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Streszczenie
W artykule przedstawiono fazowanie w Ğwiatáowodzie 19-rdzeniowym domieszkowanym Nd3+. Przeanalizowano wpáyw parametrów
materiaáowych i geometrycznych aktywnego Ğwiatáowodu 19-rdzeniowego oraz wpáyw odchylenia od uzgodnionej fazy promieniowania na
wspóáczynnik jakoĞci wiązki laserowej w obszarze dyfrakcyjnym dalekiego pola. Wspóáczynnik jakoĞci wiązki laserowej w wytworzonym
Ğwiatáowodzie wynosi BQF = 0,71, gdzie V = 2,4, d = 18 m. Wykorzystując opracowany model generacji supermodu w wielordzeniowym
laserze wáóknowym zbadano wpáyw sprzĊĪenia miĊdzy rdzeniami na róĪnicĊ fazy promieniowania w poszczególnych rdzeniach w czasie
rozwoju akcji laserowej. W rezultacie przeprowadzonych analiz numerycznych zaprojektowano i wytworzono dwupáaszczowy 19-rdzeniowy Ğwiatáowód domieszkowany jonami neodymu. Ponadto, zmierzono jego widmo luminescencji oraz obraz pola dalekiego.
Sáowa kluczowe: Ğwiatáowód wielordzeniowy, laser wáóknowy, fazowanie, szkáo domieszkowane, neodym

MULTICORE FIBRE DOPED WITH Nd3+ IONS FOR FIBRE SOURCES OF COHERENT RADIATION
In the paper, the phase–locking of the 19–core optical ¿bre doped with Nd3+ is presented. The inÀuence of material and geometrical
parameters of the active 19-core optical ¿bre and phase deviation on the beam quality factor of the laser beam in the far–¿eld diffraction
region has been analysed. The beam quality factor of the manufactured multicore ¿bre equals BQF = 0.71, when V = 2.4 and d = 18 m.
Based on a developed model of supermode generation in the multicore ¿bre laser, the impact of the coupling value between the cores
on the difference in radiation phases between particular emitters during the development of the laser action was considered. As a result
of the conducted analysis, a double-clad 19-core optical ¿bre doped with neodymium ions has been designed and manufactured, and its
luminescence spectra and far ¿eld diffraction pattern have been measured.
Keywords: Multicore ¿bre, Fibre laser, Phase locking, Doped glass, Neodymium

1. WstĊp
W ostatnich latach, zaproponowano dwupáaszczowe
Ğwiatáowody wielordzeniowe, jako konstrukcje do budowy
krótkich laserów wáóknowych duĪej mocy [1, 2]. We wáóknach
tego typu zgromadzona iloĞü jonów domieszki ziemi rzadkiej
jest, proporcjonalnie do iloĞci rdzeni, wiĊksza niĪ w klasycznym Ğwiatáowodzie o jednym rdzeniu. Umieszczenie w páaszczu wielu rdzeni umoĪliwia redukcjĊ dáugoĞci Ğwiatáowodu,
niezbĊdnej do absorpcji promieniowania pompy. Ponadto,
jeĪeli promieniowanie generowane w poszczególnych rdzeniach jest wzajemnie koherentne, to w obszarze dalekiego
pola uzyskuje siĊ centralnie poáoĪony pik o duĪym natĊĪeniu
i maáej rozbieĪnoĞci (supermod) oraz symetrycznie rozáoĪone listki boczne o znacznie mniejszym natĊĪeniu [2]. RozbieĪnoĞü kątowa centralnego piku zmniejsza siĊ proporcjonalnie (zgodnie z , gdzie N – liczba emiterów) do liczby emiterów (elementów macierzy), generujących promieniowanie
wzajemnie koherentne. W efekcie, szerokoĞü pro¿lu wiązki
laserowej w sfazowanym laserze wielordzeniowym jest kil-
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kukrotnie mniejsza, niemoĪliwa do uzyskania w klasycznym
aktywnym Ğwiatáowodzie z jednym rdzeniem. Niewątpliwą zaletą Ğwiatáowodów wielordzeniowych jest moĪliwoĞü uzyskania wiĊkszych mocy wyjĞciowych w porównaniu do klasycznych wáókien typu double–clad przy zachowaniu dobrej jakoĞci wiązki laserowej. ZwiĊkszanie mocy w Ğwiatáowodach
tego typu wynika z wiĊkszej wartoĞci wspóáczynnika absorpcji pompy optycznej oraz jednorodnego pobudzania wszystkich rdzeni. Nowe konstrukcje Ğwiatáowodu wielordzeniowego, czego dotyczy artykuá, powinny umoĪliwiü sfazowanie
promieniowania generowanego we wszystkich rdzeniach
Ğwiatáowodu pracującego w ukáadzie lasera wáóknowego.

