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Streszczenie
W artykule przedstawiono wáaĞciwoĞci spektroskopowe szkieá antymonowo-krzemianowych ko-domieszkowanych jonami Tm3+/
Ho3+. Pobudzając wytworzone szkáa promieniowaniem o dáugoĞci fali 795 nm zaobserwowano silne pasmo emisji w okolicy 2,1 ȝm
odpowiadające przejĞciu 5I7 ĺ 5I8 w strukturze energetycznej holmu. Na podstawie metody Förstera-Dextera, przeprowadzono analizĊ
parametrów transferu energii pomiĊdzy jonami Tm3+ (donor) i Ho3+ (akceptor). W szkáach domieszkowanych ukáadem 1Tm2O3 : 0,75Tm2O3
[% mol.] uzyskano sprawnoĞü transferu energii na poziomie 80%. Szkáo to uĪyto na rdzeĔ Ğwiatáowodu, który w skutek pobudzania
promieniowaniem dáugoĞci fali 795 nm, wykazuje silne pasmo wzmocnionej emisji spontanicznej (ASE), powstaáe na drodze efektywnego
transferu energii Tm3+ ĺ Ho3+. Stwierdzono równieĪ, Īe w wytworzonym Ğwiatáowodzie w zaleĪnoĞci od jego dáugoĞci, obserwuje siĊ
przesuniĊcie maksimum pasma luminescencji w kierunku fal dáuĪszych oraz zwĊĪenie szerokoĞci poáówkowej, które to w przypadku
dáugoĞci 100 mm wynoszą odpowiednio Ȝe = 2108 nm i ǻȜFWHM = 63 nm.
Sáowa kluczowe: Ğwiatáowód aktywny, szkáa antymonowe, jony Tm3+/Ho3+, ASE

THE Tm3+/Ho3+–CODOPED OPTICAL FIBRE
The infrared emission of Tm3+/Ho3+–doped antimony-silicate glass was investigated. Strong emission at 2.1 ȝm corresponding to the
transition 5I7 ĺ 5I8 in holium ions was measured under 795 nm diode laser excitation. The energy transfer processes of Tm ĺ Ho was
analyzed and the results show that energy transfer between Tm3+ and Ho3+ plays an important role in the luminescence mechanism.
According to Förster-Dexter theory the ef¿ciency of energy transfer of 3F4 (Tm3+) ĺ 5I7 (Ho3+) transition was calculated. As a result of
optimizations of rare earth concentration the best ef¿ciency of energy transfer in fabricated glasses was obtained for the molar composition
of 1%Tm2O3 : 0.75%Tm2O3. Based on the optimal concentration of active ions the optical ¿bre was fabricated. As a result of optical
pumping (795 nm) of the fabricated ¿bre the narrowing and red-shifting of emission peak at 2.1 ȝm was observed. Measured values of
maximum emission peak and FWHM for the 100 mm length optical ¿bre are Ȝe = 2108 nm and ǻȜFWHM = 63 nm, respectively.
Keywords: Active ¿bre, Antimony glass,Tm3+/Ho3+ ions, ASE

1. WstĊp
Superluminescencyjne Ĩródáa Ğwiatáowodowe emitujące promieniowanie o dáugoĞci fali okoáo 2 ȝm są aktualnie
poszukiwane ze wzglĊdu na ich zastosowania m.in. w medycynie [1], teledetekcji sensorowej [2] czy przetwarzaniu
materiaáów [3]. AtrakcyjnoĞü tego typu Ĩródeá, wynika takĪe
z faktu, Īe promieniowanie powyĪej 1,5 ȝm uwaĪane jest powszechnie za bezpieczne dla wzroku. UmoĪliwia to konstruowanie bezpiecznych dalmierzy oraz radarów laserowych [4].
Uzyskanie emisji w zakresie 1,7-2,2 ȝm moĪliwe jest
poprzez zastosowanie jako aktywatora jonów Tm3+ lub Ho3+
[5, 6]. BezpoĞrednie wzbudzenie jonów Tm3+ ze stanu podstawowego do poziomu 3H4, realizowane jest wskutek silnej
absorpcji promieniowania o dáugoĞci fali równej 795 nm.
W efekcie przejĞcia kwantowego 3F4 ĺ 3H6 (Tm3+) obserwuje
siĊ luminescencjĊ na dáugoĞci fali 1,8 ȝm. Z kolei w przypadku jonów Ho3+, moĪliwe jest powstanie aktu emisji o dáugoĞci
fali 2 ȝm, odpowiadającej przejĞciu 5I7 ĺ 5I8. Podstawowym
jednak problemem związanym z optycznym pompowaniem

