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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η τεχνολογία της υψηλής πυκνότητας υβριδικής ολοκλήρωσης οπτικοηλεκτρονικών ΙΙΙ-V 

κυκλωµάτων (ΟΕ) µε CMOS Ολοκληρωµένα Κυκλώµατα (IC’s) διαφαίνεται ικανή στο να 

παρέχει τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις που απαιτούνται από τα υψηλών 

προδιαγραφών υποσυστήµατα επεξεργασίας πληροφοριών νέας γενιάς. Στόχος αυτής 

της διδακτορικής διατριβής είναι η µελέτη των υψίρυθµων φωτονικών µικροσυστηµάτων 

τόσο από τη σκοπιά της ανάπτυξης συγκεκριµένης τεχνολογίας για την υβριδική 

ολοκλήρωση τους όσο και από την πλευρά της ανάπτυξης ενός πλήρους µοντέλου για 

ένα συγκεκριµένου τύπου οπτικοηλεκτρονικό στοιχείο φωτοεκποµπής, το VCSEL 

(Vertical Cavity Surface Emitting Laser).  

Όσον αφορά την υβριδική ολοκλήρωση µελετώνται τεχνικές συγκόλλησης δισκιδίων 

τόσο µε τη χρήση SiO2 και Spin-on-Glass (SOG) όσο και µε την χρήση κράµατος 

µετάλλων. Αναφορικά, παρουσιάζεται η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε για τη 

συγκόλληση µε χρήση SOG, καθορίζονται τα κρίσιµα στάδια, χαρακτηρίζονται τα 

κολληµένα δισκίδια και σχεδιάζεται και κατασκευάζεται µια ολοκληρωµένη οπτο-

ηλεκτρονική διασύνδεση. Παρόµοια, σχετικά µε τη µεταλλική συγκόλληση, καθορίζεται η 

δοµή και η σύσταση του κράµατος, µελετάται η οµοιοµορφία των επιµεταλλώσεων, 

µετρώνται ηλεκτρικές παράµετροι, και µελετάται η δυνατότητα µορφοποίησης του 

κράµατος. 

Παράλληλα, η διδακτορική διατριβή ασχολείται µε την εισαγωγή µέσα σε ενιαίο 

περιβάλλον σχεδιασµού ολοκληρωµένων κυκλωµάτων πολύ µεγάλης κλίµακας (VLSI) 

ενός πλήρους µοντέλου για τα VCSELS. Το πλήρες µοντέλο, το οποίο περιλαµβάνει το 

παρασιτικό κύκλωµα εισόδου, τα εσωτερικά θερµο-ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του 

στοιχείου και τις φυσικές διαφορικές εξισώσεις παραγωγής φωτός, υλοποιείται, 

προσοµοιώνεται και σε συνδυασµό µε τις πειραµατικές µετρήσεις εµπορικών λέιζερ 

εκτιµάται η εγκυρότητα και η πληρότητά του ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται 

µεθοδολογία εξαγωγής των παραµέτρων του µοντέλου.   
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δισκιδίων, µοντέλο VCSEL 
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ABSTRACT 
High-density hybrid integration of III-V compound optoelectronics (OE) with 

Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) Integrated Circuits (ICs) is 

emerging as a technology able to provide the features and performance required by the 

next generation of high functionality information processing subsystems. The aim of this 

PhD thesis is the study of hybrid integration technologies of III-V OEs with CMOS of 

high speed photonic microsystems under the view of developing not only a 

heterogeneous integration technology but also a compact and efficient full model for a 

special type laser device, the VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser). 

Regarding hybrid integration, in this work a SIO2/SOG(Spin-On-Glass) based and a 

metallic bonding technique are proposed which can be used for the bonding of the 

photonic wafer on the CMOS wafer. Definition of the procedure and identification of 

critical steps are taking place and finally implementation of an in-plane optical link is 

demonstrated. Concerning metallic bonding, appropriate metal alloy’s composition and 

structure, lithography and alloy patterning possibility and electrical characteristics are 

investigated. 

This thesis also studies the possibility for accurate simulation of the mixed 

photonic/VLSI modules under a unified VLSI design CAD environment through the 

presentation of a model for the VCSEL device. Implementation of the model 

(fundamental device rate equations, thermal effects, non-linear gain and transparency 

number functions and input parasitics elements) is accomplished. Simulation results are 

compared with commercial available laser measurements and a three-step parameter 

extraction procedure is developed. 

To conclude, the purpose of the work presented in this thesis is to obtain an 

understanding of hybrid optoelectronic microsystems since (a) in a technological level, 

proposes an hybrid integration technology of III-V OEs with CMOS and (b) in a device 

level approach, studies in deep and develops a model, of great value for the IC 

designers, for a basic photonic module of the full high-speed photonic microsystem. 

 

 
 

SUBJECT AREA: Hybrid Integration and Laser Modeling 

KEYWORDS: hybrid integration, photonic microsystems, metallic bonding, VCSEL 

model 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΣΥΜΒΟΛΟ Ελληνικά Αγγλικά 

nf παράγοντας ευαισθησίας θερµικής τάσης  
cjo χωρητικότητα επαφής µηδενικής πόλωσης  

   
Ν πλήθος φορέων carrier number 
I χωρικά εξαρτόµενο ρεύµα έγχυσης spatially dependent injection current 

Sk
συνολικός αριθµός φωτονίων στo k εγκάρσιo 

τρόπο ταλάντωσης  
total photon number in the kth transverse 

mode 

ψk
κανονικοποιηµένη κατανοµή του k τρόπου 

ταλάντωσης 
normalized transverse mode profile in 

the kth transverse mode 
T θερµοκρασία του στοιχείου device temperature 
Gk απολαβή στο k τρόπο ταλάντωσης gain of the kth mode 
Il θερµικό ρεύµα διαρροής thermal leakage current 
ni απόδοση έγχυσης ρεύµατος current injection efficiency 
τn χρόνος ζωής φορέων carrier lifetime 

Leff ενεργό µήκος διάχυσης φορέων effective carrier diffision length 
Q φορτίο ηλεκτρονίου electron charge 
V ενεργός όγκος της ενεργού περιοχής effective active layer volume 
   

βk
συντελεστής σύζευξης αυθόρµητης εκποµπής 

για τον k τρόπο ταλάντωσης 
spontaneous emission coupling 

coefficient for the kth mode 

τpk
χρόνος ζωής των φωτονίων στον k τρόπο 

ταλάντωσης photon lifetime for the kth mode 

VT ολικός όγκος της ενεργού περιοχής total volume of active region 
   
Ν0 µέση τιµή πλήθους φορέων average carrier number 

N1
Πλήθος φορέων που οφείλονται στον κύριο 

τρόπο ταλάντωσης 
spatial hole produced by the fundamental 

mode 
   

Io ολικό ρεύµα που διαρρέει το στοιχείο total current flowing in the device 
G(T) απολαβή εξαρτώµενη από τη θερµοκρασία temperature dependent gain 

Nt(T) πλήθος διάφανων φορέων που εξαρτάται από 
τη θερµοκρασία 

temperature dependent transparency 
number 

G0
σταθερά απολαβής ανεξάρτητη από τη 

θερµοκρασία temperature independent gain constant 

Nto
πλήθος διάφανων φορέων ανεξάρτητο από 

την θερµοκρασία 
temperature independent transparency 

number 
ag0,ag1,ag2 παράµετροι της εξίσωσης κέρδους gain fitting constants 

bg0, bg1, bg2 παράµετροι της εξίσωσης κέρδους gain fitting constants 
cn0, cn1, cn2  tranparency number fitting constants 

Ε συντελεστής κορεσµού απολαβής gain saturation factor 

H1
παράµετρος που προσοµοιώνει τα φαινόµενα 

διάχυσης parameter modeling diffusive effects 

B0, b1
παράµετρος που προσοµοιώνει την 
ενδογεννή αυθόρµητη εκποµπή 

parameter modeling integrated 
spontaneous emission 

γ0, γ1, φ0, φ1, 
λ0 και λ1

παράµετροι που πρoσδιορίζουν την 
αλληλοεπικάλυψη της απολαβής µε τους overlap integral values 
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τρόπους ταλάντωσηςs 

   

Ilo, a0, a1, a2 παράµετροι του ρεύµατος διαρροής  
P ισχύς εξόδου output power 
kf συντελεστής σύζευξης ισχύος εξόδου output power coupling coefficient 
   

Wm
χαρακτηριστικό µήκος της οικογένειας των 
Laguerre-Gaussian τρόπων ταλάντωσηςs 

Characteristic width of the family of 
Lagherre-Gaussian modes 

W ενεργή ακτίνα της ενεργού περιοχής 
(αντιστοιχεί στον ενεργό όγκο V) effective active layer radius 

   
rtherm θερµική αντίσταση του VCSEL vcsel's thermal impedance 

K σταθερά του Boltzman Boltzman's constant 
Εg ενεργειακό χάσµα energy gap 

δm, δn, zn  arbitrary constants 
   

Llp(x) γενικευµένα πολυώνυµα Laguerre Generalized Laguerre polynomials 
apl παράγοντας κανονικοποίησης Normalization coefficient 

Ψk(r) κανονικοποιηµένη κατανοµή φωτονίων Normalized photon distribution 

σi
ι-οστή ρίζα της Bessel J1(x) συνάρτησης 

πρώτης τάξης 
ith root of the 1st order Bessel function 

J1(x) 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ∆ηµόκριτος, σε συνεργασία µε το Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών.   

Όσον αφορά τη µελέτη των τεχνικών υβριδικής ολοκήρωσης µε την χρήση SOG/SiO2 

και κράµατος µετάλλων, αυτή διενεργήθηκε στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων BONTEC και PICMOS αντίστοιχα. Οι πειραµατικές µετρήσεις των 

VCSELs πραγµατοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής και στο εργαστήριο 

οπτικών µετρήσεων του Τµήµατος Πληροφορικής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Η System-On-Package τεχνολογία 

Η εκθετική αύξηση που χαρακτηρίζει τον τοµέα των ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών και 

που, όπως είναι γνωστό, περιγράφεται µε το νόµο του Moore [1], σε συνδυασµό µε την 

αντίστοιχη εξάπλωση του internet οδήγησαν σε µεγάλες απαιτήσεις όσον αφορά το 

µεγάλο εύρος ζώνης και το χαµηλό κόστος των επικοινωνιακών δικτύων [2]. Όπως είναι 

γνωστό στον υπολογιστικό κόσµο το να έχει κανείς πολλά τρανζίστορ σε µία ψηφίδα  

(chip) σηµαίνει µεγαλύτερη ταχύτητα και πιθανώς περισσότερες λειτουργίες. Σε πολλές 

περιπτώσεις όµως ο νόµος του Moore για τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα (ICs) αφορά 

µόνο το 10% ενός συστήµατος. Το υπόλοιπο 90% παραµένει και εµφανίζεται ως µια 

συστοιχία διακριτών παθητικών στοιχείων, όπως αντιστάσεις, χωρητικότητες, πηνία, 

κεραίες, φίλτρα και διακόπτες, τα οποία βρίσκονται συνδεδεµένα µεταξύ τους πάνω σε 

µία ή δύο πλακέτες τυπωµένου κυκλώµατος (PCB). Η πραγµατική βελτιστοποίηση 

απαιτεί εποµένως ένα συνδυασµό από ολοκληρωµένα κυκλώµατα µε διακριτά στοιχεία 

λεπτού φιλµ κλίµακας µικροµέτρου, όλα ενσωµατωµένα σε νέου τύπου συσκευασία 

(package) πολύ µικρής διάστασης. Η τεχνολογία που µόλις περιγράφηκε είναι η 

“system-on-package” (SOP), η οποία γνωρίζει πολύ µεγάλη άνθιση τα τελευταία χρόνια 

και απασχολεί αρκετές ερευνητικές οµάδες ανά τον κόσµο. Η τεχνολογία SOP αποτελεί 

µια εντελώς διαφορετική προσέγγιση των συστηµάτων καθώς µειώνει στο ελάχιστο τις 

ογκώδεις πλακέτες κυκλωµάτων µε τα εξαρτήµατά τους. Στην πραγµατικότητα θέτει ένα 

νέο νόµο στην ολοκλήρωση των συστηµάτων, καθώς δεν αναφέρεται µόνο στο 

διπλασιασµό των τρανζίστορ µέσα στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα όπως ο νόµος του 

Moore, αλλά στο διπλασιασµό της πυκνότητας των στοιχείων σε ένα ολόκληρο σύστηµα 

και την αντίστοιχη αύξηση του πλήθους των λειτουργιών ενός SOP. 

Η τεχνολογία SOP ξεφεύγει από τη δοµή των ολοκληρωµένων συστηµάτων πάνω σε 

πλακέτα και επικεντρώνεται στη σύνδεση όλων των δοµικών στοιχείων (ολοκληρωµένα 

κυκλώµατα(Ο.Κ.), παθητικά στοιχεία, διασυνδέσεις) σε µια πολυστρωµατική (multilayer) 

συσκευασία. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι εκτός από την αύξηση των στοιχείων, 

εποµένως και των λειτουργιών, η δυνατότητα για µείωση των διαστάσεων, µε 

αποτέλεσµα πιο γρήγορη επικοινωνία ανάµεσα στα Ο.Κ. σε χαµηλότερα ρεύµατα και 
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τάσεις, εποµένως και µε χαµηλότερη κατανάλωση ισχύος. Επίσης µε τη SOP 

τεχνολογία δεν υπάρχει περιορισµός ως προς το υλικό κατασκευής των στοιχείων που 

χρησιµοποιούνται και εποµένως ξεπερνιούνται και τα σχετικά προβλήµατα που θέτει η 

system-on-chip (SOC) τεχνολογία, που προσπαθεί να συνδυάσει διαφορετικές 

τεχνολογίες πάνω αποκλειστικά σε πυρίτιο. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται είναι 

κατασκευασµένα από Si, από GaAs ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι 

καταλληλότερο για τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα και τα διακριτά στοιχεία. Για 

παράδειγµα τα ψηφιακά κυκλώµατα και κάποια RF όπως ενισχυτές και ταλαντωτές είναι 

ολοκληρωµένα κυκλώµατα πυριτίου, ενώ ανάµεσα στα στρώµατα της συσκευασίας 

ενσωµατώνονται ως λεπτά φιλµ κεραίες, πυκνωτές, πηνία, αντιστάσεις, φίλτρα, 

κρύσταλλοι και κυµατοδηγοί. Για εφαρµογές βιοαισθητήρων αναπτύσσονται αισθητήρες 

από µικροσκοπικά nanotubes και µικρο-ηλεκτρο-µηχανικά συστήµατα (MEMs). Στο 

σχήµα1.1 παρουσιάζεται η απεικόνιση ενός συστήµατος SOP, όπου γίνεται φανερή η 

λογική του “many in one”.  

 

Σχήµα 1.1: SOP το οποίο συνδυάζει τρεις διαφορετικούς τύπους κυκλωµάτων στα 

διηλεκτρικά στρώµατα [3] 

Περιλαµβάνει ένα οπτικό κύκλωµα (µε κυµατοδηγό και ανιχνευτή ακριβώς κάτω από την 

επιφάνεια), RF στοιχεία λεπτού φιλµ (αντιστάσεις, πηνία και κεραίες ενσωµατωµένα στη 

συσκευασία) και ψηφιακά στοιχεία λεπτού φιλµ (διηλεκτρικά χαµηλών απωλειών, 

αγωγοί χαµηλής αντίστασης, πυκνωτές αποσύζευξης) στο χαµηλότερο επίπεδο. 

Επιπλέον, υπάρχουν διάφορα συσκευασµένα ή όχι στοιχεία, όπως µνήµες flash, 

µικροεπεξεργαστές, system-on-chip (SOC), GaAs λέιζερ δίοδοι του οπτικού 

κυκλώµατος, MEMS. Ο χρόνος που απαιτείται για το σχεδιασµό και την κατασκευή ενός 

συστήµατος είναι µικρότερος µε την SOP τεχνολογία, καθώς δεν απαιτείται κάποια 

συγκεκριµένη τεχνολογία και εποµένως τα κατασκευαστικά βήµατα µπορούν να γίνουν 
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παράλληλα. Τέλος, µε την τεχνολογία των SOP, µπορούν να δηµιουργηθούν 

οπτικοηλεκτρονικές διασυνδέσεις ανάµεσα στις ψηφίδες, αντικαθιστώντας τα σύρµατα 

χαλκού µε οπτικές ίνες και µε την ενσωµάτωση κυµατοδηγών, λέιζερ και ανιχνευτών. 

Για την εφαρµογή των SOP σε ευρεία κλίµακα απαιτείται η ανάπτυξη σε τρεις κυρίως 

τοµείς. Πρώτον, θα πρέπει να εξελιχθούν τα υπάρχοντα εργαλεία για ταυτόχρονο 

σχεδιασµό αναλογικών, ψηφιακών και οπτικών κυκλωµάτων συµπεριλαµβανοµένων 

των συσκευασιών. ∆εύτερον θα πρέπει να επέλθουν αλλαγές στον τοµέα κατασκευής 

των σηµερινών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και των συσκευασιών. Οι εταιρείες 

σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα αλλά εξαρτώνται συνήθως 

από άλλες εταιρίες για τη συσκευασία τους. Αντίστοιχα, οι εταιρείες σχεδιασµού 

συστηµάτων βασίζονται σε αυτές που τους παρέχουν τα συσκευασµένα ολοκληρωµένα 

κυκλώµατα, τις πλακέτες και που αναλαµβάνουν την συναρµολόγηση (assembly) όλου 

του συστήµατος. Όλο αυτό το µοντέλο που ακολουθείται θα πρέπει να αλλάξει αν 

υιοθετηθεί η µέθοδος των SOP, καθώς εξαιτίας του τρόπου µε τον οποίο τα SOP 

σχεδιάζονται και ολοκληρώνονται απαιτούν την ταυτόχρονη ανάπτυξη και κατασκευή 

τους. Τέλος, η τρίτη αλλαγή που πρέπει να επέλθει σχετίζεται µε τις τεχνολογίες που 

εφαρµόζονται αν σκεφτεί κανείς την υβριδική φύση των υποστρωµάτων που 

χρησιµοποιούνται στα SOP. Απαιτούνται στάδια επεξεργασίας λεπτών φιλµ σε 

καθαρούς χώρους όπως ακριβώς στην κατασκευή των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, 

που να είναι χαµηλού κόστους και να µπορούν να εφαρµοστούν σε µεγάλη επιφάνεια 

του δισκιδίου. 

Ειδικότερα στον τοµέα των οπτικών, η δυνατότητα που παρέχουν τα MOEMS να 

ενσωµατώνουν τα οπτικά στοιχεία µέσα σε ένα σύστηµα όπου είναι εφικτή η ακριβής 

και ελεγχόµενη κίνηση, εποµένως και ο δυναµικός και µεγάλης ακριβείας έλεγχος της 

φωτεινής δέσµης, αποτελεί σηµαντικό χαρακτηριστικό τους και τα κάνει να ξεχωρίζουν 

από τα κλασικά οπτικά. Έχοντας στο νου την µεγάλη πρόοδο που έχει σηµειωθεί ήδη 

στον τοµέα των SOP και των MOEMS αλλά και τη γενικότερη εξέλιξη που αναµένεται να 

σηµειωθεί στο χώρο της υβριδικής ολοκλήρωσης τέτοιων δοµών, µπορούµε να 

σκεφτούµε µια πληθώρα πρακτικών και ταυτόχρονα µεγάλης εµπορικής σηµασίας 

εφαρµογών που µπορούν να αναπτυχθούν ή να εξελιχθούν. Εφαρµογές οι οποίες 

βασίζονται στα SOP και στα MOEMS µπορεί να έχουν σχέση µε το διάστηµα (µικρο-

δορυφόροι της τάξης των 10-100kg έως τους femto-δορυφόρους της τάξης των <0,1kg, 

τηλεµετρία, συστήµατα ελέγχου της τροχιάς, προωθητικά συστήµατα, µικρο-µπαταρίες, 

επιταχυνσιόµετρα και γυροσκόπια, µικρο-φασµατογράφοι), την αµυντική βιοµηχανία 

(έλεγχος της αεροδυναµικής των αεροπλάνων, µονάδες οδήγησης πάνω σε ψηφίδες για 
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διανοµή πολεµοφοδίων, συστήµατα αισθητήρων για συνοριακό έλεγχο, περιβαλλοντική 

παρακολούθηση και εποπτεία, ολοκληρωµένα υδροπνευµατικά συστήµατα ελάχιστης 

διάστασης για έλεγχο ροής εκρηκτικών και εύφλεκτων καυσίµων, ενσωµατωµένοι 

αισθητήρες και µηχανισµοί κίνησης για την συντήρηση των µηχανηµάτων ανάλογα µε 

τις συνθήκες, µικρο-οπτοµηχανικά εξαρτήµατα για αναγνώριση φιλικών ή εχθρικών 

συστηµάτων), αλλά και την καθηµερινή ζωή (κεφαλές ανάγνωσης δίσκων, κεφαλές 

εκτύπωσης, βηµατοδότες, αισθητήρες πίεσης, χηµικοί αισθητήρες, γυροσκόπια, 

µαγνητο-οπτικές κεφαλές, µικρο-ρελέ, µικροκινητήρες). 

Στις επόµενες παραγράφους θα επικεντρωθούµε στο κοµµάτι εκείνο των SOP το οποίο 

σχετίζεται µε την ολοκλήρωση στο σύστηµα των οπτικοηλεκτρονικών  στοιχείων. Η 

παράγραφος 1.2 αποτελεί την απαραίτητη εισαγωγή για την κατανόηση του ευρύτερου 

πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η παρούσα διδακτορική διατριβή. 

1.2 Ολοκλήρωση Οπτικοηλεκτρονικών Στοιχείων 

Τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζεται µια σταθερή στροφή προς την πλήρη 

ολοκλήρωση των οπτικοηλεκτρονικών στοιχείων µε τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα µε τα 

οποία συνδέονται. Η τάση αυτή έγινε αιτία να ξεκινήσουν πλήθος βιοµηχανικών και 

ακαδηµαϊκών ερευνών στο σχεδιασµό και την κατασκευή οπτικών διασυνδέσεων τόσο 

σε επίπεδο διασύνδεσης των πλακετών (interboard), όσο και ανάµεσα και εσωτερικά 

στις ψηφίδες (inter και intra-chip). Οι δοµές που αναπτύχθηκαν και ονοµάζονται “smart 

pixels” ή «οπτικοηλεκτρονικά VLSI στοιχεία», συνδυάζουν τα πλεονεκτήµατα των 

φωτονικών διατάξεων στη µετάδοση δεδοµένων, όπως µεγάλη πυκνότητα οπτικών 

εισόδων/εξόδων, µικρή επίδραση από την ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή, ικανότητα 

οδήγησης µεγάλου αριθµού εισόδων (fan-out), αυτόµατη προσαρµογή της σύνθετης 

αντίστασης (impendance matching), οικονοµία στην ισχύ για µεγάλες αποστάσεις, µε τις 

υψηλές δυνατότητες επεξεργασίας που παρέχουν τα VLSI ηλεκτρονικά κυκλώµατα [4]. 

Η ολοκλήρωση των φωτονικών και των ηλεκτρονικών µπορεί να χωριστεί σε δύο 

κατηγορίες. Η µία είναι η ολοκλήρωση πολλαπλών φωτονικών στοιχείων µε µια ψηφίδα 

ηλεκτρονικών µε υβριδικό τρόπο. Αυτή η µέθοδος είναι αρκετά λειτουργική και παρέχει 

τη δυνατότητα τα οπτικά συστήµατα να καταλαµβάνουν επιφάνεια (footprints) ακόµα 

µικρότερη σε σχέση µε τα αντίστοιχα που βασίζονται σε διακριτά στοιχεία. Ο άλλος 

τρόπος ολοκλήρωσης είναι ο µονολιθικός συνδυασµός των οπτικών και ηλεκτρονικών 

δοµών σε κοινή πλατφόρµα. Η υβριδική ολοκλήρωση παρέχει υψηλή απόδοση των 

ολοκληρωµένων φωτονικών κυκλωµάτων αφού τα οπτικά και τα ηλεκτρονικά στοιχεία 

µπορούν να κατασκευαστούν από διαφορετικά υλικά και εποµένως να 
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βελτιστοποιηθούν σχεδιαστικά και κατασκευαστικά. Από την άλλη πλευρά, το µεγάλο 

πλεονέκτηµα της µονολιθικής ολοκλήρωσης είναι η µείωση του κόστους µιας και το 

κόστος που σχετίζεται µε τη συσκευασία (packaging) των µεµονωµένων φωτονικών 

εξαρτηµάτων µειώνεται κατά πολύ. Επίσης, ένας µεγάλος αριθµός φωτονικών και 

ηλεκτρονικών στοιχείων µπορούν να κατασκευαστούν στο ίδιο υπόστρωµα, µε 

ταυτόχρονη εκµετάλλευση της δυνατότητας παραγωγής µεγάλου αριθµού 

οπτικοηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Στην [5] παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα των διαφορετικών τεχνικών ολοκλήρωσης που έχουν αναπτύξει 

διαφορετικές ερευνητικές οµάδες. Αν και πολλές επιτυχηµένες προσπάθειες 

µονολιθικής  ολοκλήρωσης οπτικών στοιχείων µε κυκλώµατα σε GaAs έχουν γίνει [6], 

[7], [8], τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην µονολιθική ολοκλήρωση των οπτικών 

στοιχείων φωτοεκποµπής στο Si οδηγούν στην ανάγκη για χρησιµοποίηση της 

υβριδικής τεχνολογίας, εφόσον τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα δεν είναι κατασκευασµένα σε 

ηµιαγωγικά III-V υλικά. Επιπλέον, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει στην 

ανάπτυξη υλικών III-V κατευθείαν πάνω σε ψηφίδες Si, δεν φαίνεται να έχει αναδειχθεί 

κάποια τεχνολογία πραγµατικής µονολιθικής ολοκλήρωσης οπτικών στοιχείων µε προ-

επεξεργασµένα CMOS κυκλώµατα Si [9]. Θα ήταν σηµαντική παράληψη σ’αυτό το 

σηµείο να µην αναφερθεί η τεχνολογική αιχµή αυτή τη στιγµή που σηµαδεύεται από την 

συµβολή της Intel  στην κατασκευή λείζερ πυριτίου [10] και γενικότερα στην τεχνολογία 

των οπτικών-πυριτίου [11], [12] αλλά και της Luxtera µε την ανάπτυξη της τεχνολογικής  

της πλατφόρµας των οπτικών πυριτίου [13]. Σίγουρα, και οι δύο προσεγγίσεις 

αποτελούν πολύ σηµαντικά βήµατα στην εξέλιιξη της τεχνολογίας των 

οπτικοηλεκτρονικών, αλλά θα ήταν πολύ βιαστικό και επιπόλαιο να αποφανθούµε πως 

οι τεχνολογίες υβριδικής ολοκλήρωσης ανήκουν στο παρελθόν.   

1.3 Πυκνή ολοκλήρωση µε κλασικά ηλεκτρονικά κυκλώµατα 

Η ανάγκη για ένα σχήµα ολοκλήρωσης των οπτικοηλεκτρονικών µε τα ηλεκτρονικά, 

τέτοιο ώστε να είναι αποτελεσµατικό και ικανό να αναπτυχθεί βιοµηχανικά, είναι 

προφανής. Για να υπάρχει όσο το δυνατό µικρότερος περιορισµός στα συστήµατα που 

θα κατασκευαστούν πρέπει να µπορούµε να εκµεταλλευθούµε τις δυνατότητες που 

παρέχουν ο υπάρχων ηλεκτρονικός σχεδιασµός και τα βιοµηχανικά εργαλεία. Ήδη 

αρκετές επιτυχηµένες προσπάθειες έχουν γίνει για τη δηµιουργία οπτικοηλεκτρονικών 

λογικών συστοιχιών που να βασίζονται σε λογικές τεχνολογίες διαφορετικές από τις 

κλασικές. Για παράδειγµα υπάρχει η (Symmetric Self-electro-optic device, S-SEED) 

[14,15] τεχνολογία, η (double-heterostructure optoelectronic switch,DOES) [16], η V-

Κυριακή Μινόγλου 5 



Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα 
 
STEP [17] κ.α. Με αυτές τις τεχνολογίες καταρρίφθηκε ο µύθος που ήθελε τη µετατροπή 

από οπτικό σε ηλεκτρικό να «κοστίζει» σε  χρόνο και επιφάνεια επάνω στην ψηφίδα. Η 

αδυναµία αυτών των τεχνολογιών δεν ήταν απαραίτητα η δυσκολία στο σχηµατισµό 

συστοιχιών από λειτουργικές διατάξεις, αλλά το γεγονός πως τα συστήµατα απαιτούσαν 

πιο πολύπλοκη λογική ανάµεσα στις εισόδους και τις εξόδους από ότι διέθεταν τα απλά 

και συνηθισµένα οπτικοηλεκτρονικά λογικά κυκλώµατα. Επίσης, ο βασικός 

περιοριστικός παράγοντας της ισχύος δηµιούργησε την ανάγκη για συστήµατα µε 

µικρές απαιτήσεις οπτικής ισχύος στην είσοδο. Γι’ αυτούς τους λόγους, η τάση στην 

ολοκλήρωση οπτικών µε ηλεκτρονικά βασίζεται στα κλασικά ηλεκτρονικά κυκλώµατα. 

 Στην ολοκλήρωση των οπτικοηλεκτρονικών µε τα ηλεκτρονικά ένα άλλο επιθυµητό 

χαρακτηριστικό είναι η υψηλή πυκνότητα, δηλαδή ο µεγάλος αριθµός 

οπτικοηλεκτρονικών στοιχείων ανά µονάδα επιφανείας. Με την πυκνή ολοκλήρωση των 

οπτικών µπορούν να αντιµετωπιστούν προβλήµατα που παρουσιάζονται στα ηλεκτρικά 

συστήµατα µεγάλης πυκνότητας. Για παράδειγµα, η πυκνότητα των διασυνδέσεων που 

θα είναι επιτρεπτή θα είναι µεγαλύτερη και από αυτή που παρέχει το “pin-out” ακόµα και 

της πιο πυκνής τεχνολογίας σύνδεσης ψηφίδων. Βέβαια, η ολοκλήρωση υψηλής 

πυκνότητας απαιτεί στοιχεία που να έχουν µεγάλη απόδοση και χαµηλή κατανάλωση 

ισχύος και κυρίως κυκλώµατα που και αυτά να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, έτσι ώστε 

οι µετατροπές από οπτικό σε ηλεκτρικό σήµα να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές. 

1.4 Κατάλληλα οπτικοηλεκτρονικά στοιχεία  

Όλες οι “smart-pixel” δοµές, ανεξάρτητα από τα λογικά κυκλώµατα που περιλαµβάνουν  

ή από το οπτικοηλεκτρονικό τους “interface”, δέχονται, διαµορφώνουν ή εκπέµπουν 

πληροφορία στο οπτικό πεδίο και την επεξεργάζονται στο ηλεκτρικό. Τα οπτικά 

δεδοµένα είναι είσοδος για ένα ή περισσότερους δέκτες (receivers), οι οποίοι 

µετατρέπουν την οπτική ισχύ σε φωτόρευµα. Το ρεύµα αυτό ενισχύεται και υφίσταται 

ηλεκτρονική επεξεργασία. Το σήµα που προκύπτει οδηγεί είτε διαµορφωτές, είτε 

στοιχεία εκποµπής. Οι περισσότεροι διαµορφωτές που χρησιµοποιούνται βασίζονται 

στην πολλαπλών κβαντικών µηγαδιών (multiple quantum well) δοµή [18], οι 

φωτοανιχνευτές περιλαµβάνουν PIN-φωτοδιόδους, “metal-semiconductor-metal, 

(MSM)” ανιχνευτές ή φωτοαγώγιµα στοιχεία, ενώ τα στοιχεία εκποµπής είναι είτε “light 

emitting diodes, (LEDs)” [19], είτε “vertical cavity surface emitting lasers, (VCSELs)” 

[20], [21]. Ενώ µέχρι πριν λίγα χρόνια, οι µελέτες στην απόδοση των 

οπτικοηλεκτρονικών στοιχείων επικεντρωνόντουσαν στην ταχύτητα και την κατανάλωση 

ισχύος [22] [23], πιο πρόσφατες προσπάθειες ερευνούν και συγκρίνουν τη δυνατότητα 
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ολοκλήρωσής τους σε ηλεκτρονικό κύκλωµα [24]. Παλιότερα, η απουσία 

οπτικοηλεκτρονικών στοιχείων χαµηλής ισχύος µε δυνατότητα ολοκλήρωσης σε 

συστοιχίες ήταν εµπόδιο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας πυκνής ολοκλήρωσής τους µε 

ψηφίδες ηλεκτρονικών. Με την πρόοδο όµως που σηµειώθηκε τελευταία στον τοµέα 

των οπτικοηλεκτρονικών στοιχείων και την κατασκευή λέιζερ µε χαµηλό ρεύµα 

κατωφλίου άνοιξε ο δρόµος για την επιθυµητή πυκνή ολοκλήρωση. Πιο συγκεκριµένα, 

όσον αφορά την εκποµπή του φωτός, η πολύ µεγάλη τεχνολογική πρόοδος που έχει 

σηµειωθεί στη ταχύτητα λειτουργίας του VCSEL (της τάξης των Gb/sec) και το χαµηλό 

ρεύµα κατωφλίου (της τάξης των mA), σε συνδυασµό µε την δυνατότητα κατασκευής 

του σε συστοιχίες 2 διαστάσεων και την ολοκλήρωσή του µε κυκλώµατα Si [25], [26], 

[27], [28], [29], [30], [31] το καθιστούν ως το πιο ελπιδοφόρο στοιχείο  φωτοεκποµπής. 

 

1.5 Στόχος και οργάνωση της παρούσας διατριβής 

Όλα τα προηγούµενα συνηγορούν στην άποψη πως η τεχνολογία που θα επιτρέψει 

την ολοκλήρωση των οπτικών στοιχείων µε τα τωρινά αλλά και των επόµενων γενεών 

κλασικά ηλεκτρονικά κυκλώµατα, χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις ούτε στην 

διαδικασία κατασκευής, ούτε στα ίδια τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα είναι η υβριδική, που 

εντάσσεται καθαρά στα πλαίσια της ευρύτερης τεχνολογίας που ονοµάζεται SOP και 

παρουσιάστηκε αναλυτικά στην παράγραφο 1.1. Επίσης, από την σύντοµη εισαγωγή 

που προηγήθηκε, έγινε φανερό πως η υβριδική ολοκλήρωση, εκτός από τον τοµέα των 

τεχνικών συνδυασµού οπτικοηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, 

περιλαµβάνει και την έρευνα σχετικά µε τα κατάλληλα φωτονικά στοιχεία που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν. 

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να γίνει µια προσέγγιση των 

υψίρυθµων φωτονικών µικροσυστηµάτων τόσο από την τεχνολογική σκοπιά όσο και 

από την εξειδικευµένη µελέτη των στοιχείων που τα αποτελούν. Πιο συγκεκριµένα, 

σκοπός µας είναι να προταθούν νέοι µέθοδοι υβριδικής ολοκλήρωσης 

οπτικοηλεκτρονικών III-V µε ολοκληρωµένα κυκλώµατα πυριτίου και ταυτόχρονα να 

µελετηθεί αναλυτικά και να αναπτυχθεί ένα µη γραµµικό κυκλωµατικό µοντέλο για ένα 

συγκεκριµένο φωτονικό στοιχείο, το VCSEL, το οποίο αποτελεί βασική µονάδα του 

οπτικοηλεκτρονικού συστήµατος, καθώς και µια συστηµατική µεθοδολογία εξαγωγής 

των τιµών για τις παραµέτρους του µοντέλου. 

Με αυτό το σκεπτικό, η παρούσα διδακτορική διατριβή ξεκινάει µε τη µελέτη της 

υβριδικής ολοκλήρωσης οπτικοηλεκτρονικών κυκλωµάτων, παραθέτοντας αρχικά στο 
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κεφάλαιο 2 µια βιβλιογραφική αναφορά στις κυριότερες µεθόδους που έχουν 

αναπτυχθεί µέχρι τώρα. Παρουσιάζεται η τεχνολογία flip-chip σε CMOS και σε Silicon-

On-Saphire CMOS, το επιταξιάκο lift-off και η παραλλαγή του (το ευθυγραµµισµένο lift-

off), η µέθοδος Applique και η µεθοδολογία συγκόλλησης µε τη χρήση πολυαµιδίων, 

ενώ το κεφάλαιο ολοκληρώνει η παρουσίαση διεργασιών τοποθέτησης των ψηφίδων. 

Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η έρευνα και τα αποτελέσµατα σχετικά 

µε δύο νέες τεχνικές υβριδικής ολοκλήρωσης σε χαµηλή θερµοκρασία που 

προτείνονται. Με στόχο να ξεπεραστούν οι περιορισµοί που θέτει η υβριδική και έτερο-

επιταξιακή ολοκλήρωση αναπτύχθηκε µια µέθοδος που έχει τα χαρακτηριστικά της 

έτερο-επιταξιακής ολοκλήρωσης αλλά ταυτόχρονα είναι συµβατή µε την εµπορική 

διπολική CMOS (BiCMOS) τεχνολογία. Η µέθοδος αυτή είναι µια διαδικασία χαµηλής 

θερµοκρασίας που χρησιµοποιεί SiO2 και spin-on-glass (SOG) στρώµατα για την 

επιπεδοποίηση και την συγκόλληση των επιταξιακών GaAs δισκιδίων επάνω σε 

πλήρως επεξεργασµένα BiCMOS δισκίδια. Ο χαρακτηρισµός των ολοκληρωµένων LD-

WG-PD οπτικών διασυνδέσεων έδειξε την δυνατότητα σχηµατισµού σύνθετων 

φωτονικών κυκλωµάτων σε επιφάνεια πυριτίου, µε χρήση της κολληµένης GaAs δοµής. 

Ένας από τους σηµαντικούς περιορισµούς που τίθενται είναι πως µε την εφαρµογή της 

παραπάνω µεθοδολογίας δεν υπάρχει απευθείας επαφή µέσω µεταλλικού αγωγού 

ανάµεσα στο οπτικό και το ηλεκτρικό υποσύστηµα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 

ανάγκη ενός επιπλέον βήµατος για τη δηµιουργία επαφών (vias) που θα συνδέουν τα 

ηλεκτρικά και τα οπτικά και ταυτόχρονα θα λειτουργούν και ως απαγωγοί θερµότητας. 

Με στόχο να αναπτυχθεί µια τεχνική που θα ξεπερνά αυτόν τον περιορισµό 

αναπτύχθηκε µια δεύτερη µεθοδολογία υβριδικής ολοκλήρωσης η οποία βασίζεται στην 

µεταλλική συγκόλληση των OE ψηφίδων πάνω στα CMOS ολοκληρωµένα κυκλώµατα. 

Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς για την θερµοκρασία ανόπτησης και άλλες 

παραµέτρους, χρησιµοποιήθηκε κατάλληλο εύτηκτο κράµα Au-20Sn. Επίσης, 

καθορίστηκε µε ακρίβεια η µεταλλική δοµή που βελτιστοποιεί την συγκόλληση, ως προς 

το πλήθος και το πάχος των στρωµάτων, και την προσθήκη υλικού της οµάδας των 

σπάνιων γαιών (Gd). Τα πειράµατα που διεξήχθησαν καθώς και τα αποτελέσµατα από 

τις ηλεκτρικές και µηχανικές µετρήσεις έδειξαν τη δυνατότητα που παρέχει η 

συγκεκριµένη τεχνική για ταυτόχρονη µηχανική και ηλεκτρική επαφή των επιφανειών 

που συγκολλούνται. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε τα σχετικά συµπεράσµατα που 

αποκοµίστηκαν από την µελέτη που προηγήθηκε. 

Στα πλαίσια της µελέτης κατάλληλων οπτικοηλεκτρονικών στοιχείων, η παρούσα 

διδακτορική διατριβή πραγµατεύεται στη συνέχεια, την ανάπτυξη ενός πλήρους και 
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λειτουργικού κυκλωµατικού µοντέλου για τα VCSEL. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται µια 

εισαγωγή στη δοµή και στις αρχές λειτουργίας του στοιχείου, η οποία είναι απαραίτητη 

για τη γνωριµία του αναγνώστη µε τα λείζερ επιφανειακής εκποµπής. Παρουσιάζονται η 

ιστορική εξέλιξη των VCSELs, οι τύποι VCSELs που υπάρχουν, τα κύρια 

χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν 

κατασκευαστικά και λειτουργικά και τέλος οι εφαρµογές τους καθώς και οι προβλέψεις 

για το µέλλον. Επίσης, συµπληρώνεται η εισαγωγή για τα VCSELs µε σύντοµη 

αναφορά στις αρχές λειτουργίας τους και µε την περιγραφή των µηχανισµών 

επανασύνδεσης που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των εξισώσεων ρυθµού. 

Το κεφάλαιο 5 που ακολουθεί, µετά από την βιβλιογραφική αναφορά στα µοντέλα για 

VCSELs που υπάρχουν και τους περιορισµούς που θέτουν οι µέχρι τώρα προσεγγίσεις, 

παρουσιάζει το κυκλωµατικό ισοδύναµο που αναπτύχθηκε για το VCSEL. Το πλήρες 

µοντέλο αποτελείται από το παρασιτικό κύκλωµα εισόδου, από τα εσωτερικά 

θερµοηλεκτρικά χαρακτηριστικά του στοιχείου αλλά και από τις διαφορικές εξισώσεις 

ρυθµού που περιγράφουν την παραγωγή φορέων και φωτονίων. Aρχικά, αποµονώνεται 

η είσοδος και τα εσωτερικά στοιχεία από την οπτική απόκριση του VCSEL. 

Λαµβάνονται υπόψη παρασιτικά και θερµικά φαινόµενα και θεωρείται ως έξοδος του 

µοντέλου το οπτικό ρεύµα που διαρρέει την ενεργό περιοχή του VCSEL, το οποίο 

καθορίζεται από το κύκλωµα εισόδου και το εσωτερικό VCSEL. Οι τιµές των 

παραµέτρων που χρησιµοποιεί το µοντέλο εξάγονται από τις χαρακτηριστικές 

ρεύµατος-ισχύος-τάσης του λέιζερ σε συνεχές ρεύµα και διαφορετικές θερµοκρασίες και 

από µετρήσεις του συντελεστή ανάκλασης S11 σε διαφορετικά ρεύµατα πόλωσης. Από 

τη σύγκριση των µετρήσεων µε τις αντίστοιχες τιµές που προκύπτουν από τις 

προσοµοιώσεις, αποδείχθηκε πως το µοντέλο που αναπτύχθηκε έχει την δυνατότητα να 

προσοµοιώνει τη λειτουργία του VCSEL και ταυτόχρονα η µεθοδολογία εξαγωγής 

παραµέτρων που αναπτύχθηκε είναι αποτελεσµατική, τόσο ως προς την ακρίβεια των 

αποτελεσµάτων όσο και ως προς την επαναληψιµότητα και την ταχύτητα.  

Το επόµενο κεφάλαιο (κεφ. 6) είναι αφιερωµένο στη µελέτη του VCSEL ως προς την 

οπτική απόκριση στην έξοδο. Για το λόγο αυτό, εισάγονται στο µοντέλο οι διαφορικές 

εξισώσεις παραγωγής φορέων και φωτονίων, οι σχέσεις που εκφράζουν την απολαβή, 

το πλήθος των φορέων σε κατάσταση διαφάνειας, το ρέυµα διαρροής και την οπτική 

ισχύ σε συνάρτηση µε το πλήθος των φωτονίων. Επεξηγούνται οι εξισώσεις ρυθµού 

που χρησιµοποιούνται στο µοντέλο και περιγράφεται ο τρόπος υλοποίησής τους µε τη 

χρήση κυκλωµάτων. Για τον προσδιορισµό και των επιπλέον παραµέτρων προστίθεται 

ακόµη ένα βήµα στη µεθοδολογία µε µέτρηση του συντελέστη S21 και µε εφαρµογή µιας 
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τεχνικής «αφαίρεσης» των παρασιτικών από τη συνάρτηση µεταφοράς. Η διαδικασία 

οµαδοποίησης και εξαγωγής των παραµέτρων είναι πλέον ολοκληρωµένη και 

παρουσιάζεται στο αντίστοιχο διάγραµµα ροής που συνοψίζει τα τρία στάδια που την 

αποτελούν. Μέσω αυτής της µεθοδολογίας, η σύγκλιση που επιθυµεί ο σχεδιαστής από 

το πρόγραµµα προσοµοίωσης βασίζεται σε συστηµατική µέθοδο που µπορεί να 

εφαρµοστεί κατ’ επανάληψη. Η σύγκριση των πειραµατικών µετρήσεων και των 

προσοµοιώσεων της οπτικής απόκρισης αποδεικνύει την πληρότητα του προτεινόµενου 

µοντέλου και την ακρίβεια της µεθοδολογίας εξαγωγής των παραµέτρων. 

Έχοντας αναπτύξει το µη γραµµικό κυκλωµατικό ισοδύναµο του VCSEL και έχοντας 

προσδιορίσει την µεθοδολογία εξαγωγής των παραµέτρων, το κεφάλαιο 7 αποτελεί µια 

µελέτη πρακτικής εφαρµογής του µοντέλου. Πιο συγκεκριµένα, µελετήθηκαν οι δύο 

διαφορετικοί τρόποι οδήγησης των VCSELs, µε παλµούς ρεύµατος και µε παλµούς 

τάσης. Ακολουθώντας την προσέγγιση στην ανάπτυξη του µοντέλου που έχει 

προηγηθεί, θα µελετήσουµε πως αλλάζει η οπτική απόκριση του VCSEL παρατηρώντας 

τόσο τις µεταβολλές του οπτικού ρεύµατος όσο και της οπτικής ισχύος.  Η αναλυτική 

σύγκριση της ac και της µεταβατικής (transient) απόκρισης κατά την οδήγηση από 

ιδανικές πηγές ρεύµατος και τάσης καθώς και η αντίστοιχη  σύγκριση µε πραγµατικά 

κυκλώµατα οδήγησης (drivers) απέδειξε πως ο τυπικός τρόπος οδήγησης µε παλµούς 

ρεύµατος δεν είναι κατάλληλος για υψίσυχνα VCSELs. Αντίθετα, µπορούµε να 

επιτύχουµε πολύ καλύτερη απόδοση του VCSEL µε οδήγηση µε LDD παλµών τάσης, 

λαµβάνοντας βέβαια υπόψη την προσοχή που απαιτείται κατά την υλοποίηση του 

κυκλώµατος. 

Τέλος, τα συµπεράσµατα, τόσο από τη µελέτη των νέων τεχνικών υβριδικής 

ολοκλήρωσης όσο και από την ανάπτυξη του µοντέλου για το VCSEL, συνοψίζονται στο 

κεφάλαιο 8, όπου αναφέρονται επίσης οι προτάσεις για περαιτέρω µελέτη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΒΡΙ∆ΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 

2.1 Εισαγωγή 

Η τεχνολογία της υψηλής πυκνότητας υβριδικής ολοκλήρωσης οπτικοηλεκτρονικών ΙΙΙ-V 

κυκλωµάτων (ΟΕ) µε CMOS ολοκληρωµένα κυκλώµατα  διαφαίνεται ως ικανή στο να 

παρέχει τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις που απαιτούνται από τα υψηλών 

προδιαγραφών υποσυστήµατα επεξεργασίας πληροφοριών νέας γενιάς [32,33 ,34]. Αν 

και η υψηλή απόδοση των III-V οπτικοηλεκτρονικών διατάξεων είναι ευρέως 

αναγνωρισµένη, η µεγάλης πυκνότητας ολοκλήρωσή τους µε CMOS και η παραγωγή 

τους σε χαµηλό κόστος παραµένουν αντικείµενα συζήτησης, τα οποία τελικά θα 

καθορίσουν τη δυνατότητα εισόδου αυτής της τεχνολογίας στην αγορά. Μία πληθώρα 

µεθόδων και τεχνικών προτείνονται ήδη έχοντας ως στόχο την υψηλής πυκνότητας  

ολοκλήρωση III-V ΟΕ πάνω σε CMOS. Επειδή δεν υπάρχει µία επικρατούσα 

τεχνολογία για την κατασκευή τέτοιων ΟΕ υποσυστηµάτων, είναι απαραίτητη µια 

παρουσίαση και αποτίµηση των δυνατοτήτων των σηµαντικότερων προσεγγίσεων που 

ακολουθούνται στην υβριδική ολοκλήρωση III-V ΟΕ – CMOS. 

Στο παρόν κεφάλαιο επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν τεχνικές υβριδικής ολοκλήρωσης 

µε τρία κοινά χαρακτηριστικά: είναι πλήρως συµβατές µε την τεχνολογία CMOS, έχουν 

τη δυνατότητα παραγωγής σε επίπεδο δισκiδίου (wafer-scale) και επιτρέπουν την 

ολοκλήρωση διόδων λέϊζερ (οι οποίες αποτελούν τα πιο κρίσιµα και ευαίσθητα στοιχεία 

του ΟΕ υποσυστήµατος). Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να αναδείξει τα κύρια 

χαρακτηριστικά κάθε µεθόδου. Εξετάζονται οι διάφορες τεχνολογίες όσον αφορά τα 

δυνατά και αδύνατα σηµεία τους και περιγράφονται σε κάθε µία τα βασικά βήµατα που 

ακολουθούνται στο διάγραµµα ροής των διαδικασιών τους. 

2.2 Τεχνολογία Flip-Chip 

2.2.1 Flip-Chip σε συµβατά CMOS 

Η τεχνολογία flip-chip είναι µια πολύ συνηθισµένη µέθοδος σύνδεσης (assembly) και 

πακεταρίσµατος (packaging) των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων και συστηµάτων. Ήδη, 

από τη δεκαετία του ’60 που η IBM την εισήγαγε για τους υπολογιστές µεγάλης ισχύος, 

αναγνωρίστηκε ως µία εναλλακτική λύση στην υβριδική ολοκλήρωση µε τη χρήση 
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καλωδίων (wire bonding), κατάλληλη για ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών. Τα 

πλεονεκτήµατά της παρουσιάζονται σε διάφορους τοµείς όπως σε θέµατα µεγέθους, 

απόδοσης, ευελιξίας, αξιοπιστίας και κόστους σε σχέση µε παραδοσιακές µεθόδους 

µικροηλεκτρονικής συγκόλλησης και διασύνδεσης των µικροψηφίδων (dies). Η 

βιβλιογραφία περιέχει πλήθος τεχνικών flip-chip, ονοµαστικά αναφέρουµε solder bump, 

plated bump, gold stud bump, adhesive bump κ.α. [35]. Στο σχήµα 2.1 παρουσιάζονται 

τα βήµατα που ακολουθούνται κατά την εφαρµογή της µεθόδου flip-chip. 

 

 

Σχήµα 2.1. Σχηµατική flip-chip διαδικασία συγκόλλησης (α)καθορισµός των θέσεων 

συγκόλλησης µε λιθογραφία, (β)σταγόνες (bumps) µετάλλου έπειτα από την εναπόθεση 

µετάλλου και την αφαίρεση του φωτοευαίσθητου υλικού, (γ)σχηµατισµός σφαιρικών 

bumps έπειτα από το λιώσιµο, (δ)τελική δοµή οπτικοηλεκτρονικού συστήµατος  

 

Το πρώτο βήµα της flip-chip διαδικασίας είναι η προετοιµασία των bumps σε 

συγκεκριµένα σηµεία τόσο πάνω στην επιφάνεια της ψηφίδας όσο και πάνω στην 

επιφάνεια όπου θα επικολληθεί η ψηφίδα. Αυτό το βήµα µπορεί να γίνει είτε σε επίπεδο 

ολόκληρου δισκιδίου είτε σε επίπεδο ψηφίδας. Λιθογραφικές και ειδικές µεταλλουργικές 

διεργασίες είναι απαραίτητες για να εναποτεθούν αρχικά µεταλλικά φιλµς πάνω στα 

pads των ψηφίδων και στη συνέχεια για να σχηµατιστούν τα σφαιρικά bumps. Ανάλογα 
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µε τις απαιτήσεις και τους περιορισµούς που θέτει η κάθε εφαρµογή πολλά είναι τα 

µέταλλα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν όπως επιχρυσωµένος κασσίτερος [36], 

ίνδιο [37], χρυσός, ασήµι και κράµατα µετάλλων. Ο ρόλος των bumps είναι να ενώσουν 

και µηχανικά αλλά και ηλεκτρικά τις δύο ηµιαγωγικές ψηφίδες που έρχονται σε επαφή. 

Το µέγεθος των bumps και η απόσταση ανάµεσα τους µπορεί να κυµαίνεται από µερικά 

έως και µερικές δεκάδες µm ανάλογα µε την επιθυµητή κατακόρυφη απόσταση 

ανάµεσα στα δύο κοµµάτια που ενώνονται και ανάλογα µε την πυκνότητα 

ολοκλήρωσης. Το επόµενο βήµα είναι να πάρουµε και να τοποθετήσουµε κατάλληλα 

την ψηφίδα πάνω στην επιφάνεια η οποία θα τη µεταφέρει έτσι ώστε να είναι 

ευθυγραµµισµένη µε τα αντίστοιχα bumps. Η σωστή τοποθέτηση των ψηφίδων µπορεί 

να επιτευχθεί µε ήδη σχηµατισµένες δοµές ευθυγράµµισης ή µε χρήση τεχνικών αυτό-

ευθυγράµµισης (self alignment). Συνήθως, η επιτρεπόµενη ανοχή είναι µέχρι 10% της 

ακτίνας του bump. Αυτό αποτελεί και το πιο κρίσιµο βήµα στη διαδικασία του flip-chip 

µιας και καθορίζει τη συνολική απόδοση και το κόστος. Το τελικό στάδιο στις 

περισσότερες flip-chip µεθόδους είναι το γέµισµα του διάκενου ανάµεσα στις δύο 

ψηφίδες µε ένα µονωτικό υλικό, το οποίο ταυτόχρονα βελτιώνει και τις µηχανικές 

ιδιότητες της δοµής. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η δοµή µπορεί να υποστεί περαιτέρω 

επεξεργασία π.χ. για να συνδεθούν ηλεκτρικά η επάνω πλευρά της ψηφίδας µε τα pads 

που βρίσκονται στην υποκείµενη επιφάνεια [38]. 

Η flip-chip τεχνολογία, όντας άµεσα συνυφασµένη µε την υβριδική ολοκλήρωση 

διατάξεων κατασκευασµένων σε διαφορετικά υλικά, υιοθετήθηκε ευρέως στην ανάπτυξη 

ΟΕ υποσυστηµάτων. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της είναι πως αποτελεί µια τεχνική 

χαµηλής θερµοκρασίας αφού όλα τα βήµατα της µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε 

θερµοκρασίες κάτω των 200oC και γι αυτό το λόγο η αξιοπιστία των ηλεκτρονικών 

πυριτίου δεν επηρεάζεται. Αξίζει να αναφερθεί πως εξαιτίας της διάταξης των ψηφίδων 

η µία απέναντι από την άλλη, υπάρχουν εκ φύσεως δύο βασικοί περιορισµοί όσον 

αφορά την flip-chip τεχνολογία: 

• Τα pads συγκόλλησης των III-V οπτικοηλεκτρονικών διατάξεων πρέπει να είναι 

στο ίδιο επίπεδο. 

• Η φωτεινή δέσµη πρέπει να αποφύγει το υπόστρωµα πυριτίου, το οποίο είναι 

πρακτικά αδιαφανές σε µήκος κύµατος φωτός 850nm που χρησιµοποιείται σε 

οπτικοηλεκτρονικές διασυνδέσεις µικρών αποστάσεων. Η διάδοση του φωτός 

µπορεί να επιτευχθεί είτε µε το άνοιγµα τρυπών στο υπόστρωµα πυριτίου 

(επιλογή αρκετά περίπλοκη και µε υψηλό κόστος) είτε µε αφαίρεση του 
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υποστρώµατος από την πλευρά του III-V υλικού (για να επιτραπεί η είσοδος του 

φωτός στις ενεργές περιοχές). 

 

Ήδη, έχει αναφερθεί επιτυχής ολοκλήρωση CMOS ηλεκτρονικών µε συστοιχίες (arrays) 

από οπτικές διατάξεις σε III-V όπως διαµορφωτές, VCSELs και φωτοδιόδους µε χρήση 

της τεχνικής του flip-chip και µε απόδοση µεγαλύτερη από 99.9% [39]. Έχει αποδειχθεί 

πως η τεχνολογία flip-chip παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την 

υβριδική ολοκλήρωση µε τεχνικές wire-bonding όσον αφορά την ταχύτητα, την 

κατανάλωση ισχύος και την ποσοστιαία κάλυψη της επιφάνειας του ΙΙΙ-V OE CMOS 

[40]. Στην [32] παρουσιάζεται µία ανάλυση των παρασιτικών που εισάγονται από τα 

bumps συγκόλλησης, η εξάρτησή τους από κρίσιµες παραµέτρους των διαδοχικών 

σταδίων της διεργασίας, όπως είναι το µέγεθος των bumps, και η επίδραση που έχουν 

στα λειτουργικά όρια του συνολικού οπτικοηλεκτρονικού συστήµατος. 

Αν και η µέθοδος του flip-chip είναι η πιο επιτυχής τεχνική υβριδικής ολοκλήρωσης µε 

ευρεία αποδοχή από τη βιοµηχανία των οπτικοηλεκτρονικών και η οποία 

χρησιµοποιείται σε γραµµές παραγωγής, υπάρχουν ορισµένοι περιορισµοί στην 

εφαρµογή της: 

• Η ελάχιστη διάσταση των ψηφίδων που µπορούν να χειριστούν αποτελεσµατικά 

τα µηχανήµατα συγκόλλησης περιορίζεται στην τάξη του mm. Εποµένως, η 

τεχνολογία flip-chip είναι κατάλληλη για συγκόλληση από συστοιχίες ΟΕ 

διατάξεων αλλά είναι δύσκολο να εφαρµοστεί σε ολοκλήρωση µιας µόνο 

διάταξης. 

• Η ανάγκη για οµοεπίπεδες επαφές επάνω στις ΟΕ διατάξεις εισάγει επιπρόσθετα 

στάδια στη διεργασία, τα οποία µπορεί να επηρεάσουν τις επιδόσεις των 

στοιχείων. 

• Η αφαίρεση του III-V υποστρώµατος µετά τη συγκόλληση αποτελεί ένα επιπλέον 

µέληµα. 

• Αν και η παρασιτική χωρητικότητα και επαγωγή µειώνονται σηµαντικά σε σχέση 

µε τη διασύνδεση µε χρήση τεχνικών wire-bonding, η χρήση των pads 

συγκόλλησης και των bumps εισάγει παρασιτική χωρητικότητα που µπορεί να 

χειροτερεύσει την καθυστέρηση σε υψηλών ταχυτήτων οπτικά σήµατα. 

• Η τοποθέτηση των ψηφίδων κατά τη µέθοδο flip-chip δεν είναι κατάλληλη για 

διάταξη πολλαπλών επιπέδων περιορίζοντας έτσι την ολοκλήρωση σε 2-

διάστατους σχηµατισµούς.  
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• Η σειριακή φύση που χαρακτηρίζει την ακολουθία των κατασκευαστικών 

βηµάτων έχει ως αποτέλεσµα το αυξηµένο κόστος στην παραγωγή.   

