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Streszczenie. w artykule przedstawiono wyniki symulacji wzmacniania promieniowania lasero-
wego o długości fali 1550 nm w światłowodach domieszkowanych jonami erbu oraz zjawisk im 
towarzyszących. symulacje zostały wykonane pod kątem zastosowań impulsowych wzmacniaczy 
generujących promieniowanie laserowe z tzw. zakresu bezpiecznego dla wzroku (eye-safe). Ponadto 
w pracy zaprezentowano wstępne wyniki badań eksperymentalnych potwierdzające prawidłowość 
przeprowadzonych symulacji. artykuł porusza również zagadnienia powstawania zjawisk nieliniowych 
najczęściej występujących we włóknach aktywnych oraz kalkulacje progów wystąpienia tych zjawisk 
dla rozpatrywanego układu laserowego. 
Słowa kluczowe: technologia światłowodowa, wzmacniacz światłowodowy, edFa, analiza nume-
ryczna, światłowód aktywny

1. Wstęp

Obecnie najatrakcyjniejszą konfiguracją stosowaną w konstrukcji wzmacnia-
czy światłowodowych jest układ generator zadający-włóknowy wzmacniacz mocy 
w skrócie nazywany MOPa (ang. Master Oscillator Power Amplifier). w ukła-
dzie tego typu jako generatory promieniowania laserowego używane są diody 
półprzewodnikowe, w których zarówno parametry czasowe (tzn. czas trwania 
impulsu, kształt, częstotliwość) jak i widmowe mogą być regulowane elektrycznie 
w szerokim zakresie. Najnowsze wzmacniacze włóknowe budowane są całkowicie 
w technologii światłowodowej, tzn. all-fiber systems. Układy tego typu posiadają 
szereg dodatkowych zalet, wśród których należy wymienić niewielkie rozmiary 
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i wagę, bardzo dobrą jakość wiązki oraz odporność na czynniki zewnętrzne, takie 
jak kurz, wibracje, wilgoć i inne. Poza tym, wykorzystując światłowody domiesz-
kowane jonami erbu, możliwe jest wzmacnianie promieniowania o długości fali 
z tzw. zakresu „bezpiecznego dla wzroku”, czyli λ > 1,4 µm [1]. długość fali generacji 
wzmacniacza włóknowego zależy przede wszystkim od zastosowanego generatora 
zadającego. w przypadku światłowodów erbowych najczęściej stosowane są diody 
półprzewodnikowe generujące na długości fali 1,5 µm, w okolicach której znajduje 
się maksimum emisyjnego przekroju czynnego jonów erbu. dzięki wymienionym 
właściwościom, a także możliwości skalowania mocy wyjściowej, układy wzmacnia-
czy włóknowych typu MOPa znajdują szerokie zastosowania w wielu dziedzinach 
gospodarki (monitoring i ochrona środowiska, komunikacja, przemysł zbrojeniowy, 
medycyna i inne). 

Pomimo faktu, że pierwsze wzmacniacze włóknowe domieszkowane erbem 
zostały zbudowane już w latach osiemdziesiątych [2, 3], to budowa impulsowe-
go wzmacniacza dużej mocy generującego impulsy o nanosekundowym czasie 
trwania i wysokiej częstotliwości powtarzania oraz wysokiej mocy szczytowej to 
wciąż wyzwanie związane m.in. z eliminacją zjawisk nieliniowych, ograniczeniem 
możliwej do uzyskania mocy przez energię nasycenia ośrodka, niskostratnym 
spawaniem światłowodów często o różnych parametrach geometrycznych oraz 
samym wysterowaniem diody półprzewodnikowej. Budowa układu typu all-fiber 
wymusza konieczność integracji komponentów światłowodowych (izolatorów 
optycznych, filtrów, sprzęgaczy, siatek Bragga) z włóknami aktywnymi, co jest 
związane z łączeniem włókien optycznych o zupełnie różnych parametrach, np. 
światłowodów dwupłaszczowych i światłowodów pasywnych często o znacząco 
różnych parametrach geometrycznych. 

w artykule zaprezentowano symulacje wzmacniania promieniowania lasero-
wego o długości fali 1,5 µm w impulsowym wzmacniaczu światłowodowym zbu-
dowanym w konfiguracji MOPa. Przedstawiono również wyniki eksperymentalne 
wstępnych badań skonstruowanego układu potwierdzające zgodność z analizą 
teoretyczną. 

