelijk aan de omgekeerde lijnbreedte ~V!. vermenigvuldigd met de lichtsnelheid 

2 

c 
lcoh = ~· 

uV1 
2 

(3.22) 

Figuur 3.6 geeft de situatie weer voor één longitudinale mode. De structuur herhaalt zich 
voor andere longitudinale modes. De waarden uit tabel 3.1 geven een waarde van C van 
8 10-3 , zodat de optische terugkoppeling met een glasplaatje zeer zwak is. De amplitude 
van de sinus vormige frequentieverandering v- Vth is maximaal 1.2 Ghz wat ongeveer gelijk 
is aan 0.8 % van het frequentieverschil tussen twee opeenvolgende longitudinale modes. De 
frequentieverandering van de lasermodes als gevolg van zwakke optische terugkoppeling is een 
klein effect. 

Zwakke optische terugkoppeling verandert de thresholdgain en de frequentie van de modes 
van een diodelaser. Het heeft ook invloed op de lijnbreed te. Volgens Agrawal kan de lijn
breedte vergroot of verkleind worden, afhankelijk van de fase van het teruggekoppelde licht. 
De lijnbreedte bij optische terugkoppeling voldoet aan de volgende vergelijking [AGR 84], 
[PET 88], [LI 90], 

~Vol 
~V1 = 2 

2 [1+Ccos(</>r+arctana)]2
' 

(3.23) 

met ~v0 1 de lijnbreedte van een diodelaser zonder optische terugkoppeling. De verandering 
2 

van de lijnbreed te ten gevolge van optische terugkoppeling staat uitgezet in figuur 3. 7. Een 
vergroting van de lengte van de externe trilholte in de orde van tientallen micrometers verkleint 
de amplitude en de periode van de lijnbreedte verandering. Het veranderen van de lengte 
van de externe trilholte in de orde van nanometers heeft geen invloed op de amplitude of 
de periode, maar verschuift het gehele patroon langs de horizontale schaal. De lijnbreedte 
verandering bij optische terugkoppeling met een glasplaatje is niet erg groot. Het invullen van 
de waarden uit de tabel 3.1 geeft een amplitude van de sinus vormige lijnbreedteversmalling 
van 0.8 %. 

Maximale lijnbreedte versmalling treedt op wanneer aan de vergelijking 

</>r + arctau a = 2m7r, (3.24) 

is voldaan. De rondloopfase in de externe trilholte bij maximale lijnbreedte versmalling 
is anders dan die bij maximale thresholdgain vermindering, zodat de mode die de kleinste 
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Figuur 3. 7: De verandering van de lijnbreedte ten gevolge van zwakke optische terugkoppeling. 
Bij b) is de lengte van de externe trilholte met 84 nm vergroot ten opzichte van a). Bij 
deze figuur is alleen rekening gehouden met reflectie van de voorkant van het glasplaatje 
(vergelijking 3.11}. 

lijnbreedte heeft niet dezelfde is als de mode die de laagste thresholdgain heeft. Intuïtief 
zou men zou verwachten dat de diodelaser gaat werken op de lasermode met de laagste 
thresholdgain. Experimenten met sterke optische terugkoppeling laten echter zien dat de 
externe cavity mode met de laagste lijnbreedte gaat laseren [PET 88]. Deze mode heeft niet 
de laagste thresholdgain. Deze experimenten zijn gedaan met een terugkoppel parameter 
C~l. 

Bij zwakke opti'3che terugkoppeling is er maar één cavity mode mogelijk. Er is nog weinig 
bekend over de invloed van de lijnbreedte van de lasermodes op de keuze van de lasermode 
waar de diodelaser in gaat werken wanneer de terugkoppel parameter C ~ 1. Het is mogelijk 
dat de diodelaser ook in het geval van zwakke terugkoppeling in de lasermode met de laagste 
lijnbreedte gaat werken. Wanneer de plaats van het glasplaatje instelbaar is, zijn de minimale 
lijnbreedte en de minimale thresholdgain steeds naar andere lasermodes te verschuiven. Wat 
de invloed hiervan is op de verstemming van de diodelaser zullen metingen in hoofdstuk 4 
uitwijzen. 

20 



Hoofdstuk 4 

Zwakke optische terugkoppeling 
diodelasers: resultaten 

4.1 Inleiding 

• In 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van experimenten met zwakke optische 
terugkoppeling in een diodelaser. Zwakke optische terugkoppeling wordt gerealiseerd met 
behulp van een verplaatsbaar glasplaatje. Hiermee is het transmissie profiel zo te veranderen 
dat een andere lasermode de meeste reflectie ondervindt. In paragraaf 4.2 wordt een opstelling 
behandeld waarmee de lengte van de externe trilholte veranderd kan worden. Een gewone 
diodelaser is niet direct geschikt voor korte externe trilholtes zodat een aanpassing vereist is. 
Of deze bewerking nadelige gevolgen voor de diodelaser heeft wordt besproken in paragraaf 4.3. 
Zwakke optische terugkoppeling kan invloed hebben op de verstembaarbeid en de frequentie 
van de lasermodes. De paragrafen 4.4 en paragraaf 4.5 geven de resultaten hiervan weer. 
Paragraaf 4.6 behandelt experimenten die tot doel hebben de stabiliteit en bruikbaarheid van 
zwak optisch teruggekoppelde diodelasers te testen. 

4.2 Constructie van een korte instelbare externe trilholte 

Uit paragraaf 3.5 blijkt dat wanneer de lengte van de externe trilholte instelbaar is de plaats 
van de minimale thresholdgain en de minimale lijnbreedte naar andere lasermodes te verschui
ven is. In deze paragraaf wordt een opstelling besproken waarmee het mogelijk is de lengte 
van de externe trilholte op micrometer- en op nanometer-schaal in te stellen. 

In de opstelling wordt als reflector een glasplaatje gebruikt, gemaakt van een 6 bij 10 mm 
groot gedeelte van een 150 J.Lm dik microscoop dekglaasje. De helft van het glasplaatje is 
tegen het uiteinde van een flexure piëzo-element geplakt, de andere helft steekt uit. 

De lengte van de externe trilholte is op twee manieren instelbaar: met behulp van een 
grofregeling en een fijnregeling. Voor de fijnregeling is het glasplaatje op een flexure pi
ezo element geplakt. De grofregeling maakt gebruik van een hefboom (figuur 4.1) die het 
piëzo element met glasplaatje als geheel beweegt. Het piëzo-element is vastgeplakt op een 
geperst papieren houder die van boven in een metalen zwaluwstaart geschoven en geborgd 
kan worden. Piëzo-elementen zijn erg teer en kunnen gemakkelijk breken: met deze opstelling 
is het eenvoudig snel een nieuwe te monteren. De arm waar het zwaluwstaartje met piëzo
element op gemonteerd is, bevindt zich voorbij het draaipunt van de hefboom. Wanneer de 
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Figuur 4.1: Het boven- en zijaanzicht van de hefboom voor de regeling van de lengte van de 
externe trilholte. 

stelschroef 'naar beneden' gedraaid wordt, bewegen de poten uit elkaar. Het resultaat hiervan 
is dat het glasplaatje in de richting van de diodelaser draait met een overbrenging van 1:3 en 
met een gevoeligheid van 150 11m per omwenteling. De hoek die het glasplaatje maakt met 
de normaal van het eindfacet verandert in de orde van milliradialen. Voor de diodelaser met 
een divergentie van 10° tot 30° is deze verandering van de hoek verwaarloosbaar. 

De fijnregeling is gebaseerd op een flexure piëzo-element dat krom trekt wanneer er een 
spanning op gezet wordt. Hiermee kan de lengte van de externe trilholte verkleind of vergroot 
worden met een gevoeligheid van 0.5 11m/V. Met twee spanningsbronnen is het mogelijk de 
spanning op het piëzo-element in te stellen over een bereik van -30 tot +30 volt met een nauw
keurigheid beter dan 1 m V met als resultaat een bereik van 30 11m met een nauwkeurigheid 
van 0.5 nm. 

4.3 Onthoofden diodelaser 

Het kwetsbare aktieve gedeelte van de diodelaser wordt beschermd door een aluminium kapje 
(zie figuur 4.2). Bovenin bevindt zich een venster op 1.2 mm van het eindfacet van de diode
laser. Gelet op paragraaf 3.5 is deze ondergrens voor lext ongewenst. De oplossing ligt voor 
de hand: de diodelaser wordt "onthoofd" door het kapje te verwijderen. Zelfs zonder kapje 
is er een ondergrens aan de lengte van de externe trilholte. Het aktieve GaAs gedeelte is op 
een metalen blokje gemonteerd dat de warmte afvoert, de "heat sink". De afstand van de 
rand van dit blokje tot aan het eindfacet van de diodelaser varieert van 50 tot 200 11m. Dit 
heeft het voordeel dat het onmogelijk is het eindfacet van de diodelaser met het glasplaatje 
te raken en te beschadigen. Nadeel is de beperking tot lext ~ 50/lm. De maximale grootte 
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Figuur 4.2: Zijaanzicht van een onthoofde diodelaser. Het aktieve gedeelte dat zich niet precies 
aan de rand van het metalen blokje bevindt staat uitvergroot weergegeven. 

van de teruggekoppelde fractie met deze methode is 'Titotaal = 1.1 10-3 . De maximale lengte 
van de externe trilholte is ongeveer 1500 JLm groot. 

Bij een standaard diodelaser reflecteert het venster in het kapje ondanks de AR-coating 
een klein gedeelte van de lichtbundel. Het is mogelijk dat dit minimale gereflecteerde gedeelte 
invloed heeft op de verstemming van de diodelaser. Opmerkelijk gedrag zoals een mode-hop 
naar hogere golftengte bij afnemende temperatuur worden mogelijk veroorzaakt door optische 
terugkoppeling van dit venster. 

De golflengte als functie van de temperatuur van een diodelaser is gemeten voor en na 
de verwijdering van het kapje. Figuur 4.3 geeft de resultaten van deze meting weer. De 
golflengte is met een Michelsou Interferometer (MI) gemeten met een nauwkeurigheid van 
1 pm. Met een MI is het alleen mogelijk de golflengte van een diodelaser die in single mode 
werkt te meten. De gebieden in figuur 4.3 waar geen golflengte van de diodelaser gemeten 
is, zijn gebieden waar de diodelaser in multimode werkt. Op een paar kleine gebieden na 
komen de twee grafieken in figuur 4.3 precies overeen. Bij het temperatuurgebied van 8°C 
tot 9°C werkt de onthoofde diodelaser op een golflengte die enkele longitudinale modes lager 
is dan de originele. Bij het temperatuurgebied van 3°C tot 4°C werkt de onthoofde diode
laser in multimode. In beide figuren komen mode-hops naar hogere golflengtes bij afnemende 
temperatuur voor. 

Wij mogen veronderstellen dat het onthoofden van een diodelaser geen schadelijke gevolgen 
heeft voor de diodelaser. Geen enkele diodelaser is kapot gegaan tijdens het verwijderen van 
het kapje. De grafiek van de golflengte als functie van de temperatuur van een diodelaser 
verandert nauwelijks na het onthoofden. Het twee keer meten van deze grafiek van een 
standaard diodelaser levert ook twee grafieken die niet precies aan elkaar gelijk zijn, ten 
gevolge van hysterese effecten. Een onthoofde diodelaser kan ook mode-hops naar hogere 
golflengtes bij afnemende temperatuur vertonen. Reflectie van een gedeelte van het licht door 
het venster is hier niet de oorzaak van. 
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Figuur 4.3: Golflengte temperatuur karakteristiek van a) de originele HL8301E diodelaser en 
b} de onthoofde HL8301E diodelaser. 

4.4 Verstembaarbeid bij zwakke optische terugkoppeling 

De afstand tussen het eindfacet van de diodelaser en het glasplaatje moet erg klein zijn 
om voldoende licht terug te koppelen. De hefboom is in zijn geheel te verschuiven en kan 
zo geplaatst worden dat de externe trilholte kleiner is dan 1 mm. Met de stelschroef op 
de hefboom wordt de externe trilholte in kleine stapjes verkleind, totdat het glasplaatje 
tegen het metalen blokje aankomt waar het aktieve gedeelte zich op bevindt. Een negatieve 
voorspanning op het piëzo element vergroot de externe trilholte totdat het glasplaatje op 
nanometer-schaal vrij te bewegen is met een fijnspanning op het piëzo element. Zo wordt de 
minimale lengte van de externe trilholte bereikt. 

In figuur 4.4 staat de golflengte als functie van de temperatuur van een onthoofde diodela
ser (HL 7801E) met terugkoppeling weergegeven. De longitudinale modes waar de standaard 
diodelaser in werkte zijn aangegeven met gestippelde rechthoeken. De meting van de golf
lengte als functie van de temperatuur verloopt als volgt. De diodelaser is gestabiliseerd op 
een bepaalde temperatuur. De fijnspanning op het piëzo element wordt in stapjes van 8 m V 
vergroot van 0 V tot 1 V. Het glasplaatje verschuift dan in stappen van 4 nm. Het verplaatsen 
van het glasplaatje kan tot gevolg hebben dat de diodelaser mode-hopt naar andere longi
tudinale modes (figuur 4.4). De diodelaser werkt steeds over een klein gebied van de plaats 
van het glasplaatje in één bepaalde longitudinale mode. Wanneer de externe trilholte verder 
vergroot wordt komt de diodelaser in een gebied waar deze multimode werkt en de MI geen 
golflengte kan meten. De grootte van dit gebied kan variëren van 1 m V tot 300 mV. Bij een 
verdere vergroting van de externe trilholte mode-hopt de diodelaser en werkt deze single mode 
in een andere longitudinale mode. Bij één waarde van de temperatuur kunnen één tot drie 
verschillende longitudinale modes bereikt worden. Wanneer de lengte van de externe trilholte 
continu vergroot wordt mode-hopt de diodelaser cyclisch tussen de drie longitudinale modes. 
De grootte van deze periode is ongeveer 800 m V spanning op het piëzo element wat overeen 
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Figuur 4.4: De golflengte als functie van de temperatuur van een onthoofde HL 7801E diode
laser met zwakke optische terugkoppeling. De longitudinale modes bereikbaar met de standaard 
diodelaser zijn aangegeven met gestippelde rechthoeken. Zwakke optische terugkoppeling ver
groot de verstembaarheid van een diodelaser. 

komt met een vergroting van de externe trilholte van een halve golflengte. De mode-hops 
zijn niet altijd tussen twee opeenvolgende longitudinale modes: af en toe slaat de diodelaser 
een tussenliggende mode over en springt naar een hogere golflengte. Bij het vergroten van de 
externe trilholte springt de golflengte van de diodelaser steeds naar hogere modes, totdat de 
hoogst mogelijke longitudinale mode is bereikt. Bij verdere vergroting springt de diodelaser 
naar de laagst mogelijke mode toe en herhaalt het patroon zich. 

In figuur 4.4 is te zien dat de zwak optisch teruggekoppelde diodelaser in longitudinale 
modes werkt waar de originele diodelaser niet op werkt en dat de gebieden waar de originele 
diodelaser op werkt verlengd kunnen worden naar hogere en lagere golflengtes. In het gebied 
van 782 nm tot 786 nm is 87 % van het golflengtegebied bereikbaar. Dit is een vergroting 
met een factor vier van het verstembaarheidsgebied. 

Met een Fabry-Perot Interferometer (FPI) met FSR van 2.5 GHz (Finesse = 200) is 
gekeken naar de mode-structuur wanneer de diodelaser in multimode werkt. Een oscilloscoop 
geeft de transmissie door de FPI weer als functie van de modulatie van één van de spiegels. 
Figuur 4.5 laat foto's van het oscilloscoopscherm zien van twee verschillende situaties waarbij 
de diodelaser in multimode werkt. Foto a) geeft een beeld te zien van een diodelaser die 
voortdurend verspringt tussen twee lasermodes: de diodelaser is bistabieL Door de grote 
sluitertijd van de camera is in figuur 4.5 één lasermode duidelijker zichtbaar dan de andere. 
Bij foto b) werkt de diodelaser op vele lasermodes gelijktijdig of springt snel tussen een groot 
aantallasermodes (multistabiel). 

