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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badaĔ nad dwoma ukáadami szkieá: Àuorokrzemianowego i Àuorofosforanowego, domieszkowanych
jednoczeĞnie jonami Nd3+ i Yb3+. Przeprowadzono optymalizacjĊ zawartoĞci domieszek w celu przestrzennego dopasowania przekrojów
czynnych na emisjĊ donora (Nd3+) i absorpcjĊ akceptora (Yb3+). W wyniku pobudzania ukáadów diodą laserową o dáugoĞci fali 808 nm uzyskano szerokie widmo luminescencji w okolicach 1 ȝm bĊdące superpozycją przejĞü 4F3/2ĺ4I11/2 dla Nd3+ i 2F5/2ĺ2F7/2 dla Yb3+. Z opracowanych szkieá charakteryzujących siĊ najszerszym widmem luminescencji wytworzono Ğwiatáowody, uzyskując wzmocnioną emisjĊ spontaniczną (ASE) na dáugoĞci fali 1,1 ȝm.
Sáowa kluczowe: Ğwiatáowód aktywny, szkáo Àuorokrzemianowe, szkáo fosforanowe, ASE

ACTIVE GLASSES AND OPTICAL FIBRES AS A LUMINESCENT SOURCE OF RADIATION
In the paper, spectroscopic properties of Àuorosilicate and Àuorophosphate glass systems co-doped with Nd3+/Yb3+ ions were investigated. The optimization of the molar concentration of dopants was determined with respect to the spectral overlaps of the emission cross-section of neodymium ions and the absorption cross-section of ytterbium ions. As a result of the optical excitation with a laser diode at a wavelength of 808 nm, the strong and wide emission was observed corresponding to a superposition of optical transitions 4F3/2 ĺ 4I11/2 (Nd3+)
and 2F5/2 ĺ 2F7/2(Yb3+). The optimization of Nd3+/Yb3+ transfer in both glasses allowed us to fabricate optical ¿bres that showed narrowing
and red-shifting of the ampli¿ed spontaneous emission (ASE) at 1.1 ȝm.
Keywords: Active ¿bre, Fluorosilicate glass, Fluorophosphates glass, ASE

1. Wprowadzenie
ĝwiatáowodowe Ĩródáa promieniowania znajdują zastosowanie w komunikacji optycznej, spektroskopii materiaáów,
testowaniu elementów optycznych, Īyroskopach optycznych
oraz biofotonice. Jednym z istotnych obszarów aplikacyjnych jest technika obrazowania OCT (koherentna tomogra¿a
optyczna), w której stosowanie wáóknowych Ĩródeá wzmocnionej emisji spontanicznej (ang. ASE - ampli¿ed spontaneous
emission), pracujących w okolicy 1 m, staje siĊ kluczowym
elementem [1-3]. Wynika to z faktu, Īe w ukáadach tych rozdzielczoĞü przestrzenna pomiaru zaleĪy proporcjonalnie od
szerokoĞci poáówkowej emitowanego promieniowania, stąd
teĪ poĪądane są Ĩródáa o moĪliwie duĪym zakresie spektralnym. Podwójnie domieszkowane Ğwiatáowody aktywne otwierają nowe moĪliwoĞci w zakresie konstrukcji Ğwiatáowodowych
Ĩródeá ASE. W Ğwiatáowodach tego typu, w wyniku záoĪenia
pasm luminescencji pochodzących od poszczególnych pierwiastków ziem rzadkich, moĪliwe jest uzyskanie szerokiego
spektrum emitowanego promieniowania [4, 5].
Wybór rodzaju matrycy szklistej na rdzeĔ aktywnego
Ğwiatáowodu oraz jego dáugoĞü mają kluczowy wpáyw na
parametry spektralne widma emisji ASE. Mając na uwadze
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zakres spektralny (ok. 1 ȝm), moĪliwym rozwiązaniem jest
wybór szkieá krzemianowych lub fosforanowych. Szkáa krzemianowe, jak wiadomo, charakteryzują siĊ dobrymi wáaĞciwoĞciami optycznymi, mechanicznymi i termicznymi. Dodatkowa mody¿kacja osnowy tlenkowej związkiem Àuorku, powoduje wzrost prawdopodobieĔstwa transferu energii wskutek zmniejszenia odlegáoĞci miĊdzy jonami donora i akceptora [5]. Z kolei szkáa fosforanowe są znane z bardzo dobrej rozpuszczalnoĞci pierwiastków ziem rzadkich, co wynika
z obecnoĞci w ich strukturze znacznej iloĞci niemostkowych
tlenów [6-12]. W konsekwencji gáówną zaletą matryc fosforanowych jest mniejszy, niĪ w przypadku ukáadów krzemianowych, efekt klasterowania umoĪliwiający realizacjĊ wzmocnienia pasma luminescencji ziemi rzadkiej na znacznie krótszym odcinku Ğwiatáowodu.
Oba rodzaje matryc są atrakcyjne do konstrukcji podwójnie domieszkowanych Ğwiatáowodów aktywnych wykorzystywanych do szerokopasmowych Ĩródeá promieniowania.
Stąd teĪ, w artykule przedstawiono porównanie wáaĞciwoĞci
optycznych dwóch typów szkieá i Ğwiatáowodów: Àuorokrzemianowych i Àuorofosforanowych. Matryce, domieszkowane ukáadem jonów Nd3+/Yb3+, scharakteryzowano przedstawiając powstaáy mechanizm transferu energii pomiĊdzy jo-
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nami ziem rzadkich. Z opracowanych szkieá o szerokim widmie luminescencji wytworzono Ğwiatáowody, w których uzyskano silną emisjĊ promieniowania ASE.