 

2.2.2 Flip-Chip σε Silicon-On-Sapphire CMOS 

Η τεχνολογία CMOS σε υπόστρωµα πυριτίου (bulk-silica) είναι αδιαµφισβήτητα η πιο 

διαδεδοµένη, συµπαγής και φτηνή τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωµένων 

ηλεκτρονικών κυκλωµάτων υψηλών επιδόσεων. Εντούτοις, το πρόβληµα της 

απορρόφησης του φωτός µε µήκος κύµατος λ=850nm το οποίο εκπέµπεται από τα 

GaAs φωτοστοιχεία, θέτει ένα σοβαρό περιορισµό στην ενσωµάτωσή της στα υψηλής 

πυκνότητας οπτικοηλεκτρονικά υποσυστήµατα. 

Μια ελπιδοφόρα εναλλακτική τεχνολογία για δοµές ΟΕ συστηµάτων υψηλής 

πυκνότητας, υψηλών επιδόσεων, χαµηλής ισχύος και κόστους είναι η χρήση της Silicon-

On-Sapphire (SOS) CMOS τεχνολογίας για την υλοποίηση αναλογικών και ψηφιακών 

κυκλωµάτων [41]. Το Ζαφείρι ή Σάπφειρος (Sapphire) Al3O2, κρυσταλλωµένο σε 

ροµβοεδρικό εξαγωνικό κρυσταλλικό πλέγµα, είναι διαφανές σε ακτινοβολίες µήκους 

κύµατος από το υπέρυθρο ως το υπεριώδες, άρα αποτελεί και κατάλληλο υπόστρωµα 

για οπτικοηλεκτρονικές διασυνδέσεις όταν το φως πρέπει να περάσει διαµέσω του 

δισκιδίου. 

Η Silicon-On-Sapphire CMOS αποτελεί µια ανεπτυγµένη και εµπορικά εφαρµοσµένη 

τεχνολογία [42] που έχει πολύ µεγάλη σχέση µε την Silicon-On-Insulator (SOI) 

τεχνολογία. Τα n και p τύπου τρανζίστορς κατασκευάζονται σε ένα λεπτό στρώµα 

πυριτίου (από µερικά µm έως και 100nm) το οποίο βρίσκεται πάνω σε υπόστρωµα 

σάπφειρου αντί για το διοξείδιο του πυριτίου που χρησιµοποιείται στις δοµές SOI. Χάρη 

στη µεγάλη ηλεκτρική ειδική αντίσταση του σάπφειρου (14 τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη 

από το καθιερωµένο υπόστρωµα πυριτίου) οι παρεµβολές ανάµεσα στα ευαίσθητα 

αναλογικά κυκλώµατα και τα ψηφιακά στοιχεία πρακτικά εξαλείφονται και οι παρασιτικές 

χωρητικότητες των εξαρτηµάτων και των διασυνδέσεων προς το υπόστρωµα 

µειώνονται σηµαντικά. Εποµένως, πάνω σε υπόστρωµα σάπφειρου µπορούν να 

ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά στοιχεία και κυκλώµατα υψηλών ταχυτήτων και χαµηλής 

ισχύος. 

Ένα οπτικοηλεκτρονικό σύστηµα που βασίζεται στην SOS τεχνολογία περιλαµβάνει τα 

παρακάτω υποσυστήµατα: SOS CMOS κυκλώµατα και τις απαραίτητες δοµές για την 

ευθυγράµµιση, κατασκευασµένες µε χρήση της SOS τεχνολογίας, συγκολλητικό µέσο 

για το flip-chip και σειρές µιας ή δύο διαστάσεων από εξαρτήµατα φωτοεκποµπής 
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(LEDs ή VCSELs) ή ανίχνευσης (φωτοδίοδοι) µε δοµές ευθυγράµµισης για καλή 

σύζευξη µε παράλληλους ακροδέκτες σύνδεσης οπτικών ινών. Στο σχήµα 2.2 

παρουσιάζεται σχηµατικά µία ΟΕ µονάδα. Η µεταλλική διασύνδεση των ΟΕ 

εξαρτηµάτων µε τα pads που βρίσκονται πάνω στο υπόστρωµα του σάπφειρου, 

επιτυγχάνεται είτε µε την χρήση της συµβατικής τεχνολογίας flip-chip είτε µε 

συγκόλληση µε αγώγιµη εποξική κόλλα. Σε αυτή την περίπτωση όλη η δοµή πρέπει να 

θερµανθεί στους 60oC για περίπου µία ώρα. Τα οπτικά εξαρτήµατα αναποδογυρίζονται 

και συγκολλούνται µε την πλευρά που εκπέµπει ή ανιχνεύει το φως να κοιτάζει το 

διαφανές υπόστρωµα, µέσω του οποίου µεταφέρεται το φως από και προς την οπτική 

ίνα. Με στόχο να βελτιωθεί η σύζευξη  του φωτός µπορεί να γεµίσει το κενό που χωρίζει 

τα οπτικά εξαρτήµατα µε το υπόστρωµα µε κάποιο υλικό προσαρµογής του δείκτη 

διάθλασης ή ακόµα και να γυαλιστεί η επιφάνεια του υποστρώµατος. Η ακρίβεια στην 

τοποθέτηση των ΟΕ πάνω στην επιφάνεια του σάπφειρου πρέπει να είναι της τάξης 

των ±5µm, µέγεθος το οποίο καθορίζεται από την επιτρεπόµενη ανοχή στην σύζευξη 

της συστοιχίας των οπτικών ινών. 

 

 

Σχήµα 2.2. Σχηµατική απεικόνιση µιας SOS OE βαθµίδας 

 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το φως διαδίδεται µέσω του υποστρώµατος, είναι εύκολη η 

κατασκευή µιας διόδου παρακολούθησης ξεχωριστά για κάθε ένα οπτικό κανάλι πάνω 

σε αυτό. Έτσι, µε ψηφιακό έλεγχο και ανάδραση, είναι δυνατή η ρύθµιση του ρεύµατος 

πόλωσης και διαµόρφωσης για την αντιστάθµιση φαινοµένων θερµοκρασίας και 

γήρανσης των VCSELs. Άλλο πλεονέκτηµα της µεθόδου flip-chip σε SOS CMOS είναι 

πως τέτοιου είδους δοµές (χωρίς τις ίνες) µπορούν να τοποθετηθούν σε κατακόρυφη 

διάταξη και να επικοινωνούν µεταξύ τους (free space) χωρίς τη χρήση σύνθετων και 

ακριβών οπτικών στοιχείων. 

Τα ηλεκτρονικά και οπτικοηλεκτρονικά υποσυστήµατα που αποτελούν την ΟΕ µονάδα  

αλλά και ολόκληρο το υβριδικό ΟΕ σύστηµα µπορούν να πετύχουν ρυθµούς διάδοσης 
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δεδοµένων ακόµα και πολλών Gb/sec. Ως παράδειγµα αναφέρεται η Peregrine 

Semiconductors [42], η οποία διαθέτει εµπορικό προϊόν που βασίζεται στην παραπάνω 

αρχή κατασκευής και χρησιµοποιεί δική της τεχνολογία µε κύριο χαρακτηριστικό µια 

µονοδιάσταση τετραπλή συστοιχία από VCSELs µε αθροιστικό ρυθµό διάδοσης τα 

10Gb/sec. 

2.3 Επιταξιακό Liftoff 
Ένας από τους κύριους περιορισµούς που θέτει η flip-chip µέθοδος για την 

ολοκλήρωση ΙΙΙ-V OE σε CMOS είναι η απαραίτητη αφαίρεση του ΙΙΙ-V υποστρώµατος 

µετά στο στάδιο της συγκόλλησης. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία flip-chip δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στη δηµιουργία 3-διάστατων OE CMOS δοµών. Γι αυτό, στην υψηλής 

πυκνότητας ολοκλήρωση ΟΕ σε CMOS, είναι επιθυµητές τεχνολογίες οι οποίες 

περιλαµβάνουν III-V ψηφίδες οι οποίες να είναι λεπτές. Η τεχνική του επιταξιακού lift-off 

(ELO) [43,44,45] ήταν µία από τις πρώτες που επιχείρησαν να ασχοληθούν µε το 

πρόβληµα της διαδικασίας ολοκλήρωσης λεπτών ΙΙΙ-V OE σε CMOS. Με τη χρήση του 

ΕLO, επιταξιακά λεπτά φιλµς από ΙΙΙ-V υλικά αποκολλώνται από την επιφάνεια στην 

οποία έχουν αναπτυχθεί µέσω της χρήσης ενός λεπτού AlAs στρώµατος sacrificial, το 

οποίο εγχαράσσεται επιλεκτικά πλευρικά µε διάλυµα υδροφθορικού οξέος (HF). Αφού 

αποκολληθούν από την επιφάνεια, οι ψηφίδες του επιταξιακού υλικού µπορούν να 

κολληθούν στην επιθυµητή επιφάνεια είτε µε δυνάµεις Van der Waals είτε µε κολλητική 

ουσία.  

Η ELO διαδικασία που αναφέρεται στο [43] κάνει χρήση ενός σύνθετου ηµιαγωγού 

βασισµένο στο GaAs. Τα επιταξιακά στρώµατα, συνήθως AlGaAs/GaAs/AlGaAs, 

αναπτύσσονται στο προσαρµοσµένου πλέγµατος υπόστρωµα, πάνω από ένα 

προστατευτικό (sacrificial) στρώµα εγχάραξης. Έχει βρεθεί [43] πως το κράµα AlxGa1-

xAs (µε x>0.6) παρουσιάζει µεγαλύτερη επιλεκτικότητα στην εγχάραξη (~107) σε 

διάλυµα HF σε σύγκριση µε το κράµα AlxGa1-xAs (µε x<0.4). Το πρώτο στάδιο της ELO 

διαδικασίας είναι η επικάλυψη της επιφάνειας του επιταξιακού στρώµατος µε µαύρο κερί 

(Apiezon W), το οποίο διευκολύνει στο χειρισµό του δείγµατος και µετά το lift-off (σχήµα 

2.3). Έπειτα, το δείγµα εµβαπτίζεται στο διάλυµα HF και το προστατευτικό στρώµα, 

συνήθως πρόκειται για AlAs, εγχαράσσεται πλευρικά αποσπώντας τελικά το επιταξιακό 

στρώµα από το υπόστρωµα GaAs. 
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Σχήµα 2.3 Κάµψη των καλυµµένων µε κερί επιταξιακών στρωµάτων 

 

Ένα κρίσιµο σηµείο για την επιτυχία της διαδικασίας ELO είναι η αποµάκρυνση των 

υποπροϊόντων της αντίδρασης της εγχάραξης µέσα από τα στενά πλευρικά κανάλια και 

ειδικότερα του αερίου Η2. Αν το αέριο δεν µπορέσει να διαφύγει, σχηµατίζονται 

φυσαλίδες που εκτοπίζουν το µέσο εγχάραξης από το επίπεδο όπου επιθυµούµε να 

γίνει η αποκοπή και η αντίδραση σταµατάει προτού ολοκληρωθεί το lift-off του 

επιταξιακού φιλµ. 

Ευτυχώς, αυτό το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε τη χρήση µαύρου κεριού, το οποίο 

δηµιουργώντας τάσεις στο υλικό, δηµιουργεί ένα µικρό κύρτωµα στις άκρες του 

επιταξιακού φιλµ (σχήµα 2.3). Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η αφαίρεση του 

υδρογόνου και των άλλων υποπροϊόντων από την περιοχή εγχάραξης. Επιπλέον, η 

συγκέντρωση του διαλύµατος HF και η θερµοκρασία στην οποία γίνεται η διαδικασία 

παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο. Έχει βρεθεί πως διάλυµα HF οξέως συγκέντρωσης  

περίπου 10% συνδυάζει το γρήγορο ρυθµό εγχάραξης µε την ικανότητα αποµάκρυνσης 

µεγάλου ποσοστού του Η2, επιτυγχάνοντας ρυθµό εγχάραξης περίπου 1mm ανά ώρα. 

Η βέλτιστη θερµοκρασία για τη διαδικασία είναι περίπου 40oC µιας και σε υψηλότερες 

θερµοκρασίες το κερί µαλακώνει και οι τάσεις που επιβάλλει στην επιφάνεια 

εξαλείφονται. Επιτάχυνση της αντίδρασης µέχρι και κατά 8 φορές έχει αναφερθεί [45] µε 

τη χρήση απολυµαντικών και αντιδιαβρωτικών µέσων. Επίσης έχουν παρουσιαστεί 

αποτελέσµατα επιτυχούς lift-off επιταξιακών στρωµάτων υψηλής ποιότητας µε διάσταση 

έως 4x2cm2 και πάχος από 0,2µm έως 5µm [46]. Αξίζει να αναφερθεί πως η επιφάνεια 

που φέρει αρχικά το επιταξιακό στρώµα µένει ανέπαφη και µετά από καθαρισµό µπορεί 

να επαναχρησιµοποιηθεί για την επιταξιακή ανάπτυξη νέου υλικού. Έπειτα από το 
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διαχωρισµό από το υπόστρωµα GaAs το επιταξιακό φιλµ επικολλάται στην επιθυµητή 

επιφάνεια ενώ το κερί αφαιρείται µε τη χρήση διαλύµατος τριχλωροαιθανίου. Τελικώς, οι 

δοµές σχηµατίζονται πάνω στα κολληµένα φιλµς µε τις κλασικές διαδικασίες 

επεξεργασίας III-V υλικών. Ένα µειονέκτηµα της τυπικής µεθόδου ELO που 

περιγράφηκε είναι ότι αποκλείονται στρώµατα επίταξης µε υψηλή περιεκτικότητα σε 

αλουµίνιο γιατί µπορεί να καταστραφούν από το διάλυµα HF. 

Μία παραλλαγή της µεθόδου ELO, που ονοµάζεται Ευθυγραµµισµένο Επιταξιακό Lift-

Off ( Aligned ELO ή AELO) αναφέρεται στο [16], η οποία επιτρέπει τη συγκόλληση στην 

επιθυµητή επιφάνεια όχι απλώς επιταξιακών φιλµς αλλά λεπτών φιλµς πάνω στα οποία 

έχουν προηγηθεί µερικώς κάποια στάδια επεξεργασίας δοµών, προσδίνοντας έτσι 

χαρακτήρα ολοκλήρωσης σε επίπεδο ολόκληρου δισκιδίου. Σύµφωνα µε την AELO 

τεχνική (σχήµα 2.4), οι σύνθετες δοµές καταρχάς ορίζονται µε τη χρήση 

φωτοευαίσθητης µάσκας και εγχάραξης η οποία σταµατάει στο προστατευτικό στρώµα 

AlAs.  

Στη συνέχεια η επάνω πλευρά των δοµών επιµεταλλώνεται  (µε Au/Zn) για να είναι 

δυνατός ο σχηµατισµός των ηλεκτρικών επαφών µετά τη συγκόλληση και ολόκληρη η 

επιφάνεια καλύπτεται µε µαύρο κερί, το οποίο ουσιαστικά θάβει τις δοµές. Έπειτα το 

δείγµα εµβαπτίζεται σε διάλυµα HF το οποίο εγχαράσσει το στρώµα AlAs και 

διαχωρίζονται οι ψηφίδες από την επιφάνεια που τις συγκρατούσε, όπως ακριβώς και 

στην κλασική ELO τεχνική. Τα λεπτά αυτά κοµµάτια µεταφέρονται πάνω σε ένα 

διαφανές διάφραγµα πολυιµιδίου που χρησιµεύει σαν ενδιάµεση επιφάνεια για την 

ευθυγράµµιση και σωστή τοποθέτηση των ψηφίδων, οι οποίες τελικώς πρέπει να 

επικολληθούν σε συγκεκριµένες θέσεις πάνω στην επιφάνεια-παραλήπτη µε τις 

επιµεταλλωµένες τους πλευρές προς τα κάτω. Αν η επιφάνεια έχει ήδη επιµεταλλωθεί 

κι’ αυτή (µε Au) τότε µε θέρµανση εύκολα επιτυγχάνεται ισχυρή σύνδεση και 

ταυτόχρονα ηλεκτρική επαφή των ψηφίδων µε το υπόστρωµα. Η τεχνική AELO ξεπερνά 

τον περιορισµό της κλασικής ELO ως προς την σύνθεση των επιταξιακών στρωµάτων. 

Γι’ αυτό, ακόµα και στρώµατα υψηλής περιεκτικότητας σε Al µπορούν να 

συµπεριληφθούν µιας και οι δοµές σκεπάζονται εντελώς µε το κερί και έτσι δεν 

εκτίθενται καθόλου στο καταστροφικό για το Al διάλυµα HF. Η µέθοδος ELO έχει 

χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στην κατασκευή ολοκληρωµένων οπτικοηλεκτρονικών 

κυκλωµάτων από διαφορετικά υλικά όπως και σε 3-διάστατες µονάδες µνήµης µε 

οπτική σύζευξη [45,46]. 
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Σχήµα 2.4 Ευθυγραµµισµένη ELO διαδικασία. (α)Επιταξιακή δοµή πάνω στο υπόστρωµα 

GaAs όπου φαίνεται και το  sacrificial AlAs στρώµα, (β)επιµετάλλωση και εγχάραξη, 

(γ)επικάλυψη µε κερί της επάνω επιφάνειας, (δ)lift-off από το υπόστρωµα µετά την 

πλευρική εγχάραξη του AlAs, (ε)Μεταφορά στο ενδιάµεσο διαφανές διάφραγµα, 

(στ)αφαίρεση του κεριού και τοποθέτηση των εξαρτηµάτων πάνω στην τελική επιφάνεια-

παραλήπτη.  

2.4 Μέθοδος Appliqué 

Μία ακόµα µέθοδος υβριδικής ολοκλήρωσης, η οποία αναφέρεται ως “appliqué” [48,49], 

χρησιµοποιείται στην ολοκλήρωση λεπτών GaAs ψηφίδων, που φέρουν 

οπτικοηλεκτρονικά στοιχεία, πάνω σε ψηφίδες CMOS. “Appliqué”, από τα Γαλλικά, 

σηµαίνει το ταίριασµα ενός κοµµατιού που είναι φτιαγµένο από κάποιο υλικό πάνω σε 

ένα διαφορετικό υλικό. Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει την πλήρη κατασκευή των CMOS 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων µε χρήση της τυποποιηµένης βιοµηχανικής τεχνολογίας, 

την ανάπτυξη, την κατεργασία αλλά και την αφαίρεση του υποστρώµατος όπως και την 

αποµόνωση των GaAs οπτικοηλεκτρονικών δοµών και τελικώς την συγκόλλησή τους µε 

τα pads µετάλλου που έχουν δηµιουργηθεί γι αυτό το λόγο επάνω στην CMOS ψηφίδα. 

Η αppliqué µέθοδος έχει ήδη χρησιµοποιηθεί για την µεταφορά MESFETs [50], p-i-n 

φωτοδιόδων [48] και VCSELs [49] πάνω σε CMOS ψηφίδες. Παρακάτω θα 

παρουσιαστεί η διαδικασία που ακολουθείται κατά την τεχνική appliqué στη 

συγκεκριµένη εφαρµογή της ολοκλήρωσης VCSELs πάνω σε CMOS (σχήµα 2.5). Τα 
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ίδια βήµατα µπορούν να εφαρµοστούν και στην µεταφορά φωτοδιόδων πάνω σε CMOS 

ολοκληρωµένα κυκλώµατα.   

 

Σχήµα 2.5. ∆ιάγραµµα ροής της µεθόδου Appliqué (α)εγχάραξη των VCSELs, (β)τα 

VCSELs σκεπάζονται µε κολλητική ουσία και επικολλούνται στην ενδιάµεση επιφάνεια, 

(γ)αφαίρεση του GaAs και σχηµατισµός των κάτω επαφών, (δ)τα VCSELs µεταφέρονται 

στο υπόστρωµα Si (οι πάνω επαφές και το στρώµα προστασίας δεν φαίνονται) 

Τα CMOS Ο.Κ. όπως τα παράγει η βιοµηχανία φέρουν σχηµατισµένες δοµές. 

Επιπλέον, πάνω στα pads του Αl όπου θα ακουµπήσει το VCSEL εναποτίθενται µε 

εξάχνωση ηλεκτρονικής δέσµης (e-beam evaporation) µεταλλικά στρώµατα από Ti-Ni-

Ti-Au. Τα στάδια της επιταξιακής ανάπτυξης του GaAs µε µοριακή δέσµη (MBE) 

αρχίζουν µε ένα λεπτό n+-GaAs ενδιάµεσο στρώµα πάνω στο υπόστρωµα n+-GaAs. 

Έπειτα, αναπτύσσεται ένα στρώµα AlAs πάχους 0,1µm το οποίο θα σταµατήσει την 

εγχάραξη και ακολουθούν τα GaAs/AlGaAs στρώµατα εξοµάλυνσης και από πάνω οι 

δοµές των VCSELs. Με τεχνικές µορφοποίησης χρησιµοποιώντας φωτολιθογραφία και 

υγρή χηµική εγχάραξη µε K2Cr2O7:HBr:CH3COOH (1:1:1) επιτυγχάνεται ο διαχωρισµός 
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των δοµών µεταξύ τους. Τέλος, σχηµατίζεται η ωµική επαφή της επιφάνειας (άνοδος) 

του VCSEL. 

Το επιταξιακό δισκίδιο µε τις δοµές των VCSELs κόβεται σε ψηφίδες, οι οποίες στην 

συνέχεια επικολλούνται αναποδογυρισµένες µε τη χρήση κολλητικής διαλυµένης ουσίας 

πάνω σε ένα γυαλί. Το υπόστρωµα του GaAs «τρώγεται» µηχανικά µέχρι να φτάσει στο 

πάχος των 100µm και το στρώµα που αποµένει αφαιρείται (µε NH4OH:H2O2) µέχρι να 

φτάσει το AlAs το οποίο σταµατάει την εγχάραξη. Τα AlGaAs/GaAs στρώµατα 

εξοµάλυνσης αφαιρούνται µε διαδοχική χρήση διαφόρων ουσιών επιλεκτικής εγχάραξης 

και τελικά οι GaAs ψηφίδες καταλήγουν να έχουν πάχος µόλις µερικά µm. 

Με οπτική λιθογραφία, εξάχνωση ηλεκτρονικής δέσµης και lift-off γίνεται η επεξεργασία 

των Pd-Ge-Sn ή Pd-Ge-In-Sn επαφών στην πίσω πλευρά των VCSELs. Στη συνέχεια, 

οι GaAs ψηφίδες αποµακρύνονται από το γυάλινο δισκίδιο και τοποθετούνται στα 

αντίστοιχα pads του CMOS µε ειδικό µηχανικό χειρισµό. Έπειτα, το δισκίδιο θερµαίνεται 

µέχρι τους 300oC για κάποια λεπτά σε περιβάλλον Ν2. Ο Au (από την πλευρά του 

CMOS) και ο Sn (από την επιµεταλλωµένη πίσω επαφή του VCSEL) σχηµατίσουν έναν 

εύτηκτο δεσµό ο οποίος εξυπηρετεί τόσο τη µηχανική όσο και την ηλεκτρική σύνδεση 

του VCSEL µε την ψηφίδα του CMOS που το φέρει. Η διαδικασία της θέρµανσης έχει 

ως αποτέλεσµα τη διάχυση του Ge δια µέσω του στρώµατος του Pd σχηµατίζοντας ένα 

στρώµα PdGe στο επίπεδο επαφής Pd µε το Ge [51]. Εποµένως, δηµιουργείται µια  

ωµική επαφή, η οποία βρέθηκε πως είναι κατάλληλη για τη λειτουργία του VCSEL 

(ειδική αντίσταση ~10-6 Ω cm2). Αξίζει να αναφερθεί πως η χρήση Pd-Ge-Sn επαφής 

επιφέρει τάσεις πάνω στην ψηφίδα GaAs µιας τάξης µεγέθους µικρότερες σε σχέση µε 

τη συµβατική AuGe-Ni ωµική επαφή [52]. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί έτσι 

περιορίζεται η κύρτωση της GaAs ψηφίδας και µπορεί να επιτευχθεί οµοιόµορφη και µε 

χαµηλές τάσεις επαφής συγκόλληση. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της τεχνικής 

appliqué περιλαµβάνει τη σύνδεση της επάνω επαφής του VCSEL µε την ψηφίδα 

CMOS µε χρήση διασυνδέσεων Al. Γι ‘αυτό το λόγο, η επάνω επιφάνεια σκεπάζεται µε 

φωτοευαίσθητο πολυαµίδιο οπότε σχηµατίζονται οι δοµές του Al και ταυτόχρονα 

δηµιουργείται ένα µονωτικό στρώµα. Μετά από τα στάδια της φωτολιθογραφίας, το Al 

εναποτίθεται µε εξάχνωση ηλεκτρονικής δέσµης και µε lift-off αφαιρείται από τα σηµεία 

απ’ όπου δεν απαιτείται. 

Με τη χρήση της τεχνικής appliqué έχουν µεταφερθεί VCSELs πάνω σε απλά 

κυκλώµατα οδήγησης που αποτελούνται από δύο 0,8µm NMOS FETS [49], 

επιτυγχάνοντας ρυθµό λειτουργίας του ανιχνευτή στα 250Mb/sec. Προσοµοιώσεις 

αυτού του οπτικοηλεκτρονικού ολοκληρωµένου κυκλώµατος υποδηλώνουν πως είναι 
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δυνατό να επιτευχθούν ρυθµοί διαµόρφωσής ακόµα και µεγαλύτεροι από 2Gb/s. Αν και 

η µέθοδος appliqué έχει µέχρι τώρα αποδείξει την εφαρµοσιµότητά της µόνο σε µικρές 

GaAs ψηφίδες (3x3mm2), έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί και σε ολοκλήρωση σε 

επίπεδο δισκιδίου. Η τεχνική appliqué, όπως και η ELO, εξασφαλίζουν την καλή θερµική 

επαφή των ΟΕ ψηφίδων και του CMOS υποστρώµατος, χαρακτηριστικό το οποίο 

αποτελεί πλεονέκτηµα σε σχέση µε την τεχνική του flip-chip, ειδικά όταν η υβριδική 

ολοκλήρωση περιλαµβάνει οπτικοηλεκτρονικά εξαρτήµατα εκποµπής φωτός. 

 

2.5 Συγκόλληση µε πολυαµίδια 

Μία τεχνική συγκόλλησης δισκιδίων σε χαµηλή θερµοκρασία παρουσιάζεται στις [53-

54]. Η διαδικασία βασίζεται στη χρήση πολυαµιδίου ως µέσο επιπεδοποίησης και 

κόλλησης. Με κλασική CMOS τεχνολογία κατασκευάζονται τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα, 

τα διακριτικά σηµάδια για την ευθυγράµµιση καθώς και οι συγκεκριµένες περιοχές 

επάνω στις οποίες θα επικαθίσει η οπτικοηλεκτρονική ψηφίδα. Οι περιοχές αυτές είναι 

τετράγωνα διαστάσεων 50x50µm2, που αρχικά καλύπτονται µε το Al του CMOS και 

έπειτα µε χρυσό. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο επειδή έτσι αυξάνεται η θερµική και 

ηλεκτρική αγωγιµότητα σε σχέση µε το υπόστρωµα πυριτίου. Στη συνέχεια η επιφάνεια 

του CMOS δισκιδίου σκεπάζεται µε πολυαµίδιο (το οποίο γυαλίζεται µε χρήση πούδρας 

Al-οξειδίου) και γίνεται εντελώς επίπεδο. Με διεργασίες RIE βασισµένες σε αέριο 

οξυγόνο αποκαλύπτεται ο χρυσός στις επιφάνειες που προορίζονται για τα ΟΕ στοιχεία. 

Η οµαλότητα  των επιφανειών που επιτυγχάνεται είναι της τάξης του 0.1µm. Αντίστοιχα, 

πάνω στο υπόστρωµα GaAs, τα απαραίτητα επιταξιακά στρώµατα για τις ΟΕ δοµές 

αναπτύσσονται πάνω από ένα στρώµα  που σταµατάει την εγχάραξη και η επιφάνεια 

του III-V δισκιδίου καλύπτεται και αυτή µε πολυαµίδιο. Τα δύο δισκίδια τοποθετούνται 

αντικριστά και έρχονται σε επαφή καθώς θερµαίνονται στους 350oC για 5 ώρες µε την 

εφαρµογή πίεσης. Έπειτα, η πίσω πλευρά του GaAs αφαιρείται µε µηχανική λέπτυνση 

και µε επιλεκτική υγρή εγχάραξη. Τα επιταξιακά στρώµατα που αποµένουν 

οµαδοποιούνται σε τετράγωνα µεγέθους ψηφίδας µε σκοπό να γίνει δυνατή η έκθεση 

των υποκείµενων σηµαδιών ευθυγράµµισης που βρίσκονται πάνω στο CMOS δισκίδιο. 

Μέσω αυτών των σηµαδιών, η επεξεργασία των III-V οπτικοηλεκτρονικών στοιχείων  

ολοκληρώνεται µε χρήση κλασικών τεχνικών φωτολιθογραφίας. Τέλος ανοίγονται δοµές 

στο πολυαµίδιο και µε χρυσό που έχει εναποτεθεί µε ηλεκτρόλυση γίνονται οι 

διασυνδέσεις των ΟΕ στοιχείων µε τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα. Η ολοκλήρωση µιας p-i-

n φωτοδιόδου µε CMOS ηλεκτρονικά κυκλώµατα παρουσιάζεται στο [54]. 
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2.6 Τοποθέτηση των ψηφίδων 

 

2.6.1 Ανύψωση και τοποθέτηση µε ροµποτική ακρίβεια 

Στην εποχή µας, η κατασκευή τόσο των ηλεκτρονικών πλακετών όσο και των µονάδων 

πολλαπλών ψηφίδων επιτυγχάνεται µε µηχανήµατα “pick-and-place” εφοδιασµένα µε 

ροµποτικούς βραχίονες και µε οπτικά συστήµατα ικανά να κάνουν το διαχωρισµό 

ανάµεσα σε διαφόρων ειδών εξαρτήµατα. Αυτά τα µηχανήµατα, είναι πολύ γρήγορα και 

µπορούν να πετύχουν ακρίβεια τοποθέτησης της τάξης των 50µm σε πλακέτες 

διαστάσεων µεγαλύτερες των 50cm. Εντούτοις, η λειτουργία τους παραµένει κυρίως 

σειριακή, µε την έννοια ότι τα εξαρτήµατα τοποθετούνται το ένα µετά το άλλο. Επίσης, 

τα εξαρτήµατα που µπορούν να τοποθετηθούν µε αυτό τον τρόπο υπόκεινται στο 

περιορισµό του µεγέθους, καθώς πρέπει να είναι µεγαλύτερα από αρκετά mm. Αρκετές 

προσπάθειες έγιναν στην εφαρµογή της “pick-and-place” τεχνικής στο χειρισµό 

στοιχείων µεγέθους µm. Οι περισσότερες προσεγγίσεις βασίζονται στη χρήση µικρο-

χειριστών των οποίων οι κινήσεις οδηγούνται µε τη βοήθεια µικροσκοπίων ηλεκτρονικής 

δέσµης (Scanning Electron Microscopy, SEM) ή ατοµικής δύναµης (Atomic Force 

Microscopy, AFM). Πράγµατι, εξαρτήµατα τάξης µικροµέτρου µπορούν να ανυψωθούν 

και να τοποθετηθούν µε ένα εργαλείο σχήµατος βελόνας χάρη στη πρόσφυση που 

αναπτύσσεται από ηλεκτροστατικές και Van der Waal’s δυνάµεις και η οποία µπορεί να 

υπερισχύσει της δυναµικής των µικροαντικειµένων. Για να ελεγχθεί η κίνηση των 

µικροαντικειµένων, η τροχιά που ακολουθεί το εργαλείο και ο συνδυασµός των υλικών 

που έρχονται σε επαφή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τέλος, αν και η ακρίβεια στην 

ευθυγράµµιση και στην τοποθέτηση που µπορεί να επιτευχθεί µε τη µέθοδο αυτή είναι 

άριστη, η λειτουργία εργαλείων τέτοιου τύπου αποτελεί µία πολύ αργή διαδικασία. 

  

2.6.2 Ευθυγράµµιση  

Σε περιπτώσεις όπου δεν χρειάζεται να χειριστούµε τα εξαρτήµατα ξεχωριστά και 

βρίσκονται τοποθετηµένα όλα µαζί σε µία ενδιάµεση ή στην αρχική-µητρική  επιφάνεια, 

χρησιµοποιούνται flip-chip µηχανήµατα ευθυγράµµισης και συγκόλλησης. Αυτού του 

τύπου οι µηχανισµοί είναι πλέον ευρέως διαθέσιµοι σε προσιτές τιµές παρέχοντας 

πάνω από αρκετά cm δυνατότητα ευθυγράµµισης. Επιπλέον, µε την ανάπτυξη µεθόδων 

αυτό-ευθυγράµµισης που βασίζονται στις επιφανειακές τάσεις των bumps που λιώνουν 

είναι δυνατές ακόµα καλύτερες ευθυγραµµίσεις, που µπορεί να φτάσουν ακόµα και 10% 
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των διαστάσεων των bumps. Παρόλα αυτά, τα εξαρτήµατα που µπορούν να χειριστούν 

τα flip-chip τύπου µηχανήµατα είναι µεγαλύτερα από 1mm και, όπως και τα pick-and-

place, πρέπει να λειτουργούν σειριακά. 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ένα από τα επιθυµητά χαρακτηριστικά της ELO τεχνικής µε 

τα επιταξιακά στρώµατα που µπορούν να επικολληθούν σε ένα ενδιάµεσο διάφανο 

υπόστρωµα, π.χ. πολυαµίδιο, είναι η δυνατότητα χρήσης “mask aligner” για την 

ευθυγράµµιση των lifted-off δοµών πάνω στις επιφάνειες. Η τεχνική αυτή µπορεί να 

φτάσει ακόµα και  ακρίβεια υπο-µικροµέτρου. Επιπλέον, µε την προσθήκη µιας 

δοκιµαστικής ακίδας η οποία απελευθερώνει το εξάρτηµα από την ενδιάµεση επιφάνεια 

που το φέρει, είναι δυνατός ο χειρισµός των εξαρτηµάτων χωριστά το ένα από το άλλο. 

Και πάλι όµως, παραµένει η σειριακή φύση της µεθόδου, σε αντίθεση µε τις τεχνολογίες 

αυτό-συναρµολόγησης που περιγράφονται αµέσως µετά. 

 

2.6.3 Τεχνολογίες Αυτό-Συναρµολόγησης µέσω ρευστών 

Η βασική αρχή που διέπει τα αυτό-συναρµολογούµενα συστήµατα είναι η ανάπτυξη 

δυνάµεων µικρής κλίµακας και η εφαρµογή τους σε τυχαία κινούµενα συµπληρωµατικά 

κοµµάτια διασφαλίζοντας τη σύνδεσή τους. Στη συναρµολόγηση µε χρήση ρευστών, οι 

δυνάµεις που αναπτύσσονται είναι βαρητικής φύσης και η επιλεκτικότητα επιτυγχάνεται 

µέσω γεωµετρικής συµβατότητας των συµπληρωµατικών κοµµατιών. Η αυτό-

συναρµολόγηση µε χρήση ρευστών (Fluidic Self-Assembly, FSA) είναι µία µέθοδος 

ετερογενούς ολοκλήρωσης για συγκόλληση δοµών που έχουν φτιαχτεί µε υλικά τύπου 

III-V, πάνω σε διαφορετικού τύπου υποστρώµατα, π.χ. πυρίτιο [55-56-57]. Σύµφωνα µε 

την βασική ιδέα της FSA µεθόδου, οι δοµές αποδεσµεύονται από την αρχική επιφάνεια 

και αφού αιωρηθούν ελεύθερα µέσα σε ένα υγρό ρέουν προς την επιφάνεια που πρέπει 

να προσκολληθούν και επιλεκτικά παίρνουν τη θέση τους σε προκαθορισµένες θέσεις. 

Μεγάλο πλεονέκτηµα αυτής της τεχνικής σε σχέση µε τις κλασικές τεχνικές υβριδικής 

ολοκλήρωσης, όπως η flip-chip τεχνική, αποτελεί η δυνατότητα παραλληλισµού. Αυτό 

σηµαίνει πως πολλές δοµές, πιθανώς όχι όµοιες µεταξύ τους, µπορούν να «καθίσουν» 

επάνω στην επιθυµητή επιφάνεια σε ένα µόνο βήµα. Αυτό-συναρµολόγηση µε την 

χρήση ρευστών µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκτός από την ολοκλήρωση 

οπτικοηλεκτρονικών συστηµάτων και σε άλλους τοµείς εφαρµογών όπως για 

παράδειγµα οθόνες ενεργού µήτρας (active matrix display) µε χρήση είτε σταθερών είτε 

εύκαµπτων υποστρωµάτων. Παραλλαγές της αρχικής FSA µεθόδου έχουν αναφερθεί 

από τους Yeh και Smith [55] οι οποίες αναπτύχθηκαν µε στόχο να αυξήσουν την 
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απόδοση, την επιλεκτικότητα, την δύναµη της συγκόλλησης και την ταχύτητα της 

διαδικασίας. Κάποιες από αυτές τις  εναλλακτικές  µεθόδους είναι η µικρο-

συναρµολόγηση υποβοηθούµενη από DNA [58], η συναρµολόγηση µε εφαρµογή 

ηλεκτρικού πεδίου [59] και η µαγνητικά υποβοηθούµενη στατιστική συναρµολόγηση 

(Magnetically Assisted Statistical Assembly, MASA) [60]. 

Το βασικό διάγραµµα ροής της µεθόδου FSA παρουσιάζεται στο σχήµα 2.6, θεωρώντας 

πως στόχος είναι η ολοκλήρωση GaAs δοµών πάνω σε υπόστρωµα πυριτίου. Αρχικά, η 

δοµή των οπτικοηλεκτρονικών στοιχείων αναπτύσσεται πάνω από ένα στρώµα AlAs 

που σταµατάει την εγχάραξη. Στη συνέχεια, µε ένα φωτοευαίσθητο υλικό ορίζονται οι 

τετραγωνικές επάνω επιφάνειες των στοιχείων και µε εγχάραξη µέχρι το στρώµα AlAs 

παράγονται κόλουρες πυραµίδες από το GaAs. Το µέγεθος των τετραγώνων µπορεί να 

κυµαίνεται από λίγα έως αρκετές εκατοντάδες µm, ανάλογα µε τις διαστάσεις του 

στοιχείου που πρόκειται να φτιαχτεί, ενώ το ύψος των δοµών είναι ίσο µε το πάχος των 

επιταξιακών στρωµάτων (περίπου 10µm). Οι απαραίτητες επαφές χρυσού της βάσης 

κατασκευάζονται µε τις κλασικές III-V διεργασίες. Μετά την επιµετάλλωση το δισκίδιο 

που συγκρατεί τα κοµµάτια συγκολλείται σε ένα ενδιάµεσο υπόστρωµα µε υψηλής 

θερµοκρασίας κερί το οποίο ταυτόχρονα χρησιµεύει και για να γεµίσει τα κενά ανάµεσα 

στα κοµµάτια. Το υπόστρωµα GaAs λειαίνεται µε µηχανικές µεθόδους µέχρι τα 50µm 

και έπειτα µε χηµική εγχάραξη φτάνει µέχρι το στρώµα AlAs. Το τελευταίο αυτό στρώµα 

που αποµένει αφαιρείται µε διάλυµα HF. ∆ακτύλιοι χρυσού σχηµατίζονται στις 

ελεύθερες επιφάνειες των δοµών µετά από ένα στάδιο επιπεδοποίησης. Στο τέλος, το 

κερί διαλύεται και απελευθερώνει τα κοµµάτια. Στο δισκίδιο του πυριτίου τώρα, µε 

µάσκα νιτριδίου του πυριτίου καθορίζονται τα ανοίγµατα των θέσεων, τα οποία παίζουν 

το ρόλο του αποδέκτη για τα ελεύθερα κοµµάτια. Με ανισοτροπική εγχάραξη µε KOH 

παίρνουµε τις τραπεζοειδείς οπές βάθους περίπου 10µm. Η εγχάραξη εκθέτει το {111} 

επίπεδο του πυριτίου το οποίο έχει 54.7ο προσανατολισµό σε σχέση µε το {100}. Αφού 

έχουν ανοιχθεί οι οπές στο δισκίδιο πυριτίου, τα κοµµάτια αφήνονται  µέσα σε αιθανόλη, 

αιωρούνται ελεύθερα µέσα στο υγρό πάνω από το υπόστρωµα του πυριτίου και τελικά 

εισέρχονται στις οπές. Μετά την αφαίρεση και το στέγνωµα του υγρού, τα κοµµάτια 

συγκολλούνται µε το υπόστρωµα µε δυνάµεις Van der Waals. 

Υλικά µε συγκολλητικές ιδιότητες, όπως ίνδιο, µπορούν να εναποτεθούν στις οπές για 

ενδυνάµωση της κόλλησης. Πριν από κάθε επόµενη κατεργασία των κολληµένων 

κοµµατιών, είναι απαραίτητο ένα στάδιο κατά το οποίο θα γεµίσουν τα κενά που 

οφείλονται στην διαφορετική γωνία των οπών στο πυρίτιο και των κοµµατιών από 

GaAs. Με απλές FSA τεχνικές µπορούµε να πετύχουµε υψηλή (ακόµα και πάνω από 
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50%) απόδοση τοπικά αλλά χαµηλή (µικρότερη από 10%) απόδοση σε επίπεδο 

ολόκληρου δισκίδιου. Μέθοδοι για βελτίωση της απόδοσης (>90% σε όλο το δισκίδιο) 

περιλαµβάνουν επανακυκλοφορία των κοµµατιών που δεν κατάφεραν να συνδεθούν µε 

το υπόστρωµα καθώς και αφαίρεση των δοµών που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά µε 

ηχητική δόνηση (acoustic vibration) και µε αύξηση της ισχύος ροής του ρευστού. Το 

µέγεθος των δοµών, το είδος του ρευστού καθώς και το υλικό της επιφανείας παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην απόδοση της διεργασίας. Για παράδειγµα, µεγάλα κοµµάτια µε 

διαστάσεις τάξης mm γεµίζουν τις οπές σε ποσοστό σχεδόν 100%, ενώ µικρές δοµές 

παρουσιάζουν την τάση να κολλάνε στην επιφάνεια του υποστρώµατος. Επίσης, δοµές 

από GaAs προσχωρούν καλύτερα σε επιφάνεια από καθαρό Si παρά σε SiO2. Μια 

ολοκληρωµένη διαδικασία FSA µε GaAs OE πάνω σε Si έχει ήδη παρουσιαστεί [57]. 

Στην συγκεκριµένη εφαρµογή χρησιµοποιείται πολυαµίδιο και SiO2 για το γέµισµα των 

κενών ανάµεσα στα πλαϊνά τοιχώµατα των οπών και στα κοµµάτια και για την 

επιπεδοποίηση της επιφάνειας. Η διεργασία περιλαµβάνει και την ηλεκτρική διασύνδεση 

των III-V ΟΕ στοιχείων. Η απλή FSA τεχνική που περιγράφτηκε παραπάνω 

παρουσιάζει τα εξής δύο µειονεκτήµατα: (1) η δύναµη στην οποία βασίζεται αρχικά η 

σύνδεση των κοµµατιών µε το υπόστρωµα δεν είναι άλλη παρά µόνο η βαρητική, η 

οποία είναι αρκετά ασθενής και (2) η επιλεκτική τοποθέτηση εξαρτάται αποκλειστικά 

από τη γεωµετρία των οπών και των κοµµατιών. 

Εµπνευσµένη από τα αυτό-συναρµολογούµενα συστήµατα που υπάρχουν στη φύση, 

αναπτύχθηκε η µικροσυναρµολόγηση υποβοηθούµενη από το DNA [58]. Βασίζεται σε 

ισχυρές δυνάµεις Coulomb για τη συγκόλληση και στις ιδιότητες του DNA για την 

επιλεκτικότητα. Τα αρχικά στάδια της µεθόδου αυτής, π.χ. η προετοιµασία της 

επιφάνειας-φορέα και ο σχηµατισµός και η αφαίρεση των δοµών από την αρχική 

επιφάνεια, είναι όµοια µε αυτά που ακολουθούνται στην κλασική FSA µέθοδο. Τα 

επιπρόσθετα βήµατα, που δεν αποτελούν τυπικές διαδικασίες επεξεργασίας 

ηµιαγωγών, είναι απαραίτητα για: (α) τη σύνθεση των συµπληρωµατικών DNA κλώνων, 

(β) τη σύνδεση των µορίων του DNA στις δοµές και στην επιφάνεια που θα τις δεχτεί, 

και (γ) τη σχηµατοποίηση του DNA πάνω στην επιφάνεια. Τεχνικές µε τις οποίες 

διαφορετικοί DNA κλώνοι µπορούν να συνδεθούν σε διαφορετικές περιοχές του 

υποστρώµατος είναι χρήσιµες για την ταυτόχρονη ανάπτυξη ανόµοιων δοµών σε ένα 

µόνο βήµα. Στη συνέχεια, είτε µε απλή µεταφορά µέσα σε ρευστό είτε µε 

ηλεκτροφορητική (electrophoretic) άµεση µεταφορά, επιτυγχάνεται το υβριδικό 

σύστηµα. Το τελικό στάδιο είναι η αφαίρεση των µονωτικών οργανικών υλικών, 
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ανάµεσα στις δοµές και στο υπόστρωµα, έτσι ώστε να σχηµατιστούν οι ηλεκτρικές 

επαφές.  

Στη συναρµολόγηση µε εφαρµογή ηλεκτρικού πεδίου [59], ηλεκτροφορητικές δυνάµεις 

χρησιµοποιούνται για την κίνηση των κοµµατιών µέσα στο διάλυµα και για την 

τοποθέτησή τους στις οπές. Σχεδιάζονται ειδικά ηλεκτρόδια στην τελική επιφάνεια-

φορέα τα οποία είναι πολωµένα σε ένα συγκεκριµένο δυναµικό και µε αυτό τον τρόπο 

έλκουν τα κοµµάτια στις επιθυµητές επιµεταλλωµένες θέσεις. Οι δοµές που 

χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι συµµετρικές και οι επαφές τους να βρίσκονται στο 

ίδιο επίπεδο. Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός InGaAs LED πάνω σε Si υπόστρωµα 

παρουσιάζεται στο [59]. 

Μία εναλλακτική τεχνική για την ολοκλήρωση σύνθετων ηµιαγωγικών συστηµάτων µε 

κυκλώµατα πυριτίου, η οποία ονοµάζεται µαγνητικά υποβοηθούµενη στατιστική 

συναρµολόγηση (Magnetically Assisted Statistical Assembly, MASA), έχει αναπτυχθεί 

στο MIT [60]. Η τεχνική MASA, αν και έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά µε  τις 

προαναφερθείσες, διαφέρει σε κάποια συγκεκριµένα σηµεία. Εδώ, στο ηµιαγωγικό 

δισκίδιο σχηµατίζονται συστοιχίες κυλινδρικών νανο-δοµών και όχι πραγµατικές 

διατάξεις. Ένα ισχυρά µαγνητικό υλικό, π.χ.Co ή Pt, εναποτίθεται στον πάτο τον οπών 

της επιφάνειας, σχηµατοποιείται και µαγνητίζεται και ένα λεπτό στρώµα από νικέλιο 

εναποτίθεται στην µία πλευρά των νανοδοµών. Στη συνέχεια οι νανο-δοµές ρέουν πάνω 

από το υπόστρωµα και γεµίζουν τις εσοχές καθώς έλκονται από τις µαγνητικές 

δυνάµεις, έχοντας σαν αποτέλεσµα η απόδοση της διαδικασίας να ανέρχεται έως και 

100%. Έπειτα από τη σύνδεση τους µε το υπόστρωµα, είναι απαραίτητο το στάδιο για 

την επιπεδοποίηση και τέλος ακολουθεί η φωτολιθογραφία και η διασύνδεση των 

στοιχείων. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που υπάρχει, όταν γίνεται η επεξεργασία των 

δοµών µετά από το στάδιο της συναρµολόγησης, είναι πως η ακρίβεια της 

ευθυγράµµισης εξαρτάται πλέον από τις κλασικές τεχνικές της λιθογραφίας και όχι από 

την ευθυγράµµιση που θα πετύχουν οι  νανο-δοµές µετά από την «αυθόρµητη» 

τοποθέτησή τους στις αντίστοιχες οπές. 
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Σχήµα 2.6 Σχηµατική απεικόνιση της τεχνολογίας αυτό-συναρµολόγησης µέσω ρευστών 

(α)επιµεταλλωµένες τραπεζοειδείς δοµές πάνω στο GaAs υπόστρωµα, (β)οι δοµές 

καλυµµένες µε κερί µετά την αφαίρεση του υποστρώµατος, (γ)ροή των δοµών µέσα στο 

υγρό και σύνδεσή τους στις αντίστοιχες οπές, (δ)τελικό σύστηµα µετά την επεξεργασία των 

διατάξεων και τις  µεταλλικές διασυνδέσεις. 

2.7 Συµπεράσµατα 
 
Έως τώρα, ένα σηµαντικό πλήθος τεχνολογιών ολοκλήρωσης υψηλής πυκνότητας των 

III-V OE πάνω σε CMOS VLSI κυκλώµατα µελετήθηκε και παρουσιάστηκαν κάποια 

ενδιαφέροντα III-V OE-CMOS υποσυστήµατα. Παρόλα αυτά, υπάρχει ακόµα µεγάλο 

πεδίο προς έρευνα και ανάπτυξη σε αυτόν τον τοµέα, µε στόχο την περαιτέρω βελτίωση 

της πυκνότητας ολοκλήρωσης σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα του µεγάλου όγκου 

παραγωγής µε το χαµηλό κόστος κατασκευής. Η πρόοδος που θα επιτευχθεί θα έχει ως 

αποτέλεσµα συστήµατα µεγάλης λειτουργικότητας και ταυτόχρονη εκµετάλλευση της 

ηλεκτρονικής και της φωτονικής τεχνολογίας σε βιοµηχανικό επίπεδο. 

Καθώς οι τεχνολογίες αυτές εξελίσσονται και ωριµάζουν, αναµένεται ο συνδυασµός των 

ηλεκτρονικών µε τα φωτονικά να γίνει εφικτός, καθιστώντας δυνατή την κατασκευή νέων 
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συστηµάτων τα οποία θα ανταποκρίνονται στις απαιτητικές ανάγκες των εφαρµογών 

επεξεργασίας σήµατος υψηλής ταχύτητας του µέλλοντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ∆ΙΣΚΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν δύο διαφορετικές µέθοδοι που αναπτύξαµε µε 

στόχο την ολοκλήρωση οπτικοηλεκτρονικών στοιχείων µε κυκλώµατα πυριτίου. Θα 

παρουσιαστεί πρώτον µια διαδικασία χαµηλής θερµοκρασίας που χρησιµοποιεί SiO2 και 

spin-on-glass (SOG) στρώµατα για την επιπεδοποίηση και την συγκόλληση των 

επιταξιακών GaAs δισκιδίων επάνω σε πλήρως επεξεργασµένα BiCMOS δισκίδια και 

στην συνέχεια µια µέθοδος ολοκλήρωσης σύνθετων οπτικοηλεκτρονικών ψηφίδων, τα 

οποία περιλαµβάνουν οπτικές πηγές συνδεδεµένες µέσω κυµατοδηγών µε 

φωτοανιχνευτές, για τη δηµιουργία ενός φωτονικού στρώµατος πάνω από 

ολοκληρωµένα CMOS κυκλώµατα. Οι φωτονικές ψηφίδες ολοκληρώνονται µε τα CMOS 

κυκλώµατα µέσω µιας νέας τεχνικής µεταλλικής συγκόλλησης που βασίζεται στη χρήση 

µιας λεπτής πολυστρωµατικής δοµής από εύτηκτο κράµα Au-20Sn σε συνδυασµό µε 

ένα λεπτό αρχικό στρώµα από ένα υλικό που ανήκει στις σπάνιες γαίες (Gd).  

 
 

3.1 Ολοκλήρωση σε επίπεδο δισκίδιου οπτικοηλεκτρονικών 

στοιχείων από GaAs µε ολοκληρωµένα κυκλώµατα πυριτίου  

 

Με στόχο να ξεπεραστούν οι περιορισµοί που θέτει η υβριδική και έτερο-επιταξιακή 

ολοκλήρωση αναπτύξαµε µια µέθοδο που έχει τα χαρακτηριστικά της έτερο-επιταξιακή 

ολοκλήρωσης αλλά ταυτόχρονα είναι συµβατή µε την εµπορική διπολική CMOS 

(BiCMOS) τεχνολογία. Η µέθοδος µας είναι µια διαδικασία χαµηλής θερµοκρασίας που 

χρησιµοποιεί SiO2 και spin-on-glass (SOG) στρώµατα για την επιπεδοποίηση και την 

συγκόλληση των επιταξιακών GaAs δισκιδίων επάνω σε πλήρως επεξεργασµένα 

BiCMOS δισκίδια.  

3.1.1 Συγκόλληση µε SOG/SiO2

 

Η βασική αρχή της ολοκλήρωσης κλίµακας δισκιδίου σε χαµηλή θερµοκρασία 

παρουσιάζεται στο σχήµα 3.1. Το πρωταρχικό στάδιο της υβριδικής ολοκλήρωσης που 
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αναπτύχθηκε είναι η κατασκευή των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων σε δισκίδιο 4 ιντσών 

µε την εµπορικά διαθέσιµη BiCMOS τεχνολογία και η ανάπτυξη των στρωµάτων για τα 

OE στοιχεία σε GaAs δισκίδιο 3 ιντσών. Τα επιταξιακά στρώµατα αναπτύσσονται µε την 

αντίστροφη σειρά από αυτή που παρουσιάζονται στο στοιχείο και µετά από την επιταξία 

ενός λεπτού στρώµατος AlAs που χρησιµοποιείται για να σταµατάει την εγχάραξη (etch-

stop layer). Έπειτα, το πλήρως επεξεργασµένο δισκίδιο Si επικαλύπτεται µε διαδοχικά 

στρώµατα SiO2 τα οποία εναποτίθενται σε χαµηλή θερµοκρασία µε την µέθοδο 

απόθεσης χηµικού αερίου µε την χρήση πλάσµατος (PECVD) και η επιφάνεια 

επιπεδοποιείται µε χηµική-µηχανική λείανση (CMP). Στην συνέχεια το επίπεδο και 

γυαλισµένο επιφανειακό στρώµα SiO2 καλύπτεται µε SOG για να εξαλειφθούν οι 

επιφανειακές ατέλειες που παρέµειναν και για να το χρησιµοποιήσουµε ως κολλητική 

ουσία. Ακολουθεί ένα κατάλληλο στάδιο θέρµανσης για να αποµακρυνθούν τα πτητικά 

στοιχεία του SOG πριν από τη συγκόλληση. Το στάδιο της συγκόλλησης που ακολουθεί 

πραγµατοποιείται σε θερµοκρασία δωµατίου όπου φέρνουµε αντικρυστά τα δύο δισκίδια 

και αφού τα ευθυγραµµίσουµε µηχανικά µε βάση την κύρια κρυσταλλογραφική 

διεύθυνσή τους τα φέρνουµε σε επαφή. Για ενδυνάµωση της κόλλησης χρησιµοποιούµε 

ένα επόµενο στάδιο θέρµανσης στους 200°C. Υπάρχει περιορισµός της θερµοκρασίας 

στους  250°C για να µην ξεκολλήσουν τα δισκία λόγω διαφοράς στους συντελεστές 

θερµικής διαστολής (TCE) των υλικών. Στη συνέχεια η πίσω πλευρά ολόκληρου του 

GaAs δισκίδιου αφαιρείται µε κατάλληλη επεξεργασία λέπτυνσης έτσι ώστε τελικά να 

µείνει µόνο η επιταξιακή III-V δοµή κολληµένη στην επιφάνεια του BiCMOS δισκίδιου. 

Έπειτα από αυτό το στάδιο η θερµοκρασία µπορεί να ανέλθει µέχρι τους 400°C αφού ο 

περιορισµός των διαφορετικών TCE δεν είναι τόσο αυστηρός χάρη στη λέπτυνση που 

κάναµε στο GaAs δισκίδιο και το οποίο µπορεί τώρα να αντέξει µεγαλύτερες 

παραµορφώσεις. Το φιλµ των III-V στρωµάτων είναι έτοιµο να υποστεί επεξεργασία και 

να σχηµατιστούν OE στοιχεία µε την κλασική III-V τεχνολογία. Η ευθυγράµµιση των 

µασκών των OE στοιχείων που θα κατασκευαστούν στο GaAs φιλµ είναι δυνατό να 

επιτευχθεί είτε µε υπέρυθρο φωτισµό της πίσω πλευράς του δισκίδιου είτε µε ειδικά 

σηµάδια ευθυγράµµισης τοποθετηµένα στον µη καλυµµένο κυκλικό δακτύλιο της 

επιφανείας του 4’’ δισκιδίου Si. Τα τελικά βήµατα της διαδικασίας είναι:α) το άνοιγµα 

των οπών δια µέσω του III-V φιλµ και των ενδιάµεσων µονωτικών στρωµάτων και β) η 

κατασκευή των ηλεκτρικών συνδέσεων ανάµεσα στα ηλεκτρικά κυκλώµατα του Si και 

στα οπτικοηλεκτρονικά στοιχεία µε συρµατικούς δεσµούς ή µε επιµεταλλώσεις επάνω 

στο δισκίδιο (σχήµα3.2). 
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Σχήµα 3.1Συγκόλληση δισκιδίων σε χαµηλή θερµοκρασία (α) BiCMOS δισκίδιο καλυµµένο 

µε SiO2 και SOG και το GaAs δισκίδιο όπου έχουν αναπτυχθεί τα επιταξιακά στρώµατα και 

το στρώµα που σταµατάει την εγχάραξη, (β) ευθυγράµµιση των κυρίων 

κρυσταλλογραφικών διευθύνσεων και συγκόλληση δισκιδίων, (γ) συγκολληµένο σύστηµα 

µετά την αφαίρεση του GaAs υποστρώµατος 

 

 

 
Σχήµα 3.2 Σχηµατική τοµή του τελικού OE συστήµατος που βασίζεται σε  συγκόλληση 

δισκιδίων σε χαµηλή θερµοκρασία 
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Με σκοπό να γίνει µια εκτίµηση των κρίσιµων σταδίων όλης της µεθοδολογίας 

πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά πειραµάτων. Γι’ αυτό το λόγο κολλήθηκαν µη 

επεξεργασµένα δισκίδια Si αλλά και επεξεργασµένα BiCMOS 4 ιντσών µε 3 ιντσών 

επιταξιακά GaAs δισκία. Τα επεξεργασµένα δισκία κατασκευάστηκαν µε την εµπορικά 

διαθέσιµη 0.8µm BiCMOS τεχνολογία της Austria Mikro Systems AG (AMS™). Τα 

επιταξιακά GaAs δισκία αποτελούνταν από διάφορες ετεροδοµές GaAs/AlGaAs [61] 

που αναπτύχθηκαν µε επίταξη µοριακής δέσµης (Molecular Beam Epitaxy, ΜΒΕ). Κατά 

το πρώτο στάδιο της µελέτης της διαδικασίας συγκόλλησης που αναπτύξαµε 

µελετήσαµε τη µορφολογία της επιφάνειας των BiCMOS δισκιδίων. Με µικροσκοπία 

ατοµικής δύναµης (AFM) και µε προφιλοµετρία έγινε φανερό πως οι δύο επιπέδων 

µεταλλικές γραµµές διασυνδέσεων παρουσίαζαν ανοµοιογένεια της τάξης των 0.6-

1.3µm. Επιπλέον, βρέθηκαν ακανόνιστες κορυφές ύψους 2µm στα pads των 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων που ανοίχτηκαν µέσα στο υπερκείµενο στρώµα νιτριδίου. 