holmu jest brak w jego strukturze energetycznej pasm absorpcyjnych pokrywających siĊ z widmem emisji typowych
diod póáprzewodnikowych duĪej mocy. Stąd, konieczne
jest stosowanie sensybilizatorów w postaci jonów Tm3+ lub
Yb3+, które na drodze transferu przekazują zaabsorbowaną
energiĊ umoĪliwiając wzbudzenie jonów Ho3+.
Nowym zagadnieniem, wynikającym z jednoczesnego
wprowadzenia do matrycy jonów tulu i holmu jest uzyskanie
pasma luminescencji w zakresie 1,7–2,2 ȝm. Realizacja
takiego Ĩródáa promieniowania wymaga optymalizacji
sprawnoĞci transferu energii pomiĊdzy jonami poprzez dobór
odpowiedniej koncentracji obydwu domieszek.
Kolejnym aspektem badawczym jest wybór osnowy,
w której powyĪsze przejĞcia emisyjne zostaną zrealizowane. WĞród materiaáów stosowanych do budowy laserów
wáóknowych najpopularniejsze jest szkáo krzemionkowe,
charakteryzujące siĊ wysoką odpornoĞcią termiczną i mechaniczną. Wadą tej osnowy jest niska rozpuszczalnoĞü jonów
aktywatora oraz relatywnie wysokie prawdopodobieĔstwo
przejĞü bezpromienistych, co znacząco obniĪa sprawnoĞü
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transferu energii pomiĊdzy domieszkami aktywnymi. Prowadzone są poszukiwania nowych szkieá o niskiej energii
fononów, zapewniających wysoką sprawnoĞü transferu
energii, warunkującą ich praktyczne zastosowania. Jednym
z rozwiązaĔ moĪe byü komponowanie skáadu matrycy w celu
uzyskania skrajnie róĪnej czĊstotliwoĞci drgaĔ fononów.
W efekcie skutkuje to wiĊkszą separacją centrów optycznie
aktywnych w szkáach i umoĪliwia efektywne poszerzenie
pasma emisji spontanicznej [7].
W artykule zaprezentowano szkáa antymonowo-krzemianowe o skáadzie umoĪliwiającym realizacjĊ efektywnego
transferu energii pomiĊdzy jonami domieszek oraz stabilnoĞci termicznej wymaganej w technice Ğwiatáowodowej.
Szkáa domieszkowano jonami Tm3+ i Ho3+ w celu uzyskania
emisji promienistej w zakresie 1,7–2,2 ȝm. Przeprowadzono
optymalizacjĊ skáadu szkáa rdzeniowego, maksymalnej zawartoĞci jonów ziem rzadkich oraz stosunku stĊĪenia jonów
Tm3+/Ho3+, uzyskując efektywny transfer energii pomiĊdzy
jonami Tm3+ ĺ Ho3+. Opracowane szkáo uĪyto do wytworzenia dwupáaszczowego Ğwiatáowodu aktywnego, uzyskując
wzmocnioną emisjĊ spontaniczną w paĞmie 2,1 ȝm.

2. Eksperyment
Szkáa o skáadzie molowym: (49 – x)[SiO2 - Al2O3] 50Sb2O3 - 1Tm2O3 - xHo2O3 (x = 0,1, 0,2, 0,5, 0,75, 1,0,
1,25, 1,5) wytworzono ze spektralnie czystych surowców
(99,99%). Zestawy topiono w tyglu platynowym w piecu elektrycznym w temperaturze 1550 °C przez 60 min. Stopioną
masĊ szklaną wylewano do mosiĊĪnej formy, a nastĊpnie
poddano procesowi odprĊĪania w temperaturze 470 °C
przez 12 godzin. Otrzymano jednorodne i transparentne
szkáa bez efektu krystalizacji. Pomiar transmisji widmowej
wytworzonych szkieá o Ğrednicy 10 mm i gruboĞci 2 mm
wykonano za pomocą monochromatora Acton Spectra Pro
2300i z detektorem InGaAs w zakresie 0,7–2,3 ȝm. Widmo
luminescencji szkieá i Ğwiatáowodu w zakresie od 1550-2300

nm zmierzono przy uĪyciu monochromatora StellarNet
RW-InGaAs-1024X oraz diody laserowej (Ȝp = 795 nm)
z wyjĞciem Ğwiatáowodowym o maksymalnej mocy optycznej
P = 31 W. Dwupáaszczowy Ğwiatáowód aktywny wytworzono za pomocą metody prĊt-rura. Jako rdzeĔ aktywny
zastosowano wytworzone szkáo antymonowo-krzemianowe
domieszkowane jonami tulu i holmu.