2. Metodyka badaĔ
Szkáa o skáadach molowych: (36-x-y)SiO 2-19PbO9PbF 2-8Al 2O 3-15B 2O 3-Na 2O-K 2O-xNd 2O 3-yYb 2O 3, gdzie
x = 0,15, y = (0–0,75) i (63,85-x)P 2O 5-8Al 2O 3-2BaO25(BaF 2+ZnF 2+Na 2O+MgF 2+B 2O 3)-0,15Nd 2O 3-xYb 2O 3 (x = 0,15 lub 1,5) przygotowano z czystych spektralnie surowców (99,99%). Zestawy topiono w tyglu platynowym w piecu
elektrycznym (1350-1450°C) przez 90 min. W celu uzyskania
powtarzalnoĞci wymiarów stopioną masĊ szklaną wylewano
do mosiĊĪnej formy. Otrzymano jednorodne i transparentne szkáa bez widocznego efektu krystalizacji. Wspóáczynnik
zaáamania Ğwiatáa na dáugoĞci fali 633 nm wyznaczono za
pomocą refraktometru ¿rmy Metricon 2010. Pomiar wspóáczynnika absorpcji wytworzonych próbek szkieá o Ğrednicy
10 mm i gruboĞci 3 mm wykonano za pomocą monochromatora Acton Spectra Pro 2300i z detektorem InGaAs w zakresie 0,4–1,1 ȝm. Temperatury charakterystyczne wytworzonych szkieá wyznaczono na podstawie pomiaru metodą
DSC analizatorem termicznym ¿rmy SETARAM Labsys. Widmo luminescencji w zakresie od 800–1400 nm zmierzono
przy uĪyciu monochromatora Acton Spectra Pro 2300i oraz
diody laserowej (Ȝp = 808 nm) z wyjĞciem Ğwiatáowodowym
o maksymalnej mocy optycznej P = 31 W.
Wytworzone szkáa scharakteryzowano pod kątem wpáywu rodzaju matrycy na proces transferu energii miĊdzy jonami Nd3+ (donora) i Yb3+ (akceptora), okreĞlając ich wáaĞciwoĞci
luminescencyjne. Szkáa Àuorokrzemianowe i Àuorofosforanowe o najwiĊkszej szerokoĞci poáówkowej widma luminescencji (~1 m) uĪyto jako rdzenie w wytworzonych Ğwiatáowodach
wielomodowych. W celu uzyskania wzmocnionej emisji spontanicznej (ASE), Ğwiatáowody pompowano póáprzewodnikowymi diodami laserowymi z wyjĞciem Ğwiatáowodowym (Ȝp =
808 nm oraz Ȝp = 976 nm, Pmax = 31 W. Mierzony sygnaá ASE
transmitowano za pomocą Ğwiatáowodu do monochromatora StellarNet – Blue Wave. Zbadano równieĪ wpáyw rodzaju
matrycy szklistej na wáaĞciwoĞci spektralne wzmocnionej emisji spontanicznej uzyskanej w wytworzonych Ğwiatáowodach.