Η ανοµοιοµορφία της επιφανείας µειώθηκε στα 90nm µε τη διεργασία επιπεδοποίησης. 

Γι αυτό το σκοπό εναποτέθηκαν µε PECVD πολλαπλά στρώµατα οξειδίου χαµηλής 

θερµοκρασίας συνολικού πάχους 2µm και έπειτα γυαλίστηκαν µε τη χρήση πυρογενούς 

καολίνης (fumed silica) ως µέσο λείανσης. Επιπλέον επιπεδοποίηση 

πραγµατοποιήθηκε µε την εναπόθεση ενός στρώµατος SOG, έτσι ώστε επετεύχθει η 

προϋπόθεση του <1µm µικρο-τραχύτητα για επιτυχηµένη συγκόλληση.  

Η µέση επιφανειακή ενέργεια των συγκολληµένων επιφανειών µετρήθηκε µε τη χρήση 

της crack-opening µεθόδου, εισάγοντας δηλαδή µια λάµα συγκεκριµένου πάχους 

ανάµεσα στις επιφάνειες. Η ενέργεια πριν την ανόπτηση (annealing) ήταν 0.46J/m2 και 

έφτασε την τιµή των 1.4 J/m2 µετά την ανόπτηση στους 200°C. Η µικροσκοπία 

ακουστικής σάρωσης (Scanning Acoustic Microscopy) έδειξε πως προβλήµατα 

συγκόλλησης υπήρχαν σε ορισµένες περιοχές εξαιτίας ατελειών στην επιπεδοποίηση 

των δισκιδίων. Αρχικά η συγκόλληση ήταν καλή σε ποσοστό >70% για ολόκληρη την 

περιοχή επαφής του δισκίδιου. Η επαρκώς συγκολληµένη επιφάνεια επαφής αυξήθηκε 

στο ποσοστό του 90% όταν το στάδιο της τελικής ανόπτησης έγινε µε ταυτόχρονη 

εφαρµογή µικρής πίεσης. Η κύρτωση (bow) των δισκιδίων, η οποία σχετίζεται πάντα µε 

την ένταση που αναπτύσσεται και στα δύο δισκία, µετρήθηκε κατά τη διάρκεια του 

σταδίου της ανόπτησης. Οι κυρτώσεις που µετρήθηκαν δεν παρουσίαζαν φαινόµενα 

υστέρησης, ήταν απόλυτα συµµετρικές και ίσες για τα δύο δισκίδια και µηδενιζόντουσαν 

όταν η θερµοκρασία έφτανε τη θερµοκρασία δωµατίου. 

Η λέπτυνση της πίσω πλευράς των κολληµένων GaAs επιφανειών µελετήθηκε µε την 

χρήση δύο διαφορετικών µεθόδων. Με την πρώτη µέθοδο έγινε χρήση CMP για να 
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λεπτυνθούν τα 400µm πάχους GaAs δισκία περίπου στα 30µm, ενώ µε τη δεύτερη η 

λέπτυνση έγινε µέχρι τα 80µm και µε χρήση γρήγορης υγρής εγχάραξης (µε 

H3PO4:H2O2:H2O). Όλα τα κολληµένα δισκία µετά την CMP λέπτυνση παρουσίασαν 

σηµαντική πυκνότητα από cracks ( µε απόσταση ανάµεσά τους της τάξης των mm/cm) 

που οφείλεται σε µηχανική καταπόνηση κατά τη διάρκεια του CMP. Αντιθέτως, µε την 

υγρή εγχάραξη οι µηχανικές εντάσεις που ασκούνται στις συγκολληµένες επιφάνειες 

µειώνονται σε αµελητέα επίπεδα. Εν συνεχεία, µε χρήση ιοντικής εγχάραξης RIE 

αφαιρέθηκαν επιλεκτικά τα εναποµείναντα υλικά (ρυθµός εγχάραξης ~1µm/min) µε τη 

βοήθεια του AlAs στρώµατος διακοπής εγχάραξης (επιλεκτικότητα>1000) που υπήρχε 

µέσα στην III-V επιταξιακή δοµή. Στο τέλος, µε διάλυµα 10% HF αφαιρέθηκε το λεπτό 

AlAs στρώµα αποκαλύπτοντας έτσι τις ενεργές περιοχές των OE δοµών για περαιτέρω 

επεξεργασία. Η καταπόνηση που ασκείται στο III-V φιλµ που εναποµένει µετά τη 

λέπτυνση αποτιµήθηκε µε µετρήσεις φωτοανάκλασης [61] σε ένα κολληµένο GaAs φιλµ 

πάχους 2µm. Αυτές οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασίες από 80-296Κ 

και έδειξαν ότι δεν υπάρχει πλαστική παραµόρφωση κατά τη διάρκεια του κύκλου 

θέρµανσης. Πράγµατι, στο πάχους 2µm GaAs κολληµένο φιλµ πρακτικά δεν ασκούταν 

καµία δύναµη συγκριτικά µε ένα τυπικό έτερο-επιταξιακό 2µm GaAs/Si φιλµ αναφοράς 

που παρουσίαζε εκτατικές εντάσεις της τάξεως των 109dyn/cm2. 

Στα φιλµς που κολλήθηκαν πάνω στα BiCMOS δισκίδια κατασκευάστηκαν δίοδοι λέϊζερ 

(Laser Diodes, LDs) και συγκρίθηκαν µε αντίστοιχα στοιχεία που κατασκευάστηκαν σε 

GaAs υποστρώµατα. Η δοµή της διόδου λέϊζερ που επιλέχθηκε ήταν µια 

διαχωριζόµενου περιορισµού (graded-index separate confinement) έτερο-δοµή µε 4 

κβαντικά πηγάδια µε εγχαραγµένους καθρέφτες (etched mirrors) που εκπέµπει σε 

µήκος κύµατος λ=850nm [61]. Οι LDs σε κολληµένα δισκία παρουσίαζαν τα ίδια 

χαρακτηριστικά µε αυτές που κατασκευάστηκαν σε µη κολληµένα υποστρώµατα. Το πιο 

κρίσιµο σηµείο στην κατασκευή των στοιχείων ήταν η ταχεία θερµική ανόπτηση για τον 

σχηµατισµό των ωµικών επαφών, µιας και η θερµική καταπόνηση µπορεί να φθείρει την 

κόλληση GaAs/Si. Το πρόβληµα αυτό επιλύθηκε µε τη χρήση αργής κλιµακωτής 

αύξησης της θερµοκρασίας µε µέγιστη τους 400°C, χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα 

των ωµικών επαφών. Τα οπτικοηλεκτρονικά στοιχεία αποµονώνονται το ένα από το 

άλλο µε το άνοιγµα βαθιών οπών που φτάνουν µέχρι το φιλµ του GaAs. Η τυπική 

πυκνότητα ρεύµατος κατωφλίου του λέιζερ (Jth) βρέθηκε περίπου 1.6kA/cm2. Εδώ 

πρέπει να σηµειωθεί πως το Jth όλων των etched mirror λέιζερ ήταν µεγαλύτερο από 

αυτό των cleaved mirror στοιχείων, εξαιτίας της χαµηλότερης ποιότητας των etched 

mirrors. Επιπλέον, λέιζερ πάνω σε Si έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλότερα 
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επίπεδα ισχύος από ότι αυτές πάνω σε GaAs χάρη στη µεγαλύτερη θερµική 

αγωγιµότητα του πυριτίου. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των III-V στοιχείων δε 

δηµιουργήθηκαν καθόλου κενά αέρος (voids). Αυτό δείχνει πως το στάδιο θέρµανσης 

του SOG πριν από την κόλληση  καταφέρνει να αποµακρύνει τα αέριά του µε επιτυχία. 

Οποιαδήποτε έκλυση αερίων που παρόλα αυτά παρέµειναν στο SOG, απορροφούνται 

είτε από το ίδιο το SOG είτε από το φιλµ SiO2. Όµως, οι LDs που κατασκευάστηκαν σε 

δισκία κολληµένα σε µη επεξεργασµένα δισκία Si παρουσιάζουν µεγαλύτερη απόδοση 

απ’ ότι αυτές που κατασκευάστηκαν σε GaAs φιλµ κολληµένα πάνω σε πλήρως 

επεξεργασµένα BiCMOS δισκία. Το πρόβληµα αυτό αποδόθηκε στον αυξηµένο αριθµό 

ατελειών των GaAs στοιχείων πάνω στα BiCMOS δισκίδια εξαιτίας κάποιας 

αποσύνθεσης του στρώµατος SOG σε περιοχές όπου βρέθηκε εκτεθειµένο στον αέρα 

(µετά την ολοκλήρωση της εγχάραξης του GaAs για την αποµόνωση των στοιχείων. 

Για να αποδειχθεί η εφαρµοσιµότητα ολόκληρης της διαδικασίας ολοκλήρωσης OE µε 

BiCMOS, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε µια ολοκληρωµένη ΟΕ διασύνδεση (link) 

[62]. To link αποτελείται από ένα BiCMOS κύκλωµα οδήγησης λέιζερ (laser diode driver, 

LDD), µία δίοδο λέιζερ (edge-emitting laser, LD), έναν επίπεδο κυµατοδηγό 

(waveguide,WG), µία φωτοδίοδο (PD) και έναν BiCMOS ενισχυτή διεµπέδησης 

(transimpedance amplifier, TIA)[63]. Η έξοδος του LDD σχεδιάστηκε να απέχει 500µm 

από την είσοδο του TIA. Σε αυτό το χώρο των 500µm τοποθετήθηκαν τα LD, WG και 

PD έτσι ώστε να σχηµατίζουν ένα ολοκληρωµένο OE link, όπως φαίνεται και στο σχήµα 

3.3. 

 

Σχήµα 3.3 Φωτογραφία από “Nomarski” οπτική µικροσκοπία όπου φαίνεται η πλήρης 

οπτική διασύνδεση που κατασκευάστηκε.  

 

 Ο σχεδιασµός του LDD βασίζεται στο διαφορικό ζεύγος εισόδου, το οποίο απαιτεί 

παλµούς τάσης  στην είσοδο µεγαλύτερους από +2V για σωστές εναλλαγές και είναι 

πολωµένος στα +5V. Μια τοπολογία διαδοχικής σύνδεσης (cascade) για τους 
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καθρέφτες ρεύµατος χρησιµοποιείται για ρύθµιση του dc και του ρεύµατος 

διαµόρφωσης από 0 έως 40mA. Με βάση τα πειραµατικά αποτελέσµατα ο LDD µπορεί 

να είναι συµβατός µε ταχύτητες µέχρι και 2.5Gb/s. Για το δέκτη (receiver) υιοθετήθηκε η 

τυπική τεχνική σχεδιασµού ενισχυτή διεµπέδησης [63]. Οι µετρήσεις έδειξαν απολαβή 

62dB Ω για εύρος ζώνης (-3dB) από dc έως 1.7GHz. Η µέση πυκνότητα ρεύµατος 

θορύβου σε σχέση µε την είσοδο βρέθηκε 9.8 pA/√Hz, το οποίο οδηγεί σε οπτική 

ευαισθησία εισόδου -23.3 dBm σε BER 10-9. 

Στο σχήµα 3.4 παρουσιάζεται η ισχύς που εκπέµπει µία 10x250µm2 LD και η απόκριση 

της αντίστοιχης 50x100µm2 PD σε ένα οπτικό link, όπου όλα τα στοιχεία είναι 

κατασκευασµένα από την ίδια GRINSCH-4QW δοµή. Για λειτουργία της LD λίγο πάνω 

από τη συνθήκη κατωφλίου επιτεύχθηκαν φωτορεύµατα στην PD της τάξης των 100µΑ, 

µε µηδενική τάση πόλωσης. Η οπτική ισχύς µετρήθηκε από τον καθρέφτη του λέιζερ 

ακριβώς απέναντι από την PD και εποµένως αντιστοιχεί περίπου στη µισή από την 

εκπεµπόµενη ισχύ ανά όψη. Ο παράγοντας απόκρισης (responsivity) της φωτοδιόδου 

βρέθηκε πως ήταν 0.4Α/W. 
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Σχήµα 3.4 Χαρακτηριστικές καµπύλες οπτικής ισχύος του οπτικού 
link που αναπτύχθηκε. 

 
Ολόκληρο το OE link ελέγχθηκε χωρίς συσκευασία (unpackaged) µε επιτυχία ως προς 

τη λειτουργικότητά του, σε λειτουργία µε παλµούς χαµηλής συχνότητας και διάρκειας 

(duty cycle) (0.4µs πλάτος παλµού σε ρυθµό επανάληψης 10KHz). Τόσο τα οπτικά 

στοιχεία όσο και τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα πυριτίου χαρακτηρίστηκαν πριν και µετά 

τη συγκόλληση και δεν παρατηρήθηκε αλλαγή της λειτουργικότητάς τους. 
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3.2 Υβριδική ολοκλήρωση µε µεταλλικό κράµµα 
 

Η χρήση πλήρως επεξεργασµένων OE ψηφίδων που περιλαµβάνουν πηγές και 

ανιχνευτές συνδεδεµένων µε κυµατοδηγούς για την κατασκευή ενός φωτονικού 

στρώµατος πάνω από τα CMOS κυκλώµατα έχει ήδη προταθεί [64]. Εµείς 

παρουσιάζουµε µια µεθοδολογία µεταλλικής συγκόλλησης για την κόλληση των OE 

ψηφίδων πάνω στα CMOS ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Αρχικά αναφέρονται τα 

χαρακτηριστικά και η δοµή του κράµατος που προτείνεται ως µέσο συγκόλλησης. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα θέµατα της οµοιοµορφίας των δοµών και τα αποτελέσµατα 

των σχετικών πειραµάτων. Ακολουθούν τα πειράµατα συγκόλλησης, ο ποιοτικός 

έλεγχος και οι µετρήσεις της ηλεκτρικής συνδεσιµότητας και τέλος τα συµπεράσµατα. 

3.2.1  Χαρακτηριστικά του κράµατος και δοµή 

Η µέθοδος της υβριδικής ολοκλήρωσης µέσω κράµατος µετάλλου που αναπτύχθηκε 

αποτελεί τµήµα της υβριδικής ολοκλήρωσης φωτονικού στρώµατος διασύνδεσης επάνω 

σε CMOS δισκίδια, τεχνολογία η οποία απεικονίζεται σχηµατικά στο σχ. 3.5. 

 

 
Σχήµα 3.5 Σχηµατική αναπαράσταση υβριδικής ολοκλήρωσης στην οποία φαίνεται η 

συµµετοχή της µεθόδου συγκόλλησης µέσω κράµατος µετάλλων. 

 

Πιο αναλυτικά, η µέθοδος συγκόλλησης την οποία θα µελετήσουµε, χρησιµοποιείται για 

την ολοκλήρωση των ψηφίδων που περιέχουν τα ΟΕ στοιχεία (λέιζερ και ανιχνευτές) 

πάνω σε ένα CMOS δισκίδιο, το οποίο περιλαµβάνει τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα µε τα 

οποία οδηγούµε τα λείζερ και επεξεργαζόµαστε το οπτικό σήµα (σχ.3.6). Οι ακροδέκτες 

(pads) των OE στοιχείων όσο και του CMOS δισκιδίου είναι κατασκευασµένα από 

Συγκόλληση δισκιδίων και  
αφαίρεση υποστρώµατος 

Σχηµατισµός των ΟΕ στοιχείων
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Αφαίρεση υποστρώµατος

Πολυστρωµατικές δοµές 
για τα ΟΕ στοιχεία

Συγκόλληση  
ψηφίδων µε το δισκίδιο 
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κράµατα µετάλλων, όχι απαραίτητα ίδιας δοµής. Εποµένως, για να επιτευχθεί σωστή 

υβριδική ολοκλήρωση, θα πρέπει να γίνει µελέτη τόσο των µηχανικών όσο και των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων του κράµµατος των υλικών που θα χρησιµοποιήσουµε.  
Κράµα µετάλλου 

 
 

Σχήµα 3.6 Σχηµατική αναπαράσταση της µεθόδου µεταλλικής συγκόλλησης. 

 

ν θέλουµε να θέσουµε ως προϋπόθεση τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον 

Α

 σ  ε

 µε ακρίβεια τη σύνθεση του κράµατος και να 

επιτύχουµε επαρκή ανάµειξη των συστατικών κατά την τήξη του, υιοθετήθηκε µια δοµή 

Α

διαδικασιών τότε ο αριθµός των κολλητικών µέσων που χρησιµοποιούνται στο 

packaging περιορίζεται στην κατηγορία αυτών που δεν περιέχουν µόλυβδο (Pb). πό 

την αντίθετη πλευρά όµως, η επιτυχηµένη flip-chip συναρµολόγηση ευνοείται από τη 

χρήση εύτηκτων κραµάτων. Επειδή η προσκόλληση των ψηφίδων πραγµατοποιείται µε 

τήξη του µέσου συγκόλλησης, είναι επιθυµητό το κράµα να παρουσιάζει χαµηλό σηµείο 

τήξεως για τη θερµική αξιοπιστία των OE και CMOS στοιχείων. Αρκετές συνθέσεις 

κραµάτων ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όπως Sn-Ag [65-66], In-Ag [67] ή 

Au-Sn [68-69]. Στη µεθοδολογία που αναπτύξαµε επιλέχθηκε από όλα τα παραπάνω το 

κράµα Au-Sn µε περιεκτικότητα 80/20 (κ.β %), οι φυσικές και θερµικές ιδιότητες του 

οποίου αναφέρονται αναλυτικά στην [70]. Εφόσον είναι ένα «σκληρό» κολλητικό µέσο 

παραµένει σε ελαστική παραµόρφωση και η διαφορά των συντελεστών θερµικής 

διαστολής (Thermal Expansion Coefficient, TEC) γίνεται σηµαντική µόνο όταν 

συγκολλούνται ψηφίδες µεγάλων διαστάσεων [71]-[72]. Επιπλέον, η µεγάλη θερµική 

αγωγιµότητα παρέχει ικανοποιητική απώλεια ισχύος. Είναι συµβατό µε την 

επιµετάλλωση των III-V τοιχείων και το πλεονέκτηµα του σ  σχέση µε άλλα «σκληρά» 

κολλητικά είναι το συγκριτικά χαµηλό σηµείο τήξεως (280°C), όπως φαίνεται και από το 

δυαδικό διάγραµµα φάσης του [73]. 

Για να µπορέσουµε να ελέγξουµε
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που αποτελείται από πολλά διαδοχικά στρώµατα. Επιπλέον, ερευνήθηκε η επίδραση 

της χρήσης στο κράµα ενός στοιχείου από τις σπάνιες γαίες (µε την προσθήκη Gd), µιας 

και οι σπάνιες γαίες βελτιώνουν τη συγκόλληση σε µονωτικές επιφάνειες όπως είναι το 

SiO2 [74]. Αυτό αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο για εµάς χαρακτηριστικό, καθώς στη 

διαδικασία ολοκλήρωσης που περιγράφεται στην [64], οι III-V ψηφίδες µε τις πηγές και 

τους ανιχνευτές βρίσκονται πάνω σε µια επιφάνεια πυριτίου σε µονωτή (Silicon On 

Insulator,SOI) όπου υπάρχουν ενσωµατωµένοι οι κυµατοδηγοί.  

Το επόµενο βήµα είναι η ολοκλήρωση µιας οπτικής διασύνδεσης επάνω σε CMOS 

κυκλώµατα τα οποία βρίσκονται σε δισκίδια µε επιφάνειες καλλυµένες µε µονωτικό 

οιοµορφία δοµών  

Για να πιστοποιήσουµε τη δυνατότητα του κράµατος στο σχηµατισµό δοµών µε 

ν διαδικασιών κατασκευάστηκαν pads 

σ  

ίας. 

 

υλικό. Γι’ αυτό το λόγο µελετήθηκε η µεταλλική συγκόλληση δειγµάτων τόσο σε καθαρό 

Si όσο και σε SiO2. Εποµένως, τα προηγούµενα εξηγούν την προσθήκη ενός αρχικού 

λεπτού φιλµ 50nm από εξαχνωµένο Gd, το οποίο αντιστοιχεί σε 3.5 κ.β.% του κράµατος 

και προηγείται των διαδοχικών Sn και Au στρωµάτων κατάλληλα επιλεγµένου πάχους 

έτσι ώστε να διατηρείται η σύνθεση του εύτηκτου κράµατος Au-20Sn. Τα στρώµατα του 

Au και Sn, τα οποία εναποτίθενται επίσης µε εξάχνωση σε κενό για να µειωθεί η 

πιθανότητα οξείδωσης, κυµαίνονται από 250nm έως 750nm συνολικό πάχος. Ο Au 

χρησιµοποιήθηκε ως στρώµα κάλυψης που εµποδίζει την οξείδωση της επιφανείας του 

κράµατος. Έπειτα από την εναπόθεση των µετάλλων µπορεί να ακολουθήσει 

συγκόλληση είτε ολόκληρου του SOI δισκίδιου είτε της SOI ψηφίδας πάνω στο CMOS 

δισκίδιο. 

3.2.2 Οµ

εφαρµογή των κλασικών λιθογραφικώ

διαφορετικής διαµέτρου και γραµµές διαφορετικού πάχους πάνω σε δισκίδια πυριτίου 4 

ιντσών , όπως παρουσιάζεται τα σχήµατα 3.7 και 3.8 αντίστοιχα. 

 

 
(α)    (β)    (γ)      (δ) 

Σχήµα 3.7 Pads του µεταλλικού κράµµατος διαµέτρου (α)120µm, (β)70µm, (γ)40µm και 

(δ)10µm µε χρήση κλασικής λιθογραφ
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(α)     (β)  

 του µεταλλικού κράµµατος

   (γ) 

Σχήµα 3.8 Pads και γραµµές  µε διαφορετική διάσταση και 

µήκος: (α)pad 120µm και 

 

Στη σ  στο 

πάχος. Οι δοµές κατασκευά ετικών, ως προς το τελικό 

άχος, επιµεταλλώσεων: (α) µία σειρά από 8 στρώµατα Au-20Sn µε ολικό πάχος 

γραµµή 5µm, (β) pad 40µm και γραµµή 5µm και (γ) pad 

100µmx100µm και γραµµή 50µm 

υνέχεια, κατασκευάστηκαν pads τα οποία διέφεραν εκτός από τη διάµετρο και

στηκαν µε χρήση τριών διαφορ

π

250nm, (β) µία σειρά από 8 στρώµατα Au-20Sn πάχους τριπλάσιου από τη περίπτωση 

(α) σε συνδυασµό µε ένα αρχικό στρώµα 50nm από Gd, εποµένως µε ολικό πάχος 

800nm και (γ) το σχήµα επιµετάλλωσης που ακολουθήθηκε στο (β) επάνω από 

στρώσεις Al ή Ti/Cu πάχους 200nm, εποµένως µε ολικό πάχος 1µm. Η περίπτωση (γ), 

που είναι και η πιο απαιτητική εξαιτίας των µεγαλύτερων τιµών στα πάχη, εφαρµόστηκε 

µε σκοπό να εξεταστεί η οµοιοµορφία του κράµατος όταν βρίσκεται επάνω από την 

τυπική επιµετάλλωση των CMOS κυκλωµάτων. Επίσης µελετήθηκε η δυνατότητα 

κατασκευής σχηµάτων ακριβείας επάνω τόσο από επίπεδες όσο και από δοµηµένες 

επιφάνειες. Ένα παράδειγµα φαίνεται στη φωτογραφία µικροσκοπίας µε ηλεκτρονική 

σάρωση SEM, του σχ.3.9 για µια συστοιχία από pads πάχους 1µm και διαµέτρου 70µm 

κατασκευασµένα στο εσωτερικό οπών του Si διαµέτρου 120µm. Η επόµενη 

φωτογραφία SEM (σχ.3.10) αποδεικνύει την οµοιοµορφία πάχους σε όλη την επιφάνεια 

του 4in δισκίδιου, καθώς φαίνεται πως τόσο το pad που βρίσκεται στο κέντρο του 

δισκίδιου (α) όσο και το pad που βρίσκεται στα άκρα (β) έχουν το ίδιο πάχος του 1µm. 
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Σχήµα 3.9 SEM φωτογραφία συστοιχίας από pads πάχους 1µm 

και διαµέτρου 70µm, κατασκευασµένα µέσα σε οπές πυριτίου 

διαµέτρου 120µm  

 

 
Σχήµα 3.10 SEM φωτογραφία ενός pad πάχους 1µm που 

βρίσκεται (α) στο κέντρο και  (β) στα άκρα ενός δισκιδίου 4 ιντσών. 

Με d συµβολίζεται το πάχος του pad  

 

Εφόσον τα pads επαφής παρέχουν στα οπτικοηλεκτρονικά και CMOS στοιχεία 

ηλεκτρική διασύνδεση σηµείου µε σηµείο, η απόσταση ανάµεσά τους είναι ένα κρίσιµο 

χαρακτηριστικό, γιατί στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της τήξης το κράµα 

απλωνόταν θα υπήρχε κίνδυνος για δηµιουργία βραχυκυκλωµάτων και εποµένως 

δυσλειτουργία του στοιχείου. Για να επιβεβαιώσουµε το βαθµό στον οποίο εµφανίζεται 

τέτοιο φαινόµενο, χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα µε συστοιχίες από pads που ήρθαν σε 

επαφή µε επιφάνειες SiO2 και τα οποία θερµάνθηκαν στους 330°C µε ταυτόχρονη 

εφαρµογή πίεσης 2.5ΜPa. Στο σχ.3.11 φαίνονται τα pads πριν (α) και µετά (β) το στάδιο 

της θέρµανσης. Παρατηρήθηκε εξάπλωση του κράµατος µικρότερη από 1µm, γεγονός 

που πιστοποιεί τη δυνατότητα χρήσης της τεχνικής για πυκνή ολοκλήρωση CMOS µε 

ΟΕ στοιχεία. 
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Σχήµα 3.11 Τα φωτεινά σηµεία στα αριστερά (α) είναι τα 

pads πριν την ανόπτηση, ενώ τα σκοτεινά στα δεξιά (β) 

είναι τα pads µετά την ανόπτηση και την εφαρµογή πίεσης 

3.2.3 Πειράµατα συγκόλλησης και ποιοτικός έλεγχος 

Για να καθοριστούν οι κατάλληλες συνθήκες για επιτυχή συγκόλληση διεξήχθησαν µια 

πληθώρα σχετικών πειραµάτων. Καταλήξαµε πως οι βέλτιστες συνθήκες συγκόλλησης 

είναι η θερµοκρασία ανόπτησης 330°C για 40min σε περιβάλλον αντιοξειδωτικού αερίου 

µείγµατος υδρογόνου-αργού (forming gas) 95%Ar-5%H2. Στο σχήµα 3.12 

παρουσιάζεται η διάταξη που κατασκευάστηκε και χρησιµοποιήθηκε στην 

πραγµατοποίηση των πειραµάτων συγκόλλησης. Με την χρήση της συσκευής υπάρχει 

δυνατότητα χειρισµού δισκίων διάστασης 4 ιντσών σε ελεγχόµενο περιβάλλον µε 

ταυτόχρονη εφαρµογής πίεσης κατά την διάρκεια της θέρµανσης, Στην αριστερή 

φωτογραφία παρουσιάζεται η συσκευή ρύθµισης της θερµοκρασίας και το καπάκι που 

δίνει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης πειραµάτων σε περιβάλλον forming gas. Στη 

δεξιά φωτογραφία παρουσιάζεται από πιο κοντά η διάταξη και φαίνεται το µεταλλικό 

βάρος µε το οποίο µπορούµε να ασκήσουµε την πίεση που επιθυµούµε κατά την 

διάρκεια της θέρµανσης, η τιµή του οποίου µπορεί να µεταβληθεί ανάλογα µε τις 

παραµέτρους του πειράµατος. 

 

      
Σχήµα 3.12 Πειραµατική συσκευή συγκόλλησης που αναπτύχθηκε. 
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Το εύτηκτο κράµα Au-20Sn που χρησιµοποιούµε αποτελείται από δύο διµεταλλικά 

M έ

α

οποιήθηκαν στα πειράµατα έχουν επιφάνεια που κυµαίνεται 

G u π

συστατικά, την ζ (Au5Sn) και την δ (AuSn) φάση, χάρη στα οποία διατηρεί τις φυσικές 

και θερµικές ιδιότητές του [68,75]. Αν και µπορεί να επιτευχθεί πλήρης έλεγχος ως προς 

την 80/20 %κ.β. σύσταση του µείγµατος, η διάχυση του Au  µέσα στον Sn και το 

αντίστροφο είναι φαινόµενο που συµβαίνει ακόµα και σε θερµοκρασία δωµατίου [68]. 

Αυτό οδηγεί στο σχηµατισµό επιπλέον διµεταλλικών συστατικών, την η (AuSn4) και την 

ε (AuSn2) φάσεις, τα οποία αλλάζουν τις ιδιότητες του κράµατος. Εφόσον το σηµείο 

τήξεως των δύο παραπάνω φάσεων είναι 252°C και 309°C αντίστοιχα, το στάδιο της 

ανόπτησης στους 330°C εξαλείφει την πιθανότητα ύπαρξης αυτών των δύο φάσεων. 

Καθώς ο Sn λιώνει (θερµοκρασία τήξεως 232°C) «διαβρέχει» τα γειτονικά στρώµατα 

από Au και σχηµατίζονται κράµατα AuSn ενώ υγρά και στερεά συστατικά 

ανακατεύονται. Αν η θερµοκρασία κρατηθεί σε επίπεδα πάνω από τους 309°C, όσο 

δηλαδή το σηµείο τήξεως του στερεού διαλύµατος της δ και ε φάσης, η ανάµειξη των 

στερεών µε τα υγρά θα συνεχιστεί να λαµβάνει χώρα µέχρι να δηµιουργηθεί ένα 

οµοιόµορφο στρώµα. Επίσης, η θερµοκρασία ανόπτησης των 330°C βρίσκεται µέσα 

στα επιτρεπτά θερµοκρασιακά όρια που τίθενται στην επεξεργασία των ήδη 

κατασκευασµένων κυκλωµάτων C OS, τσι ώστε να µην επηρεαστεί η λειτουργικότητά 

τους [76,77]. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του κράµατος που χρησιµοποιήσαµε είναι πως 

ο Sn, εξαιτίας της χαµηλότερης ελεύθερης επιφανειακής ενέργειας σε σχέση µε τον Au 

[8], αναµένεται να αποµονωθεί στην επιφάνεια του πλούσιου σε Au κράµατος. Αυτό το 

γεγονός οδηγεί στο σχηµατισµό ενός πλούσιου σε Sn επιφανειακού στρώµατος το 

οποίο οξειδώνεται ακόµα και µε παρουσία ελάχιστου O2, π.χ. σε περιβάλλον αερίου 

95%Ar-5%H2, παρά την επιβραδυντική επίδραση του H2 στην οξείδωση. Ο 

σχηµατισµός αυτού του επιφανειακού στρώµατος οξειδίου, το οποίο ποτελεί πολύ 

µεγάλο εµπόδιο για τη συγκόλληση, αντιµετωπίζεται µε εφαρµογή πίεσης κατά την 

διάρκεια της ανόπτησης. 

Τα δείγµατα που χρησιµ

από 0.25cm2 έως 1.5cm2 ενώ η τοπολογία του κράµατος που εναποτέθηκε σε αυτά 

φαίνεται στο σχ.3.13. Η διάµετρος των pads στο σχ.3.13β είναι 75µm και απέχουν 

µεταξύ τους οριζόντια απόσταση 115µm και κατακόρυφη 65µm. Το µήκος των γραµµών 

στο σχ.3.13γ και 3.13δ ακολουθεί το µέγεθος του δείγµατος και είναι από 2.5mm έως 

15mm αντίστοιχα, µε απόσταση ανάµεσα στις γραµµές 2mm. Τα δείγµατα 

κατασκευάστηκαν µε απευθείας εναπόθεση του d-(A -20Sn) κράµατος σε ε ιφάνειες 

όπως το Si, το SiO2 και το BCB πάνω σε Si. Για να µελετηθεί η δυνατότητα εφαρµογής 
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της µεθόδου συγκόλλησης σε κλασικού τύπου επιµεταλλώσεις των CMOS, 

κατασκευάστηκαν επιπλέον δείγµατα µε εναπόθεση Gd-(Au-20Sn) κράµ τος πάνω σε 

Al ή Ti/Cu στρώµατα που βρίσκονταν πάνω σε Si ή SiO

α

2. Στον πίνακα 3.1 αναφέρονται 

τα διάφορα υποστρώµατα πάνω στα οποία εναποτέθηκε το κράµα ανάλογα µε την 

τοπολογία που περιγράφηκε στο σχ.3.13. 

 

 

Σχήµα 3.13 Τοπολογία των ψηφίδων που 

χρ t, 

 

Πίνακας 3.1Υποστρώµατα όπου 

∆ΕΙΓΜ γ), (δ) 

ησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα: (α) blanke

(β) συστοιχία από pads, (γ) 4 γραµµές πλάτους 

100µm  (δ) 4 γραµµές πλάτους 50µm 

κολλήθηκαν τα δείγµατα 

Α (α), (β) (

Si/Si-Al/Si-Ti-Cu 

SiO /SiO -Ti-Cu 2 2ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ Si, SiO2

BCB 

 

τον πίνακα 3.2 συνοψίζονται οι παράµετροι για 5 πειράµατα µε χρήση δειγµάτων Σ

διαφορετικών τοπολογιών. Το συνολικό πάχος του κράµατος είναι 800nm, και 

αποτελείται από 50nm Gd και 750nm διαδοχικών στρωµάτων Sn/Au. Στην περίπτωση 

(γ)-(γ) και (δ)-(δ) σχηµατίζονται 16 τετράγωνα (τοµές των γραµµών όταν τα δείγµατα 

τοποθετηθούν κάθετα το ένα ως προς το άλλο) επιφανείας (100x100)µm2 και 

(50x50)µm2 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 3.2 Παράµετροι των πειραµάτων µε πάχος 

κράµατος Gd-(Au-20Sn) τα  800nm 

DIE PAIR (α)-(α) (α)-(γ) (α)-(β) (γ)-(γ) (δ)-(δ) 

Stotal (mm2) 25 150 150 25 150 150 150 

Sbond (mm2) 25 150 4 1.1 2 0.16 0.04 

R (%) 100 100 2.67 4.4 1.3 0.11 0.03 

P (MPa) 0.2 0.03 1.2 4.5 2.5 30.6 122 

Vbond

(10-3mm3) 
50 240 6.4 2.2 3.2 0.26 0.06 

 

 Στον πίνακα 3.2 µε Stotal συµβολίζεται η ολική επιφάνεια της ψηφίδας, Sbond είναι η 

επιφάνεια επαφής και R είναι ο λόγος επικάλυψης του Sbond προς Stotal. Με Vbond 

συµβολίζεται ο ολικός όγκος του κράµατος που συµµετέχει στη συγκόλληση ενώ P είναι 

η πίεση που εφαρµόζεται. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί πως η δύναµη που εφαρµόζεται 

στις αναποδογυρισµένες ψηφίδες είναι σε όλες τις περιπτώσεις η ίδια, η πίεση όµως 

αυξάνεται καθώς µειώνεται η επιφάνεια επαφής. Τα πειράµατα χαρακτηρισµού της 

συγκόλλησης µε τη µέθοδο της µέτρησης της δύναµης που απαιτείται για την 

αποκόλληση των δειγµάτων (die shear strength tests) έδειξε πως στα δείγµατα των 

0.25cm2µια δύναµη της τάξης των 25g/mm2 είναι αρκετή για να αποκολλήσει την 

ψηφίδα από την επιφάνεια που την έφερε, κάνοντας φανερά τα προβλήµατα που 

εισάγονται από τα πλευρικά φαινόµενα (edge effects). Παρ’όλα αυτά, για δείγµατα 

µεγέθους 1.5cm2, µε επιφάνεια κόλλησης 2mm2 η αντίστοιχη δύναµη που µετρήθηκε 

ξεπέρασε τα 2.5kg, τιµή που είναι αποδεκτή µε βάση το MIL-STD-883G, Method 2019.7 

[78]. Ο πίνακας 3.3 συνοψίζει τις παραµέτρους και τα αποτελέσµατα για τις περιπτώσεις 

(α)-(α) και (α)-(β) όταν το πάχος του κράµατος είναι 250nm και αποτελείται µόνο από 

διαδοχικά Au-Sn στρώµατα (δεν περιέχεται Gd σε αυτά τα πειράµατα). Οι συµβολισµοί 

που χρησιµοποιούνται είναι ίδιοι µε τους πίνακες 3.1 και 3.2. Τα “shear tests” που 

έγιναν σε αυτά τα δείγµατα έδειξαν πολύ χαµηλές τιµές για τη δύναµη της κόλλησης, 

κάτι που οδηγεί στο συµπέρασµα πως το πάχος του κράµατος που είχε τιµή 250nm δεν 

είναι ικανό να παρέχει αρκετά δυνατή συγκόλληση των επιφανειών και πως η ύπαρξη 

του Gd παίζει σηµαντικό ρόλο. 
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Πίνακας 3.3 Παράµετροι των πειραµάτων µε πάχος κράµατος Gd-(Au-20Sn) τα 250nm  

DIE PAIR (α)-(α) (α)-(β) 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ Si Si 

Stotal (mm2) 150 
Sbond (mm2) 150 2 

R (%) 100 1.33 

P (MPa) 0.03 2.47 

Vbond  
(10-3mm3) 

240 3.2 

 

Επιπλέον, αφού η προτεινόµενη µεθοδολογία έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της 

ολοκλήρωσης σε επίπεδο δισκίδιου, πραγµατοποιήθηκαν και πειράµατα κόλλησης 

πολλαπλών ψηφίδων σε συγκεκριµένες περιοχές ενός ολόκληρου δισκιδίου (σχ.3.14). 

Σε αυτή την περίπτωση, το κόψιµό των ψηφίδων έγινε µε µεγάλη ακρίβεια 

προσδίδοντας µεγαλύτερα περιθώρια ανοχής στην ευθυγράµµιση τους που έγινε µε το 

χέρι. Για τον έλεγχο της τοποθέτησης των κοµµατιών µε δοµές των 10µm απαιτείται  

µεγαλύτερη ακρίβεια, οπότε και µέθοδοι ενεργούς ή παθητικής ευθυγράµµισης πρέπει 

να εφαρµοστούν [79]. 

 

 
Σχήµα 3.14 δισκίδιο Si 4 ιντσών µε πολλές 

ψηφίδες κολληµένες σε συγκεκριµένες περιοχές 

3.2.4 Ηλεκτρικός χαρακτηρισµός 

Η τεχνική της µεταλλικής συγκόλλησης χαρακτηρίζεται από το πλεονέκτηµα να καθιστά 

εφικτή σε ένα µόνο στάδιο τη µηχανική συγκόλληση και την ηλεκτρική σύνδεση. Οι 

ηλεκτρικές ιδιότητες του κράµατος Au-20Sn εξήχθησαν µετά από µία σειρά ηλεκτρικών 

µετρήσεων πριν και µετά το στάδιο της ανόπτησης. Οι ηλεκτρικές µετρήσεις 

χαρακτηρισµού έγιναν σε µεταλλικές γραµµές µήκους της τάξεως µερικών mm και 
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πλάτους από 50µm έως 100µm. Ο περιορισµός των φορέων σε αυτές τις γραµµές 

εξασφαλίζει την εγκυρότητα των ρεύµατος ως προς τάση (I-V)µετρήσεων µας. 

Η ποιότητα του εύτηκτου Au-20Sn κράµατος πριν την ανόπτηση εξακριβώθηκε από 

µετρήσεις και υπολογισµούς της ειδικής αντίστασης. Για παράδειγµα, η αντίσταση µιας 

µεταλλικής γραµµής πλάτους 50µm, µήκους 11.5mm και πάχους 800nm µετρήθηκε ότι 

έχει την τιµή 34.5Ohm. Χρησιµοποιώντας αυτά τα δεδοµένα στη γνωστή σχέση 

υπολογισµού της αντίστασης R=ρL/A (όπου R: αντίσταση, ρ: ειδική αντίσταση, L: µήκος 

αγωγού και Α: εµβαδόν διατοµής), προκύπτει για το κράµα η τιµή της ειδικής αντίστασης 

ίση µε ρ=12x10-6Ohm. Η αντίστοιχη τιµή που αναφέρεται στη βιβλιογραφία για το κράµα 

Au-20Sn είναι 16x10-6Ohm [75]. Η µικρή διαφοροποίηση οφείλεται στην παρουσία του 

Gd µέσα στο κράµα. 

Οι τυπικές I-V χαρακτηριστικές από µετρήσεις δύο γραµµών ίσου µήκους και 

διαφορετικού πλάτους, πριν και µετά την ανόπτηση στους 330°C, φαίνονται στο 

σχ.3.15. Η αντίσταση του µεταλλικού φύλλου (sheet resistance) που προκύπτει από 

αυτές τις µετρήσεις είναι 150mOhm/sq και 1.1Ohm/sq πριν και µετά την ανόπτηση 

αντίστοιχα. Επίσης παρατηρήθηκε πως η αντίσταση της µεταλλικής γραµµής παραµένει 

σταθερή για ρεύµατα µέχρι τα 50mA. Η αύξηση της αντίστασης οφείλεται στην 

διαφορετική δοµή των διµεταλλικών συστατικών που παραµένουν µετά την ανόπτηση, 

όπως για παράδειγµα τα Au5Sn και AuSn [68,73,80]. Η κρυσταλλική δοµή τους είναι 

εξαγωνική (σύµβολο Pearson hP4), ενώ ο Au και ο Sn που συµµετέχουν στο κράµα 

πριν την ανόπτηση είναι σε κυβική δοµή (σύµβολο Pearson cF4 και cF8 αντίστοιχα). 

Εφόσον η εξαγωνική στερεά κατάσταση είναι πυκνότερη από την κυβική, η µέση 

πιθανότητα σύγκρουσης ηλεκτρονίου µε ιόν είναι µεγαλύτερη, άρα και η αντίσταση είναι 

αυξηµένη. 

Οι I-V µετρήσεις κολληµένων ψηφίδων οι οποίες περιέχουν ίδιες µεταλλικές γραµµές µε 

αυτές που αναφέρθηκαν προηγουµένως έδειξαν πως η αντίσταση του µεταλλικού 

φύλλου επαφής κυµαίνεται από 500 έως 600 mOhm/sq. Με χρήση αυτού του 

δεδοµένου και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός πως στη συγκόλληση του CMOS µε τα 

οπτικοηλεκτρονικά στοιχεία τα pads που χρησιµοποιούνται είναι κυκλικά, υπολογίζεται η 

αντίσταση επαφής ως συνάρτηση της διαµέτρου του pad, από 20µm έως 100µm, η 

γραφική παράσταση του οποίου φαίνεται στο σχ.3.16. 
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Σχήµα 3.15  I-V χαρακτηριστικές για µεταλλικές 

γραµµές µήκους 4mm και (1) πλάτους 50 µm πριν την 

ανόπτηση, (2) πλάτους 100µm µετά την ανόπτηση. 

 
Σχήµα 3.16. Αντίσταση του pad επαφής σε 

συνάρτηση µε τη διάµετρο του pad. 

3.3 Συµπεράσµατα 

Όσον αφορά την πρώτη µέθοδο υβριδικής ολοκλήρωσης που περιγράφηκε στην αρχή 

του κεφαλαίου τα συµπεράσµατα που αποκοµίστηκαν είναι τα παρακάτω. Ο 

χαρακτηρισµός των ολοκληρωµένων οπτικών διασυνδέσεων έδειξε τη δυνατότητα 

σχηµατισµού σύνθετων φωτονικών κυκλωµάτων σε επιφάνεια πυριτίου, µε  χρήση της 

κολληµένης GaAs δοµής. ∆εν πρέπει όµως να παραβλέψουµε κάποιους σηµαντικούς 

περιορισµούς που τίθενται. Πρώτον, µε την εφαρµογή της παραπάνω µεθοδολογίας δεν 

υπάρχει απευθείας επαφή µέσω µεταλλικού αγωγού ανάµεσα στο οπτικό και το 

ηλεκτρικό υποσύστηµα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ανάγκη ενός επιπλέον βήµατος 

για τη δηµιουργία επαφών που θα συνδέουν τα ηλεκτρικά και τα οπτικά και ταυτόχρονα 
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θα λειτουργούν και ως απαγωγοί θερµότητας. ∆εύτερον, είναι πολύ δύσκολο να 

χρησιµοποιηθούν III-V στρώµατα που να έχουν τη δοµή VCSEL επειδή σ’ αυτή την 

περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις ενδεχόµενες µεταβολλές των διαδικασίων 

(process variations). Επίσης, η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται σε ολόκληρα 

δισκίδια, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη λέπτυνση των συγκολληµένων δισκιδίων. 

Αυτό το στάδιο όµως, ως γνωστόν, υποβαθµίζει τη µηχανική αντοχή της δοµής µε 

αποτέλεσµα να παρατηρούνται µικροσπασίµατα ακόµα και σε σηµαντικές περιοχές του 

λεπτυµένου III-V στρώµατος. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται επιτυχώς µε 

εφαρµογή υγρής εγχάραξης αντί για την µέθοδο του CMP. Τέλος, η διαφορά στο 

µέγεθος των δισκιδίων πυριτίου και των III-V που είναι εµπορικά διαθέσιµα και 

χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία, έχει ως αποτέλεσµα µετά τη συγκόλλησή τους να 

δηµιουργούνται µεγάλες περιοχές του δισκιδίου πυριτίου οι οποίες µένουν 

ανεκµετάλλευτες. Μια πιθανή λύση του συγκεκριµένου προβλήµατος είναι να 

συγκολλούνται πάνω στο δισκίδιο του πυριτίου τετράγωνα κοµµάτια µεγέθους αρκετών 

cm2 έτσι ώστε να καλλύπτουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη επιφάνεια. Παρ’ όλους τους 

παραπάνω περιορισµούς, η τεχνική της συγκόλλησης δισκιδίων σε χαµηλή 

θερµοκρασία µε χρήση SiO2 και SOG που αναπτύχθηκε, αποτελεί ένα τεχνολογικό 

επίτευγµα µεγάλης σηµασίας το οποίο µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω 

ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών. 

Τα συµπεράσµατα της έρευνας σχετικά µε την τεχνική της συγκόλλησης δισκιδίων µε τη 

χρήση κράµατος µετάλλων είναι εξίσου σηµαντικά και ενθαρρυντικά. Προτάθηκε και 

παρουσιάστηκε µια τεχνική µεταλλικής συγκόλλησης που επιτρέπει την πυκνή 

ολοκλήρωση φωτονικών στοιχείων πάνω σε CMOS δισκίδια. Αναπτύχθηκε µεταλλική 

δοµή που αποτελείται από πολλαπλά διαδοχικά στρώµατα και σύνθεση ελεγχόµενης 

ακρίβειας µε χρήση της οποίας κατασκευάστηκαν οµοιόµορφες δοµές σε επίπεδο 

δισκιδίου 4 ιντσών, µε κλασικές λιθογραφικές µεθόδους. Στη συνέχεια, αποδείχθηκε η 

δυνατότητα επιτυχούς συγκόλλησης δειγµάτων των οποίων οι επιφάνειες ήταν 

καλλυµένες από διαφορετικά υλικά καθώς και η δηµιουργία µεταλλικών διασυνδέσεων 

ενώ έγινε εκτίµηση των κρίσιµων µεγεθών σχετικά µε την επιφάνεια κόλλησης και 

αποδείχθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση των κολληµένων δειγµάτων. Οι ηλεκτρικές 

µετρήσεις απέδειξαν πως υπάρχει συµφωνία ανάµεσα στις µετρούµενες και στις 

θεωρητικά υπολογιζόµενες τιµές για την αντίσταση του κράµατος και την αντίσταση του 

µεταλλικού φύλλου επαφής, στην κλίµακα των mOhm/sq. Αυτό που πρέπει να τονιστεί 

ιδιαίτερα, είναι η δυνατότητα που παρέχεται από τη συγκεκριµένη τεχνική για 

ταυτόχρονη µηχανική και ηλεκτρική επαφή των επιφανειών που συγκολλούνται. Βέβαια, 
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το θέµα της ακριβούς τοποθέτησης και της ευθυγράµµισης των δειγµάτων είναι µια 

πολύ σηµαντική παράµετρος, που επηρεάζει σηµαντικά τη λειτουργικότητα των δοµών 

που κατασκευάζονται. Εποµένως, η µελέτη µηχανισµών αυτοευθυγράµµισης µπορεί να 

αποτελέσει ένα πολύ σηµαντικό πεδίο µελλοντικής έρευνας.  

Το γενικότερο συµπέρασµα που προκύπτει είναι πως οι τεχνικές που προτάθηκαν για 

υβριδική ολοκλήρωση σύνθετων φωτονικών κυκλωµάτων σε επιφάνεια πυριτίου, η 

οποία να  περιλαµβάνει ολοκληρωµένες CMOS δοµές, αποδείχθηκαν εφαρµόσιµες και 

αποτελεσµατικές. Πιο συγκεκριµένα, κάνοντας µια συγκριτική µελέτη των τεχνικών που 

προτάθηκαν σε σχέση µε την µεθοδο του Flip-Chip και την Appliqué προκύπτoυν τα 

παρακάτω συµπεράσµατα: τόσο η µεθοδολογία µε την χρήση SOG/SiO2 όσο και µε το 

κράµα µετάλλου παρουσιάζουν το πλεονέκτηµα της παράλληλης διεργασίας σε επίπεδο 

δισκιδίου, αφού σε ένα βήµα είναι δυνατή η συγκόλληση δισκιδίου που περιλαµβάνει 

πολλές δοµές, σε αντίθεση µε την µέθοδο του Flip-Chip. Επίσης, µε τις δύο 

προτεινόµενες τεχνικές δεν είναι απαραίτητη κάποια άλλη επιφάνεια ως ενδιάµεσος 

φορέας για να µεταφερθούν και να τοποθετηθούν οι ψηφίδες, όπως είναι υποχρεωτικό 

µε την µέθοδο Appliqué. Μία άλλη διαφοροποίηση είναι πως η µέθοδος Flip-Chip είναι 

κατάλληλη µόνο για στοιχεία µε µεγάλα pads, εποµένως για µεγάλες δοµές και άρα για 

επίπεδο συσκευασίας, ενώ µε τις προτεινόµενες τεχνικές της µεταλλικής συγκόλλησης 

και του SOG/SiO2 το µέγεθος των pads µπορεί να είναι πολύ µικρότερο. Επιπλεόν, µε 

την µεταλλική συγκόλληση καθίσταται δυνατή σε ένα µόνο βήµα η µηχανική 

συγκόλληση και ταυτόχρονα η ηλεκτρική διασύνδεση των δισκιδίων, χαρακτηριστικό 

που µόνο µε την τεχνική του Flip-Chip είναι εφικτό και όχι µε την Appliqué. Οσον αφορά 

την ποιότητα της συγκόλλησης, η µέθοδος µε το κράµα µετάλλων είχε µέτρια 

αποτελέσµατα, σε σύγκριση µε τα καλά αποτελέσµατα της µεθόδου µε SOG/SiO2 και 

της Appliqué, και τα πολύ καλά αποτελέσµατα του Flip-Chip. Τέλος, η µεταλλική 

συγκόλληση, όπως και η Appliqué, βελτιώνει την απαγωγή θερµότητας, πρόβληµα το 

οποίο παρουσιάζεται µε την µέθοδο µε  SOG/SiO2 και µε το Flip-Chip. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

VCSELs : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τη µελέτη ενός βασικού στοιχείου 

φωτοεκποµπής το οποίο περιλαµβάνεται σε πληθώρα οπτικοηλεκτρονικών 

συστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, θα µελετήσουµε ένα από τα σηµαντικότερα δοµικά 

στοιχεία των οπτικών διασυνδέσεων, το VCSEL, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των 

λέιζερ επιφανειακής εκποµπής φωτός (surface emitting), χάρη στα οποία είναι εφικτή η 

παράλληλη µετάδοση πληροφορίας σε υπολογιστικά συστήµατα. Αρχικά παρουσιάζεται 

η ιστορική εξέλιξη και οι εφαρµογές του VCSEL καθώς και οι µελλοντικές προβλέψεις. 

Ακολουθεί αναφορά στη φυσική και τις αρχές λειτουργίας στοιχείων φωτοεκποµπής 

τύπου λέιζερ Fabry Perot όσο και VCSELs, µια σύντοµη περιγραφή των µηχανισµών 

εκποµπής φωτός που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των εξισώσεων ρυθµού και τέλος 

περιγράφονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά των VCSELs, όπως το ρεύµα 

κατωφλίου,η πόλωση, το µήκος κύµατος, η διαµόρφωση, η ισχύς εξόδου και ο 

συντελεστής απόδοσης. 

4.1 Λέιζερ επιφανειακής εκποµπής  

Η πρόοδος που σηµειώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 στην τεχνολογία των λέιζερ 

επιφανειακής εκποµπής [81] ή αλλιώς των «λέιζερ επιφανειακής εκποµπής κάθετης 

κοιλότητας» (Vertical Cavity Surface Emitting Laser, VCSEL) ήταν ραγδαία µε 

αποτέλεσµα τα στοιχεία αυτά να γίνουν αντικείµενο µελέτης σε πολλές εφαρµογές 

παράλληλων οπτικοηλεκτρονικών συστηµάτων [82]. Η δοµή ενός τέτοιου τύπου λέιζερ 

παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές σε σχέση µε τα κλασικά ηµιαγωγικά λέιζερ. Όπως 

φαίνεται και στο σχήµα 4.1, η κάθετη κοιλότητα σχηµατίζεται από τις επιφάνειες των 

διαδοχικών επιταξιακών στρωµάτων και το φως εκπέµπεται από µία από τις επιφάνειες 

των καθρεφτών, κάθετα προς την κοιλότητα.  
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Σχήµα 4.1: ∆οµή ενός τυπικού VCSEL  

 
Τα κοινά ηµιαγωγικά λέιζερ χρησιµοποιούν τα άκρα τους (facets) ως καθρέφτες έτσι 

ώστε η ακτινοβολία να αντανακλάται λόγω της διαφοράς στην ταχύτητα του φωτός στο 

ηµιαγωγικό υλικό και τον αέρα. Στο VCSEL, ο ηµιαγωγός σχηµατίζεται µε εναπόθεση 

εναλλασσόµενων στρωµάτων υψηλού και χαµηλού δείκτη ανακλαστικότητας, πάχους 

ίσο µε το ¼ του µήκους κύµατος της ακτινοβολίας. Τα στρώµατα διαµορφώνονται σε 

ακριβή απόσταση το ένα από το άλλο, αναγκάζοντας να αντανακλούν σε συντονισµό, 

την ακτινοβολία, έτσι ώστε η ισχύς της δέσµης να είναι πολύ υψηλή (σε συντονισµό 

σηµαίνει ότι τα µέγιστα και τα ελάχιστα της δηµιουργούµενης ακτινοβολίας, εµφανίζονται 

συγχρόνως). Τα φωτόνια επίσης δηµιουργούνται σε ένα πολύ µικρότερο ενεργό όγκο 

από το κλασικό λέιζερ  ηµιαγωγών, επηρεάζοντας την τιµή του ελάχιστου ρεύµατος που 

χρειάζεται για να αρχίσει να εκπέµπει το VCSEL. Όπως ήδη παρουσιάστηκε στο σχήµα 

4.1, αλλά και όπως πιο λεπτοµερώς φαίνεται στο σχήµα 4.2 που παρουσιάζει ένα 

συγκεκριµένο εµπορικό VCSEL µε τυπικές τιµές, η κλασική δοµή που έχουν τα 

περισσότερα VCSELs αποτελείται από δύο παράλληλους καθρέφτες ανάµεσα στους 

οποίους παρεµβάλλεται ένα λεπτό ενεργό στρώµα. Το πλήθος των στρωµάτων από τα 

οποία αποτελούνται οι καθρέφτες κυµαίνεται από 20 µε 30, ενώ ο στόχος που τίθεται 

είναι η ανακλαστικότητα που θα έχουν οι καθρέφτες να είναι µεγαλύτερη από 99.9%, για 

να επιτευχθεί εκποµπή φωτός. Φυσικά, εκτός από το σχηµατισµό της οπτικής 

κοιλότητας, θα πρέπει στη δοµή που θα αναπτυχθεί να υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς 

έγχυσης ηλεκτρονίων και οπών µέσα στη µικρού όγκου ενεργό περιοχή. Ένα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά των VCSELs, το ρεύµα κατωφλίου, εξαρτάται, τόσο από το αν ο 

όγκος της ενεργού περιοχής είναι µικρός, όσο και από το πόσο καλά µπορεί να οριστεί 

το οπτικό πεδίο και να υπάρχει µεγάλη αλληλοεπικάλυψη µε την ενεργό περιοχή. Όλοι 
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αυτοί οι περιορισµοί πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό και τη διαδικασία 

κατασκευής των διατάξεων.  

Κατάλληλος σχεδιασµός καθρεφτών: Επάνω καθρέφτης Bragg 
•Υψηλή ανακλαστικότητα 17.5 περίοδοι p-AlGaAs/GaAs 
•Χαµηλή αντίσταση 

•Στρώµα περιορισµού 120nm AlGaAs •Χαµηλές απώλειες απορρόφησης 
•Κβαντικό πηγάδι 8nm InGaAs •DBR  
•Όριο κβαντικού πηγαδιού 8 nm GaAs 
•Κβαντικό πηγάδι 8nm InGaAs 
•Όριο κβαντικού πηγαδιού 8 nm GaAs 
•Κβαντικό πηγάδι 8nm InGaAs Ενεργός 

περιοχή •Στρώµα περιορισµού 120 nm AlGaAs

Κάτω καθρέφτης Bragg Κατάλληλος σχεδιασµός ενεργού 
περιοχής: 30 περίοδοι n-AlGaAs/GaAs 
•Υψηλό οπτικό κέρδος 
•Χαµηλό ρεύµα κατωφλίου 
•Πολύ καλή σύζευξη κέρδους και 
οπτικού πεδίου Υπόστρωµα n-GaAs
•Οπτικό πάχος=πολλαπλάσιο του λ/2  

 

Σχήµα 4.2 :Κλασική δοµή του VCSEL 

 
Πολλά από τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα VCSELs σχετίζονται µε τη δοµή 

τους. Τα κυριότερα από αυτά είναι: 

 Χάρη στο µικρό όγκο της κοιλότητας παρουσιάζουν πολύ χαµηλό ρεύµα 

κατωφλίου, που µπορεί να φτάσει επίπεδα ακόµα και µικρότερα από 1mA. 

