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ADM – Add/Drop Multiplexer – ieejas/izejas multipleksors  
B  
BER – Bit Error Rate – kĜūdu koeficients (kĜūdu varbūtība) 
C 
CPM (XPM) – Cross-Phase Modulation – fāzes šėērsmodulācija 
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DWDM – Dense Wavelength Division Multiplexing – blīva spektrālā blīvēšana 
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EDF – erbium-doped fiber – ar erbiju leăēta šėiedra 
EDFA – Erbium Doped Fiber Amplifier – pastiprinātājs ar erbija leăēto šėiedru 
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FWM – Four-Wave Mixing – četru viĜĦu mijiedarbe 
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Starptautiskā Telekomunikāciju Savienība - Telekomunikācijas Standartu Sektors  
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OSA – optical spectrum analyzer – optiskā spektra analizators 
OŠ – optiskā šėiedra 
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IEVADS 
 
Pētījuma tēmas aktualitāte. 
Nepieciešamība pēc piekĜuves informācijai ir noteikusi pēdējās desmitgades aktuālāko 

uzdevumu gan telekomunikāciju tehnoloăiju izstrādātājiem, gan ražotājiem. Vajadzību pēc 
platjoslas pārraides kanāliem nosaka tas, ka elektroniskā komunikācija ir pārgājusi no pasīvā 
režīma (t.i., interneta mājas lapu apskate, elektronisko vēstuĜu sūtīšana u.c.) uz aktīvo režīmu (t.i., 
videokonferences, darbības virtuālajās vidēs u.c.). Strauji pieaug ar datu pārraides tīklos ieslēgto 
gala iekārtu skaits: 2005. gadā to skaits pārsniedza 50⋅1012, bet jau 2010. gadā to skaits tiek 
prognozēts ap 14⋅1016 [20]. Tas liek mainīties arī pakalpojumu sniedzēju attieksmei, pārejot no 
servisa pakalpojumiem (service provider) uz tā saucamajiem pieredzes pakalpojumiem 
(experience provider), kas ietver sevī plašu pakalpoju klāstu – internetu, video, komunikācijas 
servisus, virtuālo vidi. Šāds plašs pakalpojumu klāsts nav iedomājam bez lielas ietilpības fiziskās 
pārraides vides un šādas prasības spēj nodrošināt šėiedru optika. 

Šėiedru optikas telekomunikāciju sistēmas (ŠOTS), sākot no 1980. gada, ir Ĝoti strauji, pat 
revolucionāri attīstījušās. Šī attīstība notiek, pateicoties dažādu tehnoloăiju un tirgus segmentu 
attīstībai, piemēram, strauji augošajam pieprasījumam pēc datu apmaiĦas un interneta. Tieši 
interneta attīstības fenomens pagājušā gada 90. gadu sākumā izraisīja strauju nepieciešamību 
palielināt tālsakaru kanālu resursus. Nepieciešamība pēc ātrdarbīgas un drošas datu pārraides 
pieaug, sākot no 1992. gada, vidēji par 4% gadā, bet, sākot ar 2001.gadu, pieprasījums pēc 
pārraides joslas platuma ir pieaudzis jau vairāk kā par 100 % gadā [25]. Tieši tādēĜ ir notikusi 
plaša šėiedru optisko pārraides sistēmu (ŠOPS) ieviešana. Svarīgs posms šajā attīstībā ir optisko 
pastiprinātāju izstrāde un ieviešana. 

Pašlaik pasaulē ieviestās sistēmas ir divu galveno tehnoloăijas virzienu attīstības rezultāts. 
Pirmais ir mazu zudumu SiO2 šėiedru attīstīšana, bet otrais ir atbilstošu liela ātruma (R>10Tbit/s) 
optisko iekārtu attīstība (piemēram, pusvadītāju lāzeru, gaismas diožu u.c.). Tik strauja ŠOPS 
attīstība nebūtu iedomājama bez atklājumiem ar to saistītajās nozarēs – informācijas pārraidē, 
kvantu optikā, mikroelektronikā, nelineārajā optikā u.c. Tā piemēram, pateicoties fizikas un 
ėīmijas nozaru sadarbībai, ir tapuši un arī top jauni šėiedru tipi ar mazu dispersiju, kurus var 
izmantot infrasarkano viĜĦu diapazonā, līdz ar to nodrošinot optiskajā līnijā mazu vājinājumu un 
ievērojami palielinot attālumu starp reăenerācijas iecirkĦiem. Savukārt pētījumi nelineārās optikas 
jomā, it īpaši pēdējos gados nelineāro efektu pētīšana optiskajās šėiedrās, ir novedusi pie jaunas 
nozares – nelineārās šėiedru optikas rašanās. Tās uzdevums ir pētīt nelineārās optiskās parādības 
optiskajās šėiedrās, veicot ieguldījumu gan tehnoloăiju, gan arī fundamentālās zinātnes attīstībā, 
radot jauna tipa lāzerus, piemēram, solitonu lāzeru, kā arī izstrādājot dažādas optiskās 
komponentes un optiskos pastiprinātājus. 

 

Darba mērėi un uzdevumi 
ĥemot vērā šėiedru optikas straujo attīstību un plašās pētījumu iespējas, rodas 

nepieciešamība veikt padziĜinātus pētījumus par nelineāro optisko efektu (NOE) nozīmi ŠOPS 
attīstībā. Optiskā signāla izplatīšanos šėiedrā var ietekmēt NOE, jo pat nelielas ievadāmās jaudas 
gaismas koncentrācija optiskajā šėiedrā var izraisīt šos efektus. Optisko šėiedru pārraides 
sistēmās arvien vairāk pāriet uz elektronisko komponentu (retranslatoru, pastiprinātāju utt.) 
aizvietošanu ar tikai optiskajiem komponentiem, jo tas ievērojami samazina sistēmu izmaksas un 
palielina tās informācijas caurlaides spēju. Šī optiskā tehnoloăija lielā mērā balstās uz nelineāro 
optiku. Minēto iemeslu dēĜ promocijas darba mērėis bija eksperimentāli un teorētiski izpētīt 
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ŠOPS darbību ietekmējošos nelineāros efektus optiskajās šėiedrās, pamatojoties uz 
eksperimentiem un datorsimulāciju. Lai to veiktu, bija nepieciešama arī dažu tehnisku un 
metodisku uzdevumu atrisināšana. 

