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Samenvatting 

In de telecommunicatiesystemen van de toekomst zullen er optische schakelaars 

gebuikt worden. Voor het schakelen wordt de brekingsindex van de schakelaar 

veranderd door middel van een elektrische spanning. Deze brekingsindex-verandering 

wordt veroorzaakt door een roodverschuiving van de bandafstand van een 

"gekoppelde" kwantumput Deze gekoppelde kwantumput bestaat uit drie InGaAs 

putten gescheiden door InP barrières. In dit verslag is de golflengte-afhankelijkheid 

van de schakelaar onderzocht om het ontwerp van het materiaal te kunnen verbeteren. 

Om de polarisatie-afhankelijkheid van de schakelaar te onderzoeken is de 

galliumconcentratie gevarieerd van 52% tot 58,5%. Het is gebleken dat de schakelaar 

polarisatie-onafhankelijk is voor een de galliumconcentratie van ongeveer 58,5%. 

Elektro-absorptie in de schakelsectie van de schakelaar leidt tot een 

vermogensonbalans in de schakelaar. Deze onbalans geeft aanleiding tot overspraak 

tussen beide uitgangen van de schakelaar. Deze elektro-absorptie verliezen zullen in 

dit verslag worden gepresenteerd. Verder zal er een model worden afgeleid waarmee 

het gedrag van een elektro-absorptie sectie, welke ver onder de bandgap werkt, 

berekend kan worden. De overeenstemming tussen de berekeningen en de metingen 

voor twee preparaten zijn voor beide polarisaties goed tot verliezen van 15 dB. 
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1 Inleiding 

In de telecommunicatiesystemen wordt steeds meer gebruik gemaakt van glasfibers om aan 

de steeds toenemende vraag naar datacommunicatie te kunnen voldoen. In deze netwerken 

worden verschillende kleuren licht gemultiplext in een enkele glasfiber. In de toekomst wil 

men op een volledige optische weg de inkomende signalen demultiplexen in de verschillende 

golflengtes en deze signalen van een willekeurige ingangsfiber naar een willekeurige 

uitgangsfiber kunnen schakelen. Hiervoor zijn er verschillende componenten nodig zoals 

equalizers, golflengtemultiplexers, en -demultiplexers en optische schakelaars welke alle 

geïntegreerd moeten worden op een enkele chip. 

Deze optische schakelaars moeten aan verschillende eisen voldoen. Het verlies van het 

signaal in de schakelaar moet lager zijn dan 1 dB om overspraak t.g.v. een 

vermogensonbalans in de schakelaar te vermijden. Verder moet de schakelaar polarisatie

onafhankelijk zijn aangezien de inkomende signalen een willekeurige polarisatie zullen 

hebben. De schakelaar moet hierom voor TE- en TM-polarisatie hetzelfde gedrag vertonen. 

De lengte van de schakelaar moet zo kort mogelijk zijn (maximaal 2-3 mm) vanwege de 

integratie met vele andere componenten op een enkele chip. Een andere belangrijke eis is dat 

de schakelaar bij golflengtes rond 1550 nm moet werken. Dit is vanwege het feit dat bij deze 

golflengtes de optische verliezen in glasfibers het kleinst zijn en dat deze golflengtes binnen 

het EDFA-window (erbium doped fiber amplifier window 1530-1560 nm) liggen. 

Mach-Zehnder interferometrische schakelaars zijn hiervoor één van de veel belovende 

kandidaten die aan alle eisen kunnen voldoen. Binnen de groep Halfgeleiderfysica is er een 

materiaal ontworpen voor een kortere en polarisatie-onafhankelijke fasedraaiende sectie. 

Hiermee kan de polarisatiegevoeligheid van een Mach-Zehnder interferometrische (MZI) 

schakelaar verbeterd worden en zijn lengte worden verkort. 

Het materiaal voor deze schakelaar wordt met Chemical Beam Epitaxy (CBE) gegroeid. 

Van dit materiaal zijn aan de Technische Universiteit Delft Mach-Zehnder interferometrische 

schakelaars en elektro-absorptie modulatoren gemaakt. Het materiaal is een p-i-n-structuur 

met gekoppelde kwantumputten in de actieve laag. Deze gekoppelde kwantumputten bestaan 

uit drie InGaAs-kwantumputten gescheiden door !nP-barrières. Het materiaal heeft dezelfde 

bandafstand als een 40 À kwantumput en is hierdoor transparant voor licht met een golflengte 

van 1550 nm. Het schakelen gebeurt door een elektrische spanning (in reverse bias) over dep

i-n-structuur aan te leggen. Deze spanning zorgt voor een brekingsindex-verandering. Om de 

schakelaar zo kort mogelijk te houden moet deze verandering zo groot mogelijk zijn 

[DOR97]. 
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Door gebruik te maken van gekoppelde kwantumputten kan de brekingsindex-verandering 

door de roodverschuiving t.g.v. het Quanturn Confined Stark Effect (QCSE) geoptimaliseerd 

worden. Hierbij zijn roodverschuivingen van 90 nm bij 130 kV/cm gemeten. Deze 

roodverschuivingen is een factor 35x groter dan voor een 40 À kwantumput 

Het percentage galium in de kwantumput is gevarieerd van 52%, 55,5% en 58,5%. 

Hierdoor is het mogelijk om de polarisatie-afhankelijkheid van de schakelaar te bekijken. De 

verwachting is dat de schakelaar bij een galliumconcentratie van ±59% polarisatie

onafhankelijk is. Bij het preparaat met een galliumconcentratie van 52% is het aantal 

kwantumputten in de actieve laag vergroot. Hiermee kan er bekeken worden of het mogelijk 

is om de schakelspanningen te verlagen. 

Van de preparaten met een galliumconcentratie van 55,5% en 58,5% zijn de optische 

eigenschappen van het materiaal onderzocht door F.C. de Nooij [N0097]. Hiervoor zijn 

fotoluminescentie- (PL-), fotoluminescentie-excitatie- (PLE-) en fotostroommetingen (PC

metingen) aan de preparaten verricht. Voor deze afstudeeropdracht is onderzoek verricht naar 

de golflengte-afhankelijkheid van MZI schakelaars, welke van deze materialen zijn gemaakt 

en naar de invloed van het aantal kwantumputten in de actieve laag. Hiervoor zijn de optische 

eigenschappen voor het preparaat met een galliumconcentratie van 52% en meer 

kwantumputten in de actieve laag onderzocht met PL- en PC-metingen. Voor het onderzoek 

naar het gedrag van de schakelaars en van elektro-absorptie modulatoren is er een 

meetopstelling gebouwd. Hierin kan de polarisatierichting en de golflengte gevarieerd 

worden. De schakelspanning van het preparaat met een galliumconcentratie van 58,5% bleek 

polarisatie-onafhankelijk te zijn. De golflengte-afhankelijkheid van de schakelspanning is 

voor dit preparaat voor beide polarisatierichtingen even groot. Voor het preparaat waarbij het 

aantal kwantumputten vergroot is vertoonde voor TE-polarisatie niet de verwachte verlaging 

van de schakelspanning. Voor TM -polarisatie was deze verlaging van de schakelspanning wel 

te zien. De metingen aan de elektro-absorptie modulatoren zijn verricht om de 

vermogensonbalans in de MZI te bepalen welke door het aanleggen van een spanning 

ontstaan. Hierdoor neemt de overspraak van de schakelaar toe. In dit verslag wordt een model 

afgeleid waarmee de absorptiespectra berekend kunnen worden voor modulatoren die ver 

onder de bandafstand werken. 
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De opbouw van het verslag is als volgt: 

In hoofdstuk 2 wordt de theorie beschreven. Hierbij wordt eerst het principe van de schakelaar 

beschreven en de manier waarop de brekingsindex-verandering tot stand kan worden 

gebracht. Hierna volgt een beschrijving van het Quanturn Confined Stark Effect en wordt de 

keuze voor het gebruik van gekoppelde kwantumputten toegelicht. Hierna worden de effecten 

besproken waardoor de polarisatie-afhankelijkheid van deze schakelaar beïnvloed wordt. 

In hoofdstuk 3 wordt het ontwerp van het materiaal en de verschillen tussen de verschillende 

preparaten besproken. 

In hoofdstuk 4 worden de experimentele opstellingen besproken. Ook worden de 

fotostroommetingen hier in het kort theoretisch behandeld. 

In hoofdstuk 5 staan de resultaten van de metingen. Deze metingen zijn hierbij opgesplitst in 

de metingen van de materiaaleigenschappen, de metingen en beschrijving van de elektro

absorptie modulatoren en de metingen aan de Mach-Zehnder interferometrische schakelaars. 

In hoofdstuk 6 staan de conclusies en aanbevelingen. 

Hierna volgen nog de literatuurlijst (hoofdstuk 7) en de appendix (hoofdstuk 8). 
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2 Theorie 

2.1 Het Mach-Zehnder schakelprincipe 

Een 2x2 Mach-Zehnder interferometrische (MZI) schakelaar is een schakelaar die door 

middel van interferentie licht van een van de twee ingangen naar een van de twee uitgangen 

kan leiden, zie Figuur 2.1 voor de opbouw van de schakelaar. 

L 

MMI koppelaar 

1 
uitgang 

c__ ___ 2 

MMI koppelaar 

Figuur 2.1: Een 2><2 Mach-Zehnder schakelaar. 

Het licht wordt met een golfgeleider naar bijvoorbeeld ingang 1 van een multimode 

interferentie koppelaar (MMI) geleid. De MMI is een multimode-golfgeleider. Het licht uit de 

ingangs-golfgeleider zal bij de overgang naar de multimode-golfgeleider een grote 

hoeveelheid aan verschillende modes aanslaan. Al deze modes hebben een iets andere 

voortplantingssnelheid, waardoor er zich in de MMI een veranderend interferentiepatroon als 

functie van de afstand L in de multimode-golfgeleider zal ontstaan. De lengte van de 

multimode-golfgeleider is zodanig gekozen dat het interferentiepatroon twee maxima heeft. 

Op deze plaatsen gaat de multimode-golfgeleider weer over in twee aparte golfgeleiders, die 

ieder 50% van het oorspronkelijke licht bevatten. Hierbij treedt er een faseverschil van 90° op 

tussen het licht in de beide golfgeleiders. In de golfgeleiders tussen de twee MMI' s kan er een 

extra faseverdraaiing plaatsvinden. Als er geen faseverdraaiing plaatsvindt zal het licht uit de 

twee golfgeleiders door de tweede MMI in uitgang 2 worden gekoppeld. Door nu tussen de 

twee MMI' s de fase van het licht in een van de armen 180° ten opzichte van de andere arm te 

verdraaien zal het licht nu niet in uitgang 2 maar in uitgang 1 gekoppeld worden. 
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De faseverdraaiing wordt bereikt door de brekingsindex en dus de propagatiesnelheid van 

het licht in een van de armen te veranderen. De brekingsindex en de absorptiecoëfficiënt zijn 

gekoppeld door de bekende Kramers-Kronig-relatie [MIT..,87]: 

n(m) -1 = .:._. P .~ J a(m')dm' 
rr o (m')2- (m)2 

(2.1) 

Door deze relatie leidt een verandering van het absorptiespectrum ook tot een verandering 

in de brekingsindex. In Figuur 2.2 zijn de veranderingen van brekingsindex te zien uitgaande 

van een stapvormige absorptiespectrum welke een roodverschuiving ondergaat. Deze 

roodverschuiving leidt tot positieve verandering van de brekingsindex (lijn A). De totale 

geïntegreerde absorptie moet echter behouden blijven (dit staat bekend als de somregel). Als 

gevolg hiervan zal de oscillatorsterkte afnemen. Hierdoor zal naast een positieve 

absorptieverandering ook een negatieve absorptieverandering (B) optreden. Deze negatieve 

absorptieverandering levert een negatieve brekingsindex-verandering op. Hierdoor zal het 

effect van de roodverschuiving tegengewerkt worden. 

