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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki bada nad dwupaszczowym wiatowodem domieszkowanym jonami Yb3+ i Tm3+. W wyniku
pobudzania wytworzonego szka, domieszkowanego jonami Yb3+/Tm3+, diod laserow o dugoci fali λp = 976 nm uzyskano silne
antystokesowskie pasmo luminescencji przy dugoci fali 477 nm odpowiadajce przejciu 1G4 → 3H6 w strukturze energetycznej
tulu. Ponadto przeprowadzono analiz wpywu koncentracji akceptora (Tm3+) przy staej zawartoci donora (Yb3+) na intensywnoci
luminescencji. Dwupaszczowy wiatowód o rdzeniu ze szka tellurowego domieszkowanego ukadem jonów Yb3+ i Tm3+ wytworzono
metod tyglow. W wyniku pobudzania optycznego promieniowaniem o dugoci fali λp = 976 nm badanego wiatowodu zaobserwowano
dodatkow lini emisji przy dugoci fali 351 nm odpowiadajc przejciu 1D2 → 3H6. W oparciu o model matematyczny kinetyki gstoci
obsadze na poziomach metastabilnych jonu Tm3+ opisano powstay mechanizm konwersji wzbudzenia.
Sowa kluczowe: szko domieszkowane Yb3+ i Tm3+, upkonwersja, transfer energii, luminescencja, wiatowód double-clad

OPTICAL FIBRE DOPED WITH Yb3+ AND Tm3+ IONS
Yb3+/Tm3+-doped tellurite-germanium glasses were fabricated and characterized. Strong blue emission at 477 nm corresponding to
the 1G4 → 3H6 transition in thulium ions was investigated under the excitation with a 976 nm diode laser. The dependence of up-conversion
emission intensity upon thulium ions concentration was analyzed. The most effective energy transfer Yb3+ → Tm3+ occurs in the matrix
when the molar ratio of Yb3+ to Tm3+ is 1:0.1. A crucible method was used to fabricate double-clad bre with the active tellurite-germanium
core. As a result of the excitation of bre with the 976 nm diode laser, the ultraviolet emission at 351 nm (1D2 → 3H6) was measured. Based
on the three- and four-photon absorption processes, the up-conversion mechanisms were evaluated by the proper rate of model equation.
Keywords: Yb3+/Tm3+–doped glass, Upconversion, Energy transfer, Luminescence, Double-clad bre

1. Wstp
Potrzeby wspóczesnej optoelektroniki w zakresie techniki wiatowodowej wymuszaj potrzeb wytwarzania wókien optycznych zdolnych do propagacji promieniowania
elektromagnetycznego w szerokim zakresie widmowym. Wybór szka rdzenia oraz optymalizacja jego waciwoci chemicznych, elektrooptycznych i magnetooptycznych okrelaj spektrum zastosowa wiatowodu [1]. Jedno z nich stanowi lasery z upkonwersj, budowane na bazie szkie tellurowych, których niska energia wiza (∼750 cm-1) wpywa
na redukcj efektu relaksacji multifononowej, umoliwiajc
uzyskiwanie wysokiej emisji promienistej [2,3]. Lasery ciaa
staego o niebieskiej dugoci fali emisji stosowane s dzi
powszechnie w ukadach zapisu/odczytu danych w jakoci
HD (High Denition), wywietlaczach kolorowych czy diagnostyce medycznej. Uzyskanie efektywnej, niebieskiej upkonwersji w matrycach szklanych stosowanych na rdzenie laserów wóknowych jest moliwe dziki zastosowaniu domieszki
pierwiastka ziemi rzadkiej w postaci tulu [4]. Zwikszenie intensywnoci pasma luminescencji na skutek przej w strukturze poziomów energetycznych tulu jest moliwe poprzez
wprowadzenie sensybilizatora w postaci jonów Yb3+ [5].
W artykule przedstawiono wytworzony wiatowód o rdze-
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niu ze szka tellurowego domieszkowanego jonami Yb3+/Tm3+.
W wyniku jego pobudzania diod laserow o dugoci fali
λp = 976 nm zaobserwowano luminescencj na dugoci fali
477 nm (1G4 → 3H6) i 351 nm (1D2 → 3H6) powsta na drodze
upkonwersji w strukturze energetycznej jonów Tm3+. Uzyskanie pasm emisyjnych we wóknie optycznym byo moliwe dziki uprzedniemu okreleniu warunków transferu energii pomidzy poziomami energetycznymi domieszek aktywnych oraz przeprowadzonej analizie gstoci populacji na
ich poziomach metastabilnych. Okrelone parametry luminescencyjne sugeruj moliwo zastosowania wytworzonych szkie w laserach wóknowych generujcych promieniowanie w zakresie widzialnym.