3.Wyniki badaĔ
3.1. Szkáa i Ğwiatáowód Àuorokrzemianowy
domieszkowany Nd3+/Yb3+
Tabela 1 przedstawia podstawowe wáaĞciwoĞci optyczne i termiczne wytworzonego szkáa Àuorokrzemianowego.
Na podstawie transmisji spektralnej wyznaczono wspóáczynnik absorpcji otrzymanego szkáa domieszkowanego Nd3+
i Yb3+ (Rys. 1). Zaobserwowano pasma absorpcji pochodzące ze záoĪonej struktury neodymu oraz dwa charakterystyczne pasma absorpcyjne jonów iterbu powstaáe wskutek rozszczepienia siĊ poziomu 2F5/2. Ksztaát linii absorpcyjnej w szkle
opisuje siĊ za pomocą krzywej Gaussa, a poáoĪenie maksimum linii odpowiada Ğredniej energii przejĞcia.
PrzejĞcia ze stanu podstawowego 4I9/2 dla jonów Nd3+ oraz
2
F7/2 w przypadku jonów Yb3+ do wyĪej poáoĪonych poziomów
energetycznych opisano za pomocą notacji Paschena [14].

Tabela 1. Termiczne i optyczne wáaĞciwoĞci szkieá Àuorokrzemianowych.
Table 1. Thermal and optical parameters of Àuorosilicate glasses.
Parametr

Zakres wartoĞci

GĊstoĞü [g/cm ]

3,8-4,2

MikrotwardoĞü [GPa]

8,5-9

Wspóáczynnik zaáamania

1,63-1,65

Transmisja [ȝm]

0,4-4,5

Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci termicznej Į
w zakresie 100-400qC [10-7 1/K]

82-92

Punkt miĊkniĊcia Ts [qC]

500-535

Temperatura transformacji Tg [qC] (DSC)

440-458

3

Rys. 1. Wspóáczynnik absorpcji szkáa Àuorokrzemianowego domieszkowanego 0,15Nd2O3 i 0,45Yb2O3.
Fig. 1. Absorption spectrum of Àuorosilicate glass co-doped with
0.15Nd2O3 and 0.45Yb2O3.

Z punktu widzenia efektywnego pompowania ukáadu
z podwójną domieszką istotne jest przejĞcie 4I9/2 ĺ 4F5/2 na
dáugoĞci fali ok. 805 nm, pozwalające na stosowanie jako
Ĩródeá wzbudzenia póáprzewodnikowych diod laserowych
AlGaAs (Ȝ = 808 nm). W oparciu o widmo absorpcyjne oraz
metodĊ McCumbera obliczono przekrój czynny na absorpcjĊ
ıabs(Yb) na dáugoĞci fali równej 975 nm oraz przekrój czynny na
emisjĊ ıem(Nd) na dáugoĞci fali 878 nm. Korzystając z analizy
natĊĪenia przejĞü optycznych wyznaczono caákowity przekrój czynny na absorpcjĊ(Ȉabs), prawdopodobieĔstwo emisji spontanicznej (AR) oraz promienisty czas Īycia poziomu
metastabilnego (Ĳd) neodymu w zaleĪnoĞci od koncentracji
domieszki iterbu. W Tabeli 2 zestawiono otrzymane wyniki.
W przypadku rezonansowej wymiany energii pomiĊdzy
jonem Nd3+, a Yb3+ (Rys. 2) naleĪy zapewniü dopasowanie
wartoĞci przekroju czynnego na emisjĊ neodymu z przekrojem czynnym na absorpcjĊ iterbu.
Najlepsze dopasowanie przekrojów czynnych otrzymano dla szkáa fluorokrzemianowego domieszkowanego 0,15 Nd2O3 i 0,45 Yb2O3 (% mol.), uzyskując odpowiednio wartoĞci ıem(Nd) = 1,65Â10-20 cm2 i ıabs(Yb) = 1,61Â10-20 cm2.
Pobudzając szkáo SPF13 diodą laserową (Ȝ = 808 nm),
osiągniĊto zaáoĪony cel i uzyskano szerokie widmo emisji
przedstawione na Rys. 3. Zmierzona szerokoĞü pasma luminescencji jest prawie trzykrotnie wiĊksza niĪ w przypadku szkáa domieszkowanego jedynie neodymem. NaleĪy pod-
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Tabela 2. WáaĞciwoĞci spektralne szkieá Àuorokrzemianowych.
Table 2. Spectroscopic properties of Àuorosilicate glasses.