1600- A: roodverschuiving energieniveau 
1400- . 
1200 

_ B: afname van de oscillatorsterkte 

--1000-
·a 8oo-
~ 600-
~ 400-

200-
0~--------------------------~ 

-200- B 
,_----- ----------------------------

-400;---~---r--~---,--~~--r---~--~--~---r--~--~ 

500 600 700 800 900 1000 1100 
energie (meV) 

2000 --A 
------- B 

1600 ,...__ ··········· som 

8 1200 
§ 

800 ->< 
'-"' 400 s:: 
<] 

0 -------------------------------

-400 

500 600 700 800 900 1000 1100 
energie (me V) 

Figuur 2.2: Absorptieverandering (boven) en de brekingsindex-verandering 

(onder) berekent met de Kramers-Kranig-relatie. 
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Een verandering van de absorptiecoëfficiënt kan op verschillende manieren tot stand 

worden gebracht. In bulk materiaal kan de absorptiecoëfficiënt veranderd worden door middel 

van het Franz-Keldysh effect. In kwantumput materialen is het mogelijk om grotere en 

abruptere verandering van de absorptiecoëfficiënt te verkrijgen door gebruik te maken van 

bandvulling en elektrostatische principes als het Quanturn Confined Stark Effect (QCSE). 

Voor het hier gebruikte ontwerp is er voor het Quanturn Confined Stark Effect. 

2.2 Fasemodulatie 

De fasedraaiende sectie van een Mach-Zehnder schakelaar bestaat uit twee parallelle 

golfgeleiders waarin zich lichtgolven bevinden. Door nu een verschil in effectieve 

brekingsindex ~lleff tussen de twee golfgeleiders aan te brengen krijgt men een faseverschil 

~<l>mod tussen beide lichtgolven ter grootte van [DOR97]: 

(
I· n l· (n -~ )) 

~l/Jmod = 2 ·1r. __:jJ_- eff eff = 2. C .[. ~eff 
Avac Avac 

(2.2) 

met Àvac de golflengte in vacuüm en C gelijk aan rc/Àvac· Om te schakelen in een Mach-Zehnder 

schakelaar moet men de relatieve fase tussen de twee golfgeleiders in de fasesectie 180° 

verdraaien (zie §2.1) hetgeen leidt tot een schakelconditie: 

1r 
C·l·~ =k·-

eff 2 k =1,2, ... (2.3) 

Het QCSE zorgt alleen voor een verandering van de brekingsindex in de kwantumputten, 

waardoor de effectieve verandering van de brekingsindex ~neff voor de gebruikte structuur 

gegeven wordt door: 

(2.4) 

waarin ~nMQW de verandering van de brekingsindex in de kwantumputten door het QCSE is en 

r MQW het vermogenoverlap tussen de optische mode en de kwantumputten in rekening brengt. 

De waarde van r MQW kan berekend worden met 

neff = nlnP . rlnP + nMQW . r MQW (2.5) 
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hierin is nerF3,3 de brekingsindex van de intrinsieke laag, nrnr=3,16 de brekingsindex van InP, 

nMQw=3,54 de brekingsindex van het InGaAs, r InP resp. r MQW de vermogensoverlap van de 

optische mode met de barrière tussen de gekoppelde kwantumputten resp. de kwantumputten, 

waarbij r Inr+ r MQw= 1. Hieruit volgt een waarde voor r MQW van 0,42. 

2.3 Het Quantum Confined Stark Effect 

Het QCSE ontstaat als er loodrecht op een kwantumput, d.w.z. in de groeirichting (z

richting) een elektrisch veld aangelegd wordt. Door het aanleggen van een elektrisch veld 

verandert de potentiaalstructuur van de kwantumput, zie Figuur 2.3. Als er geen elektrisch 

veld aangelegd is, zullen de golffuncties van zowel de elektronengrondtoestand ( elO) als de 

zware en de lichte gatengrondtoestand (hhO resp. lhO) de grootste waarschijnlijkheid in het 

midden van de enkele kwantumput hebben. 

d.O 

llf) 
----------------~-------·--·-··---~ 

Figuur 2.3: De golffuncties in een 110 A lno,53Gao, 47As/InP kwantumput zonder 

(links) en met een elektrisch veld van 83kV/cm (rechts). 

Door het aanleggen van een elektrisch veld veranderen de golffuncties van de elektronen en 

gaten. De elektronen en de gaten zullen door het elektrisch veld naar verschillende zijde van 

de kwantumput getrokken worden en treedt er polarisatie van lading op in de kwantumput 

Hierdoor neemt de effectieve bandafstand af door een verschuiving van de opsluitenergieën 

van de elektronen en de gaten. Dit is in Figuur 2.4 te zien als een roodverschuiving van het 

absorptiespectrum. Hierin is tevens een afname van de absorptiesterkte te zien, welke 

veroorzaakt wordt door een afname van de overlap van de elektron- en gatengolffuncties. 
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Figuur 2.4: Voorbeeld van een absorptiesectrum dat veranderd onder 

invloed van een aangelegd elektrisch veld. (a) 1 xHf V/cm, (b) 4, 7xHf 

V/cm en (c) 7,3xHf V/cm (overgenomen uit [MIL85]). 

Met tweede orde storingstheorie is voor een oneindig diepe kwantumput in een elektrisch 

veld de energieverschuiving berekend onder voorwaarde dat [BAS83]: 

(2.6) 

waarin F het elektrisch veld loodrecht op de kwantumput is en m * de effectieve massa in een 

oneindig diepe kwantumput met lengte L. Voor de energieverschuiving van de grondtoestand 

volgt dan uit de berekening: 

(2.7) 
stoor 

met Cstoor een constante. Deze benadering is slechts geldig voor 100 À InP/InGaAs 

kwantumputten tot velden van ongeveer 40 kV/cm. Deze benadering is echter niet geldig voor 

de grote velden die wij gebruiken. Door Temkin et al. [TEM87] zijn exacte berekeningen 

uitgevoerd aan de putbreedte-afhankelijkheid van het QCSE. De resultaten van deze 

berekeningen zijn in Figuur 2.5 te zien. Met behulp van deze figuur kan de L 4 putbreedte 

afhankelijkheid van formule 2.3 tot de correcte waarde worden gecorrigeerd. 
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Figuur 2.5: Grondtoestand energieverschuiving door het QCSE als functie van de 

kwantumputbreedte. 

2.4 Gekoppelde kwantumputten 

Om de schakelaars klein te houden en lage schakelspanningen te verkrijgen is het van 

belang om een zo groot mogelijk QCSE te hebben. Uit Figuur 2.5 volgt dat dit mogelijk is 

door gebruik te maken van brede kwantumputten. Het breder maken van de kwantumputten 

leidt echter tot een verlaging van de effectieve bandafstand en daardoor tot niet-transparante 

golfgeleiders. De optimale breedte voor de kwantumputten in modulatoren gebaseerd op het 

QCSE is ongeveer 100 Á, aangezien kleinere putten een kleinere QCSE vertonen en grotere 

putten de oscillatorsterkte tussen de elektron- en gatengolffuncties te veel afneemt als functie 

van het elektrisch veld. Er zijn verschillende methodes om brede putten te verkrijgen zonder 

de bandafstand te verlagen zoals bij InGaAs!InP het geval is. De eerste manier is om gebruik 

te maken van het materiaal InGaAsP/InP. Bij dit materiaal is het mogelijk om de bandafstand 

en de roosterconstante onafhankelijk van elkaar kiezen. Een tweede manier is door gebruik te 

maken van gekoppelde kwantumputten waardoor men grote effectieve breedte met de 

gewenste bandafstand kan combineren. Voor het ontwerp van de fasedraaiende sectie is er 

gekozen om gebruik te maken van gekoppelde kwantumputten, aangezien dit een grotere 

ontwerpvrijheid geeft. Tevens zijn InGaAs/lnP kwantumputten gemakkelijker te groeien dan 

InGaAsP/InP kwantumputten, aangezien bij de groei van InGaAsP naast de groep 111 ook de 
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groep V fluxen bekend moeten zijn en nauwkeurig geregeld worden. 

De gebruikte gekoppelde kwantumput bestaat uit drie afzonderlijke InGaAs kwantumputten 

gescheiden door een dunne !nP-barrière (=15 À) waardoor de golffuncties zich over de drie 

gekoppelde kwantumputten zullen verdelen. De elektronen en lichte gaten hebben door hun 

kleinere effectieve massa een grote indringdiepte. Hierdoor kunnen ze makkelijk door de 

tussenliggende !nP-barrières tunnelen en zullen ze zich hierdoor gedragen alsof ze zich in een 

enkele brede kwantumput bevinden. De zware gaten daarentegen kunnen door hun hogere 

effectieve massa (kleine indringdiepte) moeilijk door de !nP-barrières tunnelen en zullen 

hierdoor meer opgesloten worden in een van de drie kwantumputten. De eerste drie zware 

gaten energieniveaus in de gekoppelde kwantumput zijn bijna gedegenereerd. Hierdoor zullen 

de tweede en derde zware gaten energieniveaus een grotere invloed hebben op de 

brekingsindex (door absorptie van deze niveaus) dan de tweede en derde lichte gaten 

energieniveaus. 

a) 

b) 

c) --- -ffft---

---. . . . . . . 

Figuur 2.6: golffuncties in een gekoppelde kwantumput. a) elektron (elO); b) zware 

gaten (hhO, hhl en hh2); c) lichte gaten (lhO en lhl) zonder (links) en met een veld 

van 83 kV/cm (rechts). 
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Zonder aangelegd elektrisch veld zijn alleen de elO-hhO en el0-hh2 overgangen te zien en de 

el0-hh1 overgang niet omdat de oscillatorsterkte tussen de symmetrische elektron

grondtoestand en de asymmetrische eerste aangeslagen zware gaten-toestand (hh 1) nul is. Als 

er een elektrisch veld aangelegd wordt, zullen de elO-hhO overgang en de elO-hh 1 overgang 

een roodverschuiving ondervinden en de el0-hh2 overgang een blauwverschuiving, zie Figuur 

2.6. De blauwverschuiving van het el0-hh2 overgang zal het effect welke de roodverschuiving 

van het elO-hhO overgang heeft op de brekingsindex gedeeltelijk te niet doen. Het elO-hh 1 

overgang vertoont een kleine roodverschuiving en zal daardoor een positieve bijdrage tot de 

verandering van de brekingsindex geven. De opgesloten elektron-lichte gaten overgangen 

vertonen alle een roodverschuiving en zullen dus een positieve bijdrage leveren aan de 

verandering van de brekingsindex. 

2.5 Polarisatie-ajhankelijkheid 

Schakelaars die alleen van het QCSE gebruik maken zijn polarisatie-afuankelijk. Het 

gedrag van de schakelaar voor licht dat op een vlak loodrecht op de groeirichting invalt zal 

voor beide polarisatierichtingen verschillend zijn. Volgens de selectieregels zijn in een 

kwantumput zowel elektron-zware gatenovergangen als elektron-lichte gatenovergangen 

toegestaan voor TE gepolariseerd licht en alleen elektron-lichte gatenovergangen voor TM 

gepolariseerd licht. Door het verschil in effectieve massa tussen de zware en de lichte gaten 

zullen de opsluitenergieën van de zware en de lichte gaten verschillen en zal de verschuiving 

van deze energie voor zware en lichte gaten verschillend zijn. Zie Figuur 2. 7 voor de definities 

van de asrichtingen van het preparaat en de polarisatierichtingen. 