2. Metodyka bada
Szka z ukadu TeO2–GeO2–PbO–PbF2–BaO–Nb2O5–
LaF3 domieszkowane jonami Yb3+/Tm3+ (TGPF051) topiono
w tyglu platynowym w piecu elektrycznym w temperaturze
900°C przez 30 min w atmosferze argonu. Stopion mas
szklan wylewano do formy, a nastpnie poddawano procesowi odprania. Otrzymano jednorodne i transparentne
szka bez widocznego efektu krystalizacji. W celu okrelenia
waciwoci spektralnych przygotowano serie próbek o wy-
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miarach 8x8x3 mm. Pomiar transmisji widmowej w zakresie od 0,5 do 1,7 m wykonano za pomoc monochromatora Acton Spectra Pro 2300i z detektorem InGaAs, a w zakresie 2,5 do 50 m spektrofotometrem SPECORD M80.
Wspóczynnik zaamania wiata dla dugoci fali 633 nm
okrelono za pomoc refraktometru rmy Metricon 2010.
Temperatury charakterystyczne badanych szkie wyznaczono na podstawie pomiaru DSC analizatorem termicznym rmy SETARAM Labsys. Widmo luminescencji w zakresie od
400 do 700 nm zmierzono na stanowisku wyposaonym
w spektrometr Hamamatsu TM-C10082CAH oraz diod laserow (λp = 976 nm) z wyjciem wiatowodowym o maksymalnej mocy optycznej P = 30 W. Dwupaszczowy wiatowód o rdzeniu ze szka tellurowego domieszkowanego jonami Yb3+ i Tm3+ wytworzono metod tyglow.

3. Wyniki pomiarów
W Tabeli 1 zaprezentowano parametry szkie tlenkowo- uorkowych na bazie telluru domieszkowanych jonami
Yb3+ i Tm3+. Badane szka z racji przewaajcego stenia
jonów Te4+ posiadaj waciwoci optyczne zblione do znanych szkie tellurowych.
Tabela 1. Optyczne i termiczne waciwoci wytworzonych szkie.
Table 1. Optical and thermal properties of fabricated glasses.
Parametr

Warto

Wspóczynnik zaamania wiata n (633 nm)

2,074

Gsto  [g/cm3]

6,21

Zakres transmisji [mm]

0,3–5,5

Wspóczynnik rozszerzalnoci termicznej

400
α100

[10-7 1/K]

108,9

Punkt miknicia Ts [°C]

364

Temperatura transformacji Tg [°C] (DSC)

345

Yb3+ I Tm3+

Rys. 1. Widmo wspóczynnika absorpcji szka TGPF051.
Fig. 1 . Absorption coefcient of TGPF051 glass.

W praktyce ze wzgldu na szeroko pasma wzbudzenia
oraz wysok sprawno kwantow (~90%), jony Yb3+ stosowane s jako sensybilizatory w ukadach upkonwersji [3, 5].

3.2. Analiza waciwoci luminescencyjnych
W wyniku pobudzania szkie promieniowaniem o dugoci fali 976 nm uzyskano dwie antystokesowskie linie luminescencji, pierwsz przy 477 nm odpowiadajc przejciu
kwantowemu 1G4 → 3H6 oraz drug przy 651 nm odpowiadajc przejciu 1G4 → 3F4 (Rys. 2). Zaleno intensywnoci emisji upkonwersji IUP od intensywnoci pompy IIR okrela warunek:
n
IUP ∝ IIR
gdzie przez n okrela si ilo fotonów zaabsorbowanych
w podczerwieni do iloci fotonów wyemitowanych w zakresie widzialnym. Wzrost intensywnoci promieniowania pompy zwiksza liczb zaabsorbowanych fotonów do poziomu
laserowego Yb3+ i zgodnie z warunkiem (1) ronie intensywno emisji w zakresie widzialnym [3].