 Είναι δυνατό η διαφορά του ρεύµατος κατωφλίου από το ρεύµα  οδήγησης να είναι 

ακόµα και δύο τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη από το ρεύµα κατωφλίου, δηλαδή: (I-

Ith)/Ith>100 

 Είναι εφικτή µονότροπη (single-mode) δυναµική λειτουργία. 

 Έχουν µεγάλη συχνότητα χαλάρωσης (relaxation) παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 

διαµόρφωσης σε υψηλές ταχύτητες. 

 Ο χρόνος ζωής τους είναι µεγάλος χάρη στην ενεργό περιοχή που περιβάλεται 

εξ’ολοκλήρου από ηµιαγωγικά υλικά µεγάλου ενεργειακού χάσµατος και ο 

καθρέφτης είναι ήδη µονωµένος. 

 Έχουν µεγάλο βαθµό απόδοσης ισχύος π.χ. >50% 

 Η ακτινοβολία εκπέµπεται κάθετα ως προς τη επιφάνεια 

 Η σύζευξη µε οπτικές ίνες δεν παρουσιάζει δυσκολίες επειδή µπορεί να επιτευχθεί 

πολύ καλή προσαρµογή µονότροπων VCSELs µε πολύτροπες ίνες µεγάλης 

διάµετρου. 

 Το κόστος παραγωγής είναι χαµηλό επειδή µεγάλος αριθµός λέιζερ µπορούν να 

κατασκευαστούν µε εφαρµογή µονολιθικών διαδικασιών. 
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 Οι αρχικοί έλεγχοι µε τις δοκιµαστικές ακίδες µπορούν να γίνουν σε επίπεδο 

δισκίδιου και δε χρειάζεται να έχει προηγηθεί το στάδιο κοπής σε διακριτές 

ψηφίδες. 

 Η κόλληση και η στήριξη των δοµών δεν παρουσιάζει δυσκολίες εποµένως το 

κόστος της συσκευασίας είναι χαµηλό. 

 Υπάρχει η δυνατότητα σχηµατισµού µεγάλης πυκνότητας δι-διάστατων διατάξεων 

από λέιζερ τοποθετηµένων µε απόλυτη ακρίβεια.  

Οι επιλογές που υπάρχουν ανάµεσα στα υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή 

ηµιαγωγικών λέιζερ είναι αρκετές. Στο σχήµα 4.3 παρουσιάζονται κάποιες από αυτές σε 

συνδυασµό µε το µήκος κύµατος της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας που προκύπτει. 

Τα VCSELs για λειτουργία σε µήκη κύµατος από 650 nm έως 1300 nm συνήθως 

κατασκευάζονται από Αρσενιούχο Γάλλιο (GaAs) µε DBRs από GaAs και Αλουµίνιο-

Γάλλιο-Αρσενικό (AlxGa(1-x)As). Η δοµή από GaAs/AlGaAs ευνοεί την κατασκευή 

VCSELs αφού η πλεγµατική σταθερά του υλικού δεν µεταβάλλεται πολύ µε την αλλαγή 

της σύνθεσης, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη πάνω στο GaAs υπόστρωµα 

πολλαπλών επιταξιακών στρωµάτων µε κρυσταλλικές δοµές που ταιριάζουν µεταξύ 

τους (lattice matching). Ωστόσο, ο δείκτης διάθλασης του AlGaAs µεταβάλλεται αρκετά 

µε την αύξηση του ποσοστού του αλουµινίου, περιορίζοντας έτσι το πλήθος των 

στρωµάτων που απαιτούνται για το σχηµατισµό των Bragg καθρεφτών, σε σχέση µε 

δοµές από άλλα υλικά. Επιπλέον, όταν η συγκέντρωση του αλουµινίου είναι µεγάλη, το 

οξείδιο που σχηµατίζεται από το AlGaAs µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιορίσει τη 

ροή ρεύµατος, οδηγώντας έτσι σε πολύ χαµηλά ρεύµατα κατωφλίου. 

0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

GaInAsP/InP 
AlGaInAs/InP

GaInNAs/GaAS
GaInAs/GaAs
GaAlAs/GaAs

GaAlInP/GaAs
ZnSSe/ZnMgSSe

GaInAlN/GaAlN

 

Σχήµα 4.3 :Υλικά κατασκευής VCSEL’s και αντίστοιχα µήκη κύµατος 

ακτινοβολίας 
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Επίσης, VCSELs για µεγαλύτερα µήκη κύµατος, από 1300 nm έως 2000 nm, έχουν 

αναφερθεί µε χρήση Ινδίου-Φωσφόρου (InP) τουλάχιστον στην κατασκευή της ενεργού 

περιοχής. 

4.1.1 Τύποι VCSELs 

Ανάλογα µε τη µέθοδο που εφαρµόζεται για τον περιορισµό του ρεύµατος µέσα στην 

ενεργό περιοχή και για τον περιορισµό του φωτός, τα VCSELs χωρίζονται στις 

παρακάτω κατηγορίες.  

Περιορισµός του ρεύµατος 

Οι κυριότερες τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τον περιορισµό του ρεύµατος κατά την 

κατασκευή των VCSELs παρουσιάζονται στο σχήµα 4.4. 

 

 

Σχήµα 4.4 :∆οµές για περιορισµό του ρεύµατος στα  VCSEL’s  

 

α) Με ηλεκτρόδιο τύπου δακτυλίου: Η δοµή αυτή µπορεί να περιορίσει τη ροή ρεύµατος 

σε γειτονικές περιοχές του δακτυλίου. Το φως που εκπέµπεται µπορεί να βγει έξω από 

το παράθυρο που βρίσκεται στο κέντρο του δακτυλίου. Κατασκευαστικά η δοµή αυτή 

είναι αρκετά εύκολη, παρουσιάζει όµως το µειονέκτηµα της όχι απόλυτης παγίδευσης 

του ρεύµατος σε µικρή περιοχή λόγω φαινοµένων διάχυσης. 
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β) Με βοµβαρδισµό πρωτονίων: δηµιουργείται ένα µονωτικό στρώµα από πρωτόνια  

(Η+) το οποίο περιορίζει τη διάχυση του ρεύµατος προς τις γύρω περιοχές. γ) Τύπου 

καλυµµένης ετεροδοµής (Buried Heterostructure, BH ): Για να περιοριστεί το ρεύµα 

καλύπτεται η ενεργός περιοχή µε έναν ηµιαγωγό µε µεγάλο ενεργειακό χάσµα. Ο 

δείκτης διάθλασης στην γύρω περιοχή µπορεί να πάρει πολύ µικρές τιµές µε 

αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας index-guiding δοµής. Οι σχηµατισµοί τύπου BH είναι 

ιδανικοί ως προς τον περιορισµό τόσο του ρεύµατος όσο και του φωτός αλλά δυστυχώς 

η κατασκευή τους είναι αρκετά περίπλοκη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολύ µικρών 3-

διάστατων στοιχείων.   

δ) Τύπου air-post: Μέσω ενός κυκλικού ή ορθογώνιου διακένου (air-post) επιτυγχάνεται 

ο περιορισµός του ρεύµατος. Αποτελεί την απλούστερη µέθοδο κατασκευής αλλά η 

απόδοση των λέιζερ µπορεί να επηρεαστεί από την µη-ακτινοβολούσα επανασύνδεση 

στο εξωτερικό τοίχωµα. 

ε) Επιλεκτική οξείδωση AlAs: Με οξείδωση ειδικού AlAs στρώµατος περιορισµού που 

βρίσκεται στην ενεργό περιοχή δηµιουργείται ένα µονωτικό στρώµα. 

στ) Οξείδωση των DBRs: Η ίδια µέθοδος µε πριν εφαρµόζεται και για την οξείδωση των 

DBR. Με αυτή την τεχνική µπορεί επίσης να µειωθούν και τα φαινόµενα της µη-

ακτινοβολούσας επανασύνδεσης.  

 Περιορισµός του φωτός 

Οι κυριότερες τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τον περιορισµό του φωτός στα  

VCSELs παρουσιάζονται στο σχήµα 4.5. Η βασική ιδέα είναι να αυξηθεί η επικάλυψη 

του οπτικού πεδίου µε την ενεργό περιοχή.  

α)Τύπου Fabry-Perot: Το συντονισµένο οπτικό πεδίο περιορίζεται από τους δύο 

ανακλαστήρες που σχηµατίζουν το Fabry-Perot συντονιστή. Αν η διάµετρος του 

καθρέφτη γίνει πολύ µικρή οι απώλειες διάθλασης αυξάνονται. 

β)Τύπου gain-guide: περιορίζουµε το οπτικό πεδίο στην περιοχή όπου υπάρχει 

απολαβή. Σε υψηλότερα ρεύµατα πόλωσης, εξαιτίας του φαινοµένου της χωρικής 

εξαφάνισης οπών «spatial hole burning», µπορεί να µεταβληθεί ο τρόπος ταλάντωσης. 

γ)Τύπου καλυµµένης ετεροδοµής (Buried Heterostructure, BH ): όπως αναφέρθηκε και 

προηγουµένως, µε αυτή τη µέθοδο σχηµατίζεται µία ιδανική index-guiding δοµή. 

δ)Επιλεκτική οξείδωση AlAs: Εξαιτίας της διαφοράς στους δείκτες διάθλασης που 

παρουσιάζουν το AlAs και τα οξειδωµένα στρώµατα AlAs, µπορεί το οπτικό πεδίο να 

περιοριστεί. 

Κυριακή Μινόγλου 58 



Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα 

ε)Τύπου anti-guiding: Η γειτονική περιοχή είναι έτσι σχεδιασµένη ώστε να παρουσιάζει 

χαµηλότερο δείκτη διάθλασης. Αν και το ρεύµα κατωφλίου είναι αρκετά µεγάλο, αυτή η 

δοµή είναι καλή για να παραµείνει ίδιος ο τρόπος ταλάντωσης ακόµα και σε µεγάλα 

ρεύµατα οδήγησης.  

 

Σχήµα 4.5 :∆οµές για περιορισµό του φωτός στα VCSEL’s 

 

Οι σηµαντικότερες παράµετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατασκευή των 

λέιζερ επιφανειακής εκποµπής είναι : 

 Ο σχεδιασµός της κοιλότητας συντονισµού  

 Οι κατάλληλοι πολλαπλών στρώσεων κατανεµηµένοι καθρέφτες DBRs για να 

εξασφαλιστεί µεγάλη ανακλαστικότητα 

 Οι οπτικές απώλειες από φαινόµενα όπως επανασύνδεση Auger, απορρόφηση 

ενδιάµεσης ζώνης, απώλειες διάχυσης και διάθλασης 

 Η νόθευση p-τύπου για τη µείωση της ειδικής αντίστασης σε p-τύπου υλικά κατά τη 

λειτουργία συνεχούς κύµατος και για υψηλή απόδοση 

 Η απαγωγή θερµότητας για λειτουργία σε υψηλή θερµοκρασία και µεγάλη ισχύ 

 Τα επίπεδα Καταστροφικής Οπτικής Βλάβης (Catastrophic Optic Damage, COD), 

ειδικά σε περιπτώσεις λέιζερ µεγάλης ισχύος 
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4.1.2 Εξελιξη των VCSELs 

 

Η δοµή του VCSEL προτάθηκε για πρώτη φορά το 1977 από τον Iga [81]. ∆ύο χρόνια 

µετά, ολοκληρώθηκε το πρώτο στοιχείο, χρησιµοποιώντας GaInAsP/InP ως υλικά 

ενεργού περιοχής µε αποτέλεσµα το µήκος κύµατος να είναι 1,3µm. Το 1986, 

κατασκευάστηκε  GaAs δοµή µε 6mA ρεύµα κατωφλίου και έπειτα από ένα χρόνο, µε τη 

χρήση εναπόθεσης µεταλλοργανικού χηµικού ατµού (Metal Organic Chemical Vapor 

Deposition), παρουσιάστηκε το πρώτο στοιχείο κατασκευασµένο µε GaAs µε 

δυνατότητα λειτουργίας συνεχούς κύµατος (Continuous Wave, CW) σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Στη συνέχεια, το 1989, η AT&T παρουσίασε ένα InGaAs λέιζερ επιφανειακής 

εκποµπής µε ρεύµα κατωφλίου µικρότερο από 2mA, γεγονός το οποίο ώθησε ακόµα 

περισσότερο την έρευνα σχετικά µε τα VCSELs. Ως αποτέλεσµα, την ίδια χρονιά, 

βελτιώνοντας την ενεργό περιοχή και τους κατανεµηµένους ανακλαστήρες Bragg 

(Distributed Bragg Reflectors, DBRs) κατασκευάστηκε στοιχείο µε ρεύµα κατωφλίου 

µικρότερο του ενός mA. 

 Από το 1992, η έρευνα στα GaAs VCSELs είναι αρκετά σηµαντική και πολλά από τα 

στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί να λειτουργούν σε µήκη κύµατος 0.98, 0.85 και 

0.78µm αποτελούν ήδη εµπορικά προϊόντα. Το 1993 παρουσιάστηκε VCSEL στα 

1.3µm µε δυνατότητα λειτουργίας συνεχούς κύµατος σε θερµοκρασία δωµατίου, ενώ µε 

τεχνικές κόλλησης δισκιδίων έγινε εφικτή η λειτουργία στα 1.55µm ακόµα και σε 

υψηλότερες θερµοκρασίες. Το 1996 ξεκίνησε η έρευνα σε διαφορετικά µήκη κύµατος 

όπως στο πράσινο, το κυανό και το υπεριώδες ενώ την ίδια χρονιά οι Saito et al. [83] 

παρουσίασαν VCSEL κβαντικής τελείας (quantum dot, QD) που λειτουργούσαν σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Αυτή η δουλειά συνδυάζει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην 

αυτό-οργανωνώµενη κρυσταλλική ανάπτυξη πολλαπλών στρωµάτων υψηλής 

οµοιογένειας µε την ανάπτυξη των VCSELs.  

Στον πίνακα 4.1 συνοψίζονται τα κυριότερα στάδια κατά την ανάπτυξη των VCSELs 

µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90 [84].  
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Πίνακας 4.1: Στάδια ανάπτυξης της τεχνολογίας των VCSELs από 

την εµφάνισή τους µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 

Έτος Γεγονός Υλικά 

Μήκος 

κύµατος 

(µm) 

Αναφορά 

1977 Πρώτη πρόταση GaAlAs/GaAs 0,85 Βλ. [81] 

1979 Πρώτη εµφάνιση GaInAsP/InP 1,3 [85] 

1984 Ηµιαγωγικά DBR GaInAsP/InP 1,3 Βλ. [81] 

1986  GaAlAs/GaAs 0,85 Βλ. [81] 

1986 6mA ρεύµα κατωφλίου σε θερµοκρασία 

δωµατίου 
GaAlAs/GaAs 0,85 [86] 

1988 Πρώτη λειτουργία συνεχούς κύµατος σε 

θερµοκρασία δωµατίου 
GaAlAs/GaAs 0,85 [87] 

1989 2mA ρεύµα κατωφλίου GaInAs/GaAs 0,98 [88] 

1989 ρεύµα κατωφλίου< 1mA GaInAs/GaAs 0,98 [89] 

1991 Πρώτη λειτουργία σε θερµοκρασία 

δωµατίου σε βαθύ κόκκινο  
GaAlAs/GaAs 0,78 [90] 

1993 Πρώτη λειτουργία συνεχούς κύµατος σε 

θερµοκρασία δωµατίου για µεγάλο 

µήκος κύµατος 

GaInAsP/InP 1,3 [91] 

1993 Πρώτη ερυθρή ακτινοβολία σε 

θερµοκρασία δωµατίου 
GaInAlP/GaAs 0,67 Βλ. [92] 

1995 Οξείδωση του AlAs ρεύµα κατωφλίου< 

200µA 
GaInAs/GaAs 0,98 [93,94,95,96] 

1996 Χρόνος ζωής 107 ώρες GaAlAs/GaAs 0,85 [97] 

1996 >200mW ισχύς εξόδου σε λειτουργία 

συνεχούς κύµατος 
GaInAs/GaAs 0,98 [98] 

1996 >50% συντελεστής απόδοσης ισχύος GaInAs/GaAs 0,98 [99] 

  GaAlAs/GaAs 0,85 [100] 

1998 Οπτικά διεγειρόµενα VCSELs στο κυανό GaInN/GaN 0,4 [101] 

 

Η γενικότερη τάση των τελευταίων χρόνων στην έρευνα των οπτικοηλεκτρονικών 

σχετίζεται µε την ανάπτυξη θερµικά σταθερών λέιζερ, σε µήκη κύµατος 1530-1560nm, 

αφού εκεί συµβαίνουν οι ελάχιστες απώλειες σύζευξης µε τις οπτικές ίνες. Αν και ήδη 

από το 1999 έχουν αναφερθεί περιπτώσεις VCSELs  σε InP µε µήκος κύµατος 1300-

2000nm [102], [103], είναι αρκετά δύσκολο να πετύχουµε τόσο µεγάλα µήκη κύµατος µε 

δοµές επάνω σε GaAs (φτηνότερο και µε καλύτερη θερµική συµπεριφορά, προσφέρει 

δυνατότητα καλύτερου περιορισµού φωτός και ρεύµατος). Υπάρχουν περιπτώσεις 

VCSELs σε GaAs στα 1300nm [104] και 1460nm [105] ηλεκτρικής διέγερσης. Οι πιο 

πρόσφατες αναφορές δείχνουν πως είναι επίσης εφικτή η κατασκευή VCSELs τόσο 
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οπτικής διέγερσης στο C-band (1530-1560nm) [106] αλλά και ηλεκτρικής διέγερσης  

από GaInNAsSb/GaAs  µε µήκος κύµατος τα 1534nm [107]. Τα τελευταία επιτεύγµατα 

σχετικά µε την τεχνολογία των VCSELs και τις εφαρµογές τους στις οπτικές 

επικοινωνίες είναι η χρήση AlGaInAs/InP VCSELs (1.3 and 1.55-µm @85°C) για 

µετάδοση χωρίς σφάλµα (error-free) µε ταχύτητα 10-Gbps σε απόσταση 10-km µε 

χρήση µονότροπης οπτικής ίνας [108] και ηλεκτρικό και οπτικό εύρος ζώνης 60 GHz και 

35 GHz αντίστοιχα, σε ένα ηλεκτρο-οπτικά διεγειρόµενο VCSEL [109] µε µέγιστη 

µονότροπη ισχύ σε λειτουργία συνεχούς κύµατος να φτάνει τα 3mW.  

Επίσης, έρευνες γίνονται σχετικά µε την ανάπτυξη συστοιχιών από VCSELs που θα 

εκπέµπουν σε διαφορετικά µήκη κύµατος όπως επίσης και VCSELs στα οποία θα 

µεταβάλλεται το µήκος κύµατος της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας, τα ονοµαζόµενα 

συντονιζόµενα (tuneable) VCSELs. Με προσεκτικό σχεδιασµό της οπτικής κοιλότητας 

και µεταβάλλοντας κατά πολύ λίγο το πάχος του υποκείµενου DBR υλοποιήθηκε 

συστοιχία από VCSELs µε 140 µήκη κύµατος [110]. Η µεταβολή αυτή δηµιούργησε µία 

αλλαγή στο πάχος της κοιλότητας, εποµένως και µία µεταβολή του µήκους κύµατος µε 

αποτέλεσµα  το ολικό εύρος της µεταβολής του µήκους κύµατος να φτάσει τα 43nm. 

Συντονισµός σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος µπορεί να επιτευχθεί αλλάζοντας το µήκος 

της κοιλότητας του VCSEL. Αυτό παρουσιάστηκε όταν σε µία µικροηλεκτροµηχανική 

δοµή (MEMS) τοποθετήθηκε ένας κινητός DBR ο οποίος βρισκόταν επάνω από την 

κοιλότητα του VCSEL και στη συνέχεια εφαρµόστηκε διαφορά δυναµικού. Η 

ηλεκτροστατική δύναµη που ασκείται στον υπερκείµενο καθρέφτη µειώνει το κενό 

ανάµεσα στο DBR και την κοιλότητα, µειώνοντας έτσι το µήκος κύµατος του λέιζερ (blue 

shift). Ρύθµιση ακόµα και µέχρι τα 31,6nm έχει αναφερθεί για VCSELs που λειτουργούν 

στα 950nm [111]. Τέλος, τα VCSELs µπορούν να λειτουργήσουν ακόµα και µέχρι τα 

21GHz εύρος ζώνης [112] και χρησιµοποιούνται στην µετάδοση µέχρι και 20Gbps µε 

πολύτροπη ίνα διαµέτρου 200mm[113]. 

Αν και η δίοδος σήραγγας εισήχθηκε στα επιφανειακής εκποµπής λέιζερ ήδη από το 

1984 [114], το 1999 η ανάστροφη δίοδος σήραγγας άρχισε να χρησιµοποιείται στα 

VCSELs για δραστική έγχυση φορέων και ένα αυτό-ευθυγραµµιζόµενο άνοιγµα 

ρεύµατος προτάθηκε [115] όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 4.6. 
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Σχήµα 4.6 : VCSEL µε δίοδο σήραγγας [35] 

 

Η πρώτη αναφορά σε δοµές VCSEL που συνδυάζουν την ιδέα της θαµµένης διόδου  

σήραγγας (Buried Tunnel Junction, BTJ) έγινε το 1999 [116]. Το κίνητρο αποτέλεσε η 

ανάγκη να ξεπεραστούν τα τεχνολογικά προβλήµατα που έθεσε η κατασκευή VCSELs 

από InP υλικά για να έχουµε εκποµπή σε λ>1,3µm. Θέµατα που δεν αντιµετωπίζονταν 

στις χαµηλού µήκους κύµατος δοµές από GaAs, όπως µεγάλη ευαισθησία της 

απολαβής στη θερµοκρασία και µικρότερος δείκτης αντίθεσης έπρεπε να ληφθούν 

υπόψη. VCSELs από InP που βασίζονται στην ιδέα του BTJ έχουν πλέον 

κατασκευαστεί και παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση όσον αφορά τη θερµοκρασία 

λειτουργίας (>100°C), την ισχύ εξόδου (1mW µονότροπη στους 80°C), την ταχύτητα 

(10Gbit/sec) και την πολλαπλότητα του µήκους κύµατος (1.3-2µm) [117]. Οι BTJ δοµές, 

µειώνοντας την επιπλέον θέρµανση του στοιχείου και βελτιώνοντας την απαγωγή 

θερµότητας, αντιµετωπίζουν τα οπτικά και θερµικά προβλήµατα των InP ηµιαγωγικών 

υλικών. Με την τεχνολογία αυτή έχουµε µικρότερη αντίσταση σειράς, άρα και µικρότερη 

αύξηση της εσωτερικής θερµοκρασίας λόγω της χαµηλής αντίστασης της διόδου 

σήραγγας (ακόµα και µέχρι 3×10-6Ωcm2) [118]. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των BTJ 

VCSELs είναι η πλήρης αφαίρεση του InP υποστρώµατος. Για να εξασφαλιστεί 

µηχανική σταθερότητα, σχηµατίζεται ένα στρώµα Au στην κάτω πλευρά, το οποίο 

χρησιµεύει και στην απορρόφηση της θερµοκρασίας. Η εταιρεία VERTILAS, στην οποία  

ανήκει η τεχνολογία των BTJ VCSELs, σε πρόσφατες έρευνες, ανακοίνωσε τον Ιούνιο 

του 2006 την ανάπτυξη 3x3 2-διάστατων συστοιχιών, µε 10µm ενεργό διάµετρο που 

παράγουν ολική ισχύ µέχρι και 32mW  µε µέγιστη απόδοση ηλεκτρικής µετατροπής 

ισχύος σε οπτική 22% και µε ρεύµα κατωφλίου 16mA.  

Στο σχήµα (4.7) αναφέρονται συγκεκριµένα επιτεύγµατα της τεχνολογίας των VCSELs 

που σηµειώθηκαν την τελευταία επταετία. 
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Πρώτη αναφορά σε BTJ δοµές02 / 99 

1,5µm VCSEL µε CW στους 40°C11 / 99 

1,8µm VCSEL µε CW στους 90°C05 / 00 

1,55µm VCSEL @ 110°C και >7mW πολύτροπη ισχύς εξόδου @ 20°C 05 / 01 

1,55µm VCSEL @ 2,5Gb/s07 / 01 

1.3µm BTJ VCSEL 10 / 01 

1,55µm VCSEL @ 10Gb/s05 / 02 

2µm BTJ VCSEL 07 / 02 

flip-chip ολοκλήρωση συστοιχίας 8 × 8 VCSEL @ 10 Gbit/s  12 / 03 

01 / 04 BTJ-MEMS ηλεκτρικής διέγερσης tunable VCSEL

720 nm AlGaAs-based VCSELs with 0.6 mW peak output power03 / 05 

1,55µm SM VCSEL µε ισχύ εξόδου 3,3mW@ 20°C και 1mW @ 80°C 06 / 05 

VCSEL (1070nm) @ 25Gbps ταχύτητα λειτουργίας ανά κανάλι από την NEC 03 / 06 

Ηλεκτρικής και οπτικής διέγερσης GaInNAsSb/GaAs VCSELs @ C band 03 / 06 

 

Σχήµα 4.7: Ορισµένα από τα σηµαντικότερα στάδια ανάπτυξης των VCSELs την τελευταία 

επταετία 

4.1.3  Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των VCSELs  

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για του οποίους τα VCSELs έγιναν τόσο δηµοφιλή σε πάρα 

πολλές εφαρµογές. Εφόσον οι καθρέφτες σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια της επιταξίας 

κάθε ξεχωριστό λέιζερ µπορεί να ελεγχθεί άµεσα επάνω στο δισκίδιο, προτού αυτό 

κοπεί σε ξεχωριστά κοµµάτια, συνεισφέροντας µε αυτό τον τρόπο κατά πολύ στη 

µείωση του κόστους κατασκευής. Η χρήση των DBRs µειώνει τον κίνδυνο της 

καταστροφικής οπτικής βλάβης (COD) στους καθρέφτες, η οποία µπορεί να συµβεί στα 

κλασικά ηµιαγωγικά λέιζερ (η ενεργή περιοχή κοντά στα άκρα απορροφά φως λόγω της 

κένωσης από επιφανειακή επανασύνδεση). Επίσης µειώνεται ο κίνδυνος µηχανικής 

βλάβης των καθρεφτών. Ο µικρός όγκος της ενεργού περιοχής και η µεγάλη 

ανακλαστικότητα των καθρεφτών συνεισφέρουν στο πολύ χαµηλό ρεύµα κατωφλίου, 

της τάξης ακόµα και κάποιων µΑ, επιτυγχάνοντας έτσι µικρή κατανάλωση ισχύος και 

µειωµένη θέρµανση του λέιζερ. Αυτό το χαρακτηριστικό σε συνδυασµό µε την απουσία 

του κινδύνου για COD, επεξηγεί την εξαιρετική αξιοπιστία των VCSELs και τους 

µεγάλους χρόνους ζωής που έχουν αναφερθεί σε πολλές περιπτώσεις [119], [120]. Η 

επιφανειακή εκποµπή και το µικρό µέγεθος καθιστούν δυνατή την κατασκευή πολύ 

πυκνών 2-διάστατων συστοιχιών από VCSELs, κατάλληλες και για παράλληλη 

Κυριακή Μινόγλου 64 



Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα 

µετάδοση σε µονάδες πολλαπλών διαύλων [121]. Τα VCSELs δεν χρειάζεται να 

διαχωριστούν µεταξύ τους εποµένως είναι δυνατή η µονολιθική ολοκλήρωσή τους µαζί 

µε άλλα οπτικοηλεκτρονικά στοιχεία όπως φωτοανιχνευτές, διαµορφωτές ή ετερο-

διπολικά τρανζίστορς (ΗΒΤ) [122]. Εξαιτίας της κυλινδρικής συµµετρίας που 

παρουσιάζουν τα VCSELs, το φως που εκπέµπεται έχει κυκλική δέσµη και µικρή 

απόκλιση. Η σύζευξη µε τις οπτικές ίνες είναι ακόµα και µέχρι 90% [123] και επιτρέπει 

µεγαλύτερες ανοχές στην ευθυγράµµιση, µειώνοντας έτσι το κόστος εγκατάστασης. Για 

λόγους σύγκρισης αναφέρουµε πως, το φως που εκπέµπεται από ένα κλασικό 

ηµιαγωγικό λέιζερ έχει ελλειπτική δέσµη µε κάθετη και διαµήκη απόκλιση περίπου 40 

και 10 µοίρες αντίστοιχα, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η σύζευξη του φωτός στην 

οπτική ίνα χωρίς να υπάρχουν απώλειες ή χωρίς την χρήση εξειδικευµένων οπτικών 

εξαρτηµάτων.  

Παρ’ όλα αυτά, τα VCSELs παρουσιάζουν και κάποια µειονεκτήµατα σε σχέση µε τα 

κλασικά ηµιαγωγικά λέιζερ. Οι κατασκευαστικές ανοχές στην ανάπτυξη των VCSELs 

είναι πολύ πιο αυστηρές σε σχέση µε αυτές των EELs, µε περιορισµό για παράδειγµα 

στο πάχος να είναι της τάξης του 1%. Ίσως το µεγαλύτερο µειονέκτηµα των VCSELs 

είναι η τάση που εµφανίζουν για λειτουργία σε πολλαπλούς τρόπους ταλάντωσης, 

εξαιτίας της µεγάλης κατακόρυφης διάστασης της οπτικής κοιλότητας. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα το φάσµα εκποµπής να έχει πολλά µήκη κύµατος που περιορίζουν την 

µέγιστη απόσταση εξαιτίας φαινοµένων χρωµατικής διασποράς. Τα περισσότερα 

εµπορικά VCSELs που κυκλοφορούν λειτουργούν πολύτροπα και χρησιµοποιούνται 

κυρίως σε µικρού µήκους δίκτυα οπτικών ινών [124], σε οπτικές διασυνδέσεις [125], σε 

οπτικά µέσα αποθήκευσης [126] και σε εκτυπωτες λέιζερ [127],[128]. Μεγάλη 

προσπάθεια γίνεται για την κατασκευή µονότροπων VCSELs µεγάλης ισχύος. Οι 

µέθοδοι που εφαρµόζονται είναι δοµές οδήγησης δείκτη (index-guiding) στο στάδιο της 

επαναύξησης (regrowth), φιλτράρισµα των τρόπων ταλάντωσης σε µία εξωτερική ή 

επεκταµένη κοιλότητα, και oxide confined VCSELs µε άνοιγµα ρεύµατος κατάλληλα 

µικρό ώστε να δηµιουργείται µόνο ο θεµελιώδης τρόπος ταλάντωσης [129].  

4.1.4 Εφαρµογές των VCSELs, τάσεις και προβλέψεις 

Από την εµφάνισή τους ως εµπορικά προϊόντα, τα VCSELs έδειξαν πως µπορούν να 

αποτελέσουν κύριο εξάρτηµα κυρίως σε δικτυακές εφαρµογές όπως είναι το “Gigabit 

Ethernet” και το “Fibre Channel”, παίρνοντας τη θέση των παραδοσιακών edge emitting 

δοµών. Αν και κάποτε αποτελούσαν το πιο δηµοφιλές προϊόν για πολλές υψηλού 

επιπέδου εταιρείες, εξαιτίας όµως των τεχνολογικών προβληµάτων στην κατασκευή 
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τους αλλά και της περιόδου ύφεσης στην αγορά των τηλεπικοινωνιών,  ο αριθµός των 

εταιρειών παραγωγής VCSELs έχει µειωθεί. Βέβαια, τέτοιου είδους διακυµάνσεις στη 

βιοµηχανία υψηλής τεχνολογίας είναι αναµενόµενες και σίγουρα δεν αποτελούν τον 

επίλογο των VCSELs. Η επόµενη πρόκληση που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι 

κατασκευαστές VCSEL είναι να επεκτείνουν την τεχνογνωσία τους, από τα καλής 

απόδοσης και χαµηλού κόστους λέιζερ µε µήκη κύµατος τα 850nm σε αντίστοιχα µε 

µεγαλύτερο µήκος κύµατος. 

Αν και η Honeywell, πρωτοπόρος στα εµπορικά VCSELs, αποµακρύνθηκε από τον 

τοµέα αυτόν, αρκετές άλλες εταιρείες, ήδη υπάρχουσες ή πρωτοεµφανιζόµενες στην 

αγορά, δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον στο µέλλον των VCSELs. Για παράδειγµα η 

Ελβετική LITRAX GmbH, εισήγαγε ένα µονότροπο (single mode, SM) implant VCSEL, 

το οποίο αν και λειτουργεί στα 850nm, αποτελεί µία νέα γενιά VCSEL χάρη στις 

καλύτερες επιδόσεις και τη µεγαλύτερη αξιοπιστία σε σχέση µε τα oxide VCSELs. 

Επίσης, η Alight Technologies A/S, η οποία το Σεπτέµβρη του 2005 αγόρασε τα 

δικαιώµατα των 1300nm GaInNAs από την Infineon Technologies, στοχεύει σε αγορές 

τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων υψηλών ταχυτήτων. Αλλά και η Panasonic, µε το 

VCSEL που παρουσίασε το 2006 στα 850nm και ταχύτητα 12,5Gb/s µε ρεύµα 

λειτουργίας τα 8mA, δείχνει το ενδιαφέρον της στις χαµηλού κόστους τηλεπικοινωνιακές 

εφαρµογές πλαστικής ίνας (plastic optical fibre, POF). 

Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η Picolight Inc ήταν η πρώτη που έβαλε 

ποµποδέκτη (transceiver) µε VCSEL των 1310nm σε µία “Small Form-Factor 

Pluggable”(SFP) διάταξη 4Gb/s τριπλής ταχύτητας (1, 2 και 4Gb/s). H BeamExpress 

έδειξε ενδιαφέρον προς την αγορά των transceivers µε VCSELs των 1550nm αλλά 

αναγκάστηκε τελικά να στραφεί προς τους LX4 transceivers (διαχωρίζει το Ethernet των 

10Gb/s σε τρία κανάλια των 3,125Gb/s). H Emcore, από τους κύριους εκπρόσωπους 

στην αγορά των 850nm VCSELs και συστοιχιών, πρόσφατα απέκτησε την K2 Optronics 

η οποία ήταν η πρώτη που ανέπτυξε εµπορικά τα εξωτερικής κοιλότητας λέιζερ 

(external cavity lasers, ECLs). Η Blaze Networks, πρώτη επιχείρηση που κατόρθωσε 

την πολυπλεξία διαφορετικών µηκών κύµατος (wavelength division multiplexing, WDM) 

για µικρού µήκους κύµατος εφαρµογές, ανέπτυξε υποσύστηµα στα 10Gb/s βασιζόµενη 

στην τεχνολογία της Emcore. Μια άλλη εταιρεία που κατόρθωσε να συνδυάσει τις 

επιδόσεις των λέιζερ κατανεµηµένης ανάδρασης (distributed feedback, DFB) µε τα 

πλεονεκτήµατα των VCSELs είναι η Photodigm Inc, µε το επιφανειακής εκποµπής 

(grating-outcoupled surface-emitting, GSE) λέιζερ στα 1310nm. Η Avalon Photonics 

στρέφει το ενδιαφέρον της από τις τηλεπικοινωνίες σε εφαρµογές που έχουν σχέση µε 
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αισθητήρες ενώ η ιρλανδική Firecomms  αναπτύσσει transceivers µε VCSELs των 650-

680nm για διάδοση ορατού φωτός µέσα από POF σε ταχύτητες µέχρι και 3,2Gb/s. Στον 

τοµέα των τηλεπικοινωνιών που βασίζονται στα οπτικά ελευθέρου χώρου (free-space 

optics, FSO) ασχολούνται εταιρείες όπως οι Lightpointe, MRV και Terabeam που 

χρησιµοποιούν VCSELs ισχύος 12-60mW (π.χ. της ULM Photonics). 

Τέλος, σε εφαρµογές πέρα από τηλεπικοινωνίες η Logitech παρουσίασε το ασύρµατο 

λέιζερ ποντίκι που χρησιµοποιεί VCSEL ενώ η Avago Technologies (η παλαιότερη 

Agilent Technologies), µε ίδιου τύπου αισθητήρα, πρόσφατα έκλεισε τα 500 

εκατοµµύρια κοµµάτια παραγωγής. Επίσης, η Principia Lightworks, χρησιµοποιεί ως 

πηγές φωτός ένα σύστηµα από VCSELs που ονοµάζεται eVCSEL στις συσκευές 

προβολικής τηλεόρασης (rear-projection television, RPTV). Άλλες εφαρµογές είναι η 

χρήση των VCSELs ως πηγές στη φασµατοσκοπία, στην ενεργοποίηση Cs και Rb 

ατοµικών ρολογιών στα συστήµατα παγκοσµίου εντοπισµού θέσεως (GPS), σε ιατρικά 

συστήµατα, σε λέιζερ εκτυπωτές (π.χ. από την Xerox), σε οικιακές συσκευές αλλά και 

στην αυτοκινητοβιοµηχανία, όπου οι απαιτήσεις για αξιοπιστία και για λειτουργία σε 

µεγάλο εύρος θερµοκρασιών είναι πολύ υψηλές. Σε αυτόν τον τοµέα για παράδειγµα η 

ULM Photonics ανέπτυξε VCSEL που µπορεί να λειτουργεί από τους -40°C έως τους 

+125°C. 

Στον πίνακα 4.2 αναφέρονται τα κυριότερα τεχνολογικά πεδία όπου τα VCSELs έχουν 

ήδη σηµειώσει µεγάλη εφαρµογή ενώ στο διάγραµµα που ακολουθεί (σχήµα 4.8) 

παρουσιάζονται δεδοµένα και προβλέψεις της παγκόσµιας αγοράς.  

Πίνακας 4.2: Εφαρµογές των VCSELs 

 

Τεχνολογικά Πεδία Συστήµατα 

Οπτικές επικοινωνίες LANs, Οπτικές διασυνδέσεις, Κινητές διασυνδέσεις κ.α. 

Computer optics Συνδέσεις υπολογιστών, οπτικές διασυνδέσεις, υψηλής ταχύτητας/ 

παράλληλη  µεταφορά δεδοµένων κ.α. 

Οπτικές µνήµες CD, DVD, near field, multi-beam, initializer κ.α 

Οπτικοηλεκτρονικές δοµές Εκτυπωτές, λέιζερ δείκτες, εξαρτήµατα κινητών τηλεφώνων, 

οικιακές εφαρµογές κ.α. 

Επεξεργασία οπτικής 

πληροφορίας 
Οπτικοί επεξεργαστές, παράλληλοι επεξεργαστές κ.α. 

Οπτικοί αισθητήρες Αισθητήρες οπτικών ινών, ανάγνωση bar code, κωδικοποιητές κ.α  

Οθόνες Φανοί πολλαπλής δέσµης, πηγές array light 

Φωτισµός Πηγές υψηλής απόδοσης, µικροδιατάξεις φωτισµού, ρυθµιζόµενοι 

φωτισµοί κ.α. 
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Αυτοκινητοβιοµηχανία 18 23 27 30 33 38 

Υπολογιστές 65 79 94 105 114 133 

Ευρεία κατανάλωση 63 77 93 103 112 131 

Βιοµηχανία 30 37 44 49 53 62 

Στρατός / ∆ιάστηµα 20 24 29 32 35 41 

Τηλεπικοινωνίες 25 31 37 41 45 52 

Άλλα 9 11 13 15 16 19 

Σύνολο 230 282 337 375 408 476 

 

 

αυτοκινητοβιοµηχανία
8%

Υπολογιστές
27%

ευρεία κατανάλωση
28%

Βιοµηχανία
13%

Στρατός/ ∆ιάστηµα
9%

Τηλεπ ικοινωνίες
11%

άλλα
4%

Σχήµα 4.8: H παγκόσµια αγορά των VCSELs  από το 2003 έως την πρόβλεψη για το 2008, 

(US εκατοµύρια $) και σχηµατικό διάγραµµα της αγοράς για το έτος 2005 [130] 

 
 

4.2  Βασικές αρχές λειτουργίας των VCSELs 

4.2.1 Οπτικές διαδικασίες στα ηµιαγωγικά λείζερ 

Η εκποµπή φωτονίων στα ηµιαγωγικά λέιζερ οφείλεται στη επανασύνδεση ηλεκτρονίων-

οπών µέσα στην ενεργό περιοχή. Ακτινοβολούσα επανασύνδεση συµβαίνει όταν ένα 

ηλεκτρόνιο της ζώνης αγωγιµότητας επανασυνδέεται µε µία κενή θέση (οπή) της ζώνης 

σθένους και η ενέργεια εκπέµπεται µε τη µορφή φωτονίου. Οι οπτικές διαδικασίες που 

σχετίζονται µε την ακτινοβολούσα επανασύνδεση στους ηµιαγωγούς είναι: 

(α)απορρόφηση, (β)αυθόρµητη εκποµπή και (γ)διεγειρόµενη εκποµπή (σχήµα 4.9). 

Κατά την απορρόφηση, ένα φωτόνιο προσπίπτει στο ηλεκτρόνιο της ζώνης σθένους και 

αν έχει την απαιτούµενη ενέργεια κάνει το ηλεκτρόνιο να µεταβεί στην ζώνη 
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αγωγιµότητας, ενώ το ίδιο το φωτόνιο χάνεται. Οι αντίθετες µεταβάσεις, από την ζώνη 

αγωγιµότητας στην ζώνη σθένους, συνδέονται µε την παραγωγή φωτονίου. Η 

αυθόρµητη εκποµπή δεν απαιτεί κάποια διέγερση για να συµβεί, αλλά το φως που 

προκύπτει είναι ασύµφωνο και δεν έχει συσχέτιση τόσο στην φάση όσο και στην 

πόλωση µε την υπόλοιπη φωτεινή ακτινοβολία στην κοιλότητα. Αντίθετα, διεγειρόµενη 

εκποµπή συµβαίνει όταν ένα φωτόνιο που προέρχεται από τη διέγερση πέφτει σε ένα 

ηλεκτρόνιο της ζώνης αγωγιµότητας, το διεγείρει και αυτό µεταπίπτει στη ζώνη σθένους 

εκπέµποντας ένα νέο φωτόνιο που έχει την ίδια ενέργεια και ορµή µε το προσπίπτον 

φωτόνιο. Αυτή η διαδικασία αποτελεί την αρχή της λειτουργίας των λείζερ και 

περιγράφηκε από τον Εinstein [131] το 1917. Οι ηλεκτρονικές µεταβάσεις ανάµεσα στη 

ζώνη σθένους και αγωγιµότητας στα ηµιαγωγικά λέιζερ είναι όµοιες µε τις ατοµικές ή 

µοριακές µεταβάσεις που συµβαίνουν στα λέιζερ αερίου. Η µόνη διαφορά είναι πως στα 

ηµιαγωγικά λέιζερ οι οπτικές µεταβάσεις γίνονται ανάµεσα σε συνεχείς ζώνες 

καταστάσεων. Η ακριβής περιγραφή της δοµής των ενεργειακών ζωνών απαιτεί 

σύνθετες αριθµητικές µεθόδους. Η πιο συχνή προσέγγιση που χρησιµοποιείται στους 

ηµιαγωγούς αµέσου χάσµατος είναι το παραβολικό µοντέλο βάση του οποίου η ενέργεια 

µε την κυµατοσυνάρτηση σχετίζονται µε την εξίσωση 4.1. 
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m
ψ
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h

   (4.1) 

 

όπου mc και mv είναι οι ενεργές µάζες των ηλεκτρονίων και των οπών, ħ είναι η σταθερά 

του Plank και ψ είναι το πλάτος της κυµατοσυνάρτησης Ψ. Σε ένα ηµιαγωγό αµέσου 

χάσµατος το ελάχιστο της ζώνης αγωγιµότητας και το µέγιστο της ζώνης σθένους 

συµβαίνουν στο ίδιο Ψ.  Αφού η ορµή του φωτονίου είναι πολύ µικρότερη από την ορµή 

των φορέων ħ Ψ, ακτινοβολούσες µεταπτώσεις συµβαίνουν ανάµεσα σε ελεύθερα 

ηλεκτρόνια και οπές του ιδίου κυµατοδιανύσµατος. 

 

 
Σχήµα 4.9 Οπτικές διαδικασίες  

Αυθόρµητη 
εκποµπή

∆ιεγειρόµενη 
εκποµπή 

Ζ.Α. Ζ.Α. Ζ.Α.
Ενέργεια 

Ζ.Σ. Ζ.Σ. Ζ.Σ.

Aπορρόφηση 
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Η βασική δοµή ενός κλασικού ηµιαγωγικού λέιζερ διπλής ετεροδοµής αποτελείται από 

ένα υλικό αµέσου χάσµατος που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο στρώµατα των οποίων τα 

ενεργειακά χάσµατα είναι µεγαλύτερα και οι δείκτες διάθλασης µικρότεροι. Η διαδικασία 

επανασύνδεσης ηλεκτρονίων-οπών αποτελεί την οπτική απολαβή ενώ οι διαχωριστικές 

επιφάνειες την οπτική ανάδραση. Όταν το ρεύµα έγχυσης αυξάνεται όλο και 

περισσότερα ηλεκτρόνια πηγαίνουν στην υψηλής ενέργειας ζώνη αγωγιµότητας, µέχρι 

που κάποια στιγµή οι πιθανότητες για απορρόφηση και διεγειρόµενη εκποµπή γίνονται 

ίσες. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως διαφάνεια (transparency). Αν το ρεύµα αυξηθεί 

ακόµα περισσότερο επιτυγχάνεται αναστροφή πληθυσµού (population inversion) και η 

δοµή παρέχει οπτική απολαβή για µήκη κύµατος που αντιστοιχούν στο ενεργειακό 

χάσµα. Για κάποια τιµή του ρεύµατος η απολαβή γίνεται αρκετά µεγάλη ώστε να 

αντισταθµίσει τις οπτικές απώλειες και η δοµή λειτουργεί ως ένας οπτικός ταλαντωτής. 

Το ρεύµα αυτό ονοµάζεται ρεύµα κατωφλίου. Το λέιζερ, στην πιο απλή του δοµή, 

αποτελείται από δύο καθρέφτες όπου ανάµεσά τους παρεµβάλλεται ένα µέσο 

ενίσχυσης του φωτός. Οι δύο καθρέφτες αντανακλούν µερικώς το φως (~99%) το οποίο 

ταλαντώνεται πολλές φορές µέσα στην περιοχή ενίσχυσης. Αν η απολαβή είναι αρκετή 

ώστε να αντισταθµίσει τις οπτικές απώλειες, τότε το λέιζερ θα εκπέµψει σύµφωνο φως 

δια µέσω των καθρεφτών. Αυτή η τιµή της απολαβής  κατά την οποία αρχίζει η εκποµπή 

ονοµάζεται κέρδος κατωφλίου. 

 

4.2.2 Εξισώσεις εκποµπής 

Το µήκος κύµατος της εκπεµπόµενης φωτεινής ακτινοβολίας καθορίζεται από τη 

συνθήκη σχετικά µε τη φάση, βάση της οποίας το οπτικό κύµα αφού περάσει από την 

κοιλότητα θα εκπεµφθεί συµφασικά. Οι συνθήκες για εκποµπή που αναφέρονται στο 

κέρδος και στην φάση είναι: 

2 2
2 1

ig ajkL L

f rR R e
Γ −

− +
=      (4.2) 

και  

2kL m2π=       (4.3) 

όπου Rf και Rr είναι οι βαθµοί ανάκλασης των 2 καθρεφτών, L είναι το µήκος της 

κοιλότητας, Γ είναι ο συντελεστής οπτικού περιορισµού, g είναι η απολαβή στην 

κοιλότητα και αi είναι οι εσωτερικές απώλειες. Το k είναι η σταθερά µετάδοσης του 

κύµατος ( µε m: ακέραιο) και ισούται µε  
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02 /k nπ λ=       (4.4) 

 

όπου n ο ενεργός δείκτης διάθλασης στην κοιλότητα και λο το µήκος κύµατος της 

ταλάντωσης. Από τις (4.3) και (4.4) προκύπτει ότι  

 

0
2nL
m

λ =       (4.5) 

 

Τα διαφορετικά µήκη κύµατος που αντιστοιχούν σε διαφορετικές λύσεις της συνθήκης 

φάσης (4.3) αναφέρονται ως διαφορετικοί διαµήκης τρόποι (longitudinal modes). Το 

λέιζερ θα εκπέµπει τελικά µόνο σε ένα ή σε ορισµένα διακριτά µήκη κύµατος, όπου η 

απολαβή παρουσιάζει την µέγιστη τιµή της. Ένα λέιζερ το οποίο ταλαντώνεται σε ένα 

µόνο µήκος κύµατος ονοµάζεται µονότροπο (singlemode). 

Αν επιλύσουµε την εξίσωση (4.2) ως προς τη απολαβή θα καταλήξουµε στη σχέση (4.6) 

για το κέρδος κατωφλίου, όπου γίνεται φανερός ο λόγος για τον οποίο τα µικρού µήκους 

κοιλότητας VCSELs απαιτούν υψηλή ανακλαστικότητα των καθρεφτών αν θέλουµε 

χαµηλό κέρδος κατωφλίου.  

 

1 1 1ln
2th i

f r

g a
L R R

⎡ ⎤⎛ ⎞
= +⎢ ⎥⎜⎜Γ

⎟⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
    (4.6) 

 

Στο σχήµα 4.10 που ακολουθεί φαίνεται πως γίνεται η επιλογή του τρόπου εκποµπής 

(lasing mode) σε ένα κλασικό ηµιαγωγικό λέιζερ και σε ένα VCSEL. Η απόσταση 

ανάµεσα στα διαµήκη modes της κοιλότητας δίνεται από την σχέση ∆v=c/2L, όπου L 

είναι το µήκος της κοιλότητας. Στα edge-emitting FB λέιζερ το µήκος κύµατος εκποµπής 

ορίζεται ως το µήκος κύµατος στο οποίο έχουµε τη µεγαλύτερη απολαβή, σε αντίθεση 

µε τα VCSELs όπου καθορίζεται από το συντονισµό των DBR καθρεφτών. Αν και το 

εύρος σε µήκη κύµατος είναι το ίδιο για τα κλασικά ηµιαγωγικά λέιζερ και για τα 

VCSELs, επειδή στην περίπτωση των VCSELs το µήκος της κοιλότητας είναι πολύ 

µικρό, η απόσταση ανάµεσα στα modes είναι πολύ µεγαλύτερη, µε αποτέλεσµα να 

έχουµε µονότροπη (single-mode) λειτουργία. Υπάρχει βεβαιώς περίπτωση να έχουµε 

και πολύτροπα VCSELs, αν περισσότερες από µία συχνότητες ταλάντωσης της 

κοιλότητας βρεθούν µέσα στην καµπύλη της απολαβής. 
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(α)       (β) 

Σχήµα 4.10 ∆ιαφορά στον τρόπο εκποµπής (α) των in-plane και (β) των VCSELs. 

 

4.2.3 Εξισώσεις ρυθµού 

Η λειτουργία ενός µονότροπου λείζερ µπορεί να περιγραφεί από τη θεωρία των 

«δεξαµενών» (reservoir) για το πλήθος των ελεύθερων φορέων (ηλεκτρόνια στη ζώνη 

αγωγιµότητας) και φωτονίων (οπτική ενέργεια στην κοιλότητα). Οι ρυθµοί µε τους 

οποίους αλλάζουν οι πληθυσµοί δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

 

     in sp st
dN I I R
dt

= − − S      (4.7) 

 

( )st i m s
dS

pR S R
dt

γ γ= − − +     (4.8) 

 

Η πρώτη εξίσωση δηλώνει πως η µεταβολή των φορέων στην κοιλότητα, Ν, ισούται µε 

τον ρυθµό έγχυσης φορέων, Iin, µειωµένο κατά το ρυθµό µε τον οποίο χάνονται φορείς 

λόγω αυθόρµητης επανασύνδεσης Isp και διεγειρόµενης εκποµπής, RstS. Το ρεύµα 

αυθόρµητης επανασύνδεσης Isp περιγράφει την επανασύνδεση των ηλεκτρονίων της 

ζώνης αγωγιµότητας µε οπές από την ζώνη σθένους. Αυτή η επανασύνδεση µπορεί να 

είναι ακτινοβολούσα (µε την εκποµπή ενός φωτονίου), ή µη ακτινοβολούσα. Φορείς 

µπορεί να επανασυνδεθούν χωρίς την εκποµπή φωτός εξαιτίας ατελειών στον 

κρύσταλλο ή στην επιφάνεια του κρυστάλλου ή λόγω του φαινοµένου Auger, κατά το 

οποίο ένας τρίτος φορέας απορροφά ως κινητική την ενέργεια που εκλύεται από την 

επανασύνδεση ηλεκτρονίου-οπής. Η µη ακτινοβολούσα επανασύνδεση δηµιουργεί 

θερµότητα και γι’ αυτό το λόγο είναι µη επιθυµητή. Όλες οι διαδικασίες επανασύνδεσης 
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αυξάνονται καθώς αυξάνεται ο αριθµός των φορέων και συνήθως χρησιµοποιείται η 

προσέγγιση: 

 

sp
sp

NI
τ

=      (4.9) 

 

όπου τsp είναι ο χρόνος ζωής των φορέων. 

Η δεύτερη εξίσωση [132] δηλώνει πως η καθαρή αύξηση του αριθµού των φωτονίων, S, 

ισούται µε τον ρυθµό µε τον οποίο τα φωτόνια δηµιουργούνται λόγω αυθόρµητης 

εκµποµπής, Rsp, και λόγω διεγειρόµενης εκποµπής, RstS, µείον τα φωτόνια που 

χάνονται λόγω εσωτερικών απωλειών, γiS, και απωλειών στους καθρέφτες, γmS. Οι 

απώλειες σύζευξης κατά την έξοδο του φωτός λαµβάνονται υπόψη µε τον όρο γmS. Οι 

εσωτερικές απώλειες γiS περιλαµβάνουν την απορρόφηση των φωτονίων από σκέδαση 

καθώς και την απορρόφηση των ελευθέρων φορέων. Ο όρος Rsp είναι το ποσό της 

αυθόρµητης εκποµπής που είναι σε ίδιο τρόπο ταλάντωσης µε το σύµφωνο φως που 

εκπέµπεται.  

Ο όρος Rst  είναι ο ρυθµός διεγειρόµενης εκποµπής ανά φωτόνιο και παίρνει θετική τιµή 

όταν οι φορείς είναι αρκετοί ώστε να έχουµε αναστροφή πληθυσµού (population 

inversion), δηλαδή όταν ο αριθµός των φορέων είναι µεγαλύτερος από την 

συγκεκριµένη τιµή Νο, γνωστή ως συγκέντρωση φορέων στην κατάσταση διαφάνειας. 

 

( )g
st

v
R g N

V
Γ

=      (4.10) 

 

όπου Γ είναι ο συντελεστής οπτικού περιορισµού, V είναι ο όγκος, vg είναι η ταχύτητα 

οµάδας και g(N) η απολαβή του υλικού. Για τα περισσότερα υλικά το g(N) αυξάνει 

σχεδόν γραµµικά µε τον αριθµό των φορέων και προσεγγίζεται µε τη σχέση: 

 

0(g a N N )= −      (4.11) 

 

όπου το α είναι η διαφορική απολαβή /g N∂ ∂ . Για λέιζερ κβαντικού πηγαδιού (QW) και 

όταν η απολαβή είναι θετική το g προσεγγίζεται καλύτερα ως ανάλογο της ποσότητας 

ln(N/No).  Σε υψηλή πυκνότητα φωτονίων µπορεί να παρατηρηθεί κορεσµός της 

απολαβής λόγω φαινοµένων όπως είναι η χωρική εξαφάνιση οπών (spatial hole 
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burning) [133] και η θέρµανση των φορέων (carrier heating) [134]. Για να 

συµπεριληφθούν και αυτά τα φαινόµενα στην έκφραση της απολαβής χρησιµοποιούµε 

τη σχέση: 

 

0( , ) ( )
1

ag N S N N
S

V
ε=

Γ+
−     (4.12) 

 

όπου ε είναι ο συντελεστής συµπίεσης απολαβής (gain compression factor). Η µη 

γραµµική απολαβή δεν έχει σηµαντική επίδραση στις στατικές χαρακτηριστικές του 

λέιζερ, περιορίζει όµως την απόδοση κατά τη δυναµική λειτουργία καθώς µειώνει τη 

διαφορική απολαβή και αυξάνει την απόσβεση της συχνότητας συντονισµού. 

 

4.2.4 Κατάσταση σταθερής ηλεκτρικής πόλωσης 

Όταν το λέιζερ λειτουργεί µε πόλωση σταθερού ρεύµατος το αριστερό µέλος των  

εξισώσεων 4.7 και 4.8 ισούται µε το µηδέν. Αν το λέιζερ λειτουργεί πάνω από το 

κατώφλι, ο όρος της αυθόρµητης εκποµπής Rsp µπορεί να µη ληφθεί υπόψη 

συγκρινόµενος µε την εκποµπή από διέγερση. Η ισχύς στην έξοδο, η οποία σχετίζεται 

άµεσα µε το πλήθος των φωτονίων, δίνεται από την σχέση:  

(m
m in

i m

P S I I )sp
γγ

γ γ
= = −

+
    (4.13) 

 

Επίσης αν θεωρήσουµε γραµµική εξάρτηση της απολαβής προκύπτει η παρακάτω 

σχέση για τον αριθµό των φορέων: 

 

0
i mN

a
Nγ γ+

= +      (4.14) 

 

Για λειτουργία εποµένως πάνω από το κατώφλι ο αριθµός των φορέων θα είναι 

ανεξάρτητος από το ρεύµα πόλωσης αν οι παράµετροι γi, γm και Νο είναι επίσης 

ανεξάρτητες από τις ποσότητες που επηρεάζονται από το ρεύµα, όπως η θερµοκρασία 

και η πυκνότητα φωτονίων. Αυτό βέβαια δεν είναι απολύτως αληθές, αλλά σαν µια 

πρώτη προσέγγιση για την κατανόηση της λειτουργίας των λέιζερ, µπορεί να θεωρηθεί 

πως ο αριθµός των φορέων πάνω από το κατώφλι παραµένει σταθερός και ίσος µε Nth. 

Κυριακή Μινόγλου 74 



Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα 

Αν δεχτούµε πως αυτό ισχύει, τότε και το ρεύµα αυθόρµητης επανασύνδεσης 

Isp=Ith=Nth/τp θα είναι επίσης σταθερό. Η διαφορά I-Ith θα δίνει την παραγωγή φωτονίων 

από διεγειρόµενη εκποµπή. Το Ith ονοµάζεται ρεύµα κατωφλίου. Από την κλίση της 

χαρακτηριστικής ισχύος-ρεύµατος εξάγεται η παράµετρος που ονοµάζεται κβαντική 

απόδοση (quantum efficiency). 