lagenpakket 

~~~ 

TM-mode 
z, groeirichting 

)-pr;aiatie-richting 
x 

TE-mode 

Figuur 2. 7: Definities van asrichting en polarisatie richtingen. 

Omdat het absorptiespectrum bepaald wordt door onder andere de oscillatorsterkte, de 

energieën en het aantal van de toegestane overgangen, zal het spectrum voor TE- en TM

gepolariseerd licht verschillend zijn. Voor de TE-mode is het absorptiespectrum dichtbij de 
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bandafstand opgebouwd uit de volgende overgangen met oplopende energie: elO-hhO, el0-hh2 

en elO-lhO. De elO-hh 1 en elO-lh 1 overgangen zijn zonder een aangelegd veld niet te zien 

omdat de gatentoestanden asymmetrisch zijn en de overlap met de elektrongrondtoestand 

hierdoor nul is. Door een elektrisch veld aan te leggen zullen de elO-hhO, el0-hh1 (door het 

veld niet meer asymmetrisch), elO-lhO en el0-lh1 overgangen een roodverschuiving vertonen. 

Tevens neemt de oscillatorsterkte van deze overgangen af doordat de elektronen en de gaten 

naar verschillende zijde van de gekoppelde kwantumput getrokken worden (afname van de 

overlap). De el0-hh2 overgang vertoont echter een blauwverschuiving en een toename van de 

oscillatorsterkte (toename van de overlap). Deze blauwverschuiving zal het effect op de 

verandering van de brekingsindex ten gevolge van de roodverschuiving van de andere 

overgangen tegenwerken. Voor de TM-mode is het absorptiespectrum opgebouwd uit de 

lichte gatenovergangen met dezelfde verschuiving van deze overgangen als beschreven voor 

de TE-mode. Dit leidt tot een verschillende verandering van het absorptiespectrum voor de 

TE- en TM-mode bij het aanleggen van een elektrisch veld en met formule 2.1 ook tot een 

verschillende verandering van de brekingsindex voor beide modes. 

Naast de polarisatieafhankelijkheid van het QCSE zijn er nog enkele effecten die optreden 

en waarvan hun gevolgen afhangen van de polarisatie van het licht. Deze effecten zijn: 

roosterspanning, het Pockels-effect, het bestaan van interfaces en effectieve massa filtering. 

Roosterspanning: Als er een kristallijne laag met roosterkonstante a2 op een kristallijne laag 

met roosterkonstante a1 wordt gegroeid (waarbij de twee lagen dezelfde kristaalstructuur 

hebben), kunnen er drie situaties voordoen. Als beide roosterkoostanten aan elkaar gelijk zijn 

spreekt men van lattice-matched materiaal. Is de roosterkonstante a2 groter dan de 

roosterkonstante a1 dan spreekt men van compressie en is de roosterkonstante a2 kleiner dan 

roosterkonstante a1 dan spreekt men van rekspanning. Voor het hier gebruikte materiaal, 

namelijk In1_xGaxAs op InP, is het afhankelijk van de compositie of het materiaal in 

compressie of in tensie staat of dat het lattice-matched is. De roosterkonstante van In1_xGaxAs 

is compositieafhankelijk [NAH78] en kan berekend worden met de wet van V egard: 

a(/n1_xGaxAs) =x· a( GaAs)+ (1- x)· a(lnAs) (2.8) 

met a(GaAs)=5,6536 Á en a(InAs)=6,0590 Á. Hieruit volgt dat een laag In 1_xGaxAs met 

x=0,47 lattice-matched met InP is. Bij een hogere percentage Ga wordt de roosterkonstante 

kleiner en treedt er rekspanning op. 

In lattice-matched bulk loGaAs op InP zijn de lichte en de zware gaten energieniveaus 

gedegenereerd, maar in een lattice-matched kwantumput is deze degeneratie opgeheven door 

het verschil in de effectieve massa's, waardoor de opsluitenergieën voor lichte en zware gaten 

verschillend zijn. Door het aanbrengen van spanning worden de opsluitenergieën en het 

onderlinge verschil tussen lichte en zware gaten beïnvloed. Door het aanbrengen van 
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rekspanning zal de effectieve bandafstand in een kwantumput toenemen door de 

hydrostatische spanning. De schuifspanning zal het onderlinge verschil tussen de lichte en 

zware gaten energieniveaus doen afnemen. In Figuur 2.8 staan de effecten van spanning op de 

bandenstructuur voor bulk lnGaAs op InP weergegeven. 

~e ~e 

~bh Compressie 

jf\lh 
F,.I k,, ) 

~hh 
I \1h 

~e 

Trekspanning 

hh 
lh 

Figuur 2.8: Effecten van roosterspanning op de bandenstructuur voor een bulk 

halfgeleider. K11 is loodrecht aan de groeirichting. 

In de gebruikte gekoppelde kwantumputten ligt voor x=0,47 het lichte gatenniveau onder 

het zware gatenniveau. Door nu voldoende rekspanning in te bouwen kan men het lichte 

gatenniveau boven het zware gatenniveau verschuiven. 

Interfaces: Bij het groeien van InGaAs/InP kwantumputstructuren worden er interfaces 

gevormd waarvan de dikte en samenstelling van de groeicondities afhangen [RON96]. Deze 

interfaces hebben een grote invloed op de optische eigenschappen van de 

kwantumputstructuren aangezien deze de bandligging en de netto roosterspanning veranderen. 

Als men van !nP-groei naar InGaAs-groei overstapt, stopt men de indiumtoevoer en laat men 

de fosfortoevoer bestaan voor een bepaalde tijd. Er wordt dan door oppervlaktediffusie van 

indium een glad oppervlak gevormd eindigend met fosfor. Vervolgens wordt dit oppervlak 

blootgesteld aan een arseentoevoer voor een bepaalde tijd ( substitutiestap ). Hierdoor wordt de 

fosfor door arseen vervangen en ontstaan er een of twee monolagen InAs welke zich in 

compressie zullen bevinden. Dit zal de netto rekspanning van de InGaAs kwantumput 

verkleinen. Bij de overgang van InGaAs naar InP stopt men de indium- en galiumtoevoer bij 

een blijvende toevoer van arseen. Hierna wordt de arseentoevoer vervangen door een 

fosfortoevoer en hervat men de !nP-groei. Er wordt nu geen substitutiestap toegepast, omdat 

As een sterkere binding vormt dan fosfor. Dit leidt in het ergste geval tot de vorming van een 

Ino,S(l+x)Gao,so-xJAso,sPo,s interface. Tevens is er voor het gebruikte materiaal gebleken dat er 

een As-gradient aanwezig is. Deze gradiënt begint bij het interface met een As-concentratie 

van 15% en neemt af tot 1% na 60À [MAR98]. 
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a) 

heavy h\ol~~lig~~ hole.: 
. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

valenee band 

Figuur 2.9: (a) Ideale potentiaal. (b) Realistische potentiaal met intelfaces 

en As-gradient in het InP (overgenomen uit [DOR98] ). 

In Figuur 2.9 zijn de gevolgen die het bestaan van de interfaces en As-gradient op de 

potentiaal hebben te zien. Hieruit blijkt dat de zware gatenpotentiaal meer veranderd worden 

door de interfaces dan de lichte gatenpotentiaal, waardoor de interfaces de zware gaten meer 

beïnvloeden dan de lichte gaten. Uit berekeningen voor een gekoppelde kwantumput 

bestaande uit drie 27 A dikke lno,42G(IQ,ssP kwantumputten gescheiden door 15 A dikke InP 

barrières vindt men voor de overgangsenergieën van 980 me V voor de zware gatenovergang 

en 982 me V voor de lichte gatenovergang bij 300 K. Een realistischer potentiaal wordt 

verkregen door de interfaces in de structuur mee te nemen. De gekoppelde kwantumput is dan 

opgebouwd uit drie kwantumputten bestaande uit een monolaag dikke InAs-laag en een 24 A 
dikke Ino,42G(IQ,ssAs-laag en gescheiden door een 15 A dikke Ino,94G(IQ,06As0,2Po,s barrière 

(benadering voor de effecten van het bovenste interface en de As-gradient). Met deze 

potentiaalstructuur vindt men overgangsenergieën van 919 me V voor de zware gatenovergang 

en 936 me V voor de lichte gatenovergang bij 300 K, welke een grote afwijking is ten opzichte 

van de berekening met de eenvoudige potentiaal [DOR98]. Tevens hebben de interfaces door 

hun compressieve spanning grote invloed op de splitsing van de zware gaten en lichte gaten, 

wat van invloed is op de onderlinge ligging van de absorptiespectra voor TE en TM. 

Het Pockels-effect: het Pockels-effect of het lineair elektro-optisch effect verwijst naar een 

verandering van de relatieve dielektrische constante van een materiaal door een aangelegd 

elektrisch veld. Het effect treedt op in halfgeleidermaterialen als GaAs, InP, enz. Het effect 
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van een elektrisch veld op de dielektrische constante kan beschreven worden door de 

verandering van de termen (1/E)ij [ADA83]: 

(2.9) 

met rij,k de lineair elektro-optische coëfficiënt, Fk het aangelegd elektrisch veld en waarbij de 

indices i, j enk over de coördinaten x (1), y (2) en z (3) lopen. Voor zinkblende kristalen zijn 

de enige van nul verschillende elementen r23,t=r3t,2=rl2,3· Deze worden ook wel als r41 

aangeduid en heeft een waarde van 1,5 10-12 rnN voor InP. 

Legt men een elektrisch veld in de z-richting aan, dan treedt er in deze richting geen 

verandering op. In het xy-vlak treedt er een verandering op van de brekingsindex welke 

rechtevenredig is met het veld Fz. Hierdoor neemt de brekingsindex in de x -richting toe met &1 

terwijl de brekingsindex in de y-richting afneemt waarbij de grote van Lln gegeven wordt door: 

(2.10) 

waarbij r41 de elektro-optische coëfficiënt is. 

Effectieve massa filtering: Bij effectieve massa filtering wordt er gebruik gemaakt van een 

kwantumput waar in de buurt van de randen dunne potentiaalbarrière geplaatst zijn (dit zijn 

dus drie gekoppelde kwantumputten), zie Figuur 2.10. 

InP B Lhh B ._ ______________ __. 
-----,········-························~ ········r---

In GaAs 

Figuur 2.10: Schematische structuur voor een kwantumput met massa-afhankelijk 

breedte met Lhh resp. Lth de effectieve putbreedte voor zware resp. lichte gaten en 

B een dunne potentiaal barrière. 
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Door de massa-afhankelijke indringdiepte in de barrières ontstaat er een verschillende 

effectieve putbreedte voor lichte en zware gaten (de lichtere deeltjes zoals de elektronen en de 

lichte gaten zullen door hun kleinere effectieve massa's makkelijker door de dunne barrières 

tunnelen dan de zware gaten). Uit formule 2.7 volgt dat de verschuiving van het energieniveau 

evenredig is met de effectieve massa. Hierdoor is de TE-mode welke voornamelijk aan de 

zware gaten gekoppeld is gevoeliger voor een aangelegd elektrisch veld dan de TM-mode 

welke alleen aan de lichte gaten gekoppeld is. De energieverschuiving is tevens afhankelijk 

van de breedte L van de kwantumput (zie Figuur 2.5). Door nu de breedte van iedere 

kwantumput aan te passen, kan men gelijke energieverschuivingen voor lichte en zware gaten 

verkrijgen als voldaan is aan: 

(2.11) 

met m\h en m*1h de effectieve zware resp. effectieve lichte gatenmassa en n de met behulp van 

Figuur 2.5 gecorrigeerde waarde voor de putbreedte-afhankelijkheid. Bij grote elektrische 

velden wordt het zware gat uit de centrale brede put getrokken naar een van de smallere putten 

waardoor de energieverschuivingen niet meer gelijk zullen zijn. 

Door gebruik te maken van kwantumputten met massa-afhankelijk putbreedte is het 

mogelijk om samen met de toepassing van roosterspanning een polarisatie-onafhankelijk 

golfgeleider absorptiemodulator te produceren [Y AM94]. Voor gebruik in een MZI schakelaar 

is niet een gelijke energieverschuiving van de zware en lichte gaten toestand nodig maar moet 

de brekingsindex-verandering voor beide polarisaties even groot zijn. Door het optreden van 

het Pockels-effect zal de brekingsindex-verandering voor TM-polarisatie groter moeten zijn 

dan voor TE-polarisatie. Hiervoor zou de effectieve putbreedte voor de lichte gaten verder 