3. Wyniki badaĔ
3.1. Wspóáczynnik absorpcji spektralnej
Rys. 1a przedstawia widmo absorpcji szkieá domieszkowanych 1% mol. Tm2O3. W zakresie spektralnym od
600 nm do 2200 nm zaobserwowano cztery pasma absorpcji
odpowiadające przejĞciom ze stanu podstawowego 3H6 do
odpowiednio wyĪej páoĪonych poziomów energetycznych:
3
F4, 3H5, 3H4 i 3F2,3.
Wprowadzenie do matrycy jednoczeĞnie drugiego lantanowca – holmu, skutkuje pojawieniem siĊ dodatkowych
pasm absorpcyjnych wynikających z obecnoĞci poziomów
energetycznych w strukturze kwantowej tego jonu. Na Rys.
1b przedstawiono widmo wspóáczynnika absorpcji szkáa kodomieszkowanego w stosunku 1Tm2O3:0,75Ho2O3 [% mol.].
Na podstawie obserwacji widma wspóáczynnika absorpcji
w szkle zlokalizowano piĊü pasm odpowiadających przejĞciom z poziomu 5I8 do kolejno: 5I7, 5I6, 5I5, 5F5 w strukturze
energetycznej jonów Ho3+. Stwierdzono równieĪ, Īe natĊĪenie pasm absorpcyjnych jonu holmu wzrasta proporcjonalnie
ze stĊĪeniem aktywatora, natomiast poáoĪenie spektralne
maksimum przejĞcia pozostaje staáe.

3.2. Luminescencja
Zmierzono widma luminescencji szkieá domieszkowanych 1% mol. Tm 2O 3 oraz ko-domieszkowanych
1 Tm2O3 : 0,75 Ho2O3 [% mol.] (Rys. 2). Próbka szkáa do-

Rys. 1. Wspóáczynnik absorpcji szkieá domieszkowanych (a) 1% mol. Tm2O3 oraz (b) 1% mol. Tm2O3: 0,75% mol. Ho2O3.
Fig. 1. Absorption coef¿cient spectra of antimony-silicate glasses doped with 1 mol.% Tm2O3 (a), 1 mol.% Tm2O3: 0.75 mol.% Ho2O3 (b).
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mieszkowanego wyáącznie jonami tulu charakteryzuje siĊ
silną linią luminescencji o maksimum przypadającym przy
dáugoĞci fali 1,81 m oraz znacznie sáabszą emisją o dáugoĞci
fali w paĞmie 1,46 m. Wprowadzenie do szkáa jonów holmu
obniĪa poziom luminescencji odpowiadającej przejĞciu kwantowemu 3F4 ĺ 3H6 (Tm3+) przy jednoczesnym pojawieniu siĊ
linii luminescencji okoáo 2 ȝm, odpowiadającej przejĞciu 5I7
ĺ 5I8 w strukturze energetycznej jonu holmu.

Rys. 3. Schemat transferu energii pomiĊdzy jonami Tm3+ i Ho3+.
Fig. 3. Mechanisms of energy transfer between Tm3+ and Ho3+.

Rys. 2. Porównanie widm luminescencji szkieá antymonowo-krzemianowych domieszkowanych jonami Tm3+ oraz kodomieszkowanych jonami Tm3+/ Ho3+ wzbudzanych diodą laserową o dáugoĞci fali 795 nm
Fig. 2. Comparison of luminescence spectra of Tm3+ doped and
Tm3+/Ho3+ codoped antimony-silicate samples under 795 nm laser
diode excitation.

Uzyskanie luminescencji przy dáugoĞci fali w paĞmie 2 m
byáo moĪliwe dziĊki quasi-rezonansowemu bezpromienistemu transferowi energii pomiĊdzy Tm3+ ĺ Ho3+. Wskutek
efektywnego sprzĊĪenia multipletów 3F4 (Tm3+) i 5I7 (Ho3+)
najwiĊkszy poziom luminescencji uzyskano w szkle domieszkowanym równoczeĞnie 1Tm2O3 : 0,75Ho2O3 [% mol.].