Szkáo

Stosunek Nd3+ :Yb3+
[% mol.]

ıabs(Yb)
[10-20 cm2]

ıem(Nd)
[10-20 cm2]

Ȉabs(Nd)
[104 pm3]

AR(Nd)
[104s-1]

Ĳd(Nd)
[ȝs]

SPF11

0,15 : 0,15

2,77

1,64

3,30

0,94

106

SPF13

0,15 : 0,45

1,61

1,65

3,75

1,07

93

SPF15

0,15 : 0,75

0,52

1,48

6,17

1,77

56

Rys. 2. Uproszczony schemat poziomów energetycznych z zaznaczonymi mechanizmami transferu energii.
Fig. 2. Simpli¿ed energy level diagram with mechanisms of energy transfer.
Rys. 4. Znormalizowany sygnaá ASE Ğwiatáowodu Àuorokrzemianowego domieszkowanego 0,15Nd2O3 i 0,45Yb2O3 (% mol.).
Fig. 4. Normalized ASE of fluorosilicate fibre co-doped with
0.15Nd2O3 and 0.45Yb2O3 (mol.%).

Rys. 3. Widmo luminescencji szkáa SPF13, Àuorokrzemianowego
domieszkowanego 0,15Nd2O3 i 0,45Yb2O3 (% mol.); Ȝp = 808 nm.
Fig. 3. Luminescence spectrum of SPF13 Àuorosilicate glass codoped with 0.15Nd2O3 and 0,45Yb2O3 (mol.%); Ȝp = 808 nm.

kreĞliü, Īe w wytworzonym szkle Àuorokrzemianowym osiągniĊty szeroki zakres widmowy wynika z efektywnej wymiany energii miĊdzy Nd3+ĺYb3+.
ĝwiatáowód, wytworzony ze szkáa Àuorokrzemianowego domieszkowanego 0,15Nd2O3 i 0,45Yb2O3 (% mol.), pobudzano od czoáa promieniowaniem o dáugoĞci fali Ȝp =
808 nm. Zmierzono widma emisji Ğwiatáowodów o dáugoĞci 2–180 cm, uzyskując wzmocnioną emisjĊ spontaniczną
powstaáą na drodze transferu energii miĊdzy jonami neodymu i iterbu (Rys. 4).
Zarejestrowane widma znacznie róĪnią siĊ od otrzymanego w przypadku objĊtoĞciowej próbki szklanej i juĪ w Ğwiatáowodzie o dáugoĞci 2 cm zaobserwowano pasmo wzmocnionej emisji spontanicznej wynikającej z przejĞü optycznych
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w jonach iterbu. Ponadto, stwierdzono moĪliwoĞü realizacji w Ğwiatáowodzie efektywnego rezonansowego transferu
energii pomiĊdzy jonami neodymu i iterbu. Interesującym zjawiskiem jest zmiana poáoĪenia wartoĞci maksymalnej ASE,
która silnie zaleĪy od dáugoĞci Ğwiatáowodu. W badanym zakresie 2–180 cm maksimum ASE zmienia siĊ odpowiednio
w przedziale 1028–1083 nm. Ponadto, zauwaĪono efekt
zmniejszania siĊ szerokoĞci poáówkowej ǻȜFWHM widma ASE
wraz ze wzrostem dáugoĞci Ğwiatáowodu. Tak szeroki zakres
zmian pasma wzmocnionej emisji spontanicznej umoĪliwia
strojenie poáoĪenia widma ASE do konkretnego zastosowania. Przesuwanie siĊ maksimum ASE wraz ze wzrostem dáugoĞci Ğwiatáowodu w kierunku fal dáuĪszych związane jest
z reabsorpcją generowanego sygnaáu ASE. W przypadku
Ğwiatáowodów o dáugoĞciach 5–10 cm sygnaá pompy dociera do koĔca Ğwiatáowodu, przez co moĪliwe jest wzmacnianie aktu emisji spontanicznej na caáej dáugoĞci Ğwiatáowodu.
W przypadku Ğwiatáowodów o dáugoĞciach 25–180 cm sygnaá
ASE generowany na początku Ğwiatáowodu jest wzmacniany
wzdáuĪ Ğwiatáowodu do miejsca, gdzie obecny jest jeszcze
sygnaá pompy umoĪliwiający uzyskanie emisji spontanicznej. W odlegáoĞci od czoáa Ğwiatáowodu, w której nie ma juĪ
sygnaáu pompy do koĔca Ğwiatáowodu nastĊpuje reabsorpcja czĊĞci sygnaáu ASE wynikająca z obecnoĞci szerokiego
pasma absorpcji jonów iterbu. Maksimum pasma absorpcji
przypada na 976 nm, stąd czĊĞü promieniowania ASE o krótszych dáugoĞciach fali jest absorbowana. W efekcie obserwujemy przesuwanie siĊ widma emisji w kierunku fal dáuĪszych oraz zmniejszanie siĊ szerokoĞci poáówkowej ǻȜFWHM
wraz ze wzrostem dáugoĞci Ğwiatáowodu.
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Tabela 3. WáaĞciwoĞci szkieá Àuorofosforanowych.
Table 3. Properties of Àuorophosphate glasses.
WáaĞciwoĞü