vergroot dienen te worden waardoor echter het zware gat gemakkelijker uit de centrale put 

gedreven kan worden. Hierdoor zal dit voor het ontwerp van een polarisatie-onafhankelijk 

fasedraaiende sectie slechts in beperkte mate toepasbaar zijn. 

2.6 Wet van Urbach 

In een MZI schakelaar is het van belang dat er wemtg absorptieverliezen zijn. Men 

verwacht dat als men onder de bandafstand gaat zitten met de golflengte dat er geen absorptie 

zal optreden. Experimenten hebben echter aangetoond dat er een exponentieel afnemende 

absorptierand optreedt [PAN 65]: 

hv-E
8 

a oe e Eo (2.12) 

waarbij E0 de Orbach-parameter is, Eg de bandafstand en hv de energie van het laserlicht. 
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Experimentele waardes voor E0 in zowel bulk als in InGaAs/InP kwantumputten zijn in de 

orde van 8 me V [KOP94]. Deze exponentiele afhankelijkheid van de absorptierand wordt de 

wet van Urbach genoemd en wordt veroorzaakt door lokale variaties in het elektrisch veld 

door optische fononen en geladen onzuiverheden. In engedoteerde kwantumputten zullen 

variaties door optische fononen bij kamertemperatuur overheersen. Een ander effect dat de 

absorptierand verbreed is de variaties van de breedte van de kwantumputten. Deze variaties 

leiden tot een klein verschil in de opsluitenergieën met als resultaat een iets andere 

bandafstand. Dit kan ver van de centrale waarde van Eg beschreven worden als een 

exponentiele afval. Deze valt echter sneller af vanwege de (hv-Eg)2-athankelijkheid en kan ver 

onder de bandafstand vergeten worden. 
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3 Het ontwerp 

V oor de metingen is gebruikt gemaakt van drie verschillende preparaten met een 

vergelijkbare lagenpakket Deze preparaten zijn met Chemical Beam Epitaxy gegroeid De 

structuur van deze preparaten staat in Tabel 3.1 weergegeven. 

Tabel 3.1: De gebruikte preparaten. De galliumconcentratie varieert van 55,5% ( c483 ), 

58,5% ( c485) tot 52% ( c520 ). 

Laag Materiaal Molaire Dikte Dopings- Type 

fractie (J.Lm) concentratie 

6 lnt-xGaxAS x= 0,47 0,050 1-2xl019 p 

5 InP 1.2 2-4x1017 p 

4 In 1-xGaxAs/InP X= 0,47 Vier 25 A kwantumputten diffusiestops 

3 InP 0,2 ongedateerd 

20x * InP .. 0,0150 (0,007 on gedoteerd 

voor c520) 

lno.7sGao.2sAso.sPo.s 0,0003 on gedoteerd 

lnt-xGaxAS x= var 0 0024 ... 
' 

ongedateerd 

InAs 0,0003 ongedateerd 
InP .. 0,0012 ongedateerd 

Ino,7sGao,2sAso.sPo.s 0,0003 on gedoteerd 

lnt-xGaxAs x= var 0 0024 *** 
' 

on gedoteerd 

InAs 0,0003 on gedoteerd 

InP 0,0012 on gedoteerd 

Ino,7sGao,2sAso.sP o.s 0,0003 on gedoteerd 

lnt-xGaxAs x= var 0 0024 **** 
' 

ongedateerd 

InAs 0,0003 ongedateerd 

2 InP 0,2 ongedateerd 

1 InP 1,0 2-4x1017 n 

0 !nP-substraat 3-8x1018 n 

*voor preparaat c520 is dit 30x. 

** in deze laag treedt een As-gradient op. As-concentratie is 15% aan het interface en is na 

60Á gedaald naar 1%. 

***deze waarde verschillen voor de verschillende preparaten: 24Á (c483), 23Á (c485) en 26Á 

(c520). 

Het verschil tussen deze preparaten is hoofdzakelijk de concentratie van galium in de 

kwantumputten van de actieve laag. Een van deze preparaten verschilt echter op een ander 
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belangrijk punt van de twee andere preparaten. Bij dit preparaat (c520) zijn er 30 in plaats van 

20 gekoppelde kwantumputten gebruikt in de actieve laag. Om er voor te zorgen dat de dikte 

van deze actieve laag hetzelfde blijft zijn de diktes van de !nP-barrière tussen twee 

gekoppelde kwantumputten teruggebracht van 150 À tot 70 À. 

Bij de hoge temperatuur waarbij de preparaten gegroeid worden zal de berylliumdotering 

vanuit het p-gebied naar de intrinsieke laag diffunderen. Om dit te verhinderen wordt er in de 

afsluitende InP-laag vier InGaAs-kwantumputten ingebouwd omdat de inbouw van beryllium 

in InGaAs tien keer beter gaat dan de inbouw in InP [RON96]. Zo wordt verhinderd dat de 

dotering in de actieve laag trekt waardoor bandvulling en vrije ladingsdragersabsorptie zullen 

optreden. De zwaar gedoteerde InGaAs-laag zorgt ervoor dat er goede contacten op het 

preparaat aangebracht kunnen worden. Vervolgens zijn er van deze preparaten mesa

structuren gemaakt welke zijn gebruikt om de materiaaleigenschappen te bepalen. De 

bovenkant van de mesa's wordt voorzien van een AuNiZn-contact en de onderkant van een 

AuGeNi-contact voor het aanleggen van een elektrisch veld. De materiaaleigenschappen voor 

de preparaten c483 en c485 zijn gemeten door F.C. de Nooij [N0097]. 

De preparaten zijn vervolgens aan de Technische Universiteit Delft geprocessed tot Mach

Zehnder schakelaars. De processing is gedaan met bestaande maskers en bestaande 

technieken [UIT97]. Naast schakelaars zijn er ook golfgeleiders op de preparaten 

geprocessed. Vervolgens zijn de fasedraaiende secties van de Mach-Zehnder schakelaren 

voorzien van elektrische contacten (Au-contacten aan de bovenzijde). Ook enkele rechte 

golfgeleiders zijn van elektrische contacten voorzien en kunnen hierdoor als elektro-absorber 

gebruikt worden. 
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4 Meetmethode 

4.1 Het lasersysteem 

Voor de verschillende metingen was het nodig om een laser met een continu instelbare 

golflengte te hebben. De globale opzet van het hiervoor gebruikte systeem staat in Figuur 4.1. 

De Nd:YAG-laser heeft een golflengte van 1064 nm en een vermogen van ongeveer 10 W. In 

de Y AG-laser wordt met behulp van een KTP-kristal de tweede harmonische opgewekt. Deze 

bundel met een golflengte van 532 nm en een vermogen van ongeveer 1 W wordt gebruikt om 

een dye-laser te pompen. De dye-laser heeft een continu verstelbare golflengte tussen 570 nm 

en 620nm (voor fotostroommetingen) of 600 nm en 650 nm (voor het doormeten van de 

schakelaars) afhankelijk van de gebruikte dye-vloeistof. Het vermogen van de dye-bundelligt 

tussen de 150 en 250 mW. De dye-bundel en de resterende YAG-bundel van ±6 W worden 

vervolgens met elkaar gemengd in een tweede KTP-kristaal welke zich in de autotracker 

bevindt. De bundel bevat nu vier verschillende golflengtes, nl: 

1. À.= 1064 nm 

2. À.=Àdye 

3. 1/À.= 1/Àdye+ 111064 

4. 1/À.=l!Àdye-111064 

(de Y AG-bundel) 

(de dye-bundel) 

(de somfrequentie) 

(de verschilfrequentie) 

Voor de metingen wordt de bundel met de verschilfrequentie gebruikt en worden de andere 

golflengte met een infrarood-seperator uit de bundel gehaald. Voor het uitlijnen kan de 

infrarood-seperator uit de bundel gehaald worden en kan de zichtbare dye-bundel gebruikt 

worden aangezien deze colineair met de infrarode bundel is. Op deze wijze kan een bundel 

met continu verstelbare golflengte tussen 1230 nm en 1490 nm of 1375 nm en 1670 nm 

verkregen worden met een vermogen van een paar mW. 

,---- Dye-laserr---

~~ ,, 
naar prepa raat 

Nd:YAG ... autotracker r+- IR -seperator .... 

Figuur 4.1: De opzet van het lasersysteem. 
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4.2 Fotostroommetingen 

Fotostroom- (PC-)metingen is een van de technieken die gebruikt kunnen worden om het 

gedrag van de kwantumputten te bekijken. De methode maakt gebruik van de stroom die in 

het preparaat wordt opgewekt door het licht dat op het preparaat valt. De grote van de stroom 

is hierbij afhankelijk van de excitatiegolflengte. In een bulk halfgeleider geldt voor de 

geleiding: 

(4.13) 

met n en p de elektronen- resp. de gatenconcentratie en met J..le en J.lh de elektronen- resp. de 

gatenmobiliteit Bij T=OK is er in een halfgeleider geen geleiding aangezien er geen vrije 

elektronen en gaten zijn. Door absorptie van fotonen kunnen er zowel vrije elektronen en 

gaten als excitonen gecreëerd worden. Een gedeelte hiervan zal een bijdrage geven aan de 

fotogeleiding terwijl de rest van de ladingsdrager al dan niet stralend zal recombineren. 

In een kwantumput zal dit ook gebeuren, waarbij de excitonen eerst door een elektrisch 

veld tot een los elektron en een los gat omgevormd moeten worden en die vervolgens moeten 

ontsnappen uit de put om een bijdrage te kunnen leveren. Door de energieverdeling van de 

ladingsdragers zal een gedeelte van de ladingsdragers zich in het continuüm van de barrière 

bevinden. Door het aanleggen van een elektrisch veld loodrecht op de groeirichting ontstaat er 

een fotostroom. De grote van deze stroom hangt onder meer af van het aantal gecreëerde 

excitonen en vrije ladingsdragers en dit aantal is weer afhankelijk van het vermogen en de 

golflengte van de excitatiebundeL Tevens kunnen de ladingsdragers uit de put tunnelen omdat 

de bandenstructuur door het veld scheef getrokken is. Als de stroom evenredig met de 

absorptie a wordt verondersteld, geldt in eerste instantie [PAN65b]: 

~ 

l(hv) = 10 · f Dh(E -hv) · De(E)dE 

(4.14) 

met Io een evenredigheidsconstante en Dh en De de toestandsdichtheden van de gaten en de 

elektronen. In het PC-spectrum geeft dit een stapfunctie die als functie van de fotonenergie hv 

wordt opgehoogd zodra er een nieuw elektron- en/of gaten-niveau gaat meedoen. Bij exciton

energieën krijgt men in het spectrum een maximum te zien. 

Een andere methode om een fotostroom te creëren is door de actieve laag in junctie in te 

bouwen. Deze methode is hier gebruikt met als junctie een p-i-n-junctie. Het actieve gebied 

wordt hierbij in geklemd door een n-gebied (donoren) en een p-gebied (acceptoren). Als de 

junctie in evenwicht is, moet het Fermi-niveau in het hele materiaal hetzelfde zijn. Door het 
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verschil in de ligging van het Fermi-niveau in p-gedoteerd materiaal (dichterbij de 

valentieband) en in n-gedoteerd materiaal (dichterbij de conductieband) zal er in een p-i-n

junctie in het intrinsieke gebied bandbuiging optreden. Een elektron-gat paar dat door 

absorptie gecreëerd wordt, zal ten gevolge van de bandbuiging gesplitst worden. Het gat gaat 

naar het p-gebied en het elektron gaat naar het n-gebied. De ruimtelijk gescheiden ladingen 

(vrije ladingsdragers en geïoniseerde onzuiverheden) wekken een elektrisch veld op dat de 

bandbuiging zal tegenwerken. Hierdoor zal het Fermi-niveau aan de verschillende zijde van 

het intrinsieke gebied verschillend zijn en zal er over het preparaat een spanning van V=~f/e 

staan. De grootste spanning wordt verkregen in een zogenaamde flat-band-situatie, d.w.z. 

geen bandbuiging meer. Deze spanning is dan V =Egap/e, waarbij Egap met de ionisatie

energieën van de twee onzuiverheden verminderd moet worden. In deze situatie loopt er geen 

stroom en zal de junctie als spanningsbron werken. Om fotostroommetingen te verrichten zal 

het preparaat in een schakeling gezet worden. De ruimtelijke gescheiden ladingen (nu alleen 

geïoniseerde onzuiverheden) zullen nog steeds een elektrisch veld opwekken. De junctie 

werkt nu als een stroombron. 

laser spiegel 

beamsplitter 

lens 

spiegel 
spanningsbron 

Figuur 4.2: De opzet voor PC-metingen waarbij het licht op de voorkant van 

het preparaat valt. 

In Figuur 4.2 is de opzet te zien welke voor de fotostroommetingen is gebruikt. De 

infrarode bundel gaat eerst door een chopper. Het signaal dat op deze manier verkregen wordt 

kan vervolgens met conventionele lock-in technieken bewerkt worden. Een gedeelte van de 

infrarode bundel wordt afgesplitst en met een lens op de IR-detector gefocusseerd. Het signaal 