ĥemot vērā tehnisko iespēju novērtējumu un piloteksperimentu rezultātus, promocijas 
darbā tika izvirzīti šādi galvenie uzdevumi: 

1. Dažādu optisko šėiedru zudumu eksperimentāla izpēte un teorētiskā analīze atkarībā no 
gaismas intensitātes, viĜĦa garuma un impulsu ilguma. 

2. Pikosekunžu impulsu kvalitātes mērījumi ar autokorelatoru un monohromatoru. 
3. Solitonu režīma realizācijas iespēju novērtējums. 
4. Autokorelatora izstrāde. 
5. Pikosekunžu impulsu secības vidējās jaudas mērītāja izstrāde. 
6. Ramana pastiprinātāju izmantošanas iespēju datorsimulācija optisko blīvēšanas sistēmu 

(WDM)  realizācijai nelielos attālumos uz standarta vienmodas šėiedras bāzes. 
 
Pētījuma metodika 

Izvirzīto uzdevumu risināšanai tika izmantoti gan eksperimentāli mērījumi, gan teorētiski 
aprēėini un iegūto datu apstrāde un analīze, pamatojoties uz teorētiskās literatūras studijām. 
Eksperimentālajā daĜā tika veikta pikosekunžu impulsu ilguma un spektra platuma mērīšana ar 
autokorelatoru un monohromatoru, izdarīti optisko zudumu mērījumi optiskajā šėiedrās 
pikosekunžu un nanosekunžu impulsu gadījumā, un veikta eksperimentu rezultātu analīze. 
Pamatojoties uz informācijas negentropijas principu, ir analītiski aprēėināta minimālā enerăija 
optiskajai informācijas pārraidei. Izmantojot datorsimulācijas programmu OptSim, ir veikts 
pētījums un analīze optisko blīvēšanas sistēmu izveides iespēju novērtēšanai jau esošajām 
standarta vienmodas šėiedrām salīdzinoši nelielos attālumos, kas atbilst Latvijā esošajām ŠOPS, 
ja tiek izmantoti Ramana pastiprinātāji. 

 
Pētījumu rezultāti un zinātniskā novitāte 
 Promocijas darba gaitā tika iegūti vairāki jauni zinātniski un praktiski rezultāti. 

Jau darba sākumā tika konstatēts, ka komerciāli nav pieejami pietiekami jutīgi 
pikosekunžu lāzerimpulsu rindas vidējās jaudas mērītāji gadījumā, ja šo impulsu atkārtošanās 
frekvence ir maza (0.5 – 10 Hz). Šāda iekārta tika konstruēta, izgatavota un izmantota 
eksperimentos. 

Pirmo reizi tika konstatēta un izmērīta nelineāro optisko zudumu (NOZ) atkarība no 
pikosekunžu lāzerimpulsu intensitātes vienmodu un daudzmodu optiskajās šėiedrās. Tika 
novērots monotons NOZ pieaugums, palielinoties gaismas intensitātei. Tas tiek skaidrots ar 
divfotonu absorbciju no defektu līmeĦiem. 

Pirmo reizi ir izpētīta NOZ atkarība no gaismas intensitātes optiskajās šėiedrās 
nanosekunžu impulsu gadījumā. Atšėirībā no pikosekunžu gadījuma nanosekunžu impulsu 
gadījumā NOZ atkarība no gaismas intensitātes ir nemonotona. Šīs atšėirības ir skaidrotas ar 
nanosekunžu impulsu mazāku intensitāti un lielāku enerăiju salīdzinājumā ar pikosekunžu 
impulsiem, kā rezultātā būtiska kĜūst gaismas termiskā daba. NOZ īpatnību skaidrošanai 
nanosekunžu impulsu gadījumā ir izvirzīts šėiedras skaitliskās apertūras fotoinducēto izmaiĦu 
modelis, kā arī iespējamo piemaisījumu absorbcijas piesātināšanās modelis. 

Cik promocijas darba autoram zināms, pirmo reizi ir arī teorētiski aprēėināta minimālā 
enerăija optiskajai informācijas pārraidei. 

 Ar datorsimulāciju palīdzību ir demonstrēts, ka Ramana pastiprinātāju var izmantot kā jau 
eksistējošu šėiedru optikas līniju aprīkošanā, tā arī jaunu līniju izbūvē, iegūstot efektīvu 
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pastiprinājumu 24 kanālu WDM sistēmu ar 50 GHz joslu un pārraides ātrumu līdz 10 Gbit/s uz 
standarta vienmodas šėiedras bāzes. 
 
Rezultātu teorētiskā nozīme un praktiskais pielietojums 

Iegūtos rezultātus var izmantot, plānojot un ieviešot šėiedru optikas pārraides sistēmas, ja 
tiek izmantoti pikosekunžu un nanosekunžu impulsi ar maksimāli pieĜaujamo gaismas jaudu 
šėiedras ieejā (piemēram, WDM sistēmās). Lai minimizētu NOZ, šėiedrām jābūt pēc iespējas 
tīrākām no piemaisījumiem. Šos rezultātus var izmantot arī optisko šėiedru sistēmās medicīnā un 
rūpniecībā. Iegūtie rezultāti dod arī iespēju, plānojot un ieviešot Latvijā optiskās blīvēšanas 
sistēmas, uz esošo vienmodas optisko šėiedru bāzes salīdzinoši nelielos attālumos (līdz 100 km 
garās līnijā) izmantot Ramana pastiprinātājus un palielināt kanālu skaitu līdz 24 kanāliem. 

 
Aizstāvamās tēzes 

1. Gaismas zudumi optiskajās šėiedrās pikosekunžu impulsu gadījumā, kad gaismas 
intensitāte šėiedrās pieaug robežās no 109 līdz 1013 W/cm2, monotoni pieaug. To var 
skaidrot ar divfotonu absorbciju no defektu līmeĦiem. 