Zakres wartoĞci

GĊstoĞü [g/cm3]

2,72-2,99

ObjĊtoĞü molowa [cm /mol]

42-45

Wspóáczynnik zaáamania Ğwiatáa (650 nm)

1,52-1,538

Transmisja [ȝm]

0,25-2,5

Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci termicznej Į
w zakresie 100-400qC [10-7 1/K]; DL

72-80

Temperatura transformacji Tg [qC]; DL

480-500

Punkt miĊkniĊcia Ts [qC]; DL

520-550

Temperatura transformacji Tg [qC]; DSC

470-490

3

3.2. Szkáa i Ğwiatáowód Àuorofosforanowy
domieszkowany Nd3+/Yb3+
Podstawowe wáaĞciwoĞci wytworzonych szkieá Àuorofosforanowych przedstawia Tabela 3.
Rys. 5 przedstawia wspóáczynnik absorpcji wytworzonego szkáa Àuorofosforanowego domieszkowanego 0,15Nd2O3
i 1,5Yb2O3 (% mol.). Podobnie jak w przypadku szkieá Àuorokrzemianowych zaobserwowano pasma absorpcji pochodzące ze záoĪonej struktury neodymu oraz dwa charakterystyczne absorpcyjne jonów iterbu. JednakĪe pasmo związane z przejĞciem absorpcyjnym 2F7/2 ĺ2F5/2 w jonach iterbu jest wiĊksze niĪ w przypadku analizowanego szkáa Àuorokrzemianowego. Wynika to bezpoĞrednio z wiĊkszej koncentracji centrów absorpcyjnych (jonów iterbu).
MoĪliwoĞü wprowadzenia w szkáach Àuorofosforanowych wiĊkszego stĊĪenia jonów ziem rzadkich (0,15Nd2O3/
1,5Yb2O3 % mol.) prowadzi, w wyniku dopasowania spektralnego przekrojów czynnych, do zwiĊkszenia prawdopodobieĔstwa transferu energii. Przeprowadzona optymalizacja
koncentracji jonów donora (Nd3+) i akceptora (Yb3+), umoĪliwiáa uzyskanie trzykrotnie szerszego pasma luminescencji
(FWHM = ~100 nm) w porównaniu do szkáa domieszkowanego jedynie neodymem (Rys. 6).
Opracowane szkáo Àurofosforanowe uĪyto do wytworzenia Ğwiatáowodu. Rys. 7 przedstawia wyniki badaĔ wpáywu

Rys. 5. Widmowy wspóáczynnik absorpcji szkáa Àuorofosforanowego
domieszkowanego 0,15Nd2O3 i 1,5Yb2O3 (% mol.).
Fig. 5. Absorption spectrum of Àuorophosphate glass co-doped with
0.15Nd2O3 and 1.5Yb2O3 (mol.%).