2. Projekt wzmacniacza EDFA 

do modelowania wzmacniania promieniowania o długości fali 1550 nm w świa-
tłowodzie domieszkowanym jonami erbu został użyty program Liekki Application 
Designer v. 4.0 (Lad v. 4.0). Lad v. 4.0 jest to oprogramowanie przeznaczone 
do projektowania, symulacji i optymalizacji układów laserowych (wzmacniaczy 
światłowodowych, laserów włóknowych, źródeł wzmocnionej emisji spontanicz-
nej) zbudowanych na bazie światłowodów aktywnych (w tym również włókien 
dwupłaszczowych) domieszkowanych jonami er3+ lub Yb3+. Program umożliwia 
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ilościową analizę działania zaprojektowanych układów w trybie pracy ciągłej lub 
impulsowej w dziedzinie czasu oraz długości fali (ew. częstotliwości). rozpatrywany 
projekt wzmacniacza w konfiguracji MOPa przedstawiono na rysunku 1. 

rys. 1. Projekt impulsowego wzmacniacza erbowego: dFB — generator zadający; edF — światłowód 
aktywny; iO — izolator optyczny; Pump 1 — dioda pompująca; ase — filtr pasmowo-przepustowy; 

Fc/aPc — złącze typu Fc/aPc; s — spaw

w przedstawionym na rysunku 1 układzie generator zadający jest zamode-
lowany jako laser półprzewodnikowy z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym (ang. 
dFB — Distributed FeedBack) emitujący promieniowanie o długości fali 1550 nm 
i mocy 10 µw w sposób ciągły lub generując impulsy o czasie trwania 1 ns, czę-
stotliwości 1 MHz i mocy średniej 10 µw. jako ośrodek wzmacniający wybrano 
silnie domieszkowane jonami erbu włókna aktywne Liekki er80 4/125 i er80 8/125, 
których parametry zostały podane w tabeli 1. Światłowód aktywny jest pompowany 
przez sprzęgacz wdM promieniowaniem diody laserowej o długości fali 980 nm 
i maksymalnej wyjściowej mocy ciągłej 600 mw. Na wyjściu układu do filtracji sy-
gnału wzmocnionej emisji spontanicznej umieszczono filtr pasmowo-przepustowy. 
straty przewidziane na złączkach Fc/aPc to 0,3 dB, a na spawach 0,1 dB. 

Tabela 1

Parametr Światłowód  
er80 4/125

Światłowód  
er80 8/125

Średnica rdzenia [µm] 4 8

Średnica płaszcza [µm] 125 125

Średnica pola modu (@1550 nm) [µm] 6,5 9,5

apertura numeryczna NA 0,2 0,13

długość fali odcięcia λc [nm] 800-980 1100-1400

czas fluorescencji [ms] 9 9

koncentracja klastrów domieszki czynnej 14% 11%

ilość jonów w klastrze 2 2

współczynnik wzmocnienia ramana gR [m/w] 10–13 10–13

współczynnik wzmocnienia Brillouina gB [m/w] 4·10–11 4 ·10–11
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3. Analiza widmowa wzmocnionej emisji spontanicznej 

w przypadku wzmacniania promieniowania o długości fali λ = 1550 nm w świa-
tłowodzie negatywnym, niepożądanym zjawiskiem ograniczającym efektywność 
wzmacniania promieniowania jest wzmocniona emisja spontaniczna (ang. ase — 
Amplified Spontaneous Emission). widmo sygnału ase zależy przede wszystkim 
od kształtu widma współczynnika wzmocnienia, który jest uwarunkowany przez 
absorpcyjny i emisyjny przekrój czynny, ale także zależy od poziomu pobudzenia 
jonów erbu, czyli inwersji obsadzeń. wzmocnienie w światłowodzie może być 
opisane następującym wzorem [4]:
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gdzie:  L — długość światłowodu; 
  Inv  — średnia inwersja obsadzeń w ośrodku aktywnym o długości L; 
  σe(λ), σa(λ) — emisyjny i absorpcyjny przekrój czynny; 
  N0 — koncentracja jonów erbu; 
  N2 — obsadzenie górnego poziomu laserowego; 
  Γ — całka wzajemnego przekrycia obszaru domieszkowanego we włóknie  

 i pola modu promieniowania propagującego się w światłowodzie.