2. Analiza wpáywu parametrów
konstrukcyjnych aktywnego Ğwiatáowodu
wielordzeniowego na jakoĞü emitowanej
wiązki laserowej
Parametrem opisującym jakoĞü wiązki zsynchronizowanych fazowo macierzy emiterów laserowych jest wspóá-
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czynnik BQF (ang. beam quality factor) [3]. Zde¿niowany
jest on jako stosunek mocy optycznej zawartej w centralnie
poáoĪonym piku do caákowitej mocy optycznej wiązki w polu
bliskim. Parametr ten zaleĪy wiĊc jedynie od wspóáczynnika wypeánienia macierzy emiterów t (t = (d - 2r)/2r, gdzie d
oznacza odlegáoĞü miĊdzy rdzeniami, 2r – ĞrednicĊ rdzeni),
a nie od ich liczby. Przyjmuje on wartoĞü mniejszą w przypadku emiterów umiejscowionych bliĪej siebie. W artykule
analizie poddano wpáyw parametrów materiaáowych i geometrycznych aktywnych Ğwiatáowodów wielordzeniowych na
wartoĞü wspóáczynnika jakoĞci wiązki laserowej. Ponadto,
uwzglĊdniając moĪliwe Àuktuacje tych parametrów, okreĞlono wpáyw odchyleĔ fazy promieniowania na wspóáczynnik jakoĞci wiązki laserowej w obszarze dalekiego pola. RóĪnicĊ
fazy promieniowania generowanego w rdzeniach Ğwiatáowodu wielordzeniowego pracującego w ukáadzie lasera wáóknowego opisano odchyleniem standardowym:
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go we wszystkich rdzeniach, N – liczba rdzeni.
W analizowanej konstrukcji Ğwiatáowodu 19-rdzeniowego
jednomodowe rdzenie umieszczone są we wspólnym páaszczu wewnĊtrznym. ĝrednica rdzeni 2r wynosi 10 m, czĊstotliwoĞü znormalizowana zawiera siĊ w zakresie V = (1,7-2,4),
odlegáoĞü miĊdzy Ğrodkami rdzeni d = (18–25) m. Rozkáad
przestrzenny emitowanego promieniowania laserowego dla
kaĪdego rdzenia opisano funkcją Gaussa:
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gdzie Am – maksimum amplitudy pola w m-tym rdzeniu,
r 2 = (x - mxd)2 + (y - nyd)2 – wspóárzĊdne punktu, w02 – promieĔ pola modu, ĳm – faza promieniowania generowanego
w m-tym rdzeniu.
Obraz dyfrakcyjny w polu dalekim (w obszarze dyfrakcji
Fraunhofera) opisuje zaleĪnoĞü:
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gdzie k = 2ʌ/Ȝ, Ȝ – dáugoĞü fali, x1, y1 – wspóárzĊdne poáoĪenia rdzeni, zd – odlegáoĞü obserwacji.

a)