2. Gaismas zudumi optiskajās šėiedrās nanosekunžu impulsu gadījumā, kad gaismas 
intensitāte šėiedrā pieaug robežās no 106 līdz 108 W/cm2, mainās nemonotoni. To var 
izskaidrot ar šėiedras apertūras fotoinducēto izmaiĦu, kā arī ar piemaisījumu 
absorbcijas piesātināšanos. 

3. Minimālās enerăijas (6.5 kT/bit) aprēėins optiskajai informācijas pārraidei, ko nosaka 
termiskie trokšĦi. 

4. Ramana pastiprinātāja efektīvais pastiprinājums 24 kanālu WDM sistēmai ar 50 GHz   
joslu un pārraides ātrumu līdz 10Gbit/s ir realizējams uz standarta vienmodas šėiedras 
bāzes līdz 100 km garās līnijās. 

 
Rezultātu aprobācija starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un publikācijas 

Promocijas darba galvenie rezultāti tika priekšlasīti un apspriesti astoĦās starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs un divās inovāciju un jauno tehnoloăiju konferencēs, kā arī tie ir 
atspoguĜoti piecos LZP apstiprinātajos zinātniskajos izdevumos: 

1. Ozols A., PoriĦš J., KristiĦš A., Ivanovs Ă. Measurement of low repetition rate picosecond 
laser pulse parameters// Vilnius: Trans Tech Publications LTD, 1999, Switzerland etc, 
Ultrafast Pphenomena in Semiconductors. Proc. of the 10th Int. Symp. On Ultrafast 
Phenomena in Semiconductors 1998. -pp. 123-126. 

2. PoriĦš J., Ozols A., Ivanovs Ă., Eimuss J. Nonlinear Optical Losses in Telecommunication 
fibres// Latvian Journal of Physics and Technical Sciences2004. - No 4, - pp. 48-57. 

3. PoriĦš J., Ozols A., Onufrijevs P. Nanosecond and picosecond pulse transmission in 
optical fibres// Proc. SPIE 2006. – Vol. 3, -pp. 1168-1176. 

4. Bobrovs V., Makovejs S., PoriĦš J., Ivanovs Ă. Demonstration and Analysis of Dual 
Nature of Stimulated Raman Scattering in Fiber Optical Communications Systems// 
Latvian Journal of Physics and Technical Sciences 2006. -No 2, -pp.34-46. 

5. Bobrovs V., PoriĦš J., Ivanovs Ă. Influence of Nonlinear Optical Effects on the NRZ and 
RZ Modulation Signals in WDM System.// Kaunas: Electronics and electrical engineering,  
2007. –Vol. 4. -No 76. –pp. 55.-58. 

 
Rezultāti atspoguĜoti arī piecos zinātniski-tehniskajos izdevumos: 
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1. PoriĦš J., Ivanovs Ă. Optisko savienojumu izveidošanas un kontroles metodes// Latvija un 
perspektīvās telekomunikāciju tehnoloăijas. –Rīga: RTU TI 1994. –129.-134. lpp.  

2. PoriĦš J., Ivanovs Ă. Jaunāko tehnoloăiju pielietojums optisko tīklu izveidē// Latvija un 
perspektīvās telekomunikāciju tehnoloăijas. -Rīga: RTU TI 1996. –188.-196. lpp. 

3. Ivanovs Ă., PoriĦš J., Ozols A. Šėiedru optikas sakaru sistēmu izstarotāji// Latvija un 
perspektīvās telekomunikāciju tehnoloăijas. -Rīga: RTU TI 1997. – 146.-154. lpp. 

4. PoriĦš J., Ozols A., Ivanovs Ă. Pikosekunžu lāzeripulsu parametru noteikšana// Latvija un 
perspektīvās telekomunikāciju tehnoloăijas. -Rīga: RTU TI 1997. –154.-159. lpp. 

5. Ozols A., PoriĦš J., Ivanovs Ă. Minimālā enerăija optiskajai informācijas pārraidei. 
Latvija un perspektīvās telekomunikāciju tehnoloăijas.-Rīga:RTU TI 1997. -184.-192. lpp. 

Publicētās tēzes un piedalīšanās konferencēs: 
1. Ozols A., PoriĦš J., KristiĦš A. and Ivanovs Ă. Measurement of Low Repetition Rate 

Picosecond Laser Pulse Parameters, „Materials Science Forum”, Vilnius, 1998. 
2. PoriĦš J., Ozols A., Ivanovs Ă., Eimuss J. Nonlinear Optical Losses in Telecommunication 

fibres, „Electronic and Telecommunication”, Riga, RTU 45. Starptautiskā zinātniskā 
conference, 2004., -pp.24-26.  

3. PoriĦš J. Nonlinear optical effects in telecommunication fibre,/ „Development in Optics 
and Photonics” Riga, LU, 2005.- pp.28-29.  

4. PoriĦš J., Ozols A., Medvids A., Onufrijevs P. Nanosekunžu lāzerimpulsu ietekme uz 
optisko šėiedru īpašībām, „Materials science and aplied chemistry”, Riga, RTU 46. 
Starptautiskā zinātniskā konference, 2005. 

5. PoriĦš J., Ozols A., Onufrijevs P. Nanosecond Laser Pulse Influence to the Optical Fiber 
Properties, „The 10th International Conference ELECTRONICS 2006”, Kaunas, –pp.52.  

6. PoriĦš J., Ozols A., Onufrijevs P. Nanosecond and picosecond pulse transmission in 
optical fibre, AOMD-5. International Conference „Advances optical materials and 
devices” Vilnius, 2006. -pp.83. 

7. Bobrovs V., PoriĦš J., Ivanovs G. Influence of nonlinear optical effects to the NRZ and 
RZ modulation methods in WDM systems, „The 11th International Conference 
ELECTRONICS 2007”, Kaunas, 2007. 