3.3. Mechanizm transferu energii
Na podstawie widma wspóáczynnika absorpcji utworzono
uproszczony schemat poziomów energetycznych jaki powstaá w wytworzonych szkáach antymonowo-krzemianowych
domieszkowanych jonami tulu i holmu (Rys. 3). Na schemacie zaznaczono podstawowe mechanizmy przejĞü powstaáe
w skutek oddziaáywania oĞrodka aktywnego z promieniowaniem pompy o dáugoĞci fali 795 nm, odpowiadającej przejĞciu
3
H6 ĺ 3H4. Obsadzenie poziomu laserowego 3F4 (Tm3+)
nastĊpuje w wyniku depopulacji multipletu 3H4 na drodze
relaksacji wielofononowej 3H4 ĺ 3H5 ĺ 3F4 (linia kropkowana)
oraz zjawiska relaksacji skroĞnej (CR). Jony zgromadzone
na tym poziomie w wyniku przejĞcia na poziom podstawowy
3
H6 (Tm3+) mogą wyemitowaü kwant energii w postaci emisji
fotonów w paĞmie o dáugoĞci fali 1810 nm oraz przekazaü
czĊĞü energii jonom holmu w procesie quasi-rezonansowego
transferu energii (ET). W rezultacie przejĞcia 3F4 (Tm3+) ĺ 5I7
(Ho3+) zwiĊksza siĊ populacja poziomu 5I7 i pojawia siĊ emisja
spontaniczna na dáugoĞci fali w paĞmie 2010 nm. PowyĪsze
mechanizmy opisano nastĊpującymi zaleĪnoĞciami:
CR: (Tm3+) 3H4 ĺ 3F4, (Tm3+) 3H6 ĺ 3F4,

(1)

ET: (Tm ) F4 ĺ H6, (Ho ) I8 ĺ I7.

(2)

3+

3

3

3+

5

5

W powstaáym ukáadzie, ze wzglĊdu na przestrzenne
przekrywanie siĊ multipletów 3F4 i 5I7 (róĪnica energii pomiĊdzy poziomami wynosi ok. 400 cm-1), przy relatywnie
duĪej iloĞci jonów akceptora (Ho3+) moĪe powstaü zjawisko
wstecznego transferu energii (BET) oraz roĞnie prawdopodobieĔstwo przejĞü dyfuzyjnych typu akceptor-akceptor, które
to sztucznie wydáuĪają czas Īycia na poziomie laserowym 5I7.
W rezultacie procesy te prowadzą do obniĪenia sprawnoĞci
kwantowej emisji w paĞmie ok. 2 ȝm.

3.4. Analiza przekrojów czynnych i transferu
energii
AnalizĊ transferu energii pomiĊdzy jonami Tm3+ i Ho3+
przeprowadzono na podstawie obliczeĔ przekrojów czynnych
na absorpcjĊ jonów holmu i na emisjĊ jonów tulu. Przekrój
czynny na absorpcjĊ obliczono na podstawie zaleĪnoĞci:

σ abs =

α(λ ) ,
N

(3)

gdzie Į(Ȝ) - wspóáczynnik absorpcji spektralnej [cm-1], zaĞ
N - koncentracja pierwiastków ziem rzadkich [jon/cm3].
Przekrój czynny na emisjĊ obliczono korzystając z mody¿kowanej metody McCumbera [8], która opiera siĊ na wzajemnej relacji pomiĊdzy przekrojem czynnym na absorpcjĊ
i emisjĊ opisanej równaniem:

⎛ E − hc
⎜ 0
g1
λ
σ e m (λ ) = σ abs (λ ) exp⎜
⎜ kT
g2
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟,
⎟
⎟
⎠

(4)

gdzie g1, g2 okreĞlają odpowiednio stopieĔ degeneracji dolnego i górnego multipletu, h - staáa Planck’a, c – prĊdkoĞü
Ğwiatáa, k – staáa Boltzmana, T – temperatura otoczenia
oraz E0 – róĪnica energii pomiĊdzy najniĪszymi poziomami
rozszczepionych multipletów podstawowego i wzbudzonego
[cm-1]. Rys. 4 przedstawia porównanie przekroju czynnego
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τ 21 = 1 ,
A21