Στην πραγµατικότητα τα θερµικά φαινόµενα, η χωρική απώλεια οπών, η µη γραµµική 

απολαβή και το ρεύµα διαρροής (leakage current) διαφοροποιούν κατά πολύ αυτή την 

απλή προσέγγιση και θα επηρεάσουν για παράδειγµα τόσο τη γραµµική σχέση ισχύος-

ρεύµατος όσο και την παραδοχή της σταθερότητας του αριθµού των φορέων πάνω από 

το κατώφλι. Στα επόµενα κεφάλαια, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στις εξισώσεις των 

VCSELs, θα γίνει φανερό πως κάθε άλλο παρά γραµµικές είναι οι σχέσεις και πως 

επιδράσεις παραγόντων όπως η θερµοκρασία αποδεικνύονται κρίσιµης σηµασίας. 

4.2.5 Ρεύµα κατωφλίου 

Οι βασικές φυσικές διαφορές ανάµεσα στα VCSELs και τα κλασικού τύπου λέιζερ 

συνοψίζονται στον πίνακα 4.3. Το βασικό σηµείο είναι ότι το µήκος της κοιλότητας στα 

VCSELs είναι της τάξης του µήκους κύµατος, εποµένως αρκετά µικρότερο από αυτό 

των κλασικών λέιζερ µε 300µm µήκος.  

 

Πίνακας 4.3 Σύγκριση τιµών χαρακτηριστικών παραµέτρων των κλασικών ηµιαγωγικών  
λέιζερ και των επιφανειακής εκποµπής 

 

Παράµετρος Σύµβολο
Κλασικά 

ηµιαγωγικά λέιζερ

Λέιζερ επιφανειακής 

εκποµπής 

πάχος ενεργού στρώµατος d 100Å-0,1µm 80Å-0,5µm 

εµβαδόν ενεργού 

στρώµατος 
S 3x300µm2 5x5µm2

ενεργός όγκος V 9-90µm3 0.2-12.5µm3

µήκος κοιλότητας L 300µm ≈1µm 

ανακλαστικότητα Rm 0.3 0.99-0.999 

οπτική παγίδευση ξ ≈3% ≈4% 

εγκάρσια παγίδευση ξt 3-5% 50-80% 

διαµήκης παγίδευση ξl 50% 2x1%x3 (3QWs) 

χρόνος ζωής φωτονίου τp ≈1ps ≈1ps 

συχνότητα χαλάρωσης fr <5GHz >10GHz 
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Το ρεύµα κατωφλίου Ith των VCSELs µπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση της 

πυκνότητας ρεύµατος κατωφλίου Jth µε την παρακάτω σχέση: 

 

2( 2) effth
th th

i s i spon

eV BeV NI D J
n n n

π
τ

= = ≅ ,                        (4.15) 

 

και η πυκνότητα φορέων κατωφλίου δίνεται από τη σχέση: 

 

0

a d m
th t

a a aN N
A ξ

+ +
= + ,    (4.16) 

 

όπου e είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου, V είναι ο όγκος της ενεργού περιοχής ο οποίος 

δίνεται από την σχέση: 
2( 2)V Dπ= d     (4.17) 

οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται στις εξισώσεις είναι οι εξής: 

 

αα Συντελεστής απωλειών απορρόφησης κανονικοποιηµένος στο 

µήκος 

αd Συντελεστής απωλειών περίθλασης κανονικοποιηµένος στο µήκος 

αm Συντελεστής απωλειών καθρέφτη 

Ao Συντελεστής απολαβής που εκφράζει τη διαφορική απολαβή   

(όπου g είναι η οπτική απολαβή ανά cm) 

/g N∂ ∂

Beff Συντελεστής ενεργού επανασύνδεσης 

D ∆ιάµετρος ενεργού περιοχής 

L Ενεργό µήκος κοιλότητας µαζί µε τα στρώµατα διαχωρισµού και τα 

στρώµατα των Bragg καθρεφτών 

Nt Πυκνότητα φορεών στην κατάσταση διαφάνειας 

τs Χρόνος ζωής επανασύνδεσης 

ni Συντελεστής απόδοσης έγχυσης 

nspon Συντελεστής απόδοσης αυθόρµητης εκποµπής 
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Όπως φαίνεται από τη σχέση (4.15), αν θέλουµε να µειωθεί η τιµή του ρεύµατος  

κατωφλίου θα πρέπει να ελαττωθεί ο όγκος της ενεργού περιοχής. Θεωρώντας πως η 

πυκνότητα των φορέων κατωφλίου δεν αλλάζει σηµαντικά, αν µειώσουµε τον ενεργό 

όγκο µειώνουµε και το κατώφλι αφού τελικά καταφέρνουµε να ελαττώσουµε την ενεργό 

περιοχή. Συγκρίνοντας τις διαστάσεις των επιφανειακής εκποµπής και των κλασικών 

λέιζερ από τον πίνακα 4.3 είναι φανερό πως ο όγκος στα VCSELs µπορεί να είναι 3 

τάξεις µεγέθους µικρότερος. Αυτό ερµηνεύει άµεσα το γεγονός πως στα κλασικά λέιζερ 

το ρεύµα κατωφλίου είναι της τάξης των δεκάδων mA, ενώ στα VCSELs µπορεί να γίνει 

µικρότερο του 1mA. Με πιο εξειδικευµένες τεχνικές οπτικού περιορισµού των φορέων, 

ξεπερνώντας τα τεχνολογικά προβλήµατα όπως την κατασκευή δοµών πολύ µικρών 

διαστάσεων, την ωµική αντίσταση των ηλεκτροδίων και βελτιώνοντας την απαγωγή 

θερµότητας αναµένονται VCSELs που θα έχουν ρεύµα κατωφλίου µικρότερο ακόµα και 

από 1µΑ. 

 Μια πρώτη εκτίµηση του κατωφλίου δείχνει πως το ρεύµα είναι ανάλογο του 

τετραγώνου της διαµέτρου της ενεργού περιοχής. Βέβαια, υπάρχει ένα ελάχιστο όριο 

που προκύπτει από την ελάττωση του συντελεστή οπτικού περιορισµού, δηλαδή από το 

πόσο αλληλοκαλύπτονται το οπτικό πεδίο και η περιοχή απολαβής όταν η διάµετρος 

µειωθεί σηµαντικά. Επίσης, η ελάττωση του όγκου, ειδικά όσον αφορά τη διαµήκη 

κατεύθυνση, περιορίζεται καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη φαινόµενα απώλειας 

φορέων από την οπτική διασπορά, την περίθλαση των φωτεινών κυµάτων, τη µη 

ακτινοβολούσα επανασύνδεση φορέων και άλλες ατέλειες των λέιζερ. 

 

4.2.6 Ισχύς εξόδου και συντελεστής απόδοσης 

Αν στη θέση του εµπρόσθιου ανακλαστήρα χρησιµοποιηθεί ένας µη απορροφητικός 

καθρέφτης, ο διαφορικός συντελεστής απόδοσης nd µπορεί να εκφραστεί ως: 

  

(1 )ln(1 )
(1 )ln(1 )

fm
d i

a d m f r

L Ran n
a a a a L R R

= =
+ + +

   (4.18) 

 

όπου α είναι οι συνολικές εσωτερικές απώλειες απορρόφησης και περίθλασης: αα+αd, 

ενώ Rf και Rr είναι οι ανακλαστικότητες του εµπρός και του πίσω καθρέφτη αντιστοίχως. 

Η οπτική ισχύς που εκπέµπεται δίνεται από τη σχέση: 
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n n CE I I I
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   (4.19) 

 

όπου Eg είναι το ενεργειακό χάσµα, C είναι ο συντελεστής αυθόρµητης εκποµπής και I 

είναι το ρεύµα οδήγησης. Εποµένως, η σχέση που εκφράζει το συντελεστή απόδοσης 

µετατροπής ενέργειας np, (wall-plug efficiency) για ρεύµατα οδήγησης πολύ µεγαλύτερα 

από το ρεύµα κατωφλίου είναι: 

 

(1 )go
p d

b b

EP In n
V I V I

= = − th

f

    (4.20) 

 

µε Vb την τάση πόλωσης και αγνοώντας τον παράγοντα της αυθόρµητης εκποµπής της 

εξίσωσης (4.19). Στην περίπτωση των VCSELs, όπου το ρεύµα κατωφλίου Ith µπορεί να 

πάρει πολύ µικρές τιµές, ο συντελεστής απόδοσης µπορεί να είναι σχετικά µεγάλος. 

Επίσης, µε την εξέλιξη των τεχνολογιών σχετικά µε τις ηλεκτρικές επαφές, τα επίπεδα 

των τάσεων οδήγησης µειώθηκαν. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου ο συντελεστής 

απόδοσης της µετατροπής ισχύος είναι µεγαλύτερος ακόµα και από 57%.  

 

4.2.7 ∆ιαµόρφωση 

Το εύρος ζώνης διαµόρφωσης εκφράζεται ως συνάρτηση της συχνότητας χαλάρωσης fr 

µέσω της σχέσης 

 

3 1.55dB rF =     (4.21) 

όπου  

1 ( 1
2

s
r

s p th

If
I

τ
π τ τ

)= −     (4.22) 

 

και ο χρόνος ζωής του φωτονίου είναι 

 

/eff
p

m

n c
a a

τ =
+

     (4.23) 

Ο χρόνος τp είναι τάξης µεγέθους του 1ps. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το ότι το 

ρεύµα κατωφλίου µπορεί να πάρει µικρές τιµές, οδηγεί στο συµπέρασµα παρατηρώντας 
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την εξίσωση (4.22) πως η συχνότητα χαλάρωσης των VCSELs είναι µεγαλύτερη σε 

σχέση µε τα κλασικά λέιζερ, ακόµα και σε χαµηλά ρεύµατα οδήγησης. Συνδυάζοντας τις 

σχέσεις (4.16), (4.22) και (4.23) µπορούµε να εκφράσουµε  την πυκνότητα φορέων 

κατωφλίου ως συνάρτηση του χρόνου ζωής του φωτονίου (4.24). Παρατηρούµε πως 

αυξάνοντας την τιµή της διαφορικής απολαβής /g N∂ ∂ , της οπτικής παγίδευσης ξ και 

του χρόνου ζωής του φωτονίου τp, παίρνουµε µικρές τιµές για την πυκνότητα φορέων 

κατωφλίου. 
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      (4.24) 

 

4.2.8 Συντονισµένος τρόπος ταλάντωσης 

Η λειτουργία µε συντονισµένο τρόπο ταλάντωσης στα λέιζερ επιφανειακής εκποµπής 

µπορεί να εκφραστεί από τη Fabry-Perot λειτουργία εγκάρσιου ηλεκτροµαγνητικού 

κύµατος (TEM). Τα διαγράµµατα κοντινού πεδίου (NFP) του θεµελιώδη τρόπου δίνονται 

από την Gaussian συνάρτηση:  

 

( )21exp /
2oE E r s⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦

    (4.25) 

 

όπου Ε είναι το οπτικό πεδίο, r  η απόσταση και s το µέγεθος του φωτεινού στίγµατος 

(spot). Το µέγεθος του στίγµατος στα τυπικά λέιζερ επιφανειακής εκποµπής είναι της 

τάξης αρκετών µm, µεγαλύτερο από αυτό των κλασικών ηµιαγωγικών λειζερ (2-3µm). 

Στην περίπτωση πολύτροπης λειτουργίας η συµπεριφορά προκύπτει ως ο συνδυασµός 

πολλαπλών TEM. Το αντίστοιχο φάσµα εµφανίζεται να είναι πιο πλατύ εξαιτίας των 

διαφορετικών µηκών κύµατος. 

Το διάγραµµα µακρινού πεδίου  FFP που σχετίζεται µε την Gaussian κοντινού πεδίου 

µπορεί να εκφραστεί και αυτό µε την Gaussian συνάρτηση και µε τη γωνία απόκλισης 

της δέσµης ∆θ η οποία δίνεται από τη σχέση: 

 

( )2 0.64 / 2sθ λ∆ =     (4.26) 
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Εφαρµόζοντας την παραπάνω σχέση για s=5µm και λ=1µm προκύπτει 

∆θ=0,03(rad)≈1,7°. Η γωνία αυτή είναι πιο µικρή απ’ ότι στα κλασικά ηµιαγωγικά 

λέιζερς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ VCSEL 
 
Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί αναλυτικά το µη γραµµικό κυκλωµατικό µοντέλο που 

αναπτύχθηκε για υψηλής ταχύτητας VCSELs, είτε συσκευασµένα είτε ολοκληρωµένα 

υβριδικά. Η πλήρης µοντελοποίηση του VCSEL γίνεται σε δύο στάδια. Στο παρόν 

κεφάλαιο περιγράφεται το κυκλωµατικό ισοδύναµο που περιλαµβάνει τόσο τα µη 

γραµµικά παρασιτικά που εισάγονται από τα διαφορετικά επίπεδα συσκευασίας και 

διασύνδεσης όσο και τα στοιχεία εισόδου του VCSEL τα οποία εξαρτώνται από το 

ρεύµα πόλωσης και την εσωτερική θερµοκρασία του στοιχείου, αποµονώνοντας δηλαδή 

την οπτική έξοδο του VCSEL από την είσοδο. Στο επόµενο κεφάλαιο, εισάγονται και οι 

διαφορικές εξισώσεις ρυθµού που περιγράφουν την παραγωγή φορέων και φωτονίων,  

έτσι ώστε το µοντέλο να αναπαραγάγει την πραγµατική λειτουργία του στοιχείου. Με 

αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται οµαδοποίηση των παραµέτρων του µοντέλου και 

ανάπτυξη µεθοδολογίας εξαγωγής των τιµών τους. Οι τιµές των παραµέτρων που 

χρησιµοποιεί το µοντέλο εισόδου εξάγονται από τις χαρακτηριστικές ρεύµατος-ισχύος-

τάσης του λέιζερ σε συνεχές ρεύµα και από µετρήσεις του συντελεστή ανάκλασης S11. 

Περιγράφονται αναλυτικά τα 2 στάδια της διαδικασίας εξαγωγής τους και 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων που ακολούθησαν µε τη χρήση 

του συγκεκριµένου µοντέλου και των τιµών για τις παραµέτρους του που εξήχθησαν. 

5.1 Η ανάγκη για µοντέλα οπτικοηλεκτρονικών στοιχείων 

Τα τελευταία χρόνια, όπως ήδη παρουσιάστηκε διεξοδικά σε προηγούµενο κεφάλαιο, τα 

οπτικοηλεκτρονικά προσελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον σε µια πληθώρα 

εφαρµογών, εµπλουτίζοντας τα κλασικά ηλεκτρονικά στοιχεία, όπως τα τρανζίστορ, µε 

φωτονικά στοιχεία, όπως οπτικές πηγές (π.χ. λέιζερ), ανιχνευτές (π.χ. φωτοδίοδοι) και 

µέσα µετάδοσης (π.χ. κυµατοδηγοί, φακοί και ολογράµµατα). Προφανώς, ο σχεδιασµός 

όλων αυτών των οπτικοηλεκτρονικών εφαρµογών θα επωφεληθεί σε µεγάλο βαθµό 

από τη χρήση εργαλείων σχεδιασµού µε τη βοήθεια υπολογιστή (computer-aided 

design tools, CAD tools) τα οποία επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση και την επαλήθευση 

της ορθής λειτουργίας ενός συγκεκριµένου συστήµατος πριν από την κατασκευή του, 

µειώνοντας µε αυτό τον τρόπο σηµαντικά το χρόνο σχεδιασµού. Αν και αυτή η µέθοδος  
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είναι αρκετά ανεπτυγµένη για τα ηλεκτρονικά στοιχεία, όπως είναι φανερό από την 

πληθώρα εµπορικών CAD πακέτων που υπάρχουν π.χ. Mentor Graphics, Cadence, τα 

αντίστοιχα οπτικοηλεκτρονικά βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε κάποια κλασικά βιοµηχανικά 

εργαλεία,όπως για παράδειγµα το SABER της Analogy [136], µπορούν να 

ενσωµατωθούν µοντέλα για οπτικοηλεκτρονικά στοιχεία ενώ και πιο εξειδικευµένα 

εργαλεία έχουν αναφερθεί τα οποία επικεντρώνονται στο σχεδιασµό και την 

προσοµοίωση οπτικοηλεκτρονικών συστηµάτων. Για παράδειγµα το iFROST [137] 

υποστηρίζει την οδηγούµενη από γεγονός (event-driven) προσοµοίωση 

οπτικοηλεκτρονικών αγωγών δεδοµένων, ενώ το iSMILE [138] ενσωµατώνει µοντέλα 

φωτονικών στοιχείων επιπέδου κυκλώµατος (circuit-level) σε περιβάλλον 

προσοµοίωσης τύπου SPICE. Αν και αυτές οι αρχικές προσπάθειες έχουν δείξει την 

αξία των οπτικοηλεκτρονικών CAD, η συνεχόµενη εξέλιξη τους εξαρτάται άµεσα από 

την αντίστοιχη ανάπτυξη των κατάλληλων µοντέλων για οπτικοηλεκτρονικά στοιχεία, 

ιδιαιτέρως για ηµιαγωγικά λέιζερ και φωτοανιχνευτές. Τελικά, αυτά τα µοντέλα είναι που 

θα χρησιµοποιηθούν στο σχεδιασµό και την προσοµοίωση πραγµατικών εφαρµογών.  

5.1.1 Μοντέλα για λέιζερ σε επίπεδο κυκλώµατος 

Μία µέθοδος για την προσοµοίωση ηµιαγωγικών λέιζερς είναι µε τη χρήση µοντέλων σε 

επίπεδο στοιχείου (device-level), όπου δηλαδή οι εσωτερικοί φυσικοί µηχανισµοί του 

στοιχείου περιγράφονται µε µεγάλη λεπτοµέρεια. Συχνά αυτά τα µοντέλα 

περιλαµβάνουν αναλύσεις 2 ή 3 διαστάσεων της χωρικής συµπεριφοράς ή και 

αναλυτική επίλυση των οπτικών χαρακτηριστικών. Για παράδειγµα, ο VISTAS [139] και 

ο MINILASE [140] είναι 2-διάστατοι προσοµοιωτές VCSEL και λέιζερ κβαντικού 

πηγαδιού  αντίστοιχα που συνδυάζουν τη σύνθετη προσοµοίωση των δυναµικών των 

φορέων, το οπτικό πεδίο του λέιζερ και την επίδραση της θερµοκρασίας. ∆υστυχώς, η 

έντονα υπολογιστική φύση τέτοιων προγραµµάτων, τα καθιστά όχι και τόσο ικανούς 

υποψήφιους για εργαλεία σχεδιασµού οπτικοηλεκτρονικών συστηµάτων. Τόσο γιατί οι 

τυπικές οπτικοηλεκτρονικές εφαρµογές αποτελούνται από πλήθος φωτονικών και 

ηλεκτρονικών στοιχείων, όσο και γιατί ο αριθµός των προσοµοιώσεων που απαιτούνται 

για τη βελτιστοποίηση των σχεδιαστικών παραµέτρων κάτω από συγκεκριµένες 

προδιαγραφές είναι πολύ µεγάλος. Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται µοντέλα µε 

λιγότερες υπολογιστικές απαιτήσεις. Φυσικά, θα πρέπει και αυτά να µπορούν να 

αναπαριστούν µε ακρίβεια τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των πραγµατικών στοιχείων 

[141]. Προς αυτή την κατεύθυνση, στα τελευταία είκοσι χρόνια σηµειώνεται διαρκώς 

αυξανόµενο ενδιαφέρον σε µοντέλα για λέιζερ τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

Κυριακή Μινόγλου 82 



Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα 

σε συνδυασµό µε  στοιχεία επιπέδου κυκλώµατος (circuit-level), όπως τρανζίστορ, 

αντιστάσεις και πυκνωτές. Αυτά τα µοντέλα διευκολύνουν το σχεδιασµό µονολιθικών και 

υβριδικών ολοκληρωµένων οπτικοηλεκτρονικών κυκλωµάτων, αφού επιτρέπουν την 

ακριβή προσοµοίωση των χαρακτηριστικών στα άκρα του λέϊζερ σε ένα περιβάλλον 

προσοµοίωσης επιπέδου κυκλώµατος όπως είναι για παράδειγµα το SPICE. Η 

πλειονότητα αυτών των µοντέλων, βασίζονται στην περιγραφή της συµπεριφοράς του 

λέιζερ βάση των εξισώσεων ρυθµού [141]-[157]. Oι Katz et al [142] εισήγαγαν ένα από 

τα πρώτα τέτοια µοντέλα, ένα RLC κύκλωµα που υλοποιούσε τις µικρού σήµατος 

εξισώσεις ρυθµού για τις πυκνότητες φορέων και φωτονίων. Μεγάλου σήµατος µοντέλα 

που χρησιµοποιούν µονότροπες εξισώσεις ρυθµού εισήχθηκαν από τον Tucker [143] 

και άλλα που λαµβάνουν υπόψη τους πολύτροπη λειτουργία από τον Habermayer 

[144]. Πρόσφατες προσπάθειες έχουν σηµειώσει αρκετές βελτιώσεις και λαµβάνουν 

υπόψη λεπτοµερειακά τη συµπεριφορά σύγχρονων λέιζερ όπως είναι τα κβαντικού 

πηγαδιού και τα VCSELs. Τελικά, η αυξηµένη αναγνώριση της αξίας των VCSELs είχε 

ως αποτέλεσµα την έρευνα για ανάπτυξη ισοδύναµων κυκλωµατικών µοντέλων [145], 

θέµα το οποίο πραγµατεύεται και αυτή η διδακτορική διατριβή. 

5.1.2 Η ανάγκη για ένα µη γραµµικό ισοδύναµο µοντέλο VCSEL  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα υψηλών ταχυτήτων VCSELs αποτελούν πλέον την 

τεχνολογία αιχµής στις οπτικές επικοινωνίες τόσο σε επίπεδο τοπικών δικτύων 

υπολογιστών (local area network, LAN) όσο ακόµα και σε διασυνδέσεις ανάµεσα σε 

ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Αυτό συνεπάγεται και την επείγουσα ανάγκη των 

σχεδιαστών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων για ένα αξιόπιστο και µικρής υπολογιστικής 

πολυπλοκότητας µη γραµµικό κυκλωµατικό ισοδύναµο µοντέλο για το VCSEL που θα 

προσοµοιώνει µε ακρίβεια τις σύνθετες  φωτονικές και µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωσης 

δοµές µέσα σε ένα ενοποιηµένο CAD περιβάλλον. Οι προηγούµενες προσπάθειες 

προσέγγισαν το πρόβληµα του VCSEL µοντέλου ως σύνολο. Σε γενικές γραµµές, οι 

προσεγγίσεις αυτές χρησιµοποιούν είτε ένα πολύ απλοποιηµένο µοντέλο για το 

εσωτερικό του στοιχείου είτε ένα υπεραπλουστευµένο κύκλωµα εισόδου. Γι’ αυτό το 

λόγο και αυτές οι προσεγγίσεις είναι περιορισµένης καταλληλότητας για το σχεδιαστή 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, ο οποίος χρειάζεται ένα ακριβές µη γραµµικό 

κυκλωµατικό ισοδύναµο µοντέλο για το VCSEL το οποίο θα µπορεί να προσοµοιώνει µε 

µεγάλη ακρίβεια τη µη γραµµική συµπεριφορά των υψίσυχνων συσκευασµένων 

(packaged) VCSELs. 
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Ο Mena [158] παρουσίασε ένα µοντέλο για το VCSEL σε επίπεδο κυκλώµατος αρκετά  

περιεκτικό και πλήρες, το οποίο βασιζόµενο στις εξισώσεις ρυθµού των φορέων, των 

φωτονίων και της θερµοκρασίας περιγράφει µε µεγάλη ακρίβεια τη συµπεριφορά του 

στοιχείου εσωτερικά. ∆υστυχώς, όσον αφορά την είσοδο του VCSEL, αυτή 

µοντελοποιείται απλοϊκά µε τη χρήση µιας σταθερής χωρητικότητας παράλληλα µε µια 

µη γραµµική πηγή τάσης ελεγχόµενη από ρεύµα, χωρίς κανένα άλλο παρασιτικό 

στοιχείο. Από την άλλη πλευρά, στις µελέτες που περιγράφονται στις αναφορές [159] 

και [160], τα µοντέλα που χρησιµοποιούνται για να προσεγγίσουν την ac απόκριση του 

οπτικού σήµατος εξόδου του VCSEL είναι απλουστευµένα κυκλώµατα αντίστασης- 

πηνίου- πυκνωτή (RLC) ή αντίστασης- πυκνωτή (RC) αντίστοιχα, ενώ τα παρασιτικά 

στοιχεία εισόδου υπολογίζονται ανεξάρτητα µέσω των µετρήσεων του συντελεστή 

ανάκλασης S11. Παροµοίως, η Honeywell [161] όσον αφορά την είσοδο του στοιχείου 

χρησιµοποιεί ένα κατανεµηµένο RLC κυκλωµατικό ισοδύναµο, το οποίο αποτελείται 

από δύο LC βαθµίδες και αντιστοιχεί στα παρασιτικά των συρµατικών δεσµών και της 

συσκευασίας, αλλά όσον αφορά το εσωτερικό στοιχείο αυτό µοντελοποιείται µε τη 

χρήση µόνο µιας αντίστασης. Η προσέγγιση της Honeywell δεν παρέχει µια 

µεθοδολογία για την εξαγωγή των παραµέτρων και οι τιµές που χρησιµοποιούνται για 

τα παρασιτικά υπολογίζονται κατ’ εκτίµηση από τα κατασκευαστικά στοιχεία του 

VCSEL. Μία ενδιαφέρουσα και λεπτοµερής ανάλυση σχετικά µε την µοντελοποίηση των 

συσκευασιών των λέιζερ (TO-56 και TO-46) παρουσιάζεται στην [162], όπου ο 

υπολογισµός των παρασιτικών γίνεται µε βάση τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά αλλά το 

VCSEL µοντελοποιείται ως µία απλή αντίσταση. Στην [163], χρησιµοποιείται µια 

διαφορετική προσέγγιση που στηρίζεται στην µέτρηση οπτικής απόκρισης µικρού 

σήµατος για τον προσδιορισµό της συνάρτησης µεταφοράς. Γι’ αυτό το λόγο η 

συχνότητα αποκοπής εξαιτίας των παρασιτικών, η συχνότητα συντονισµού και η 

συχνότητα απόσβεσης του VCSEL προσδιορίζονται µε µια διαδικασία βέλτιστης 

προσαρµογής (best fit). 

Στόχος αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η µελέτη και ανάπτυξη ενός µη 

γραµµικού κυκλωµατικού µοντέλου για το VCSEL το οποίο θα ξεπεράσει τους 

περιορισµούς που θέτουν οι µέχρι τώρα προσεγγίσεις. Πρώτον, το µοντέλο µας 

περιλαµβάνει µια εξίσωση για να περιγράψει µε ακρίβεια την εκθετική µορφή και την 

θερµοκρασιακή εξάρτηση της χαρακτηριστικής ρεύµατος-τάσης (I-V) του VCSEL. 

Επίσης, λαµβάνεται υπόψη η εξάρτηση της εσωτερικής χωρητικότητας του στοιχείου 

από την εξωτερική τάση πόλωσης και τέλος, χρησιµοποιείται ένα κατανεµηµένο RLC 

δικτύωµα εισόδου που προσοµοιώνει µε µεγάλη ακρίβεια τα παρασιτικά στοιχεία της 
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συσκεασίας στην είσοδο. Αντίθετα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στην [28], η 

προσέγγισή µας δεν απαιτεί την µέτρηση της οπτικής S21 για να προσδιορίσουµε τις 

παραµέτρους του ισοδύναµου κυκλώµατος εισόδου. Ο προσδιορισµός των τιµών όλων 

των παραµέτρων που σχετίζονται µε το µοντέλο απαιτεί την µέτρηση των dc 

χαρακτηριστικών ρεύµατος-φωτός-τάσης (I-L-V) καθώς και των ac S11 και S21 

παραµέτρων και γίνεται µε τη χρήση µιας µεθοδολογίας τριών σταδίων. 

5.2 Περιγραφή του µοντέλου 

Το κυκλωµατικό ισοδύναµο του VCSEL, δηλαδή το παρασιτικό κύκλωµα εισόδου, το 

εσωτερικό του στοιχείου και το κύκλωµα εξόδου, παρουσιάζεται στο σχήµα 5.1. Το 

µοντέλο όπως παρατηρούµε στο σχήµα 5.1 περιλαµβάνει στην έξοδο και τις εξισώσεις 

ρυθµού οι οποίες σχετίζονται µε το πλήθος των φορέων και των φωτονίων. Επειδή αυτό 

που καθορίζει τη συµπεριφορά του VCSEL είναι το Iopt, που διαρρέει την πηγή V(I,T), το 

οποίο καθορίζεται από το κύκλωµα εισόδου και το εσωτερικό VCSEL, είναι δυνατόν να 

µελετήσουµε τη συµπεριφορά του µοντέλου σε δύο στάδια. Αρχικά, αναλύεται το 

µοντέλο µε βάση την έξοδο που παίρνουµε στο Iopt  και αναπτύσσεται µεθοδολογία 

εξαγωγής των σχετικών παραµέτρων. Στη συνέχεια, υλοποιούνται και οι διαφορικές 

εξισώσεις ρυθµού φωτονίων και φορέων και µελετάται η συµπεριφορά του µοντέλου ως 

προς την οπτική ισχύ που λαµβάνεται στην έξοδο. Με αυτό τον τρόπο, καταφέρνουµε 

να χωρίσουµε το πλήθος των παραµέτρων σε οµάδες και να εξαχθούν οι αντίστοιχες 

τιµές µε µεθοδικότητα. Η ανάλυση που θα ακολουθήσει στο παρόν κεφάλαιο αφορά το 

παρασιτικό κύκλωµα εισόδου και το εσωτερικό VCSEL, ενώ στη συνέχεια (κεφ.6) 

συµπληρώνεται και ολοκληρώνεται το µοντέλο µε τις διαφορικές εξισώσεις παραγωγής 

φωτός.  

 

Σχήµα 5.1 Κυκλωµατικό ισοδύναµο του VCSEL µαζί µε τα παρασιτικά στοιχεία εισόδου 

 

Το αριστερό LRC δικτύωµα που αποτελείται από τα στοιχεία L0, R0 και C0 µοντελοποιεί 

τη διάταξη πάνω στην οποία συνδέουµε το VCSEL προκειµένου να γίνουν οι 

απαραίτητες µετρήσεις. Αυτό το κυκλωµατικό ισοδύναµο µπορεί να αλλάζει ανάλογα µε 
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τον τρόπο που συνδέεται το VCSEL µε τη µετρητική διάταξη. Για παράδειγµα, µπορεί 

να αντιπροσωπεύει µία πλακέτα ελέγχου (test board) ειδικά σχεδιασµένη για αυτό το 

σκοπό είτε ακόµα και την άµεση σύνδεση των ακροδεκτών του λέιζερ επάνω στον 

κατάλληλο προσαρµογέα (connector), έτσι ώστε να µπορεί να συνδεθεί µε τον αναλυτή 

δικτύου (vector network analyzer, VNA) και τις υπόλοιπες συσκευές µέτρησης. Οι 

επόµενες δύο  βαθµίδες αντιπροσωπεύουν τα παρασιτικά φαινόµενα που εισάγονται 

εξαιτίας της συσκευασίας του VCSEL και αποτελούνται από τα στοιχεία L1 και C1, σε 

συνδυασµό µε τα Lp και Cp που αντιπροσωπεύουν τους ακροδέκτες της συσκευασίας 

και τους συρµατικούς δεσµούς (wire bonds) αντίστοιχα. 

Το εσωτερικό του VCSEL προσοµοιώνεται µε µία αντίσταση Ra, η οποία είναι η 

αντίσταση εισόδου του VCSEL, µε την αντίσταση σειράς Rint  και µε τον παράλληλο 

συνδυασµό του πυκνωτή Cj µε την πηγή V(I,T). Επίσης, υπάρχει σε σειρά µε την πηγή 

η ιδανική δίοδος Dvcsel , η παρουσία της οποίας εξασφαλίζει την ορθή φορά του 

ρεύµατος Iopt. Πιο συγκεκριµένα, επειδή η πηγή V(I,T) είναι ένα ενεργό στοιχείο, υπάρχει 

η πιθανότητα να δηµιουργήσει ρεύµα αντίθετο από το Iopt το οποίο να ρέει προς την 

είσοδο του VCSEL, κάτι που δεν έχει φυσική σηµασία. Με τη χρήση της ιδανικής 

διόδου, αυτός ο κίνδυνος εξαλείφεται, ενώ η χρησιµότητα της πηγής V(I,T) στο να 

παρέχει σταθερή διαφορά δυναµικού, δεν επηρεάζεται.  

Ο πυκνωτής Cj αντιπροσωπεύει τη χωρητικότητα της διόδου επαφής p-n καθώς επίσης 

και τις χωρητικότητες των DBRs και του µονωτικού στρώµατος. Η µη γραµµική, 

εξαρτώµενη από τη θερµοκρασία, πηγή τάσης ελεγχόµενη από το ρεύµα στην είσοδο  

V(Ι,Τ) αντιπροσωπεύει την εσωτερική πτώση τάσης στην ενεργό περιοχή του VCSEL. 

Για να µοντελοποιήσουµε την εσωτερική αυτή πτώση τάσης χρησιµοποιούµε την 

παρακάτω  ηµι-εµπειρική σχέση (5.1) η οποία  εκφράζει τον σε σειρά συνδυασµό µιας 

εξαρτώµενης από θερµοκρασία αντίστασης µε µια τροποποιηµένη δίοδο p-n µε ρεύµα 

πόλωσης Ι και ρεύµα κορεσµού Is.  

0 0

0

ln 1in f
s

T T TV I R n
T T T I

I⎡ ⎤⋅
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +⎢ ⎥− ⎣ ⎦

    (5.1) 

Αναλύοντας λίγο παραπάνω την (5.1), ο όρος της εξαρτώµενης από τη θερµοκρασία 

αντίστασης Rin
.(To/T) περιλαµβάνει τις παραµέτρους Το που είναι µία ενεργή 

θερµοκρασία αναφοράς, Τ που είναι η εσωτερική θερµοκρασία του VCSEL και Rin που 

είναι εσωτερική αντίσταση του στοιχείου στη θερµοκρασία Το. Η αντίστροφη αυτή 

εξάρτηση της εσωτερικής αντίστασης από τη θερµοκρασία υποδηλώνει πως η 

ηµιαγωγική συµπεριφορά υπερισχύει στη συνηθισµένη θερµοκρασιακή κλίµακα 

λειτουργίας των VCSELs. Ο δεύτερος όρος της (5.1) αντιστοιχεί σε µία δίοδο µε θερµική 
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τάση που δίνεται από τη σχέση nf 
.(T.T0)/(T-T0) και µε ρεύµα κορεσµού Is που εξαρτάται 

από τη θερµοκρασία. Το ρεύµα Is περιγράφεται από την εξίσωση του µοντέλου της 

διόδου από το SPICE [164] (5.2) όπου nf  είναι ο παράγοντας ευαισθησίας θερµικής 

τάσης, Β είναι το ρεύµα κορεσµού στη θερµοκρασία Τ0, n είναι ο εκθέτης της 

θερµοκρασίας του ρεύµατος κορεσµού, Eg είναι το ενεργειακό χάσµα και K είναι η 

σταθερά του Boltzman. 

0

0

( )3
20
gE T Tn

K T T
s

TI B e
T

⋅ −

⋅ ⋅ ⋅⎛ ⎞= ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (5.2) 

Συγκρίνοντας τις εξισώσεις (5.1) και (5.2) µε τις αντίστοιχες (33) και (34) από την [158] 

παρατηρούµε τα τρία πρώτα σηµεία στα οποία διαφοροποιείται η προσέγγισή µας. 

Πρώτον, περιγράφουµε το ρεύµα κορεσµού Is µε µία εξίσωση που βασίζεται σε νόµους 

της φυσικής και όχι µε µία εντελώς εµπειρική σχέση. ∆εύτερον, η θερµική τάση δεν είναι 

µια απλή και σταθερή παράµετρος του µοντέλου αλλά φαίνεται καθαρά η εξάρτησή της 

από τη θερµοκρασία και τέλος η αντίσταση σειράς εξαρτάται από τη θερµοκρασία µε 

ένα περισσότερο αναλυτικό τρόπο. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως τόσο η (5.1) όσο και η (5.2) θεωρούνται ότι ισχύουν µόνο µέσα 

στην κλίµακα των θερµοκρασιών που γίνονται οι µετρήσεις και δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να εξαχθεί η θερµοκρασία λειτουργίας του VCSEL. Η ενεργός 

θερµοκρασία αναφοράς Το παίρνει τιµές αρκετά χαµηλότερες (συνήθως γύρω στους 

160°Κ) από τις συνηθισµένες θερµοκρασίες λειτουργίας των VCSELs. Αυτό πρακτικά 

έχει ως αποτέλεσµα ο δεύτερος όρος της (5.1) να περιορίζεται αριθµητικά και 

αποφεύγονται υπολογιστικά λάθη.   

Επιπλέον, η εσωτερική θερµοκρασία του VCSEL υπολογίζεται δυναµικά, µέσω της 

θερµικής εξίσωσης ρυθµού [158] (5.3) 

     

0( )amb th th
dTT T I V P R
dt

τ= + ⋅ − ⋅ − ⋅     (5.3) 

 

όπου Rth είναι η θερµική σύνθετη αντίσταση του VCSEL, τth είναι η θερµική σταθερά 

χρόνου (θεωρείται 1µs), Tamb είναι η θερµοκρασία περιβάλλοντος και P0 είναι η οπτική 

ισχύς εξόδου. Η θερµική ειδική αντίσταση µπορεί να µετρηθεί ανεξάρτητα µε εφαρµογή 

διαφόρων µεθόδων, όπως περιγράφεται για παράδειγµα στις [165], [166]. Η θερµική 

εξίσωση ρυθµού υλοποιείται µε τη χρήση ενός ισοδύναµου κυκλώµατος (σχ.5.2), το 

οποίο αποτελείται από ένα παράλληλο RC δικτύωµα µε R=Rth C=τth/Rth και το οποίο 
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οδηγείται από µία πολυωνυµική πηγή ρεύµατος Ith=Tamb/Rth +(IV-P0), έτσι ώστε η τάση 

στον κόµβο Τ να αντιστοιχεί στην εσωτερική θερµοκρασία του VCSEL. 

 

 

Σχήµα 5.2 Υλοποίηση της θερµικής εξίσωσης ρυθµού.  

 

Η εσωτερική χωρητικότητα του VCSEL µοντελοποιείται από την εξίσωση της επαφής p-

n από το SPICE [164] (5.4) µε την οποία λαµβάνονται υπόψη οι µη γραµµικότητες. Cjo 

είναι η χωρητικότητα επαφής µε µηδενική πόλωση, Fc και mp είναι συντελεστές 

διαβάθµισης (grading coefficients) και Φο είναι το εσωτερικό (built-in) δυναµικό της 

επαφής. Οι παράµετροι οι οποίες πρέπει να εξαχθούν είναι οι Cjo, Φο και mp ενώ ο Fc 

λαµβάνεται να έχει την τιµή 0,5 [158]. 
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  (5.4) 

 

5.3 Μεθοδολογία προσδιορισµού παραµέτρων 

Τα δεδοµένα που απαιτούνται για την εξαγωγή των παραµέτρων των εξισώσεων (5.1), 
(5.2) και (5.4) καθώς και των παρασιτικών στοιχείων της εισόδου προέρχονται τόσο 
από dc όσο και από ac µετρήσεις. Γι’ αυτό το λόγο και η διαδικασία που ακολουθήθηκε 
αποτελείται από δύο διαδοχικά στάδια. Αρχικά, µετρούµε σε dc τις χαρακτηριστικές 
ρεύµατος- φωτός- τάσης (I-L-V) σε διαφορετικές θερµοκρασίες περιβάλλοντος και 
παράγεται ένας πίνακας δεδοµένων µε βάση αυτές τις µετρήσεις. Σε συνθήκες 
λειτουργίας dc ο τελευταίος όρος της σχέσης (5.3) µπορεί να παραληφθεί και εποµένως 
η εσωτερική θερµοκρασία Τ  του VCSEL µπορεί εύκολα να υπολογιστεί µε βάση τα 
δεδοµένα του πίνακα µετρήσεων I-L-V. Πράγµατι, οι τιµές των µετρήσεων 
χρησιµοποιούνται στο εργαλείο βελτιστοποίησης (optimizer) OPSIM της Anacad, το 
οποίο µε εφαρµογή της τροποποιηµένης Levenberg-Marquardt µεθόδου εξάγει τις 
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παραµέτρους των (5.1) και (5.2) (π.χ.Rin, Το, nf, B, n και Eg ) καθώς και την τιµή που 
παίρνει το άθροισµα των αντιστάσεων Ro+Ra+Rint. Στην πραγµατικότητα η τιµή της Ra 
είναι πολύ µεγαλύτερη από την Ro (όπως θα φανεί και από τα αποτελέσµατα) και η 
διαφοροποίηση µεταξύ τους γίνεται κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, όπου η τιµή 
του αθροίσµατος Ro+Ra+Rint  επιβάλλεται ως περιορισµός. Στη συνέχεια, για το δεύτερο 
στάδιο της εξαγωγής παραµέτρων, χρησιµοποιούµε τις τιµές που έχουµε εξάγει από το 
πρώτο στάδιο για τη χαρακτηριστική I-V, δηλαδή τις παραµέτρους που σχετίζονται µε 
τις εξισώσεις (5.1) και (5.2). Αυτές, µαζί µε τα δεδοµένα των ac µετρήσεων, και πιο 
συγκεκριµένα τις µετρήσεις του συντελεστή ανάκλασης S11, είναι αρκετές για να 
προσδιορίσουµε τα παρασιτικά στοιχεία εισόδου  καθώς και όλες τις παραµέτρους της 
(5.4) (Cjo, Φο και mp). Αξίζει να σηµειωθεί πως οι µετρήσεις της S11, γίνονται µόνο σε µία 
θερµοκρασία περιβάλλοντος, θεωρώντας πως οι σηµαντικότερες επιδράσεις της 
θερµοκρασίας λαµβάνονται υπόψη κατά το πρώτο βήµα της διαδικασίας. 
Τυπικά αρχεία κώδικα που αναπτύχθηκαν παρουσιάζονται παρακάτω. Στο αρχείο 1 
παρουσιάζεται το κύκλωµα για την εξαγωγή των dc παραµέτρων. Όσον αφορά την 
σύνταξη των αρχείων, παρατηρούµε πως οι παράµετροι των οποίων οι τιµές θέλουµε 

να προσδιοριστούν συντάσονται µέσα σε θαυµαστικά (!). Επίσης, µε την εντολή .alter  
(αρχείο 1, γραµµές 44, 47, 50) θέτουµε πολλαπλές χαρακτηριστικές καµπύλες 
ρεύµατος-ισχύος ως στόχους στο πρόγραµµα προσοµοίωσης για τρεις διαφορετικές 
θερµοκρασίες, οι οποίες δίνονται σε µορφή πίνακα αναφοράς (αρχείο 1, γραµµές 43, 
46, 49, 52). Έχει παραληφθεί ο κώδικας που περιλαµβάνει τις µετρήσεις. Οι πηγές 
µηδενικής τάσης Vtot_cur και  Vopt_cur (αρχείο 1, γραµµές 16-19) χρησιµοποιούνται για να 
µας παρέχουν τη µέτρηση για το ρεύµα που διαρρέει την κάθε µία, δηλαδή για το ολικό 
και το οπτικό ρεύµα (current probes). Ως ολικό αναφερόµαστε στο ρεύµα που µπαίνει 
στο VCSEL και ως οπτικό στο ρεύµα που τελικά είναι αυτό που παράγει το φως στην 

έξοδο. Τέλος, µε την εντολή .optifil iv_a.opt (αρχείο 1, γραµµή 5), ορίζουµε το αρχείο 
βελτιστοποίησης που περιέχει τις αρχικές τιµές των µεταβλητών, τον τύπο της 
ανάλυσης του κυκλώµατος και τα όρια µέσα στα οποία θα πρέπει να κυµαίνεται το 
σφάλµα για αποδοχή της λύσης. Στο αρχείο 2 παρουσιάζεται το ίδιο κύκλωµα αλλά 
όπως βλέπουµε οι τιµές των dc παραµέτρων είναι ήδη γνωστές από το πρώτο βήµα 
(αρχείο 2, γραµµές 13, 23, 24, 43). Βλέπουµε πως χρησιµοποιείται µια πηγή συνεχούς 
τάσης V2 η οποία συνδέεται στην έξοδο του VCSEL (αρχείο 2, γραµµή 44). Εφόσον το 
δυναµικό του κόµβου opt_pow αντιπροσωπεύει την φωτεινή ισχύ εξόδου του VCSEL, 
και αφού ακόµα δεν έχουµε χρησιµοποιήσει τις τεχνικές υλοποίησης των διαφορικών 
εξισώσεων του φωτός όπως θα περιγραφεί παρακάτω, η πηγή αυτή εξασφαλίζει την 
ορθή λειτουργία παρέχοντας την σωστή τιµή δυναµικού, η οποία αντιστοιχεί στην 
πόλωση που εφαρµόζουµε. 
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Αρχείο 1 

1. design:   /parameter_extraction/ULM@4,25Gbps/iv.sp 
2. *Input and intrinsic model parameter extraction using multiple IV targets 
3. .VDELIM ! 
4. .EDELIM $ 
5. .optfil iv_a.opt 
6. .param fc=0.5 
7. *------------------------------------------------- 
8. .subckt vcsel pos_inp neg_inp opt_pow 
9. +  param:tamb=293 
10. .param 
11. + rtherm=900 ttherm=1e-6 
12. electrical representation of laser diode 
13. cj p1 neg_inp  value={(!cj0!*(1-v(p1)/!fo!)^(-!mp!)*(ABS(v(p1)-fc*!fo!)-(v(p1)-

fc*!fo!)))/(2*(fc*!fo!-v(p1)))-(((!cj0!/((1-fc)^(1+!mp!)))* 
14. (1-fc*(1+!mp!)+!mp!*v(p1)/!fo!))* 
15. (ABS(v(p1)-fc*!fo!)+(v(p1)-fc*!fo!)))/(2*(fc*!fo!-v(p1))) } 
16. Vtot_cur p0 p1 DC 0 
17. Htot_cur tot_cur 0 Vtot_cur 1 
18. Vopt_cur p2 x DC 0 
19. Hopt_cur opt_cur 0 Vopt_cur 1 
20. Rint p1 p2 !rint! 
21. Ra pos_inp p0 !ra! 
22. dvcsel1 x k1 diode1 
23. einp k1 neg_inp  VALUE= {(v(tot_cur)*!Rin!*!T1!/v(vcseltemp))+ 
24. !nf!*(v(vcseltemp)*!T1!/(v(vcseltemp)-!T1!))* 
25. LOG( 1+( v(tot_cur)/(!b!*(!T1!^(3/!n!))*(v(vcseltemp)^(-

 3/!n!))*exp(!a1!*(!T1!-v(vcseltemp))/(v(vcseltemp)*!T1!))) ) )  -0.7 } 
26. .model diode1 d area=10u 
27. temperature circuit: v(vcseltemp) = junction temperature 
28. rth vcseltemp 0  rtherm 
29. ctherm vcseltemp 0  {ttherm/rtherm} 
30. gtherm 0 vcseltemp  VALUE={tamb/rtherm+v(tot_cur)*v(pos_inp)-v(opt_pow)} 
31. .ENDs 
32. *---------------------------------------------------------------------------- 
33. .ic v(x1.vcseltemp)=296 
34. Cp p 0 !cp! 
35. Lp 4 p !lp! 
36. L1 3 4 !l1! 
37. C1 4 0 !c1! 
38. C0 3 0 !c0! 
39. L0 1 2 !l0! 
40. R0 2 3 !r0! 
41. Idc 0 1 DC 2m 
42. x1 p 0 opt_pow vcsel tamb=299 
43. E_I16 opt_pow 0 TABLE v(x1.tot_cur)=...( I-L measurements look-up table) 
44. .alter 
45. x1 p 0 opt_pow vcsel tamb=311 
46. E_I16 opt_pow 0 TABLE v(x1.tot_cur)= ...( I-L measurements look-up table) 
47. .alter 
48. x1 p 0 opt_pow vcsel tamb=323 
49. E_I16 opt_pow 0 TABLE v(x1.tot_cur)= ...( I-L measurements look-up table) 
50. .alter 
51. x1 p 0 opt_pow vcsel tamb=335 
52. E_I16 opt_pow 0 TABLE v(x1.tot_cur)= ...( I-L measurements look-up table) 
53. .end 

 
 

Κυριακή Μινόγλου 90 



Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα 

Αρχείο 2 
 

1. design:  /parameter_extraction/ULM@4.25Gbps/ spar_4ma.sp 
2. *extraction of parasitic parameters via S11 matching @ 4mA bias current (using 

previously dc extracted prameters)  
3. .VDELIM ! 
4. .EDELIM $ 
5. .optfil spar_a_4ma.opt 
6. .param fc=0.5 
7. *________________________________________________________________ 
8. .subckt vcsel pos_inp neg_inp opt_pow 
9. +  param:tamb=299 
10. .param 
11. + rtherm=900 ttherm=1e-6 
12. *extracted from previous I-V matching  
13. + Rin=56 T1=1.4406691E+02    nf=1.7061750E-04    b=4.2605235E-07    

a1=5.1672125E+03      n=2.6 
14. *________________________________________________________________ 
15. *electrical representation of laser diode 
16. cj p1 neg_inp  value={(!cj0!*(1-v(p1)/!fo!)^(-!mp!)*(ABS(v(p1)-fc*!fo!)-(v(p1)-

fc*!fo!)))/(2*(fc*!fo!-v(p1)))  -(((!cj0!/((1-fc)^(1+!mp!)))* 
17. (1-fc*(1+!mp!)+!mp!*v(p1)/!fo!))* 
18. (ABS(v(p1)-fc*!fo!)+(v(p1)-fc*!fo!)))/(2*(fc*!fo!-v(p1))) } 
19. Vtot_cur p0 p1  DC 0 
20. Htot_cur tot_cur 0 Vtot_cur 1 
21. Vopt_cur p2 x DC 0 
22. Hopt_cur opt_cur 0 Vopt_cur 1 
23. Rint p1 p2 3.6417811 
24. Ra pos_inp p0 5.7996868 
25. dvcsel1 x k1 diode1 
26. einp k1 neg_inp  VALUE= {(v(tot_cur)*Rin*T1/v(vcseltemp))+ 

    nf*(v(vcseltemp)*T1/(v(vcseltemp)-T1))* 
27. LOG( 1+( v(tot_cur)/(b*(T1^(3/n))*(v(vcseltemp)^(-3/n))*exp(a1*(T1- 

  v(vcseltemp))/(v(vcseltemp)*T1))) ) ) -0.7} 
28. .model diode1 d area=10u 
29. *_______________________________________________________________ 
30. temperature circuit: v(vcseltemp) = junction temperature 
31. rth vcseltemp 0  rtherm 
32. ctherm vcseltemp 0  {ttherm/rtherm} 
33. gtherm 0 vcseltemp  VALUE={tamb/rtherm+v(tot_cur)*v(pos_inp)-v(opt_pow)} 
34. .ENDs 
35. *________________________________________________________________ 
36. Idc 0 1 DC 4e-3 
37. Cp p 0 !cp! 
38. Lp 4 p !lp! 
39. L1 3 4 !l1! 
40. C1 4 0 !c1! 
41. C0 3 0 !c0! 
42. L0 2 1 !l0! 
43. R0 2 3 8.4965517E+00 
44. V2 opt_pow 0 DC 4.71925E-4 
45. *________________________________________________________________ 
46. Fport01 1 0  
47. x1 p 0 opt_pow vcsel tamb=297 
48. .end 
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5.4 Μετρήσεις και εξαγωγή παραµέτρων 

Για την εκτίµηση της εφαρµοσιµότητας του µοντέλου έγιναν µετρήσεις σε εµπορικά 

VCSELs διαφορετικών εταιρειών και µε διαφορετικά χαρακτηριστικά (συσκευασία, 

ταχύτητα λειτουργίας). Το κοινό στοιχείο είναι το µήκος κύµατος εκποµπής το οποίο 

είναι τα 850nm. Αρχικά, θα παρουσιαστούν οι µετρήσεις καθώς και τα στάδια της 

µεθόδου εξαγωγής των παραµέτρων αναλυτικά για δύο VCSELs της Lasermate. Στη 

συνέχεια θα παρουσιαστούν και άλλα αποτελέσµατα από διαφορετικά VCSELs, 

επισηµαίνοντας τις ιδιαιτερότητες που προέκυψαν κατά τη µελέτη τους. Στο παρακάτω 

σχήµα (σχ. 5.3) παρουσιάζονται τα όργανα που χρησιµοποιήθηκαν για τη µέτρηση των 

χαρακτηριστικών των VCSELs. Τα πειράµατα και οι µετρήσεις έγιναν µε τη χρήση 

κατάλληλου προγράµµατος σε υπολογιστή µε το εργαλείο LABVIEW. 

  

 
Σχήµα 5.3 Η διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση των I-L-V και S11 

χαρακτηριστικών σε διαφορετικές θερµοκρασίες. 

 

Οι µετρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στα εµπορικά VCSELs VCT-F85A41-3  και 

VCT-A85A41-3, τα οποία θα αναφέρουµε ως VCSEL-A και VCSEL-B αντίστοιχα, µε 

διάφραγµα οξειδίου, που λειτουργούν στα 850nm και σε ταχύτητες µέχρι 2,5Gb/s, µε 

Οπτική 
ίνα Μικροκυµατική 

πλακέτα
VCSEL

Πηγή ρεύµατος VNA

Βολτόµετρο

GPIB
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Hot plate

αµπερόµετρο 
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συσκευασία τύπου ΤΟ-46. Η διαφορά τους έγκειται στο παράθυρο από το οποίο βγαίνει 

το φως, αφού στο ένα είναι επίπεδο ενώ στο άλλο είναι σφαιρικός φακός. Και τα δύο 

VCSELs κολλήθηκαν σε ειδικές επιχρυσωµένες πλακέτες ελέγχου για να εξασφαλιστεί η 

ακρίβεια των µετρήσεων. Η τιµή της θερµικής αντίστασης τους πάρθηκε από τα στοιχεία 

του κατασκευαστή ως Rth=900°K/W.  
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Σχήµα 5.4 Οι χαρακτηριστικές (α) ρεύµατος-φωτός και (β) ρεύµατος-τάσης για το VCSEL-B 

σε διαφορετικές θερµοκρασίες περιβάλλοντος 

 

Ακολουθώντας τη µέθοδο που περιγράφηκε παραπάνω, οι πρώτες µετρήσεις που 

έγιναν ήταν οι χαρακτηριστικές I-L-V σε dc, σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος 27°C, 

45°C, 60°C και 80°C. Το ρεύµα πόλωσης κυµαινόταν από 0 έως 10mA µε βήµα 0,1mA 

(σχ.5.4 α και β). Έπειτα, µε χρήση του εργαλείου βελτιστοποίησης, OPSIM, µε δεδοµένα 

τις µετρήσεις και ξεκινώντας από αρχικές, υποθετικές και λογικές τιµές για τις 

παραµέτρους προσδιορίστηκε το πρώτο σετ των τιµών των παραµέτρων. Οι τιµές αυτές 

αναφέρονται στις Rin,Το, nf, B, n, Eg, Rint και Rα και γίνονται αποδεκτές γιατί αν 

χρησιµοποιηθούν στο µοντέλο οι χαρακτηριστικές I-V που αναπαράγονται συµπίπτουν 

σχεδόν απόλυτα µε τις µετρήσεις (σχ.5.5, 5.6).  

Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, γίνονται οι µετρήσεις του συντελεστή 

ανάκλασης S11 σε ρεύµα πόλωσης 3, 5 και 8mA και για συχνότητες από 3MHz έως 

3GHz. ∆ίνονται τα δεδοµένα αυτά στο εργαλείο βελτιστοποίησης το οποίο, 

χρησιµοποιώντας το µοντέλο µε τις τιµές για τις παραµέτρους που κατέληξε από το 

προηγούµενο βήµα, εξάγει και το δεύτερο σετ, δηλαδή τις L0, R0, C0, L1, C1, Lp, Cp, Cjo, 

Φο και mp. Σ’ αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί πως αρχικά χρησιµοποιήσαµε 

πολλαπλούς «στόχους», δηλαδή διαφορετικές χαρακτηριστικές καµπύλες µε τις οποίες 
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έπρεπε ταυτόχρονα να ταιριάξει η προσοµοίωση (για παράδειγµα οι µετρήσεις της S11 

σε τρεις διαφορετικές πολώσεις). Έπειτα, τροποποιήσαµε την διαδικασία έτσι ώστε το 

εργαλείο προσοµοίωσης να έχει µόνο ένα «στόχο» (για παράδειγµα την καµπύλη της 

S11 όταν η πόλωση είναι 5mA). 
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Σχήµα 5.5 Μετρήσεις (σηµεία) και προσοµοίωση (συνεχής 

γραµµή) της χαρακτηριστικής ρεύµατος-τάσης για το VCSEL-A 

σε 4 διαφορετικές θερµοκρασίες 
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Σχήµα 5.6 Μετρήσεις (σηµεία) και προσοµοίωση 

(συνεχής γραµµή) της χαρακτηριστικής ρεύµατος-τάσης 

για το VCSEL-Β σε 4 διαφορετικές θερµοκρασίες  
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Παρατηρήσαµε πως οι τελικές τιµές των παραµέτρων καθώς και το σφάλµα ανάµεσα 

στις πραγµατικές και τις προσοµοιωµένες καµπύλες παραµένει σχεδόν αµετάβλητο, 

ενώ αντίθετα ο υπολογιστικός χρόνος που απαιτείται από το εργαλείο µειώνεται σε 

σηµαντικό βαθµό. Γι’ αυτό το λόγο, συµπεράναµε πως οι τιµές που εξάγονται µε τη 

χρήση των µετρήσεων από µία µόνο πόλωση είναι ικανές να αναπαραγάγουν την 

πραγµατική συµπεριφορά του κυκλώµατος για διαφορετικά ρεύµατα πόλωσης. Η όλη 

διαδικασία που περιγράφηκε χρειάζεται µόνο µερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί, σε ένα 

τυπικό σταθµό εργασίας (workstation) UNIX. 

Οι τιµές που εξήχθησαν καθώς και οι αρχικές υποθέσεις για τις παραµέτρους των δύο 

VCSELs δίνονται στον πίνακα 5.1. Όπως παρατηρούµε, οι τιµές των παραµέτρων που 

εξήχθησαν για τα δύο VCSELs είναι παρόµοιες, γεγονός που δικαιολογείται αν 

σκεφτούµε πως πρόκειται για δύο λέιζερ της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας και µε ίδια 

χαρακτηριστικά. Από το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας προκύπτουν οι καµπύλες που 

φαίνονται στα σχήµατα 5.7 και 5.8. Πρόκειται για τις µετρήσεις και τις προσοµοιώσεις 

της S11 για τα δύο διαφορετικά VCSELs, µε ρεύµα πόλωσης 5mA. Η συχνότητα 

κυµαίνεται από 3MHz έως τα 3GHz και το µέγιστο µέσο σφάλµα είναι 6,1%. Στο σχήµα 

5.9 βλέπουµε πως, αν και οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή της 

προσοµοιωµένης S11 είχαν εξαχθεί µε χρήση δεδοµένων σε πόλωση 5mA, η σύγκλιση 

που εµφανίζει η καµπύλη αυτή µε την καµπύλη της πραγµατικής µέτρησης µε πόλωση 

8mA είναι πάρα πολύ καλή. Αυτή η καλή σύµπτωση των δύο χαρακτηριστικών στις δύο 

πολώσεις υποδηλώνει επίσης το γεγονός ότι το µοντέλο λαµβάνει επαρκώς υπόψη του 

τα θερµικά φαινόµενα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγωγής των τιµών των 

παραµέτρων του. 