Rozkáad natĊĪenia promieniowania (obraz) w polu dalekim jest proporcjonalny do uĞrednionego w czasie kwadratu amplitudy pola ŇU(x,y,z)Ň2 [4-6]. W celu okreĞlenia obrazu pola dalekiego wykorzystano metodĊ opartą na dwuwymiarowej transformacie FFT. Wyniki symulacji numerycznych
obrazów pola dalekiego przedstawiają Rys. 1 i 2.
W przypadku braku sprzĊĪenia miĊdzy promieniowaniem
emitowanym z poszczególnych rdzeni w Ğwiatáowodzie kaĪdy
z nich generuje promieniowanie niezaleĪnie (Rys. 2). Faza
promieniowania emitowanego z kaĪdego rdzenia jest losowa. Moc wyjĞciowa promieniowania jest sumą mocy emitowanych ze wszystkich rdzeni. W rozpatrywanym przypadku
natĊĪenie generowanej wiązki w polu dalekim jest jednak
relatywnie niskie. Obraz dalekiego pola Ğwiatáowodu o 19.
rdzeniach, generującego promieniowanie wzajemnie spójne, przedstawiono na Rys. 3.
NatĊĪenie centralnego piku jest znacząco wiĊksze niĪ
w przypadku emiterów pracujących niezaleĪnie. Wraz ze
wzrostem odlegáoĞci miĊdzy rdzeniami iloĞü energii znajdująca siĊ w listkach bocznych w obrazie dalekiego pola wzrasta, co powoduje pogorszenie wspóáczynnika jakoĞci wiązki laserowej.
PoprawĊ jakoĞci wiązki uzyskuje siĊ równieĪ poprzez zmniejszenie wartoĞci czĊstotliwoĞci znormalizowanej. Wówczas
stosunek natĊĪenia centralnego piku do iloĞci energii zawartej w listkach bocznych jest najwiĊkszy (Rys. 4b). Rys. 5 prezentuje wpáyw niecaákowitego zrównania fazy promieniowania generowanego w poszczególnych rdzeniach na wspóáczynnik jakoĞci wiązki w polu dalekim.
Przeprowadzona analiza wpáywu moĪliwych zaburzeĔ od
uzgodnionej fazy promieniowania w rdzeniach wskazuje, Īe
odchylenie standardowe o wartoĞci poniĪej 14° nie ma praktycznie Īadnego wpáywu na obraz pola dalekiego przedstawionego rozwiązania Ğwiatáowodów. WzglĊdny obniĪenie
wartoĞci wspóáczynnika jakoĞci wiązki laserowej w badanym przedziale jest mniejsze niĪ 0,3%.

3. Aktywny Ğwiatáowód 19–rdzeniowy
w ukáadzie lasera wáóknowego
Wywoáanie procesu generacji promieniowania w laserze
wáóknowym wymaga okreĞlenia zaleĪnoĞci czasowych wielkoĞci charakteryzujących energiĊ (moc) pola promieniowania elektromagnetycznego (np. strumieĔ energii, strumieĔ
fotonów cyrkulujący w rezonatorze) oraz energiĊ zgromadzoną w oĞrodku aktywnym (np. wspóáczynnik wzmocnienia,
inwersja obsadzeĔ oĞrodka aktywnego) [7, 8]. W celu prze-

b)

Rys. 1. ĝwiatáowód 19–rdzeniow: a) ukáad rdzeni, b) obraz pola bliskiego.
Fig. 1. Arrangement of cores (a) and simulation of near ¿eld pattern (b) in 19-core ¿bre.
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Rys. 2. Obraz pola dalekiego Ğwiatáowodu 19-rdzeniowego - fazy losowe; V = 2,4, d = 18 m.
Fig. 2. Simulation of far–¿eld diffraction pattern of 19–core optical ¿bre – random phases; V = 2,4, d = 18 m.