van deze detector wordt met een lock-in-versterker verwerkt en gebruikt om het signaal van 

de fotostroommeting te normaliseren. Dit is nodig aangezien de dye-laser niet bij elke 

golflengte hetzelfde vermogen infrarood licht opbrengt. Omdat er bij transport van de bundel 

door de lucht bij À= 1380 nm een sterke absorptie aan waterdamp optreedt moet de afstand van 
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het lasersysteem tot de detector ongeveer gelijk aan de afstand van het lasersysteem tot het 

preparaat zijn. Is hier niet aan voldaan dan gaat de normalisatie van het signaal fout. 

Vervolgens wordt het licht met een spiegel afgebogen en eventueel met grijsfilters afgezwakt 

voordat de bundel met een lens op het preparaat wordt gefocusseerd. Voor het meten van de 

fotostroom is het preparaat van twee contacten voorzien welke verondersteld worden dat ze 

Ohms zijn. De meting van de stroom wordt met een lock-in-versterker over een 

serieweerstand gedaan. Om metingen te verrichten met een externe spanning over het 

preparaat is er tevens een spanningsbron op het preparaat aangesloten. De weerstand van het 

preparaat zal bij excitatie afnemen waardoor de stroom toeneemt en er een hogere spanning 

over de serieweerstand zal staan. De waarde van deze weerstand is geoptimaliseerd om een zo 

groot mogelijk signaal te verkrijgen. Dit blijkt het geval te zijn voor een serieweerstand, welk 

gelijk is aan de weerstand van het preparaat (10 MQ). Het preparaat is met zilverpasta op een 

preparaathouder in een flow-cryostaat geplakt. Deze kan met vloeibaar helium tot 

temperaturen van 4 K afgekoeld worden. 

4.3 Karakterisatie-opstelling 

Naast fotostroommetingen aan een van de gebruikte preparaten is er hoofdzakelijk gekeken 

naar het gedrag van het materiaal in schakelaars en elektro-absorbers. Door het gebruikte 

lasersysteem kan dit gedrag voor een groot golflengtegebied bekeken worden. De opzet van 

de metingen is in Figuur 4.3 te zien. 

fotodetector 

lock-in 

lens 

spiegel _ -_ - - - - - -I IR-camera 

lens 

spleet 

spiegel 

preperaal 

microscoop 
objectieven 

beam
splitter 

scherm 

polarisatie
filter 

polarisatie
draaier 

laserbundel 

chopper 

beam
splitter 

spiegel 

Figuur 4.3: De opzet voor de karakterisatie-metingen van de schakelaars en 

elektro-absorbers. De gestippelde items zijn alleen voor de uitlijning nodig. 
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De infrarode bundel gaat eerst door een chopper, zodat men weer lock-in technieken kan 

gebruiken om de signalen te verwerken. Een gedeelte van het licht wordt met een beamsplitter 

afgescheiden en met een lens gefocusseerd op de IR-detector. Het signaal van deze detector 

wordt met een lock-in versterker verwerkt en gebruikt om de metingen te normaliseren. Dit 

wordt gedaan omdat het laservermogen fluctuaties kan vertonen, welke op deze wijze uit de 

metingen gefilterd worden. Vervolgens wordt de bundel met een spiegel afgebogen en 

eventueel met grijsfilters verzwakt. Hierna gaat de bundel door een dubbele Presnel rhomb. 

Hiermee is het mogelijk om de polarisatie van het licht te draaien. Achter deze 

polarisatiedraaier is een lineaire polarisatiefilter geplaatst. Deze zorgt ervoor dat men na het 

filter alleen TE- of TM-gepolariseerd licht overhoudt, tevens kan men de stand van de 

polarisatiedraaier optimaliseren door het vermogen achter het filter te optimaliseren. 

Vervolgens wordt de bundel met een microscoopobjectief in een golfgeleider gekoppeld. Na 

het preparaat wordt het licht weer met een microscoopobjectief opgevangen en met een 

spiegel richting de fotodetector afgebogen waar het met lenzen op wordt gefocusseerd. De 

spleet is alleen tijdens een meting nodig en zorgt ervoor dat alleen de gewenste golfgeleider 

op de detector wordt gefocusseerd. Het signaal van de detector wordt vervolgens met een 

tweede lock-in versterker bewerkt. 

Voor het uitlijnen van de opstelling kan men van de rode dye-bundel gebruik maken. De 

polarisatiedraaier en het polarisatiefilter kunnen voor het uitlijnen uit de opstelling verwijderd 

worden, aangezien de polarisatiefilter de laserbundel verzwakt. Tijdens het uitlijnen wordt de 

bundel met een spiegel naar een camera afgebogen. Als eerste worden de 

microscoopobjectieven voor de in- en uitkoppeling op de optische as gezet. Dit gebeurt door 

de objectieven in de bundel te plaatsen en een afbeelding te maken op de camera (ongeveer 

dezelfde plaats als zonder objectieven). Hierna kan het preparaat tussen de twee objectieven 

geplaatst worden, waarbij de afstanden tussen de randen van het preparaat en de objectieven 

ongeveer gelijk aan de brandpuntsafstanden zijn. 

Voor het inkoppelen wordt in eerste instantie een rechte multimode golfgeleider gebruikt. 

Voor de focussering van de bundel op het preparaat maakt men met een beamsplitter een 

scherpe afbeelding van de reflectie aan het preparaat. Met een microscoop kan men de 

horizontale positie van de golfgeleider goed zetten door het preparaat te verplaatsen totdat de 

bundel en de golfgeleider zich op een lijn bevinden. De hoogte van het preparaat wordt nu zo 

ingesteld dat er aan de rand alleen nog een rode spotje zichtbaar is. Hierna kunnen de 

focussering van het uitkoppelobjectief en de hoogte van het preparaat een beetje gevarieerd 

worden totdat men op de camera de spot kan zien. Hierbij kan het nuttig zijn om alleen met de 

infrarode bundel verder uit te lijnen, aangezien de rode bundellichte en donkere strepen op de 

camera te zien geeft. Hierdoor kan de infrarode spot uit de golfgeleider niet goed te zien zijn 

op de camera. 
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Zodra er een afbeelding van de golfgeleider op de monitor te zien is, kan men het preparaat 

verplaatsen zodat men in de gewenste golfgeleider (een elektro-absorptie modulator of een 

ingang van een MZI) inkoppelt Hierbij kan het nodig zijn dat men de hoogte en de 

focussering moet bijregelen, aangezien het preparaat scheef kan liggen. Als men in een 

schakelaar koppelt dan komt het licht niet uit de uitgang recht tegenover de gebruikte ingang 

(dit is de bar-uitgang). Om deze reden is de vergroting van het beeld op de camera zodanig 

gekozen dat beide uitgangen tegelijk op de camera afgebeeld kunnen worden. Voor het meten 

wordt de spleet weer in de bundel geplaatst. De spleet zorgt ervoor dat alleen het licht uit de 

gewenste golfgeleider op de detector of op de camera wordt afgebeeld. De gewenste uitgangs

golfgeleider wordt nu op de camera afgebeeld. 

Voor het aanleggen van een spanning over de fasesectie of absorptie modulator wordt er 

een probe-naald op een contactvlak naast de golfgeleider gezet. Dit contactvlak is verbonden 

met het elektrisch contact boven de golfgeleider. Het andere contact wordt gevormd door het 

preparaathouder welke in elektrisch contact is met de onderkant van het preparaat. Het 

polarisatiefilter en de polarisatiedraaier kunnen terug in de bundel geplaatst worden. Door nu 

de spiegel naar de camera te verwijderen kan een verzwakte infrarode bundel nu op een 

gevoelige detector worden afgebeeld. Met behulp van deze detector kan de inkoppeling voor 

deze infrarode bundel worden geoptimaliseerd. Na een verandering van de polarisatie

richting, de lasergolflengte of het contactvlak (alleen voor schakelaars) moeten de in- en 

uitkoppeling opnieuw geoptimaliseerd worden. 
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5 Resultaten 

De metingen die verricht zijn aan de verschillende preparaten kunnen in drie groepen 

gedeeld worden, nl. karakterisatie van het materiaal, metingen aan elektro-absorptie 

modulatoren en metingen aan MZI schakelaars. Als eerste zullen in §5.1 de metingen die 

verricht zijn aan het materiaal besproken worden. In §5.2 zullen de metingen aan de elektro

absorptie modulatoren besproken worden en in §5.3 de metingen aan de MZI schakelaars. 

5.1 Materiaaleigenschappen 

De materiaaleigenschappen voor de preparaten c483 en c485 zijn al eerder gemeten met 

behulp van fotoluminescentie-, fotoluminescentie-excitatie- en fotostroommetingen door P.C. 

de Nooij en de resultaten hiervan zijn te vinden in [N0097]. Voor preparaat c483 leverde 

deze metingen een PL-bandafstand van 1398 nm met een FWHM van 73 nm bij 

kamertemperatuur en een PL-bandafstand van 1322 nm met een FWHM van 22 nm bij een 

temperatuur van 4 K. Voor preparaat c485 zijn deze 1376 nm met een FWHM van 103 nm bij 

kamertemperatuur en 1307 nm met een FWHM van 17 nm. 

Voor de bandafstanden welke aan de hand van de fotostroommetingen bepaald kunnen 

worden vindt men voor preparaat c483 een waarde van 1312 nm en voor c485 een waarde van 

1299 nm. De gemeten roodverschuivingen van de PC-bandafstand zijn hierbij vergeleken met 

de berekende verschuiving van de bandafstand door het QCSE. Deze berekende 

verschuivingen bleken overeen te stemmen met de gemeten verschuivingen. 

Voor c520 zijn er fotoluminescentiemetingen (PL) en fotostroommetingen (PC) verricht. 

Voor de fotoluminescentiemeting is gebruik gemaakt van dezelf-de experimentele opzet als 

voor de fotostroommetingen met een paar veranderingen. Bij deze meting worden de 

contacten van het preparaat niet gebruikt maar wordt het licht dat vrijkomt door recombinatie 

in het preparaat gecollecteerd en afgebeeld op de spleet van een dubbele monochromator. Het 

signaal wordt met een InGaAs-detector opgevangen en een voorversterker en een lock-in 

versterker bewerkt. Deze meting is verricht bij kamertemperatuur en bij T=5 K. Bij 

kamertemperatuur ligt de PL-piek rond À= 1418 nm en heeft deze piek een FWHM van 81 nm. 

Om voor licht met een golflengte van 1550 nm transparant te zijn is het noodzakelijk dat de 

bandafstand lager is dan 1390 nm [VRE95]. Vanwege de hogere PL-bandafstand zullen de 

absorptieverliezen voor dit preparaat groter zijn dan voor de andere twee preparaten. Bij een 

temperatuur van 5 K ligt de PL-piek bij een golflengte van 1337 nm en heeft het een FWHM 

van 22 nm. 
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Figuur 5.1: Fotostroom spectra met een externe spanning over het preparaat. 

De curven zijn genormeerd ten opzichte van elkaar. 

In Figuur 5.1 staan de fotostroom spectra voor T = 5 K. Deze spectra zijn bij lage 

temperaturen gemeten aangezien de spectra bij deze temperaturen scherper zijn. Hierdoor zijn 

de eigenschappen van het materiaal beter te herkennen dan bij kamertemperatuur. V oor de 

bepaling van de bandafstand wordt het punt genomen op 50% van het maximum van het 

niveau. Dit levert een waarde van de bandgap van 1323 nm op. Door het aanleggen van een 

spanning zijn er in het spectrum verschillende niveaus te zien. Deze niveaus zullen het elO

hhO en het el0-hh2 overgangen zijn. Bij het verhogen van de spanning verschuift de 

bandafstand naar grotere golflengte. De elO-hhO overgang vertoont een grote 

roodverschuiving en een sterke afname van de oscillatorsterkte. De gemeten roodverschuiving 

van 80 nm bij een aangelegde spanning van 11 V zijn in overeenstemming met de 

verschuivingen welke door F.C. de Nooij zijn gemeten voor de andere preparaten en met de 

berekende verschuiving. De overlap van de elO- en hh 1-golffunctie is bij lage spanning bijna 