Transmisja wiata w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni jest na poziomie 90%, co ma istotny wpyw na
sprawno pompowania i transfer energii pomidzy domieszkami aktywnymi. Ponadto podstawowym atutem badanych szkie jest ich wysoka stabilno termiczna okrelona na podstawie pomiaru DSC. Brak egzotermicznego piku
wskazujcego obecno krystalizacji w szkle potwierdzono
dowiadczalnie nie stwierdzajc strat transmisyjnych w wyniku kilkukrotnego przetopienia szka.

3.1. Wspóczynnik absorpcji spektralnej
Na podstawie transmisji widmowej wyznaczono widmo
wspóczynnika absorpcji otrzymanego szka domieszkowanego jonami Yb3+ i Tm3+ (Rys. 1). Zaobserwowano pasma absorpcji pochodzce ze zoonej struktury tulu odpowiadajce
przejciom 3H6 → 3F4, 3H5, 3H4, 3F2+3F3 oraz pasmo charakterystyczne dla jonu iterbu (2F7/2 → 2F5/2). Przejcia ze stanu
podstawowego do wyej pooonych poziomów energetycznych opisano za pomoc notacji Paschena [4]. Dua zawarto iterbu w matrycy wprowadza siln absorpcj promieniowania przy dugoci fali 978 nm, umoliwiajc tym samym
efektywne pobudzanie ukadu Yb3+/Tm3+ .

Rys. 2. Widma luminescencji szkie dla czterech rónych stosunków jonów Yb3+ do Tm3+.
Fig. 2. Comparison of luminescence spectra for different Yb3+/Tm3+
ratios.

Aby zwikszy liczb jonów biorcych udzia w procesie
upkonwersji, zachowano sta moc pobudzania przy zmieniajcej si koncentracji jonów Tm3+.
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Tabela 2. Cakowita koncentracja jonów domieszki N oraz rednia
odlego atomowa R.
Table 2. Total concentration of dopants, N, and average intraionic
distance, R.
Szko

Yb2O3
[% mol.]

Tm2O3
[% mol.]

N
[1020 jonów/cm3]

R
[Å]

TGPF051

1

0.2

5.16

7.73

TGPF101

1

0.1

4.74

7.95

TGPF201

1

0.05

4.52

8.08

TGPF401

1

0.025

4.42

8.14

Prawdopodobiestwo bezpromienistego transferu energii (WDA) okrela wzór [13]:

WDA (R ) =

CDA
R6

do widma luminescencji szka, w wiatowodzie zaobserwowano dodatkow lini emisji przy dugoci fali 351 nm odpowiadajc przejciu 1D2 → 3H6.

Rys. 3. Przekrój poprzeczny wiatowodu.
Fig. 3. Cross-section of the optical bre.

(2)

gdzie CDA – wspóczynnik transferu energii midzy donorem a akceptorem, R = (3/4πN)1/3 okrela redni odlego
midzy centrami aktywnymi jonów iterbu i tulu, N – cakowita koncentracja jonów Yb3+ i Tm3+ w danej matrycy (Tabela 2). Im wiksza liczba jonów tulu, tym mniejsza odlego
midzy centrami aktywnymi domieszek, wic prawdopodobiestwo transferu energii Yb3+ → Tm3+, ronie. Naley jednak zaznaczy, i w miar zwikszania zawartoci jonów
tulu najefektywniejszy transfer energii otrzymano w szkle
domieszkowanym w stosunku 1,0% mol. Yb2O3 : 0,1% mol.
Tm2O3. W pozostaych przypadkach intensywno upkonwersji jest nisza. Dla maych koncentracji jonu Tm3+ rednia odlego atomowa R jest na tyle dua, e transfer energii odbywa si przy udziale mniejszej iloci centrów aktywnych. Natomiast zwikszanie stenia jonów tulu powyej
0,1% mol. sugeruje powstanie zjawiska wstecznego transferu energii z Tm3+ → Yb3+, które prowadzi do gwatownego
gaszenia linii luminescencji przy dugoci fali 477 nm [10].

Efekt ten wystpuje zazwyczaj w szkach uorkowych
[12] i w przypadku badanego wókna jest rezultatem zastosowania zwizków uorku w postaci PbF2 i LaF3. Dodatkowo,
ze wzgldu na du apertur numeryczn zostay uzyskane due gstoci mocy promieniowania pompy we wóknie,
co prowadzi do zjawiska sumowania si fononów na drodze
transferu energii w strukturze energetycznej jonu Tm3+ [6].