 
Darba apjoms un struktūra 
 Promocijas darba apjoms ir 138 lappuses. Tas sastāv no ievada, septiĦām nodaĜām, 
slēdziena, izmantotās literatūras saraksta un autora publikāciju saraksta. 
 
1. NELINEĀRIE OPTISKIE EFEKTI UN TO NOZ ĪME SAKARU TEHNIK Ā 
 

Šajā nodaĜā ir apskatīts nelineārās optikas jēdziens, galvenie nelineārie optiskie efekti no 
optisko sakaru tehnikas viedokĜa un to nozīme sakaru tehnikā. NodaĜā ir analizētas 
telekomunikācijās pielietotās optiskās šėiedras un nelineāro efektu izpausmes tajās, kā arī to 
ietekme uz optisko blīvēšanas sistēmu darbību. NodaĜas ietvaros veikts nelineāro efektu duālās 
dabas apskats. 

Nelineārās optikas parādības caurspīdīgā materiālā ir novērojamas tikai relatīvi lielā 
gaismas intensitātē, un tās kvalitatīvi izmaina pārraidāmo signālu. Nelineārie efekti šėiedru optikā 
ir līdzīgi nelineāriem efektiem citās fizikālās sistēmās (mehāniskajās un elektroniskajās): tie 
maina šėiedru īpašības un izraisa parazītisko harmoniku ăenerāciju frekvencēs, kuras ir vienādas 



 11 

ar sistēmas pamatfrekvenču lineāru kombināciju. Šie papildu signāli noved pie neparedzamām 
zudumu parādībām optiskajos sakaru tīklos. WDM sistēmās ar augstu koherences pakāpi pat 
mērenas jaudas optiskie signāli var novest pie nelineāriem efektiem. Rezultātā vides optiskās 
raksturlīknes (polarizācija, laušanas koeficients, absorbcijas koeficients) kĜūst par gaismas viĜĦa 
elektriskā lauka intensitātes funkcijām, un vides polarizācija kĜūst nelineāri atkarīga no lauka 
intensitātes, bet viĜĦi ar dažādām frekvencēm un izplatīšanas virzieniem – ietekmē cits citu [2].  

Parastajās (ne šėiedru) optiskajās vidēs vajadzīgas samērā lielas jaudas, lai novērotu 
nelineāros efektus (raksturīgā jauda ir 104–107 W). Savukārt optiskajā šėiedrā NOE parādās jau pie 
jaudām no 1 līdz 100 W. Tas ir saistīts ar diviem apstākĜiem. Pirmkārt, tā kā gaisma izplatās pa 
šėiedras iekšpusi jeb serdi, tad pat pie nelielas gaismas intensitātes tā ir diezgan liela attiecībā pret 
šėiedras šėērsgriezuma laukumu (NOE svarīga tieši intensitāte). Otrkārt, gaisma izplatās bez 
defokusēšanas (bez šėērsgriezuma laukuma izmaiĦas) patvaĜīgi lielos attālumos. Gaismas 
izplatīšanos optiskajās šėiedrās ietekmē dažādas optiskās parādības. Šīs parādības tiek dalītas 
divās lielās grupās. Pirmajā apvieno optikas īpašības, kas nav atkarīgas no gaismas intensitātes un 
pārraidāmo optisko signālu izmaina tikai kvantitatīvi. Svarīgākās no tām ir optiskā signāla 
rimšana un īso gaismas impulsu izplešanās optisko šėiedru dispersijas dēĜ, un to sauc par lineāro 
optiku. Otrā ir nelineārā optika, kas aplūko gaismas izplatīšanos vielā, kuras optiskās īpašības 
mainās gaismas ietekmē un pēta NOE - optiskās parādības, kuru cēlonis ir nelineārā vides 
polarizācijas atkarība no gaismas elektriskā lauka intensitātes. 

Lai varētu īstenot nelineāros optiskos efektus, caurspīdības apgabalā (kas ir optiskajai 
šėiedrai) nepieciešams gaismas izstarojums ar intensitāti, kas salīdzināma ar atomu iekšējā lauka 
Ea intensitāti, Ea= 109 W/cm2. 

Lai gan stikls lielā mērā ir lineārs materiāls, ŠOPS nelineārie efekti jāĦem vērā divu 
iemeslu dēĜ. Pirmkārt, šėiedras ăeometrija koncentrē optisko jaudu vienmodas šėiedras centrā, 
tādējādi radot augstu enerăijas blīvumu, kas sekmē NOE. Otrkārt, šėiedru optiskajās sistēmās 
signāli tiek raidīti daudzu kilometru attālumā, bet NOE ietekme aug, palielinoties distancei. 
Nelineāro efektu lielums nav lineāri atkarīgs no šėiedras garuma, jo vājinājuma dēĜ stara optiskā 
jauda samazinās, tāpēc NOE ir atkarīgi no tā sauktā efektīvā garuma [2-6] 
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kur l – šėiedras kopējais garums, χ – absorbcijas koeficients, α – lineārais vājinājums, dB. 
NOE noteicošais faktors ir vides polarizācija, kuru vienkāršoti (neĦemot vērā telpisko 

dispersiju un pieĦemot, ka visi viĜĦi izplatās tikai vienā dimensijā) stacionārai videi var izteikt ar 
rindu [3]: 

 
Pa(t)=ε0χab

(1)(ωs)Eb(ωs)e ti sω +  

ε0χabc
(2)(ωs, ωl )Eb(ωs) Ec(ωl)e ti ls )( ωω + +                                         (2)   

+ε0χabcd
(3)(ωs, ωl, ωn )Eb(ωs) Ec(ωl) Ed(ωn)e ti nls )( ωωω ++ +...+ kompl.saist.loc.  