nul waardoor deze overgang in de spectra niet waarneembaar is. De el0-hh2 overgang 

vertoont een blauwverschuiving en een toename van de oscillatorsterkte. Deze 

blauwverschuiving zal het effect van de roodverschuiving van de elO-hhO overgang op de 

brekingsindex gedeeltelijk compenseren. 

29 



5.2 Elektro-absorptie modulatoren 

Het aanleggen van een spanning over een van de beide fasedraaiende sectie zal de 

absorptie in deze arm toenemen. Hierdoor creëert men een vermogensonbalans in de tweede 

MMI koppelaar. Dit heeft tot gevolg dat de overspraak van de schakelaar toeneemt. Om de 

grote van deze onbalans te bepalen zijn er metingen aan elektro-absorptie modulatoren 

verricht. Deze metingen zijn verricht voor de preparaten c483 en c485. Voor preparaat c520 is 

er bij eerdere metingen gebleken dat er voor TE-polarisatie een grote demping optreedt voor 

golflengtes onder de 1560 nm. Als eerste zullen de metingen voor preparaat c483 (met een 

galliumconcentratie van 55,5%) worden behandeld en zal er een model afgeleid worden 

waarmee de werking van een elektro-absorptie modulator beschreven kan worden. 

Vervolgens zullen de metingen voor preparaat c485 (met een galliumconcentratie van 58,5%) 

besproken worden. Als laatste zullen de manieren besproken worden waarmee men het 

elektro-absorptie effect verbeterd kan worden voor gebruik in een elektro-absorptie modulator 

of geminimaliseerd worden voor gebruik in een MZI schakelaar. 

5.2.1 Metingen 
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Figuur 5.2: Spectra van een 4mm lange elektro-absorber. a) voor TE 

polarisatie. b) voor TM polarisatie. 
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In Figuur 5.2 zijn de elektro-absorptie spectra voor dit preparaat te zien. Deze metingen 

zijn verricht aan een golfgeleider met hierop een 4mm lang elektrisch contact voor het 

aanleggen van een elektrisch veld. Hieruit blijkt dat het materiaal voor TE gepolariseerd licht 

bij lagere aangelegde spanningen begint te dempen dan voor TM gepolariseerd licht. Dit is in 

overeenstemming met het feit dat de overgang met de laagste energie een elektron-zware 

gaten overgang betreft en de roodverschuiving van deze overgang is groter dan van de eerste 

elektron-lichte gaten overgang. Dit elektron-lichte gat overgang ligt tevens enkele me V hoger. 

Het absorptiegedrag van een elektro-absorber als functie van het aangelegd elektrisch veld 

kan met behulp van formule 2.12 beschreven worden onder de voorwaarde dat deze gebruikt 

worden bij golflengtes ver onder de bandafstand. Het aanleggen van een elektrisch veld heeft 

twee gevolgen voor het absorptiespectrum: het verschuiven van het spectrum en de 

verandering van de oscillatorsterkte (zoals beschreven in §2.3). Voor de eenvoud van het 

model wordt er voor de gekoppelde kwantumputstructuur verondersteld dat alleen het laagste 

gatenniveau een rol speelt bij de absorptie ver onder de bandafstand. Dit kan voor TE

polarisatie alleen als de splitsing tussen de zware en lichte gaten groot is. Als dit niet het geval 

is zal het eerste elektron-lichte gatenovergang voor TE-polarisatie meegenomen moeten 

worden. Met het programma QW AL kunnen voor een gegeven heterostructuur de 

energieniveaus van de elektronen en de gaten berekend worden zonder en met aangelegd 

elektrisch veld [HEU98]. Door deze energieniveaus voor verschillende veldsterktes te 

berekenen kan het gedrag van de bandafstand Eg in formule 5.2 als functie van de aangelegde 

spanning over het preparaat beschreven worden, zie Figuur 5.3. 

Het effect van de afname van de oscillatorsterkte is te wijten aan het feit dat de elektron

en de gatengrondtoestand naar verschillende zijde van de kwantumput getrokken worden. 

Hierdoor neemt de overlap van de golffuncties af en daarmee ook de grote van de 

absorptiecoëfficiënt welke beschreven kan worden door: 

(5.15) 

hierin is c een constante, de tweede term het kwadraat van de overlap tussen de gaten en de 

elektronen en de laatste term de interactie tussen de Bloch-functies en de optische mode 

weergeeft. Deze laatste term geeft ook de selectieregels voor de polarisatie van het licht. Bij 

het aanleggen van een elektrisch veld zijn het de envelop functies die veranderen en leiden tot 

een verkleining van de absorptiecoëfficiënt Het programma QW AL berekent naast de 

energiewaarde van de verschillende niveaus ook de bijbehorende envelop functies. Hiermee 

kan de verandering van de absorptiecoëfficiënt als functie van de aangelegde spanning bepaald 

worden, zie Figuur 5.3. 
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Figuur 5.3: Berekende verschuiving van de energieniveaus (boven) en de 

verandering van de overlal van de envelopfuncties (onder). 

De transmissie T van licht door de golfgeleider kan dan als volgt worden beschreven: 

(5.16) 

hierbij is a~ de sterkte van de absorptie zonder aangelegd veld voor TE- resp. TM-polarisatie, 

r MQW de vermogenoverlap tussen de optische mode en de kwantumputten, 1 de lengte van het 

elektrisch contact op de golfgeleider, j('P
1 
(V)I'P;(V)f de verandering van de overlap tussen de 

elektronen en de zware gaten resp. lichte gaten als functie van de aangelegde spanning en het 

ingebouwde veld in V, hv de energie van de gebruikte golflengte in meV, Eg(V) de 

bandafstand als functie van de aangelegde spanning en het ingebouwde veld in V en Eo de 

Urbach-parameter. Voor de bepaling van de waarde van de absorptiecoëfficiënt zonder 

aangelegde spanning is gebruik gemaakt van kp-berekeningen, welke zijn verricht door 

B.H.P. Dorren. In deze berekeningen zit echter nog een onbekende absorptiecoëfficiënt Om 

deze onbekende absorptiecoëfficiënt te bepalen zijn de berekeningen verricht voor een 100 À 

kwantumput van lattice-matched InGaAs. Deze berekeningen zijn vergelijken met 

absorptiemetingen aan dergelijke structuren, welke door Suguwara [SUG90] en door Bar

Joseph [BAR83] verricht zijn. Hieruit kan men de onbekende absorptiecoëfficiënt in de 

berekeningen bepalen. Vervolgens ZIJn de berekeningen voor de gekoppelde 
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kwantumputstructuur uitgevoerd waaruit de absorptiecoëfficiënten voor TE- en TM

polarisatie gehaald kunnen worden. In Tabel 5.1 zijn de waardes van de parameters uit het 

bovenstaande model gegeven. 

Tabel 5.1: Gebruikte parameters voor de berekening van de 

absorptiespectra. 

<XQTE 2000 cm-I 

ao™ 3500 cm-I 

lMQW 0,42 

Eo 8meV 

c483 c485 

Eg fotostroom (me V) 948 958 

berekende Eg (me V) T=4K 987,79 1012,87 

berekende Eg (me V) T=293K 908,23 931,37 

berekende lh-hh splitsing (me V) 24,7 13,5 

gecorrigeerde Eg (me V) T=293K 869 877 

0 
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0 -
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Figuur 5.4: De gemeten (doorgetrokken lijnen) en berekende (gestippelde lijnen) 

spectra voor C483. a) voor TE polarisatie en b) voor TM polarisatie. De golflengte 

neemt van links naar rechts toe van 1509 nm tot 1556 nm met stappen van ±12 nm. 
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In Figuur 5.4 zijn de berekende absorptiespectra samen met de gemeten absorptiespectra te 

zien. De verandering van de bandafstand is met behulp van het programma QW AL berekend. 

Hiermee kunnen de golffuncties en de eigenenergieën m tweedimensionale 

halfgeleiderstructuren zonder en met aangelegd elektrisch veld berekend worden, zie 

[HEU98]. De bandafstand voor kamertemperatuur is eveneens met QW AL berekend. Deze is 

vervolgens gecorrigeerd met het verschil tussen de berekende bandafstand bij 4K en de met 

fotostroommeting bepaalde bandafstand bij 4K. Dit leverde een bandafstand van 869 meV en 

een berekende splitsing tussen zware en lichte gaten van 28 me V op. Deze berekende splitsing 

is echter een overschatting en de berekening van het spectrum voor TM-polarisatie komt 

overeen met de metingen bij een splitsing van 15 meV. De berekende spectra vertonen een 

zekere demping zonder aangelegde spanning. De gemeten spectra zijn hierom zodanig 

verticaal verschoven zodat de gemeten en de berekende spectra op hetzelfde punt beginnen. 

Dit is veroorzaakt doordat de gebruikte meetopstelling de intensiteits-verandering bij het 

aanleggen van een spanning over het preparaat wordt gemeten. 
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Voor preparaat c485 zijn er metingen verricht aan een 2 mm lange elektro-absorptie 

modulator. Deze metingen zijn allen verricht bij golflengtes van 1532 nm en 1544 nm. In 

Figuur 5.5 zijn de absorptie-spectra te zien. Ook voor dit preparaat begint de elektro-absorptie 

modulator eerder te dempen voor TE-polarisatie dan voor TM-polarisatie. De absorptiecurve 

voor TM-polarisatie ligt voor dit preparaat dichter bij de absorptiecurve voor TE-polarisatie 

dan in het geval van preparaat c483. Dit duidt erop dat de energiesplitsing tussen lichte en 

zware gatentoestanden kleiner is geworden door het aanbrengen van meer trekspanning. 

In deze figuur zijn ook de berekende spectra te zien. Hierbij zijn dezelfde parameters 

gebruikt als voor preparaat c483 waarbij alleen bandafstand en de splitsing tussen de lichte en 

de zware gatentoestand aangepast zijn. De bandafstand is hier 877 me V. Uit de berekeningen 

volgde een splitsing tussen zware en lichte gaten van 14 meV. Voor een overeenstemming 

van de berekeningen en de metingen voor TM-polarisatie is echter een splitsing van 10 me V 

nodig. Tevens is voor dit preparaat voor TE-polarisatie naast het elektron-zware 

gatenovergang ook het elektron-lichte gatenovergang meegenomen. Doordat deze twee 

overgangen dichter bij elkaar liggen zal voor TE-polarisatie het elektron- lichte 

gatenovergang een bijdrage gaan leveren aan de absorptie. Uit deze figuren blijkt dat met het 

hier gegeven model mogelijk is om het gedrag van een elektro-absorptie modulator tot 

dempingen van 15 dB kan beschrijven voor beide polarisaties. Hierbij zijn alle parameters die 

in dit model gebruikt zijn gehaald uit berekeningen of uit experimenten, waarbij alleen de 

splitsing tussen zware en lichte gaten niet precies bekend is. 

5.2.2 Optimalisatie mogelijkheden 

In Figuur 5.6 zijn de spanningen uitgezet waarbij er in een 4 mm lange elektro-absorptie 

modulator 1 dB en 3 dB demping optreedt als functie van de golflengte. Voor een elektro

absorptie modulator is het punt waarbij een demping van 3 dB optreedt een goede maatstaf 

voor de werking. Dit punt moet bij een zo laag mogelijke spanning liggen. Hierdoor is het 

mogelijk om een kortere elektro-absorptie modulator te gebruiken ten koste van een hogere 

schakelspanning. De schakelspanning kan verlaagd worden door de bandafstand van het 

materiaal dichter bij de lasergolflengte te leggen. Doordat de bandafstand dichterbij ligt zal de 

absorptie bij een gelijke verschuiving van de energieniveaus sterker toenemen. Het verleggen 

van de bandafstand heeft echter het nadeel dat er bij geen aangelegde spanning al een grotere 

demping optreedt. Hierdoor kan hetzelfde materiaal niet gebruikt worden om de golfgeleiders 

te maken aangezien deze niet helemaal transparant meer zullen zijn. Dit nadeel kan opgelost 

worden door gebruik te maken van 2-staps groei. Hierbij wordt bij de eerste stap het materiaal 

voor de transparante golfgeleiders gegroeid en bij de tweede stap het materiaal voor de 