Rys. 6. Widmo luminescencji szkáa Àuorofosforanowego domieszkowanego 0,15 Nd3+ i 1,5Yb3+ (% mol.); Ȝp = 808 nm.
Fig. 6. Luminescence spectrum of Àuorosilicate glass co-doped with
0.15Nd2O3 and 1.5Yb2O3 (mol.%); Ȝp = 808 nm.

dáugoĞci Ğwiatáowodu na widmo ASE Ğwiatáowodu domieszkowanego 0,15Nd2O3 i 1,5Yb2O3 (% mol.) pompowanego od
czoáa póáprzewodnikową diodą laserową Ȝp = 808 nm.
Pomimo zachowania identycznych warunków pomiarowych widmo luminescencji Ğwiatáowodu Àuorofosforanowego znacznie siĊ róĪni od widma zmierzonej luminescencji
Ğwiatáowodu Àuorokrzemianowego. Dla Ğwiatáowodu o dáugoĞci równej 10 cm obserwuje siĊ dwa pasma emisji: ok.
1015 nm oraz ok. 1053 nm. Przedstawione pasma są wynikiem przejĞü kwantowych odpowiednio w strukturze iterbu i neodymu. W przypadku Ğwiatáowodu o dáugoĞci 20 cm
równieĪ moĪna zaobserwowaü dwa nakáadające siĊ na siebie pasma emisji. Pierwsze maksimum przy dáugoĞci fali ok.
1032 nm związane jest z sygnaáem ASE pochodzącym od
jonów iterbu. Natomiast drugie maksimum o wiĊkszej wartoĞci przy dáugoĞci fali ok. 1053 nm jest sygnaáem ASE pochodzącym od jonów neodymu. W analizowanym Ğwiatáowodzie o dáugoĞci 105 cm maksimum emisji wystĊpuje przy
dáugoĞci fali ok. 1060 nm i jest związane z zjawiskiem ASE
pochodzącym od jonów neodymu. Widaü tu równieĪ nakáa-

Rys. 7. Znormalizowany sygnaá ASE Ğwiatáowodu Àuorofosforanowego domieszkowanego 0,15Nd2O3 i 1,5Yb2O3 (% mol.).
Fig. 7. Normalized ASE of Àuorophosphate ¿bre co-doped with
0.15Nd2O3 and 1.5Yb2O3 (mol.%).
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dające siĊ na pasmo ASE od jonów iterbu, którego maksimum przypada na ok. 1075 nm. W badanych Ğwiatáowodach Àourofosforanowych domieszkowanych 0,15Nd2O3
i 1,5Yb2O3 (% mol.) o dáugoĞciach 20–105 cm wiĊkszoĞü sygnaáu ASE związana jest z przejĞciami kwantowymi w strukturze neodymu. Pomimo spektralnego dopasowania przekrojów czynnych na emisjĊ neodymu oraz absorpcjĊ iterbu
transfer energii w tych Ğwiatáowodach jest niewielki. Spowodowane jest to prawdopodobnie relatywnie duĪym przekrojem czynnym na emisjĊ jonów neodymu przy dáugoĞci fali
1,06 mm w szkáach Àuorofosforanowych [6, 7]. JednakĪe,
w Ğwiatáowodzie o dáugoĞci 180 cm zmierzono sygnaá ASE
o ksztaácie zbliĪonym do rozkáadu Gaussa i maksimum przy
dáugoĞci fali ok. 1083 nm bĊdący wynikiem przejĞü kwantowych w strukturze energetycznej iterbu. Nie zaobserwowano jednoczeĞnie pasma emisji ASE neodymu. Wynika stąd,
Īe efektywny rezonansowy transfer energii z neodymu do
iterbu w Ğwiatáowodzie Àuorofosforanowym domieszkowanym 0,15Nd2O3 i 1,5Yb2O3 (% mol.) zaobserwowano przy
dáugoĞci Ğwiatáowodu 180 cm. W porównaniu do Ğwiatáowodu Àuorokrzemianowego w analizowanym Ğwiatáowodzie ze
szkáa Àuorofosforanowego maksimum emisji w funkcji dáugoĞci zmienia siĊ w wĊĪszym zakresie. Z przedstawionego
porównania wynika znaczący wpáyw matrycy na parametry
emisji ASE. W obu przypadkach inna jest zarówno szerokoĞü poáówkowa jak teĪ dáugoĞü fali, przy której obserwuje
siĊ maksimum emisji. Wykorzystanie tych istotnych róĪnic
pozwoli na konstruowanie szerokopasmowych Ğwiatáowodowych Ĩródeá promieniowania. ZáoĪenie bowiem widm ASE
obu badanych typów Ğwiatáowodów pozwoliáoby uzyskaü szerokoĞü poáówkową widma o 30% wiĊkszą niĪ ma to miejsce
w przypadku badanych Ğwiatáowodów Àuorokrzemianowych.