In figuur 4.6 staat de golflengte als functie van de temperatuur van een originele HL8301E-
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Figuur 4.5: Twee foto's van het transmissiesignaal van de FPI waarbij de diodelaser in multi
mode werkt. Bij foto a) is de laser bistabiel, bij foto b) werkt de diodelaser op vele lasermodes 
gelijktijdig. 

type diodelaser en de onthoofde diodelaser met terugkoppeling. Met terugkoppeling kunnen 
tot zeven verschillende longitudinale modes bereikt worden. Het grootste golflengteverschil 
tussen twee longitudinale modes is 3.6 nm, wat averenkomt met een externe trilholte lengte 
van 88 Jlm. De minimale externe trilholte lengte van een HL8301E type diodelaser is kleiner 
dan bij een HL7801E type omdat het aktieve gedeelte bij een HL8301E waarschijnlijk dichter 
aan de rand van het metalen blokje is geplaatst. In het golflengte gebied van 842 nm tot 
846 nm is 79 % bereikbaar. Figuur 4.4 en figuur 4.6 laten zien dat de diodelaser in bepaalde 
golflengte gebieden niet lasert. Het aantallongitudinale modes dat met het glasplaatje bereikt 
kunnen worden neemt in figuur 4.4 af van drie tot één en in figuur 4.6 af van zeven tot vier in 
deze gebieden. De gebieden herhalen zich in figuur 4.4 om de 1.2 nm en in figuur 4.6 om de 
1. 7 nm. Het glasplaatje heeft een dikte van 150 Jlm, met een FSR van b.ÀFSR = 1.3 nm bij 
een golflengte van 785 nm en b.ÀFSR = 1.6 nm bij een golflengte van 845 nm. Het ontstaan 
van 'gaten' in de verstemmings karakteristiek wordt veroorzaakt door het glasplaatje als extra 
trilholte. De transmissie profielen uit paragraaf 3.3 laten zien dat reflectie voor golflengtes 
die precies in de trilholte passen gelijk is aan nul. Van golflengtes die bijna resonant zijn met 
het glasplaatje, dat een trilholte met een kleine Finesse is, wordt weinig licht gereflecteerd. 
De hoeveelheid teruggekoppeld licht is dan te weinig om de diodelaser in andere longitudinale 
modes te laten werken, zodat de verstemmings karakteristiek 'gaten' heeft. 

Een mogelijke oplossing van dit probleem is het Anti Reflectie (AR)-coaten van de ach
terkant van het glasplaatje, of een glasplaatje waarvan de voorkant een coating heeft die 
de reflectiecoëfficiënt vergroot, zodat het verschil in reflectiecoëfficiënt tussen de voor- en de 
achterkant groter is. Een eenvoudigere oplossing is het veranderen van de plaats van het glas
plaatje in de orde van enkele tientallen micrometer, of het gebruik van een tweede glasplaatje 
met een andere dikte. Beide oplossingen verplaatsen de 'gaten' in de verstemmings karak
teristiek. Metingen met behulp van glasplaatjes van verschillende dikte tonen aan dat met 
zwakke optische terugkoppeling het percentage verstembaar golflengte gebied te verhogen is 
tot boven de 90 %. 
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Figuur 4.6: De golflengte als functie van de temperatuur van een onthoofde HL8301E diode
laser met zwakke optische terugkoppeling. De longitudinale modes bereikbaar met de standaard 
diodelaser zijn aangegeven met gestippelde rechthoeken. Zwakke optische terugkoppeling ver
groot de verstembaarheid van een diodelaser. 

4.5 Grootte van optische terugkoppeling 

Zwakke optische terugkoppeling kan invloed hebben op de frequentie van de lasermodes. In 
deze paragraaf worden de metingen weergegeven van de frequentieverandering als functie van 
de externe rondloopfase. 

Volgens de theorie is de frequentie verandering zeer klein, in de orde van 1 GHz. De 
gevoeligheid van de MI is van dezelfde orde. Daarom is bij deze metingen gebruik gemaakt 
van een confocale FPI met een FSR van 2.5 GHz en een finesse van 200, waarmee metingen 
mogelijk zijn op 12 MHz nauwkeurig. De diodelaser is een onthoofde HL8301E diodelaser. 
Met behulp van een beamsplitter wordt een gedeelte van de lichtbundel in de confocale FPI 
uitgelijnd en een ander gedeelte in de MI. Zo is het mogelijk de frequentieverandering en de 
golflengte van een lasermode tegelijkertijd te meten. 

Door het veranderen van de plaats van het glasplaatje verschuift de plaats van de pieken 
op het oscilloscoopbeeld, zodat het veranderen van de externe rondloopfase invloed heeft op 
de frequentie van de lasermode. Het veranderen van de plaats van het glasplaatje kan ook een 
mode-hop tot gevolg hebben. De frequentieverandering van één longitudinale mode wordt 
gemeten als functie van de plaats van het glasplaatje totdat de diodelaser mode-hopt. Van de 
volgende longitudinale mode wordt weer hetzelfde gemeten, met als resultaat de metingen in 
figuur 4. 7. De diodelaser kan opeenvolgend op drie verschillende longitudinale modes werken 
tijdens een verandering van de lengte van de externe trilholte van een halve golflengte. Iedere 
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Figuur 4. 7: De frequentieverandering van de lasermodes is gemeten als functie van de externe 
rondloopfase. Bij deze temperatuur- en stroominstelling kan de diodelaser door het verplaatsen 
van het glasplaatje op drie verschillende longitudinale modes werken. De drie metingen zijn 
gefit met een sinus. 

meting is gefit met een sinus (paragraaf 3.5) volgens 

y = A sin ( B x + C) . (4.1) 

De parameter y staat voor de gemeten frequentieverandering, A voor de amplitude en C voor 
een extra fase. De fit-parameter B heeft een constante waarde van een halve golflengte. De 
functie beschrijft de data zeer goed. Tabel4.1 geeft de waarden van de koppelingscoë:fficiënt K 

en de amplitude A weer voor de drie verschillende longitudinale modes. De grootte van de op
tische terugkoppeling is verschillend voor de drie longitudinale modes, wat veroorzaakt wordt 
door het glasplaatje als trilholte. Reflecties afkomstig van de voor- en de achterkant kunnen 
elkaar versterken of verzwakken afhankelijk van het faseverschil, resulterend in verschillende 
koppelingscoë:fficiënten van de longitudinale modes. Om hiermee rekening te houden in si
mulaties moet de exacte dikte van het glasplaatje op nanometer-schaal bekend zijn. Uit 

Tabel 4.1: De A-parameter en de koppelingscoëfficiënt van de drie verschillende longitudinale 
modes. De onderste tabel geeft de theoretische waarde van de A-parameter en de koppelingsco
efficiënt weer berekend met vergelijking 3. 6 bij een externe trilholte van 1 go J.Lm. 

I Golflengte (in A) I A-parameter (in GHz) I K (in 10-2 ) I 
8443.43 1.26 ± 0.15 1.34 ± 0.16 
8455.56 1.35 ± 0.10 1.44 ± 0.11 
8458.70 1.05 ± 0.10 1.12 ± 0.11 

1 845o.oo 1.03 1.10 
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figuur 4. 7 zijn bij benadering de waarden van de koppelingscoëfficiënt van de voor- en achter
kant van het glasplaatje te bepalen, "'voor = 1.1 10-2 en "'achter = 0.4 10-2 • De waarde van 
de koppelingscoëfficiënt van de voorkant van het glasplaatje komt overeen met de berekende 
waarde bij een externe trilholte van 190 J.Lm. Uit het maximale golflengteverschil tussen de 
bereikbare longitudinale modes kan ook de lengte van de externe trilholte bepaald worden 
(zie paragraaf 4.4) met als resultaat een externe trilholte van 210 J.Lm. Het meten van de 
frequentieverandering als functie van de externe rondloopfase is een tweede methode voor het 
bepalen van de lengte van de externe trilholte. Metingen tonen aan dat bij een vergroting 
van de externe trilholte de koppelingscoëfficiënten afnemen. De optische weglengte door het 
glasplaatje verandert dan echter ook op nanometer-schaal van wege het hefboom mechanisme, 
zodat de geometrische factor uit vergelijking 3.4 minder nauwkeurig te bepalen is. 

In figuur 4.8 staan de verandering in de thresholdgain, de lijnbreedte en de frequentie van 
een lasermode als functie van de externe rondloopfase in één figuur weergegeven. Figuur 4. 7 
laat zien dat de plaats waar een diodelaser mode-hopt overeenkomt met de top van de sinus, 
waar de externe rondloopfase gelijk aan nul is (zie vergelijking 3.19). Volgens figuur 4.8 is 
de thresholdgain dan minimaal en komt de lijnbreedte overeen met die van een niet optische 
teruggekoppelde diodelaser. De diodelaser mode-hopt naar een longitudinale mode met een 
externe rondloopfase van plus of min 1r /2 (zie figuur 4.8). Volgens deze metingen mode
hopt de diodelaser bij zwakke optische terugkoppeling naar de lasermode met de minimale 
lijnbreedte en niet naar de lasermode met minimale thresholdgain. De diodelaser werkt bij een 
verdere verandering in de lengte van de externe trilholte in deze mode totdat de lijnbreedte 
van deze mode zo vergroot is dat een andere lasermode een kleinere lijnbreedte heeft en de 
diodelaser naar deze mode hopt. Bij figuur 4.7 moet rekening gehouden worden met het feit 
dat zonder optische terugkoppeling zowel de koppelingscoëfficiënt als de feedback parameter 
gelijk zijn aan nul, zodat alle amplitudes ook gelijk zijn aan nul. 

In de meeste boeken wordt het verspringen van modes van een diodelaser toegeschreven 
aan de plaats van de top van het gainprofiel. De diodelaser werkt op de mode die de meeste 
gain heeft. Het gainprofiel is voor te stellen als een parabool [CHO 84], met een absoluut 
gainverschil tussen twee opeenvolgende lasermode in de orde van 0.2 cm-1 . Zwakke optische 
terugkoppeling verandert de thresholdgain tussen twee opeenvolgende lasermodes met maxi
maal 0.2 cm-t, wat van dezelfde orde is als het gainverschil tussen lasermode bij de top van 
het gainprofiel mo en zijn naaste buren m- m0 = -1 en m- mo = 1. Het gainverschil tussen 
de m-mo = ±1 en de m-mo = ±2 lasermode is groter, ongeveer 0.5 cm-1 . Toch is het 
met zwakke optische terugkoppeling mogelijk de diodelaser te laten mode-hoppen naar de 
lasermodesm-mo = ±5. 

Zwakke optische terugkoppeling zorgt voor een verandering van zowel de thresholdgain 
als de lijnbreedte van de lasermodes. Deze verandering is volgens de modellen uit hoofdstuk 
3 klein, maar volgens de metingen genoeg om de diodelaser te laten mode-hoppen. Metingen 
tonen verder aan dat de diodelaser op de lasermode met de kleinste lijnbreedte gaat werken. 
De verklaring dat de top van het gainprofiel de lasermode bepaalt waar de diodelaser in werkt 
lijkt niet volledig. 

4.6 Diodelasers bij bundelexperimenten 

Wanneer de plaats van het glasplaatje op nanometer-schaal verandert kan dit een mode-hop 
tot gevolg hebben. Mechanische trillingen moeten dus zoveel mogelijk vermeden worden. In 
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Figuur 4.8: De thresholdgain-, de lijnbreedte- en de frequentieverandering van één lasermode 
zijn uitgezet tegen de lengte van de externe trilholte. Wanneer de diodelaser in deze mode 

werkt is aangegeven met een stippellijn. 
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Figuur 4.9: De golflengte van een zwak optisch teruggekoppelde diodelaser gedurende een groot 
tijdsinterval. 

figuur 4.9 staat een meting weergegeven van de golflengte van een zwak optisch teruggekop
pelde diodelaser als functie van de tijd. De golflengte is ongeveer een half uur lang stabiel op 
één longitudinale mode voordat deze mode-hopt. De tijdsintervallen waarin de diodelaser op 
dezelfde mode werkt zijn constant, zodat mechanische trillingen onwaarschijnlijk zijn. Het 
verspringen in figuur 4.9 wordt veroorzaakt door een temperatuursdrift van de black box. De 
bodem van de black box, waar de hefboom op gemonteerd is, is gemaakt van koper, terwijl 
de hefboom van messing is. Het verschil in lineaire uitzettingscoëfficiënt tussen deze twee 
metalen zorgt voor een lengteverandering van de externe trilholte wanneer de temperatuur 
van de black box zelf als gevolg van nachtelijke afkoeling daalt. 

Wanneer een diodelaser voor atomaire bundelexperimenten gebruikt gaat worden is het 
noodzakelijk dat de frequentie binnen de lijnbreedte van de overgang stabiel is. In deze opstel
ling is de diodelaser temperatuur en stroom gestabiliseerd, zodat de frequentie drift tot een 
minimum is beperkt. Ondanks deze maatregelen is de frequentie drift ongeveer 90 Mhz/5 uur 
[HUR 90]. Om deze drift tegen te gaan wordt stabilisatie op een atomaire lijn toegepast, ge
baseerd op het golflengte afhankelijke absorptie profiel van een gasontladingsbuis. 

De opstelling staat weergegeven in figuur 4.10. Een gedeelte van het laserlicht gaat door 
een gasontladingsbuis heen en valt op een fotodiode. Het absorptie profiel van een atomaire 
overgang in een gasontladingsbuis is Doppier verbreed met een FWHM van 800 MHz. Wan
neer de laserfrequentie binnen het Doppier verbrede absorptie profiel van de gasontladingsbuis 
valt wordt er een gedeelte geabsorbeerd, met de maximale absorptie precies op resonantie. 
Om de laserfrequentie te stabiliseren wordt de fijnstroom gemoduleerd. Het signaal van de 
fotodiode wordt aangesloten op een lock-in versterker, met als referentie signaal de modulatie 
van de fijnstroom van de diodelaser (zie figuur 4.10). De lock-in versteker produceert een sig
naal evenredig met de frequentie afwijking waarmee de fijnstroom door de diodelaser geregeld 
wordt. 

Om een optisch teruggekoppelde diodelaser te gebruiken bij bundelexperimenten is het 
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Figuur 4.10: De opstelling voor het stabiliseren van de laserfrequentie op een atomaire lijn. 

noodzakelijk deze met behulp van een soortgelijke manier te stabiliseren op atomaire lijn. De 
eerste vereiste bij een stabilisatie op een atomaire lijn is de mogelijkheid de laserfrequentie 
rond de atomaire lijn te kunnen variëren zonder de diodelaser te laten mode-hoppen. In 
figuur 4.11 staat een meting van het Doppier absorptie profiel van een Krypton gasontla
dingsbuis weergegeven voor een teruggekoppelde HL 7801 E-type diodelaser. De originele 
diodelaser laserde niet op een Krypton lijn. In figuur 4.11 is het fotodiodesignaal gemeten 
als functie van de fijnstroom door de diodelaser. De diodelaser heeft geen mode-hop binnen 
het Doppier absorptie profiel. Het gemeten Doppier profiel van een optisch teruggekoppelde 
diodelaser komt precies overeen met die van een gewone diodelaser. Het lijkt goed mogelijk 
de optisch teruggekoppelde diodelaser op deze wijze te stabiliseren. Metingen tonen aan dat 
de laserfrequentie inderdaad gestabiliseerd kan worden voor een bepaalde tijd van 10 à 15 
minuten. Daarna is het onmogelijk de laserfrequentie van de diodelaser met de fijnstroom 
terug te regelen naar de atomaire lijn omdat de plaats van het glasplaatje veranderd is. De 
stabilisatie is dus onbetrouwbaar en voor de meeste toepassingen niet geschikt. 