elektro-absorptie modulator. Doordat nu de lengte van het niet-transparante elektro-absorptie 

modulator kort is zal de demping bij geen aangelegde spanning klein zijn. Een andere manier 
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om het effect te verbeteren is door meer gekoppelde kwantumputten te gebruiken. Hierbij 

wordt de barrière tussen twee gekoppelde kwantumputten verkleind om de totale dikte 

waarover het elektrisch veld gezet te worden gelijk te houden (wordt deze dikte vergroot dan 

is er een grotere spanning nodig om dezelfde energieverschuiving te krijgen). Dit heeft als 

gevolg dat de overlap van de optische mode met het kwantumputstructuur r MQW toeneemt en 

hiermee ook de absorptiecoëfficiënt Dit effect zal kleiner zijn dan het effect dat het 

verschuiven van de bandafstand zal hebben. 
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Figuur 5.6: -1 dB en -3 dB punten voor een 4 mm lange elektro-absorptie 

modulator als functie van de golflengte (bepaald voor c483 ). 

Voor gebruik in een schakelaar als een fasedraaiende sectie is elektro-absorptie een 

parasitair effect. Door deze absorptie in een van de twee armen treedt er een 

vermogensonbalans op in de tweede MMI koppelaar. Door deze vermogensonbalans kunnen 

de lichtgolven uit de twee armen door middel van destructieve interferentie niet meer volledig 

uitdoven. Als gevolg hiervan zal de crosstalk van de schakelaar toenemen. Om de crosstalk 

niet te groot te laten worden is er een maximale vermogensonbalans door elektro-absorptie 

van 1 dB (oftewel een crosstalk van -25 dB) vastgesteld welke in de fasedraaiende sectie mag 

optreden. Voor een schakelaar volgt hieruit een maximale waarde voor de schakelspanning bij 

een bepaalde lengte van de fasedraaiende sectie, zie Figuur 5.7. Hierin is te zien dat er voor 

een golflengte van 1532 nm geen lengte beneden de 4 mm is waarvoor de schakelaar aan de 

eis van maximaal 1 dB vermogensonbalans of 25 dB overspraak voldoet. Tevens is hierin te 

zien dat de minimale lengte van de fasedraaiende sectie voor preparaat c483 bepaald wordt 

door TM-polarisatie. Dit wordt veroorzaakt door het Pockels-effect welke voor TE-polarisatie 
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een bijdrage aan de brekingsindex-verandering levert en de schakelspanning hierdoor 

verlaagt. 
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Figuur 5.7: Schakelspanning (gestippeld) en 1 dB vermogensonbalans in de 

schakelaar (doorgetrokken) als functie van de lengte van de modulator voor 

c483. a) TE-polarisatie en b) TM-polarisatie. 

De absorptie kan verminderd worden door de bandafstand verder weg te leggen. Hierdoor 

neemt bij een gelijke verschuiving van de energieniveaus de absorptie minder snel toe. Het 

punt waarbij 1 dB extra absorptie in een arm van de MZI schakelaar optreedt ligt hierdoor bij 

een hogere spanning. De brekingsindex-verandering wordt echter kleiner naarmate men zich 

verder van de bandafstand bevindt. De schakelspanning zal dan ook bij een hogere spanning 

liggen tenzij er een langere fasedraaiende sectie gebruikt wordt om de schakelspanning gelijk 

te houden. Als gevolg hiervan wil men zo de bandafstand dicht mogelijk bij de lasergolflengte 

leggen om de lengte van de fasedraaiende sectie zo kort mogelijk te houden. De ligging van 

de bandafstand vertoont hierdoor een optimale waarde waarbij de lengte van de schakelaar zo 

kort mogelijk gemaakt kan worden. Om de lengte van de schakelaar korter te kunnen maken 

zal men hierom de bandafstand verder van de lasergolflengte moeten leggen. Als gevolg 

hiervan zal men hogere schakelspanningen moeten toestaan. 
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5.3 MZI schakelaars 

De metingen aan MZI schakelaars zijn bij verschillende golflengtes verricht om informatie 

te krijgen over gedrag van de schakelaar in een groot golflengtegebied. Voor gebruik in de 

telecommunicatie moet de schakelaar werken in het golflengtegebied van 1530-1560 nm. Als 

eerste zullen de resultaten van de metingen voor preparaat c520 besproken worden en 

vervolgens de resultaten voor de preparaten c483 en c485. 
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Figuur 5.8: Voorbeeld van de schakelcurve voor een 2 mm MZI schakelaar 

voor TE- en TM-polarisatie bij 2 golflengtes. 

Bij eerdere meting aan preparaat c520 bleek dat er in de golfgeleiders in dit 

golflengtegebied voor TE-polarisatie een sterke demping van het licht optreedt. Dit is 

gedeeltelijk te wijten aan de hogere PL-bandafstand van 1418 nm bij kamertemperatuur. Een 

andere oorzaak voor deze sterke demping is het feit dat er zich meer kwantumputten in de 

actieve laag bevinden. Hierdoor is de overlap van de optische mode en het 

kwantumputmateriaal (rMQw) groter geworden. Voor TM-polarisatie treedt deze sterke 

demping niet op doordat de elektron-lichte gatenovergang verder verwijderd is van de 

lasergolflengte vanwege de kleinere roosterspanning t.o.v. de andere preparaten. Vanwege 

deze demping voor TE-polarisatie zijn de metingen aan de MZI schakelaars bij hogere 
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golflengtes uitgevoerd om zo toch iets van de golflengteafhankelijkheid van de schakelaar te 

weten te komen. In Figuur 5.8 staan enkele van de gemeten schakelcurve voor het preparaat 

c520. Deze metingen zijn verricht aan een schakelaar met een 2 mm lange fasedraaiende 

sectie. Hierin is te zien dat de schakelspanning voor TM-polarisatie hoger is dan voor TE

polarisatie. Dit komt doordat de grondtoestand een zware gatentoestand is welke alleen met 

TE-polarisatie koppelt en het eerste lichte gatentoestand bij een iets hoger energie ligt. Tevens 

treedt voor TE-polarisatie het Pockels-effect op welke een extra verandering van de 

brekingsindex veroorzaakt. Voor een polarisatie-onafhankelijke schakelaar zal er meer 

trekspanning in het preparaat toegepast moeten worden zodat de grondtoestand een lichte 

gatentoestand wordt. In deze figuur is tevens te zien dat de schakelspanning afhankelijk is van 

de golflengte. Bij hogere golflengte is een hogere spanning nodig. Deze afhankelijkheid wordt 

voornamelijk veroorzaakt doordat de verandering van brekingsindex ten gevolge van het 

QCSE verder van de bandafstand kleiner is. Tevens is deze afhankelijkheid van de 

schakelspanning verschillend voor TE- en TM-polarisatie. Dit kan begrepen worden door het 

feit dat voor TE-polarisatie de verandering van de brekingsindex voor een groot gedeelte 

veroorzaakt wordt door het Pockels-effect. Deze verandering is minder afhankelijk van de 

golflengte dan de verandering ten gevolge van het QCSE. 
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Figuur 5.9: Brekingsindex-verandering per mm lengte van de fasedraaiende 

sectie als functie van aangelegde spanning gemeten aan een 2 mm lange 

schakelaar voor c520. a) TE-polarisatie en b) TM-polarisatie. 
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In Figuur 5.9 zijn de verandering van de brekingsindex te z1en. De grote van de 

brekingsindex-verandering kan berekend worden met behulp van formule 2.3 en de gemeten 

schakelcurven. De gemeten punten zijn hierbij vloeien,d met elkaar verbonden. Zoals hiervoor 

al uitgelegd is, wordt de brekingsindex-verandering voor TE-polarisatie veroorzaakt door het 

QCSE en het Pockels-effect. Uit deze figuur blijkt dat het eerste schakelpunt van een 2mm 

lange schakelaar voor TE-polarisatie 0,39 V verschuift als men de golflengte met 10 nm 

veranderd wordt en voor TM-polarisatie verschuift het schakelpunt 0,54 V per 10 nm. 

De metingen voor preparaat c483 zijn verricht aan een schakelaar met een 4 mm lange 

fasedraaiende sectie. De metingen zijn voor deze schakelaar in het golflengtegebied van 1510 

nm tot 1556 nm verricht. Het preparaat is in dit gebied transparant voor het laserlicht. Door 

het gebruik van een 4 mm lange fasedraaiende sectie zijn er meer schakelpunten te herkennen. 

De brekingsindex-verandering als functie van de spanning kan hierdoor nauwkeuriger bepaald 

worden dan voor een 2 mm lange schakelaar. 
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Figuur 5.10: Brekingsindex-verandering per mm lengte van de fasedraaiende 

sectie als functie van aangelegde spanning gemeten aan een 4 mm lange 

schakelaar voor c483. a) TE-polarisatie en b) TM-polarisatie. 

In Figuur 5.10 zijn de brekingsindex-veranderingen te zien welke uit de schakelpunten van 
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de gemeten schakelcurven te berekenen te ZIJn. Hierin is voor TE-polarisatie ook de 

berekende brekingsindex-verandering ten gevolge van het Pockels-effect weergegeven. Het 

Pockels-effect is een lineair effect en heeft een grote van 0.025 JlmiV per mm lengte van de 

fasedraaiende sectie. Het QCSE geeft volgens de theorie een kwadratisch verband. Uit de fits 

van de brekingsindex-veranderingen voor verschillende golflengtes blijkt echter dat de 

lineaire term niet constant is voor alle golflengtes. Voor de hogere golflengtes vindt men voor 

de lineaire term dezelfde waarde voor het Pockels-effect als de theoretische berekende 

waarde. Voor de lagere golflengtes vindt men echter een grotere waarde voor de lineaire term 

(tot twee maal de theoretische waarde van het Pockels-effect voor 1509 nm). 

Bij dit preparaat is de brekingsindex-verandering voor TM-polarisatie kleiner dan de 

verandering voor TE-polarisatie. Voor c483 zijn de schakelspanningen voor een 2 mm 

schakelaar 6,35 V voor TE en 11,79 V voor TM voor een golflengte van 1544 nm (het tweede 

schakelpunt voor een 4 mm schakelaar is gelijk aan eerste schakelpunt voor een 2mm 

schakelaar). Dit schakelpunt vertoont een verschuiving van 0,63 V per lOnm voor TE en 0,72 

V per 10 nm voor TM. Deze golflengte-afhankelijkheid is groter dan voor preparaat C520. 

Het verschil tussen deze golflengte-afhankelijkheid voor TE en TM is voor c483 kleiner dan 

voor c520. 

Bij eerdere metingen aan een 4 mm lange schakelaar zijn er voor preparaat c485 

polarisatie-onafhankelijke schakelspanningen gemeten bij een golflengte van 1530 nm. Deze 

metingen zijn verricht door B.H.P Dorren in Delft [DOR97]. Deze schakelaar kon hier niet 

meer doorgemeten worden vanwege een beschadiging. De metingen zijn hierom verricht aan 

een 2 mm lange schakelaar welke het beste contrast tussen de beide uitgangen. Voor dit 

preparaat waren er problemen bij de processing. Als gevolg hiervan zien de schakelcurve voor 

TM-polarisatie er anders uit dan voor de andere preparaten, zie Figuur 5.11. Voor TE

polarisatie vertoont dit preparaat wel het normale schakelgedrag. Hierin is te zien dat de 

intensiteit voor TM-polarisatie in eerste instantie toeneemt. Na het eerste schakelpunt wijkt 

het gedrag helemaal af ten opzichte van het normale verloop waardoor de ligging van het 

tweede schakelpunt te bepalen is De toename in het begin van de curven zou veroorzaakt 

kunnen worden doordat het faseverschil na de eerste MMI minder dan 90° zou zijn. Als men 

in dit geval de fasedraaiende sectie in de andere arm aanstuurt, dan zouden de curven en de 

eerste afgeleiden continu moeten zijn bij 0 V aangelegde spanning. De metingen zijn hierom 

uitgevoerd voor beide fasedraaiende secties. In Figuur 5.11 is te zien dat afgeleide van de 

curven voor TM-polarisatie niet continu zijn. 