 
Rindā (5) χab

(1), χabc
(2), χabcd

(3) ir attiecīgi pirmās (lineārās), otrās (kvadrātiskās) un trešās 
(kubiskās) kārtas vielas dielektrisko uzĦēmību tenzori, kas vispārējā gadījumā ir kompleksi 
lielumi. Eb(ωs), Ec(ωl), Ed(ωn) ir vielā darbojošos gaismas elektrisko lauku vektoru komponenšu 
(a,b,c,d = x,y,z) kompleksās amplitūdas ar cikliskajam frekvencēm ωs, ωl, ωn, utt., kur t- laiks un 
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i- imaginārā vienība. Vienādībā (2) ir pieĦemta summēšana par atkārtotajiem indeksiem b, c, d... 
un s, l, n= 1, 2, 3 ... . Tas ir korekti gadījumā, kad runājam par diskrētu frekvenču spektru. Ja 
frekvenču spektrs ir nepārtraukts, summēšanas vietā jāveic integrēšana ar mainīgajiem ωs, ωl, ωn. 
Dielektrisko uzĦēmību tenzoru atkarība no a, b, c, d ... raksturo vielas anizotropiju, bet atkarība 
no frekvencēm - tās laicisko dispersiju. Abi šie faktori būtiski ietekmē NOE. Izvirzījums rindā (2) 
ir spēkā, ja elektrisko lauku frekvences ωs, ωl, ωn ir tālu no vielas rezonanšu frekvencēm un lauku 
amplitūdas pēc moduĜa ir daudz mazākas par atomārajiem laukiem (106- 108 V/cm). Lai tiktu 
izpildīts pēdējais nosacījums, ir pietiekami, ja gaismas intensitāte I< 109 W/cm2 pusvadītājos un I 
<1013 W/cm2 dielektriėos [1]. Pirmais loceklis izvirzījumā (2), kas ir lineāri atkarīgs no Eb(ωs), 
apraksta lineāros optiskos efektus - gaismas laušanu, inducēto absorbciju un emisiju. Šajā 
gadījumā Pa(t) svārstās ar tādu pašu frekvenci (jeb frekvencēm) kā Eb(ωs). Pārējie locekĜi, kuri ir 
nelineāri atkarīgi no Eb(ωs), Ec(ωl), Ed(ωn) utt., apraksta nelineāros optiskos efektus: 

1. vienādības (2) otrais loceklis, kvadrātiskā polarizācija, nosaka otrās harmonikas 
ăenerāciju, summāro un starpības frekvenču ăenerāciju, parametrisko luminiscenci, 
optisko taisngriešanu; 

2. vienādības (2) trešais loceklis, kubiskā polarizācija, nosaka trešās harmonikas ăenerāciju, 
četrfotonu mijiedarbi, četrfotonu parametrisko luminiscenci, laušanas nelineāro koeficientu, 
Ramana un Mandelštama-Briljuēna izkliedi, divfotonu absorbciju. 

NOE pētīšana un pielietošana praksē kĜuva iespējama pēc superīsu lielas jaudas impulsu 
rubīna lāzeru izgatavošanas 1965. gadā. 1. attēlā parādīts to NOE shematisks iedalījums, kas ir 
svarīgi OŠ gadījumā.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
1. att. NOE shematisks iedalījums no ŠOPS viedokĜa. 

NOE OŠ ir svarīgs pētījumu objekts no diviem spektriem – no vienas puses, izmantojot 
NOE, ir iespējas radīt tādas optiskās ierīces kā optiskos pastiprinātājus, multipleksorus, 
demultipleksorus, šėiedru lāzerus, komutatorus, īso impulsu ăeneratorus, kuras plaši izmanto 
ŠOPS, bet, no otras puses, tie ierobežo ŠOPS pārraides attālumu un ātrumu. Piemēram, inducēto 
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Mandelštama-Briljuēna izkliedi var izmantot kanālu ievades/izvades režīma realizācijai. Līdz ar 
to, fāzes krosmodulāciju (XPM) un četru viĜĦu mijiedarbi (FWM) pielieto viĜĦu pārveidotājos 
derīgā signāla pārnešanai no viena nesošā viĜĦa garuma uz otro, bet Ramana izkliedi un 
Mandelštama-Briljuēna izkliedi pielieto viĜĦu lāzeros un pastiprinātājos [49]. NOE OŠ plaši 
izmanto signālu pārslēgšanai no viena optiskā kanāla citā, dažu loăisko operāciju, reăenerācijas 
izpildei, t.i., signālu formas un signālu laika formas laika stāvokĜa reăenerācija, kā arī gaismas 
impulsu dinamiskai glabāšanai.  

OŠ raksturo attiecīgie nelineāri lielumi, no kuriem svarīgākie ir šėērsgriezuma efektīvais 
laukums Aeff , nelineārais garums LNL. 

Laušanas koeficientu n un α zudumus var pierakstīt šādā formā [2]: 
 

n = n0 + δn = n0 +n2I  ,                                           (3) 
 

α =α0 + δα  =α0 +βI ,                                             (4) 
 
kur attiecīgi n0 – lineārais laušanas koeficients, n2 – ir nelineārais laušanas koeficients, α0 

– lineārie zudumi, β - nelineārais koeficients, kas ir atbildīgs par divfotonu absorbciju, I – gaismas 
plūsmas intensitāte. 

Lielāko daĜu nelineāro efektu šėiedrā rodas no nelineārās refrakcijas, jo pie augstām 
intensitātēm to nosaka laušanas koeficienta atkarība no intensitātes: 

,2020
effA

P
nnInnn +=+=                                       (5) 

kur P – izstarotā maksimumjauda. Aeff.- šėērsgriezuma efektīvais laukums, kas ir parametrs, kas 
nosaka OŠ raksturojušu šėērsgriezumu telpas apgabalu, kurā notiek nelineāra mijiedarbība.  

 Laušanas koeficienta n2 nelineārā daĜa raksturo tikai OŠ īpašības. Šī lieluma tiešā 
mērīšanas metode OŠ vēl nav labi izstrādāta. OŠ serde šėērsgriezumā nav viendabīga pēc sava 
sastāva un fizikālajiem raksturlielumiem, un vispārīgā gadījumā nelineārais laušanas koeficients ir 
atšėirīgs dažādos serdes apgabalos.  