3.3. Luminescencja wiatowodu
W wyniku analizy waciwoci termicznych i optycznych
szkie tellurowych wytworzono wiatowód typu double-clad.
Na rdze uyto szko charakteryzujce si najwiksz intensywnoci emisji przejcia 1G4 → 3H6 (TGPF101). Na Rys.
3 przedstawiono przekrój poprzeczny wiatowodu o rdzeniu ze szka tellurowego domieszkowanego ukadem jonów
Yb3+/Tm3+. Dua warto apertury numerycznej NA ∼1 (λ =
633 nm) umoliwia proste sprzenie pompy z wóknem oraz
efektywne pobudzanie rdzenia aktywnego.
Tabela 3. Parametry wiatowodu.
Table 3. Parameters of the opical bre.
Parametr

Warto

NAr

∼1

NAp

0,32

rednica rdzenia dr [μm]

40

rednica wókna D [μm]

450

Na Rys. 4 przedstawiono widmo luminescencji uzyskane
w wyniku pobudzania wiatowodu promieniowaniem pompy o dugoci fali 976 nm i mocy Popt = 2 W. W porównaniu
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Rys. 4 . Widmo luminescencji wiatowodu o rdzeniu ze szka tellurowego domieszkowanego ukadem tlenków 1% mol. Yb2O3
i 0,1% mol.Tm2O3.
Fig. 4 . Luminescence spectra of the optical bre doped with
1 mol% Yb2O3 and 0.1 mol% Tm2O3.

3.4. Mechanizm upkonwersji
Mechanizm upkonwersji powstay w ukadzie jonów Yb3+/
Tm pobudzany promieniowaniem o dugoci fali 976 nm
zwizany jest ze zjawiskami kwantowymi zachodzcymi midzy centrami aktywnymi domieszek [7]. Ze wzgldu na niedopasowanie poziomów energetycznych jonów Tm3+ i Yb3+
oddziaywanie midzydipolowe ma charakter nierezonansowy i transfer energii zachodzi bezpromienicie z udziaem
fononów [11]. Schematycznie uproszczony proces konwersji wzbudzenia przedstawia Rys. 5, na którym liniami przerywanymi zaznaczono przejcia kwantu energii od kolejnych
trzech fotonów ulegajcych relaksacji z poziomu wzbudzonego jonu Yb3+. Obsadzenie poziomu 1G4 przy pobudzaniu
promieniowaniem pompy o dugoci fali 976 nm zachodzi
w nastpujcych krokach [7, 8]:
I. Jon Yb3+ przechodzc ze stanu wzbudzonego przekazuje
3+
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cz energii jonom Tm3+ prowadzc do obsadzenia poziomu 3H5. Krótki czas ycia oraz niewielka rónica energii prowadzi do szybkiej relaksacji bezpromienistej na poziom 3F4.
Yb(2F5/2) + Tm(3H6) → Yb(2F7/2) + Tm(3H5) →
Yb(2F7/2) + Tm(3F4)

(3)

II. W tym czasie kolejny jon Yb3+ oddajc bezpromienicie
kwant energii powoduje wzbudzenie jonu Tm3+ do poziomu 3F2. Podobnie jak w przypadku (3) w wyniku szybkiej
relaksacji multifononowej (MPR) nastpuje obsadzenie
niszego poziomu wzbudzonego 3H4.
Yb(2F5/2) + Tm(3F4) → Yb(2F7/2) + Tm(3F2) →
Yb(2F7/2) + Tm(3H4)

(4)

III. W analogiczny sposób zachodzi absorpcja ze stanu wzbudzonego 3H4 w wyniku transferu energii od trzeciego z kolei jonu Yb3+, prowadzc do obsadzenia poziomu 1G4.
Yb(2F5/2) + Tm(3H4) → Yb(2F7/2) + Tm(1G4)

(5)

W rezultacie trójfotonowego procesu konwersji wzbudzenia otrzymuje si siln emisj przy dugoci fali równej 477 nm (1G4 → 3H6). Równolegle pojawia si sabsza
linia luminescencji przy dugoci fali 651 nm, odpowiadajca przejciu 1G4 → 3F4.