Een zwak optisch teruggekoppelde diodelaser kan ook op een andere manier gestabiliseerd 
worden. In figuur 4.12 staat een meting weergegeven van het fotodiodesignaal als functie 
van de fijnspanning op het piëzo element. Een verandering van de plaats van het glasplaatje 
op nanometer-schaal heeft invloed op de laserfrequentie (paragraaf 4.5). In figuur 4.12 is dit 
te zien aan het Doppler absorptie profiel. De laserfrequentie verandert bij een verandering 
in de plaats van het glasplaatje niet lineair zoals bij een fijnstroomverandering, zodat het 
Doppier absorptie profiel breder of anders van vorm kan zijn dan het profiel uit figuur 4.11. 
Het absorptie profiel heeft weer een extremum bij een laserfrequentie die overeenkomt met de 
atomaire lijn. Handmatige veranderingen van de positie van het glasplaatje tonen aan dat 
hiermee de laserfrequentie weer op de atomaire lijn gebracht kan worden. In deze diodelaser 
opstelling is de plaats van het glasplaatje het minst stabiele element, zodat een regeling 
gebaseerd op de plaats van het glasplaatje voor de hand ligt. Met een kleine modulatie van 
het glasplaatje en het gebruik van een lock-in is het mogelijk de frequentie van een zwak 
teruggekoppelde diodelaser voor langere tijd te stabiliseren op een atomaire lijn. 
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Figuur 4.11: Het Doppier absorptie profiel van een Krypton gasontladingsbuis gemeten met 
een zwak optisch teruggekoppelde diodelaser bij variatie van de fijnstroom. 
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Figuur 4.12: Het Doppier absorptie profiel van een Krypton gasontladingsbuis gemeten met 
een zwak optisch teruggekoppelde diodelaser bij variatie van de spanning op het piëzo element. 
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Hoofdstuk 5 

Lasermodes in diodelaser array's 

5.1 Inleiding 

In de groep AOW wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden diodelasers te gebruiken bij 
atomaire botsingsexperimenten. Recentelijk wordt er veel onderzoek gedaan naar laserkoe
ling, waarbij door gebruik te maken van absorptie van licht atomen afgeremd en gecollimeerd 
kunnen worden. Voor Doppier laserkoeling bij de Spuit 11 opstelling van de groep AOW is 
ongeveer 500 mW licht nodig [MEG 91], [SCH 92]. Het maximale vermogen van commerci
eel verkrijgbare standaard single stripe DH diodelasers is ongeveer 50 mW (type HL8351E). 
Een single stripc DH diodelaser heeft één kanaal waar gestimuleerde recombinatie plaatsvindt 
en het vermogen van het licht is beperkt omdat het eindfacet smelt wanneer de vermogens
dichtheid te groot wordt. Voor laserkoeling zal een ander type diodelaser gebruikt moeten 
worden. Een mogelijkheid is een nieuw type single stripe diodelasers met een speciale coating 
op de eindfacetten (type SDL5410). Deze diodelasers werken single mode bij een maximaal 
vermogen van 100 m W zodat een klein aantal van deze diodelasers voldoende is. Een andere 
mogelijkheid zijn diodelasers met een groter vermogen. 

Een manier om hoog vermogen diodelasers te realiseren is het vergroten van de aperture. 
Dit kan op twee manieren gebeuren. De eerste manier is het eenvoudig vergroten van het 
gebied waar gestimuleerderecombinaties plaatsvinden. Deze zogenaamde Broad Area Lasers 
(BA lasers) kunnen gemakkelijk enkele Watts aan licht produceren. In een BA laser worden 
een groot aantal transversale modes aangeslagen met als gevolg een ongewenst bundelprofieL 
Bovendien is stabiliteit van deze modes slecht, zodat BA lasers voor vele toepassingen niet 
ideaal zijn. 

Een tweede methode is het verdelen van een breed aktief gebied in een een aantal afzon
derlijke emitters. Een diodelaser array is een laser waarbij een aantal diodelasers vlak naast 
elkaar op één chip geïntegreerd zijn. Figuur 1.1 geeft het vermogen als functie van de stroom 
weer van een gewone diodelaser, een 10-emitter array en een 100-emitter array. In figuur 1.1 
is te zien dat het vermogen van een halfgeleider laser door de ontwikkeling van diodelaser 
array's verschoven is van het m W naar het Watt-gebied. Figuur 1.1laat duidelijk zien dat 
het vermogen van een diodelaser array niet lineair toeneemt met het aantal diodelasers in het 
array. De oorzaak hiervan is dat de afvoer van warmte afkomstig van recombinatie processen 
zonder produktie van licht steeds moeilijker wordt bij diodelaser array's die uit meer diode
lasers bestaan. Daarom kan een 100-emitter array maar ongeveer vier keer zo veel vermogen 
leveren als een 10-emitter array. Het maximale aantal emitters in één array is ongeveer hon-
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Figuur 5.1: De vermogen versus stroom karakteristiek van een single stripe DH diodelaser, 
een 1 0-emitter array en een 1 00-emitter array zijn weergegeven. De figuur geeft de maximale 
vermogens weer. Bij een stroom groter dan het eindpunt gaat de laser kapot {CRO 87}. 

derd. Bij een groter aantal emitters is de warmte niet meer af te voeren en gaat de laser 
stuk. Een manier om nog meer vermogen te verkrijgen is het twee dimensionaal stapelen van 
een aantal diodelaser array's, met tussen twee lagen in een koperen plaatje om de warmte af 
te voeren. Deze twee dimensionale array's kunnen een vermogen leveren van 76 W continu 
[SAK 89] of een vermogen in de orde van kW wanneer ze quasi continu werken. Quasi con
tinu wil zeggen dat het array werkt met lange pulsen van enkele honderden microseconden. 
Deze twee dimensionele diodelaser array's hebben een hoge differentiële quanturn efficiency 
van groter dan 80 % boven threshold en zetten ongeveer 50 % van het elektrische vermogen 
om in licht. 

Diodelaser array's zijn te verdelen in twee verschillende soorten: gain-guided en index
guided diodelaser array's. De twee types verschillen in de manier waarop ze de lichtgolf in 
een smal kanaal opsluiten. De tweede paragraaf behandelt de verschillen en overeenkomsten 
van gain-guided en index-guided array's. 

Door de kleine afmetingen van het eindfacet is het licht dat een diodelaser uitzendt sterk 
divergent. Een diodelaser array heeft een aktief gebied dat uit een aantal kanalen bestaat die 
allemaal een sterk divergente lichtbundel uitzenden. Paragraaf 1.3 behandelt een diffractie 
theorie die de samenwerking van alle kanalen beschrijft en inzicht geeft in de vorm van het 
lichtbundel patroon op grote afstand van de laser. In paragraaf 1.4 wordt de coupled mode 
analysis behandeld, een theorie die er vanuit gaat dat de elektrische velden van naaste buren 
diodelasers in het array met elkaar gekoppeld zijn. 
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Figuur 5.2: Een gain-guided diodelaser array. De emitters zijn met zwart aangegeven. 

5.2 Gain-guided en index-guided diodelaser array's 

De moderne CVD (Chemical Vapour Deposition) en MBE (Molecular Beam Epitaxy) tech
nieken maken het mogelijk ingewikkelde structuren die uit meerdere materialen bestaan te 
produceren door deze laag na laag op te bouwen. Een diodelaser array is een voorbeeld van 
een met CVD of MBE gebouwde structuur. 

Array's zijn te onderscheiden in twee types: gain-guided diodelaser array's en index
guided diodelaser array's. Een gain-guided diodelaser array staat weergegeven in figuur 1.2. 
De aktieve laag bestaat uit GaAs met daarboven een p-gedoteerde GaAlAs laag en eronder 
een u-gedoteerde GaAlAs laag. De brekingsindex van deze omhullende lagen is kleiner dan de 
brekingsindex van GaAs. Interne reflectie aan deze omhullende lagen zorgt voor een opsluiting 
van de lichtgolf in verticale richting. Aan de bovenkant van het array is een laag metaal 
aangebracht waar de stroom op wordt aangesloten. De bovenste p-laag is op bepaalde plaatsen 
blootgesteld aan een proton beschieting, die deze gebieden elektrisch isolerend maakt. De 
protonen beschieting creëert verticale kanalen precies onder de metalen laag waar de stroom 
doorheen geleid wordt (zie figuur 1.2). Deze kanalen zorgen er voor dat alleen bepaalde 
gebieden van het GaAs een toevoer van ladingsdragers voor recombinatie krijgen. Op deze 
manier is het mogelijk een aantal stroken te definieren waar laserwerking plaatsvindt. Deze 
stroken, genaamd emitters zijn in figuur 1.2 met zwart aangegeven. 

Bij gain-guided diodelaser array's is de opsluiting van de lichtgolf in de horizontale richting 
niet geregeld door een stap in de waarde van de brekingsindex, maar door het aanbod van 
ladingsdragers. In het GaAs recht onder een kanaal is dit aanbod groot, maar in het GaAs 
recht onder het gebied tussen twee kanalen in is dit klein. Vanwege diffusie van de geïnjecteerde 
ladingsdragers in het gebied van hetp-AlGaAs waar geen kanalen door proton implementatie 
gecreëerd zijn is dit aanbod niet nul, maar toch is de gain in dit gebied negatief zodat de 
lichtgolf exponentieel afneemt. Zo blijft de lichtgolf ook in de horizontale richting voornamelijk 
beperkt tot het aktieve gebied recht onder een kanaal. Wanneer het tussengebied vrij klein 
is, is er ondanks de absorptie toch sprake van een overlap van de lichtgolven van de emitters. 
Gain-guided diodelaser array's zijn commercieel verkrijgbaar. 

Bij index-guided diodelaser array's bestaat de aktieve laag niet alleen uit GaAs, maar 
bestaat afwisselend uit GaAs en materiaal met een lagere brekingsindex dan GaAs, zoals 
bv. p- of u-gedoteerd GaAlAs. De stap in de brekingsindex zorgt voor de opsluiting van 
de lichtgolf in de horizontale richting. Deze opsluiting in de horizontale richting is bij een 
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Figuur 5.3: Een array van in-fase emitters. 

index-guided diodelaser array veel sterker dan bij een gain-guided diodelaser array, zodat er 
nauwelijks sprake is van een optische overlap tussen emitters. Index-guided diodelaser array's 
worden alleen in een paar laboratoria voor onderzoeksdoeleinden gefabriceerd en zijn nu nog 
niet commercieel verkrijgbaar. 

5.3 Diffractie theorie 

De diffractie theorie is een manier van beschrijven van een diodelaser array als ware het een 
tralie. Hierbij is het o.a. mogelijk het intensiteitsprofiel op het eindfacet van een array en de 
vorm van de lichtbundel op enige afstand van het array te bepalen. Scifres et al. is een van de 
eerste onderzoekergroepen die zich met diodelaser array's bezig hield [SCI 79). Uitgangspunt 
van deze theorie is dat de lichtbundels afkomstig van de afzonderlijke emitters interfereren. 

Het array is voor te stellen als een rij van coherente lichtbronnen op de plaats van de 
emitters. De onderlinge afstand van de emitters is constant, in de orde van enkele micrometers. 
Scifres neemt aan dat de amplitude van de lichtgolven in de emitters aan elkaar gelijk zijn. 
Het near field patroon, het intensiteitsprofiel op het eindfacet van het array bestaat uit pieken 
met gelijke intensiteit op de plaatsen van de emitters in het array. 

Het far field patroon, de intensiteitsverdeling als functie van de hoek met de normaal op 
het eindfacet, is als volgt te bepalen. Op grote afstand ten opzichte van de afmetingen van het 
array hebben lichtgolven afkomstig van verschillende emitters een iets andere afstand afgelegd 
waardoor zij niet in fase zijn. De golven van de verschillende licht bronnen interfereren. De 
amplitudes van de lichtgolven op grote afstand van het array stellen we aan elkaar gelijk 
(zie figuur 1.3). Het faseverschil in P tussen lichtgolven afkomstig van twee naaste buren 
emitters is gelijk aan 

u= kodsinO, (5.1) 

met d de afstand tussen twee emitters, k0 het golfgetal en 0 de hoek met de normaal op het 
eindfacet. Het elektrische veld Ë( r, t) in P is gelijk aan 

Ë( r, t) = Ë0 (r) exp ( -iwt) exp( ikr [1 + exp( i u)+ exp(2iu) + · · · + exp(N i u)]), (5.2) 

37 



N • 10 

-100 
::2 

V) I 80 ...,z 
wo 
zï= 60 ou -z 
V) ::I 
~ ..... 40 
::!:> 
-<( 

-21f 
Oa: 20 21f a: 

<( 

-10 -8 -6 10 
Olradiansl 

Figuur 5.4: De intensiteitshoekverdeling van een array van coherente lichtbronnen {SC! 79}. 

met Ë0 ( r) de amplitude op afstand r van het array, w de hoekfrequentie en N het aantal 
emitters. Deze sommatie is te schrijven als 

( [ u] ) (sin. ~u ) • Ë(r,t)=E~(r)exp(-iwt)exp i kr+(N-1)2 sm~ (5.3) 

De intensiteitshoekverdeling J(O) is gelijk aan het kwadraat van Ë(r, t), gegeven door 

(5.4) 

met Io = EocE5. 
Figuur 1.4 geeft de functie I( 0) weer voor een array dat bestaat uit 10 emitters. De 

intensiteitshoekverdeling is een sterk gepiekte functie met hoofdmaxima met een relatieve 
sterkte van N 2 wanneer u gelijk is aan een geheel aantal keer 21r. De hoofdmaxima treden op 
bij 

sin(O) = 0 Ào 
2..\o 3..\o · · · (5.5) 

'd' d ' d ' 

Wanneer ..\0 gelijk is aan 785 nm en d = 10 t.tm treden maximale pieken op bij 0°, 4.5°, 9°, · · ·. 
Tussen twee van deze pieken bevinden zich N- 2 lokale maxima, maar hun intensiteiten zijn 
te verwaarlozen ten opzichte van de intensiteit van een hoofdmaximum. 

Een diodelaser array bestaat niet uit een rij gewone lichtbronnen, maar uit een rij diode
lasers waarvan de lichtbundel wordt benaderd met een Gaussisch profiel. Om het far field 
patroon F( 0) van een diodelaser array te beschrijven moet de intensiteitshoekverdeling I( 0), 
die rekening houdt met interferentie van lichtbundels afkomstig van een rij coherente licht
bronnen vermenigvuldigd worden met het Gaussische bundelprofiel G( 0) van één diodelaser 

F( 0) = I( O)G( 0). (5.6) 

Het Gaussische intensiteitsprofiel van een diodelaser heeft een FWHM van 15°, zodat hoofd
maxima in I( 0) bij grote hoeken ( > 7°) onderdrukt worden. In figuur 1.5 staat het far field 
patroon van een 10-emitter diodelaser array weergegeven. Volgens de diffractie theorie he-
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Figuur 5.5: Het far field patroon van een 10-emitter diodelaser array [SC! 79}. 
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Figuur 5.6: Het far field patroon van een diodelaser array, wanneer er een faseverschil tussen 
naaste buren emitters bestaat [SC! 79}. 

staat het far field patroon van een diodelaser array uit één centrale piek met twee kleinere 
pieken symmetrisch rond de as. 

Dit far field patroon komt niet overeen met het vaak in de literatuur gevonden far field 
patroon dat géén piek op de centrale as heeft maar bestaat uit twee pieken bij hoeken van 
0 ~ 2.5° [SCI 79] [BUT 85]. Scrifes geeft hiervoor de volgende oplossing. Hij stelt het array 
voor als een rij coherente lichtbronnen en neemt aan dat er een constant faseverschil bestaat 
tussen naaste buren. Hierdoor verandert de uitdrukking 1.6 voor het far field patroon van 
een diodelaser array tot 

sin 2 (!Y (u + 6.</> )] 
F( 0) = 10 

2 
G( 0), 

sin2 ( u+2~1>) 
(5.7) 

met 6.</> het faseverschil tussen naaste buren. Figuur 1.6 laat zien hoe het far field patroon 
eruit ziet voor verschillende waarden van 6.</>. Wanneer 6.</> gelijk is aan 1r, oftewel wanneer 
de elektrische velden van naaste buren emitters in tegenfase zijn, bestaat het far field patroon 
uit twee pieken symmetrisch rond de as. Dit komt goed overeen met far field patronen uit de 
literatuur [BUT 85], [SCI 79]. Een waarde van 6.</> tussen 0 en 1r geeft een asymmetrisch far 
field patroon. De situatie 6.</> = 0 wordt de in-fase mode en 6.</> = 1r de uit-fase mode van een 
array genoemd. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de diffractie theorie uitgaat van een uniform near 
field patroon. Het far field patroon van een diodelaser array bestaat uit één centrale piek 
met twee kleinere pieken symmetrisch langs de as. De introductie van een constant fasever
schil 1r tussen naaste buren geeft een far field patroon dat bestaat uit twee pieken die beide 
symmetrisch naast de centrale as liggen. De plaats van de pieken is goed te voorspellen met 
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de diffractie theorie. Zwakke punten van deze theorie zijn de ad-hoc aanname van een fase
verschil tussen naaste buren zonder een fysische onderbouwing en de veronderstelling dat de 
elektrische velden van de emitters onafhankelijk van elkaar zijn. 