Rys. 4. Przekrój czynny na absorpcjĊ oraz emisjĊ jonu Tm3+ na
dáugoĞci fali emisji Ȝe. Wewnątrz przekrój czynny na absorpcje na
dáugoĞci fali pompy optycznej.
Fig. 4. Absorption and emission cross-sections of Tm3+ ion doped
antimony silicate glass. The absorption cross-section of thulium ion
at pump wavelength is shown in inset.

na absorpcjĊ i emisjĊ tulu na dáugoĞci fali emisji Ȝe w szkle o
zawartoĞci molowej Tm2O3 wynoszącej 1% mol. Spektralne
dopasowanie obu przekrojów przejĞcia 3F4 ļ 3H6, związane jest z silnie rozszczepionym poziomem podstawowym
prowadzącym do powstania quasi-czteropoziomowego
ukáadu w strukturze jonów Tm3+. WyĪsza wartoĞü przekroju
czynnego na emisjĊ niĪ na absorpcjĊ w tym przypadku pozwala na uzyskanie duĪego wzmocnienia w laserach Ğwiatáowodowych. Wewnątrz Rys. 4 znajduje siĊ charakterystyka
efektywnego przekroju czynnego na absorpcjĊ dla dáugoĞci
fali pompy Ȝp. Uzyskana wartoĞü przekroju czynnego na
emisjĊ tulu ıe(Ȝe) = 9,51·10-21 cm2 jest wiĊksza od wartoĞci
spotykanych w szkáach krzemianowych [9] i jest porównywalna do szkieá germanowych [10].
W przypadku domieszkowania szkieá jednoczeĞnie
jonami Tm3+ i Ho3+ prawdopodobieĔstwo oraz sprawnoĞü
transferu energii pomiĊdzy donorem a akceptorem zaleĪy
od spektralnego dopasowania przekrojów czynnych oraz
odlegáoĞci pomiĊdzy oddziaáującymi jonami. Ze wzglĊdu na
maáą róĪnicĊ energii pomiĊdzy multipletami 3F4 (Tm3+) i 5I7
(Ho3+) wynoszącą ok. 400 cm-1 w wytworzonych szkáach zaobserwowano efektywny quasi-rezonansowy transfer energii
Tm3+ ĺ Ho3+. Rys. 5 przedstawia spektralne przekrywanie
siĊ przekroju czynnego na emisjĊ tulu z przekrojem czynnym
na absorpcjĊ holmu w szkle domieszkowanym w proporcji
1% mol. Tm2O3 : 0,75% mol. Ho2O3.
Wykorzystując relacje pomiĊdzy przekrojami czynnymi
na absorpcjĊ i emisjĊ prawdopodobieĔstwo emisji spontanicznej A21 oraz promienisty czas Īycia fotonu Ĳ21 okreĞlono
wg zaleĪnoĞci (5) i (6) przedstawionych poniĪej:.
2
g
A21 = 8πn4 c 1 σabs (λ ) dλ ,
λ g2

∫

(6)

gdzie λ jest to Ğrednia dáugoĞü fali odpowiadająca danemu
przejĞciu promienistemu okreĞlana jako λ = ȜI(Ȝ)dȜI(Ȝ)dȜ,
przy czym I(Ȝ) to spektralny rozkáad luminescencji.
PrawdopodobieĔstwo emisji spontanicznej Ar oraz promienisty czas Īycia Ĳr poziomów wzbudzonych donora (Tm3+)
przedstawiono w Tabeli 1.
PrawdopodobieĔstwo rezonansowego transferu energii
pomiĊdzy poziomami wzbudzonymi okreĞla metoda Forstera-Dextera [11, 12], w której dominującą rolĊ odgrywa
oddziaáywanie typu dipol-dipol okreĞlone wedáug Ğredniej
wartoĞci promienia R miedzy atomami domieszki. Na tej
podstawie moĪna zapisaü:

PD A =

3h 4c 4QA
4πR 6n 4 τD

∫

fD (E )fA (E )
dE ,
E4

(7)

gdzie n – wspóáczynnik zaáamania Ğwiatáa oĞrodka, R – Ğredni promieĔ miĊdzyjonowy, QA – siáa oscylatora wynikająca
z caákowitego przekroju czynnego na absorpcjĊ akceptora,
ĲD – promienisty czas Īycia fotonu donora, fD(E) i fA(E) są
to siáy oscylatora związane z odpowiednio emisją donora
i absorpcją akceptora. E jest to Ğrednia energia fotonu.
Wprowadzając krytyczny promieĔ pomiĊdzy donorem
a akceptorem Rc, dla którego sprawnoĞü transferu energii
wynosi 50% równanie (6) przyjmuje postaü:
6

R
PD A = 1 ⎛⎜ c ⎞⎟ .
τD ⎝ R ⎠

(8)

Wówczas sprawnoĞü transferu energii okreĞla siĊ nastĊpująco równaniem:

ηE T =

PD A τD
1 + PD A τD

,

(9)

które po uwzglĊdnieniu promienia krytycznego Rc moĪna
zapisaü w postaci:

ηE T

(Rc )6
=
=
(Rc )6 + (R )6

1
⎛R
1 + ⎜⎜
⎝ Rc

⎞
⎟⎟
⎠

6

.

(10)

(5)

Tabela 1. PrawdopodobieĔstwo emisji spontanicznej Ar oraz promienisty czas Īycia Ĳr poziomów metastabilnych jonu Tm3+.
Table 1. Probability of spontaneous emission Ar and radiative life
time Ĳr of Tm3+ ion.
Tm2O3 [% mol.]

Multiplet

Ar [s-1]

Ĳr [ms]

H4

12809

0,078

F4

412

2,42

3

1
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Rys. 6. SprawnoĞü transferu energii Tm3+ ĺ Ho3+ w szkáach antymonowo-krzemianowych.
Fig. 6. Ef¿ciency of energy transfer Tm3+ ĺ Ho3+ in antimony-silicate
glasses.

ĝWIATàOWÓD KODOMIESZKOWANY JONAMI Tm3+ I Ho3+

Obliczenie zarówno prawdopodobieĔstwa, jak i sprawnoĞci transferu energii wymaga wyznaczenia caáki przekrycia
widm emisji donora z absorpcją akceptora oraz siáy oscylatora wynikającej z absorpcji jonów akceptora. Alternatywnym
sposobem na okreĞlenie sprawnoĞci rezonansowego transferu energii jest uwzglĊdnienie zmian stosunku natĊĪenia
luminescencji donora w funkcji oddziaáywania z polem
absorpcji akceptora, w której [11]:

ηE T = 1 − I ,
I0

spowodowaáo zwĊĪenie pasma oraz w efekcie przesuniĊcie
jego maksimum w kierunku dáuĪszych dáugoĞci fali. Ponadto, zjawisko reabsorpcji promieniowania na dáugoĞci fali

(11)

gdzie I to natĊĪenie luminescencji w polu emisji donora
w obecnoĞci jonów akceptora, zaĞ I0 jest to natĊĪenie linii
luminescencji w polu emisji donora przy braku jonów akceptora.
Na Rys. 6 przedstawiono porównanie sprawnoĞci
transferu energii w funkcji zawartoĞci jonów akceptora
(Ho3+), obliczone na podstawie metody Förstera-Dextera
oraz wyników pomiarów luminescencyjnych. Interpretując
charakter zmian sprawnoĞci naleĪy zauwaĪyü, Īe jest on
zbliĪony w obu przypadkach. W wytworzonym szkle antymonowym domieszkowanym jednoczeĞnie 1% mol. Tm2O3
: 0,75% mol. Ho2O3, charakteryzującym siĊ najwiĊkszym
poziomem luminescencji o dáugoĞci fali w paĞmie 2 ȝm,
obliczona sprawnoĞü wynosi 72% i jest niĪsza w przybliĪeniu o 10% od wartoĞci sprawnoĞci uzyskanej z pomiarów
luminescencyjnych. Obserwowana róĪnica wynika gáównie
z charakteru oddziaáywania, który w przypadku sprawnoĞci
wyznaczonej doĞwiadczalnie, uwzglĊdnia jedynie zmianĊ
sprawnoĞci kwantowej emisji donora wywoáaną oddziaáywaniem kulombowskim sprzĊĪonej pary donor-akceptor. Z kolei
sprawnoĞü transferu energii okreĞlona na podstawie metody
Förstera-Dextera uwzglĊdnia jednoczeĞnie stopieĔ spektralnego przekrywania siĊ przekrojów czynnych na absorpcjĊ
akceptora i emisyjĊ donora, wywoáane oddziaáywaniem
miĊdzydipolowym oraz Ğredni promieĔ miĊdzyjonowy R.