Rys. 3. Obraz pola dalekiego Ğwiatáowodu 19-rdzeniowego - fazy równe; V = 2,4, d = 18 m
Fig. 3. Simulation of far–¿eld diffraction pattern of 19–core optical ¿bre – phase–locked (equal phases);V = 2.4, d = 18 m.

a)

b)
Rys. 4. ZaleĪnoĞü wspóáczynnika jakoĞci wiązki laserowej od odlegáoĞci miĊdzy rdzeniami (a) oraz od wartoĞci czĊstotliwoĞci znormalizowanej (b) w Ğwiatáowodzie 19–rdzeniowym.
Fig. 4. BQF as a function of distance between cores (a), and normalized frequency value (b) in the 19-core ¿bre.

prowadzenia analizy wpáywu czĊĞciowej wymiany promieniowania generowanego w rdzeniach Ğwiatáowodu na róĪnicĊ fazy promieniowania w poszczególnych emiterach w wielordzeniowym laserze wáóknowym posáuĪono siĊ iteracyjną
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Rys. 5. WzglĊdne obniĪenie wartoĞci wspóáczynnika jakoĞci wiązki
w funkcji odchylenia standardowego fazy promieniowania w Ğwiatáowodzie 19–rdzeniowym.
Fig. 5. Relative decrease of BQF as a function of standard deviation
of radiation phase in 19-core ¿bre.

metodą podąĪania za strumieniem fotonów. W związku z faktem, Īe czas w jakim nastĊpuje sto początkowych przejĞü
fotonów przez rezonator jest znacznie krótszy w porównaniu z czasem Īycia górnego poziomu laserowego (timp << Ĳ,
WP-1) w trakcie oddziaáywania impulsu promieniowania laserowego z oĞrodkiem „nie widaü” procesu pompowania i nastĊpuje tylko odbiór energii z oĞrodka. ZaáoĪono wiĊc brak
dopompowywania oĞrodka. Ponadto, w modelu tym przyjmuje siĊ istnienie w rezonatorze dwóch strumieni fotonów:
J+ i J-, propagujących w przeciwnych kierunkach. Strumienie te opisane są funkcjami czasu i przestrzeni oraz oddziaáują na siebie poprzez warunki brzegowe i oĞrodek aktywny (wzmacniacz). W prezentowanym modelu wewnĊtrznej
synchronizacji fazy analizowane strumienie fotonów dotyczą przejĞü strumienia fotonów przez rezonator od momentu przekroczenia progu akcji laserowej. Ponadto, opracowany model nie uwzglĊdnia parametrów przestrzennych wiązki
oraz zmian polaryzacji promieniowania [8-11]. Promieniowanie generowane w aktywnym Ğwiatáowodzie wielordzenio-
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Rys. 6. Odchylenie standardowe fazy generowanego promieniowania we wszystkich rdzeniach w funkcji liczby przejĞü strumienia fotonów
przez rezonator w Ğwiatáowodzie 19–rdzeniowym.
Fig. 6. Standard deviation of radiation phase of generated in all cores as a function of number of photon Àux passes through resonator in
19-core ¿bre.

wym nie propaguje jedynie w obrĊbie rdzeni, ale czĊĞciowo
wnika takĪe w jego páaszcz. Rozmiar modu jest wiĊc wiĊkszy od Ğrednicy rdzenia i zaleĪy od czĊstotliwoĞci znormalizowanej wáókna. JeĪeli uáoĪenie rdzeni umoĪliwia wymianĊ
czĊĞci promieniowania miĊdzy nimi, to w rezultacie, oprócz
zmian amplitud zmieniają siĊ równieĪ fazy generowanego
promieniowania [11].
W rozpatrywanym Ğwiatáowodzie wymiana minimum 5.
procent generowanego promieniowania miĊdzy rdzeniami
na dáugoĞci Ğwiatáowodu (L = 5 m) powoduje zrównanie siĊ
fazy promieniowania we wszystkich 19. rdzeniach po mniej
niĪ 100. przejĞciach strumienia fotonów przez rezonator
(Rys. 6). Wówczas w rozkáadzie pola w obszarze dyfrakcji
Fraunhofera obserwuje siĊ centralny pik o duĪym natĊĪeniu (supermod) oraz symetrycznie rozáoĪone listki boczne.
UwzglĊdniając wyniki przeprowadzonej analizy zaproponowano konstrukcjĊ Ğwiatáowodu 19-rdzeniowego. Uzyskanie
zaáoĪonego sprzĊĪenia miĊdzy rdzeniami wymusiáo przygotowanie szkieá rdzeniowych o okreĞlonym wspóáczynniku zaáamania Ğwiatáa.