5.4 Coupled mode analysis 

Wanneer de emitters in een array zich op korte afstand van elkaar bevinden kan het elektrische 
veld van één emitter een overlap hebben met de elektrische velden van de andere emitters. Bij 
een gain-guided diodelaser array is dit zeker het geval vanwege de slechte laterale opsluiting 
van het elektrische veld in de emitters. De coupled mode analysis is een theorie die de output 
van een array beschrijft met als beginsel dat de elektrische velden in de verschillende emitters 
gekoppeld zijn. Het is een theorie van golfpijpen toegepast op een diodelaser array. De 
coupled mode analysis werd in 1985 onafhankelijk ontwikkeld door Butler [BUT 84] en door 
Kapon, Katz en Yariv [KAP 84]. Deze paragraaf behandelt alleen de uitkomsten van deze 
theorie, de appendix A geeft de afleiding van de coupled mode analysis. 

De coupled mode analysis heeft twee uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is dat het 
elektrische veld van een array te schrijven is in termen van de elektrische velden van de in
dividuele emitters. De elektrische velden in de emitters zijn niet meer aan elkaar gelijk door 
vermenigvuldiging met een complexe coëfficiënt die de amplitude en de fase van de elektrische 
velden van de emitters in een bepaalde array mode beschrijft. Wanneer deze oplossing inge
vuld wordt in de Maxwell-vergelijkingen levert dit een uitdrukking op die de koppeling tussen 
de elektrische velden van de emitters beschrijft (Zie Appendix A.2 'De koppeling tussen de 
emitters'). 

De volgende aanname is dat alleen naaste buren met elkaar gekoppeld zijn. De uitkomst 
is dat naast de gebruikelijke longitudinale modes het array kan werken in zogenaamde su
permodes. Een supermode is een voorschrift voor de amplitude en de fase van de elektrische 
velden in de individuele emitters in het array. Volgens de coupled mode analysis zijn net 
zoveel supermodes mogelijk als het aantal emitters in het array. 

Het totale elektrische veld van een array dat werkt in supermode L is te schrijven als 

(5.8) 

waarbij N het aantal emitters in het array is, m aangeeft welke emitter bedoeld wordt en 
um(x) het transversale en vm(y) het laterale profiel beschrijven. De supermode waarin het 
array werkt wordt aangeduid met L en ï is de complexe propagatieconstante. De term 
ÓL beschrijft de z-afhankelijkheid van de complexe coëfficiënt, zie appendix A. De fase en 
de amplitude van het elektrische veld in de emitters zijn niet aan elkaar gelijk en worden 
voorgeschreven door de supermode waarin het array werkt. In figuur 1. 7 staat het elektrische 
veld op het eindfacet, het near-field patroon weergegeven voor een array dat bestaat uit 10 
elementen. Iedere grafiek geeft het near-field aan van één supermode, aangeduid met de letter 
L. Het is te zien dat de amplitudes van de elektrische velden van de individuele emitters in 
één supermode niet aan elkaar gelijk zijn. In de diffractie theorie van Scifres was dit wel het 
geval. Ook is goed te zien dat iedere supermode een eigen, karakteristiek near-field patroon 
heeft. Het faseverschil tussen de emitters is altijd 0 of 1r. Bij de laagste orde supermode, 
de L = 1 mode is er geen faseverschil tussen de emitters en bij de hoogste orde supermode, 
L = 10 werken alle emitters in tegenfase. 
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Figuur 5.7: De near-field patronen van de verschillende supermodes van een diodelaser array 
dat bestaat uit 10 elementen {BUT 84}. Een faseverschil 1r is aangegeven door het veld in 
negatieve richting uit te zetten. 

Het far field patroon beschrijft hoe het elektrische veld van het array eruit ziet op enige 
afstand van het array. Het far field patroon is het produkt van het Gaussische intensiteits
profiel van één emitter met een functie die rekening houdt met het interferentie effect van de 
elektrische velden van de gekoppelde emitters in het array zoals eerder in de diffractie theorie 
is gedaan. 

Het far field patroon voldoet aan [BOT 85] 

sin2 [ (N~l) (u+ lh)] 
h(u) = Io 2 G(O), 

[sin 2 
( ~) - sin 2 

( ~) ] 
(5.9) 

met OL = L1rj(N + 1) en u = k0dsin0 (zie vergelijking 1.1). De far field patronen van 
de 10 supermodes van een 10-emitter array staan weergegeven in figuur 1.8. Het far field 
patroon van supermode L = 1 komt overeen met het far field patroon dat de diffractie theorie 
voorspelt wanneer er geen faseverschil is tussen de individuele emitters. Evenzo komt het far 
field patroon van de hoogste orde supermode overeen met het patroon dat de diffractie theorie 
berekent wanneer er een faseverschil van 1r tussen de individuele emitters is. De hoogste orde 
supermode geeft een far field patroon dat bestaat uit twee pieken, ongeveer bij ±5°. Dit far 
field patroon wordt zeer vaak bij gain-guided diodelaser array's waargenomen. De coupled 
mode analysis berekent het bestaan van een far field patroon met twee pieken symmetrisch 
langs de as zonder gebruik te maken van kunstmatige faseverschillen tussen de individuele 
emitters in het array. Afhankelijk van de supermode waarin het array werkt, voorspelt de 
coupled mode analysis een far field patroon dat bestaat uit één of meer pieken. Figuur 1. 7laat 
zien dat er een faseverschil van 1r bestaat tussen de amplitudes van de emitters in de hoogste 
orde supermode. Tussen elke twee emitters heeft het elektrische veld een nul doorgang. In het 
gebied tussen twee emitters is het aanbod van ladingsdragers klein waardoor er veel absorptie 
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Figuur 5.8: Het interferentiepatroon van een 10-emitter array volgens de coupled mode ana
lysis. Het produkt van dit interferentiepatroon met een Gaussisch bundelprofiel geeft het far 
field patroon weer. De waarde van L geeft aan in welke supermode het array werkt [BUT 84}. 

is. De supermode die steeds een nul doorgang in de amplitude van het elektrische veld in dit 
tussengebied heeft, ondervindt de minste verliezen en zal zijn thresholdgain daarom eerder 
bereiken dan supermodes die niet zo vaak een nul doorgang in dit tussengebied hebben. 
Volgens de coupled mode analysis heeft een gain-guided diodelaser array een voorkeur voor 
de hoogste supermode, die de laagste thresholdgain heeft. 

Met de coupled mode analysis is het ook mogelijk het verschil in gain en golflengte tussen 
de supermodes te berekenen (zie appendix A). De belangrijkste uitkomsten zijn de volgende 
twee vergelijkingen, die het verschil in gain en golflengte voor de supermodes geven 

2cjko ( Ltr ) --cos --
ne N + 1 

(5.10) 

= -~r cos (NLtr ) ' 
ne + 1 

(5.11) 

met 9L en ÀL de gain respectievelijk de golflengte van supermode L en g en >..0 de gain en 
golflengte van het ongekoppelde array. De coëfficiënten Cr en Cj zijn het reële en imaginaire 
deel van de koppelingscoëfficiënt en ne is de brekingsindex. Het imaginaire deel van de 
koppelingscoëfficiënt heeft een negatieve waarde in de orde van -10-4 , zodat de hoogste orde 
supermode de hoogste gain heeft. Voor de hoogste orde supermode geeft dit een gainverschil 
van +3 cm-1 en voor de laagste orde supermode -3 cm-1 . 

De waarde van Cr kan zowel positief als negatief zijn en is van de orde 10-3 [BUT 85]. Wan
neer Cr positief is heeft de laagste orde supermode, de hoogste golflengte. Bij een 10-emitter 
array is het maximale golflengteverschil het golflengteverschil tussen de L = 1 en L = 10 
supermode en is ongeveer 1.3 Á groot. Tussen twee opeenvolgende supermodes is het golf
lengteverschil veel kleiner, bv. tussen de L = 1 en L = 2 supermode is het verschil ongeveer 
0.1 Á. Wanneer het array uit een groot aantal emitters bestaat kan het golflengteverschil 
tussen twee opeenvolgende supermodes kleiner zijn dan de natuurlijke lijnbreedte van een 
enkele emitter. 
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Hoofdstuk 6 

Experimenten met diodelaser 
array's 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van experimenten met diodelaser array's. 
De opstelling wordt in paragraaf 6.2 behandeld. De paragrafen 6.3, 6.4 en 6.5 geven achter
eenvolgens de resultaten van metingen van het vermogen, het spectrum en het near en far 
field patroon van het diodelaser array. De resultaten zullen worden bekeken tegen het licht 
van de in hoofdstuk 5 beschreven diffractie theorie en coupled mode analysis. Paragraaf 6.6 
gaat in op de afwijkingen. 

6.2 De diodelaser array opstelling 

De diodelaser array opstelling lijkt veel op de opstelling voor experimenten met single stripe 
DH diodelasers, die beschreven is in paragraaf 2.3. 

Tabel 6.1: Waarden van het diodelaser array SDL2420C. 

I Grootheid 

Aantal emitters 
Breedte emitter 
Lengte emitter 
Afstand tussen twee emitters 
Thresholdstroom 
Werkstroom 
Externe differentiële quanturn efficientie 
Totale efficientie 
Maximaal vermogen 
Golflengte 
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I Waarde 

10 
6 J.lill 
300 J.Lill 
4 J.Lill 
250 mA 
500 mA 
> 37% 
20% 
200mW 
810 nm 
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Figuur 6.1: De array behuizing en de elektrische aansluiting van een array zijn anders dan 
bij een single stripe DH diodelaser. 

De opzet van een temperatuur en stroom gestabiliseerde diodelaser werkt zo goed dat bij 
het ontwerpen van een opstelling voor een diodelaser array dit als uitgangspunt is genomen. 
De basis opstelling bestaat weer uit een black box met een laserbesturingskast. Er zijn een 
paar verschillen. 

Een array gebruikt meer stroom dan een single stripe DH diodelaser. De stroommodule 
uit de laserbesturingskast is vervangen door een krachtigere uitvoering die een stroom kan 
leveren van maximaal 1 A met een stabiliteit van 10 J.LA. De temperatuurinstelling van het 
array gebeurt met dezelfde regellus als beschreven in paragraaf 2.3. Een array produceert 
meer warmte dan een gewone diodelaser, zodat het temperatuursbereik dat met het Peltier 
element gehaald kan worden kleiner is. De temperatuur van het array is te variëren van 0° 
tot 30°C met een stabiliteit beter dan 1 mK. 

Het array is een gain guided diodelaser array van het type SDL2420C. Enige waarden 
van dit array staan weergegeven in tabel 6.1. Het array heeft een maximaal vermogen van 
200 m W en is een klasse 3b laser. Met een dergelijk intense licht bundel moet voorzichtig 
worden omgegaan. In het diodelaserlaboratorium zijn veiligheidsbrillen aanwezig met een 
"optical density" 14 bij de golflengte van het array, dat wil zeggen een verzwakking met een 
factor 10-14 . 

De array behuizing met elektrische aansluitingen is weergegeven in figuur 6.1. De behui
zing is de anode en de uitstekende metalen draad de kathode. Het aktieve gedeelte van het 
array is niet beschermd door een kapje, zodat het array gemakkelijk bereikbaar is voor allerlei 
experimenten. De array behuizing is anders van vorm dan een standaard single stripe DH 
diodelaser behuizing, zodat er een nieuwe array-houder ontworpen is. Het ontwerp van de 
array-houder moet aan een aantal optische, elektrische en thermische eisen voldoen. Hetzelfde 
black box concept is aangehouden als bij een single stripe DH diodelaser. Dit geeft de optische 
eis dat de plaats van het aktieve gedeelte van het array op dezelfde plaats moet komen als 
die van een gewone diodelaser, zodat de lichtbundel door het midden van de f=9 mm lens 
gaat en via het Brewster venster de black box verlaat. Elektrisch moet het array gemakkelijk 
aan te sluiten zijn zonder het solderen van contacten. Solderen op de behuizing is niet goed 
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Figuur 6.2: De array-houder bestaat uit twee delen met daar tussen in een elektrisch isolerende 
folie. De twee delen zijn thermisch met elkaar verbonden. 

mogelijk omdat het array slecht bestand is tegen hoge temperaturen. Voor de temperatuur 
stabilisatie is het noodzakelijk het array thermisch verbonden is met het Peltier element en 
moet zich vlak bij het array een NTC weerstand bevinden. 

De array-houder die aan al deze eisen voldoet bestaat uit twee gedeelten en is weergegeven 
in figuur 6.2. Voor een gedetailleerd overzicht van de array-houder wordt verwezen naar de 
bouwtekeningen in appendix B. Met een M2 schroef wordt het array op deel 1 geschroefd. 
De plaats van het aktieve gedeelte van het array komt precies overeen met die van een single 
stripe DH diodelaser, zodat aan de optische eis is voldaan. De behuizing van het array is 
elektrisch geleidend verbonden met deel 1. De positieve spanning wordt met een ring aan 
de andere kant van deel 1 op de schroef gedaan (zie figuur 6.2), zodat de positieve spanning 
gemakkelijk is aan te sluiten. De negatieve spanning wordt met een klemcontact op de kathode 
aangesloten. Aan de elektrische eis van niet solderen en gemakkelijk te vervangen is voldaan. 
Alleen staat deel 1 van de array-houder op een positieve spanning. Om te voorkomen dat 
deel 2 en daarmee de gehele black box een positieve spanning krijgt wordt deel 1 elektrisch 
geïsoleerd op deel 2 geschroefd. Een dunne plastic folie tussen deel 1 en 2 en twee plastic 
busjes om de schroeven zorgen voor de elektrische isolatie van deel 1. De array-houder wordt 
op het Peltier element geschroefd. De plastic folie is een goede warmtegeleider, zodat het 
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Figuur 6.3: Het vermogen als functie van de stroom door het array. 

array thermisch geleidend bevestigd is op het Peltier element. In deel 1 vlak naast de plaats 
van het array is een gat waarin een NTC weerstand geplakt kan worden zodat ook aan de 
thermische eis is voldaan. 

6.3 Het vermogen van het array. 

Een array emitteert een hoog vermogen lichtbundel. De bundel is in het vlak loodrecht op de 
junctie sterk divergent, met een divergentiehoek van ongeveer 35°, zoals bij een single stripe 
DH diodelaser. 

Tabel 6.2: Gemeten waarden van het diodelaser array. 

Grootheid Symbool Waarde 
Richtingscoëfficiënt vermogen flP/ fll 0.44 mW/mA 
Externe differentiële quanturn effi.cientie 7Jext 0.29 
Totale effi.cientie 7] 0.17 
Thresholdstroom lth 188 mA 
Thresholdstroom per emitter fth,e 18.8 mA 
Temperatuur afhankelijkheid drempelstroom fllth/ flT 1.3 mA/K 
Lijnbreedte longitudinale mode flvt,Iongi 40· · ·70 GHz 

Lijnbreedte supermode flv~,super 30 MHz 
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Figuur 6.4: Fabry Perot Interferometer metingen van het array bij een stroom van a) 1.05 lth 
en b) 2.4 lth· 

Vlak voor het array is een lens met een brandpuntsafstand van 9 mm geplaatst, die meer 
dan 80 % van de lichtbundel invangt. De bundel die de lens is gepasseerd is gecollimeerd 
en heeft een kleine divergentie. Het Brewstervenster in de black box laat het horizontaal 
gepolariseerde deel door en reflecteerd het verticale deel (zie paragraaf 2.3). De lens en het 
Brewstervenster introduceren verliezen. Figuur 6.3 geeft het vermogen van de lichtbundel uit 
de black box als functie van de stroom door het array weer. Het vermogen is gemeten met 
een digitale vermogensmeter (Digital Power Meter Model 835, Newport Corporation). De 
metingen zijn herhaald bij verschillende temperaturen van het array. De stroom is tot 450 
mA verhoogd (2.4 lth) waarbij het vermogen van de lichtbundel uit de black box 120 m Watt 
is. In tabel 6.2 staan enige gemeten waarden van het array. De drempelstroom per eruitter 
is aanzienlijk lager dan de drempelstroom van een standaard single stripe DH diodelaser. De 
kleinere breedte van een eruitter in het array is voor een deel hiervoor verantwoordelijk. De 
interne optische koppeling in een array verhoogt de waarde van de opsluitingsfactor r uit 
vergelijking A.5, zodat de threshold ladingdragersdichtheid lager is dan bij een single stripe 
DH diodelaser (EPL 84). Dit geeft een betere totale efficientie van het array. Vooral bij 
twee dimensionale array's met een aantal emitters tot tienduizend is deze verlaging van de 
thresholdstroomdichtheid belangrijk. 

6.4 Het spectrum van een diodelaser array 

Het spectrum van het diodelaser array is gemeten op twee verschillende manieren, met behulp 
van een vlakke Fabry-Perot Interferometer (FPI) en met een Optical Multichannel Analyzer 
(OMA) systeem. Deze paragraaf geeft een overzicht van de resultaten. 