w światłowodach wybranych do symulacji maksimum emisyjnego przekroju 
czynnego znajduje się na długości fali 1530 nm i wynosi 4,47⋅10–25 m2. Na rysunku 2a 
przedstawione jest widmo emisyjnego i absorpcyjnego przekroju czynnego w zakresie 
1400 nm do 1620 nm dla światłowodów wykorzystanych w symulacji. Z kolei na rysun-
ku 2b umieszczono teoretyczną zależność wzmocnienia światłowodu krzemionkowego 
domieszkowanego jonami erbu dla różnych wartości inwersji obsadzeń.

Z analizy kształtu krzywej wzmocnienia wynika, że dla światłowodu o danej 
długości dla mniejszych wartości inwersji obsadzeń (np. dla 60%) współczynnik 
wzmocnienia przyjmuje największą wartość dla fal o większej długości (ok. 1560 nm). 
Przy inwersji obsadzeń powyżej 70% maksimum wzmocnienia przypada na mak-
simum emisyjnego przekroju czynnego, czyli 1530 nm. dla promieniowania o dłu-
gości fali 1530 nm ośrodek wzmacniający ma typowo trójpoziomowy charakter. 
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do wzmacniania promieniowania o tej długości fali ponad połowa cząstek musi 
zostać pobudzona na górny poziom laserowy, czyli aby światłowód erbowy wzmacniał 
promieniowanie w tym zakresie, wymagana jest inwersja obsadzeń powyżej 50%. 
Z kolei dla promieniowania w zakresie fal dłuższych, np. 1560 nm światłowód zaczyna 
wzmacniać promieniowanie już przy niższych poziomach inwersji obsadzeń. 

w programie Liekki Application Designer przeprowadzone zostały także symu-
lacje wzmacniania promieniowania w światłowodzie er80 4/125 o długości 1 m 
przy pompowaniu współbieżnym dla trzech wartości mocy pompującej 10 mw, 
15 mw i 50 mw. sygnał z generatora zadającego wynosił 10 µw. wyniki symulacji 
przedstawione zostały na rysunku 3. 

Obliczono także rozkład inwersji obsadzeń wzdłuż włókna (rys. 4a) oraz rozkład 
mocy pompującej w funkcji długości włókna (rys. 4b).

Z wyznaczonych rozkładów inwersji obsadzeń obliczona została średnia inwer-
sja obsadzeń na całej długości włókna. dla mocy pompy Pp=10 mw 50%,Inv ≈  
Pp=15 mw 60%,Inv ≈  Pp=50 mw 75%.Inv ≈  Przy pompowaniu włókna mocą 
pompy 10 mw maksimum sygnału ase pojawia się na 1560 nm, ponieważ dla 
średniej inwersji obsadzeń 50% maksimum współczynnika wzmocnienia pojawia 
się na tej długości fali (rys. 2b). Zgodnie z przewidywaniami przy wyższym po-
ziomie pobudzenia widmo sygnału ase przesuwa się w stronę fal krótszych do 
wartości, na której znajduje się maksimum emisyjnego przekroju czynnego, czyli 
λ = 1530 nm. Przy małym poziomie pobudzenia (Pp = 10 mw) cała moc promie-
niowania pompy jest absorbowana we włóknie (rys. 4b), ale na długości krótszej 
niż długość włókna (ok. 0,8 m). Na końcu włókna inwersja obsadzeń spada poniżej 

rys. 2. (a) Zależność absorpcyjnego i emisyjnego przekroju cznynnego od długości fali w światło-
wodach Liekki er80 4/125 i er80 8/125; (b) teoretyczne widmo wzmocnienia krzemionkowego 
światłowodu erbowego domieszkowanego również jonami al i Ge dla różnych poziomów inwersji 

obsadzeń (zmiana inwersji od 0 do 100% co 10%) [5]
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rys. 4. (a) rozkład inwersji obsadzeń wzdłuż światłowodu aktywnego; (b) charakterystyka absorpcji 
promieniowania pompy wzdłuż światłowodu aktywnego 