Vispārīgā gadījumā Aeff definē kā [2]: 

[ ]
,

2

2

∫
∫

⋅

⋅
=

dAI

dAI
Aeff                                               (6) 

OŠ šėērsgriezuma efektīvais laukums izteikts caur intensitāti un dA- integrēšana pa OŠ 
šėērsgriezuma laukumu, jo Aeff ir atkarīgs no tādiem šėiedras parametriem kā serdes rādiuss, 
serdes laušanas koeficients un serdes-apvalka laušanas koeficientu starpība. 

NOE ir liela loma daudzkanālu ŠOPS. Lai palielinātu ŠOPS caurlaides spēju un izmantotu 
OŠ caurlaides joslu, tika radītas optiskās blīvēšanas sistēmas. Kā pirmās radās laiciskās 
multipleksēšanas TDM sistēmas. Tomēr, pieaugot prasībām pret pārraides ātrumiem un apjomu, 
modulācijas un multipleksēšanas aparatūra kĜuva sarežăītāka, līdz ar to ierobežojot šīs 
tehnoloăijas pielietošanu. Turpmāko caurlaides joslas palielināšanos nodrošināja alternatīva pieeja 
–multipleksēšana pēc viĜĦu garuma WDM. WDM gadījumā pārraides darbības princips ir līdzīgs 
kā multipleksēšanā ar kanālu frekvenčdali, bet tikai tā ir realizēta optiskajā pārraides vidē. 
Sākotnēji WDM sistēmās izmantoja no diviem līdz četriem kanāliem, bet, parādoties jaunai 
tehnoloăijai, blīva DWDM (dense WDM) kopējais datu pārraides ātrums pieauga līdz 1 Tbit/s, 
kur, izveidojot attālumu starp kanāliem dažus nanometrus [34]. Īstenojot daudzkanālu sakarus 
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šėiedrā, šie NOE var radīt parazītisku mijiedarbi starp kanāliem, piemēram, enerăijas pārnesi no 
viena kanāla uz otru frekvenčdales gadījumā. Lai izvairītos no NOE negatīvās ietekmes, signāla 
vidējai jaudai jābūt pietiekoši mazai - ap 1mW [8, 9]. Inducēto gaismas izkliežu efektivitāte ir 
atkarīga no šėiedras profila. 

Pēdējos gados notiek pāreja uz pilnīgi optiskām signālu apstrādes metodēm, kas Ĝauj 
izveidot principiāli jaunus informācijas tīklus ar sadalītu informācijas apstrādi [8]. ŠOPS plašu 
pielietojumu ir ieguvuši optiskie pastiprinātāji. WDM sistēmās tiek pielietoti četri optisko 
pastiprinātāju veidi - pusvadītāju optiskie pastiprinātāji, leăētas šėiedras pastiprinātāji, Ramana 
pastiprinātāji un Briljuēna pastiprinātāji.  

Ramana pastiprinātāji, kuru darbības pamatā ir Ramana inducētās izkliedes princips 
(SRS), ir jauna tehnoloăija. Tajos tiek izmantota ierosinošā un informatīvā optiskā signāla 
savstarpēja iedarbība, kur, samazinoties ierosinošajai jaudai Pp, attiecīgi palielinās optiskā signāla 
jauda Ps. Krītošā gaisma kalpo par ierosinātāju, lai ăenerētu Stoksa vilni. Frekvences nobīde starp 
ierosināšanas un Stoksa viĜĦiem ir atkarīga no optisko fononu enerăijas. 

Ramana pastiprinātāju priekšrocība ir to zemās izmaksas, salīdzinot ar erbija 
pastiprinātājiem, un salīdzinoši mazs trokšĦu faktors, kā arī plašā pastiprinājuma josla. Ramana 
pastiprinātāju trūkums ir spontānā starojuma trokšĦa ăenerēšana. Troksnis rada haotisku impulsa 
frekvences modulāciju, kura, savukārt dispersijas dēĜ rada haotisku solitonu nobīdi laikā. Šis 
efekts ierobežo šėiedras informācijas caurlaides spēju līdz 15 (Tbit/s)⋅km [72]. 

Izšėir vairākus Ramana pastiprinātāju veidus: sadalītie pastiprinātāji (to darbības princips 
Ĝauj tos izmantot kā signāla pastiprinātājus liela garuma šėiedrās, līdz ar to uzlabojot signāla 
trokšĦa faktoru) un lokālie pastiprinātāji (tie darbojas nelielos attālumos).  

Briljuēna pastiprinātāju darbības principa pamatā ir Briljuēna inducētās izkliedes efekts. 
Atšėirībā no SRS, Briljuēna inducētās izkliedes gadījumā Stoksa nobīde ir aptuveni 10 THz. 
Nepārtrauktās ierosināšanas vai ierosināšanas gadījumā ar pietiekoši gariem impulsiem (ne 
mazākiem, kā 1 µm) SBS slieksnis var būt tikai 1 mW [63]. Diemžēl mūsdienās Briljuēna 
pastiprinātājus praktiski neizmanto galvenokārt tādēĜ, ka tiem ir šaurs pastiprināšanas spektrs. 
 
 
3. PIKOSEKUNŽU LĀZERSPEKTROMETRS 
 

Pikosekunžu eksperimenti tika veikti ar RTU Materiālu optikas laboratorijas pikosekunžu 
lāzerospektrometru. Promocijas darba otrajā nodaĜā dots RTU lāzerospektrometra uzbūves 
principu un darbības apraksts un eksperimentu apskats. Šajā nodaĜā ir ietverti pikosekunžu 
impulsu ilguma un spektra platuma mērīšanas principi ar autokorelatoru un monohromatoru. 
Darba gaitā tika konstatēts, ka komerciāli nav pieejami pietiekoši jutīgi mēraparāti īsu impulsu ar 
mazu atkārtošanās frekvenci, tādēĜ bija nepieciešams to uzbūvēt pašiem. NodaĜā ir veikts arī šīs 
iekārtas apraksts. Pikosekunžu lāzerspektrometra shēma dota 4. attēlā. Pikosekunžu 
lāzerspektrometrs sastāv no YAG:Nd3+ signālăeneratora, četriem YAG:Nd3+ 
lāzerpastiprinātājiem, diviem parametriskajiem gaismas ăeneratoriem (katrs ar diviem KDP 
kristāliem), diviem KDP un diviem LiIO3 gaismas frekvences dubultotājiem, kā arī no impulsu 
izdalīšanas shēmas, aiztures līnijas, vadības un reăistrācijas sistēmas.  
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1. tabulā doti eksperimentos izmantotā pikosekunžu lāzerspektrometra galvenie tehniskie 

raksturlielumi. 
1. tabula 

Pikosekunžu lāzerspektrometra galvenie tehniskie raksturlielumi. 
 