4. Wnioski
W rezultacie przeprowadzonych badaĔ opracowano stabilne termicznie szkáa Àuorokrzemianowe oraz Àuorofosforanowe domieszkowane jonami Nd3+ i Yb3+. Optymalizacja
koncentracji jonów donora (Nd3+) i akceptora (Yb3+), prowadząca do efektywnego przekrywania przestrzennego poziomów emisji neodymu i absorpcji iterbu, umoĪliwiáa efektywny rezonansowy transfer energii, w wyniku którego zarejestrowano trzykrotnie szersze pasma luminescencji niĪ
w przypadku szkáa domieszkowanego jedynie neodymem.
W wyniku analizy wpáywu koncentracji lantanowców na
przekroje czynne na emisjĊ donora i absorpcjĊ akceptora,
i tym samym na ksztaát widma luminescencji stwierdzono, Īe
najszersze pasmo luminescencji bĊdące superpozycją pasm
emisji jonów neodymu oraz iterbu (ǻȜ = 100 nm) uzyskano w przypadku stĊĪeĔ molowych lantanowców 0,15Nd2O3/
0,45Yb2O3 w szkle Àuorokrzemianowym oraz 0,15Nd2O3/
1,5Yb2O3 w szkle Àuorofosforanowym.
W wytworzonych Ğwiatáowodach Àuorokrzemianowych
i Àuorofosforanowych uzyskano wzmocnioną emisjĊ spontaniczną na drodze transferu energii miĊdzy jonami neodymu i iterbu. Wykazano znaczny wpáyw rodzaju matrycy szklistej na szerokoĞü poáówkową i dáugoĞü fali, przy której obserwuje siĊ maksimum emisji ASE.
Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują,
Īe – niezaleĪnie od rodzaju matrycy szklistej, z której wykonany jest Ğwiatáowód – poáoĪenie wartoĞci maksymalnej
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ASE silnie zaleĪy jego od dáugoĞci. W badanym zakresie
20–180 cm dáugoĞci Ğwiatáowodu maksimum ASE znajduje
siĊ w przedziale 1028–1083 nm dla szkáa Àuorokrzemianowego oraz 1053–1064 nm w przypadku szkáa Àuorofosforanowego. Stwierdzono, Īe przesuwanie siĊ maksimum ASE
oraz zmniejszanie siĊ FWHM wraz ze wzrostem dáugoĞci
Ğwiatáowodu w kierunku fal dáuĪszych związane jest z reabsorpcją sygnaáu ASE.
Zaprezentowany szeroki zakres zmian pasma wzmocnionej emisji spontanicznej umoĪliwia relatywnie áatwe strojenie
emisji ASE. Wykorzystanie istotnych róĪnic w parametrach
widm Ğwiatáowodów Àuorokrzemianowych oraz Àuorofosforanowych umoĪliwia konstruowanie szerokopasmowych, Ğwiatáowodowych Ĩródeá ASE, mogących znaleĨü zastosowanie
w optycznej koherentnej tomogra¿i siatkówki oraz dna oka.
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