Επιπλέον, από τα σχήµατα 5.10(α) και (β) παρατηρούµε πως οι καµπύλες στις 3 

διαφορετικές πολώσεις διαφέρουν κυρίως σε συχνότητες χαµηλότερες από 2GHz, όπου 

κυρίαρχος παράγοντας είναι η εξαρτώµενη από το ρεύµα συµπεριφορά του εσωτερικού 

VCSEL. Σε υψηλότερες συχνότητες, η σύνθετη αντίσταση εισόδου επηρεάζεται κατά 

κύριο λόγο από τα παρασιτικά της ΤΟ-46 συσκευασίας και γι’ αυτό το λόγο οι διαφορές 

ανάµεσα στις δύο καµπύλες ελαχιστοποιούνται. 
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Πίνακας 5.1 Τιµές που εξήχθησαν για τις παραµέτρους του µοντέλου 

µετά την εφαρµογή της µεθοδολογίας για τα δύο διαφορετικά VCSELs 

 Παράµετρος Αρχική τιµή VCSEL-A VCSEL-B 

Rin (Ω) 45 22.061 39.048 

T0 (°K) 170 154.754 168.648 

nf (V/°K) 2e-4 2.008e-4 1.932e-4 

B (A) 2e-5 1.877e-5 1.348e-5 

Eg/2K 6e3 5.908e3 5.738e3 

n 2 2.385 2.6 

Ra (Ω) 20 28.425 10 

Ε
ξή
χθ
ησ
αν

 α
π
ό 

D
C

 µ
ετ
ρή
σε
ις

 

Rint (Ω) 5 0.175 1.019 

Cjo (pF) 0.5 0.149 0.112 

Φo (eV) 0.7 0.913 0.699 

mp 2.3 1.399 0.145 

Cp (pF) 40 0.223 0.375 

Lp (nH) 5 0.06 0.01 

C1 (pF) 7 4.859 5.144 

L1 (nH) 11 2.339 2.198 

C0 (pF) 1.4 3.527 3.695 

L0 (nH) 3.2 2.702 2.649 

Ε
ξή
χθ
ησ
αν

 α
π
ό 

A
C

 µ
ετ
ρή
σε
ις

 (π
όλ
ω
ση

 

5 
m

A
) 

R0 (Ω) 2 0.001 0.005 

         

3GHz 3GHz 

2GHz 2GHz 
3MHz 3MHz 
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3GHz 

2GHz 
3MHz 

Σχήµα 5.9 Μετρήσεις (σηµεία) και προσοµοίωση (συνεχής 

γραµµή) της S11 για το VCSEL-Α σε πόλωση 8mA µε χρήση 

των παραµέτρων που εξήχθησαν για πόλωση 5mA 

 

Σχήµα 5.10 Προσοµοιώσεις για διαφορετικές πολώσεις (α) του VCSEL-A και (β) 

του VCSEL-B µε τις τιµές των παραµέτρων του πίνακα 1  

5.5  Μελέτη του µεταβλητού πυκνωτή Cj  

Παρακάτω θα αναφερθούµε πιο αναλυτικά στη µελέτη του κυκλωµατικού ισοδύναµου  

όσον αφορά την παρουσία του µεταβλητού πυκνωτή Cj. Χρησιµοποιήθηκαν VCSELs 

της εταιρείας ULM Photonics και πιο συγκεκριµένα τα ULM850-04-TT-C46 που 

λειτουργούν στα 850nm, σε TO-46 flat window συσκευασία και ταχύτητα µέχρι τα 

4,25Gb/s. Τα συγκεκριµένα VCSELs δεν κολλήθηκαν επάνω σε δοκιµαστική πλακέτα 

αλλά συνδέθηκαν κατευθείαν σε έναν SMA προσαρµογέα (connector) και από αυτόν 

στα όργανα δοκιµής και την πηγή. Εποµένως, το κύκλωµα που αντιπροσωπεύει την 
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πλακέτα δοκιµής στην συγκεκριµένη περίπτωση έχει µεταβληθεί, δυνατότητα την οποία  

είχαµε αναφέρει από την αρχή του κεφαλαίου. Οι αλλαγές σε σχέση µε το µέχρι τώρα 

κυκλωµατικό ισοδύναµο είναι πως έχει παραλειφθεί ένα δικτύωµα L-C, ενώ το 

υπόλοιπο µοντέλο που περιγράφει τα παρασιτικά στοιχεία εισόδου και τα εσωτερικά 

στοιχεία του VCSEL έχει παραµείνει όπως πριν. Οι τιµές για τα στοιχεία του 

κυκλώµατος βγήκαν µε τη γνωστή µεθοδολογία. Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο πυκνωτής Cj 

είναι µεταβλητός και εξαρτάται από την τάση στα άκρα του.  

Έγιναν υπολογισµοί για τις τιµές που παίρνει ο πυκνωτής Cj ανάλογα µε τις 

παραµέτρους που βγαίνουν, έτσι ώστε να οδηγούν σε αποδεκτά αποτελέσµατα. 

Παρατηρήσαµε πως µε τις ίδιες τιµές για τις παραµέτρους Cp, Lp, Co και Lo  µπορούµε 

να πάρουµε  εξίσου καλή σύµπτωση του µετρούµενου και του προσοµοιωµένου S11 

συντελεστή ανάκλασης (Μέσο σφάλµα %=10.69 ή 10,27) χρησιµοποιώντας δύο 

διαφορετικά σετ για τις παραµέτρους Cjo, Φο και mp. Στον πίνακα 5.2 συνοψίζονται οι 

διαφορετικές τιµές για αυτές τις παραµέτρους και οι αντίστοιχες τιµές για τον πυκνωτή Cj 

που προκύπτουν για τυχαίες τιµές του δυναµικού Vp του κόµβου στον οποίο συνδέεται. 

Όπως φαίνεται από την τρίτη στήλη οι τιµές που έχουν νόηµα είναι αυτές που 

προκύπτουν από το πρώτο set παραµέτρων. (Αυτό άλλωστε γίνεται πιο ξεκάθαρο αν 

σκεφτούµε πως µια χωρητικότητα 0,72pF αντιστοιχεί σε 73kΩ στα 3ΜHz ή 221Ω 

στο1GHz ή 73Ω στα 3GHz ενώ µια χωρητικότητα 1,32fF αντιστοιχεί σε 40ΜΩ στα 3ΜHz 

ή 120kΩ στο 1GHz ή 40kΩ στα 3GHz !) 

Πίνακας 5.2 ∆ιαφορετικές τιµές των παραµέτρων του 

πυκνωτή Cj  και υπολογισµός του Cj. 

Cjo Φο mp Cj

18.812fF 0.847 2.12 0.72pF (@Vp=2V) 

1fF 1.2 0.1 1.32fF (@Vp=2V) 

 

Όσον αφορά την εξίσωση του πυκνωτή Cj (5.4) που χρησιµοποιούµε στο µοντέλο µας 

και τα υπολογιστικά προβλήµατα που πιθανόν να εισάγει στην ανάλυση του 

κυκλώµατος, παρατηρούµε στα παρακάτω γραφήµατα (σχήµα 5.11) πως µε τη χρήση 

της λαµβάνονται υπ’ όψιν οι µη γραµµικότητες για τάσεις Vp µικρότερες από το γινόµενο 

fc.Φο. Αν χρησιµοποιούσαµε το συνηθισµένο µοντέλο για τη χωρητικότητα τότε θα την 

θεωρούσαµε γραµµική µε αποτέλεσµα να µπορεί να πάρει ακόµα και αρνητικές τιµές, 

καµίας φυσικής σηµασίας. Τα παρακάτω γραφήµατα προέκυψαν για τις τιµές των 

παραµέτρων που αναφέρονται στον πίνακα 5.4. 
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(α)         (β) 

Σχήµα 5.11 Οι τιµές που παίρνει η χωρητικότητα Cj ανάλογα µε το αν υπολογίζονται µε 

βάση την εξίσωση (5.4) (µπλε γραµµή) ή µε την απλοποιηµένη περίπτωση (ροζ γραµµή) σε 

κλίµακα µέχρι τα 4V (α) και σε µεγέθυνση (β) 

 

Μετά τη µελέτη των παραπάνω στοιχείων εφαρµόστηκε η διαδικασία εξαγωγής 

παραµέτρων για το µοντέλο, τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στα 

παρακάτω γραφήµατα (σχήµατα 5.12 και 5.13). Στον πίνακα 5.3 συνοψίζονται οι τιµές 

που προκύπτουν για το µοντέλο στο οποίο καταλήξαµε. Σε έγχρωµο φόντο έχουµε τις 

αντιστάσεις του κυκλώµατος µας (αυτές παίζουν σηµαντικό ρόλο στην dc ανάλυση). 

Επίσης, παρατηρούµε ποιες παράµετροι αντιστοιχούν σε κάθε στοιχείο του µοντέλου 

καθώς και αυτές που έχουν προκύψει από την dc ανάλυση και εποµένως µένουν 

σταθερές και δεν παίζουν ρόλο στις S11 παραµέτρους (ac ανάλυση). Τέλος, η 

υπολογιζόµενη τιµή του πυκνωτή Cj από τις παραµέτρους του (στα 2V σε pF και στα 

3GHz σε Ohm) πιστοποιεί πως οι τιµές αυτές έχουν φυσική σηµασία. Ακολουθούν η 

γραφική παράσταση των dc µετρήσεων σε σχέση µε την προσοµοίωση σε τέσσερις 

θερµοκρασίες καθώς και τα Smith διαγράµµατα S11 για τις αντίστοιχες πολώσεις που 

αναφέρουµε στον πίνακα. 
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Πίνακας 5.3 Οι τιµές των παραµέτρων που προκύπτουν για 

σύγκλιση σε τρεις διαφορετικές πολώσεις. 

πόλωση   4mA 6mA 8mA 

L0 (nH) 2.89172 2.68211 2.51244 
R0 (Ω) 8.4965517 
C0 (pF) 0.903245 0.804981 0.776893 
Lp (nH) 5.6326 6.54533 7.04408 

Κύκλωµα 

εισόδου 

Cp (pF) 0.544298 0.1 0.757822 
Cj0 (pF) 0.2 0.187851 0.0899765 
Φο (eV) 0.7 0.7 0.7 Cj

mp 2.5 2.5 2.5 

   
@2V:Cj=14.46pF 

Cj@3GHz=> 

3.67 Ohm 

@2V:Cj=13pF 

Cj@3GHz=> 

4 Ohm 

@2V:Cj=6,5pF 

Cj@3GHz=> 

8,16 Ohm 

 Ra (Ω) 5.7996868 

 Rint (Ω) 3.6417811 

Rin (Ω) 56 

T0(°K) 144.06691 

nf  (V/°K) 1.706175e-4

B (A) 0.42605235e-6

Eg/2K 516.721225 

V(I,T) 

n 2.6 

1,0m 2,0m 3,0m 4,0m 5,0m 6,0m 7,0m 8,0m 9,0m 10,0m

1,4

1,5

1,7

1,8

2,0

2,1

τά
ση

 (V
)

ρεύµα (A)

 26oC
 38oC
 50oC
 62oC

 

Σχήµα 5.12 Μετρήσεις (σηµεία) και προσοµοίωση (συνεχής γραµµή) της 

χαρακτηριστικής ρεύµατος-τάσης σε 4 διαφορετικές θερµοκρασίες για το 

VCSEL ULM850-04-TT-C46 

Κυριακή Μινόγλου 100 



Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα 

 
   (α) 

(β)        (γ) 

Σχήµα 5.13 (α) Μετρήσεις S11 σε 3 διαφορετικές πολώσεις, (β) πρ

3 διαφορετικές πολώσεις (4, 6 και 8mA) και (γ) σύγκριση µετ

προσοµοιώσεις για παραµέτρους που εξήχθησαν από διαφορετ

 

Παρατηρώντας το σχήµα 5.13(β) διαπιστώνουµε πως το µοντέλο

στις αλλαγές του ρεύµατος πόλωσης ακριβώς µε τον ίδιο τ

πραγµατικό VCSEL 5.13(α), ενώ στο 5.13(γ) γίνεται φανερό πως 

πολύ καλή σύγκλιση µετρούµενων και προσοµοιωµένων S11 ac 

χρήση των παραµέτρων που προέκυψαν από οποιαδήποτ

εφαρµόστηκε η διαδικασία εξαγωγής παραµέτρων. Επίσης, παρατ

5.3 γίνεται φανερή η πολλαπλότητα των λύσεων για τις τιµές των π

χαρακτηριστικό δεν κρίνεται ως απαγορευτικό εφόσον, όπως απο

Προσοµοιώσεις στα 4mA µε παραµέτρους 
που βγήκαν στα 4mA 

Προσοµοιώσεις στα 6mA µε παραµέτρους 
που βγήκαν στα 4mA 

Προσοµοιώσεις στα 8mA µε παραµέτρους 
που βγήκαν στα 4mA 

Μετρήσεις στα 8m

Προσοµοιώσεις στα 8mA
που βγήκαν σ

Προσοµοιώσεις στα 8mA
που βγήκαν σ

Προσοµοιώσεις στα 8mA
που βγήκαν σ

Κυριακή Μινόγλου 101 
Μετρήσεις S11 στα 4mA
Μετρήσεις S11 στα 6mA
Μετρήσεις S11 στα 8mA
 

οσοµοιώσεις σε 

ρήσεων µε 

ικές συγκλίσεις. 

 µας ανταποκρίνεται 

ρόπο όπως και το 

τελικά πετυχαίνουµε 

αποκρίσεων µε την 

ε πόλωση και να 

ηρώντας τον πίνακα 

αραµέτρων. Αυτό το 

δείχθηκε στο σχήµα 

A 

 µε παραµέτρους 
τα 8mA 

 µε παραµέτρους 
τα 6mA 

 µε παραµέτρους 
τα 4mA 



Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα 

5.13, οποιοδήποτε σετ παραµέτρων και να χρησιµοποιήσουµε, καταλήγουµε σε πολύ 

καλή σύγκλιση προσοµοίωσης και πραγµατικής συµπεριφοράς.  

 

5.6  Μέτρηση της πλακέτας ελέγχου και αξιοποίηση των δεδοµένων 

Για την επιβεβαίωση και την πιστοποίηση της εφαρµοσιµότητας του µοντέλου και της 

προτεινόµενης µεθοδολογίας εξαγωγής των παραµέτρων, έγιναν µετρήσεις και σε 

VCSELs διαφορετικών συσκευασιών. Πρόκειται για µελέτη των VCSELs TLC P85A416-

3 της Lasermate που λειτουργούν µέχρι τα 2.5Gb/s στα 850nm, σε LC-TOSA 

συσκευασία. Η διαφορά στη µεθοδολογία που θα ακολουθήσει σε σχέση µε την 

προαναφερθείσα είναι πως προσπαθήσαµε να αποµονώσουµε την πλακέτα πάνω στην 

οποία συνδέεται το VCSEL για τις µετρήσεις και να µετρήσουµε τη συµπεριφορά της 

ανεξάρτητα. Η σκέψη ήταν, µε τις µετρήσεις που θα πάρουµε µόνο από την πλακέτα να 

µπορέσουµε να την αποµονώσουµε από το συνολικό µοντέλο. Οι µετρήσεις που έγιναν 

για την πλακέτα ήταν πρώτον όταν δεν υπήρχε τίποτα συνδεδεµένο σε αυτήν (open 

circuit) και δεύτερον όταν είχαµε βραχυκυκλώσει µε έναν αγωγό τους ακροδέκτες όπου 

κανονικά συνδέεται το VCSEL (short circuit). Το κυκλωµατικό ισοδύναµο µε το οποίο 

µοντελοποιήσαµε την συγκεκριµένη πλακέτα δοκιµής φαίνεται στο σχήµα 5.14. 

  

 

 

Σχήµα 5.14 Το µοντέλο της διάταξης δοκιµής. Φαίνεται ο αγωγός 

βραχυκύκλωσης (Rshort, Lshort). 

Οι µετρήσεις της πλακέτας σε σύγκριση µε τις προσοµοιώσεις του µοντέλου δείχνουν 

πως για τις τιµές των παραµέτρων που εξήχθησαν (πίνακας 5.4) η σύγκλιση είναι πάρα 

πολύ καλή (σχήµα 5.15). Πιο αναλυτικά, στο σχ. 5.15 παρουσιάζονται τα Smith 

διαγράµµατα S11 για τις µετρήσεις και τις προσοµοιώσεις της πλακέτας. Για λόγους 

ευκρίνειας, µιας και οι καµπύλες µετά από κάποια συχνότητα συµπίπτουν, δίνονται τα 

αποτελέσµατα για open µέχρι τα 1,7GHz και short µέχρι τα 0,856GHz, η σύγκλιση όµως 

είναι καλή σε όλο το εύρος των συχνοτήτων που µας ενδιαφέρει. 
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Πίνακας 5.4 Τιµές των παρασιτικών στοιχείων του κυκλώµατος της πλακέτας δοκιµής 

Lf0 Cf0 Lf1 Cf1 Rf1 Rshort Lshort

2.35n 3.48p 2.42n 6.519p 0.349 0.0508 26.74n 

 

 
(α)        (β) 

Σχήµα 5.15 Open (α) και short (β) µετρήσεις (σηµεία) και προσοµοιώσεις 

(συνεχής γραµµή) για την πλακέτα δοκιµών. 

 

Οι τιµές που προέκυψαν για τα στοιχεία Lf0, Cf0, Lf1, Cf1 και Rf1 εφόσον έχουν πλέον 

προσδιοριστεί θα χρησιµοποιηθούν ως σταθερές στην µετέπειτα εφαρµογή της µεθόδου 

εξαγωγής των παραµέτρων για ολόκληρο το µοντέλο. Για να είµαστε πιο ακριβείς, για 

καλύτερη σύγκλιση και αποφυγή αριθµητικών αοριστιών, θα δώσουµε τη δυνατότητα 

στο εργαλείο βελτιστοποίησης να επηρεάσει και αυτές τις παραµέτρους, σε πολύ µικρό 

όµως ποσοστό (<5%). Με αυτόν τον τρόπο δεν αλλάζει κάτι στην ορθότητα των 

αποτελεσµάτων της µεθόδου αποµόνωσης και εξαγωγής των παραµέτρων της 

πλακέτας ελέγχου η οποία  έχει ήδη πραγµατοποιηθεί.  

Εφαρµόζουµε τη µέθοδο εξαγωγής παραµέτρων που περιγράφηκε αναλυτικά στην 

αρχή του κεφαλαίου, έχοντας πλέον προσδιορίσει τις τιµές ορισµένων παρασιτικών 

στοιχείων της εισόδου. Οι µετρήσεις στις οποίες βασίστηκε η µεθοδολογία είναι όπως 

και πριν dc ρεύµα- τάση- οπτική ισχύς και ac S11 παράµετρος. Παρατηρούµε από τις 

αντίστοιχες καµπύλες µετρήσεων και προσοµοιώσεων πως η σύγκλιση είναι πάρα πολύ 

καλή και για τις τρεις θερµοκρασίες µέτρησης στο dc (σχήµα 5.16) αλλά και για την 

πόλωση των 3mA στο ac (σχήµα 5.17). Οι τιµές τελικά των παραµέτρων του µοντέλου 

που εξάγονται συνοψίζονται στον πίνακα 5.5.  
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Σχήµα 5.16 Μετρήσεις (σηµεία) και προσοµοίωση (συνεχής γραµµή) της 

χαρακτηριστικής ρεύµατος-τάσης σε 3 διαφορετικές θερµοκρασίες 

 
Πίνακας 5.5 Τιµές που εξήχθησαν για τις παραµέτρους του 

µοντέλου µετά την εφαρµογή της µεθοδολογίας 

 
 Παράµετρος Τιµή 

Rin (Ω) 16 

T0 (°K) 181.566 

nf (V/°K) 1.993e-4

B (A) 3.219e-5

Eg/2K 5.559e3 

n 2.6 

Ra (Ω) 18 

Ε
ξή
χθ
ησ
αν

 α
π
ό 

D
C

 µ
ετ
ρή
σε
ις

 

Rint (Ω) 0.245 

Cjo (pF) 0.129 

Φo (eV) 1.104 

mp 1.355 

Cp (pF) 0.1 

Lp (nH) 4.940 

C1 (pF) 1.668 Ε
ξή
χθ
ησ
αν

 α
π
ό 

A
C

 

µε
τρ
ήσ
ει
ς 

(π
όλ
ω
ση

 3
 m

A
) 

L1 (nH) 4.341 
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Cf1 (pF) 6.2 

Lf1 (nH) 2.31 

Rf1 (Ω) 0.35 

Cf0 (pF) 3.563 

Στ
οι
χε
ία

 π
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κέ
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ς 

δο
κι

µή
ς 

Lf0 (nH) 2.421 
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(β) 

 
(γ) 

Σχήµα 5.17 Μετρήσεις (κόκκινα σηµεία) και προσοµοίωση (µπλε σηµεία) 

της S11  σε µορφή πραγµατικού και φανταστικού µέρους (α), (β) και σε 

Smith Chart (γ) για πόλωση 3mA και συχνότητα µέχρι τα 2,6GHz 
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Παρατηρώντας τον πίνακα 5.5 βλέπουµε πως οι τιµές που προκύπτουν δεν απέχουν 

πολύ σε σχέση µε αυτές που είχαµε καταλήξει για τα VCSEL-A και VCSEL-B (πίνακας 

5.1), αν και κάτι τέτοιο να συνέβαινε δεν θα ήταν απαγορευτικό (στο θέµα της 

µοναδικότητας των λύσεων θα αναφερθούµε παρακάτω). Επίσης παρατηρούµε πως το 

µοντέλο µας καταφέρνει να έχει σύγκλιση µε τιµές για τα παρασιτικά στοιχεία εισόδου 

της πλακέτας που κυµαίνονται <5% σε σχέση µε αυτές που είχαµε εξάγει κατά την 

αποµωνοµένη µελέτη της πλακέτας (σύγκριση του πίνακα 5.4 και 5.5), επαληθεύοντας 

την αρχική µας πρόβλεψη.  

5.7 Συµπεράσµατα 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε αναλυτικά το µη γραµµικό κυκλωµατικό µοντέλο 

εισόδου για υψηλής ταχύτητας συσκευασµένα VCSELs που αναπτύξαµε. Το µοντέλο 

που προτείνουµε επιτυγχάνει να ξεπεράσει τους περιορισµούς που θέτουν οι µέχρι 

τώρα προσεγγίσεις οι οποίες χρησιµοποιούν είτε ένα πολύ απλοποιηµένο µοντέλο για 

το εσωτερικό του στοιχείου είτε ένα υπεραπλουστευµένο κύκλωµα εισόδου. Γι αυτό το 

λόγο, συµπεριλάβαµε µια εξίσωση ακριβούς περιγραφής της εκθετικής µορφής και της 

θερµοκρασιακής εξάρτησης της χαρακτηριστικής ρεύµατος-τάσης (I-V) του VCSEL. 

Επίσης, η εξάρτηση της εσωτερικής χωρητικότητας του στοιχείου από την εξωτερική 

τάση πόλωσης λήφθηκε υπόψη και τέλος, χρησιµοποήθηκε ένα κατανεµηµένο RLC 

δικτύωµα εισόδου που προσοµοιώνει µε µεγάλη ακρίβεια τα παρασιτικά στοιχεία της 

συσκεασίας στην είσοδο. Οι χαρακτηριστικές ρεύµατος-ισχύος-τάσης (I-L-V) του λέιζερ 

σε συνεχές ρεύµα και οι µετρήσεις του συντελεστή ανάκλασης S11 αποτελούν τα 

µοναδικά δεδοµένα που χρειάζεται ο σχεδιαστής για να εξάγει τις τιµές των 

παραµέτρων που χρησιµοποιεί το µοντέλο. Περιγράφηκαν και αναλύθηκαν τα 2 στάδια 

της διαδικασίας εξαγωγής παραµέτρων καθώς και η µελέτη που έγινε σχετικά µε την 

τιµή που µπορεί να πάρει ο εσωτερικός µεταβλητός πυκνωτής. Τα αποτελέσµατα των 

προσοµοιώσεων που ακολούθησαν µε τη χρήση του συγκεκριµένου µοντέλου και των 

συγκεκριµένων τιµών για τις παραµέτρους του απέδειξαν πως υπάρχει πολύ καλή 

σύγκλιση των προσοµοιώσεων µε τις µετρήσεις. Επίσης, µε την τεχνική αποµόνωσης 

της πλακέτας δοκιµής που εφαρµόσαµε και την εξαγωγή των παραµέτρων των 

παρασιτικών της στοιχείων, ο σχεδιαστής επωφελείται, καθώς µπορεί να χαρακτηρίσει 

αρχικά την πλακέτα δοκιµής και έπειτα να την χρησιµοποιήσει για την µέτρηση 

διαφορετικών VCSELs. Οι παράµετροι του παρασιτικού κυκλώµατος της πλακέτας θα 

είναι σε κάθε περίπτωση γνωστές και έτσι, θα απαιτείται λιγότερος  υπολογιστικός 

χρόνος από το εργαλείο προσωµοίωσης και θα οδηγούµαστε σε καλύτερα 
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αποτελέσµατα σύγκλισης. Τέλος, το µοντέλο ελέγχθηκε ως προς την προβλεψιµότητα 

και αποδείχθηκε πως µε χρήση των µετρήσεων σε µία συγκεκριµένη ηλεκτρική 

πόλωση, µπορούµε να προσοµοιώσουµε την λειτουργία του VCSEL και στις υπόλοιπες 

πολώσεις. Σηµειώνεται πως η µεθοδολογία που αναπτύξαµε δεν εξασφαλίζει αλλά ούτε 

και απαιτεί να ισχύει µοναδικότητα των λύσεων. Προφανώς, παρατηρώντας το πλήθος 

των παραµέτρων που αποτελούν τους µεταβλητούς παράγοντες, είναι εύκολο να 

συµπεράνουµε πως θα υπάρχει πολλαπλότητα των λύσεων που θα ικανοποιούν εξίσου 

καλά την σύγκλιση των προσοµοιούµενων και µετρούµενων µεγεθών. Κάτι τέτοιο δεν 

είναι απαγορευτικό µιας και τελικά αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να µπορεί ο 

σχεδιαστής να έχει στα χέρια του ένα εργαλείο που θα του δίνει τρόπο υπολογισµού 

των παραµέτρων ενός «µαύρου κουτιού» το οποίο αποτελεί υλοποίηση µιας όσο το 

δυνατό καλύτερης και ακριβέστερης µοντελοποίησης του VCSEL.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΠΛΗΡΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει περιγραφή της επέκτασης του µοντέλου για το VCSEL έτσι 

ώστε να περιλαµβάνει και την παραγόµενη φωτεινή ισχύ στην έξοδο. Το πλήρες 

µοντέλο αποτελείται πλέον από το παρασιτικό κύκλωµα εισόδου, από τα εσωτερικά 

θερµοηλεκτρικά χαρακτηριστικά του στοιχείου αλλά και από τις διαφορικές εξισώσεις 

ρυθµού που περιγράφουν την παραγωγή φορέων και φωτονίων.  Περιγράφεται το τρίτο 

στάδιο που απαιτείται στη διαδικασία για την εξαγωγή των τιµών και των 41 

παραµέτρων, κατά το οποίο χρησιµοποιούνται µετρήσεις της S21 οπτικής απόκρισης. Η 

σύγκριση των πειραµατικών µετρήσεων και των προσοµοιώσεων ολοκληρώνει τη 

µελέτη του µοντέλου του VCSEL.   

 

6.1 Ανάπτυξη του πλήρους µοντέλου 

Η χρήση των εξισώσεων ρυθµού (rate equations) αποτελεί µια γενικά αποδεκτή τεχνική 

για την περιγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών των λέιζερ. Αυτές οι εξισώσεις 

περιγράφουν το ρυθµό µε τον οποίο µεταβάλλονται οι πληθυσµοί των φορέων και των 

φωτονίων µέσα στην ενεργό περιοχή. Οι εξισώσεις που αποτελούν τη βάση του 

µοντέλου µας προέρχονται από τις αντίστοιχες που παρουσιάστηκαν από τους Moriki et 

al.[168] και περιγράφουν τη χωρικά εξαρτώµενη αλληλεπίδραση φορέων και φωτονίων 

(6.1και 6.2). Η πρώτη εξίσωση περιγράφει το πλήθος των φορέων Ν µέσα στην ενεργό 

περιοχή και η δεύτερη το συνολικό αριθµό των φωτονίων σε κάθε τρόπο ταλάντωσης k.  

 
2

2( , ) ( , ) ( , ) ( , )( , ) ( ) ( ) ( , )effi l
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kn n
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Σχετικά µε τις παραµέτρους που εµφανίζονται σε αυτές τις εξισώσεις: I είναι το χωρικά 

εξαρτώµενο ρεύµα έγχυσης και ni  είναι η απόδοση έγχυσης ρεύµατος. Με q, τn, τpk και T 

συµβολίζεται το φορτίο του ηλεκτρονίου, ο χρόνος ζωής των φορέων, ο χρόνος ζωής 

των φωτονίων στον k τρόπο ταλάντωσης και η θερµοκρασία του στοιχείου αντίστοιχα. 

Leff είναι το ενεργό µήκος διάχυσης των φορέων, ενώ V και VT είναι ο ενεργός και ο 

συνολικός όγκος της ενεργού περιοχής αντίστοιχα. Με ψk συµβολίζεται η 

κανονικοποιηµένη κατανοµή του k τρόπου ταλάντωσης και µε βk ο συντελεστής 

σύζευξης αυθόρµητης εκποµπής στον k τρόπο ταλάντωσης. Τέλος, µε Gk συµβολίζεται 

η απολαβή στον k τρόπο ταλάντωσης και µε Ιl το θερµικό ρεύµα διαρροής. Αφήσαµε την 

αναφορά στις δύο αυτές παραµέτρους στο τέλος γιατί αξίζει να σηµειωθεί ιδιαίτερα η 

συµµετοχή τους στις εξισώσεις του µοντέλου. Πιο συγκεκριµένα, οι εξισώσεις (6.1) και 

(6.2) εκτός από τη δυνατότητα να περιγράφουν την συµπεριφορά των φορέων και 

φωτονίων µέσα στο χώρο (εξάρτηση από το διάνυσµα r) µπορούν ταυτόχρονα να 

µοντελοποιήσουν την εξάρτηση της απολαβής και του ρεύµατος διαρροής από τη 

θερµοκρασία. Χρησιµοποιώντας απλές εµπειρικές εκφράσεις για αυτούς τους δύο 

όρους (δηλαδή για το Gk και το Il) αποφεύγονται πιο πολύπλοκες και υπολογιστικά 

δύσκολες προσεγγίσεις που βασίζονται σε αναλυτικές περιγραφές των αντίστοιχων 

φυσικών µηχανισµών. Εποµένως, εισάγοντας την εξάρτηση της απολαβής από τη 

θερµοκρασία καθώς και τον όρο του θερµικού ρεύµατος διαρροής λαµβάνεται υπόψη η 

θερµική συµπεριφορά του VCSEL, ενώ ταυτόχρονα έχοντας µια διαφορετική εξίσωση 

ρυθµού για κάθε τρόπο ταλάντωσης είναι δυνατή η µοντελοποίηση ακόµα και 

πολύτροπης συµπεριφοράς.  

 ∆υστυχώς, η µαθηµατική ολοκλήρωση σε τρεις διαστάσεις που απαιτείται για την 

εφαρµογή των παραπάνω εξισώσεων σε όλη την ενεργό περιοχή τις καθιστά 

δύσχρηστες για προσοµοιωτές σε επίπεδο κυκλώµατος. Με βάση την προσέγγιση που 

περιγράφηκε πιο πάνω, οι Mena et al.[169] ανέπτυξαν ένα απλούστερο µοντέλο όπου 

µέσω της ανάπτυξης σε σειρές Bessel επιτυγχάνεται η µετατροπή των χωρικά 

εξαρτώµενων εξισώσεων ρυθµού σε χωρικά ανεξάρτητες. Χρησιµοποιώντας τις 

εξισώσεις και τις απλοποιήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην [169] οδηγούµαστε 

σε αυτές στις οποίες βασίζεται το µοντέλο που χρησιµοποιήσαµε στην ανάλυση που 

ακολουθεί. Πρόκειται για τις εξισώσεις (6.3), (6.4) και (6.5) οι οποίες περιγράφουν το 

ρυθµό µεταβολής των φορέων και των φωτονίων. Με N0 θεωρούµε την µέση τιµή του 

πλήθους των φορέων ενώ το N1 ερµηνεύεται ως η χωρική κατανοµή των οπών που 

παράγονται από το θεµελιώδη τρόπο ταλάντωσης του VCSEL.  
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Θεωρούµε ένα τρόπο ταλάντωσης γι’ αυτό το λόγο και πολλές παράµετροι εµφανίζονται 

χωρίς τον σχετικό δείκτη k (π.χ. β, τp, S). Οι νέες παράµετροι που έχουν προστεθεί σε 

σχέση µε τις αντίστοιχες εξισώσεις (6.1) και (6.2) είναι οι εξής: I0 είναι το ολικό ρεύµα 

που διαρρέει το στοιχείο, G(T) είναι η απολαβή και Nt(T) το πλήθος των φορέων σε 

κατάσταση διαφάνειας (εξαρτώνται και τα δύο από τη θερµοκρασία), ε είναι ο 

συντελεστής κορεσµού της απολαβής, h1 είναι παράµετρος που προσοµοιώνει τα 

φαινόµενα διάχυσης, b0 και b1 παράµετροι που προσοµοιώνουν τη συνολική αυθόρµητη 

εκποµπή και ζ1 παράµετρος που σχετίζεται µε τη µοντελοποίηση της κατανοµής 

ρεύµατος. Τέλος, η αλληλοεπικάλυψη της απολαβής µε τις κατανοµές των τρόπων 

ταλάντωσης λαµβάνεται υπόψη µέσω των παραµέτρων γ0, γ1, φ0, φ1, λ0 και λ1. Με βάση 

την ανάλυση στην [169] µπορούµε να θεωρήσουµε πως λi = γi , b1 = 0 καθώς επίσης και 

ότι ζ1 = 0. Εδώ πρέπει να σηµειωθέι πως το µοντέλο είναι δυνατό να προσοµοιώσει τη 

λειτουργία και πολύτροπων VCSELs, καθώς θεωρείται πως το άθροισµα της εκποµπής  

από κάθε τρόπο αποτελεί την συνολική φωτεινή ισχύ.  

Οι σχέσεις που χρησιµοποιούνται για να εκφράσουν  τα G(T) και Nt(T) των παραπάνω 

εξισώσεων είναι οι: 
2

1 2
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όπου G0 και Nt0 είναι η σταθερά της απολαβής και το πλήθος των φορέων σε 

κατάσταση διαφάνειας που δεν εξαρτώνται από την θερµοκρασία, T είναι η 

θερµοκρασία του στοιχείου και ag0, ag1, ag2, bg0, bg1, bg2, cn0, cn1, cn2 είναι παράγοντες 
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σύγκλισης. Τέλος, το ρεύµα διαρροής Il εκφράζεται ως συνάρτηση του αριθµού των 

φορέων και της θερµοκρασίας : 
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όπου  Ιl0, α0, α1, α2 και α3  είναι παράµετροι του µοντέλου. 

 

Μέχρι τώρα έχουµε λάβει υπόψη µας τη χωρική και θερµική συµπεριφορά του VCSEL 

µέσω των εξισώσεων ρυθµού (6.3), (6.4), (6.5), της απολαβής (6.6) και του ρεύµατος 

διαρροής (6.8).  Απαιτούνται όµως και οι εκφράσεις που θα δίνουν την οπτική ισχύ στην 

έξοδο, τη θερµοκρασία του στοιχείου και τέλος τη χαρακτηριστική του ρεύµατος-τάσης. 

Οι δύο τελευταίες είναι αυτές που έχουν περιγραφεί αναλυτικά ήδη από το κεφάλαιο 5 

και είναι οι εξισώσεις (5.1) και (5.3). 

Όσον αφορά την οπτική ισχύ P αυτή σχετίζεται µε το πλήθος των φωτονίων S µέσω της 

σχέσης (6.9) όπου kf  είναι ο συντελεστής σύζευξης της ισχύος εξόδου. 

 

fP k S=       (6.9) 

6.2 Υλοποίηση των διαφορικών εξισώσεων µε κυκλώµατα 

Λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη 

παράγραφο σχετικά µε τις τιµές συγκεκριµένων παραµέτρων κατά τη µονότροπη 

λειτουργία, οι εξισώσεις ρυθµού που περιγράφηκαν από τις  (6.3), (6.4) και (6.5) 

γίνονται αντίστοιχα οι (6.10), (6.11) και (6.12): 
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Όπως είναι γνωστό, µε τους προσοµοιωτές κυκλωµάτων και γενικότερα µε τις 

αναλογικού τύπου HDL γλώσσες, όπως είναι η VHDL-AMS ή η Verilog-AMS, µπορούν 

να περιγραφούν και άλλες ποσότητες  εκτός από τάσεις και ρεύµατα. Η ισχύς του 

φωτός και άλλες αναλογικής φύσεως ποσότητες µπορούν να απεικονιστούν είτε ως το 

δυναµικό ενός σηµείου αναφοράς είτε ως το ρεύµα που ρέει ανάµεσα σε δύο σηµεία 

αναφοράς (π.χ. µια πηγή και µια «δεξαµενή» φωτός). Αν και µε µια πρώτη σκέψη η 

δεύτερη δυνατότητα δείχνει πιο λογική, εντούτοις, υπάρχει ένα σηµαντικό πρόβληµα: οι 

νόµοι του Kirchhoff, στους οποίους βασίζονται τα προγράµµατα προσοµοίωσης 

κυκλωµάτων, δεν εφαρµόζονται για τα οπτικά. Πρώτον γιατί ένα ποσοστό του φωτός 

χάνεται µέσα στο µέσο καθώς µεταφέρεται και επίσης γιατί τα φωτόνια που κινούνται σε 

αντίθετες κατευθύνσεις µέσα σε ένα κυµατοδηγό δεν εξουδετερώνονται µεταξύ τους 

όπως τα αντίθετα ρεύµατα σε έναν αγωγό. Γι’ αυτό το λόγο είναι πιο εύκολο να 

αναπαραστήσουµε το φως ως την τάση ενός σηµείου αναφοράς και να 

χρησιµοποιήσουµε αναλυτικές µεθόδους στην περιγραφή του τρόπου διάδοσής του στο 

µοντέλο προσοµοίωσης. Αφού τα προγράµµατα προσοµοίωσης κυκλωµάτων 

βασίζονται στην επίλυση των διαφορικών εξισώσεων που διέπουν τη λειτουργία των 

µεµονωµένων στοιχείων, µπορούµε να επιλύσουµε και τις διαφορικές εξισώσεις που 

σχετίζονται µε την παραγωγή φωτός από το VCSEL µε τη χρήση ενός τέτοιου 

εργαλείου. Καθώς µε τη χρήση του εργαλείου προσοµοίωσης οι τάσεις συγκεκριµένων 

κόµβων υπολογίζονται δυναµικά, ταυτόχρονα υπολογίζονται και οι φυσικές ποσότητες 

στις οποίες αντιστοιχούν. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της 

παραπάνω µεθόδου είναι η ορθή υλοποίηση των εξισώσεων µε τη χρήση κατάλληλων 

κυκλωµάτων, Τα κυκλώµατα αυτά θα πρέπει να αποτελούνται από στοιχεία µε τιµές 

τέτοιες ώστε να αναπαραγάγουν τις εξισώσεις που επιθυµούµε να υλοποιήσουµε.  

Η υλοποίηση των διαφορικών εξισώσεων που περιγράφουν την οπτική συµπεριφορά 

του VCSEL παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες που πρέπει να αναφερθούν σ’ αυτό το 

σηµείο για καλύτερη κατανόηση των κυκλωµάτων που ακολουθούν. Η επίλυση των 

εξισώσεων ρυθµού σε σταθερή κατάσταση οδηγεί σε σύστηµα µε πολλαπλές λύσεις. 

Αυτό κάνει το εργαλείο προσοµοίωσης να αποτυγχάνει στην εξεύρεση ενός µοναδικού 

αρχικού σηµείου λειτουργίας. Ακολουθώντας την τεχνική που περιγράφεται στην [169] 

αντικαταστήσαµε τη θετική τιµή Χ που µας ενδιαφέρει είτε µε µια νέα ποσότητα 

Y=(X+C)2 , είτε µε το γινόµενο Y=D.X, είτε µε το συνδυσµό αθροίσµατος και γινοµένου 

Y=D. (X+C)2  έτσι ώστε να πετύχουµε σύγκλιση σε σωστή αριθµητική τιµή. Οι σχέσεις 

που χρησιµοποιήθηκαν για την αντικατάσταση της ισχύος εξόδου P και των πληθυσµών 

των φορέων No , Ν1 και Νt(T) µε τις ποσότητες Vm, ,Vn0 ,Vn1 και Vntth είναι οι (6.13-6.16). 
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Με δm, δn και zn συµβολίζονται παράµετροι των οποίων οι τιµές είναι κατάλληλες ώστε 

να συγκλίνει σε λογικές τιµές το πρόγραµµα προσοµοίωσης (δm,, δn≈10-9 και zn≈106). 

 

 

( 2
m mP V )δ= +      (6.13) 

  ( 2
no nNo zn V )δ= ⋅ +       (6.14) 

11 nN zn V= ⋅       (6.15) 

( )t ntthN T zn V= ⋅          (6.16) 

 

Εντούτοις, η µέθοδος Newton-Rhapson µε την οποία υπολογίζεται το αρχικό σηµείο 

λειτουργίας σε κάποιες περιπτώσεις και πάλι αποτύγχανε. Για να ξεπεράσουµε αυτό το 

πρόβληµα δίναµε στον εργαλείο προσωµοίωσης όταν χρειαζόταν αρχικές τιµές για τις 

ποσότητες που σχετίζονται µε τις συγκεντρώσεις των φορέων και των φωτονίων. Άλλες 

προσεγγίσεις εφαρµόζουν µια λύση σε κατάσταση σχεδόν σταθερή µε καλύτερες 

ιδιότητες σύγκλισης [170], [171].  Επίσης, κάποιες ποσότητες που εµφανίζονται µέσα 

στις εξισώσεις ρυθµού αυξάνονται και παίρνουν πολύ µεγάλες τιµές προκαλώντας 

προβλήµατα στη λειτουργία προσοµοιωτή ακόµα και αν από πριν έχουµε δηλώσει πως 

για τις συγκεκριµένες παραµέτρους είναι αποδεκτές και τέτοιες τιµές. Αυτό το πρόβληµα 

επιλύθηκε µε αναπροσαρµογή της κλίµακας των τιµών όλων των ποσοτήτων έτσι ώστε 

να αντιστοιχούν σε τιµές τάσεων και ρευµάτων.  

Στα αρχεία που παρατίθενται στο παράρτηµα (/full_model/i-

l_and_S21_matching@3biases/2mA_3mA_5mA.sp) περιλαµβάνεται η υλοποίηση των 

εξισώσεων του πλήρους µοντέλου, αλλά για καλύτερη κατανόηση παρακάτω 

παρατίθενται τα κυκλωµατικά ισοδύναµα καθώς και οι τιµές των στοιχείων που τα 

αποτελούν µαζί µε την αντίστοιχη εξίσωση την οποία υλοποιεί το κάθε ένα. Όπως είναι 

προφανές, έχουν ληφθεί υπόψη οι εξισώσεις (6.10-6.12) σε συνδυασµό µε τις (6.6-6.9) 

και τις (6.13-6.16) για τη σύγκλιση του εργαλείου προσοµοίωσης. 

Για ευκολία στον πίνακα 6.1 παρατίθενται όλες οι παράµετροι που σχετίζονται µε το 

µοντέλο και εµπεριέχονται στις εξισώσεις που προαναφέραµε καθώς και το αντίστοιχο 

σύµβολο που χρησιµοποιείται για την κάθε µία στα σχετικά αρχεία του παραρτήµατος. 

Οι παράµετροι είναι χωρισµένες ανάλογα µε το στάδιο από το οποίο γίνεται ο 

προσδιορισµός της τιµής τους. Τα δύο πρώτα στάδια είναι αυτά που έχουν ήδη 

περιγραφεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 5 ενώ το τρίτο παρουσιάζεται στην επόµενη 

παράγραφο. 

Κυριακή Μινόγλου 114 



Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα 

 

2 i n
no no

i

nq znC R
n q zn

τ⋅⋅ ⋅
= =

⋅
 

( )

opt
i

no
n

II ng
V no δ

−
=

+

l

 

( )
( ) ( )

( )

22
1

2

( ( ) ) ( 1) ( ) ( )( )
( ) ( )

1

o n o m
sto n

i f n i nm

f

zn V no V n V ntth V mq zn G T q zng
n k V no nV m

k

γ δ γ γ δ
δ

δ τδ
ε

+ − − ⋅ +⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ +

⋅ ⋅ + ⋅+
+

 

(α) 

 

( )1 1
11

i n
n n

i

nq znC R
n q zn h

τ⋅⋅
= =

⋅ ⋅ +
 

( )( ) ( )
( )

2 2
1

1 2

( ) ( 1) ( ) ( )( )
( )

1

o n o

st
i f m

f

zn V no V n V ntth V mq zn G Tg
n k V m

k

φ δ φ φ

δ
ε

+ − − ⋅ +⋅ ⋅
= ⋅

⋅ +
+

mδ
 

 (β) 

2 1ph p phC Rτ= ⋅ =  

( )
( )

2( )
( )

p f n
sp

n m

k zn V no
g

V m
τ β δ

τ δ
⋅ ⋅ ⋅ +

=
⋅ +

 

( )( ) ( )
( )

2
1

2

( ) ( 1) ( ) ( )
( )

( )
1

o n o m

stm p m
m

f

zn V no V n V ntth V m
g zn G T

V m
k

γ δ γ γ δ
τ δ

δ
ε

+ − − ⋅ +
= ⋅ ⋅ ⋅ −

+
+

 

(γ) 
 

Σχήµα 6.1 Υλοποίηση των εξισώσεων ρυθµού µε κυκλώµατα. 
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Πίνακας 6.1. Όλες οι παράµετροι του πλήρους µοντέλου µε τον αντίστοιχο συµβολισµό. 

 

Στάδιο Παράµετρος Περιγραφή 
Συµβολισµός στον 
προσοµοιωτή 

Rin Εσωτερική αντίσταση σε θερµοκρασία Τ0 Rin 

T0 Ενεργή θερµοκρασία αναφοράς T1 

nf Παράγοντας ευαισθησίας θερµικής τάσης Nf 

B Ρεύµα κορεσµού σε θερµοκρασία Τ0 B 

C Σταθερά που σχετίζεται µε το υλικό (C=Eg/2K) a1 

n Εκθέτης της θερµοκρασίας του ρεύµατος κορεσµού N 

Ra Access αντίσταση Ra 

1o
 

Rint Αντίσταση σειράς rint 

Cjo Χωρητικότητα επαφής µηδενικής πόλωσης Cj0 

Φo εσωτερικό (built-in) δυναµικό της επαφής f0 

mp Συντελεστής διαβάθµισης Mp 

Cp, Lp Παρασιτικά της συσκευασίας Cp,Lp 

2o
 

C0, L0, R0 Παρασιτικά του συνδέσµου C0,L0,R0 

Il0,a0,a1,a2,a3 Παράµετροι του ρεύµατος διαρροής Ileak0,a0,a1,a2,a3 

Nt0 Πλήθος φορέων σε κατάσταση διαφάνειας που είναι 

ανεξάρτητο από την θερµοκρασία 

Nt0 

cn0,cn1,cn2 Παράµετροι σύγκλισης του πλήθους των φορέων σε 

κατάσταση διαφάνειας 

cn0,cn1,cn2 

G0 σταθερά απολαβής ανεξάρτητη από την θερµοκρασία g0 

ag0,ag1,ag2, 
bg0,bg1,bg2 Παράµετροι σύγκλισης του κέρδους 

ag0,ag1,ag2, 

bg0,bg1,bg2 

τth Θερµική σταθερά χρόνου ttherm 

a Λόγος Wm/W (βλέπε πίνακα στο παράρτηµα) A 

β Συντελεστής σύζευξης αυθόρµητης εκποµπής beta 

h1 Παράµετρος που προσοµοιώνει τα φαινόµενα διάχυσης h1 

ε Συντελεστής κορεσµού απολαβής e00 

kf Συντελεστής σύζευξης ισχύος εξόδου kf0 

τp Χρόνος ζωής φωτονίων Tp 

τn Χρόνος ζωής φορέων tn 

3o
 

ni Απόδοση έγχυσης ρεύµατος etai 
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Τα παραπάνω σχήµατα 6.1 (α), (β) και (γ) περιγράφουν την υλοποίηση των εξισώσεων 

6.10, 6.11 και 6.12 αντίστοιχα µε τη χρήση κυκλωµάτων. Σε κάθε περίπτωση 

αναφέρονται αναλυτικά οι τιµές που παίρνουν τα στοιχεία ως συνάρτηση των 

παραµέτρων του µοντέλου, έτσι ώστε τελικά οι τιµές των τάσεων στους κόµβους n0, n1 

και m να αντιστοιχούν στους πληθυσµούς των φορέων No, N1 και S αντίστοιχα. 

Η προσθήκη των εξισώσεων ρυθµού δίνει την δυνατότητα να λαµβάνουµε πλέον την 

οπτική έξοδο του µοντέλου µας, οδήγησε όµως σε αύξηση του πλήθους των 

παραµέτρων που πρέπει να προσδιοριστούν σε σχέση µε το αντίστοιχο που 

χρειαζόµασταν όσο το µοντέλο δεν περιελάµβανε τις εξισώσεις ρυθµού των φορέων και 

των φωτονίων, εποµένως είναι αναγκαία η εφαρµογή ενός επιπλέον βήµατος κατά τη 

διαδικασία εξαγωγής των παραµέτρων. Η µεθοδολογία είναι παρόµοια µε αυτή που 

αναπτύξαµε και στα δύο προηγούµενα βήµατα. Σε αυτή την περίπτωση 

χρησιµοποιούµε ως στόχους για την σύγκλιση του µοντέλου τα δεδοµένα που 

προέρχονται από µετρήσεις της οπτικής ισχύος στην έξοδο του VCSEL (π.χ DC και S21 

απόκριση), αφού η έξοδος του µοντέλου είναι η πραγµατική φωτεινή ισχύς.  

6.3 Μετρήσεις και προσοµοιώσεις 

Ο χαρακτηρισµός των VCSELs σε υψηλές ταχύτητες απαιτεί να δοθεί πολύ µεγάλη 

προσοχή στο σχεδιασµό των πειραµατικών σταδίων, την ακριβή πραγµατοποίηση 

αρκετά δύσκολων ορισµένες φορές διαδικασιών καθώς και τη χρήση οργάνων πολύ 

καλά βαθµονοµηµένων (calibrated) και µεγάλης ακριβείας. Όλα αυτά έχουν ως 

αποτέλεσµα οι µετρήσεις που σχετίζονται µε τη συχνότητα να είναι αρκετά επίπονες και 

τα αποτελέσµατά τους να είναι συχνά δύσκολο να ερµηνευθούν [172]. Ανάµεσα στις 

διάφορες τεχνικές που υπάρχουν για τη µέτρηση των εσωτερικών υψίσυχνων 

χαρακτηριστικών των VCSELs, επιλέξαµε να εφαρµόσουµε τη µέτρηση των S21 

παραµέτρων, της απόκρισης στη συχνότητα δηλαδή, για λόγους εξοικείωσης και 

µεγαλύτερης πρακτικότητας [173]. Βέβαια, ο ηλεκτρικός χαρακτήρας των S21 µετρήσεων 

προσδίδει στη διαδικασία τις γνωστές δυσκολίες και απαιτήσεις: την ύπαρξη πολύ καλά 

προσαρµοσµένου κυκλώµατος οδήγησης, χαµηλή εξασθένηση σε όλες τις συχνότητες 

και πολύ καλή βαθµονόµηση όσο το δυνατόν πιο κοντά στο λέιζερ.   

Μελετώντας τη βιβλιογραφία σχετικά µε την εξαγωγή των παραµέτρων των εξισώσεων 

ρυθµού των λέιζερ µε χρήση των µετρήσεων S21, θα παρατηρήσει κανείς πως έχουν 

αναπτυχθεί διάφορες µεθοδολογίες. Οι τεχνικές που εφαρµόζονται είτε σε DFB λέιζερ 

είτε σε VCSELs περιλαµβάνουν µία µέθοδο «αφαίρεσης» των παρασιτικών από τη 

συναρτήση µεταφοράς [174], την οποία θα εφαρµόσουµε κι’ εµείς. Ο ακριβής 
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υπολογισµός της συχνότητας συντονισµού από τις µετρήσεις της απόκρισης είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, εξαιτίας της συνεισφοράς των παρασιτικών της 

βάσης στήριξης (mounting fixture). Πιο συγκεκριµένα, τα δεδοµένα των µετρήσεων 

αντιστοιχούν στο συνδυασµό (α) της απόκρισης του εσωτερικού λέιζερ, (β) των 

παρασιτικών και (γ) οποιουδήποτε σφάλµατος που οφείλεται στον VNA. Με σκοπό να 

ελαττώσουµε όσο το δυνατό περισσότερο την παρουσία των δύο τελευταίων 

παραγόντων, εφαρµόζουµε την παρακάτω τεχνική: αφαιρούµε από την απόκριση 

συχνότητας (σε dB) που λαµβάνουµε σε µία πόλωση αρκετά µεγαλύτερη από την τιµή 

του κατωφλίου την απόκριση που λαµβάνουµε σε πόλωση πολύ κοντά στο ρεύµα 

κατωφλίου. Έτσι, η επίδραση των παρασιτικών σχεδόν εξαλείφεται, αφού η συνάρτηση 

µεταφοράς των παρασιτικών θεωρείται πως δεν εξαρτάται από το ρεύµα πόλωσης. 

Επιπλέον, οι απαιτήσεις για ακριβή βαθµονόµηση είναι πιο ελαστικές αν εφαρµόζεται 

αυτή η τεχνική. Η µεθοδολογία αυτή έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία τόσο σε µετρήσεις DFB 

λέιζερ [175] [176] όσο και σε VCSELs [173] [177]. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις 

χρησιµοποιούν τις καµπύλες που προκύπτουν µετά την αφαίρεση για να τις ταιριάξουν 

είτε σε κάποια προσέγγιση της συνάρτησης µεταφοράς είτε σε κάποια υπολογισµένη µε 

ακρίβεια συνάρτηση µεταφοράς, η οποία περιλαµβάνει ως παραµέτρους τους πόλους 

και τα µηδενικά του παρασιτικού κυκλώµατος. Η διαφοροποίηση που χαρακτηρίζει την 

µέθοδο που εφαρµόζουµε εµείς για την εξαγωγή των παραµέτρων του µοντέλου που 

έχουµε αναπτύξει είναι πως δεν καταφεύγουµε στην χρήση µιας µαθηµατικής 

συνάρτησης για τον ακριβή προσδιορισµό της εξίσωσης µεταφοράς. Αντιθέτως, 

χρησιµοποιούµε ως δεδοµένα τις καµπύλες µετά την τεχνική της αφαίρεσης και 

προσπαθούµε να επιτύχουµε ικανοποιητική σύγκλιση µε τις αντίστοιχες διαφορές στην 

προσοµοιωµένη απόκριση που αποδίδει το µοντέλο. 

Για την πραγµατοποίηση των σχετικών πειραµατικών µετρήσεων χρησιµοποιείται  η 

διάταξη του σχήµατος 6.2. Χρησιµοποιήσαµε ένα VNA Anritsu 37269D µέσω του 

οποίου εφαρµόζουµε το χαµηλής ισχύος σήµα διαµόρφωσης πάνω στο VCSEL. Επειδή 

το όργανο δεν διαθέτει εσωτερικά την δυνατότητα εφαρµογής της σταθερής πόλωσης, 

χρησιµοποιήσαµε ένα εξωτερικό bias tee. Εφόσον θέλουµε να πάρουµε µετρήσεις της 

οπτικής απόκρισης του VCSEL είναι απαραίτητη η χρήση ενός φωτοανιχνευτή 

κατάλληλα συνδεδεµένου µε την έξοδο του λέιζερ. Χρησιµοποιήσαµε το υψηλής 

ταχύτητας Newport amplified photodetector AD-40xr. Μέσω της οπτικής ίνας το φως 

φτάνει στη φωτοδίοδο και µε τον VNA παίρνουµε τη µέτρηση για το φωτόρευµα το 

οποίο αντιστοιχεί στην οπτική απόκριση του VCSEL ανάλογα µε την πόλωση που 

εφαρµόζουµε.  
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Σχήµα 6.2 ∆ιάταξη για την µέτρηση της S21 απόκρισης του VCSEL 
 

Επειδή οι µετρήσεις που γίνονται µε τον VNA  θα εµπεριέχουν και συστηµατικό σφάλµα, 

θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες βαθµονοµήσεις. Για να γίνει η βαθµονόµηση θα 

πρέπει να µετρηθεί η απόκριση ενός open, short, load και thru προτύπου (standard) σε 

κάθε port. Επειδή η απόκριση του VCSEL είναι φως και όχι ρεύµα ή τάση, είναι αδύνατο 

να γίνει απόλυτη βαθµονόµηση όλων των επιδράσεων που επιφέρουν τα υπόλοιπα 

στοιχεία στο συνολικό κύκλωµα. Η βαθµονόµηση που εφαρµόσαµε έγινε ενώνοντας τα 

σηµεία που αναφέρονται σχετικά στο σχήµα µέσω ενός calibration thru και µε εφαρµογή 

των calibration standards (12 port calibration). Βέβαια, αυτή η µέθοδος ουσιαστικά κάνει 

το DUT (device under test) να µην είναι µόνο το VCSEL αλλά ένας συνδυασµός του 

VCSEL, των καλωδίων, της οπτικής ίνας και της φωτοοδιόδου. Παρόλα αυτά, επειδή το 

εύρος ζώνης όλων των υπολοίπων στοιχείων είναι πολύ µεγάλο, θεωρούµε πως η 

απόκριση που τελικά παίρνουµε είναι αντιπροσωπευτική της συµπεριφοράς του VCSEL 

και µόνο. Για επιπλέον πιστοποίηση της υπόθεσης αυτής, µετρήσαµε ξεχωριστά την 

απόκριση της φωτοδιόδου (όταν την οδηγούσαµε µε ένα βαθµονοµηµένο λέιζερ και όχι 

µε το VCSEL) και όπως φαίνεται και από το σχήµα 6.3 πράγµατι η φωτοδίοδος δεν 

επηρεάζει την ολική απόκριση για συχνότητες µέχρι τα 8GHz. Σε αυτή τη συχνότητα 

παρατηρούµε πως η χαρακτηριστική της φωτοδιόδου αρχίζει να µεταβάλλεται, κάτι που 

όπως θα δούµε µπορεί να έχει επίδραση και στην S21 χαρακτηριστική του συστήµατος. 
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Σχήµα 6.3 AC απόκριση της φωτοδιόδου που 

χρησιµοποιήσαµε για τις µετρήσεις. 