Rys. 7. Znormalizowane widma emisji spontanicznej róĪnej dáugoĞci
Ğwiatáowodów z widmem szkáa rdzeniowego kodomieszkowanego
ukáadem 1% mol. Tm2O3 : 0,75% mol. Ho2O3.
Fig. 7. Emission spectra of 1 mol.% Tm2O3 : 0.75 mol. % Ho2O3
codoped antimony-silicate ¿bre and bulk glass normalized with
respect to the peak at 2.1 m.

3.5. Wzmocniona emisja spontaniczna
W Tabeli 2 przedstawiono parametry geometryczne
Ğwiatáowodu wytworzonego ze szkáa antymonowo-krzemianowego domieszkowanego jonami Tm3+/Ho3+.
Pobudzając wytworzony Ğwiatáowód promieniowaniem
o dáugoĞci fali 795 nm uzyskano luminescencjĊ w zakresie
od 2 ȝm do 2,2 ȝm, powstaáą na drodze transferu energii
pomiĊdzy jonami tulu i holmu.
Na Rys. 7 pokazano porównanie widm wzmocnionej
emisji spontanicznej róĪnej dáugoĞci Ğwiatáowodów z widmem luminescencyjnym szkáa rdzeniowego kodomieszkowanego ukáadem 1% mol. Tm2O3 : 0,75% mol. Ho2O3.
Puáapkowanie optyczne jonów holmu wynikające z dáugoĞci
drogi oddziaáywania i uwiĊzienia energii w Ğwiatáowodzie,

Rys. 8. Maksimum emisji I2ȝm w paĞmie 2,1 m oraz szerokoĞü
poáówkowa ǻȜFWHM w funkcji dáugoĞci wáókna.
Fig. 8. Maximum emission at 2.1 m and ǻȜFWHM as a function of
¿ber length.

Tabela 2. Parametry geometryczne wytworzonego Ğwiatáowodu.
Table 2. Geometric parameters of manufactured optical ¿bre.
Parametr

WartoĞü

ĝrednica wáókna [ȝm]

380

ĝrednica rdzenia [ȝm]

20

Apertura numeryczna NAr

0,32

PrzesuniĊcie rdzenia od osi [ȝm]

100

Rys. 9. WzglĊdne natĊĪenie emisji o dáugoĞci fali w paĞmie 2,1 m
w funkcji mocy pompy optycznej
Fig. 9. 2.1 m emission intensity from ¿bre as a function of the pump
laser diode power
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w paĞmie 1950 nm, odpowiadającej maksimum absorpcji
przejĞcia 5I8 ĺ 5I7 (Ho3+), doprowadziáo równieĪ do eliminacji
charakterystycznego ksztaátu siodáa wystĊpującego w widmie
luminescencji szkáa domieszkowanego jonami Ho3+.
Zmniejszenie szerokoĞci poáówkowej oraz przesuniĊcie
emisji o dáugoĞci fali w paĞmie 2,1 ȝm, odpowiadające przejĞciu 5I7 ĺ 5I8 w strukturze energetycznej holmu, powstaje
na skutek przejĞü emisyjnych z tego samego podpoziomu
Starkowskiego multipletu 5I7 do wyĪszych podpoziomów
Starkowskich multipletu 5I8. Udziaá pozostaáych pasm emisji
w Ğwiatáowodzie na dáugoĞci fali 1,46 m oraz 1,81 m
pochodzących z przejĞü 3H4 ĺ 3F4, 3F4 ĺ 3H6 w strukturze
Tm3+ jest niewielki w porównaniu z natĊĪeniem luminescencji
próbki szkáa. W wyniku efektywnego transferu energii Tm3+ ĺ
Ho3+ w wytworzonym Ğwiatáowodzie uzyskano silne pasmo
wzmocnionej emisji spontanicznej (ASE).
Przeprowadzona analiza zmiany poáoĪenia maksimum
emisji I2ȝm w paĞmie 2,1 m oraz szerokoĞci poáówkowej
(FWHM) w zaleĪnoĞci od dáugoĞci wáókna (Rys. 8) wykazaáa,
Īe w porównaniu do luminescencji szkieá w wytworzonym
Ğwiatáowodzie na dáugoĞci 100 mm zachodzi przesuniĊcie
maksimum pasma luminescencji w kierunku fal dáuĪszych
(Ȝe = 2108 nm) oraz zwĊĪenie szerokoĞci poáówkowej
(ǻȜFWHM = 63 nm).
Ponadto wykonano pomiar natĊĪenie emisji o dáugoĞci
fali w paĞmie 2,1 m w funkcji mocy pompy wprowadzanej
do wytworzonego Ğwiatáowodu (Rys. 9). Na podstawie
nachylenia prostej sprawnoĞü emisji dla przejĞcia 5I7 ĺ 5I8
w strukturze jonów holmu wyniosáa 0,77. Przeprowadzona
analiza dowodzi, Īe w aktywnym rdzeniu dominuje proces relaksacji promienistej odpowiadający przejĞciu 5I7 ĺ 5I8 (Ho3+).
ZnajomoĞü sprawnoĞci emisji umoĪliwia optymalizacje ukáadu pracy takiego Ğwiatáowodu pod kątem przyszáej aplikacji.