Yb3+ I Tm3+

no numeryczn analiz gstoci obsadze poziomów metastabilnych. Do oblicze wybrano szko charakteryzujce si
najwikszym poziomem luminescencji (TGPF101), pomijajc wpyw transferu energii Tm3+ → Yb3+ [10]. Dodatkowo ze
wzgldu na szybk relaksacj multifononow (~107 s-1), prowadzc do silnego obsadzenia poziomów metastabilnych
3
F4 i 3H4, przyjto zerow populacj poziomów 3H5 oraz 3F2
(3F3) [11]. Wykorzystano nastpujce zalenoci:
dNYb1
= R01NYb 0 − CDA 2NYb1NTm 0 −
dt
N
CDA 4 NYb1NTm1 − CDA 6 NYb1NTm 3 − Yb1
(7)
τYb1
dNTm1
= CDA 2NYb1NTm 0 − CDA 4 NYb1NTm1 +
dt
( A32 + A31 )NTm 3 + ( A62 + A61 )NTm 3 −

NTm1

τTm1

dNTm 3
= CDA 4 NYb1NTm1 − CDA 6 NYb1NTm 3
dt
N
+ ( A65 + A64 + A63 )NTm 6 − Tm 3

τTm 3

dNTm 6
N
= CDA 6 NYb1NTm 3 − Tm 6
τTm 6
dt

(8)

(9)

(10)

gdzie: R01 – szybko pompowania jonów Yb3+, NYb0, NTm0 –
gsto populacji na poziomie podstawowym iterbu i tulu.
Czasy ycia górnych poziomów laserowych domieszek τYb
i τTm oraz prawdopodobiestwa przej promienistych akceptora Aj przyjto na podstawie prac [11, 14], zakadajc
brak oddziaywania midzy centrami aktywnymi domieszek.
Wspóczynniki transferu energii CDAi = WDA R 6 pomidzy
wzbudzonym jonem donora a i-tym poziomem jonu akceptora okrelono na podstawie modelu Dextera i Miyakawe [16]:

WDA =

Rys. 5. Uproszczony schemat poziomów energetycznych ukadu
Yb3+/Tm3+ oraz mechanizm transferu energii.
Fig. 5. Simplied diagram of energy levels of Yb3+ and Tm3+, showing
the energy transfer mechanism.

IV. Emisja w nad olecie, zaobserwowana w widmie luminescencji wiatowodu , powstaje w skutek relaksacji krzyowej midzy jonami tulu znajdujcymi si w stanie wzbudzonym [7].
Tm(3F2) + Tm(3H4) → Tm(3H6) + Tm(1D2)

(6)

W wyniku oddziaywania jon Tm3+ przechodzc z poziomu 3F2 na 3H6 oddaje cz energii jonom znajdujcym
si na poziomie 3H4 powodujc absorpcj i obsadzenie
poziomu 1D2. Linia luminescencji o dugoci fali 351 nm
powstaje na skutek przejcia 1D23H6.

3.5. Kinetyka gstoci obsadze na poziomach
metastabilnych
W oparciu o opis matematyczny transferu energii w ukadzie Yb3+/Tm3+, przedstawiony w pracy [15], przeprowadzo-

2π

η

2

HDA SDA

(11)

gdzie: HDA – okrela hamiltonian oddziaywania, SDA – przestrzenne pokrywanie si przekrojów czynnych na absorpcj
akceptora i na emisj donora. Szybko pompowania okrelono zgodnie z zalenoci R01 = Pσabs/Ahν, gdzie P to moc
optyczna pompy, A – przekrój wizki promieniowania pompujcego, σabs – przekrój czynny na absorpcj dla dugoci
fali pompy, hν – energia fotonu pompy.
Do rozwizania ukadu równa róniczkowych (7–10)
wykorzystano metod Runge-Kutty, przyjmujc zerowe obsadzenie poziomów energetycznych w chwili t = 0. Parametry uyte w przedstawionym modelu kinetyki gstoci obsadze na poziomach metastabilnych zestawiono w Tabeli 4.
Na Rys. 6 przedstawiono wyniki analizy kinetyki gstoci obsadze na poziomach 3H4, 3F4 i 1G4 jonu Tm3+ oraz
2
F5/2 jonu Yb3+. Zwikszenie mocy pompy powoduje równoczesny wzrost iloci jonów iterbu biorcych udzia w procesie transferu energii. W przypadku wprowadzenia promieniowania o mocy Ppomp = 1 W, wszystkie jony iterbu zostaj wzbudzone do poziomu 2F5/2, z którego w wyniku przejcia 2F5/2 → 2F7/2 nastpuje bezpromienisty transfer energii
do tulu, powodujc wzrost gstoci obsadzenia jego wyszych stanów energetycznych (Rys. 6b).
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abela 4. Zestawienie parametrów przyjtych do analizy kinetyki gstoci populacji.
Table 4. Parameters used in the numerical analysis of population densities.
Parametr