4. Eksperyment
Na rdzenie Ğwiatáowodu opracowano szkáo glinokrzemianowe o skáadzie procentowym molowym 44,85SiO2 – 8Al2O3
– 20PbO – 15B2O3 – 5Na2O + 12K2O + 0,15Nd2O3 Skáad
procentowy molowy szkáa uĪytego na páaszcz wewnĊtrzny:
47SiO2 – 8Al2O3 – 18PbO – 15B2O3 – 5Na2O + 12K2O. Do
sporządzenia zestawów uĪyto spektralnie czystych surowców (99,99%). SyntezĊ szkieá przeprowadzono w tyglu platynowym w temperaturze 1400-1450°C przez 90 min. NastĊpnie stopioną masĊ szklaną wylewano do mosiĊĪnej formy oraz i poddawano procesowi odprĊĪania w temperaturze
400-450°C przez 12 godzin. Otrzymano transparentne, jednorodne prĊty szklane, które uĪyto na rdzenie i páaszcz do
wytworzenia 19-rdzeniowego aktywnego Ğwiatáowodów typu
double-clad. WáaĞciwoĞci termiczne wytworzonych szkieá
zbadano uĪywając róĪnicowego kalorymetru skaningowego ¿rmy Setaram Labsys. Otrzymane szkáo sproszkowano,
a nastĊpnie ok. 35 mg próbki w tyglu platynowym ogrzewano
z szybkoĞcią 10°C/min w atmosferze azotu od temperatury
pokojowej do temperatury 1000°C. Na podstawie otrzymanej
krzywej wyznaczono temperatury transformacji, Tg. Pomiar
wspóáczynnika rozszerzalnoĞci termicznej wykonano w przy-

padku próbek o wymiarach 3 mm × 5 mm × 20 mm ogrzewanych od temperatury pokojowej do 600°C z prĊdkoĞcią
10°C/min. Wspóáczynniki zaáamania dla dáugoĞci fali 633 nm
zmierzono refraktometrem Metricon 2010/M Prism Coupler.
GĊstoĞü szkieá zostaáa wyznaczona metodą waĪenia hydrostatycznego. Przeprowadzone symulacje wpáywu sprzĊĪenia miĊdzy aktywnymi rdzeniami w Ğwiatáowodzie umoĪliwiáy okreĞlenie materiaáowych oraz geometrycznych parametrów aktywnego Ğwiatáowodu 19–rdzeniowego speániającego warunki wewnĊtrznej synchronizacji fazy generowanego
promieniowania [11]. ĝwiatáowód wytworzono z wykorzystaniem zmody¿kowanej dla potrzeb badaĔ metody prĊt-rura.
Ukáad do pomiaru luminescencji skáadaá siĊ z diody laserowej LIMO stabilizowanej termicznie (Pmax = 30 W) z wyjĞciem
Ğwiatáowodowym, z ukáadu formowania i wprowadzania wiązki laserowej oraz monochromatora Acton Spectra Pro 2300i.
W Tabeli 1 przedstawiono podstawowe parametry ¿zykochemiczne wytworzonych szkieá. NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe
wytworzone szkáo rdzeniowe akceptuje relatywnie wysokie
stĊĪenia domieszki aktywnej (2·1019 jonów/cm3) bez efektu
krystalizacji oraz koncentracyjnego gaszenia luminescencji,
przez co z powodzeniem moĪe byü uĪyte na rdzeĔ Ğwiatáowodu aktywnego. Rys. 7 prezentuje fotogra¿Ċ powierzchni
czoáowej wytworzonego Ğwiatáowodu.
Wytworzony Ğwiatáowód 19-rdzeniowy charakteryzuje
siĊ silną luminescencją (Rys. 8). DuĪa apertura numeryczna páaszcza wewnĊtrznego (Tabela 2) umoĪliwia efektywne
pompowanie. W wyniku pobudzania diodą laserową AlGaAs
(Pmax = 30 W, Ȝ = 808 nm) najwiĊkszy poziom luminescencji
otrzymano dla najbardziej efektywnego przejĞcia 4F3/2ĺ4I11/2
Tabela 1. Podstawowe wáaĞciwoĞci ¿zykochemiczne szkieá glinokrzemianowych.
Table 1. Basic physicochemical properties of aluminosilicate glasse.
WáaĞciwoĞü