50% i światłowód nie emituje promieniowania. Moc na wyjściu wzmacniacza ro-
śnie wraz ze zwiększeniem mocy pompy, jednak powyżej pewnego poziomu mocy 
pompującej wzmacniacz wchodzi w nasycenie i dalsze pompowanie włókna staje 
się nieefektywne (rys. 5). dlatego długość ośrodka wzmacniającego powinna być 
odpowiednio dobrana dla danej wartości mocy pompującej i sygnału z generatora 
zadającego, co zostało opisane w następnym paragrafie. 

czynnikiem, od którego zależy efektywność wzmacniania sygnału o danej dłu-
gości fali λs, oraz określającym ilość energii możliwej do zgromadzenia w ośrodku, 
jest energia nasycenia zdefiniowana następującą zależnością [6]:
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gdzie:  h — stała Plancka; 
  vs — częstotliwość promieniowania sygnału; 

rys. 3. widmo wzmacnianego promieniowania w światłowodzie er80 4/125 dla mocy diody pom-
pującej odpowiednio: a — 10 mw; b — 15 mw; c — 50 mw
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  A — pole przekroju obszaru domieszkowanego w światłowodzie; 
  σas(σes) — wartość absorpcyjnego (emisyjnego) przekroju czynnego  

 na długości fali sygnału λs; 
  Γs — całka przekrycia zdefiniowana dla promieniowania o długości fali λs. 

rys. 5. Zależność wzmocnienia sygnału o mocy 10 µw w światłowodzie Liekki er80 4/125 o długości 
1 m od mocy diody pompującej zmienianej w zakresie od 0 do 1 w

Z analizy literaturowej wynika, że przy generacji impulsowej do odebra-
nia z ośrodka jest możliwa energia ok. 10 razy wyższa od energii nasycenia [6]. 
Po przekroczeniu tego poziomu moc pompująca jest wypromieniowana w postaci 
promieniowania ase pomiędzy impulsami. 

4. Optymalizacja długości światłowodu aktywnego

w przypadku konstrukcji wzmacniacza włóknowego dla danej mocy pompy 
i mocy sygnału zadającego konieczny jest dobór odpowiedniej długości światło-
wodu aktywnego. Na rysunku 6 przedstawiono wyniki obliczeń mocy na wyjściu 
wzmacniacza w funkcji długości włókna przy pompowaniu współbieżnym dla pięciu 
wartości mocy pompy. Moc z generatora zadającego wynosiła 10 μw. 

Przeprowadzenie powyższych symulacji pozwala na teoretyczne obliczenie 
optymalnej długości światłowodu aktywnego dla danej wartości mocy pompy. 
Obliczone wartości przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Pp [mw] 100 200 300 400 500

Lopt [m] 1,36 1,52 1,59 1,64 1,69
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dla danej długości światłowodu aktywnego moc na wyjściu wzmacniacza rośnie 
wraz ze zwiększaniem mocy pompy. jednak im wyższa moc pompy, tym dłuższe 
włókno jest potrzebne do efektywnego zgromadzenia energii. warto zwrócić uwa-
gę, że zmiana optymalnej wartości długości światłowodu aktywnego er80 4/125 
przy pięciokrotnej zmianie mocy diody pompującej zawiera się w dosyć wąskim 

rys. 6. Zależność mocy na wyjściu wzmacniacza od długości światłowodu aktywnego er80 4/125 dla 
różnych wartości mocy diody pompującej Pp

rys. 7. Zależność wzmocnienia od długości światłowodu Liekki er80 4/125 dla różnych wartości 
mocy emitowanej z generatora zadającego i stałej mocy pompy Pp = 300 mw
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zakresie (1,36-1,69 m). Ponadto ze względu na wysoką koncentrację jonów erbu 
w światłowodzie optymalne długości włókna są względnie krótkie (L < 2 m).