Een vlakke FPI bestaat uit twee vlakke spiegels met een zeer hoge reflectiecoëfficiënt. 
De spiegels worden nauwkeurig evenwijdig aan elkaar gezet met een onderlinge afstand van 
0.1 mm, zodat de FSR van de vlakke FPI zeer groot is, ongeveer 1.5 THz. In golflengte 
termen komt deze FSR overeen met 3 nm. De lichtbundel van het array wordt loodrecht op 
de FPI uitgelijnd en een oscilloscoop geeft het transmissiesignaal van de FPI als functie van 
de modulatie van één van de spiegels weer. In figuur 6.4 staan foto's van enkele metingen 
bij een verschillende hoeveelheid stroom door het array weergegeven. De temperatuur van 
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Figuur 6.5: Het OMA systeem bestaat uit een monochromator, photomultiplier en CCD-array 
met beeldscherm. 

het array is bij deze metingen gestabiliseerd op 20 °C. De metingen tonen aan dat het array 
multimode werkt. Bij 1.05 Ith, iets boven de thresholdstroom werkt het array multimode op 
3 verschillende frequenties. Het frequentieverschil tussen twee pieken is 150 Ghz. Dit komt 
overeen met het frequentieverschil tussen twee opeenvolgende longitudinale modes van het 
array. Een hogere stroom vergroot het aantal longitudinale modes tot 7 modes bij 2.4 Ith, 

zie figuur 6.4. De breedte van één longitudinale mode neemt toe van ongeveer 40 Ghz bij 
1.05 Ith tot 70 Ghz bij 2.4 Ith· Een opsplitsing van een longitudinale mode in een aantal 
supermodes,zoals de coupled mode analysis beschrijft is met de vlakke FPI niet te zien. 
De grote lijnbreedte van de longitudinale modes duidt wel op de mogelijke aanwezigheid van 
supermodes. De resolutie van de FPI van 30 GHz is niet hoog genoeg om deze waar te nemen. 
De metingen komen goed overeen met de metingen van Scifres et al. [SCI 79]. Zij zijn een 
van de eerste onderzoekers die onderzoek gedaan hebben aan arrays. Metingen van Scifres 
laten zien dat een gain-guided array in multimode werkt, net zoals de metingen weergegeven 
in figuur 6.4. Het spectrum varieert van vijf longitudinale modes bij thresholdstroom tot tien 
bij een stroom van 3.3 Ith· De resolutie van de door Scifres gebruikte monochromator is niet 
goed genoeg om supermodes te kunnen waarnemen. De lijnbreedte van de longitudinale modes 
wordt groter bij toenemende stroom. Het is zeer goed mogelijk dat de brede longitudinale 
pieken uit meerdere supermodes bestaan. 

De metingen van het spectrum van het array zijn herhaald met een OMA systeem. Het 
OMA systeem is weergegeven in figuur 6.5. De opstelling bestaat uit een 1 meter monochro
mator met aan het uiteinde een CCD-array of een photomultiplier. Met een klapspiegel is het 
mogelijk het licht via de uitgangsspleet van de monochromator op het CCD-array of op de 
photomultiplier te laten vallen. Een beeldscherm geeft realtime het signaal op het CCD-array 
weer, maar het is niet mogelijk de data met een computer in te lezen. De nauwkeurigheid en 
de data-acquisitie mogelijkheden van de photomultiplier zijn beter, alleen heeft deze meetme
thode geen realtime mogelijkheden. De lichtbundel van het array gaat door een lens en valt op 
deingangsspleet van de monochromator, die zo klein mogelijk gemaakt, ongeveer 15 pm. Dit 
geeft een oplossend vermogen van de monochromator van beter dan 0.1 Á. De monochromator 
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Figuur 6.6: Het spectrum van het array gemeten met een OMA systeem. a) Totale spectrum 
bij 1.6 lth· b) Twee longitudinale modes bij 1.6 lth· Elke longitudinale mode is opgebouwd uit 
een aantal supermodes. 

is computer gestuurd. Figuur 6.6 laat metingen zien van de telsnelheid van de photomulti
plier als functie van de golflengte van de monochromator. Figuur 6.6 a) geeft het spectrum 
weer onder dezelfde omstandigheden als het spectrum in figuur 6.4 dat met een vlakke FPI is 
gemeten. De resolutie van de monochromator is beter dan die van de vlakke FPI. Bij 1.6 lth 

werkt het array in multimode op 4 à 5 verschillende longitudinale modes bij een golflengte 
van 810 nm. De longitudinale modes bezitten een extra structuur. Figuur 6.6 b) geeft een 
gedetailleerd beeld van twee longitudinale modes weer waar te zien is dat elke longitudinale 
mode is opgesplitst in een aantal supermodes. Bij 1.6 lth werkt het array in acht supermo
des, met een golflengteverschil tussen twee opeenvolgende supermodes van 0.16 A. Dit komt 
goed overeen met de voorspelde golflengte opsplitsing van supermodes door de coupled mode 
analysis, alleen het cosinus patroon uit vergelijking 5.11 in het golflengteverschil tussen su
permodes is niet waargenomen. De twee longitudinale modes uit figuur 6.6 b) lijken sterk op 
elkaar. Bij een hogere stroom ontstaan meer multiple longitudinale modes en neemt ook het 
aantal supermodes toe tot negen. 

Paoliet al. hebben soortgelijke metingen verricht [PAO 84] aan een gain guided array met 
11 emitters. De emitters zijn 4 Jlm breed, 250 Jlm lang met een afstand tussen het midden 
van twee emitters van 10 Jlm. Ook Paoli's array werkt in multimode. Zijn meting van de 
intensiteit als functie van de golflengte is weergegeven in figuur 6. 7. 

Het spectrum bestaat uit drie longitudinale mode clusters van vier pieken. Het golflengte 
verschil tussen twee longitudinale modes is ongeveer 3.2 A. Elke longitudinale mode is een 
cluster van een aantal supermodes met een onderlinge golflengteverschil van ongeveer 0.3 A, 
wat een grootte van het reële deel van de koppelingscoëfficiënt van 2 10-3 geeft. Deze metingen 
komen goed overeen met de metingen uit figuur 6.6. 
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Figuur 6.7: Het spectrum van een 11-emitter array dat in multimode werkt bij een stroom van 
1.3 lth· Het spectrum bestaat uit drie longitudinale mode clusters die elk onderverdeeld zijn 
in vier supermodes [PA 0 84]. 

6.5 N ear en far field patronen. 

De diffractie theorie en de coupled mode analysis doen beide uitspraken over het near en far 
field patroon van een diodelaser array. In deze paragraaf worden de resultaten besproken van 
metingen van het near en far field patroon van het diodelaser array. 

Het near field patroon is een weergave van de intensiteit van het EM-veld op het eindfacet 
van het array, ter grootte van ongeveer 100 J.LID. Met de f=9 mm lens wordt een afbeelding 
van het eindfacet gemaakt, gefocusseerd op een afstand van ongeveer 1 m. Het beeld is 
dan een 100-voudige vergroting van het eindfacet. Een digitale vermogensmeter met 10 J.LID 
pinhole is gemonteerd op een computergestuurde stappenmotor die het complete near field 
patroon opmeet in 480 stappen van 20 J.LID. Bij 1.05 lth bestaat het near field patroon uit 
9 pieken van vergelijkbare intensiteit. De blokjes onderaan figuur 6.8 geven de plaats aan 
van de emitters in het array. Op één piek na komen alle pieken in figuur 6.8 overeen met 
de plaats van een emitter. Eén piek heeft een afwijkende vorm en bevindt zich tussen twee 
emitters in. Bij 1.6 lth is het aantal pieken in het near field patroon toegenomen. Het totale 
aantal van ongeveer 20 pieken is groter dan het aantal emitters in het array. Op de plaats van 
één eruitter zijn meerdere pieken en dalen in de intensiteit en ook de gebieden tussen twee 
emitters in zenden veel licht uit. Een verdere toename van de stroom vergroot het aantal 
maxima. Bij 2.1 lth en 2.4 lth heeft de intensiteit bij eruitter 1 enkele intense scherpe pieken 
en dalen, zie figuur 6.8. 

Paoli et al. heeft ook metingen gedaan van het near field patroon van een diodelaser array 
[PAO 84], weergegeven in figuur 6.9. Anders dan in figuur 6.8 wat het near field patroon van 
een groot aantal supermodes tegelijkertijd weergeeft heeft Paoli metingen gedaan van het near 
field patroon van steeds één supermode. Figuur 6.9 geeft de near field patronen voor twee 
verschillende supermodes van één longitudinale mode weer, zie figuur 6.7. Deze longitudinale 
mode is uitgekozen omdat de intensiteiten van de vier pieken ongeveer even sterk zijn. De 
verticale lijnen in figuur 6.9 geven de plaatsen van het midden van de emitters aan en op de 
x-as staat de relatieve afstand tot het midden van het array uit. Mode a heeft de hoogste 
golflengte en een near field patroon dat symmetrisch is ten opzichte van het midden van het 
array. De hoogste intensiteitspiek bevindt zich in het midden van het eindfacet. Wanneer we 
dit vergelijken met de berekeningen van de coupled mode analysis komt het near field patroon 
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Figuur 6.8: Het near field patroon van het diodelaser array bij een stroom van a) 1.05 Ith en 
b) 2.4 Ith· 

van de laagste (L = 1) en van de hoogste supermode (L = 11) hiermee overeen. Mode b heeft 
ook een symmetrisch near field patroon ten opzichte van het midden van het array, met een 
relatief intensiteitsminimum midden op het eindfacet. Deze mode kan geïdentificeerd worden 
als de L = 2 of L = 10 supermode. Op deze manier kunnen supermodes dus geidentificeerd 
worden. Wanneer figuur 6.8 vergeleken wordt met figuur 6.9 blijkt dat de meting bij 1.05 Ith 

het beste overeen komt met Paoli's meting. Metingen bij hogere stromen laten een totaal 
ander beeld zien. 

Het far field patroon van een diodelaser array is op een afstand groter dan de afmetingen 
van de chip te meten. Bij een meting van het far field patroon wordt de lens verwijderd. 
De meting verloopt hetzelfde als een meting van het near field patroon, alleen bevindt de 
vermogensmeter zich op een afstand van 5 cm van het eindfacet. Het far field patroon is 
gemeten bij verschillende waarden van de stroom door het array. Bij 1.05 Ith bestaat het 
far field patroon uit twee evenhoge pieken op 1.5° ± 0.15° symmetrisch rond de as, met 
enkele kleinere pieken ertussen in. De intensiteit op de as is erg klein. Bij 2.4 Ith bestaat 
uit meerdere pieken en is het patroon sterk asymmetrisch. Ook op de as is veel intensiteit 
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Figuur 6.9: Het near field patroon van een 11-emitter array dat in multimode werkt. De 
grafieken a en b geven het near field patroon bij bepaalde golflengten weer. Deze near field 
profielen zijn afkomstig van de supermodes a en b van een longitudinale mode cluster, zie 
figuur 6. 7 {PAO 84}. 

aanwezig. 
In figuur 6.11 staan de plaatsen van de pieken in het far field patroon uitgezet als functie 

van de injectiestroom. Bij een toenemende stroom worden de pieken breder en verschuiven 
verder van de as af en is ook op de as veel intensiteit aanwezig. Het far field patroon bij 1.05 lth 

is goed te verklaren met de diffractie theorie of de coupled mode analysis. De diffractie theorie 
berekent voor de uit-fase mode een far field patroon dat bestaat uit twee pieken op ± 2.2° 
van de as. Bij 1.6 lth bestaat het patroon ook uit twee pieken symmetrisch rond de as. Bij 
grotere stromen splitst één piek zich in drie pieken, zie figuur 6.10 en is het patroon sterk 
asymmetrisch. Ook het near field patroon laat bij hogere stromen een asymmetrie zien. De 
intensiteit is dan bij één emitter aan de buitenkant van het array het sterker dan bij de 
overigen 

Andrews et al. hebben metingen gedaan van het far field patroon bij de golflengte van 
één supermode, weergegeven in figuur 6.12 [AND 85]. Het far field patroon van mode a komt 
goed overeen met het dubbel gepiekte far field patroon van de hoogste orde supermode. De 
patronen van de modes b tfm d bestaan uit meerdere pieken waarvan de sterkste pieken 
verder uit elkaar liggen dan de twee pieken van de hoogste orde supermode a. Dit is niet te 
verklaren met de coupled mode analysis. De metingen uit figuur 6.10 tonen far field patronen 
van een groot aantal supermodes tegelijkertijd. Toch komt de meting bij 1.05 Ith goed overeen 
met de meting van Andrews uit figuur 6.12 a). De meting bij 1.6 lth komt overeen met de 
som van de metingen a) en b) van figuur 6.12. 

Volgens de coupled mode analysis heeft iedere supermode zijn eigen far field patroon. De 
near en far field patronen uit de figuren 6.8 en 6.10 zijn afkomstig van meerdere supermodes 
tegelijkertijd. Om enig inzicht te krijgen welk gedeelte van het far field patroon van welke 
supermode afkomstig is, zijn de volgende metingen gedaan. Het far field patroon wordt 
met behulp van de f=9 lens vergroot tot een lichtvlek van ongeveer 2 bij 2 cm. Steeds een 
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Figuur 6.10: Het far field patroon van een diodelaser array bij een stroom van a) 1.05 lth en 
b) 2.4 lth· 

ander gedeelte van het far field patroon wordt door de ingangsspleet van de monochromator 
doorgelaten. Figuur 6.13 geeft de resultaten weer van deze metingen. In de figuur is de 
telsnelheid van de photomultiplier uitgezet tegen de golflengte van de monochromator. In 
figuur 6.13 is duidelijk te zien dat de intensiteit van de supermodes afhankelijk is van welk 
gedeelte door de ingangsspleet van de monochromator wordt doorgelaten. Bij a) valt een 
gedeelte van het far field patroon van ver van de as af op de ingangsspleet. Supermodes met 
een lage golflengte bezitten dan de sterkste intensiteit. Figuur 6.13 b) toont het spectrum 
wanneer een gedeelte van het midden van het far field patroon op de ingangsspleet valt. 
Supermodes met een hoge golflengte bezitten dan de sterkste intensiteit. 
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Figuur 6.11: De plaats van de pieken in het far field patroon als functie van de injectiestroom. 
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Figuur 6.12: De grafiek aan de linkerkant geeft een longitudinaal mode cluster weer dat bestaat 
uit vier verschillende modes, genummerd van a· · ·d. De vier grafieken aan de rechterkant geven 
het far field patroon van iedere mode weer {AND 85}. 

54 



30 25 ....-------------. 
a) b) 

-. 
::::J 

CU 

-4D 
-~ 
(/) 

c 
4D 

~ -c 

0 
) \ ) \ 

8115 8117 8119 8121 8115 8117 8119 8121 

Golflengte [.!.] 

Figuur 6.13: Twee longitudinale modes van verschillende gedeeltes van het far field patroon. 

6.6 Discussie. 

Metingen van het spectrum van het array tonen aan dat het array bij thresholdstroorn in 
multirnode werkt. De resolutie van het OMA-systeem is goed genoeg om supermodes waar 
te nemen. Het aantal supermodes per longitudinale mode kan zo groot zijn als negen. Dit 
is een groot aantal maar valt nog binnen het maximale aantal van tien volgens de coupled 
mode analysis. Het golflengteverschil tussen twee opeenvolgende supermodes is constant. Het 
cosinus-patroon uit vergelijking 5.11 is niet waargenomen. 

De gemeten near field patronen zijn de som van de near field patronen van verschillende 
supermodes. Het is niet mogelijk de verschillende supermodes door hun near field patroon 
te identificeren omdat ze gelijktijdig bestaan. Bij 1.05 Ith bestaat het near field patroon 
uit negen pieken. Met behulp van deze pieken is het mogelijk de plaats van de ernitters te 
bepalen. Bij hogere stromen is het aantal pieken groter dan het aantal ernitters. Volgens de 
coupled mode analysis is dit onmogelijk. De metingen van het near field patroon zijn zeer 
stabiel, zodat ruis hier niet de oorzaak van is. 

Het far field patroon bij 1.05 Ith bestaat uit twee pieken waarvan de plaats niet precies 
overeen komt met de diffractie theorie. Een vergroting van de stroom verschuift de pieken 
verder van de as en veroorzaakt het ontstaan van enige asymmetrische pieken op nog grotere 
aJstand van de as. De gemeten near en far field patronen bij hogere stromen zijn sterk 
afwijkend van de verwachtingen uit hoofdstuk 5. 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat vooral de metingen bij stromen groter dan 
de thresholdstroom niet te verklaren zijn met de modellen uit hoofdstuk 5. Het is mogelijk 
dat een van de uitgangspunten van deze modellen niet juist is. 