 
Στο σχήµα 6.4 παρουσιάζονται οι καµπύλες για την S21 απόκριση που µετρήσαµε για το 

VCSEL-C σε διαφορετικές πολώσεις. Παρατηρούµε την αναµενόµενη συµπεριφορά, η 

οποία σχετίζεται µε την αύξηση του bandwidth όσο αυξάνεται το ρεύµα πόλωσης, ενώ 

το «βύθισµα» των καµπυλών από τα 1GHz έως τα 4GHz ερµηνεύται στην συνέχεια. 
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Σχήµα 6.4 AC απόκριση του VCSEL_C για διαφορετικά 

ρεύµατα πόλωσης. 

Κυριακή Μινόγλου 120 



Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα 

0,0 2,0G 4,0G 6,0G 8,0G 10,0G 12,0G 14,0G
-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

S2
1 

(d
B)

Συχνότητα (Hz)

 VCSEL + φωτοδίοδος@2mΑ
 φωτοδίοδος

 

Σχήµα 6.5 AC απόκριση της φωτοδιόδου και του 

VCSEL_C (ρεύµα πόλωσης.2mA) στο ίδιο διάγραµµα. 

 
Παρατηρώντας το σχήµα 6.4 είναι φανερή η επίδραση της φωτοδιόδου για συχνότητες 

µεγαλύτερες από τα 8GHz, σηµείο στο οποίο εµφανίζεται ένας επιπλέον πόλος. Βέβαια, 

µπορούµε να θεωρήσουµε, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και από το σχήµα 6.5 όπου 

χρησιµοποιείται ίδια κλίµακα, πως η επίδραση της φωτοδιόδου είναι αµελητέα, Επίσης, 

το χαρακτηριστικό «βύθισµα» των καµπυλών από τα 1GHz έως τα 4GHz οφείλεται στην 

επίδραση των παρασιτικών την εισόδου και κυρίως στις κολλήσεις που έχουν γίνει 

ανάµεσα στο VCSEL και τον SMA σύνδεσµο (connector). Μια επιπλέον µέτρηση που 

έγινε σε VCSEL κολληµένο σε πλακέτα ειδικά σχεδιασµένη για µικροκυµµατική 

λειτουργία, απεικονίζεται στο σχήµα 6.6 (α). Είναι φανερό πως η επίδραση των 

παρασιτικών έχει εξαλειφθεί στις χαµηλές συχνότητες. Παρατηρούµε ένα διαφορετικό 

«βύθισµα» των χαρακτηριστικών στην συχνότητα των 6 GHz περίπου, το οποίο 

οφείλεται και αυτό σε κακή κόλληση λέιζερ-πλακέτας και το οποίο εξαλείφθηκε µε 

βελτίωση της συγκεκριµένης επαφής (σχήµα 6.6 (β)). 
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  (α)                 (β) 

Σχήµα 6.6 AC απόκριση του VCSEL_D (ίδιου τύπου µε το VCSEL_C) σε διαφορετικά 

ρεύµατα πόλωσης µε την χρήση µικροκυµµατικής πλακέτας (α) και µε βελτίωση της 

επαφής (β)  

 

 Όπως ειπώθηκε, για να µπορέσουµε να κάνουµε “de-embedding” των παρασιτικών 

στοιχείων, τα οποία δε σχετίζονται µε το VCSEL και τα οποία έχουν εξαχθεί στη δεύτερη 

φάση της εξαγωγής των παραµέτρων εφαρµόζουµε την µέθοδο της αφαίρεσης των S21 

παραµέτρων. Στο σχήµα 6.7 και 6.8 παρουσιάζονται οι καµπύλες της απόκρισης που 

µετρήσαµε για το VCSEL_C και VCSEL_D αντίστοιχα αφού έχουµε αφαιρέσει (σε dB) 

την απόκριση που λάβαµε όταν είχαµε την πόλωση αναφοράς. Ως τέτοια θεωρήθηκαν 

τα 2mA και για τα δύο  VCSELs. 
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Σχήµα 6.7 S21 παράµετρος για το VCSEL_C µετά από αφαίρεση των καµπυλών του 

σχήµατος 6.4  
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Σχήµα 6.8 S21 παράµετρος για το VCSEL_D µετά από αφαίρεση των καµπυλών του 

σχήµατος 6.6 (β) 

 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η µέθοδος που εφαρµόζουµε για την εξαγωγή των υπολοίπων 

παραµέτρων του µοντέλου µας, βασίζεται στη σύγκλιση της διαφοράς των αποκρίσεων. 

Εποµένως, υπάρχει µια διαφοροποίηση στο αντίστοιχο αρχείο που περιγράφεται το 

σχετικό κυκλωµατικό ισοδύναµο, κατάλληλη ώστε να µπορούµε να υπολογίζουµε 

ταυτόχρονα την απόκριση σε 2 διαφορετικά σηµεία πόλωσης. Το τροποποιηµένο αυτό 

αρχείο παρατίθεται στο παράρτηµα (/substraction_of_S21_parameter/bias5-bias2.sp). 

 Στα σχήµατα 6.9 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων σε σύγκριση 

µε τις αντίστοιχες µετρήσεις. Στο 6.9 (α) παρατηρούµε πως έχουµε σχεδόν απόλυτη 

ταύτιση των καµπυλών ρεύµατων-οπτικής ισχύος που έχουµε µετρήσει και που 

προσοµοιώσαµε µε το µοντέλο µας. Στο 6.9 (β) βλέπουµε πως ακόµα και όταν οι 

µετρήσεις στις οποίες βασίστηκε η µέθοδος εξαγωγής παραµέτρων δεν ήταν οι 

βέλτιστες, (βλέπε σχήµα 6.6(α)), καταφέραµε να έχουµε µια ικανοποιητική σύγκλιση. 

Φυσικά, όταν οι µετρήσεις ήταν ακριβέστερες, (βλέπε σχήµα 6.6 (β)), καταλήξαµε σε 

πάρα πολύ καλά αποτελέσµατα τόσο για τις αποκρίσεις µετά την εφαρµογή της 

µεθόδου της αφαίρεσης (σχήµα 6.10) όσο και για τις τρεις τιµές του ρεύµατος πόλωσης 

που εφαρµόσαµε (σχήµα 6.11). Αν σκεφτούµε πως το εύρος της συχνότητα λειτουργίας 

των VCSELs που µελετούµε δεν υπερβαίνει τα 4,25Gb/s συµπεραίνουµε πως το 

µοντέλο καταφέρνει να προσoµοιώσει απόλυτα την ρεαλιστική λειτουργία του VCSEL.  
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Σχήµα 6.9 Προσοµοίωση και µέτρηση (α)της Ι-L (µέχρι τα 10mA) και (β)της 

S21 παραµέτρου για το VCSEL_D (ρεύµα πόλωσης=2mΑ) µέχρι τα 12GHz 
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(α)        (β) 

Σχήµα 6.10 Προσοµοίωση και µέτρηση της S21 παραµέτρου µετά από αφαίρεση 

των αποκρίσεων µε ρεύµα πόλωσης (α) (5-2)mΑ και (β) (3-2)mA . 
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Σχήµα 6.11 Προσοµοίωση και µέτρηση της S21 παραµέτρου 

για το VCSEL_D σε ρεύµατα πόλωσης 2mΑ, 3mΑ και 5mA, 

µέχρι τα 9GHz 

 

Το σύνολο των παραµέτρων που εξήχθησαν (και από τις τρεις φάσεις της διαδικασίας) 

παρατίθεται στον πίνακα 6.2 Τέλος, για να συνοψίσουµε και να ολοκληρώσουµε, η 

µεθοδολογία εξαγωγής παραµέτρων του µοντέλου που αναπτύξαµε, παρουσιάζεται στο 

σχήµα 6.12 το διάγραµµα ροής των διαδικασιών. 
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Πίνακας 6.2 Τιµές για όλες τις παραµέτρους που εξήχθησαν µε την εφαρµογή της 

προτεινόµενης µεθοδολογίας 

Στάδιο Παράµετρος Τιµή 

Rin Rin=56 

T0 T1=1.4406691E+02 

nf nf=1.7061750E-04 

B b=4.2605235E-07 

C a1=5.1672125E+03 

n n=2.6 

Ra Ra=5.7996 

1o
 

Rint Rint=3.6417 

Cjo CJ0 = 1.5300904E-13 

Φo FO = 7.000000E-01 

mp MP = 2.500000E+00 

Cp, Lp
CP = 7.9531552E-13 

LP = 4.2573188E-09 

2o
 

C0, L0, R0
C0 = 7.0624656E-13 
L0 = 2.0491772E-09 

R0 = 8.4965 

Il0,a0,a1,a2,a3
ILEAK0 = 3.843851E-01 

A0 = 2.4332579E+03   A1 = 1.0000000E-09 
A2 = 2.4428881E-10   A3 = 3.1590990E+08 

Nt0 NT0 = 2.0917587E+04 

cn0,cn1,cn2
CN0 = 1.0000000E-01 

CN1 = 1.8000000E-03  CN2 = -1.0000000E-04 
G0 G0 = 3.9323444E+04 

ag0,ag1,ag2, 
bg0,bg1,bg2

AG2 = 1.3737777E-02   AG1 = 4.9911283E+01 
AG0 = -9.4500000E+03  BG2 = 3.3958038E-01    
BG1 = -2.0289489E+02  BG0 = 3.1385906E+04 

τth TTHERM = 2.0000000E-06 

a A = 5.3146199E-01 

β BETA = 1.5604709E-03 

h1 H1 = 1.4304468E+00 

ε E00 = 2.7055855Ε-06 

kf KF0 = 2.3432292E-08 

τp TP = 2.6546984E-12 

τn TN = 1.5340047E-09 

3o
 

ni ETAI = 4.0790464E-01 
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. 

 
Σχήµα 6.12 ∆ιάγραµµα ροής διαδικασιών για την εξαγωγή των παραµέτρων του 

πλήρους µοντέλου. 

ΝΑΙ     ΟΧΙ 

     ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Αρχή

DC 
µετρήσεις 

OPSIM 

1ο σετ 
παραµέτρων 

S11 
µετρήσεις 

OPSIM 

2ο σετ 
παραµέτρων

S21 
µετρήσεις 

OPSIM 

Τέλος 

Ορισµός κυκλωµατικού  ισοδύναµου

Αρχικοποίηση όλων 
των παραµέτρων

Αρχικοποίηση 2ου και 
3ου σετ παραµέτρων

Αρχικοποίηση 3ου 
σετ παραµέτρων

3ο σετ 
παραµέτρων 

    ΟΧΙ  ΝΑΙ

Επόµενη γενιά 
τιµών 

παραµέτρων 
είσοδος 

Σύγκλιση των I-Vs? 

έξοδος 

Επόµενη 
γενιά τιµών 
παραµέτρων 

είσοδος 

Σύγκλιση των S11? 

έξοδος 

είσοδος 

Επόµενη 
γενιά τιµών 
παραµέτρων 

Σύγκλιση των  DC I-L 
και S21? 

έξοδος 
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6.3 Συµπεράσµατα 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί πως αν και οι µέθοδοι που περιγράφονται στις [2], [3] και [4] 

βασίζονται ουσιαστικά στην ίδια προσέγγιση των εξισώσεων ρυθµού, µια από τις  

βασικές διαφοροποιήσεις της δικής µας µεθόδου είναι πως περιγράφουµε αναλυτικά την 

ηλεκτρική συµπεριφορά του VCSEL και δεν αρκούµαστε στην αντικατάστασή του από 

µια απλή δίοδο. Επίσης, εκτός από την ανάπτυξη ενός πλήρους µοντέλου, η 

συνεισφορά της δικής µας έρευνας στην µελέτη του VCSEL είναι πως παρουσιάζουµε 

αναλυτικά µια πλήρη µεθοδολογία εξαγωγής των παραµέτρων. Παρουσιάζονται οι 

διαδικασίες µέτρησης που είναι απαραίτητες και το σηµαντικότερο, οµαδοποιούνται οι 

παράµετροι έτσι ώστε η σύγκλιση που απαιτείται από το εργαλείο προσοµοίωσης να 

βασίζεται σε  συστηµατική µέθοδο που µπορεί να εφαρµοστεί κατ’ επανάληψη και όχι 

σε φαινόµενα πιθανής σύγκλισης αλλάζοντας τυχαία κάποιους κρίσιµους κατά την 

εκάστοτε περίσταση παράγοντες.   

Επίσης, η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε βασίζεται σε µετρήσεις µε τις οποίες ο 

χρήστης είναι απόλυτα εξοικειωµένος και δεν παρουσιάζουν µεγάλη δυσκολία, χωρίς 

αυτό όµως να υποβαθµίζει την ακρίβεια ή την αποτελεσµατικότητά της. Βέβαια, πρέπει 

να σηµειωθεί πως η σειριακή φύση της µεθοδολογίας και η άµεση εξάρτηση του κάθε 

σταδίου από τα αποτελέσµατα του προηγούµενου απαιτούν η σύγκλιση των µετρήσεων 

µε τις προσοµοιώσεις να είναι εξαιρετικής ακρίβειας. Αν και αυτή η απαίτηση αποτελεί 

ένα περιοριστικό παράγοντα το τελικό αποτέλεσµα είναι θετικό, αφού οδηγούµαστε σε 

πολύ στενά περιθώρια σφάλµατος και σε όσο το δυνατόν καλύτερο προσδιορισµό των 

τιµών των παραµέτρων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 
ΤΩΝ VCSELs 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα µελετηθούν οι διαφορετικοί τρόποι οδήγησης των VCSELs και 

πιο συγκεκριµένα, θα γίνει µια σύγκριση ανάµεσα στην οδήγηση µε παλµούς ρεύµατος 

και µε παλµούς τάσης. Το µοντέλο για το VCSEL είναι αυτό που αναπτύξαµε 

λεπτοµερώς στα κεφάλαια 5 και 6 και το οποίο θα έχει ως τιµές για τις παραµέτρους του 

αυτές που προέκυψαν από τις µετρήσεις ενός εµπορικού λέιζερ. Όπως ήδη έχουµε 

αναφέρει, το µοντέλο µελετήθηκε σε δύο χωριστά στάδια, αποµονώνοντας δηλαδή 

αρχικά την είσοδο από την έξοδο και µελετώντας την απόκριση του οπτικού ρεύµατος 

(κεφάλαιο 5) και στην συνέχεια µελετώντας την απόκριση της οπτικής ισχύος στην 

έξοδο, όταν έχουµε υλοποιήσει και τις εξισώσεις ρυθµού των φωτονίων και των φορέων 

(κεφάλαιο 6). Για να επιβεβαιώσουµε τη δυνατότητα χρησιµοποίησης του µοντέλου σε 

πραγµατική εφαρµογή αλλά κυρίως για να µελετήσουµε το κατά πόσο ο κλασικός 

τρόπος οδήγησης µε παλµούς ρεύµατος είναι κατάλληλος και για την οδήγηση των 

VCSELs τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη αντίσταση εισόδου, θα µελετήσουµε την  

οπτική απόκριση του VCSEL παρατηρώντας τόσο τις µεταβολλές του οπτικού ρεύµατος 

όσο και της οπτικής ισχύος. Για τη ρεαλιστική προσοµοίωση της απόκρισης του VCSEL 

σε οδήγηση µε ρεύµα και µε τάση σχεδιάστηκαν αντίστοιχα κυκλώµατα οδήγησης µε τη 

χρήση µιας εµπορικά διαθέσιµης 0.35µm SiGe HBT τεχνολογίας. Θα προηγηθεί 

αναλυτικά η σύγκριση της ac και της µεταβατικής (transient) απόκρισης κατά την 

οδήγηση από ιδανικές πηγές ρεύµατος και τάσης και θα ακολουθήσει η σύγκριση µε 

πραγµατικά κυκλώµατα οδήγησης (drivers). 

 

7.1 Οδήγηση υψίσυχνων VCSELs 

Ο σχεδιασµός ενός κυκλώµατος οδήγησης για διόδους λέιζερ (laser diode driver, LDD) 

αποτελεί ένα ενδιαφέρον και ταυτόχρονα δύσκολο πεδίο έρευνας αφού για να 

πετύχουµε καθαρά διαγράµµατα µατιού (eye diagrams) σε υψηλές ταχύτητες 

απαιτούνται σήµατα µε απότοµες εναλλαγές και µε χαµηλή διακύµανση (jitter). Μέχρι 
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τώρα, τα κλασικά LDDs ήταν σχεδιασµένα για την οδήγηση λέιζερ πλευρικής εκποµπής 

EELs και βασίζονταν στην τοπολογία διαφορικού ζεύγους η οποία λειτουργούσε ως µια 

πηγή ρεύµατος [178]. Αυτή η επιλογή τοπολογίας σχετίζεται άµεσα µε την χαµηλή 

αντίσταση σειράς που εµφανίζουν τα EELs και που συχνά συνδυάζεται µε σηµαντική 

παρασιτική επαγωγή σειράς. Με µια πρώτη σκέψη, ο σχεδιασµός LDDs για VCSELs 

δείχνει να µην παρουσιάζει δυσκολίες επειδή αυτά τα στοιχεία χρειάζονται πολύ χαµηλά 

ρεύµατα κατωφλίου και διαµόρφωσης. Εντούτοις, τα υψηλών ταχυτήτων VCSELs 

εµφανίζουν αρκετά µεγαλύτερη αντίσταση σειράς σε συνδυασµό µε σχετικά µεγάλη 

παράλληλη χωρητικότητα απ’ ότι τα EELs, οδηγώντας έτσι το σχεδιασµό των VCSEL 

LDDs σε διαφορετικές προσεγγίσεις µε στόχο την ικανοποίηση των ξεχωριστών 

απαιτήσεων τους. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κυκλωµάτων οδήγησης των 

VCSELs γίνονται ακόµα πιο κρίσιµα ιδιαίτερα σε ταχύτητες της τάξης αρκετών Gb/s, 

εξαιτίας των παρασιτικών της συσκευασίας που κάνουν ακόµα πιο έντονο το φαινόµενο 

της παράλληλης χωρητικότητας. 

Το µοντέλο που θα χρησιµοποιηθεί για τις προσοµοιώσεις είναι αυτό που αναπτύξαµε 

στο κεφάλαιο 5 και 6 και έχει ήδη παρουσιαστεί στο σχήµα 5.1. Για την ανάλυση που θα 

ακολουθήσει χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές των παραµέτρων που προέκυψαν για το 

Lasermate VCSEL VCT-F85A41-3 οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1 και για το 

VCSEL ULM@4.25Gbps οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 6.2. 

 

7.2 Οδήγηση µε ιδανικές πηγές 

Χρησιµοποιώντας τις παραπάνω παραµέτρους που έχουµε εξάγει και οδηγώντας το 

µοντέλο αγνοώντας τα παρασιτικά στοιχεία εισόδου, µετρούµε από την προσοµοίωση 

πως το εύρος ζώνης των -3dB είναι 3.61GHz για οδήγηση µε πηγή ρεύµατος και 

6.28GHz για οδήγηση µε πηγή τάσης (σχήµα 7.1). Όταν συµπεριληφθούν και τα 

παρασιτικά το αντίστοιχο εύρος ζώνης µειώνεται στα 1.02GHz για λειτουργία µε πηγή 

ρεύµατος και στα 2.74GHz για πηγή τάσης (σχήµα 7.2). Τα αποτελέσµατα αυτά 

υποδεικνύουν πως αυτό που αποτελεί τον πρωταρχικό περιοριστικό παράγοντα για τη 

λειτουργία των VCSELs σε υψηλές ταχύτητες είναι η βέλτιστη απόδοση της TO-46 

συσκεασίας [179]. 
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Σχήµα 7.1 Κανονικοποιηµένη απόκριση του εσωτερικού µόνο 

VCSEL όταν οδηγείται µε ιδανική πηγή ρεύµατος (µαύρη 

διακεκοµµένη γραµµή) και τάσης (κόκκινη συνεχής γραµµή) 
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Σχήµα 7.2 Κανονικοποιηµένη απόκριση ολόκληρου του 

VCSEL όταν οδηγείται µε ιδανική πηγή ρεύµατος (µαύρη 

διακεκοµµένη γραµµή) και τάσης (κόκκινη συνεχής γραµµή) 

 
Στη συνέχεια, µελετήθηκε η ικανότητα λειτουργίας των VCSELs µε ιδανικές πηγές 

παλµών ρεύµατος και τάσης. Στην περίπτωση της οδήγησης µε παλµούς ρεύµατος, 

χρησιµοποιούµε µια ψευδο-τυχαία παλµοσειρά στα 2Gb/s µε χρόνους ανόδου και 

καθόδου 10ps, ενώ στην περίπτωση της οδήγησης µε παλµούς τάσης χρησιµοποιήθηκε 

µια αντίστοιχη πηγή παλµών. Για να εξασφαλίσουµε την αντιστοιχία ανάµεσα στους δύο 

τρόπους οδήγησης αναγκάζουµε τo VCSEL να λειτουργήσει ανάµεσα στα ίδια σηµεία 
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λειτουργίας των χαρακτηριστικών ρεύµατος- τάσης του. Πιο συγκεκριµένα, επιλέγουµε 

το dc ρεύµα να είναι 5mΑ και η διαµόρφωση 2mA και την αντίστοιχη dc τάση στα 

1801mV µε τάση διαµόρφωσης τα 100mV έτσι ώστε να αντιστοιχεί στα 

προαναφερθέντα ρεύµατα. Η τιµή της διαφορικής αντίστασης του VCSEL στο 

συγκεκριµένο σηµείο λειτουργίας είναι ίση µε 40Ω. 

Το οπτικό ρεύµα Iopt στη λειτουργία µε παλµούς ρεύµατος και τάσης παρουσιάζεται στο 

σχήµα 7.3 µε µαύρη διακεκοµµένη και κόκκινη συνεχή γραµµή αντίστοιχα. Από το 

σχήµα 7.3 γίνεται φανερό πως κατά τη λειτουργία µε παλµούς τάσης η µορφή που έχει 

το σήµα στην έξοδο βελτιώνεται σηµαντικά και εποµένως οδηγούµαστε σε πιο απότοµο 

παλµό. Η διακύµανση του οπτικού ρεύµατος είναι από 4,33mA έως 7,72mA 

(συµπεριλαµβάνονται η υπερακόντιση-overshoot και η κατάπτωση-undershoot), ενώ 

στην περίπτωση της λειτουργίας µε παλµούς ρεύµατος περιορίζεται ανάµεσα σε 5,1mA 

και 6,9mA. Επιπλέον, οι χρόνοι ανόδου και καθόδου σε αυτή την περίπτωση σχεδόν 

τριπλασιάζονται. 
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Σχήµα 7.3 Η µεταβατική (transient) απόκριση του 

VCSEL στα 2Gb/s όταν οδηγείται µε ιδανική παλµική 

πηγή ρεύµατος (µαύρη διακεκοµµένη γραµµή) και 

τάσης (κόκκινη συνεχής γραµµή) 

 

Τα αποτελέσµατα στα οποία καταλήξαµε µπορούν να ερµηνευθούν αν σκεφτούµε πως 

οι παράλληλες χωρητικότητες C1, Cp και Cj σε συνδυασµό µε την υψηλή αντίσταση 

σειράς του VCSEL σχηµατίζουν ένα δικτύωµα διαιρέτη ρεύµατος. Έτσι, σε υψηλές 

συχνότητες, ένα µεγάλο ποσοστό του ρεύµατος περνάει από τους πυκνωτές µε 

αποτέλεσµα να αλλοιώνει το Iopt και τελικά να υποβιβάζει την ποιότητα του οπτικού 
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σήµατος. Αντίθετα, στην περίπτωση της λειτουργίας µε παλµούς τάσης, εξοµαλύνεται το 

φαινόµενο του διαιρέτη ρεύµατος και βελτιώνεται σηµαντικά το Iopt, άρα και το φως που 

λαµβάνουµε στην έξοδο. Στα σχήµατα 7.4 και 7.5 παρουσιάζεται το οπτικό ρεύµα και το 

φως που λαµβάνουµε στην έξοδο κατά την οδήγηση µε ιδανικές πηγές, όταν 

χρησιµοποιούµε το πλήρες µοντέλο και τις αντίστοιχες παραµέτρους που έχουν εξαχθεί 

όπως περιγράφεται στο κεφ.6 (πίνακας 6.2). 
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Σχήµα 7.4 Η µεταβατική (transient) απόκριση του πλήρους µοντέλου 

VCSEL στα 2Gb/s όταν οδηγείται µε ιδανική παλµική πηγή ρεύµατος 

(µαύρη διακεκοµµένη γραµµή) και τάσης (κόκκινη συνεχής γραµµή) 
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Σχήµα 7.5 Η µεταβατική (transient) απόκριση του πλήρους µοντέλου 

VCSEL στα 2Gb/s όταν οδηγείται µε ιδανική παλµική πηγή ρεύµατος 

(µαύρη διακεκοµµένη γραµµή) και τάσης (κόκκινη συνεχής γραµµή) 
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Παρατηρούµε πως στην περίπτωση της λειτουργίας µε παλµούς τάσης, όπως φαίνεται 

στο σχήµα 7.5, η οπτική ισχύς που λαµβάνουµε στην έξοδο κυµαίνεται από  0.675mW 

έως 0.825mW, ενώ στην περίπτωση της λειτουργίας µε παλµούς ρεύµατος η οπτική 

ισχύς περιορίζεται από 0.700mW έως 0.810mW. Επίσης, όπως φαίνεται από το σχήµα 

7.3 και 7.4 ένα πρόβληµα που ενδέχεται να προκύψει στην οδήγηση µε παλµούς τάσης 

είναι η ταλάντωση (ringing oscillation) του οπτικού ρεύµατος που οφείλεται στο 

συνδυασµό των επαγωγών σειράς L1 και Lp µε τις παράλληλες χωρητικότητες C1, Cp και 

Cj. Η συνάρτηση µεταφοράς του ισοδύναµου κυκλώµατος εισόδου του VCSEL 

παρουσιάζει ένα overshoot και αντίστοιχα προκαλεί την ταλάντωση του Iopt. Επειδή η 

συχνότητα της ταλάντωσης αυτής βρίσκεται εντός του εύρους ζώνης λειτουργίας του 

VCSEL, επηρεάζεται και η µεταβατική απόκριση του σήµατος οπτικής ισχύος. Το 

φαινόµενο αυτό µπορεί να ελαχιστοποιηθεί µόνο µε τη χρήση συσκεασίας µε χαµηλές 

τιµές παρασιτικών στοιχείων. 

 

7.3 Οδήγηση µε πραγµατικά κυκλώµατα  

Τα αποτελέσµατα που εξάγαµε µε τη χρήση ιδανικών πηγών ρεύµατος και τάσης 

επιβεβαιώθηκαν και µε τη χρήση αντίστοιχων αντιπροσωπευτικών κυκλωµάτων, 

σχεδιασµένων µε τεχνολογία 0.35µm SiGe HBT. Ένας LDD παλµών ρεύµατος που 

βασίζεται στην τοπολογία ανοιχτού-συλλέκτη διαφορικού-ζεύγους και ένας LDD παλµών 

τάσης που βασίζεται στην τοπολογία ακόλουθου-εκποµπού υλοποιήθηκαν στο 

σχεδιαστικό περιβάλλον των Mentor GraphicsTM µαζί µε το µοντέλο του VCSEL. Τα 

κυκλώµατα των δύο LDDs παρουσιάζονται στο σχήµα 7.6, όπου Ibias είναι το ρεύµα 

πόλωσης του VCSEL, Imod είναι το ρεύµα διαµόρφωσης, Vref είναι µια dc τάση 

αναφοράς για την σωστή πόλωση του διαφορικού ζεύγους, IQ1 είναι το ρεύµα πόλωσης 

του ακόλουθου εκποµπού, VbQ1 είναι η τάση πόλωσης της εισόδου του ακόλουθου 

εκποµπού και Vin είναι η διακύµανση της τάσης του σήµατος οδήγησης και για τις δύο 

διατάξεις. Τα Ibias, Imod και IQ1 υλοποιούνται µε την χρήση τοπολογιών καθρέπτη 

ρεύµατος. Τα παρασιτικά και για τα δύο κυκλώµατα οδήγησης λαµβάνονται υπ’ όψη 

µετά το φυσικό σχεδιασµό. 

Η κυµατοµορφές του οπτικού ρεύµατος στα 2Gb/s παρουσιάζονται στο σχήµα 7.7 και 

για τις δύο τοπολογίες. Η συνεχής γραµµή αντιστοιχεί σε LDD παλµών τάσης και η 

διακεκοµµένη σε LDD παλµών ρεύµατος. Όπως και κατά την οδήγηση µε τις ιδανικές 

πηγές, είναι φανερό πως η χρήση παλµών τάσης για την οδήγηση δηµιουργεί πιο 
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απότοµους παλµούς στην έξοδο και µε µεγαλύτερη διακύµανση σε σύγκριση µε την 

αντίστοιχη οδήγηση µε παλµούς ρεύµατος. 

 
(α)     (β) 

Σχήµα 7.6 Κυκλώµατα οδήγησης παλµών ρεύµατος (α) και παλµών 

τάσης (β) υλοποιηµένα σε τεχνολογία 0.35µm SiGe HBT 
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Σχήµα 7.7 Η µεταβατική (transient) απόκριση του VCSEL στα 

2Gb/s όταν οδηγείται µε LDD παλµών ρεύµατος (µαύρη 

διακεκοµµένη γραµµή) και τάσης (κόκκινη συνεχής γραµµή) 

 

Η βελτίωση στην ποιότητα του οπτικού σήµατος είναι πιο φανερή αν παρατηρήσουµε τα 
αντίστοιχα eye diagrams των σχηµάτων 7.8 και 7.9, τα οποία παρήχθησαν µε τη χρήση 
µιας χωρίς επιστροφή στο µηδέν (non-return-to-zero, NRZ) ψευδοτυχαίας σειράς 210-1 
bits (pseudo-random-bit-stream, PRBS). Το σχήµα 7.8 δείχνει το οπτικό ρεύµα της 
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εξόδου για οδήγηση µε LDD ρεύµατος στις περιπτώσεις όπου ο ρυθµός είναι 1, 1.5 και 
2Gb/s. Είναι φανερό πως καθώς η ταχύτητα αυξάνεται το άνοιγµα του µατιού γίνεται 
όλο και µικρότερο και πλησιάζει τα όρια λειτουργίας, µιας και το συγκεκριµένο VCSEL 
είναι κατασκευασµένο για να λειτουργεί µέχρι τα 2Gb/s. Στο σχήµα 7.9 που ακολουθεί, 
παρουσιάζεται το eye diagram του οπτικού ρεύµατος κατά την οδήγηση µε LDD 
ρεύµατος (α) και τάσης (β) σε συχνότητα 2Gb/s. Οι χρόνοι ανόδου και καθόδου 
µετρήθηκαν ανάµεσα στο 20% και το 80% της ελάχιστης και της µέγιστης τιµής και 
βρέθηκαν στην περίπτωση του LDD ρεύµατος ίσος µε 240ps ενώ στην περίπτωση του 
LDD τάσης πολύ µειωµένος και ίσος µε 50ps. Στο σχήµα 7.9 άλλωστε είναι ξεκάθαρη η 
υπεροχή του τρόπου οδήγησης µε τάση σε σύγκριση µε την αντίστοιχη µε ρεύµα. 
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Σχήµα 7.9 Προσοµοιωµένα διαγράµµατα µατιού του οπτικού ρεύµατος σε mA  για 

οδήγηση (α) µε παλµούς ρεύµατος και (β) µε παλµούς τάσης στα 2Gb/s. 
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χήµα 7.10 ∆ιαγράµµατα µατιού της οπτικής απόκρισης για οδήγηση µε LDD τάσης σε 

διαφορετικές συχνότητες. 

αντίστοιχα συµπεράσµατα καταλήγουµε παρατηρώντας τις µεταβολλές της οπτικής 

ος εξόδου ανάλογα µε τη συχνότητα των παλµών οδήγησης του µοντέλου του 

EL. Πιο συγκεκριµένα, τα διαγράµµατα µατιού που παρουσιάζονται στο σχήµα 7.10 

ρούν την οπτική ισχύ στην έξοδο του VCSEL όταν χρησιµοποιούµε το µοντέλο που 

ιγράψαµε στο κεφάλαιο 6, λαµβάνοντας υπόψη δηλαδή όλες τις διαφορικές 

ώσεις ρυθµού για τα φωτόνια και τους φορείς, κατά την οδήγηση µε LDD τάσης. 
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Παρατηρούµε πως, όπως είναι αναµενόµενο, η µάσκα που αντιστοιχεί σε κάθε 

διάγραµµα µικραίνει όσο η συχνότητα αυξάνεται. 

Τα διαγράµµατα 7.8-7.10 δείχνουν πως το VCSEL µπορεί εύκολα να λειτουργήσει στα 

µ

έλος, θα αναφερθούµε πιο αναλυτικά στη µελέτη του κυκλωµατικού ισοδύναµου για 

υ LDD 

2Gb/s όταν χρησιµοποιούµε LDD παλµών τάσης χωρίς να είναι απαραίτητη η 

προσθήκη κάποιου κυκλώµατος προσαρµογής εµπέδησης. Εντούτοις, πρέπει να 

αναφέρουµε πως η χρήση των LDDs τάσεως απαιτεί µεγάλη προσοχή κατά την 

υλοποίηση του κυκλώµατος για δύο λόγους. Πρώτον, η τοπολογία ακολούθου 

εκποµπού µπορεί να παρουσιάζει δυναµική αστάθεια. Πρέπει να προηγηθεί ανάλυση 

ευστάθειας για ολόκληρο το κύκλωµα, συµπεριλαµβανοµένων και των παρασιτικών και 

του λέιζερ. Για τη τοπολογία ακολούθου εκποµπού που χρησιµοποιήσαµε, την 

συγκεκριµένη τεχνολογία µε την οποία υλοποιήσαµε το κύκλω α και το συγκεκριµένο 

VCSEL η ανάλυση µας έδειξε καλό περιθώριο ευστάθειας. ∆εύτερον,  στην τοπολογία 

του ακολούθου εκποµπού η τάση πόλωσης και η διακύµανση που απαιτείται για την 

οδήγηση του VCSEL πρέπει να καθοριστούν µε ακρίβεια έτσι ώστε να εξασφαλιστεί µια 

επαρκώς καλή κλίµακα λειτουργίας. Σ’ αυτό το σηµείο, η χρήση ενός διαφορικού 

ζεύγους παρουσιάζει λιγότερο αυστηρούς περιορισµούς. Αν οι δύο προηγούµενες 

απαιτήσεις ληφθούν υπόψη, µπορούµε να επιτύχουµε πολύ καλύτερη απόδοση του 

VCSEL µε οδήγηση µε LDD παλµών τάσης παρά µε LDD παλµών ρεύµατος.  

 

Τ

την προσοµοίωση της οδήγησης των VCSELs. Θα παραθέσουµε τα αντίστοιχα τµήµατα 

του κώδικα, παραλείποντας τις παραµέτρους προσοµοίωσης των στοιχείων. Το αρχείο 

που ακολουθεί αντιστοιχεί στο κυκλωµατικό ισοδύναµο του LDD παλµών τάσης. 

Στο παρακάτω σχήµα (σχήµα 7.11) παρουσιάζεται το κυκλωµατικό ισοδύναµο το

παλµών τάσης σε συνδυασµό µε το µοντέλο για το VCSEL (φαίνονται τα παρασιτικά της 

εισόδου) και µε το κύκλωµα που χρησιµοποιήθηκε για να µετρηθεί η κατανάλωση 

ισχύος του κυκλώµατος.  
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Σχήµα 7.11 Το κύκλωµα που υλοποιείται από το παρακάτω αρχείο προκειµένου να 

προσοµοιωθεί η λειτουργία του LDD παλµών τάσης και ταυτόχρονα να µετρηθεί η 

κατανάλωση ισχύος. 

 

Η µέθοδος µέτρησης της ισχύος παρουσιάζεται αναλυτικά στην [180]. Πρόκειται για 

έναν τρόπο να αναπαρίσταται κυκλωµατικά η κατανάλωση ισχύος στα CMOS 

κυκλώµατα µε την χρήση ενός «µετρητή ισχύος», που αποτελείται από µια εξαρτώµενη 

πηγή ρεύµατος gm
.Vx και ένα Rm-Cm δικτύωµα. Η τάση στη σταθερή κατάσταση στα 

άκρα του πυκνωτή Cm δίνει τη µέση τιµή της κατανάλωσης ισχύος. Η αντίσταση Rx 

παίρνει µικρή τιµή έτσι ώστε να µην επηρεάζει το ρεύµα της Vdd dc πηγής που την 

διαρρέει ενώ η Rm χρειάζεται στην προσοµοίωση για να παρέχει µια dc διαδροµή. Η 

τιµή της είναι τέτοια ώστε Rm
.Cm>>T. Για τον προσδιορισµό της τιµής της 

διαγωγιµότητας gm της εξαρτώµενης πηγής ρεύµατος χρησιµοποιείται η σχέση (7.1). 

m
m DD

x

Cg V f
R

=       (7.1) 

Οι προσοµοιώσεις της λειτουργίας του VCSEL µε LDD παλµών ρεύµατος και τάσης 

έδειξαν πως η ενέργεια που καταναλώνεται µε τον LDD ρεύµατος είναι 23,1mW/GHz 

ενώ µε LDD τάσης έχει τιµή 29,5mW/GHz.  

Στο αρχείο 1 που ακολουθεί (simple_voldr.cir), ένα νέο στοιχείο που εµφανίζεται είναι η 

παρουσία της πηγής Vin η οποία είναι αυτή που παρέχει την παλµοσειρά οδήγησης, 

αλλά και η εξαρτώµενη από τάση πηγή τάσης eV2 (γραµµή 18). Αυτή η τελευταία, όπως 

φαίνεται και αντίστοιχο σηµείο του αρχείου (γραµµές 53-54), έχει συνδεθεί στο τρίτο 
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άκρο του subcircuit του VCSEL (opt_pow) και ουσιαστικά αναπαριστά την 

χαρακτηριστική I-L που είχαµε µετρήσει για το συγκεκριµένο VCSEL. Η εξίσωση που 

περιγράφει την παραπάνω πηγή έχει προκύψει µε πολυωνυµική προσέγγιση τετάρτου 

βαθµού στην αντίστοιχη καµπύλη ρεύµατος-τάσης (σχήµα 7.12). Μέχρι τώρα δεν 

υπήρξε ανάγκη να περιγραφεί µε τέτοιο τρόπο η τάση του ακροδέκτη opt_pow καθώς 

κάθε φορά η πόλωση την οποία θέταµε στο VCSEL ήταν συγκεκριµένη, εποµένως ήταν 

συγκεκριµένη και η αντίστοιχη τιµή της οπτικής ισχύος που δίνει το VCSEL σε αυτή την 

πόλωση. Φυσικά, στα αρχεία που περιγράφουν το πλήρες µοντέλο µε τις εξισώσεις 

ρυθµού, δεν χρειάζεται να προσεγγιστεί η οπτική έξοδος του VCSEL στον κόµβο 

opt_pow αφού η οπτική ισχύς υπολογίζεται αναλυτικά από την προσωµοίωση. Εδώ θα 

πρέπει να σηµειωθεί πως η ανάγκη για περιγραφή της πηγής που συνδέεται στον 

ακροδέκτη opt_pow παύει να υφίσταται όταν χρησιµοποιούµε το µοντέλο που 

περιλαµβάνει και τις διαφορικές εξισώσεις. Έτσι, το αντίστοιχο αρχείο που παρατίθεται 

στο παράρτηµα (/full_model/ideal_sources/both_voltage_current.cir) δεν περιλαµβάνει 

καµία πολυωνυµική προσέγγιση της φωτεινής ισχύος στην έξοδο, αφού αυτή 

προσδιορίζεται πλήρως από το µοντέλο.  

Αρχείο 1 

1. design:  /users/realistic_sources/simple_voldr.cir 
2. ---------------------------------------------------------------------- 
3. *************** SIMULATION PARAMETERS ******************** 
4. * 
5. ****device parameters**** 
6. * 
7. HIT-Kit: Digital 
8. ***************************************** 
9. *realistic voltage driver 
10. ***************************************** 
11. Vdc 31 0 dc 3.3 
12. X3 20 21 22 0 npn111 area=40 
13. Ibias 22 0 2m 
14. x2 22 0 input 
15. ***************************************** 
16. Input Source 
17. ***************************************** 
18. Vin 21 0 pattern 2.686 2.799   0 10p 10p 0.5n 
19. +01011001110111000000100000111101000111101111100010111110001000100

100111100100110101110000111100100110101100011011100100110011110001
011001110001000101101101101101011101001010001111100001100100011100
010001110111100010101001010010011001111111001110011100011111011111
011010001110000111000010010111101001111011001001110000110111001011
010011011000111000101111100110001000111111101000100101000100111110
101001100100010001000010011111000110010110101111000000110111111011
101110110001101010001101001011100010001000001110111101101101111000
010001000101101011011010110110000111100100101111000110101011010000
001000110111101010111110001000100000111001111011000010000110111111
010111110000010101110111101111110100110100110010101101100011101010
010010000100001101111000010011111011111111100010001100011000001101
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100001101011100010010110011111110101101011110111011111001100011101
011001010010010001001100000111111111000110011001000010111111010110
000101000000111000100101011100111011010111011111000010110001001101
1001000010010101000011111000000111 R 

20. **************************************************************** 
21. *VCSEL model 
22. **************************************************************** 
23. .subckt input 4 100 
24. .param fc=0.5 
25. +cj0=1.4983327e-13 
26. +mp=1.3996668 
27. +fo=9.1396404e-1 
28. .subckt vcsel pos_inp neg_inp opt_pow 
29. +  param:tamb=293 
30. .param claser=1e-18 
31. + rtherm=900 ttherm=1e-6 
32. + R1=22.061  T1=154.754  nf=2.008E-04  b=1.877E-05 a1=5.908E+03 

n=2.385E+00 
33. electrical representation of laser diode 
34. clas p1 neg_inp claser  
35. Vtot_cur pos_inp p1 DC 0 
36. Htot_cur tot_cur 0 Vtot_cur 1 
37. Vopt_cur p1 x DC 0 
38. Hopt_cur opt_cur 0 Vopt_cur 1 
39. einp x neg_inp VALUE= {(v(tot_cur)*R1*T1/v(vcseltemp))+ 
40. +     nf*(v(vcseltemp)*T1/(v(vcseltemp)-T1))* 
41. +       LOG( 1+( v(tot_cur)/(b*(T1^(3/n))*(v(vcseltemp)^(-3/n))*exp(a1*(T1- 
42. +  v(vcseltemp))/(v(vcseltemp)*T1))) ) ) } 
43. temperature circuit: v(vcseltemp) = junction temperature 
44. rth vcseltemp 0  rtherm 
45. ctherm vcseltemp 0  {ttherm/rtherm} 
46. gtherm 0 vcseltemp  VALUE={tamb/rtherm+v(tot_cur)*v(pos_inp)-v(opt_pow)} 
47. .ENDs vcsel 
48. Ra 5 p 28.425 
49. Cp 5 100 2.2385255e-13 
50. Lp 4 5 6.0678955e-11 
51. C1 4 100 2.2595593E-12 
52. L1 3 4 2.3396554E-09 
53. eV2 opt_pow 0 value={3.77043e-6-0.15262*i(x1.einp)+188.72836*i(x1.einp)^2 
54. +                       -22669.85508*i(x1.einp)^3+935366.53117*i(x1.einp)^4} 
55. x1 p 100 opt_pow vcsel tamb=297 
56. Cj p 100 value={(cj0*(1-v(p)/fo)^(-mp)*(ABS(v(p)-fc*fo)-(v(p)-

+fc*fo)))/(2*(fc*fo-v(p)))  -(((cj0/((1-fc)^(1+mp)))* 
57. + (1-fc*(1+mp)+mp*v(p)/fo))* 
58. + (ABS(v(p)-fc*fo)+(v(p)-fc*fo)))/(2*(fc*fo-v(p))) } 
59. .ENDs input 
60. ******************************************** 
61. *power meter circuit 
62. Rm 32 0 1T 
63. Cm 32 0 1p 
64. G1 0 32 31 20 0.4125 
65. Rx  31 20 1e-2 
66. ************************** 
67. *analysis 
68. ************************** 
69. .tran 0.1n 500n 
70. .option step=1p msgnode=0 abstol=1e-12 reltol=1e-12 vntol=1e-15 itol=1e-9 
71. *.option newton 
72. .plot tran  v(21) i(x2.x1.einp) i(Vin) i(Rx) v(22) v(32,33) v(31,20) 
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73. .plot tran i(x2.x1.einp) v(21) 
74. *.print i(x2.x1.einp) 
75. .ic v(32)=0 
76. .ic v(x2.x1.vcseltemp)=293 
77. .end 
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Σχήµα 7.12 Πολυωνυµική προσέγγιση τετάρτου βαθµού της 

χαρακτηριστικής ρεύµατος- ισχύος για το VCSEL Lasermate  

7.4 Συµπεράσµατα 

Χρησιµοποιώντας το µη γραµµικό µοντέλο για το VCSEL που έχουµε αναπτύξει, το 

οποίο λαµβάνει υπόψη του τόσο την εσωτερική συµπεριφορά όσο και την επίδραση των 

παρασιτικών του κυκλώµατος εισόδου, σε συνδυασµό µε ιδανικές πηγές και µε 

πραγµατικά κυκλώµατα οδήγησης, αποδείχθηκε πως ο τυπικός τρόπος οδήγησης µε 

παλµούς ρεύµατος δεν είναι κατάλληλος για υψίσυχνα VCSELs. Σχεδιάστηκε  κύκλωµα 

οδήγησης παλµών τάσεως και οι προσοµοιώσεις δείχνουν πως µε αυτό τον τρόπο 

µπορεί να επιτευχθεί βελτίωση κατά 74% της -3dB συχνότητας αποκοπής, µεγαλύτερη 

διακύµανση του οπτικού ρεύµατος και της οπτικής ισχύος στην έξοδο κατά 35% καθώς 

και ταχύτεροι χρόνοι ανόδου και καθόδου έως και κατά 80%. Εντούτοις, η κατανάλωση 

ενέργειας από ένα LDD τάσεως προέκυψε κατά 25% περισσότερη συγκριτικά µε ένα 

LDD ρεύµατος. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, η χρήση των LDDs τάσεως απαιτεί µεγάλη 

προσοχή κατά την υλοποίηση του κυκλώµατος για λόγους δυναµικής αστάθειας και 

καθορισµού της διακύµανσης µε ακρίβεια. Αν οι δύο προηγούµενες απαιτήσεις ληφθούν 

υπόψη, µπορούµε να επιτύχουµε πολύ καλύτερη απόδοση του VCSEL µε οδήγηση µε 

LDD παλµών τάσης παρά µε LDD παλµών ρεύµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
Η παρούσα διδακτορική διατριβή είχε ως στόχο τη µελέτη των οπτικοηλεκτρονικών 

κυκλωµάτων υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά 

µικροσυστήµατα. Κατά τη διάρκεια της µελέτης έγινε προσπάθεια για ολοκληρωµένη 

προσέγγιση των υψίρυθµων φωτονικών µικροσυστηµάτων. Συγκεκριµένα, από  την 

τεχνολογική σκοπιά προτείνονται νέες µέθοδοι υβριδικής ολοκλήρωσης 

οπτικοηλεκτρονικών III-V µε ολοκληρωµένα κυκλώµατα πυριτίου. Ταυτόχρονα, 

λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσοµοίωσης ετερογενών συστηµάτων, 

αναπτύσσεται ένα µη γραµµικό κυκλωµατικό µοντέλο για το VCSEL, στοιχείο εκποµπής 

φωτός που βρίσκεται στην αιχµή της τεχνολογίας σήµερα. Τα κυριότερα σηµεία 

πρωτοτυπίας της παρούσας εργασίας αφορούν: 

 

 (α)    Παρουσίαση δύο νέων τεχνικών υβριδικής ολοκλήρωσης   

 Προτείνεται µέθοδος µε χαρακτηριστικά έτερο-επιταξιακής ολοκλήρωσης αλλά 

ταυτόχρονα συµβατή µε διαθέσιµες εµπορικές CMOS και BiCMOS 

τεχνολογίες, µε χρήση της οποίας σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε µια 

ολοκληρωµένη ΟΕ διασύνδεση (link) πάνω σε CMOS επικαλυµµένο µε spin-

on-glass (SOG). Πρόκειται για µια διαδικασία χαµηλής θερµοκρασίας που 

χρησιµοποιεί στρώµατα SiO2 και SOG για την επιπεδοποίηση και τη 

συγκόλληση των επιταξιακών GaAs δισκιδίων επάνω σε πλήρως 

επεξεργασµένα BiCMOS δισκίδια.  

 Προτείνεται τεχνική υβριδικής ολοκλήρωσης µε τη χρήση µεταλλικού 

κράµατος, η οποία επιτυγχάνει σε ένα µόνο στάδιο τη µηχανική συγκόλληση 

αλλά και την ηλεκτρική σύνδεση. Πρόκειται για ένα είδος µεταλλικής 

συγκόλλησης που βασίζεται στη χρήση µιας λεπτής πολυστρωµατικής δοµής 

από εύτηκτο κράµα Au-20Sn. Παράλληλα, µελετάται η επίδραση προσθήκης 

στο κράµα ενός λεπτού αρχικού στρώµατος από υλικο της οµάδας των 

σπάνιων γαιών και πιο συγκεκριµένα από Gd, για βελτίωση της  συγκόλλησης. 

 

Kαι οι δύο τεχνικές που προτείνονται παρουσιάζουν τα πλεονεκτήµατα της 

παράλληλης διεργασίας, δεν χρησιµοποιούν κάποια άλλη επιφάνεια ως 
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Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα 

ενδιάµεσο φορέα και είναι κατάλληλες να χρησιµοποιηθούν και σε δοµές µε pads 

µικρού µεγέθους.  

 

(β) Ανάπτυξη πλήρους µοντέλου για το VCSEL και µεθοδολογίας εξαγωγής παραµέτρων 

 

 Αναπτύχθηκε ένα µη γραµµικό κυκλωµατικό µοντέλο για το VCSEL το οποίο 

προσοµοιώνει µε ακρίβεια τις σύνθετες φωτονικές και µεγάλης κλίµακας 

ολοκλήρωσης δοµές. Πρόκειται για ένα αξιόπιστο και µικρής υπολογιστικής 

πολυπλοκότητας µοντέλο, το οποίο περιγράφεται µε κωδικοποίηση τύπου 

SPICE και µπορεί να εισαχθεί σε εργαλεία προσοµοίωσης Ολοκληρωµένων 

Κυκλωµάτων (CAD).  

          Το πλήρες µοντέλο αποτελείται από το παρασιτικό κύκλωµα εισόδου, 

από τα εσωτερικά θερµοηλεκτρικά χαρακτηριστικά του στοιχείου αλλά και 

από τις διαφορικές εξισώσεις ρυθµού που περιγράφουν την παραγωγή 

φορέων και φωτονίων. Η δυνατότητα να προσοµοιώνει επακριβώς τη µη 

γραµµική συµπεριφορά των υψίσυχνων συσκευασµένων (packaged) 

VCSELs επιβεβαιώθηκε στην πράξη µε τη σύγκριση των προσοµοιώσεων 

και των µετρήσεων των DC χαρακτηριστικών ρεύµατος-φωτός-τάσης (I-L-V), 

καθώς και των AC παραµέτρων S11 και S21.      

 

 Αναπτύχθηκε µια αποτελεσµατική µεθοδολογία εξαγωγής και των 41 

παραµέτρων που σχετίζονται µε το µοντέλο, τόσο ως προς την ακρίβεια των 

αποτελεσµάτων όσο και ως προς την επαναληψιµότητα και την ταχύτητα. O 

προσδιορισµός των τιµών των παραµέτρων δεν απαιτεί την γνώση των 

κατασκευαστικών ή γεωµετρικών στοιχείων του εκάστοτε εµπορικού VCSEL 

αλλά βασίζεται µόνο σε συνήθεις ηλεκτρικές και οπτικές µετρήσεις που δεν 

παρουσιάζουν µεγάλη δυσκολία. Πρέπει να σηµειωθέι πως κάτι τέτοιο δεν 

οδηγεί σε υποβάθµιση της ακρίβειας ή της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου, 

όπως αποδεικνύεται παρατηρώντας την πολύ καλή σύγκλιση των 

προσοµοιώσεων µε τις µετρήσεις. Η προτεινόµενη οµαδοποίηση των 

παραµέτρων απλοποιεί τη διαδικασία προσδιορισµού τους.  

 Με χρήση του µοντέλου VCSEL που αναπτύχθηκε έγινε σύγκριση της 

απόκρισής του για οδήγηση µε παλµούς ρεύµατος και τάσης. Η οδήγηση µε 

παλµούς τάσης βελτιώνει την απόκριση του οπτικού σήµατος τόσο ως προς 

το πλάτος όσο και ως προς το χρόνο ανόδου και καθόδου, παρουσιάζοντας 
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όµως αύξηση στην κατανάλωση. Εποµένως, καταλήγουµε στο συµπερασµα 

ότι λόγω της µεγάλης αντίστασης και χωρητικότητας που παρουσιάζουν τα 

VCSELs, για να επιτύχουµε υψηλές ταχύτητες λειτουργίας απαιτείται οδήγηση 

µε τάση σε αντίθεση µε τα κλασικά λείζερ όπου χρησιµοποιούνται παλµοί 

ρεύµατος. 

 

Μελλοντική εργασία - Προοπτικές 
Η µελέτη που πραγµατοποιήθηκε τόσο στον τοµέα των τεχνολογιών υβριδικής 

ολοκλήρωσης όσο και στη µοντελοποίηση του VCSEL, ανοίγει πολλούς δρόµους για 

µελλοντική έρευνα. Το άµεσο πεδίο που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο µελέτης είναι 

η βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των αποτελεσµάτων. Πιο συγκεκριµένα, όσον 

αφορα την υβριδική ολοκλήρωση µπορεί να µελετηθεί ο βέλτιστος τρόπος ηλεκτρικής 

διασύνδεσης των OE διατάξεων και των υποκείµενων ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, ο 

τρόπος ευθυγράµµισης και τοποθέτησης των ψηφίδων πάνω στην επιφάνεια όπου θα 

συγκολληθούν και η κατασκευή δοµής που θα περιλαµβάνει πλήρως λειτουργικές OE 

διατάξεις. Σχετικά µε την εξέλιξη του µοντέλου για το VCSEL, µπορεί να γίνει µια 

προσέγγιση ανλυτικής επίλυσης των διαφορικών εξισώσεων ρυθµού κάτω από 

συγκεκριµένες συνθήκες µε στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας προσδιορισµού των 

παραµέτρων. Επίσης, για επιπλέον βελτίωση της ταχύτητας µε την οποία συγκλίνει το 

εργαλείο προσωµοίωσης, ιδιαίτερα για την περίπτωση όπου θα εισαχθούν και τα 

µοντέλα των υπολοίπων στοιχείων µιας OE διασύνδεσης (π.χ. µέσο µετάδοσης, 

φωτοανιχνευτής), µπορεί να γίνει µελέτη σχετικά µε το βαθµό «ευαισθησίας» του 

µοντέλου σε κάθε παράµετρο. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η σύγκριση της 

απόκρισης των VCSELs από εξοµοιωτή σε επίπεδο διάταξης (device simulator) ο 

οποίος στηρίζεται στις φυσικές διεργασίες που συµβαίνουν, µε το κυκλωµατικό µοντέλο 

σε µια προσπάθεια άµεσης σύνδεσης των τιµών κάποιων παραµέτρων του µε τις 

κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της διάταξης. 

Σε επόµενο στάδιο, βρίσκεται η µελέτη και η κατασκευή ενός πλήρους 

ολοκληρωµένου συστήµατος που θα περιλαµβάνει ως οπτικές πηγές τα VCSELs και θα 

συνδυάζεται µε αντίστοιχα CMOS ηλεκτρονικά κυκλώµατα µε κάποια από τις δύο 

µεθόδους ολοκλήρωσης που αναπτύχθηκαν. Μια τέτοια µελέτη θα βασιστεί στα 

συµπεράσµατα που εξήχθησαν τόσο από τη µελέτη των µεθόδων συγκόλλησης όσο και 

από τη µελέτη της συµπεριφοράς του VCSEL µέσω του πλήρους µοντέλου που 

περιγράψαµε. Σε πιο µακροπρόθεσµο  επίπεδο, θα ήταν πιθανή η ενσωµάτωση στο 

παραπάνω σύστηµα µηχανικών δοµών, όπως µικρο-βραχίονες που θα µεταβάλλουν 

Κυριακή Μινόγλου 145 



Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα 

την δοµή του VCSEL ανάλογα µε την εφαρµογή, µικρο-καθρέφτες που θα κατευθύνουν 

τη φωτεινή δέσµη ή ακόµα και µικροφακοί και φίλτρα. 

Το µέλλον των MOEMs σίγουρα επιφυλάσσει  εκπλήξεις καθώς η ολοκλήρωση των 

σύγχρονων τεχνολογιών µικροµηχανικής κατασκευής και τοποθέτησης µαζί µε νανο-

φωτονικά συστήµατα και δοµές µε χαρακτηριστικά πολύ µικρότερα από το µήκος 

κύµατος του φωτός είναι ένας τοµέας που βρίσκεται ήδη υπό έρευνα. Η «συγχώνευση» 

των νανο-φωτονικών µε τα MEMS θα δώσει τη δυνατότητα σε οπτικά στοιχεία για 

ενεργοποίηση σε διαστάσεις νανοµέτρου και για απόκριση σε κλίµακα GHz. Το σίγουρο 

είναι πως για όσους ασχολούνται µε την έρευνα και την ανάπτυξη των MΟEMS η εποχή 

που διανύουµε είναι «συναρπαστική» και υπόσχεται µεγάλες προκλήσεις αλλά και 

ανακαλύψεις.   
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Υπολογισµός των παραµέτρων επικάλυψης απολαβής και modes 
 
Η παρακάτω έκφραση µας δίνει την προσέγγιση των εγκάρσιων σχηµατισµών των 

modes αγνοώντας σύνθετες παραµέτρους και χρησιµοποιώντας την κανονική Laguerre-

Gaussian συνάρτηση: 

( )2
22 2

2
2

2 2( ) m

l
r Wl

ppl pl
m m

r rr L
W W

eψ α −⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎣ ⎦

= ⋅ ⋅ ⋅     (1) 

  

Αν αντικαταστήσουµε το δείκτη του mode k µε pl, όπου p είναι ο ακτινικός δείκτης και  l 

είναι ο αζιµουθιακός δείκτης η παραπάνω εξίσωση γίνεται: 
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Γενικότερα, ορίζουµε την κατανοµή να είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί την παρακάτω 

συνθήκη κανονικοποίησης: 
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Η αλληλοεπικάλυψη της απολαβής µε τα προφίλ των modes λαµβάνεται υπόψη µε τις 

τιµές των ολοκληρωτικών παραγόντων γki και φjki που υπολογίζονται από τις παρακάτω 

σχέσεις. Στόχος µας είναι να εκφραστούν σαν συναρτήσεις του παράγοντα α και έπειτα 

να προσεγγιστούν µε πολυώνυµο του α τετάρτου βαθµού. Όσον αφορά τον παράγοντα 

γ00, αυτός µπορεί να υπολογιστεί αναλυτικά ως συνάρτηση του α όπως παρουσιάζεται 

αµέσως παρακάτω (εξ.4). Για τους υπόλοιπους τρεις παράγοντες δεν είναι δυνατή η 

αναλυτική επίλυση του ολοκληρώµατος οπότε µέσω της Mathematica εξήχθησαν οι 

αριθµητικές τιµές των παραγόντων µε παραµετρική ανάλυση ως προς το α. Οι τιµές 

που προέκυψαν µας έδωσαν τις καµπύλες που ακολουθούν, όπου φαίνεται και η 

αντίστοιχη πολυωνυµική προσέγγιση για τον κάθε ένα παράγοντα. 
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Ακολουθούν τα διαγράµµατα των παραµέτρων γ00, γ01, φ100 και φ101 σε συνάρτηση µε το 

α καθώς και τα αντίστοιχα πολυώνυµα που προκύπτουν. Οι τιµές των πολυωνύµων 

είναι οι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται και στα αντίστοιχα αρχεία µε τον κώδικά 

που περιγράφει το κυκλωµατικό ισοδύναµο του πλήρους VCSEL.  