Przeanalizowano także wpływ poziomu sygnału podawanego na wejście wzmac-
niacza na optymalną długość włókna. Na rysunku 7 przedstawiono wyniki obliczeń 
zależności wzmocnienia od długości włókna aktywnego dla ustalonej mocy diody 
pompującej i trzech różnych wartości sygnału generatora zadającego. 

wzmocnienie w zależności od energii wejściowej może być opisane następującą 
zależnością wyprowadzoną z równania Frantza-Nodvika [7]: 
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gdzie:  G0 = exp(g0L); 
  g0 — wzmocnienie małosygnałowe; 
  Ein — energia impulsu wejściowego. 

dla dużych wartości energii wejściowej Ein/Esat >> 1 wzór (6) można uproscić 
do następującej postaci:
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im większa wartość sygnału na wejściu wzmacniacza, tym krótsze włókno 
jest potrzebne do uzyskania optymalnych warunków pracy, tzn. maksymalnego 
wzmocninenia. Ponadto wzmocnienie jest odwrotnie proporcjonalne do energii 
impulsu wejściowego, dlatego im większa wartość sygnału na wejściu wzmacniacza, 
tym niższa jest wartość wzmocnienia uzyskiwanego w światłowodzie aktywnym. 
Biorąc pod uwagę wysokie ceny włókien aktywnych, teoretyczne obliczenie opty-
malnej długości światłowodu potrzebnego do przeprowadzenia eksperymentu 
jest bardzo istotnym zagadnieniem, ponieważ pozwala na oszczędność czasu 
związanego z eksperymentalnym doborem optymalnej długości światłowodu, jak 
i nakładów finansowych.

5. Analiza zjawisk nieliniowych

Oprócz zjawiska wzmocnionej emisji spontanicznej przy propagacji promie-
niowania w światłowodzie może pojawić się szereg innych zjawisk fizycznych 
ograniczających efektywność wzmacniania — mianowicie zjawisk nieliniowych. 
Zjawiska nieliniowe zachodzą pod wpływem oddziaływania impulsów promienio-
wania laserowego o wysokiej mocy szczytowej z ośrodkiem i zaczynają odgrywać 
kluczową rolę w dalszym wzmacnianiu promieniowania. wystąpienie zjawisk 
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nieliniowych zależy od gęstości mocy propagowanej we włóknie oraz od właściwości 
samego ośrodka, które dla danej długości fali λ mogą być określone za pomocą 
współczynnika nieliniowości:
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gdzie:  n2 — współczynnik nieliniowości ośrodka (dla szkła krzemionkowego  
 n2 ≈ 10–20 m2/w);

  Aeff — powierzchnia pola modu promieniowania propagowanego  
 w światłowodzie.

Najczęściej występujące zjawiska nieliniowe w światłowodach to: wymuszone 
rozpraszanie Brillouina (sBs ang. Stimulated Brillouin Scattering), wymuszone 
rozpraszanie ramana (ang. Stimulated Raman Scattering) oraz inne zjawiska 
związane z sześcienną nieliniowością ośrodka χ(3), wynikające m.in. z efektu kerra 
samomodulacja fazy i samoogniskowanie oraz mieszanie czterofalowe. szczegółowy 
opis tych zjawisk można znaleźć w przytoczonej literaturze [8, 9]. Próg wystąpienia 
wymuszonego rozpraszania ramana może być opisany wzorem:
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  gR — współczynnik wzmocnienia ramana. 

Obliczone zostały moce progowe wystąpienia srs oraz sBs dla włókien er80 
o średnicy 4 μm i 8 μm. dla obu włókien współczynnik wzmocnienia ramana dla 
długości fali 1550 nm wynosi gR = 10–13 m/w, a współczynnik wzmocnienia Bril-
louina gB = 4 ⋅10–11 m/w. wyniki uzyskanej mocy progowej wystąpienia zjawiska 
w funkcji długości światłowodu L przedstawiono na rysunku 8. 

wartości mocy progowej sBs są rząd wielkości niższe niż w przypadku srs. 
dlatego zjawiskiem ograniczającym moc propagowaną w światłowodach jest przede 
wszystkim sBs. Próg wystąpienia zjawiska wymuszonego rozpraszania Brillouina 
może być opisany następującym wzorem:
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gdzie Aeff = πr2
pola modu, a współczynnik wzmocnienia Brillouina gB zdefiniowany 

jest wzorem [10]:
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gdzie:  λ0 — długość fali; 
  n — współczynnik załamania; 
  p12 — stała fotoelastyczna ośrodka; 
  c — prędkość światła; 
  ρ — gęstość ośrodka; 
  Va — prędkość fali akustycznej; 
  ΔυB — szerokość widmowa.