De elektrische velden in de emitters van een gain-guided array zijn niet sterk opgesloten 
in laterale richting. Eén emitter in een gain-guided array kan gekoppeld zijn met al zijn buren 
in plaats van alleen met zijn naaste buren. Naar aanleiding hiervan ontwikkelden een aantal 
onderzoekers, onder wie Hadley et al. een model voor de output van een gain-guided array 
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[HAD 87], [TWU 86]. Het uitgangspunt van dit model is het beschrijven van een array als 
een 'braad area resonator' in plaats van een serie gekoppelde golfpijpen. Golffronten kunnen 
zich onder een hoek met de array-as voortplanten en multiple reflecties van de eindfacetten 
zorgen ervoor dat alle emitters in het array met elkaar gekoppeld zijn. 

Het Braad Area Resonator (BAR)-model ziet er als volgt uit. De optische eigenschappen 
van het array worden veranderd door de injectie van ladingdragers. De ladingdragers stromen 
door de kanalen in hetp-AlGaAs die door protonen implementatie zijn gevormd waarna ze in 
een gebied komen waar ze diffunderen. Ten eerste wordt in dit model de diffusievergelijking 
opgelost om het ladingdragersprofiel in de laterale richting te bepalen. Hiermee is het mo
gelijk het laterale gainprofiel te berekenen. Met behulp van de "Beam propagatie methode" 
[AGR 84] wordt het laterale veld profiel bepaald. Effecten zoals de koppeling van elektrische 
velden van de emitters en index anti guiding worden meegenomen in het model. Index anti 
guiding is het proces dat de brekingsindex van het gebied waar de ladingdragers dichtheid 
groot is wordt verhoogd ten opzichte van de omhullende gebieden. Het licht ondervindt dan 
een breking van de as af naar de gebieden met een lagere ladingdragers dichtheid. Deze bre
king is tegengesteld aan de richting waarin de gain guiding de lichtbundel geleidt, vandaar 
de naam anti guiding. Uiteindelijk berekent het BAR-model eigenmodes v waarin het array 
kan gaan werken. Elke eigenmode is een voorschrift voor de amplitude en de fase van het 
elektrische veld in de individuele emitters in het array, analoog aan de supermodes van de 
coupled mode analysis. De precieze methode die Hadley gebruikt om de eigenmodes van een 
gain guided array te bepalen is erg ingewikkeld en ondoorzichtig. Voor een exacte beschrij
ving van het BAR-model wordt verwezen naar de artikelen [HAD 87], [AGR 84], [VER 90]. 
Onder threshold condities wordt met dit model de gain, de resonantie frequentie, het near 
field patroon en het far field patroon van de eigenmodes bepaald. 

Een van de uitkomsten van deze theorie is dat het array in een oneindig aantal eigenmodes 
kan werken. Het near en far field patroon van de eerste acht eigenmodes van een vijf emitter 
array staan weergegeven in figuur 6.14. Het model beschrijft het bestaan van een aantal eigen
modes van een gain-guided array dat groter is dan het aantal emitters in het array. Volgens 
de coupled mode analysis zou een vijf emitter gain guided array slechts in vijf verschillende 
eigenmodes ( supermodes) kunnen werken. De near field en far field patronen van de eerste 
vijf eigenmodes die Hadley berekend heeft komen goed overeen met de near field en far field 
patronen van de vijf supermodes die de coupled mode analysis afleidt. De v = 1 eigenmode 
heeft een far field patroon dat bestaat uit één centrale piek. De v = 5 eigenmode heeft een 
near field patroon met een intensiteits maximum bij elke emitter en een far field patroon dat 
bestaat uit twee off-axis pieken. 

De hogere orde eigenmodes, de v = 6 · · · 8 eigenmodes worden veroorzaakt door de sterke 
koppeling van de elektrische velden in de emitters van een gain-guided array. De koppeling is 
direct afhankelijk van de hoek die de golffronten maken met de array-as. Hadley veronderstelt 
dat de golffronten van de lagere orde eigenmodes een kleine hoek met de array-as maken en 
de hogere orde eigenmodes een grotere hoek, zodat alle emitters door middel van multiple 
reflecties aan de eindfacetten gekoppeld zijn, zie figuur 6.15. 

De hogere orde eigenmodes, de v = 6 · · · 8 eigenmodes hebben net zoveel intensiteits
minima in het near field patroon als hun mode getal. Aangezien het mode getal groter is dan 
het aantal emitters in het array bevinden zich bij een hogere orde eigenmode één of meerdere 
nuldoorgangen in de elektrische veld amplitude op de plaats van een emitter. Een eigenschap 
van een hogere orde eigenmode is dat de near field intensiteitsverdeling verder van de centrale 
gain regio verschuift met toenemend mode getal. De intensiteits maxima bevinden zich aan 
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Figuur 6.14: De berekende near field en far field patronen van een 5-emitter gain guided array 
dat net boven de thresholdstroom werkt {HAD 87}. 
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Figuur 6.15: Golffronten kunnen zich in een gain guided array onder een hoek met de array-as 
voortplanten. 
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Figuur 6.16: De gain en relatieve golflengte verschillen van de eerste acht eigenmodes van 
een 5-emitter gain-guided array. Het array werkt net boven zijn thresholdstroom {HAD 87}. 

de zijkanten van het array, met een relatief minimum in het midden van het array. Het model 
berekent een oneindig aantal eigenmodes, maar vanwege hun slechte overlap met de hogere 
gain gebieden zal de gain van een hogere orde eigenmode snel afnemen met toenemend mode 
getal. Karakteristiek voor een hogere orde eigenmode is een far field patroon dat bestaat uit 
twee pieken, die verder uit elkaar liggen dan je zou verwachten uit interferentie overwegingen 
(zie figuur 6.14 en de diffractie theorie). 

Hadley berekent ook de gain en relatieve golflengte verschillen van de eigenmodes. In 
figuur 6.16 staan deze weergegeven als functie van het mode getal. Ook dit model berekent 
dat de hoogste orde supermode, de v = 5 eigenmode de hoogste gain heeft. De gain van de 
hogere orde eigenmodes neemt snel af met toenemend mode getal, zoals eerder voorspeld is. 
De laagste eigenmode heeft de hoogste golflengte. 

De theorie is ook toegepast op een array met tien emitters. Hierbij lukte het niet om de 
lagere orde modes te bepalen (v = 1· · · 9), met uitzondering van de v = 1 mode. Hadley heeft 
zelf ook enige metingen gedaan van hogere orde eigenmodes. Figuur 6.17 geeft een overzicht 
van enkele metingen. Het aantal intensiteitsminima in de gemeten near field patronen is 
groter dan het aantal emitters in het array. Ook zijn duidelijk een aantal intensiteitsminima 
in de near field patronen te zien precies op de plaats van een emitter. De gemeten near field 
en far field patronen komen goed overeen met de berekende patronen. Het far field patroon 
bestaat uit een aantal pieken, met de grootste intensiteit voor de pieken die het verst uit 
elkaar liggen, analoog aan de voorspellingen voor hogere orde eigenmodes. Het 10-emitter 
gain guided array werkt bij een stroom van 1.02Ith tot 1.06Ith in de v = 11 hogere orde 
eigenmode. Het is niet waarschijnlijk dat een array vrijwillig in een nog hogere eigenmode 
gaat laseren, omdat de gain snel afneemt bij toenemend mode getal. 

Dat nog hogere orde eigenmodes bestaan is te verifieren met behulp van de techniek van 
injection seeding. Bij injection seeding wordt gebruik gemaakt van een laser die licht in 
het array injecteerd. De golflengte van de laser wordt afgeregeld op de golflengte van de 
eigenmode. De lijnbreedte van de laser moet klein zijn ( < 2 Mhz) zodat maar één eigenmode 
tegelijk gaat laseren. Het licht van de laser wordt gefocusseerd tot een spot met een doorsnede 
kleiner dan 5 JLm. Met deze techniek is het mogelijk om het array te laten werken in de 
v = 10 · · ·15 eigenmode. De eigenmode v = 13 van figuur 6.17 is op deze manier te voorschijn 
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Figuur 6.17: Gemeten a) en berekende b} near field en far field patronen van hogere orde 
eigenmodes van een 10-emitter gain-guided array. Als voorbeeld staan de v = 11 en v = 13 
eigenmode weergegeven {HAD 87}. 

gehaald. De metingen van Andrews uit figuur 6.12 en Hadley uit figuur 6.17 zijn te verklaren 
met behulp van het hogere orde eigenmode BAR model. 

Onder threshold condities zijn de metingen uit de figuren 6.4, 6.6, 6.8 en 6.10 van het 
spectrum en het near en far field patroon te verklaren met de coupled mode analysis. Bij 
grotere stromen wordt het aantal minima en maxima in het near field patroon groter dan 
het aantal emitters, geheel volgens het BAR model, zodat we aannemen dat wanneer de 
stroom toeneemt het array in meerdere hogere orde eigenmodes begint te werken. Hèt far 
field patroon wijst hier ook op. Bij hogere stromen verschuiven de twee pieken verder van de 
as, analoog aan de theorie van hogere eigenmodes. Het ontstaan van asymmetrische pieken 
wordt waarschijnlijk door enige onzuiverheden in het array veroorzaakt. 

6. 7 Conclusies. 

De diffractie theorie is een eenvoudige theorie die het far field patroon van een array beschrijft. 
Het ontstaan van supermodes en de golflengteverschillen tussen de supermodes is te begrijpen 
met de coupled mode analysis. Toch laten de metingen zien dat deze twee modellen slechts 
benaderingen zijn van de werkelijkheid. De niet erg inzichtelijke theorie van hogere orde 
eigenmodes geeft nog de beste beschrijving van het spectrum en de near en far field patronen 
van een gain-guided diodelaser array. 

De theorie over de werking van diodelaser array's is nog steeds in ontwikkeling. De cou
pled mode analysis komt nog het dichtst in de buurt met het berekenen van de supermodes 
en het near en far field patroon van een index-guided diodelaser array. Het nadeel hiervan is 
dat een index-guided diodelaser array niet commercieel te verkrijgen is. Sinds kort bestaat 
er een analytische theorie met dezelfde uitgangspunten als het BAR-model die de werking 
van een gain guided diodelaser array beschrijft [VER 90]. Ook dynamische theoriën die ver
klaren waarom het diodelaser array in multiple longitudinale modes werkt en bepaalt welke 
supermodes gaan laseren na het inschakelen van de stroom door het array zijn tot nu toe niet 
volledig [MEN 90]. 
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Hoofdstuk 7 

Bestaat een single-mode diodelaser 
array? 

7.1 Inleiding 

Metingen uit hoofdstuk 6 laten zien dat een gain-guided diodelaser array zowel in multiple 
longitudinale modes als in multiple supermodes werkt. Omdat dit vermogen wordt verspreid 
over alle modes waarin het array werkt, is het vermogen van één supermode beperkt. Voor 
toepassingen zoals het optisch pompen van een LNA-laser is dit niet nadelig, maar voor toe
passingen waarbij een hoog vermogen bij een atomaire lijn gevraagd wordt zoals spectroscopie 
en laserkoeling wel. Voor spectroscopische doeleinden moet het array in single-mode werken 
met een kleine lijnbreedte. 

Analoog aan de hoofdstukken 3 en 4 kunnen ook de spectrale eigenschappen van het array 
door optische terugkoppeling veranderd worden. Paragraaf 7.2 geeft de resultaten weer van 
zwakke optische terugkoppeling in een diodelaser array, waarbij dezelfde opstelling is gebruikt 
als in hoofdstuk 3 voor een single stripe DH diodelaser. 

Een andere methode om de spectrale eigenschappen van een array te veranderen is het 
injecteren van licht van een andere spectraal goed gedefinieerde laser in het array. In paragraaf 
6.6 is de methode van injection seeding beschreven waarmee het mogelijk is het array in hogere 
orde eigenmodes te laten werken waar het array normaal niet in werkt. Paragraaf 7.3 gaat in 
op de mogelijkheden het array op deze manier single-mode op de gewenste golflengte te laten 
werken. 

7.2 Optische terugkoppeling in een diodelaser array 

In de opstelling wordt, identiek aan de opstelling uit paragraaf 4.2, met behulp van een glas
plaatje een klein gedeelte van de uitgezonden lichtbundel in het array teruggekoppeld. De 
afstand tussen het array-eindfacet en het glasplaatje is de kleinst mogelijke afstand waarbij 
het glasplaatje op nanometer-schaal nog vrij te bewegen is ( ~ 150 J.Lm). Met het 0 MA
systeem wordt het spectrum op dezelfde manier gemeten als in paragraaf 6.6. De resultaten 
van zwakke optische terugkoppeling in het array in figuur 7.1laten zien dat zwakke optische 
terugkoppeling het spectrum sterk verandert. Sommige longitudinale modes en supermodes 
worden uitgedoofd, andere juist sterker aangeslagen. Het verplaatsen van het glasplaatje op 
nanometer-schaal heeft tot gevolg dat weer andere longitudinale modes en supermodes of 
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Figuur 7.1: a) Het spectrum van een diodelaser array is gemeten bij 1.05 lth met behulp van 
het OMA systeem van figuur 6.5. b) Hetzelfde spectrum bij zwakke optische terugkoppeling. 
De intensiteitsschaal in a) en b) zijn niet in verhouding tot elkaar getekend. 

uitgedoofd of aangeslagen worden. Bij 1.05 lth, vlak boven de laserdrempel, is het moge
lijk alle longitudinale modes op één na uit te doven, zodat het array in single-mode werkt 
(zie figuur 7.1 ). 

De single-mode werking is zo goed dat de Michelson lnterferometer in staat is de golflengte 
te meten. De resolutie van de MI is niet goed genoeg om het golflengteverschil tussen twee 
supermodes te kunnen waarnemen, zodat mode-hoppen tussen twee supermodes als gevolg 
van het verplaatsen van het glasplaatje niet te zien is. Het maximale aantal verschillende 
longitudinale modes dat aangeslagen wordt is zes, waaruit de lengte van de externe trilholte 
van 170 p,m direct volgt (paragraaf 3.5). Ondanks de open behuizing van het array is het niet 
gemakkelijk deze afstand te verkleinen, omdat het zeer moeilijk is twee vlakke platen op een 
onderlinge afstand van enkele micrometers te krijgen zonder dat ze contact maken. 

Het near field patroon van het zwak teruggekopelde array is ook gemeten. De meetme
thode is hetzelfde als in paragraaf 6.5, alleen splitst een beamsplitter 10 % van de lichtbundel 
af in een scannende FPI met een FSR van 2.5 GHz. Wanneer het glasplaatje op nanometer
schaal verplaatst wordt is op het oscilloscoopbeeld prachtig het mode-hoppen te zien. Wij 
zien één intense piek zien omringd door twee á drie zwakkere pieken, welke afkomstig van 
andere supermodes. Het teruggekoppelde array werkt dus "sterk" single longitudinale mode 
en "zwak" single supermode. Het near field patroon bestaat afhankelijk van de plaats van 
het glasplaatje uit tien tot elf pieken, in vergelijking met negen pieken zonder optische te
rugkoppeling. Een kleine verplaatsing van het glasplaatje heeft invloed op de intensiteit van 
de pieken in het near field patroon, omdat dit de superpositie is van de near field patronen 
van de verschillende supermodes waarin het array werkt. Een verandering in de plaats van 
het glasplaatje geeft een andere reflectie van de verschillende supermodes, zodat bepaalde 
supermodes intenser worden en andere uitdoven en het near field patroon overeenkomstig 
verandert. 

61 



.-::: 
CD 

.-::: 
Cl) 

c 
CD -c 

8 
a) 

0 
8110 

..... Alv lf l,N ~ 

8120 8130 

4 
b) 

.J~ 0 
8140 8110 

Golflengte [A] 

l.o.l \...VL..J \J VUJ u \.-1 

8120 8130 8140 

Figuur 7.2: a) Het spectrum van een diodelaser array is gemeten bij 2.4 Ith met behulp van 
het OMA systeem van figuur 6.5. b) Hetzelfde spectrum bij zwakke optische terugkoppeling. 
De intensiteitsschaal in a) en b) zijn niet in verhouding tot elkaar getekend. 