Nosaukums Lielums 
aktīvais elements YAG:Nd3+ 
impulsa garums 15 - 35 ps 
pamatstarojuma viĜĦa garums  1064 nm 
izdalītā impulsa enerăija 0.6-1mJ 
Pastiprināšanas koeficients: 

- pirmā pastiprinātāja  
- otrā pastiprinātāja 
- trešā un ceturtā pastiprinātāja 

 
8 
4 
2 

kanālu skaits 2 
viĜĦa garuma izmaiĦas kanālos (izmantojot 
otro harmoniku) 

400-1500nm 

  

impulsa maksimālā enerăija 
- pie 400-750 nm  
- - pie 750-1500 nm  

 
≥ 0.2mJ 
≥ 1mJ 

mērījumu kanālu skaits 3 
impulsu atkārtošanās frekvence līdz 8Hz 

2. att. Pikosekunžu lāzerspektometra shēma. 
Apzīmējumi: RM1- rezonatora spogulis, M1- izejas spogulis, AS-Ostona slēdzis,  PC-elektrooptiskais 
kristāls, GTP -Glāna prizmas, YAG-aktīvais elements, RM2-rezonatora spogulis, DC- kivete ar 
krāsvielas šėīdumu etilspirtā,  M2, M3- spoguĜi, L1, L2, L3 un L4- lēcas, A1, A2, A3 un A4-
pastiprinātāji, SF- telpiskās filtrācijas diafragma, KDP - KDP kristāli, F1, F2, F3 un F4 – filtri,  PD1, 
PD2 un PD3- fotodetektori. 
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Lāzerstarojuma jaudas mērītāju konstrukcijas ir labi izstrādātas nepārtrauktam starojumam 
un impulsveida starojumam ar lielu (∼ MHz) impulsu atkārtošanās frekvenci. Sliktāka situācija ir 
mazas (∼ Hz) impulsu atkārtošanās frekvences gadījumā [49]. Eksperimentu gaitā komerciāli bija 
pieejami tikai kalorimetriskie jaudas mērītāji. Diemžēl, šie jaudas mērītāji ir masīvi, to darbībai 
piemīt liela inerce un viĦu jutība nav pietiekami augsta. Tā tas ir, piemēram, minēto eksperimentu 
gadījumā, kad jāregulē pikosekunžu impulsu secība ar atkārtošanās frekvenci frep=2Hz un jāpēta 
šo impulsu izplatīšanās optiskajās šėiedrās. Tā kā izmantotais pikosekunžu lāzerspektrometrs ir 
sarežăīta sistēma un tā darbināšanai ir nepieciešami precīzi spoguĜu un citu ierīču iestatījumi, 
nepieciešams zināt to optimālus darbības režīmus. Lai varētu veikt mērījumus, uzdevums bija 
izstrādāt un realizēt pikosekunžu impulsu secības vidējās jaudas mērītāju (VJM), kas domāts 
frep=0.5-20 Hz diapazonam. VJM jānodrošina šādas funkcijas: 
1. optimāla parametrisko gaismas ăeneratoru regulēšana un noskaĦošana, 
2. signālăeneratora ieregulēšana pēc jaudas maksimuma, 
3. otro harmoniku ăenerācijas optimizēšana, 
4. pastiprinātāju darbības kontrole,  
5. eksperimentālo mērījumu kontrole. 

Vidējās jaudas mērījumi arī uzlabo kopējo mērījumu precizitāti, kad impulsu amplitūdas 
fluktuē. Modu sinhronizācijas režīmā impulsa ilgums τimp= 25 ps, bet attālums starp impulsiem 
cugā τ=10 ns. Brīvās ăenerācijas režīmā cuga nav, bet τimp ir dažas milisekundes. Kā jau tika 
atzīmēts, impulsu rindas atkārtošanās periodu var mainīt, bet mūsu eksperimentos T=0.5 s. 

VJM principiālā shēma ir dota 3. attēlā. Fotodiodē notiek gaismas enerăijas pārveide 
elektrisko lādiĦu enerăijā. Elektriskais signāls caur vājinātāju 2 tiek padots uz jūtīgu ierīci 3, kas 
pārveido gaismas impulsu radītu elektrisko lādiĦu atbilstošā elektriskā spriegumā. Ierīci 3 sauc 
par pārveidotāju “l ādiĦš-spriegums” un tā ir VJM galvenā sastāvdaĜa. Šī pārveidotāja jutība ir 
aptuveni 10-15 C, bet izejas spriegums sasniedz 500 mV. Atgriezeniskās saites ėēde, kas attēlā nav 
parādīta, nodrošina lineāru sprieguma atkarību no lādiĦa. Pārveidotājā “l ādiĦš-spriegums” izejas 
sprieguma maksimālo vērtību detektē galotĦu detektors 4 ar 10 sekunžu laika konstanti. Šo desmit 
sekunžu laikā sekojošie gaismas impulsi palielina detektora 4 izejas spriegumu, kas sasniedz 
piesātinājumu. Šī piesātinājuma sprieguma vērtība arī raksturo 10 sekunžu laikā reăistrēto 
impulsu vidējo jaudu. To nolasa ar mikroampērmetru 6.  