Στον πίνακα 1 αναφέρονται οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν στις παραπάνω 

εκφράσεις. Για περαιτέρω αναφορά η [1] περιγράφει αναλυτικά τις µεθόδους που 

χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή των εξισώσεων. Εµείς παραθέσαµε τον τρόπο 

υπολογισµού που χρησιµοποιήσαµε για τον καθορισµό των παραµέτρων που 

εµπεριέχονται στο συγκεκριµένο µοντέλο που αναπτύξαµε.   

Ll
p(x) Γενικευµένα πολυώνυµα  Laguerre  

apl Παράγοντας κανονικοποίησης 
Wm Χαρακτηριστικό µήκος της οικογένειας των LG modes 
ψk(r) Κανονικοποιηµένη κατανοµή φωτονίων 
W Ενεργή ακτίνα ενεργούς περιοχής  
σi i-οστή ρίζα της Bessel J1(x) συνάρτησης 1ης τάξεως  

Κυριακή Μινόγλου 164 



 

 
 
 

 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Y =0,6923091359+1,1795668014 X-1,2281154716 X2+0,1353820145 X3+0,0859443534 X4

G
am

m
a0

0

a=Wm/W

 gamma00
 Polynomial Fit of Data2_gamma00

 
 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Y =1,3592435914-1,4945877791 X-0,3034759278 X2+0,9360524877 X3-0,3034380254 X4

Y
 A

xi
s 

Ti
tle

X Axis Title

 gamma01
 Polynomial Fit of Data2_gamma01

 
 

Κυριακή Μινόγλου 165 



 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Y =8,3792304129-9,2134660692 X-1,8710654945 X2+5,7706082569 X3-1,8706330719 X4

P
H

I1
00

a=Wm/W

 phi100
 Polynomial Fit of Data2_phi100

 
 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Y =9,3992778261-21,3649588909 X+22,188514239 X2-11,1468167845 X3+2,1805394094 X4

P
H

I1
01

a=Wm/W

 phi101
 Polynomial Fit of Data2_phi101

 
 

                                                 
[1] P. Mena, J. Morikuni, S. Kang, A. Harton, and K. Wyatt, “A comprehensive circuit-

level model of vertical-cavity surface-emitting lasers,” IEEE Journal of Lightwave 

Technology, vol. 17, no. 2, pp. 2612–2632, Dec. 1999 
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design:/full_model/i-
l_and_S21_matching@3biases/2mA_3mA_5mA.sp 

 
.VDELIM ! 
.EDELIM $ 
.optfil 2ma_3ma_5ma.opt 
 
.param fc=0.5 
.subckt vcsel pos_inp neg_inp opt_pow 
+  param:tamb=293 
 
.param claser=1e-18 
+ rtherm=23 dm=5e-8 dn=5e-8 zn=2e6 
+ q=1.60219e-19 kb=1.38062e-23 
+ Rin=56 T1=1.4406691E+02 nf=1.7061750E-04 b=4.2605235E-07 a1=5.1672125E+03 
n=2.6 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* electrical representation of laser diode 
cj p1 neg_inp  value={(!cj0!*(1-v(p1)/!fo!)^(-!mp!)*(ABS(v(p1)-fc*!fo!)-
(v(p1)-+fc*!fo!)))/(2*(fc*!fo!-v(p1)))  -(((!cj0!/((1-fc)^(1+!mp!)))* 
+     (1-fc*(1+!mp!)+!mp!*v(p1)/!fo!))* 
+    (ABS(v(p1)-fc*!fo!)+(v(p1)-fc*!fo!)))/(2*(fc*!fo!-v(p1))) } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
Vtot_cur p0 p1 DC 0 
Htot_cur tot_cur 0 Vtot_cur 1 
Vopt_cur p2 x DC 0 
Hopt_cur opt_cur 0 Vopt_cur 1 
Rint p1 p2 3.6417 
Ra pos_inp p0 5.7996 
dvcsel1 x k1 diode1 
.model diode1 d area=10u 
*---------------------------------------------------------------------------- 
einp k1 0 VALUE= {(v(tot_cur)*Rin*T1/(v(vcseltemp)))+ 
+ nf*(v(vcseltemp)*T1/((v(vcseltemp))-T1))* 
+ LOG( 1+( v(tot_cur)/(b*(T1^(3/n))*((v(vcseltemp))^(-3/n))*exp(a1*(T1-
+(v(vcseltemp)))/((v(vcseltemp))*T1))) ) ) -0.7} 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* temperature circuit: v(vcseltemp) = junction temperature 
rth vcseltemp 0  {rtherm/1000} 
ctherm vcseltemp 0  {!ttherm!*1000/rtherm} 
gtherm 0 vcseltemp  VALUE={tamb/rtherm+(v(tot_cur)*v(pos_inp)-(v(m)+dm)^2)} 
*----------------------------------------------------------------------------
* Thermal-gain 
egth gth 0 VALUE= 
{(!g0!/zn)*(!ag0!+!ag1!*v(vcseltemp)*1000+!ag2!*(v(vcseltemp)*1000)^2)/ 
+                 (!bg0!+!bg1!*v(vcseltemp)*1000+!bg2!*(v(vcseltemp)*1000)^2) 
} 
*----------------------------------------------------------------------------
* Transparency number 
entth ntth 0 VALUE= 
{(!nt0!/zn)*(!cn0!+!cn1!*v(vcseltemp)*1000+!cn2!*(v(vcseltemp)*1000)^2) } 
*----------------------------------------------------------------------------
* leakage-current definition 
eileak ileak 0 VALUE = { !ileak0!*exp((-!a0!+!a1!*zn*(v(n0)+dn)^2+ 
+              !a2!*v(vcseltemp)*1000*zn*(v(n0)+dn)^2- 
+              !a3!/(zn*(v(n0)+dn)^2) ) / (v(vcseltemp)*1000)) } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* carrier number circuits... 
* N0 = zn*(v(n0)+dn)^2 
gn0 0 n0 VALUE={(v(opt_cur)-v(ileak)/!etai!)/(v(n0)+dn)} 
cn0 n0 0  {2*q*zn/!etai!} 
rn0 n0 0  {!etai!*!tn!/(q*zn)} 
gst0 n0 0 VALUE= {(q*zn*v(gth)/(!etai!*!kf0!*(v(n0)+dn)))*zn* 
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+ ((0.692336+1.1794466*!a!-1.
 2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*(v(n0)+dn)^2- 
+ (1.3592436-1.4945878*!a!-0.30347593*!a!^2+0.93605249*!a!^3-
0.303438*!a!^4)*v(ni1)- 
+  (0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*v(ntth))* 
+         (v(m)+dm)^2 / (1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) - dn } 
 
 
* N1 = zn*v(n1) 
cn1 ni1 0  {q*zn/!etai!} 
rn1 ni1 0  { (!etai!*!tn!) / (q*zn*(1+!h1!)) } 
gst1 0 ni1 VALUE= {(q*zn*v(gth)/(!etai!*!kf0!))* 
+                ((8.3792304-9.2134661*!a!-1.8710655*!a!^2+5.7706083*!a!^3-
1.8706331*!a!^4)*zn*(v(n0)+dn)^2- 
+                 (9.3992778-21.3649589*!a!+22.188514*!a!^2-
11.146817*!a!^3+2.1805394*!a!^4)*zn*v(ni1)- 
+                 (8.3792304-9.2134661*!a!-1.8710655*!a!^2+5.7706083*!a!^3-
1.8706331*!a!^4)*v(ntth)*zn)* 
+                (v(m)+dm)^2/(1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) } 
 
 
* photon circuit... 
cph m 0  {2*!tp!} 
rph m 0 1 
gsp 0 m VALUE= {!tp!*!beta!*!kf0!*zn*(v(n0)+dn)^2/(!tn!*(v(m)+dm)) } 
gstm 0 m VALUE= {v(gth)*!tp!*zn*zn* 
+               ((0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*(v(n0)+dn)^2 - 
+                (1.3592436-1.4945878*!a!-0.30347593*!a!^2+0.93605249*!a!^3-
0.303438*!a!^4)*v(ni1)- 
+                (0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*v(ntth))* 
+               (v(m)+dm)/(1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) - dm } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* optical output 
epo opt_pow 0 VALUE= {(v(m)+dm)^2} 
Ropt opt_pow 0 1k 
.ENDs 
*-----------------2nd vcsel-------------------------------------------------
.subckt vcsel2 pos_inp neg_inp opt_powb 
+  param:tamb=293 
.param claser=1e-18 
+ rtherm=23 dm=5e-8 dn=5e-8 zn=2e6 
+ q=1.60219e-19 kb=1.38062e-23 
+ Rin=56 T1=1.4406691E+02 nf=1.7061750E-04 b=4.2605235E-07 a1=5.1672125E+03 
n=2.6 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* electrical representation of laser diode 
cj p1 neg_inp  value={(!cj0!*(1-v(p1)/!fo!)^(-!mp!)*(ABS(v(p1)-fc*!fo!)-
(v(p1)-fc*!fo!)))/(2*(fc*!fo!-v(p1)))  -(((!cj0!/((1-fc)^(1+!mp!)))* 
+                                              (1-
fc*(1+!mp!)+!mp!*v(p1)/!fo!))* 
+                                      (ABS(v(p1)-fc*!fo!)+(v(p1)-
fc*!fo!)))/(2*(fc*!fo!-v(p1))) } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
Vtot_cur p0 p1 DC 0 
Htot_cur tot_cur 0 Vtot_cur 1 
Vopt_cur p2 x DC 0 
Hopt_cur opt_cur 0 Vopt_cur 1 
Rint p1 p2 3.6417 
Ra pos_inp p0 5.7996 
dvcsel1 x k1 diode1 
.model diode1 d area=10u 
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*---------------------------------------------------------------------------- 
einp k1 0 VALUE= {(v(tot_cur)*Rin*T1/(v(vcseltemp)))+ 
+ nf*(v(vcseltemp)*T1/((v(vcseltemp))-T1))* 
+ LOG( 1+( v(tot_cur)/(b*(T1^(3/n))*((v(vcseltemp))^(-3/n))*exp(a1*(T1-
(v(vcseltemp)))/((v(vcseltemp))*T1))) ) ) -0.7} 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* temperature circuit: v(vcseltemp) = junction temperature 
rth vcseltemp 0  {rtherm/1000} 
ctherm vcseltemp 0  {!ttherm!*1000/rtherm} 
gtherm 0 vcseltemp  VALUE={tamb/rtherm+(v(tot_cur)*v(pos_inp)-(v(m)+dm)^2)} 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* Thermal-gain 
egth gth 0 VALUE= 
{(!g0!/zn)*(!ag0!+!ag1!*v(vcseltemp)*1000+!ag2!*(v(vcseltemp)*1000)^2)/ 
+ (!bg0!+!bg1!*v(vcseltemp)*1000+!bg2!*(v(vcseltemp)*1000)^2) } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* Transparency number 
entth ntth 0 VALUE= 
{(!nt0!/zn)*(!cn0!+!cn1!*v(vcseltemp)*1000+!cn2!*(v(vcseltemp)*1000)^2) } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* leakage-current definition 
eileak ileak 0 VALUE = { !ileak0!*exp((-!a0!+!a1!*zn*(v(n0)+dn)^2+ 
+              !a2!*v(vcseltemp)*1000*zn*(v(n0)+dn)^2- 
+              !a3!/(zn*(v(n0)+dn)^2) ) / (v(vcseltemp)*1000)) } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* carrier number circuits... 
* N0 = zn*(v(n0)+dn)^2 
gn0 0 n0 VALUE={(v(opt_cur)-v(ileak)/!etai!)/(v(n0)+dn)} 
cn0 n0 0  {2*q*zn/!etai!} 
rn0 n0 0  {!etai!*!tn!/(q*zn)} 
gst0 n0 0 VALUE= {(q*zn*v(gth)/(!etai!*!kf0!*(v(n0)+dn)))*zn* 
+                 ((0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*(v(n0)+dn)^2- 
+                  (1.3592436-1.4945878*!a!-
0.30347593*!a!^2+0.93605249*!a!^3-0.303438*!a!^4)*v(ni1)- 
+                  (0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*v(ntth))* 
+                 (v(m)+dm)^2 / (1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) - dn } 
 
 
* N1 = zn*v(n1) 
cn1 ni1 0  {q*zn/!etai!} 
rn1 ni1 0  { (!etai!*!tn!) / (q*zn*(1+!h1!)) } 
gst1 0 ni1 VALUE= {(q*zn*v(gth)/(!etai!*!kf0!))* 
+                ((8.3792304-9.2134661*!a!-1.8710655*!a!^2+5.7706083*!a!^3-
1.8706331*!a!^4)*zn*(v(n0)+dn)^2- 
+                 (9.3992778-21.3649589*!a!+22.188514*!a!^2-
11.146817*!a!^3+2.1805394*!a!^4)*zn*v(ni1)- 
+                 (8.3792304-9.2134661*!a!-1.8710655*!a!^2+5.7706083*!a!^3-
1.8706331*!a!^4)*v(ntth)*zn)* 
+                (v(m)+dm)^2/(1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) } 
 
* photon circuit... 
cph m 0  {2*!tp!} 
rph m 0 1 
gsp 0 m VALUE= {!tp!*!beta!*!kf0!*zn*(v(n0)+dn)^2/(!tn!*(v(m)+dm)) } 
gstm 0 m VALUE= {v(gth)*!tp!*zn*zn* 
+               ((0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*(v(n0)+dn)^2 - 
+                (1.3592436-1.4945878*!a!-0.30347593*!a!^2+0.93605249*!a!^3-
0.303438*!a!^4)*v(ni1)- 
+                (0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*v(ntth))* 
+               (v(m)+dm)/(1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) - dm } 
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*---------------------------------------------------------------------------- 
* optical output 
epo opt_powb 0 VALUE= {(v(m)+dm)^2} 
Ropt opt_powb 0 1k 
.ENDs 
*----------------------------------------------------------------------------
*------------------------------end of 2nd vcsel--------------------------- 
*---------------------------------------------------------------------------- 
*-----------------3rd vcsel--------------------------------------------------
-.subckt vcsel3 pos_inp neg_inp opt_powc 
+  param:tamb=293 
.param claser=1e-18 
+ rtherm=23 dm=5e-8 dn=5e-8 zn=2e6 
+ q=1.60219e-19 kb=1.38062e-23 
+ Rin=56 T1=1.4406691E+02 nf=1.7061750E-04 b=4.2605235E-07 a1=5.1672125E+03 
n=2.6 
*----------------------------------------------------------------------------
* electrical representation of laser diode 
cj p1 neg_inp  value={(!cj0!*(1-v(p1)/!fo!)^(-!mp!)*(ABS(v(p1)-fc*!fo!)-
(v(p1)-fc*!fo!)))/(2*(fc*!fo!-v(p1)))  -(((!cj0!/((1-fc)^(1+!mp!)))* 
+       (1-fc*(1+!mp!)+!mp!*v(p1)/!fo!))* 
+     (ABS(v(p1)-fc*!fo!)+(v(p1)-fc*!fo!)))/(2*(fc*!fo!-v(p1))) } 
*----------------------------------------------------------------------------
Vtot_cur p0 p1 DC 0 
Htot_cur tot_cur 0 Vtot_cur 1 
Vopt_cur p2 x DC 0 
Hopt_cur opt_cur 0 Vopt_cur 1 
Rint p1 p2 3.6417 
Ra pos_inp p0 5.7996 
dvcsel1 x k1 diode1 
.model diode1 d area=10u 
*----------------------------------------------------------------------------
einp k1 0 VALUE= {(v(tot_cur)*Rin*T1/(v(vcseltemp)))+ 
+ nf*(v(vcseltemp)*T1/((v(vcseltemp))-T1))* 
+ LOG( 1+( v(tot_cur)/(b*(T1^(3/n))*((v(vcseltemp))^(-3/n))*exp(a1*(T1-
(v(vcseltemp)))/((v(vcseltemp))*T1))) ) ) -0.7} 
*----------------------------------------------------------------------------
* temperature circuit: v(vcseltemp) = junction temperature 
rth vcseltemp 0  {rtherm/1000} 
ctherm vcseltemp 0  {!ttherm!*1000/rtherm} 
gtherm 0 vcseltemp  VALUE={tamb/rtherm+(v(tot_cur)*v(pos_inp)-(v(m)+dm)^2)} 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* Thermal-gain 
egth gth 0 VALUE= 
{(!g0!/zn)*(!ag0!+!ag1!*v(vcseltemp)*1000+!ag2!*(v(vcseltemp)*1000)^2)/ 
+         (!bg0!+!bg1!*v(vcseltemp)*1000+!bg2!*(v(vcseltemp)*1000)^2) } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* Transparency number 
entth ntth 0 VALUE= 
{(!nt0!/zn)*(!cn0!+!cn1!*v(vcseltemp)*1000+!cn2!*(v(vcseltemp)*1000)^2) } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* leakage-current definition 
eileak ileak 0 VALUE = { !ileak0!*exp((-!a0!+!a1!*zn*(v(n0)+dn)^2+ 
+              !a2!*v(vcseltemp)*1000*zn*(v(n0)+dn)^2- 
+              !a3!/(zn*(v(n0)+dn)^2) ) / (v(vcseltemp)*1000)) } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* carrier number circuits... 
* N0 = zn*(v(n0)+dn)^2 
gn0 0 n0 VALUE={(v(opt_cur)-v(ileak)/!etai!)/(v(n0)+dn)} 
cn0 n0 0  {2*q*zn/!etai!} 
rn0 n0 0  {!etai!*!tn!/(q*zn)} 
gst0 n0 0 VALUE= {(q*zn*v(gth)/(!etai!*!kf0!*(v(n0)+dn)))*zn* 
+                 ((0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*(v(n0)+dn)^2- 
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+                  (1.3592436-1.4945878*!a!-
0.30347593*!a!^2+0.93605249*!a!^3-0.303438*!a!^4)*v(ni1)- 
+                  (0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*v(ntth))* 
+                 (v(m)+dm)^2 / (1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) - dn } 
 
 
* N1 = zn*v(n1) 
cn1 ni1 0  {q*zn/!etai!} 
rn1 ni1 0  { (!etai!*!tn!) / (q*zn*(1+!h1!)) } 
gst1 0 ni1 VALUE= {(q*zn*v(gth)/(!etai!*!kf0!))* 
+                ((8.3792304-9.2134661*!a!-1.8710655*!a!^2+5.7706083*!a!^3-
1.8706331*!a!^4)*zn*(v(n0)+dn)^2- 
+                 (9.3992778-21.3649589*!a!+22.188514*!a!^2-
11.146817*!a!^3+2.1805394*!a!^4)*zn*v(ni1)- 
+                 (8.3792304-9.2134661*!a!-1.8710655*!a!^2+5.7706083*!a!^3-
1.8706331*!a!^4)*v(ntth)*zn)* 
+                (v(m)+dm)^2/(1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) } 
 
* photon circuit... 
cph m 0  {2*!tp!} 
rph m 0 1 
gsp 0 m VALUE= {!tp!*!beta!*!kf0!*zn*(v(n0)+dn)^2/(!tn!*(v(m)+dm)) } 
gstm 0 m VALUE= {v(gth)*!tp!*zn*zn* 
+               ((0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*(v(n0)+dn)^2 - 
+                (1.3592436-1.4945878*!a!-0.30347593*!a!^2+0.93605249*!a!^3-
0.303438*!a!^4)*v(ni1)- 
+                (0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*v(ntth))* 
+               (v(m)+dm)/(1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) - dm } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* optical output 
epo opt_powc 0 VALUE= {(v(m)+dm)^2} 
Ropt opt_powc 0 1k 
.ENDs 
*----------------------------------------------------------------------------
*------------------------------end of 3rd vcsel------------------------------ 
*---------------------------------------------------------------------------- 
*-----------------4rth vcsel------------------------------------------------- 
.subckt vcsel4 pos_inp neg_inp opt_powd 
+  param:tamb=293 
 
.param claser=1e-18 
+ rtherm=23 dm=5e-8 dn=5e-8 zn=2e6 
+ q=1.60219e-19 kb=1.38062e-23 
+ Rin=56 T1=1.4406691E+02 nf=1.7061750E-04 b=4.2605235E-07 a1=5.1672125E+03 
n=2.6 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* electrical representation of laser diode 
cj p1 neg_inp  value={(!cj0!*(1-v(p1)/!fo!)^(-!mp!)*(ABS(v(p1)-fc*!fo!)-
(v(p1)-fc*!fo!)))/(2*(fc*!fo!-v(p1)))  -(((!cj0!/((1-fc)^(1+!mp!)))* 
+     (1-fc*(1+!mp!)+!mp!*v(p1)/!fo!))* 
+      (ABS(v(p1)-fc*!fo!)+(v(p1)-fc*!fo!)))/(2*(fc*!fo!-v(p1))) } 
*----------------------------------------------------------------------------
Vtot_cur p0 p1 DC 0 
Htot_cur tot_cur 0 Vtot_cur 1 
Vopt_cur p2 x DC 0 
Hopt_cur opt_cur 0 Vopt_cur 1 
Rint p1 p2 3.6417 
Ra pos_inp p0 5.7996 
dvcsel1 x k1 diode1 
.model diode1 d area=10u 
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*----------------------------------------------------------------------------
einp k1 0 VALUE= {(v(tot_cur)*Rin*T1/(v(vcseltemp)))+ 
+ nf*(v(vcseltemp)*T1/((v(vcseltemp))-T1))* 
+ LOG( 1+( v(tot_cur)/(b*(T1^(3/n))*((v(vcseltemp))^(-3/n))*exp(a1*(T1-
(v(vcseltemp)))/((v(vcseltemp))*T1))) ) ) -0.7} 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* temperature circuit: v(vcseltemp) = junction temperature 
rth vcseltemp 0  {rtherm/1000} 
ctherm vcseltemp 0  {!ttherm!*1000/rtherm} 
gtherm 0 vcseltemp  VALUE={tamb/rtherm+(v(tot_cur)*v(pos_inp)-(v(m)+dm)^2)} 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* Thermal-gain 
egth gth 0 VALUE= 
{(!g0!/zn)*(!ag0!+!ag1!*v(vcseltemp)*1000+!ag2!*(v(vcseltemp)*1000)^2)/ 
+   (!bg0!+!bg1!*v(vcseltemp)*1000+!bg2!*(v(vcseltemp)*1000)^2) } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* Transparency number 
entth ntth 0 VALUE= 
{(!nt0!/zn)*(!cn0!+!cn1!*v(vcseltemp)*1000+!cn2!*(v(vcseltemp)*1000)^2) } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* leakage-current definition 
eileak ileak 0 VALUE = { !ileak0!*exp((-!a0!+!a1!*zn*(v(n0)+dn)^2+ 
+              !a2!*v(vcseltemp)*1000*zn*(v(n0)+dn)^2- 
+              !a3!/(zn*(v(n0)+dn)^2) ) / (v(vcseltemp)*1000)) } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* carrier number circuits... 
* N0 = zn*(v(n0)+dn)^2 
gn0 0 n0 VALUE={(v(opt_cur)-v(ileak)/!etai!)/(v(n0)+dn)} 
cn0 n0 0  {2*q*zn/!etai!} 
rn0 n0 0  {!etai!*!tn!/(q*zn)} 
gst0 n0 0 VALUE= {(q*zn*v(gth)/(!etai!*!kf0!*(v(n0)+dn)))*zn* 
+                 ((0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*(v(n0)+dn)^2- 
+                  (1.3592436-1.4945878*!a!-
0.30347593*!a!^2+0.93605249*!a!^3-0.303438*!a!^4)*v(ni1)- 
+                  (0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*v(ntth))* 
+                 (v(m)+dm)^2 / (1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) - dn } 
 
* N1 = zn*v(n1) 
cn1 ni1 0  {q*zn/!etai!} 
rn1 ni1 0  { (!etai!*!tn!) / (q*zn*(1+!h1!)) } 
gst1 0 ni1 VALUE= {(q*zn*v(gth)/(!etai!*!kf0!))* 
+                ((8.3792304-9.2134661*!a!-1.8710655*!a!^2+5.7706083*!a!^3-
1.8706331*!a!^4)*zn*(v(n0)+dn)^2- 
+                 (9.3992778-21.3649589*!a!+22.188514*!a!^2-
11.146817*!a!^3+2.1805394*!a!^4)*zn*v(ni1)- 
+                 (8.3792304-9.2134661*!a!-1.8710655*!a!^2+5.7706083*!a!^3-
1.8706331*!a!^4)*v(ntth)*zn)* 
+                (v(m)+dm)^2/(1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) } 
 
* photon circuit... 
cph m 0  {2*!tp!} 
rph m 0 1 
gsp 0 m VALUE= {!tp!*!beta!*!kf0!*zn*(v(n0)+dn)^2/(!tn!*(v(m)+dm)) } 
gstm 0 m VALUE= {v(gth)*!tp!*zn*zn* 
+               ((0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*(v(n0)+dn)^2 - 
+                (1.3592436-1.4945878*!a!-0.30347593*!a!^2+0.93605249*!a!^3-
0.303438*!a!^4)*v(ni1)- 
+                (0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*v(ntth))* 
+               (v(m)+dm)/(1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) - dm } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
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* optical output 
epo opt_powd 0 VALUE= {(v(m)+dm)^2} 
Ropt opt_powd 0 1k 
.ENDs 
 
*----------------------------------------------------------------------------
*------------------------------end of 4rth vcsel----------------------------- 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* parasitic input circuit... 
Cp p 0 !Cp! 
Lp 3 p !Lp! 
C0 3 0 !C0! 
L0 1 2 !L0! 
R0 2 3 8.4965 
 
* parasitic input circuit...for vcsel_b 
Cp2 pp 0 !Cp! 
Lp2 32 pp !Lp! 
C02 32 0 !C0! 
L02 12 22 !L0! 
R02 22 32 8.4965 
 
* parasitic input circuit...for vcsel_c 
Cpc ppc 0 !Cp! 
Lpc 32c ppc !Lp! 
C0c 32c 0 !C0! 
L0c 12c 22c !L0! 
R0c 22c 32c 8.4965 
 
* parasitic input circuit...for vcsel_d 
Cpd ppd 0 !Cp! 
Lpd 32d ppd !Lp! 
C0d 32d 0 !C0! 
L0d 12d 22d !L0! 
R0d 22d 32d 8.4965 
*----------------------------------------------------------------- 
.option reltol=1e-6 abstol=1e-6 
.ic v(x1.vcseltemp)=0.297 
*---------------***-------------------***--------------- 
Idc 0 1 DC 2m AC 0.01e-3 
x1 p 0 opt_pow vcsel tamb=298 
*---------***------------------***--------------------- 
Idc2 0 12 DC 2m AC 0.1e-3 
x2 pp 0 opt_powb vcsel2 tamb=298 
V01 12 0 iport=1 rport=50 
V02 opt_powb 0 iport=2 rport=50  
 
Idc3 0 12c DC 3m AC 0.1e-3 
x3 ppc 0 opt_powc vcsel3 tamb=298 
V03 12c 0 iport=3 rport=50 
V04 opt_powc 0 iport=4 rport=50  
 
Idc4 0 12d DC 5m AC 0.1e-3 
x4 ppd 0 opt_powd vcsel4 tamb=298 
V05 12d 0 iport=5 rport=50 
V06 opt_powd 0 iport=6 rport=50  
 
.END 
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/full_model/i-
l_and_S21_matching@3biases/2mA_3mA_5mA.opt 
 
beginopt 
dvar  init=0.425                MIN 0.35 MAX 1.35 etai 
dvar  init=1E-09            MIN 1e-10 MAX 1e-8 tn 
dvar  init=2.426E-12        MIN 1e-12 MAX 1e-10 tp 
dvar  init=2.5E-08          MIN 1e-8 MAX 5e-8 kf0 
dvar  init=1E-06            MIN 1e-8 MAX 5e-6 e00 
dvar  init=3.17            MIN 0.1 MAX 35 h1 
dvar  init=2e-3             MIN 0.1e-8 MAX 10e-2 beta 
dvar  init=0.733            MIN 0.1 MAX 1.3 a 
dvar  init=2.0000000E-06    MIN 0.5e-7 MAX 20e-6 ttherm 
 
dvar  init=36877   MIN 10000 MAX 1e7 g0 
dvar  init=0.01335   MIN 1e-3 MAX 0.5 ag2 
dvar  init=68       MIN 30 MAX 100 ag1 
dvar  init=-9350     MIN -9450 MAX -9350 ag0 
dvar  init=0.3405    MIN 0.01 MAX 0.5 bg2 
dvar  init=-204      MIN -300 MAX -1 bg1 
dvar  init=3.142e4    MIN 0.1e4 MAX 4e4 bg0 
 
dvar  init=2.01E+04    MIN 1e4 MAX 1e7 nt0 
dvar  init=0.1      MIN -0.0001 MAX 0.1 cn0 
dvar  init=0.001723     MIN 0.0017 MAX 0.0018 cn1 
dvar  init=7e-5      MIN -0.0001 MAX 0.0001 cn2 
 
dvar  init=3.39e-1   MIN 0.01 MAX 1 ileak0 
dvar  init=2290       MIN 10 MAX 10000 a0 
dvar  init=1.7e-5  MIN 1e-9 MAX 1e-2 a1 
dvar  init=1.854e-12   MIN 1e-12 MAX 1e-6 a2 
dvar  init=8.662e7    MIN 1e6 MAX 1e10 a3 
 
 
dvar init=1p  MIN  0.1p  MAX 5p cp 
dvar init=5n  MIN  0.01n  MAX 50n  lp 
dvar init=0.18p  MIN  15f  MAX 2p cj0 
dvar init=7E-01  MIN  0.7  MAX 1.2  fo 
dvar init=2.3  MIN  0.1  MAX 2.5   mp 
 
dvar init=1.062p  MIN  0.0001p  MAX 5p c0 
dvar init=1.506n  MIN  0.00001n  MAX 20n  l0 
 
zoption nit=99 err=abs weight=norm 
sens hes gra 
sens dev 1 param etai tn tp kf0 e00 h1 beta a ttherm g0 ag2 ag1 ag0 bg2 bg1 
bg0 nt0 cn0 cn1 cn2 ileak0 a0 a1 a2 a3 
sens dev 1 param  C0 L0 Cp Lp Cj0 fo mp  
 
       sweep  Idc 100e-6 9.9e-3 0.2e-3 
        monit lin v(opt_pow) xaxis lin Idc 
        limit v(opt_pow) 
                above rel 0.05 100e-6 1e-3 
                below rel 0.05 100e-6 1e-3 
                above rel 0.05 1e-3 9.9e-3 
                below rel 0.05 1e-3 9.9e-3 
        weight 3000 v(opt_pow) 
        label il dc @ 299 
        match v(opt_pow) WSD ulma299 
*----------------  s21  ---------------------- 
        sweep  FREQ 4e7 12e9 dec 401 
        monit  sdb(2,1) xaxis lin freq 
        limit  sdb(2,1) 
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                above rel 0.4 4e7 5.5e9 
                below rel 0.4 4e7 5.5e9 
                above rel 0.4 5.5e9 7e9 
                below rel 0.4 5.5e9 7e9 
                above rel 0.4 7e9 9e9 
                below rel 0.4 7e9 9e9 
        weight 1 sdb(2,1) 
        label s21_magnitude_db @ 2mA  
        match  sdb(2,1) WSD sdb21_2_perfect 
 
        monit  sdb(4,3) xaxis lin freq 
        limit  sdb(4,3) 
                above rel 0.4 4e7 5.5e9 
                below rel 0.4 4e7 5.5e9 
                above rel 0.4 5.5e9 7e9 
                below rel 0.4 5.5e9 7e9 
                above rel 0.4 7e9 9e9 
                below rel 0.4 7e9 9e9 
        weight 1 sdb(4,3) 
        label s21_magnitude_db @ 3mA 
        match  sdb(4,3) WSD sdb21_3_perfect 
         
        monit  sdb(6,5) xaxis lin freq 
        limit  sdb(6,5) 
                above rel 0.4 4e7 5.5e9 
                below rel 0.4 4e7 5.5e9 
                above rel 0.4 5.5e9 7e9 
                below rel 0.4 5.5e9 7e9 
                above rel 0.4 7e9 9e9 
                below rel 0.4 7e9 9e9 
        weight 1 sdb(6,5) 
        label s21_magnitude_db @ 5mA 
        match  sdb(6,5) WSD sdb21_5_perfect 
 
 
  endopt 
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design: /substraction_of_S21_parameter/bias5-bias2.sp 
 
.VDELIM ! 
.EDELIM $ 
.optfil bias5-bias2.opt 
 
.param fc=0.5 
.subckt vcsel pos_inp neg_inp opt_pow 
+  param:tamb=293 
 
.param claser=1e-18 
+ rtherm=34 dm=5e-8 dn=5e-8 zn=2e6 
+ q=1.60219e-19 kb=1.38062e-23 
+ Rin=56 T1=1.4406691E+02 nf=1.7061750E-04 b=4.2605235E-07 a1=5.1672125E+03 
n=2.6 
 
* electrical representation of laser diode 
cj p1 neg_inp value={(1.5300904E-13*(1-V(P1)/7.0000000E-01)^(-
2.5000000E+00)*(ABS(V(P1)-FC*7.0000000E-01)-(V(P1)-FC*7.0000000E-
01)))/(2*(FC*7.0000000E-01-V(P1))) -(((1.5300904E-13/((1-
FC)^(1+2.5000000E+00)))* 
+ (1-fc*(1+2.5000000E+00)+2.5000000E+00*V(P1)/7.0000000E-01))* 
+ (ABS(v(p1)-fc*7.0000000E-01)+(V(P1)-FC*7.0000000E-01)))/(2*(FC*7.0000000E-
01-V(P1))) } 
*----------------------------------------------------------------------------
--- 
Vtot_cur p0 p1 DC 0 
Htot_cur tot_cur 0 Vtot_cur 1 
Vopt_cur p2 x DC 0 
Hopt_cur opt_cur 0 Vopt_cur 1 
Rint p1 p2 3.6417 
Ra pos_inp p0 5.7996 
dvcsel1 x k1 diode1 
.model diode1 d area=10u 
*----------------------------------------------------------------------------
---einp k1 0 VALUE= {(v(tot_cur)*Rin*T1/(v(vcseltemp)))+ 
+ nf*(v(vcseltemp)*T1/((v(vcseltemp))-T1))* 
+ LOG( 1+( v(tot_cur)/(b*(T1^(3/n))*((v(vcseltemp))^(-3/n))*exp(a1*(T1-
(v(vcseltemp)))/((v(vcseltemp))*T1))) ) ) -0.7} 
*----------------------------------------------------------------------------
---* temperature circuit: v(vcseltemp) = junction temperature 
rth vcseltemp 0  {rtherm/1000} 
ctherm vcseltemp 0  {!ttherm!*1000/rtherm} 
gtherm 0 vcseltemp  VALUE={tamb/rtherm+(v(tot_cur)*v(pos_inp)-(v(m)+dm)^2)} 
 
*----------------------------------------------------------------------------
---* Thermal-gain 
egth gth 0 VALUE= 
{(!g0!/zn)*(!ag0!+!ag1!*v(vcseltemp)*1000+!ag2!*(v(vcseltemp)*1000)^2)/ 
+                 (!bg0!+!bg1!*v(vcseltemp)*1000+!bg2!*(v(vcseltemp)*1000)^2) 
} 
*----------------------------------------------------------------------------
---* Transparency number 
entth ntth 0 VALUE= 
{(!nt0!/zn)*(!cn0!+!cn1!*v(vcseltemp)*1000+!cn2!*(v(vcseltemp)*1000)^2) } 
*----------------------------------------------------------------------------
---* leakage-current definition 
eileak ileak 0 VALUE = { !ileak0!*exp((-!a0!+!a1!*zn*(v(n0)+dn)^2+ 
+              !a2!*v(vcseltemp)*1000*zn*(v(n0)+dn)^2- 
+              !a3!/(zn*(v(n0)+dn)^2) ) / (v(vcseltemp)*1000)) } 
*----------------------------------------------------------------------------
---* carrier number circuits... 
* N0 = zn*(v(n0)+dn)^2 
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gn0 0 n0 VALUE={(v(opt_cur)-v(ileak)/!etai!)/(v(n0)+dn)} 
cn0 n0 0  {2*q*zn/!etai!} 
rn0 n0 0  {!etai!*!tn!/(q*zn)} 
gst0 n0 0 VALUE= {(q*zn*v(gth)/(!etai!*!kf0!*(v(n0)+dn)))*zn* 
+                 ((0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*(v(n0)+dn)^2- 
+                  (1.3592436-1.4945878*!a!-
0.30347593*!a!^2+0.93605249*!a!^3-0.303438*!a!^4)*v(ni1)- 
+                  (0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*v(ntth))* 
+                 (v(m)+dm)^2 / (1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) - dn } 
 
* N1 = zn*v(n1) 
cn1 ni1 0  {q*zn/!etai!} 
rn1 ni1 0  { (!etai!*!tn!) / (q*zn*(1+!h1!)) } 
gst1 0 ni1 VALUE= {(q*zn*v(gth)/(!etai!*!kf0!))* 
+                ((8.3792304-9.2134661*!a!-1.8710655*!a!^2+5.7706083*!a!^3-
1.8706331*!a!^4)*zn*(v(n0)+dn)^2- 
+                 (9.3992778-21.3649589*!a!+22.188514*!a!^2-
11.146817*!a!^3+2.1805394*!a!^4)*zn*v(ni1)- 
+                 (8.3792304-9.2134661*!a!-1.8710655*!a!^2+5.7706083*!a!^3-
1.8706331*!a!^4)*v(ntth)*zn)* 
+                (v(m)+dm)^2/(1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) } 
 
* photon circuit... 
cph m 0  {2*!tp!} 
rph m 0 1 
gsp 0 m VALUE= {!tp!*!beta!*!kf0!*zn*(v(n0)+dn)^2/(!tn!*(v(m)+dm)) } 
gstm 0 m VALUE= {v(gth)*!tp!*zn*zn* 
+               ((0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*(v(n0)+dn)^2 - 
+                (1.3592436-1.4945878*!a!-0.30347593*!a!^2+0.93605249*!a!^3-
0.303438*!a!^4)*v(ni1)- 
+                (0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*v(ntth))* 
+               (v(m)+dm)/(1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) - dm } 
*----------------------------------------------------------------------------
--- 
* optical output 
epo opt_pow 0 VALUE= {(v(m)+dm)^2} 
Ropt opt_pow 0 1k 
.ENDs 
*----------------------------------------------------------------------------
--- 
*---------------end of 1st vcsel---------------------------------------------
--- 
*----------------------------------------------------------------------------
--- 
 
*-----------------2nd vcsel-------------------------------------------------
.subckt vcsel2 pos_inp neg_inp opt_pow2 
+  param:tamb=293 
 
.param claser=1e-18 
+ rtherm=34 dm=5e-8 dn=5e-8 zn=2e6 
+ q=1.60219e-19 kb=1.38062e-23 
+ Rin=56 T1=1.4406691E+02 nf=1.7061750E-04 b=4.2605235E-07 a1=5.1672125E+03 
n=2.6 
*----------------------------------------------------------------------------
--- 
* electrical representation of laser diode 
cj p1 neg_inp value={(1.5300904E-13*(1-V(P1)/7.0000000E-01)^(-
2.5000000E+00)*(ABS(V(P1)-FC*7.0000000E-01)-(V(P1)-FC*7.0000000E-
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01)))/(2*(FC*7.0000000E-01-V(P1))) -(((1.5300904E-13/((1-
FC)^(1+2.5000000E+00)))* 
+ (1-fc*(1+2.5000000E+00)+2.5000000E+00*V(P1)/7.0000000E-01))* 
+ (ABS(v(p1)-fc*7.0000000E-01)+(V(P1)-FC*7.0000000E-01)))/(2*(FC*7.0000000E-
01-V(P1))) } 
*----------------------------------------------------------------------------
---Vtot_cur p0 p1 DC 0 
Htot_cur tot_cur 0 Vtot_cur 1 
Vopt_cur p2 x DC 0 
Hopt_cur opt_cur 0 Vopt_cur 1 
Rint p1 p2 3.6417 
Ra pos_inp p0 5.7996 
dvcsel1 x k1 diode1 
.model diode1 d area=10u 
*----------------------------------------------------------------------------
---einp k1 0 VALUE= {(v(tot_cur)*Rin*T1/(v(vcseltemp)))+ 
+ nf*(v(vcseltemp)*T1/((v(vcseltemp))-T1))* 
+ LOG( 1+( v(tot_cur)/(b*(T1^(3/n))*((v(vcseltemp))^(-3/n))*exp(a1*(T1-
(v(vcseltemp)))/((v(vcseltemp))*T1))) ) ) -0.7} 
*----------------------------------------------------------------------------
--- 
* temperature circuit: v(vcseltemp) = junction temperature 
rth vcseltemp 0  {rtherm/1000} 
ctherm vcseltemp 0  {!ttherm!*1000/rtherm} 
gtherm 0 vcseltemp  VALUE={tamb/rtherm+(v(tot_cur)*v(pos_inp)-(v(m)+dm)^2)} 
*----------------------------------------------------------------------------
---* Thermal-gain 
egth gth 0 VALUE= 
{(!g0!/zn)*(!ag0!+!ag1!*v(vcseltemp)*1000+!ag2!*(v(vcseltemp)*1000)^2)/ 
+                 (!bg0!+!bg1!*v(vcseltemp)*1000+!bg2!*(v(vcseltemp)*1000)^2) 
} 
*----------------------------------------------------------------------------
---* Transparency number 
entth ntth 0 VALUE= 
{(!nt0!/zn)*(!cn0!+!cn1!*v(vcseltemp)*1000+!cn2!*(v(vcseltemp)*1000)^2) } 
*----------------------------------------------------------------------------
---* leakage-current definition 
eileak ileak 0 VALUE = { !ileak0!*exp((-!a0!+!a1!*zn*(v(n0)+dn)^2+ 
+              !a2!*v(vcseltemp)*1000*zn*(v(n0)+dn)^2- 
+              !a3!/(zn*(v(n0)+dn)^2) ) / (v(vcseltemp)*1000)) } 
*----------------------------------------------------------------------------
---* carrier number circuits... 
* N0 = zn*(v(n0)+dn)^2 
gn0 0 n0 VALUE={(v(opt_cur)-v(ileak)/!etai!)/(v(n0)+dn)} 
cn0 n0 0  {2*q*zn/!etai!} 
rn0 n0 0  {!etai!*!tn!/(q*zn)} 
gst0 n0 0 VALUE= {(q*zn*v(gth)/(!etai!*!kf0!*(v(n0)+dn)))*zn* 
+                 ((0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*(v(n0)+dn)^2- 
+                  (1.3592436-1.4945878*!a!-
0.30347593*!a!^2+0.93605249*!a!^3-0.303438*!a!^4)*v(ni1)- 
+                  (0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*v(ntth))* 
+                 (v(m)+dm)^2 / (1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) - dn } 
 
* N1 = zn*v(n1) 
cn1 ni1 0  {q*zn/!etai!} 
rn1 ni1 0  { (!etai!*!tn!) / (q*zn*(1+!h1!)) } 
gst1 0 ni1 VALUE= {(q*zn*v(gth)/(!etai!*!kf0!))* 
+                ((8.3792304-9.2134661*!a!-1.8710655*!a!^2+5.7706083*!a!^3-
1.8706331*!a!^4)*zn*(v(n0)+dn)^2- 
+                 (9.3992778-21.3649589*!a!+22.188514*!a!^2-
11.146817*!a!^3+2.1805394*!a!^4)*zn*v(ni1)- 
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+                 (8.3792304-9.2134661*!a!-1.8710655*!a!^2+5.7706083*!a!^3-
1.8706331*!a!^4)*v(ntth)*zn)* 
+                (v(m)+dm)^2/(1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) } 
 
* photon circuit... 
cph m 0  {2*!tp!} 
rph m 0 1 
gsp 0 m VALUE= {!tp!*!beta!*!kf0!*zn*(v(n0)+dn)^2/(!tn!*(v(m)+dm)) } 
gstm 0 m VALUE= {v(gth)*!tp!*zn*zn* 
+               ((0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*(v(n0)+dn)^2 - 
+                (1.3592436-1.4945878*!a!-0.30347593*!a!^2+0.93605249*!a!^3-
0.303438*!a!^4)*v(ni1)- 
+                (0.692336+1.1794466*!a!-
1.2279246*!a!^2+0.1352535*!a!^3+0.0859756*!a!^4)*v(ntth))* 
+               (v(m)+dm)/(1+!e00!*(v(m)+dm)^2/!kf0!) - dm } 
*----------------------------------------------------------------------------
---* optical output 
epo opt_pow2 0 VALUE= {(v(m)+dm)^2} 
Ropt opt_pow2 0 1k 
.ENDs 
*----------------------------------------------------------------------------
---*------------------------------end of 2nd vcsel---------------------------
------ 
*----------------------------------------------------------------------------
---* parasitic input circuit...for the 1st vcsel 
Cp p 0 1.0000000E-12 
Lp 3 p 5.1993751E-9 
C0 3 0 1.0213932E-12 
L0 1 2 2.6861499E-9 
R0 2 3 8.4965 
*----------------------------------------------------------------------------
---* parasitic input circuit...for the vcsel_b 
Cp2 pp 0 1.0000000E-12 
Lp2 32 pp 5.1993751E-9 
C02 32 0 1.0213932E-12 
L02 12 22 2.6861499E-9 
R02 22 32 8.4965 
*----------------------------------------------------------------------------
--- 
.option reltol=1e-5 abstol=1e-5 
.ic v(x1.vcseltemp)=0.297 
.ic v(x2.vcseltemp)=0.299 
 
Idc 0 1 DC 2m AC 0.1e-3 
x1 p 0 opt_pow vcsel tamb=299 
V01 1 0 iport=1 rport=50 
V02 opt_pow 0 iport=2 rport=50 
 
Idc2 0 12 DC 5m AC 0.1e-3 
x2 pp 0 opt_pow2 vcsel2 tamb=299 
V03 12 0 iport=3 rport=50 
V04 opt_pow2 0 iport=4 rport=50 
*----------------------------------------------------------------------------
- 
*------------------- use of defwave to get the s(2,1) difference ------------
-- 
.defwave diafora=sm(4,3)/sm(2,1) 
.plot ac wdb(diafora) 
 
.END 
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 /substraction_of_S21_parameter/bias5-bias2.opt 
beginopt 
*incfile oulm_S21_substract.opt 
 
dvar  init=1                MIN 0.7 MAX 1.3 etai 
dvar  init=1E-09            MIN 0.5e-9 MAX 5e-9 tn 
dvar  init=2.426E-12        MIN 1e-12 MAX 5e-12 tp 
dvar  init=2.5E-08          MIN 1e-8 MAX 5e-8 kf0 
dvar  init=1E-06            MIN 1e-7 MAX 5e-6 e00 
dvar  init=10.17            MIN 1 MAX 35 h1 
dvar  init=2e-6             MIN 0.1e-8 MAX 10e-4 beta 
dvar  init=0.733            MIN 0.1 MAX 1.3 a 
dvar  init=1.0000000E-06    MIN 0.5e-7 MAX 20e-6 ttherm 
dvar  init=34231   MIN 10000 MAX 1e7 g0 
dvar  init=0.01335   MIN 1e-3 MAX 0.5 ag2 
dvar  init=56       MIN 30 MAX 100 ag1 
dvar  init=-9400     MIN -9450 MAX -9350 ag0 
dvar  init=0.3405    MIN 0.01 MAX 0.5 bg2 
dvar  init=-204      MIN -222 MAX -1 bg1 
dvar  init=3.337e4    MIN 1000 MAX 40000 bg0 
dvar  init=1.01E+04    MIN 1e4 MAX 1e7 nt0 
dvar  init=0      MIN -0.0001 MAX 0.1 cn0 
dvar  init=0.001723     MIN 0.0017 MAX 0.0018 cn1 
dvar  init=0      MIN -0.0001 MAX 0.0001 cn2 
dvar  init=1   MIN 0.001 MAX 10 ileak0 
dvar  init=3016      MIN 1000 MAX 10000 a0 
dvar  init=1.7e-6  MIN 1e-9 MAX 1e-2 a1 
dvar  init=1.854e-8   MIN 1e-12 MAX 1e-6 a2 
dvar  init=7.662e8    MIN 1e6 MAX 1e10 a3 
*----------------------------------------------------- 
zoption nit=99 err=abs 
sens hes gra 
sens dev 1 param etai tn tp kf0 e00 h1 beta a ttherm g0 ag2 ag1 ag0 bg2 bg1 
bg0 nt0 cn0 cn1 cn2 ileak0 a0 a1 a2 a3 
 
 sweep  FREQ 4e7 12e9 8.9e6 
        monit  sdb(2,1) xaxis lin freq 
        limit  sdb(2,1) 
                above rel 0.9 4e7 12e9 
                below rel 0.9 4e7 12e9 
        weight 7 sdb(2,1) 
        label s21 at 2 
        match  sdb(2,1) WSD sdb21_2 
 
        monit  sdb(4,3) xaxis lin freq 
        limit  sdb(4,3) 
                above rel 0.9 4e7 12e9 
                below rel 0.9 4e7 12e9 
        weight 7 sdb(4,3) 
        label s21 at 5 
        match  sdb(4,3) WSD sdb21_5 
 
        monit  wdb(diafora) xaxis lin freq 
        limit  wdb(diafora) 
                above rel 0.9 4e7 12e9 
                below rel 0.9 4e7 12e9 
        weight 7  wdb(diafora) 
        label frequency responce at 5/2 
       match  wdb(diafora) WSD sdb21_5sub2 
 
endopt 
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design:  
/full_model/ideal_sources/both_voltage_current.cir 
 
.param fc=0.5 
+CJ0 = 1.5300904E-13 FO = 7.00000E-01 MP = 2.50000E+00 
.subckt vcsel pos_inp neg_inp opt_pow 
.param claser=1e-18 
+ rtherm=23 dm=5e-8 dn=5e-8 zn=2e6 
+ q=1.60219e-19 kb=1.38062e-23 
 
*---------for the I-V------------- 
+ Rin=56 T1=1.4406691E+02 nf=1.7061750E-04 b=4.2605235E-07 a1=5.1672125E+03 
n=2.6 
*--------------------rate equation parameters--------------------------------
--- 
+ ETAI = 4.0790464E-01 TN = 1.5340047E-09  TP = 2.6546984E-12 
+ KF0 = 2.34322292E-08  E00 = 2.7055855E-06 H1 = 1.4304468E+01 BETA = 
1.5604709E-03 
+ A = 5.3146199E-01  TTHERM = 2.0000000E-06 
+ G0 = 3.9323444E+04  AG2= 1.3737777E-02  AG1 = 4.9911283E+01 AG0 = -
9.4500000E+03 
+ BG2 = 3.3958038E-1  BG1 = -2.0289489E+02  BG0 = 3.1385906E+04 
+ NT0 = 2.0917587+04 CN0 = 1.00000E-01 CN1 = 1.8000000E-03 CN2 = -1.0000000E-
04 
+ ILEAK0 = 3.843851E-01  A0 = 2.4332579E+03 A1 = 1.0000000E-09 A2 = 
2.4428881E-10 A3 = 3.1590990E+08 
 
*------------------------------------------------------------------ 
* electrical representation of laser diode 
 
Vopt_cur p2 x DC 0 
Hopt_cur opt_cur 0 Vopt_cur 1 
 
Rint pos_inp p2 3.6417 
 
dvcsel1 x k1 diode1 
.model diode1 d area=10u 
*----------------------------------------------------------------------------
---einp k1 neg_inp VALUE= {(v(tot_cur)*Rin*T1/(v(vcseltemp)))+ 
+ nf*(v(vcseltemp)*T1/((v(vcseltemp))-T1))* 
+ LOG( 1+( v(tot_cur)/(b*(T1^(3/n))*((v(vcseltemp))^(-3/n))*exp(a1*(T1-
(v(vcseltemp)))/((v(vcseltemp))*T1))) ) ) -0.7} 
*----------------------------------------------------------------------------
---* temperature circuit: v(vcseltemp) = junction temperature 
rth vcseltemp neg_inp  {rtherm/1000} 
ctherm vcseltemp neg_inp  {ttherm*1000/rtherm} 
gtherm neg_inp vcseltemp  VALUE={tamb/rtherm+(v(tot_cur)*v(pos_inp)-
(v(m)+dm)^2)} 
*----------------------------------------------------------------------------
* Thermal-gain 
egth gth neg_inp VALUE= 
{(g0/zn)*(ag0+ag1*v(vcseltemp)*1000+ag2*(v(vcseltemp)*1000)^2)/ 
+                 (bg0+bg1*v(vcseltemp)*1000+bg2*(v(vcseltemp)*1000)^2) } 
*----------------------------------------------------------------------------
* Transparency number 
entth ntth neg_inp VALUE= 
{(nt0/zn)*(cn0+cn1*v(vcseltemp)*1000+cn2*(v(vcseltemp)*1000)^2) } 
*----------------------------------------------------------------------------
* leakage-current definition 
eileak ileak neg_inp VALUE = { ileak0*exp((-a0+a1*zn*(v(n0)+dn)^2+ 
+              a2*v(vcseltemp)*1000*zn*(v(n0)+dn)^2- 
+              a3/(zn*(v(n0)+dn)^2) ) / (v(vcseltemp)*1000)) } 
 

Κυριακή Μινόγλου 181 



 
*----------------------------------------------------------------------------
* carrier number circuits... 
* N0 = zn*(v(n0)+dn)^2 
gn0 neg_inp n0 VALUE={(v(opt_cur)-v(ileak)/etai)/(v(n0)+dn)} 
cn0 n0 neg_inp  {2*q*zn/etai} 
rn0 n0 neg_inp  {etai*tn/(q*zn)} 
gst0 n0 neg_inp VALUE= {(q*zn*v(gth)/(etai*kf0*(v(n0)+dn)))*zn* 
+                 ((0.692336+1.1794466*a-
1.2279246*a^2+0.1352535*a^3+0.0859756*a^4)*(v(n0)+dn)^2- 
+                  (1.3592436-1.4945878*a-0.30347593*a^2+0.93605249*a^3-
0.303438*a^4)*v(ni1)- 
+                  (0.692336+1.1794466*a-
1.2279246*a^2+0.1352535*a^3+0.0859756*a^4)*v(ntth))* 
+                 (v(m)+dm)^2 / (1+e00*(v(m)+dm)^2/kf0) - dn } 
 
* N1 = zn*v(n1) 
cn1 ni1 neg_inp  {q*zn/etai} 
rn1 ni1 neg_inp  { (etai*tn) / (q*zn*(1+h1)) } 
gst1 neg_inp ni1 VALUE= {(q*zn*v(gth)/(etai*kf0))* 
+                ((8.3792304-9.2134661*a-1.8710655*a^2+5.7706083*a^3-
1.8706331*a^4)*zn*(v(n0)+dn)^2- 
+                 (9.3992778-21.3649589*a+22.188514*a^2-
11.146817*a^3+2.1805394*a^4)*zn*v(ni1)- 
+                 (8.3792304-9.2134661*a-1.8710655*a^2+5.7706083*a^3-
1.8706331*a^4)*v(ntth)*zn)* 
+                (v(m)+dm)^2/(1+e00*(v(m)+dm)^2/kf0) } 
 
* photon circuit... 
cph m neg_inp  {2*tp} 
rph m neg_inp 1 
gsp neg_inp m VALUE= {tp*beta*kf0*zn*(v(n0)+dn)^2/(tn*(v(m)+dm)) } 
gstm neg_inp m VALUE= {v(gth)*tp*zn*zn* 
+               ((0.692336+1.1794466*a-
1.2279246*a^2+0.1352535*a^3+0.0859756*a^4)*(v(n0)+dn)^2 - 
+                (1.3592436-1.4945878*a-0.30347593*a^2+0.93605249*a^3-
0.303438*a^4)*v(ni1)- 
+                (0.692336+1.1794466*a-
1.2279246*a^2+0.1352535*a^3+0.0859756*a^4)*v(ntth))* 
+               (v(m)+dm)/(1+e00*(v(m)+dm)^2/kf0) - dm } 
*---------------------------------------------------------------------------- 
* optical output 
epo opt_pow neg_inp VALUE= {(v(m)+dm)^2} 
Ropt opt_pow neg_inp 1k 
 
.ENDs vcsel 
Idc 0 1   pattern  5m 7m 0  10p 10p 0.5n 
*Vdc 1 0  pattern  1.87884  1.99007  0  10p 10p 0.5n 
+00000000111111111100101010101 R 
 
* parasitic input circuit... 
Cp p 0 7.9531552E-13 
Lp 3 p 4.2573188E-9 
C0 3 0 7.0624656E-13 
L0 1 2 1.6688977E-09 
R0 2 3 8.4965 
Vtot_cur p0 p1 DC 0 
Htot_cur tot_cur 0 Vtot_cur 1 
Ra p p0 5.7996 
 
Cj p1 0 value={(cj0*(1-v(p)/fo)^(-mp)*(ABS(v(p)-fc*fo)-(v(p)-
fc*fo)))/(2*(fc*fo-v(p)))  -(((cj0/((1-fc)^(1+mp)))*(1-
fc*(1+mp)+mp*v(p)/fo))* 
+     (ABS(v(p)-fc*fo)+(v(p)-fc*fo)))/(2*(fc*fo-v(p))) } 
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x1 p1 0 opt_pow vcsel tamb=297 
 
.tran 1p 20n 
.option step=1p 
.plot tran i(x1.einp) 
.plot tran v(x1.opt_pow) 
.plot tran v(p1) 
.plot tran i(l0) 
 
.print i(x1.einp) 
.print v(x1.opt_pow) 
 
.end 
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