rys. 8. kalkulacja mocy progowej wystąpienia zjawiska odpowiednio: a — wymuszonego rozpraszania 
ramana; b — wymuszonego rozpraszania Brillouina, w zależności od długości dla światłowodów 

aktywnych o średnicy 4 i 8 μm

Najprostszym sposobem na podwyższenie progu wystąpienia zjawisk nieli-
niowych jest zastosowanie włókna o większej średnicy (najlepiej włókna LMa), co 
pozwoli na obniżenie gęstości mocy propagowanej we włóknie. jednak w przypadku 
wymuszonego rozpraszania Brillouina kluczowe jest zmniejszenie widmowej gęstości 
mocy propagowanej we włóknie. alternatywne rozwiązanie na podwyższenie progu 
wystąpienia srs i sBs zostało pokazane na rysunku 8 — może być to zmniejszenie 
długości światłowodu. w praktyce, w celu ograniczenia zjawiska sBs, stosowane są 
również inne rozwiązania, jak np. zwiększenie szerokości linii widmowej propago-
wanego promieniowania lub zmniejszenie współczynnika wzmocnienia Brillouina 
przez zmianę koncentracji domieszek stosowanych we włóknie [11], zmniejszenie 
przekrycia fali optycznej i akustycznej, wprowadzanie do ośrodka strat dla powstającej 
fali akustycznej, wykorzystanie gradientu temperatury powstającego we włóknie [12], 
czy też zastosowanie specjalnych konstrukcji włókien optycznych [13, 14]. 
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6. Wyniki eksperymentu

wykorzystując włókno aktywne Liekki er80 4/125, opracowany został układ 
wzmacniacza światłowodowego edFa w technologii all-fiber i w konfiguracji przed-
stawionej na rysunku 1. jako generatora zadającego użyto jednomodowej diody pół-
przewodnikowej generującej impulsy o czasie trwania 1 ns z częstotliwością 1 MHz 
i o mocy średniej 8 μw. impuls z generatora zadającego oraz widmo promieniowania 
przedstawione są na rysunku 9. Pomiary widma promieniowania zarejestrowane 
zostały za pomocą analizatora widma Yokogawa AQ6375. Środkowa długość fali 
generacji zastosowanej diody półprzewodnikowej to λ = 1549,65 nm. 

rys. 9. impuls z generatora zdającego ti ≈ 1 ns (a); widmo promieniowania generatora zadającego  
λs = 1549,65 nm, ΔλFwHM = 70 pm (b)

włókno aktywne pompowane było za pomocą sprzęgacza wdM promienio-
waniem cw o długości fali 976 nm i mocy do 300 mw. Na rysunku 10 przedsta-
wiono widmo promieniowania na wyjściu wzmacniacza dla włókna o długości 

rys. 10. ewolucja widma promieniowania na wyjściu wzmacniacza edFa dla trzech wartości mocy 
diody pompującej (na widmie z lewej strony najmniejsza wartość mocy pompy, na widmie z prawej 

— największa)
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1,1 m oraz trzy wartości mocy pompy, przy czym Pp1 < Pp2 < Pp3. Na zdjęciach 
z analizatora widma oprócz wzmacnianego promieniowania o długości fali 1550 nm 
widoczne jest widmo promieniowania ase generowanego pomiędzy impulsami. 
wraz ze zmianą mocy diody pompującej w ośrodku aktywnym zmienia się rozkład 
inwersji obsadzeń i poziom pobudzenia jonów erbu. dlatego tak jak w przypadku 
symulacji (rys. 3) przy niskim poziomie pobudzenia najsilniej wzmacniane jest 
promieniowanie o długości fali 1560 nm, a przy wyższym poziomie pobudzenia 
maksimum sygnału ase przesuwa się na 1530 nm. 