Figuur 7.2 geeft metingen weer van het spectrum van een zwak optisch teruggekoppeld 
array bij een injectiestroom van 2.4 Ith· Een verandering van de plaats van het glasplaatje 
laat weer bepaalde longitudinale modes en supermodes uitdoven en slaat andere aan. In 
tegenstelling tot de situatie bij 1.05 Ith is het nu niet mogelijk het array single-mode te laten 
werken. 

Hemmati et al. heeft met een soortgelijke opstelling metingen verricht van het spectrum 
van een gain-guided diodelaser array [HEM 87]. Hij slaagt erin het array ook bij hogere injec
tiestromen in single-mode te laten werken door middel van zwakke optische terugkoppeling 
van een glasplaatje. De externe trilholte is in zijn geval kleiner dan 10 J-Lm. De hoeveelheid 
teruggekoppeld licht is bij Hemmati een factor 160 keer groter dan bij de opstelling in dit 
verslag, wat resulteert in een feedback parameter C van 1.6 10-3 zodat de terugkoppeling 
van deze kleine afstand ook nog steeds zwak is volgens de classificatie van R. Tkach en A. 
Chraplyvy [TKA 86]. 

Single-mode werking van het array kan bereikt worden door optische terugkoppeling. In 
de literatuur is dit gedaan door terugkoppeling aan een rooster, aan een GRIN-lens met 
goud coating [CHA 87], [CHA 89] of aan een glasplaatje op zeer korte afstand van het array
eindfacet [HEM 87]. Met de opstelling uit dit afstudeer onderzoek is de teruggekoppelde hoe
veelheid licht bij grotere injectiestromen te gering om de multimode output in een single-mode 
output te veranderen. Wanneer de opzet van terugkoppelen met behulp van een glasplaatje 
wordt aangehouden kan de opstelling op verschillende manieren aangepast worden, zodat de 
teruggekoppelde hoeveelheid licht groter wordt. De opstelling kan zo veranderd worden dat de 
externe trilholte, analoog aan die van Hemmati verkleind kan worden tot kleiner dan 10 J-Lm. 
De hoeveelheid teruggekoppeld licht is ook eenvoudig te vergroten door het aanbrengen van 
een reflectiecoating (R= 10 · · · 30 %) op de voorkant van het glasplaat je. Deze laatste optie 
is het eenvoudigst te realiseren. Met een gecoat glasplaatje in de opstelling is de verwach-
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Figuur 7.3: De spectrale eigenschappen van een diodelaser array zijn te verbeteren met in
jection locking waarvan de opstelling is weergegeven. De master laser injecteert licht in het 
array [HOH 85]. 

ting dat het zwak teruggekoppelde array in single longitudinale mode én in single supermode 
gaat werken. Wanneer het array in single-supermode werkt is het mogelijk de lijnbreedte 
te versmallen door optische terugkoppeling van een V-mode confocale Fabry-Perot zodat op 
deze manier het array een zeer geschikte licht bron is voor spectroscopische toepassingen en 
laser koeling. 

7.3 Injection locking van een diodelaser array 

Een opstelling voor injection locking is weergegeven in figuur 7.3 waarmee het mogelijk is 
de spectrale eigenschappen van het array te veranderen door het injecteren van licht van 
een andere laser, genaamd de master laser (ML). Het grootste gedeelte van de uitgezonden 
licht bundel wordt gefocusseerd door een ( cylindrische) lens vlak voor het array. Spiegel M 
reflecteert een klein gedeelte van de lichtbundel op een CCD-array om een weergave te krijgen 
van het far field patroon. Een polaire beamsplitter splitst het verticaal gepolariseerde gedeelte 
van de lichtbundel af. Dit gedeelte wordt met behulp van een lens afgebeeld op een tweede 
CCD-array om een continue weergave te krijgen van het near field patroon. Een tweede 
beamsplitter splitst een gedeelte van de lichtbundel af op een FPI en een monochromator met 
OMA systeem (Spectrometer) om gelijktijdig de lijnbreedte en het spectrum van het array 
te meten. Een belangrijk element in de opstelling is de isolator, een optische diode die alleen 
licht van de ML naar het array doorlaat en terugkomende straling sterk onderdrukt. Een klein 
beetje geïnjecteerd licht van het array op de ML verstoort reeds de werking van de ML, zodat 
de isolator van goede kwaliteit moet zijn (30 dB minimaal (factor 103 in intensiteit), 60 dB 
(factor 106 in intensiteit) wordt ook vaak gebruikt in de literatuur). Als master laser kan 
elke soort laser gebruikt worden, in de literatuur zijn hiervoor single stripe DH diodelasers 
[GOL 87], cw-dye lasers [HOH 85] of lijnbreedte versmalde diodelasers [SHA 89] gebruikt. 
In de opstelling bevinden zich verder nog een FPI en Spectrometer om de lijnbreedte en 
golflengte van de ML te bepalen en een variabele verzwakker om het geïnjecteerde vermogen 
in te stellen. Met de opstelling uit figuur 7.3 is het in real time mogelijk de golflengte van 

63 



INJECT!D BEAM 

------w------

Figuur 7.4: Om de spectrale eigenschappen van het array te verbeteren wordt licht van een 
andere laser in het array geïnjecteerd waarna dit wordt versterkt. Lichtgolven kunnen zich in 
het array voortplanten onder een hoek met de array-as {ABB 88}. 

de ML op een bepaalde waarde in te stellen en te kijken naar de veranderingen in frequentie, 
lijnbreedte en het far en near field patroon van de uitgezonden lichtbundel van het array. 

Wanneer licht van een andere laser in het array wordt geïnjecteerd zijn de theoretische 
modellen uit hoofdstuk 5 en 6 niet meer geldig. Een eenvoudig model dat een kwalitatieve 
beschrijving geeft van injection locking van een array is het Fabry Perot model [ABB 88), 
[SHA 89). Het model gaat uit van een gain-guided diodelaser array dat boven threshold werkt, 
de uitgezonden licht bundel van het ongestoorde array is multimode en bestaat ruimtelijk 
gezien uit twee pieken rond de array-as. In figuur 7.4 staat een array weergegeven waar 
licht in wordt geïnjecteerd. De waist van de geïnjecteerde lichtbundel bevindt zich op het 
eindfacet van het array en de bundel maakt een vrij grote hoek (18°) met de array-as. We 
nemen aan dat het geïnjecteerde licht een Gaussisch profiel heeft met een golflengte die overeen 
komt met de golflengte van één van de longitudinale modes van het ongestoorde array. Het 
geïnjecteerde licht wordt in het array versterkt en gereflecteerd aan de eindfacetten. Het gain
guided array wordt in dit model voorgesteld als één grote trilholte. Zoals al eerder gezegd 
kunnen lichtgolven zich in een gain-guided array voortplanten onder een hoek met de array-as 
(figuur 7.4). De gebieden in het array die de geïnjecteerde lichtbundel niet passeert worden 
niet beïnvloed en werken op dezelfde manier als het ongestoorde array. Om het gehele array 
te beïnvloeden moet de hoek tussen de geïnjecteerde lichtbundel en de array-as klein zijn, 
ongeveer 3° à 4 ° zodat multiple reflecties van de eindfacetten het gehele array bestrijken. De 
achterkant van het array bezit standaard een coating en heeft een intensiteitsreflectiecoëffici
ent van meer dan 99 %. De voorkant van het array bezit geen extra coating. Bij iedere reflectie 
aan de voorkant zendt het array een lichtbundel uit. In figuur 7.5 staat het spectrum van 
een ML-geïnjecteerd array weergegeven. Het ongestoorde array werkt in multimode (figuur 
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Figuur 7.5: Een ongestoord diodelaser array werkt in multimode a). Een ML-geïnjecteerd 
array werkt met het totale vermogen in dezelfde mode als de master laser {SHA 89}. 

7.5 a)) terwijl het array onder injection locking in single-mode werkt. De golflengte en de 
lijnbreedte van het array komen overeen met die van de ML. De intensiteit van het array 
is vele malen groter dan die van de geïnjecteerde lichtbundel: het array gedraagt zicht als 
versterker. Wanneer de ML in single-mode en met een kleine lijnbreedte werkt kan het ML
geïnjecteerd array met zijn totaal vermogen in dezelfde mode met dezelfde lijnbreedte werken. 
In figuur 7.5 is te zien dat de golflengte van de ML niet precies overeen hoeft te komen met 
één van de longitudinale modes waar het ongestoorde array op werkt. Een ML-geïnjecteerd 
array is een "ideale versterker" van de ML lichtbundel. 

Het near field patroon bestaat nu uit een aantal Gaussische profielen op de plaats van de 
uittredende lichtbundels. Het far field patroon wordt gevormd door het interferentiepatroon 
van de uittredende lichtbundels vermenigvuldigd met het Gaussische bundelprofiel van één 
van de uittredende lichtbundels. Het far field patroon van een ongestoorde, gain-guided 
diodelaser array bestaat uit twee pieken op ± 3° van de array-as. De beste resultaten van 
injection locking worden gehaald met een ML bundel die een hoek van ongeveer 4° met de 
array-as maakt. Het far field van het ML-geïnjecteerd array bestaat dan uit één piek op 
ongeveer -4° van de array-as. Injection lockingis in staat het ongunstige far field patroon van 
twee pieken te veranderen in een far field dat bestaat uit slechts één piek. 

Als criterium voor succesvol injection locking eisen wij dat het array in single-mode werkt 
en meer dan de helft van het vermogen zich in de ene piek in het far field patroon bevindt. Dit 
stelt een aantal voorwaarden voor de hoek met de array-as, de spotgrootte, het geïnjecteerde 
vermogen en de golflengte van de ML. In het bovenstaande is aangetoond dat een hoek van 
ongeveer 4 ° gunstig is. De ideale spotgrootte van de ML bundel op het eindfacet van het 
array is precies de helft van de breedte van het aktieve gedeelte. De plaats van de spot moet 
zich van de rand van het array tot aan het midden bevinden [CHU 87]. 

Een maat voor de hoeveelheid vermogen dat nodig is injection locking is de small-signal 
gain G, gedefinieerd als 

(7.1) 

65 



waarbij PIA het vermogen in de ene piek in het far field patroon van het array is en PML 

het geïnjecteerde vermogen van de ML. Dit is ook een definitie van de prestatie van een ML
geïnjecteerd array als een versterker. De grootste waarden van G zijn in de orde van 33 dB 
(factor 2000 in intensiteit) [GOL 87]. Voor een vermogen van 500 mW is een ML nodig met 
een vermogen van ongeveer 11 m W, dat wil zeggen G ::::: 50. 

Ook aan de golflengte van de ML worden voorwaarden gesteld. Het licht van de ML moet 
bijna resonant zijn met een van de modes van een enkele emitter van het array. Deze situatie 
wordt beschreven door de volgende vergelijking 

ÀML 
ncavlcav cos ~i = a-2-, (7.2) 

met ÀML de golflengte van de ML, ~i de interne hoek tussen de geïnjecteerde lichtbundel en 
de array-as en a een geheel getal. Een externe hoek van 4° geeft een interne hoek van 1° 
zodat de geïnjecteerde lichtbundel na één rondgang door de lasertrilholte ongeveer de afstand 
tussen twee emitters in de richting loodrecht op de array-as heeft afgelegd. De modes in een 
emitter van het array voldoen aan de faseconditie 

(7.3) 

met Àem de golflengte van een lasermode van eenemitterenbeen geheel getal. Wanneer deze 
twee vergelijkingen van elkaar worden afgetrokken geeft dit een vergelijking voor de interne 
hoek 

(7.4) 

met !:ik de detuning tussen de ML en de resonante lasermodes van een emitter en j een 
klein negatief geheel getal. Experimenteel wordt de beste injection locking bereikt met een 
detuning van ongeveer 30 GHz [SHA 89]. Een parameter die de stabiliteit van injection 
locking beschrijft is de "locking bandwidth". Deze is gedefinieerd als de detuning van de ML 
waarbij meer dan de helft van het maximale array vermogen zich in de ene piek in het far field 
patroon bevindt. De locking bandwidth is in de orde van 10 tot 60 GHz [GOL 87], [HOH 85], 
zodat de frequentie van de ML niet precies overeen hoeft te komen met een array eigenmode 
om toch het array te injection loeken. De locking bandwidth geeft wel een extra eis aan de 
temperatuurstabilisatie van de ML en het array, die beter moet zijn dan 0.1 °C. Met de black 
box opstelling beschreven in paragraaf 2.3 is dit geen probleem. 

Een effect dat optreedt bij injection locking is het veranderen van de hoek van de ene 
piek in het far field patroon bij een kleine verstemming van de frequentie van de ML. Dit 
effect wordt angular beam steering genoemd en is als volgt te verklaren. De fase van de 
uitgezonden lichtbundels op het eindfacet van het array is gelijk aan 21rncavlcav/ ÀML· Een 
detuning van de frequentie van de ML geeft een ander faseverschil tussen de uitgezonden 
Gaussische bundels (figuur 7.4). Het interferentiepatroon van de uitgezonden lichtbundels 
wordt dan ook anders zodat de plaats van de ene piek in het far field patroon verschuift, 
onder de Gaussische omhullende van één bundel, met 0.02° fGHz detuning. Bij experimenten 
moet hiermee rekening gehouden worden. 
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Bijlage A 

Coupled mode analysis 

A.l Inleiding 

Een diodelaser array is opgebouwd uit een aantal diodelasers, genaamd emitters, die in een 
vlak op korte afstand naast elkaar liggen. De emitters zijn ongeveer 10 J.Lm breed en bevinden 
zich op een afstand van 5 J.Lm uit elkaar. De onderlinge afstand van de emitters is zo klein 
dat er is sprake van een overlap van het Gaussische veld van één emitter met de Gaussische 
velden van zijn buren emitters (zie figuur A.1). Butler ontwikkelde vanaf 1984 een theorie 
die de output van een diodelaser array beschrijft [BUT 84], [BUT 85]. Deze theorie, coupled 
mode analysis stelt het diodelaser array voor als een serie gekoppelde golfpijpen. De coupled 
mode analysis heeft zijn wortels in de zwak gekoppelde golfpijpen theorie die Yariv et al. 
in 1973 ontwikkelde [YAR 73] (Hardy et al. vervolmaakte deze theorie in 1985 [HAR 85]). 
De artikelen van Butler geven een beknopt verhaal van de coupled mode analysis. In deze 
appendix wordt de afleiding van deze theorie in zijn geheel uitgeschreven. 

De eerste paragraaf begint met de aanname van de coupled mode analysis dat het elek
trische veld van een array te schrijven is als de sommatie van de elektrische velden van de 
individuele emitters in het array, vermenigvuldigd met een complexe coëfficiënt. Verder uit
werken van dit uitgangspunt levert een vergelijking op die aangeeft hoe de elektrische velden 
van de emitters met elkaar gekoppeld zijn. Door deze koppeling werkt het array in bepaalde 
modes, genaamd supermodes die behandeld worden in paragraaf A.3. Elke supermode heeft 
zijn voorschrift voor de fase en de amplitude van de elektrische velden in de diverse emitters 
in het array. Eén van de uitkomsten is dat elke supermode zijn eigen karakteristieke near 
field en far field patroon heeft. 

De coupled mode analysis voorspelt een splitsing van de propagatieconstante, die afhan
kelijk wordt van de supermode waarin het array werkt. Dit leidt tot een golflengte en gain 
splitsing voor de verschillende supermodes. Paragraaf A.4 berekent de gain en golflengte 
verschillen voor de supermodes. 

A.2 Gekoppelde emitters 

Het uitgangspunt van Butler is dat het elektrische veld van een diodelaser array te schrijven 
is in termen van de elektrische velden van de individuele emitters. In figuur A.1 is het 
assenstelsel weergegeven. 
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Figuur A.l: Twee gekoppelde golfpijpen in het array. Het elektromagnetische veld van één 
emitter heeft een overlap met het elektromagnetische veld van de andere emitter. In het gebied 
tussen twee emitters neemt het veld exponentieel af. De term I geeft de intensiteit van het 
veld weer {MRO 91}. 