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Figuur 5.11: De schakelcurve voor een 2 mm lange MZI schakelaar voor 

preparaat c485. De metingen zijn uitgevoerd voor beide contacten. 

Voor de schakelspanning voor TM -polarisatie wordt het verschil in spanning tussen het 

maximum en het minimum genomen. Omdat na het eerste schakelpunt de curve afwijken van 

het normale verloop kan hierdoor alleen het eerste schakelpunt bepaald kan worden. In Tabel 

5.II staan de gemeten schakelspanning voor TM-polarisatie. Uit deze tabel volgt een 

golflengte-afuankelijkheid van de schakelspanning voor TM-polarisatie 0,49 V per 10 nm. 

Deze afuankelijkheid is van in dezelfde grote orde als voor c520. 
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Tabel5.II: Schakelspanning voor TM-polarisatie. Lengte van 

de schakelaar is 2 mm. 

golflengte (nm) schakelspanning (V) 

1520 6,5 ± 0,1 

1532 7,1 ± 0,1 

1544 7,6 ± 0,1 

1556 8,3 ± 0,1 

Als gevolg van het feit dat men alleen het eerste schakelpunt voor TM-polarisatie weet, 

kan de brekingsindex-verandering alleen voor TE-polarisatie berekend worden Deze 

brekingsindex-verandering is in Figuur 5.12 te zien. Uit deze figuur volgt dat de golflengte

afhankelijkheid van de schakelspanning voor TE-polarisatie 0,52 V per 10 nm. In 

tegenstelling tot de preparaten c520 en c483 is de verschuiving van de schakelspanning hier 

voor TE groter dan voor geworden. 
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Figuur 5.12: Brekingsindex-verandering per mm lengte van de fasedraaiende 

sectie als functie van aangelegde spanning gemeten aan een 2 mm lange 

schakelaar voor c485. 

De schakelspanning voor een 2 mm lange schakelaar is voor dit preparaat 6,1 V voor TE-
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polarisatie en 6,5 V voor TM-polarisatie bij een golflengte van 1520 nm. Deze hogere 

schakelspanning voor TE-polarisatie ten op zichte van een 2 mm lange schakelaar voor 

preparaat c483 is te verklaren door het verschil in de ligging van de bandafstand tussen de 

twee preparaten. De bandafstand ligt voor c483 ongeveer 20 nm dichterbij de lasergolflengte. 

Door het vergelijken van de metingen waarbij het verschil tussen bandafstand en 

lasergolflengte even groot is, wordt het effect van dit verschil in ligging van de bandafstand 

opgeheven. Voor TE-polarisatie zal de schakelspanning voor c485 bij een golflengte van 1520 

nm (6, 1 V) hierdoor overeenkomen met de schakelspanning bij een golflengte van 1540 nm 

voor c483 (6,12 V). Voor TM-polarisatie geldt dit niet aangezien door het aanbrengen van 

meer rekspanning de splitsing tussen de zware gatenenergie en de lichte gatenenergie is 

afgenomen. Als gevolg hiervan is het verschil tussen de schakelspanningen voor TE- en TM

polarisatie afgenomen van 5 V voor c483 tot ongeveer 0,3 V voor c485. Uit deze metingen 

blijkt dat door het verhogen van de rekspanning ook de golflengte-afhankelijkheid voor TE

en TM-polarisatie even groot gemaakt kan worden. 

Voor preparaat c520 ligt de bandafstand nog eens 22 nm dichterbij de lasergolflengte. 

Hierdoor moet men voor een vergelijking van de schakelspanning voor TE-polarisatie kijken 

naar de waarde voor een golflengte van 1562 nm. In de actieve laag van preparaat c520 zich 

meer kwantumputten (30 kwantumputten i.p.v. 20 kwantumputten) dan voor de beide andere 

preparaten. Hierdoor verwacht men dat de schakelspanningen voor dit preparaat lager zal zijn. 

Door het vergroten van het aantal kwantumputten in de actieve laag heeft men de overlap van 

de optische mode met het kwantumputmateriaal vergroot. Met formule 2.4 volgt hieruit dat de 

effectieve brekingsindex-verandering als gevolg van het QCSE groter wordt. De 

schakelspanningen zullen door het vergroten van het aantal kwantumputten afnemen. Voor 

TE-polarisatie is de bijdrage aan de brekingsindex-verandering door het Pockels-effect en 

door het QCSE van gelijke grootte. De grootte van het Pockels-effect verandert niet door het 

vergroten van het aantal kwantumputten. Als gevolg hiervan zal de schakelspanning voor TE

polarisatie minder afnemen dan de schakelspanning voor TM-polarisatie. Deze verlaging van 

de schakelspanning is echter voor TE-polarisatie niet in de metingen voor c520 te zien. Voor 

TM -polarisatie vindt men wel een lagere schakelspanning dan voor preparaat c483 ( 10,28 V 

voor c520 en 11,71 V voor c483). Het effect van het vergroten van het aantal kwantumputten 

is groter dan uit de meting volgt. Dit komt omdat de galliumconcentratie bij c520 lager is dan 

voor c483. Hierdoor ligt het lichte gatenovergang verder van de lasergolflengte af waardoor 

de brekingsindex-verandering kleiner is dan voor c483. Hieruit volgt dat men de polarisatie

afhankelijkheid van de schakelaar kan verkleinen door het aantal kwantumputten in de actieve 

laag te vergroten. 
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6 Conclusies 

Voor preparaat c520 zijn de materiaaleigenschappen aan de hand van fotostroommetingen 

onderzocht. Door deze metingen bij verschillende aangelegde spanningen uit te voeren kan de 

men de verschuivingen van de bandafstand bepalen. De gemeten roodverschuivingen voor dit 

preparaat komen overeen met de berekeningen en de eerdere metingen voor de beide andere 

metingen. Hierdoor zullen de brekingindex-veranderingeren per kwantumput van gelijke 

grootte zijn als voor de andere twee preparaten. Door het vergroten van het aantal 

kwantumputten was de verwachting dat de schakelspanningen lager zouden zijn. Omdat het 

Pockels-effect voor TE-polarisatie een bijdrage levert aan de brekingsindex-verandering zal 

de verlaging van schakelspanning voor TE-polarisatie kleiner zijn dan voor TM-polarisatie. In 

de metingen was deze verlaging echter alleen te zien voor TM-polarisatie en niet voor TE

polarisatie. De schakelspanningen voor TM-polarisatie zijn bij gelijke afstand van de bandgap 

lager dan voor preparaat c483 De rede voor het niet optreden van de verlaging van de 

schakelspanning voor TE-polarisatie is niet duidelijk. Uit deze metingen volgt wel dat men 

het verschil in schakelspanningen tussen beide polarisaties kan beïnvloeden door het aantal 

kwantumputten in de actieve laag te variëren. De golflengte-afhankelijkheid van de 

schakelspanningen zijn hier 0,39 V per 10 nm voor TE- polarisatie en 0,54 V per 10 nm voor 

TM -polarisatie. 

Uit de metingen van preparaat c483 vindt men nog steeds een groot verschil tussen de 

schakelspanningen voor TE- en TM-polarisatie. De golflengte-afhankelijkheid is hier 0,63 V 

perlO nm voor TE-polarisatie en 0,72 V per 10 nm voor TM-polarisatie. Hieruit volgt dat het 

verhogen van de trekspanning naast de splitsing tussen de schakelspanningen voor beide 

polarisaties ook het verschil in de golflente-afhankelijkheid verkleint. 

Voor preparaat c485 is de hoeveelheid trekspanning verder verhoogd waardoor de 

verwachting was dat dit preparaat polarisatie-onafhankelijk zou zijn. Bij de metingen bleek de 

schakelaar voor TM -polarisatie een afwijkend gedrag te vertonen. Op dit moment is de 

oorzaak hiervan niet bekend (vermoedelijk problemen bij de processing). Door het verschil in 

spanning tussen maximum en minimum te nemen als schakelspanning voor TM-polarisatie 

vindt men voor dit preparaat een polarisatie-onafhankelijke schakelspanning. Tevens is 

golflengte-afhankelijkheid voor beide polarisaties gelijk aan 0,50 V per 10 nm. 

Door het aanleggen van een spanning in een arm van de MZI zal er hier meer absorptie 

optreden. Dit leidt tot een onbalans in de schakelaar welke de overspraak van de schakelaar 

zal vergroten. Om deze reden zijn er metingen verricht aan elektro-absorptie secties om de 

grootte van deze onbalans in de schakelaar te bepalen. In dit verslag is een model afgeleid 

waarmee deze elektro-absorptiespectra berekend kunnen worden. Hierbij zijn alle parameters 

vastgelegd door berekeningen of door metingen. Met dit model is het mogelijk om de 

absorptiespectrums tot verliezen van 15 dB te berekenen voor elke operatiegolflengte. Door 
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nu een maximale onbalans van 1 dB in de schakelaar toe te laten kan men de minimale lengte 

van een schakelaar bepalen. Hieruit volgt dat als men kortere schakelaar wil maken, men de 

bandafstand verder van de operatiegolflengte moet plaatsen. Het gevolg hiervan is dat de 

schakelspanningen hoger zullen zijn. 
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8 Appendix 

8.1 Stappenplan uitlijning 

De uitlijnprocedure van de karakterisatie-opstelling zal hier onder nog een keer in de vorm 

van een stappenplan beschrijven worden. Bij het uitlijnen wordt de zichtbare bundel gebruikt 

en zijn de polarisatiedraaier en het polarisatiefilter uit de bundel verwijderd (deze verzwakken 

de bundel). 

1. Zet de microscoopobjectieven op de optische as met behulp van de infraroodcamera. 

2. Plaats het preparaat tussen de twee objectieven met de afstand tussen het 

uitkoppelobjectief en de rand van het preparaat gelijk aan de afstand tussen de twee 

objectieven uit stap 1. 

3. Focusseer de bundel op het preparaat met behulp van een beamsplitter. 

4. Plaats een rechte golfgeleider (bij voorkeur een multimode-golfgeleider) in de bundel 

door het preparaat horizontaal te verplaatsen. 

5. Verstel de hoogte van het preparaat zodanig dat de rode bundel alleen aan de rand te 

zien is. 

6. Varieer nu de focus van het uitkoppelobjectief en de hoogte van het preparaat een 

beetje totdat op de camera een afbeelding van de spot te zien is. Hierbij kan het handig 

te zijn alleen de infrarode bundel te gebruiken. De rode bundel veroorzaakt horizontale 

lichte en donkere strepen op de camera waardoor de infrarode spot lastig te zien is. 

7. Vervolgens kan het preparaat horizontaal verplaats worden naar de gewenste 

golfgeleider (elektro-absorptie modulator of een ingang van een MZI schakelaar). 

Hierbij kan het nodig zijn bij grote horizontale verplaatsing de hoogte van het preparaat 

bij te regelen aan de hand van tussenliggende golfgeleider. Dit wordt veroorzaakt door 

het feit dat het preparaat scheef kan liggen. 

8. Plaats de polarisatiedraaier en polarisatiefilter terug in de laserbundeL Hierna kan de 

naald op het contactvlak gezet worden en het vermogen met behulp van de detector 

verder geoptimaliseerd worden. 
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8.2 Meetgegevens 

In Tabel 1.1 zijn voor de verschillende de preparaten de gemeten schakelspanningen voor 

beide polarisaties te vinden. De metingen voor preparaat zijn verricht aan een 4 mm lange 

schakelaar. Om de verschillende preparaten gemakkelijk te kunnen vergelijken is voor dit 

preparaat het tweede schakelpunt voor de 4 mm lange schakelaar uitgezet (dit komt overeen 

met het eerste schakelpunt die een 2 mm lange schakelaar zou hebben). 

Tabel 8.1: Eerste schakelspanning voor een 2 mm lange schakelaar. 

golflengte c483 c485 c520 
(nm) Vrn VTM Vrn VTM Vrn VTM 

(V) (V) (V) (V) (V) (V) 
1509 4.34 9.23 

1520 4.76 10.01 6.1 6.5 

1532 5.68 10.75 6.87 7.1 

1544 6.37 11.71 7.4 7.6 

1556 7.24 12.63 8.0 8.3 

1563 6.47 10.37 

1575 7.0 11.19 

1587 7.37 11.96 

1600 8.18 12.49 

1612 8.41 13.09 

1625 8.65 13.61 

1638 9.12 14.54 

1651 9.82 15.14 
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