Warto

Parametr

P

200 mW / 1000 mW

σabs

ν

3,06·1014 s-1

h

NYb

4,31·1020 jon/cm3

A61

Parametr

Warto

A

0,1 mm2

6,63·10-34 J/s

NTm

4,36·1019 jon/cm3

A31

198 s-1

A31

66 s-1

274 s-1

A62

1038 s-1

A63

410 s-1

A64

93 s-1

A65

39 s-1

τTm1

705 s

τTm3

223 s

τTm6

386 s

τYb1

989 s

CDA2

1,41·10-17

CDA4

1,27·10-17

CDA6

1,67·10-17

Analizujc wyniki zaprezentowanego modelu naley
zauway, e wzrost mocy pompy zwiksza zarówno gsto, jak i szybko obsadze w strukturze energetycznej
Tm3+, co powoduje wzrost intensywnoci emisji z poziomu
1
G4 → 3H6 (λ = 477 nm).

a)

Warto
1,45·10

-20

2

cm

4. Wnioski
Wytworzone szko tellurowe domieszkowane jonami Yb3+
i Tm3+ charakteryzuje si nisk energi drga sieci, a wprowadzenie zwizków uorku w postaci PbF2 i LaF3 umoliwio zastosowanie duej koncentracji jonów ziem rzadkich
(1,2% mol.). Pobudzajc wytworzone szka diod laserow
o dugoci fali 976 nm zaobserwowano siln niebiesk emisj odpowiadajc przejciu (1G4 → 3H6) w strukturze energetycznej jonów Tm3+. Analizujc wpyw zawartoci Tm3+
na poziom luminescencji uzyskanej na drodze mechanizmu
upkonwersji okrelono, i najefektywniejszy transfer energii
pomidzy jonami Yb3+ i Tm3+ zachodzi w matrycy domieszkowanej w stosunku molowym Yb3+:Tm3+ wynoszcym 1:0,1.
W oparciu o nierezonansowy proces transferu energii midzy jonami Yb3+ i Tm3+ omówiono mechanizm upkonwersji.
Wykorzystujc model Dextera-Miyakawe wyznaczono wspóczynniki transferu energii CDA. Zaproponowano opis mechanizmu upkonwersji w oparciu o model matematyczny kinetyki gstoci obsadze na poziomach metastabilnych jonu
Tm3+. Na tej podstawie stwierdzono, e dla wartoci pompy Ppomp= 1 W wszystkie jony iterbu zostaj wzbudzone na
poziom 2F5/2, z którego w wyniku przejcia 2F5/2 → 2F7/2 nastpuje bezpromienisty transfer energii do tulu, powodujcy wzrost gstoci obsadzenia jego wyszych stanów energetycznych. W rezultacie analizy waciwoci termicznych
i optycznych szkie tellurowych, wytworzono metod tyglow wiatowód typu double-clad. Jako materia na rdze uyto szka charakteryzujcego si najwiksz intensywnoci
emisji przy dugoci fali λ = 477 nm (TGPF101). W wyniku
pobudzania wytworzonego wiatowodu promieniowaniem
o dugoci fali λp = 976 nm zaobserwowano dodatkow, nie
obserwowan w szkle lini emisji przy dugoci fali 351 nm,
odpowiadajc przejciu 1D2 → 3H6.

Podzikowanie
b)
Rys. 6. Gsto populacji w funkcji czasu przy mocy pompy wynosz cej: a) 200 mW i b) 1000 mW.
Fig. 6. Population density as a function of time for pump power of:
a) 200 mW and b) 1000 mW.

Praca zostaa wykonana w ramach pracy Politechniki Biaostockiej W/WE/13/2006 i projektu rozwojowego MNiSzW
Nr R08 022 02.
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