4. Podsumowanie
W artykule przedstawiono stabilne termicznie szkáa
antymonowo-krzemianowe domieszkowane jednoczeĞnie
jonami Tm3+ i Ho3+. Na podstawie analizy wáaĞciwoĞci luminescencyjnych wykazano, Īe poprzez wzbudzenie optyczne
promieniowaniem o dáugoĞci fali w paĞmie 795 nm, odpowiadającej absorpcji ze stanu podstawowego tulu (3H6 ĺ 3H4),
moĪliwy jest na transfer energii wzbudzenia pomiĊdzy donorem a akceptorem. W wytworzonych szkáach, ze wzglĊdu
na maáą róĪnicĊ energii pomiĊdzy multipletami 3F4 (Tm3+) i 5I7
(Ho3+) wynoszącą ok. 400 cm-1, uzyskano efektywny quasi-rezonansowy transfer energii (Tm3+ ĺ Ho3+). W rezultacie
zarejestrowano silną luminescencjĊ o maksimum przy dáugoĞci fali 2010 nm, odpowiadającą przejĞciu kwantowemu
5
I7 ĺ 5I8 w jonach holmu. Przeprowadzona optymalizacja
stĊĪeĔ domieszek wykazaáa, Īe szkáo antymonowo-krzemianowe kodomieszkowane ukáadem 1% mol. Tm2O3 : 0,75%
mol. Ho2O3, charakteryzuje siĊ silną luminescencją o dáugoĞci
fali w paĞmie 2 ȝm, przy sprawnoĞci transferu energii na
poziomie 80%. Przeprowadzona optymalizacja zawartoĞci
aktywatorów oraz stosunku koncentracji jonów donora (Tm3+)
i akceptora (Ho3+) pozwoliáa na wyselekcjonowanie szkáa
o skáadzie 48,25 [SiO2-Al2O3] - 50Sb2O3 - 1Tm2O3 – 0,75Ho2O3
[% mol.], które uĪyto do wytworzenia wielodomowego Ğwiatáowodu typu double-clad. Pobudzając wytworzony Ğwiatáowód promieniowaniem o dáugoĞci fali 795 nm uzyskano silne
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pasma wzmocnionej emisji spontanicznej (ASE) powstaáe
na drodze transferu energii pomiĊdzy jonami tulu i holmu.
Zaobserwowano równieĪ, Īe w aktywnym rdzeniu zachodzi
efekt puáapkowania optycznego w jonach holmu, które powoduje przesuniĊcie maksimum luminescencji w kierunku
dáuĪszych fal oraz zmniejszenie szerokoĞci poáówkowej.
W porównaniu do widma luminescencji szkieá, w wytworzonym Ğwiatáowodzie na dáugoĞci 100 mm uzyskano maksimum
luminescencji przy dáugoĞci fali w paĞmie Ȝe = 2108 nm oraz
szerokoĞü poáówkową ǻȜFWHM = 63 nm. SprawnoĞü emisji
przy dáugoĞci fali w paĞmie 2,1 m wyniosáa 0,77. Wynik
ten Ğwiadczy o znaczącej przewadze aktów promienistych
w ramach przejĞcia 5I7 ĺ 5I8 (Ho3+) oraz pozwala na optymalizacjĊ ukáadów laserów Ğwiatáowodowych.
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