Vergelijking A.l geeft een uitdrukking voor het elektrische veld van emitter min het array. 
We nemen aan dat het elektrische veld in dey-richting gepolariseerd is 

(A.l) 

met urn(x) het transversale profiel (loodrecht op de junctie), vrn(y) het laterale profiel en 'Yrn 

is de complexe propagatieconstante. Het magnetische veld is gepolariseerd langs de x-as en 
is in grootte gelijk aan 

-'Yrn 
Hxrn = -. -Eyrn• 

JW/-Lo 

De propagatieconstante is te schrijven als 

. k firn 
'Yrn = -tnrne 0 + 2' 

(A.2) 

(A.3) 

waarbij ko het golfgetal in vacuum is en firn het verlies van emitter m. De propagatieconstante 
houdt dus rekening met de voortplanting van een elektrisch veld in de positieve z-richting in 
een medium met gain. De brekingsindex nrne van emitter m is te schrijven als 

(A.4) 

Hierbij is nrneb de brekingsindex van emitter m zonder ladingdragersinjectie en ~nrne de 
verandering van de brekingsindex wanneer er ladingdragers in het materiaal geïnjecteerd 
worden. Het verlies firn is te schrijven als 

(A.5) 

met 9rn de gain, r de opsluitingsfactor en firn,int de interne verliezen. Wanneer het verlies 
firn negatief is, dus wanneer het produkt van de gain en de opsluitingsfactor groter is dan de 
interne verliezen, is het reële deel van de propagatieconstante 'Yrn negatief en wordt de golf 
exponentieel groter wanneer het in de positieve z-richting beweegt. 

70 



De velden in de vergelijkingen A.l en A.2 beschrijven golven die zich in de positieve z
richting voort bewegen. In een lasertrilholte lopen ook golven de andere kant op. Golven 
die zich in de negatieve z-richting voortbewegen worden beschreven door de vergelijkingen 
A.l en A.2 wanneer /m vervangen wordt door -'Ym en het magnetische veld tegengesteld 
gericht wordt. Deze velden worden beschreven door E;;m en H;m. Het totale elektrische en 
magnetische veld van het array is een lineaire combinatie van de velden van de individuele 
emitters 

N N 
Ë L Am(z)Ëm(x,y,z) = L Am(z)Em(x,y,z)ëy, (A.6) 

m=l 

N N 
jj L Am(z)Hm(x, y, z) = L Am(z)Hm(x, y, z)ëx. (A.7) 

m=l m=l 

De sommatie gaat over alle N emitters in het array. De coëfficiënt Am is een complexe 
coëfficiënt die de amplitude en fase van het elektrische veld van de eruitter m beschrijft. 

Wanneer de vergelijkingen A.6 en A.7 in de rotatie Maxwell-vergelijkingen 

vxff an 
(A.8) 

ät 

VxË -äË 
(A.9) 

ät ' 

gesubstitueerd worden geeft dit de uitdrukkingen A.lO en A.11. Hierbij is uit gegaan van de 
veld oplossingen voor een enkel array element wanneer er geen sprake is van koppeling. De 
sommatie en de rotatie kunnen dan verwisseld worden. 

N 

L { Am[\i't X Hm- 'Ym(ëz X Hm)] + (ëz X Hm)dtzm - jWEoRmAm Ëm} = 0 (A.lO) 
m=l 

N 

I: O,(A.11) 
m=l 

met \7 t de transversale nabla operator en Rm de array diëlectrische constante die gedefinieerd 
is als 

(A.12) 

een gemiddelde waarde over het array. De vergelijkingen A.lO en A.l1 zijn vectorvergelijkin
gen. Gelet op de summetrie in het probleem A.6 en A.7 nemen we dey-richting van A.lO, 
die gelijk is aan A.13 en de x-richting van A.ll die gelijk is aan A.14 

0, (A.13) 

0. (A.14) 

met Km de diëlektrische constante van eruitter m. 
Een diodelaser medium heeft een positieve gain wanneer er meer ladingdragers geïnjecteerd 

worden dan de threshold ladingdragersdichtheid. Het optische veld groeit dan exponentieel. 

71 



In het medium lopen golven in de positieve en negatieve z-richting. Het totale veld in het 
lasermedium is de som van deze twee velden. In de vergelijkingen A.l3 en A.14 wordt alleen 
rekening gehouden met de golf die zich voortplant in de positieve z-richting. Om ook de 
golf die zich voortplant in de negatieve z-richting in de vergelijkingen te introduceren wordt 
vergelijking A.13 vermenigvuldigd met het teruggaande elektrische veld Ë;; en vergelijking 
A.14 met het teruggaande magnetische veld .ii;;. In de exponentiële term staat nu het verschil 
in propagatieconstante 'Yn en 'Ym· Wanneer de emitters identiek zijn geldt 'Yn = 'Ym zodat A.13 
vermenigvuldigd met Ë;; en A.14 vermenigvuldigd met .fi;; geen functie van z meer zijn. 
Volgens de vergelijkingen A.13 en A.14 zijn de sommaties gelijk aan nul. Deze sommaties 
worden aan elkaar gelijk gesteld. De naar z gedifferentieerde termen met Am erin worden 
links van het = teken gezet, de rest van de termen rechts. Wanneer één element links van het 
= teken onafhankelijk is van andere elementen uit de sommatie, is links en rechts van het = 
teken de sommatie weg te strepen. Dan kan term voor term aan elkaar gelijk gesteld worden. 
De volgende vergelijking blijft dan over 

dAm= CAm, 
dz 

(A.15) 

met C een constante. In het geval zonder koppeling moet C gelijk aan nul zijn. Dit geeft 
de triviale oplossing Am = 1. Wanneer één element links gekoppeld is met meerdere termen 
rechts is de vergelijking na integratie als volgt weer te geven 

dAn _ k5 ~ 2_ Am 
- LJ Cnm · 

dz 2 m=l 'Yn 
(A.16) 

met Cnm de koppelingscoëfficiënt. Dit is een belangrijke vergelijking die de koppeling van het 
elektrische veld in emitter n met de elektrische velden van de overige emitters beschrijft. Deze 
koppeling leidt uiteindelijk tot een voorschrift voor de fase en de amplitude van de elektrische 
velden in alle emitters. 

De koppelingscoëfficiënt Cnm is als volgt te schrijven 

00 00 

I I {R"n- K~} (~.~) dxdy 
-oo -oo 

(A.17) 

De termen én en hn zijn gelijk aan Ë en .fi zonder het exponentiële gedeelte met de pro
pagatieconstante erin. Ze zijn te schrijven in termen van um(x) en vm(y) uit vergelijking 
A.l 

un( x )vn(y )ëy, 

~'Yn un(x)vn(y)ëx. 
JWJ.Lo 

Hiermee is vergelijking A.17 te vereenvoudigen tot 

00 

I (R"n- Km)( umunvmvn) dxdy 
-oo Cnm = ~~-00--------------------

I (umunvmvn)dxdy 
-oo 
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De koppelingscoëfficiënt Cnm hangt af van het verschil in diëlectrische constanten K:n -Km. De 
diëlektrische constante is een complexe grootheid, zodat de koppelingscoëfficiënt ook complex 
is. De koppelingscoëfficiënt houdt rekening met de variatie van de brekingsindex in de laterale 
en transversale richting. De gain is een functie van de brekingsindex. Met in acht nemen van 
deze relaties kan men ook zeggen dat Cnm afhangt van de optische overlap tussen de emitters. 
Uit de definitie van de array diëlektrische constante K blijkt dat Cnn gelijk is aan 0. 

De coupled mode analysis geeft een relatie tussen de complexe coëfficiënt An van emitter 
n met de Am van de overige emitters. De volgende paragraaf beschrijft wat het gevolg is van 
deze koppeling voor de amplitudes en fases van de elektrische velden van de emitters. De 
koppeling zorgt ervoor dat het array alleen werkt in bepaalde discrete modes, de supermodes. 

A.3 De array modes 

Een mode is een bepaald voorschrift voor de amplitude en de fase van de elektrische velden 
van de emitters in het array. De array modes beschrijven de modes waarin een array kan 
gaan laseren. De verschillende array modes zijn te bepalen door het oplossen van vergelijking 
A.16. De coëfficiënt Am( z) is te splitsen in een constante en een z-afhankelijk deel 

(A.21) 

met 8m de coëfficiënt van het z-afhankelijke deel van Am. De term 8m komt samen met de 
propagatieconstante in het exponentiële gedeelte van vergelijking A.6 terecht. Voor identieke 
emitters zijn de propagatieconstanten aan elkaar gelijk. Een verschillende 8m voor de emitters 
geeft een totale propagatieconstante die voor elke emitter in het array anders is, zodat de 
velden in de emitters nooit tegelijk aan de faseconditie voldoen. De 8m van de verschillende 
emitters zijn dus aan elkaar gelijk, zodat het subscript m weggelaten kan worden. Substitutie 
van vergelijking A.21 in vergelijking A.16 geeft 

N 
"" Am 2'Y8An L....J Cnm 0 + k2 0 = 0. 
m=1 0 

(A.22) 

De bovenstaande vergelijking geeft een koppeling van de amplitude en fase van het elek
trische veld van emitter n met de amplitudes en de fases van de elektrische velden van de 
andere elementen uit het array. De koppelingscoëfficiënt Cnm is een laterale overlap integraal, 
waarbij rekening gehouden wordt met de diëlektrische variaties in de laterale en transversale 
richtingen. De amplitude van het elektrische veld van een emitter wordt benaderd met een 
Gaussisch profiel. Op enige afstand van emitter n is de amplitude van het elektrische veld 
klein omdat een Gaussisch profiel sterk afvalt. De overlap van een Gaussisch elektrisch veld 
van emitter n met het veld van emitters die verder van n afliggen dan zijn naaste buren is 
daarom te verwaarlozen. Kortom er is alleen sprake van koppeling van een emitter met zijn 
naaste buren. Dit verwaarlozen van de invloed van verder-dan-naaste-buren-emitters is een 
volgende aanname van Butler. Vergelijking A.22 is dan te vereenvoudigen tot 

met J1 gelijk aan 

A n-1 + An+1 An 
Cn,n-1 0 Cn,n+1 0 = J1 0' 

-218 
J1 = -2-. 

ko 
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De vergelijking A.23 is een tweede orde differentie vergelijking. Deze is op te lossen wanneer 
we aannemen dat de diverse koppelingscoëfficiënten aan elkaar gelijk zijn. Deze aanname mag 
wanneer het array bestaat uit identieke emitters met een grootte en onderlinge afstand die 
voor alle elementen gelijk is. De buitenste emitter heeft maar één naaste buur. De coupled 
mode analysis houdt hier rekening mee. 

De coëfficiënt Aa is complex. Wanneer we stellen dat 

A~ = Q exp(jn</> ), (A.25) 

waarbij Q en </> onbekende constanten zijn wordt de differentie vergelijking gelijk aan 

exp( -j</>)- !!:_ + exp(j</>) = 0, (A.26) 
c 

met c de koppelingscoëfficiënt. Dit geeft een oplossing voor de mogelijke waarden van f..L 

f..L = 2c cos(</>). 

Omdat vergelijking A.23 een tweede orde differentie vergelijking is, voldoet 

A~= Q exp( -jn</>) 

ook. De algemene vergelijking kan geschreven worden als 

A~= Q1 cos(n</>) + Q2 sin(n</>), 

(A.27) 

(A.28) 

(A.29) 

een lineaire combinatie van de twee oplossingen. A0 kan alleen maar een grootte hebben voor 
hele waarden van n die liggen tussen 1 en N, omdat er niet meer emitters aanwezig zijn. Dit 
wil zeggen dat A8 = Afi'+I = 0. Substitutie van deze randvoorwaarden in vergelijking A.29 
geeft 

(N + 1)</> = L1r, (A.30) 

waarbij L een geheel getal is dat ligt tussen 1 en N. De complexe coëfficiënt Aa van emitter 
n van een array is gelijk aan 

An Q . ( nL1r ) 
o,L = 2 sm N + 1 . (A.31) 

De constante Q2 is te bepalen met de normalisatie conditie. Dit geeft de volgende uitdrukking 

k5c L1r h = -cos(--). (A.32) 
1 N + 1 

Het subscript L in deze vergelijking beschrijft de supermode afhankelijkheid van ó en is niet 
dezelfde als de emitter afhankelijkheid m van vergelijking A.21. 

Invullen van de vergelijkingen A.31 en A.32 in A.6 geeft een uitdrukking voor het totale 
elektrische veld van een array 

Ë =i:. sin { ;~~~} um(x)vm(y)exp- [(7 HL) z). (A.33) 

De uitkomst van de coupled mode analysis is dat het array kan werken in bepaalde discrete 
modes aangeduid met L. In vergelijking A.33 is goed te zien dat de amplitude en de fase 
van de elektrische velden in de emitters in een bepaalde mode niet aan elkaar gelijk zijn. In 
figuur 5.7 uit paragraaf 5.4 worden de amplitudes en fases van de velden van de emitters voor 
alle modes weergegeven. Er zijn net zoveel modes mogelijk als het aantal emitters in het array, 
L = 1 wordt de fundamentele en L = N de hoogste orde mode genoemd. De verschillende 
mogelijke array modes worden supermodes genoemd. 
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A.4 Gain en golflengte splitsing voor de supermodes 

De uitkomst van de coupled mode analysis is dat een array kan werken in een bepaald aan
tal supermodes. In deze paragraaf wordt nagegaan hoe de golflengte en de gain voor de 
verschillende supermodes eruit zien. 

Het totale veld van een array dat werkt in de supermode L is te schrijven als vergelijking 
A.33 

Ê = f;., sin { ;~~l} um(x)vm(y)exp [- (H h) z]. (A.34) 

De term in de exponent is voor te stellen als een nieuwe propagatieconstante, /L die afhangt 
van de supermode waarin het array werkt 

(A.35) 

De term bL is in de vorige paragraaf uit gerekend als vergelijking A.32 

h = -~5c cos { NL: 
1
}. (A.36) 

Vergelijking A.35 met vergelijking A.32 geeft de nieuwe propagatieconstante van een super
mode 

[ 
k5c { L1r }] ïL=ï 1--cos -- . 
12 N + 1 

(A.37) 

De propagatieconstante /L is complex (zie vergelijking A.3). Een afschatting van de grootte 
van het reële deel en het imaginaire deel van ÏL geeft dat het reële deel ongeveer 103 groot is 
en het imaginaire deel 3.107 . Het imaginaire deel van vergelijking A.37 geeft 

ÀL- Ào _ -Cr {~} 
'- 2COSN 1' 
AL ne + (A.38) 

met ÀL de golflengte van de supermode L, >.0 de golflengte van het ongekoppelde array, Cr 

het reële deel van de koppelingscoëfficiënt en ne de brekingsindex. Vergelijking A.38 geeft 
het golflengte verschil weer tussen de verschillende supermodes. De golflengte is supermode 
afhankelijk. De waarde van Cr kan zowel positief als negatief zijn (zie figuur A.2) en is in de 
orde van 10-3 . Wanneer Cr positief is heeft de laagste orde supermode, L = 1 de hoogste 
golflengte. Het golflengte verschil tussen de supermodes hangt af van de grootte van Cr en 
het aantal emitters in het array. Het grootste golflengteverschil voor een array dat bestaat 
uit 10 emitters is het golflengte verschil tussen de L = 1 en L = 10 supermode en is ongeveer 
1.3 A groot (>. = 830 nm). Het verschil tussendeL = 1 en L = 2 supermode is veel kleiner, 
ongeveer 0.1 A. Wanneer het array uit veel emitters bestaat kan het golflengte verschil tussen 
opeenvolgende supermodes kleiner zijn dan de natuurlijke lijnbreedte van een enkele laser uit 
het array. De twee supermodes werken dan gedegenereerd. 

Het reële gedeelte van vergelijking A.37 levert een uitdruking op voor het gain verschil 
tussen de diverse supermodes, 

9L- g = 2cjko cos{~} 
ne N + 1 

(A.39) 

met g de gain van het ongekoppelde array, 9L de gain van supermode L en Cj het imaginaire 
gedeelte van de koppelingscoëfficiënt. De term Cj is negatief en heeft een waarde in de orde 
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Figuur A.2: De koppelingscoëfficiënt c = Cr+ jcj staat weergegeven als functie van de actieve 
laagdikte d2 en de afstand tussen de emitters in het array [BUT 85}. 

van -10-4 • De fundamentele supermode van een array dat bestaat uit 10 elementen heeft 
gL- g = -3 cm-1 terwijl de hoogste orde supermode gL- g = 3 cm-1 heeft. In een diodelaser 
array heeft de hoogste orde supermode de hoogste gain. 

De coupled mode analysis geeft aan dat de golflengte en gain van de verschillende super
modes niet aan elkaar gelijk zijn. Een diodelaser array heeft de hoogste gain voor de hoogste 
orde supermode. 
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Bijlage B 

Diodelaser array-houder 

In dit hoofdstuk zijn de bouwtekeningen van de array-houder uit figuur 6.2 weergegeven. 
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