eksperymentalnie przeprowadzona została także optymalizacja długości świa-
tłowodu aktywnego. Zrobiono to metodą odcięcia światłowodu, która polegała na 
pomiarze mocy na wyjściu włókna dla pięciu wartości mocy diody pompującej 
i kolejnym odcinaniu światłowodu aktywnego. wyniki pomiarów przedstawiono 
na rysunku 11. 

rys. 11. wyniki pomiarów mocy na wyjściu wzmacniacza w zależności od długości światłowodu 
aktywnego er80 4/125 dla kilku różnych wartości mocy diody pompującej Pp

dla każdej mocy pompy wyznaczona została optymalna długość światłowodu 
aktywnego. wyniki umieszczono w tabeli 3. 

Tabela 3

Pp [mw] Pp 2 × Pp 3 × 3Pp 4 × Pp 5 × Pp

Lopt [m] 0,83 0,99 1,06 1,12 1,14

dla włókna o długości 1,5 m pompowanego współbieżnie mocą 400 mw za filtrem 
ase uzyskano moc średnią P = 7,5 mw (energia impulsu 7,5 nj). Podczas przepro-
wadzania eksperymentu nie zaobserwowano obecności zjawisk nieliniowych. 
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7. Podsumowanie

Światłowodowe wzmacniacze promieniowania o długości fali 1550 nm sta-
nowią obecnie konkurencyjne źródła promieniowania z tzw. zakresu widmowego 
„bezpiecznego dla wzroku”. Ze względu na zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa 
oraz dobrą propagację promieniowania o tej długości fali w atmosferze, w ostat-
nich latach zapotrzebowanie na źródła promieniowania laserowego z tego zakresu 
widmowego znacznie wzrosło. rozwój techniki światłowodowej oraz konstrukcja 
wzmacniaczy światłowodowych w konfiguracji MOPa w wersji all-fiber umożliwia 
zminiaturyzowanie tego typu układów, co gwarantuje ich mobilność i biorąc pod 
uwagę pozostałe zalety, umożliwia ich wszechstronne zastosowanie. Najważniejszą 
wadą tego typu układów jest jednak ich złożoność. Promieniowanie emitowane 
przez pojedynczą diodę półprzewodnikową będącą generatorem zadającym jest 
na poziomie mw i aby uzyskać wysokie moce szczytowe potrzebne do zastosowań 
innych niż telekomunikacyjne, konieczna jest budowa nie jednego, ale dwóch albo 
trzech stopni wzmacniających. Z drugiej strony konfiguracja układu jest również 
jego zaletą, ponieważ umożliwia niezależnie zmianę poszczególnych parametrów 
generowanego promieniowania (czas trwania impulsu, częstotliwość powtarzania, 
moc szczytowa) w szerokim zakresie niedostępnym dla innych impulsowych źródeł 
promieniowania laserowego.

Biorąc pod uwagę wysokie ceny światłowodów aktywnych, ważna jest teore-
tyczna analiza konstruowanego wzmacniacza oraz optymalizacja pracy poszcze-
gólnych stopni wzmacniających. Przeprowadzona analiza numeryczna pokazuje 
najważniejsze aspekty optymalizacji pracy wzmacniacza światłowodowego. Ponadto 
wyniki wstępnych badań eksperymentalnych potwierdzają prawidłowość przepro-
wadzonych obliczeń numerycznych. 

Praca realizowana w ramach Projektu Lider (Lider 04/198/L-1/09/NcBir/2010) finansowanego 
przez Narodowe centrum Badań i rozwoju.
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M. Maciejewska, j. Świderski

Numerical simulations of “eye safe” laser radiation amplification  
in erbium doped fibers 

Abstract. we report on the modelling results and experimental data of amplifying “eye-safe” (λ = 1.5 µm) 
laser radiation in a single erbium doped fiber amplifier (edFa). Numerical simulations were done in 
order to show basic aspects of optimization of the fiber amplifier system. Furthermore, problems of 
nonlinearities mostly occurring in fiber amplifiers were discussed in the paper. stimulated Brillouin 
scattering (sBs) and stimulated raman scattering (srs) thresholds were calculated for the analyzed 
edFa system.
Keywords: fiber technologies, fiber amplifier, edFa, numerical analysis, active fiber