Zakres wartoĞci

GĊstoĞü [g/cm3]

3,8–4,21

Wspóáczynnik zaáamania Ğwiatáa
[Ȝ = 633 nm]

1,62–1,64

Koncentracja Nd2O3 [liczba jonów/cm3]
– szkáo rdzeniowe

2·1019

Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci termicznej,
Į, w przedziale (100–400)qC [10-7 K-1]

75-85

Temperatura transformacji, Tg, [qC]

435-480

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 4, (2012)

587

M. KOCHANOWICZ, J. ĩMOJDA, D. DOROSZ

Rys. 7. Przekrój poprzeczny Ğwiatáowodu 19-rdzeniowego domieszkowanego 0,15 % mol. Nd2O3.
Fig. 7. Cross-section of the manufactured 19-core optical ¿ber doped with 0,15 mol% Nd2O3.
Tabela 2. WáaĞciwoĞci wytworzonego Ğwiatáowodu.
Table 2. Properties of manufactured optical ¿bre.
Parametr

WartoĞü

ĝrednica zewnĊtrzna [m]

350

ĝrednica rdzeni [m]

11

Apertura numeryczna rdzeni

0,07

Apertura numeryczna páaszcza

0,58

táowodów. WzglĊdny spadek wspóáczynnika jakoĞci wiązki laserowej w badanym przedziale jest mniejszy niĪ 0,3%.
Przedstawiona w pracy analiza warunków i moĪliwoĞci generacji supermodu w aktywnym 19–rdzeniowym Ğwiatáowodzie
o heksagonalnym ukáadzie rdzeni, pracującym w ukáadzie
lasera wáóknowego, wykazaáa, Īe w analizowanym laserze
wáóknowym wymiana minimum 5% generowanego promieniowania miĊdzy sąsiednimi rdzeniami na dáugoĞci Ğwiatáowodu (L = 5 m) powoduje zrównanie siĊ faz (sfazowanie)
promieniowania po mniej niĪ 100. przejĞciach strumienia fotonów przez rezonator od momentu przekroczenia progu generacji. Wytworzony Ğwiatáowód 19-rdzeniowy domieszkowany neodymem posiada parametry konstrukcyjne speániające, wyznaczone na drodze symulacji numerycznych, warunki
synchronizacji fazowej promieniowania generowanego w poszczególnych rdzeniach oraz charakteryzuje siĊ silną luminescencją w paĞmie ok. 1060 nm. Istnieje zatem moĪliwoĞü
zastosowania opracowanych Ğwiatáowodów jako oĞrodek aktywny do budowy laserów wykorzystujących sprzĊganie promieniowania z rdzeni w jeden supermod.
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