 
 
 
 

 

3. att. Pikosekunžu impulsu secības vidējās jaudas mērītāja blokshēma: 
1-FD-7K tipa fotodiode, 2-regulējams vājinātājs, 3-jutīgs pārveidotājs “lādiĦš-spriegums”, 4-
sprieguma galotĦu detektors ar 10s laika konstanti, 5-sprieguma atkārtotājs, 6-
mikrompērmetrs. 
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Sprieguma atkārtotājs 5 kalpo, lai salāgotu galotĦu detektora lielo izejas pretestību ar 
mikroampērmetra mazo ieejas pretestību. VJM bloki 3, 4, 5 ir izveidoti uz operacionālo 
pastiprinātāju bāzes. VJM sastāvdaĜas ir FD-7K fotodiode turētājā un galvenais bloks ar izmēriem 
15x6x3 cm3 un masu ap 80 g. VJM jūtība ir 10-100 reižu lielāka nekā IMO-2N un KIM-1 
kalorimetriskajiem jaudas mērītājiem. Kā rāda dotā darba ietvaros veiktie eksperimenti, šāds VJM 
ir lineārs ar precizitāti ne sliktāku par 7%. Lai izmērītu pikosekunžu impulsu ilgumu (∆t), tika 
lietota kolineārās autokorelācijas metode, kuras pamatā ir otrās optiskās harmonikas ăenerācija 
nelineārā KDP kristālā [73]. Otrās harmonikas signāls tika mērīts ar VJM. Autokorelācijas 

funkcijas pilns platums līmenī viena puse (FWHM) ∆δ bez pjedestāla ir 2  reizes lielāks nekā 
impulsa ilgums ∆t, ja pieĦem, ka impulsam ir Gausa forma [73]. Eksperimenta rezultāti redzami 
7. attēlā. ĥemot vērā, ka gaisma 1mm gaisā veic 3.84 ps, 7.attēlā redzams, ka ∆t= 47 ps. 
 

 
 

4. att. Eksperimetālo mērījumu shēma ar monohromatoru SMP2 optiskajiem zudumiem šėiedrās. 
1- lāzers; 2- fokusējošā lēca; 3- monohromators SMP2; 4- fotodetektors ; 5-indikators; I i – 

gaismas intensitāte ieejā; I- gaismas intensitāte izejā. 
 Pikosekunžu impulsu spektra platuma (∆ν) mērījumi notika ar VDR Carl Zeiss ražoto 
SPM2 monohromatoru. Tā kā impulsu enerăija monohromatorā ievērojami samazinās, tad šie 
mērījumi bija iespējami tikai ar VJM monohromatora izejā. Mēs konstatējām, ka pilns viĜĦu 
garumu intervāls līmenī viena puse (FWHM) pie 532 nm ir ∆λ=0.88 nm, bet ∆ν=6.6×1011 Hz. 
Savukārt pie 1064 nm ∆λ=1.76 nm un ∆ν=4.65×1011 Hz. 
 Viens no mērījumu mērėiem bija noskaidrot, vai mūsu pikosekunžu impulsi der solitonu 
izveidei. Kā zināms, šajā gadījumā ir nepieciešami t.s. spektrāli ierobežoti impulsi [1, 26, 47]. 
Gausa formas impulsu gadījumā tas nozīmē, ka jāizpilda nosacījums [73] 
  

∆ν×∆t=0.44                                                       (7) 
Diemžēl šajā gadījumā ∆ν×∆t=22 un impulsi nav spektrāli ierobežoti. Iespējamie iemesli, 

kas ir jānovērš, var būt pārāk liels trokšĦu fons un parazītiska nesējfrekvences modulācija 
nelineāru optisku efektu dēĜ [73]. 
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3. Minimālā enerăija optiskajai inform ācijas pārraidei 

Darba trešajā nodaĜā ir veikts aprēėins, lai noteiktu minimālo enerăiju optiskās 
informācijas pārraides uztveršanai, jo ir svarīgi, cik lielā mērā var tālāk samazināt signāla jaudu 
optiskajos sakaru kanālos un noteikt, vai eksistē minimālā robežjauda. Kā zināms, signāla vidējā 
jauda optiskajos sakaru kanālos parasti nepārsniedz 1mW, bet maăistrālajos kanālos tā ir vēl  
mazāka - ar kārtu 10-3-10-1 mW [34, 41, 44]. Praktiski nozīmīgs ir jautājums, cik lielā mērā var 
tālāk samazināt signāla jaudu optiskajos sakaru kanālos un, vai eksistē minimālā robežjauda.  
 SaskaĦā ar esošajiem priekšstatiem minimālo signāla jaudu nosaka signāla-trokšĦa 
attiecība un ar to saistītā kĜūdu varbūtība q diskrētā informācijas simbolā (“0” vai “1”) uztveršanā 
[34]. KĜūdu izraisa dažādi trokšĦi, kā arī optisko impulsu mijiedarbe. Vienkāršākajā gadījumā 
pieĦem, ka visi traucējošie faktori ir ekvivalenti Gausa troksnim [34]. 
 Ja Ħem vērā tikai fotonu skroštroksni ( ko izraisa fotonu haotiskā ierašanās fotodetektorā), 
minimālo signāla jaudu var atrast no nosacījuma, ka viena informācijas bita pārraidei un 
uztveršanai ir nepieciešami 10 fotoni [68]. Tā ir t.s. fotodetektora jūtības kvantu robeža [65, 68]. 
No tās izriet formula minimālajai signāla jaudai Pmin , ja zināms, ka informācijas pārraides ātrums 
R (bit/s) un signāla fotonu enerăija hωs= h c/λs 

s
s

hc
RRP
λ

ω 1010min == h                                                (8) 

Formulā (7) π2/h=h , h=6.626x10-34 Js ir Planka konstante, c=3x108 m/s – gaismas izplatīšanās 
ātrums vakuumā, ωs-signāla leĦėiskā frekvence. Speciālgadījumā, kad λs=1550 nm, bet 
R=10Gbit/s=1010bit/s Pmin=1.28x10-5mW. 
 Šeit nepieciešams pievērst uzmanību uz vēl viena faktora eksistenci, kas liedz brīvi 
samazināt signāla jaudu P optiskā sakaru kanālā un kas vēl nav adekvāti novērtēts. Runa ir par 
termiskajiem fotoniem. Kā zināms, visi ėermeĦi, kuru absolūtā temperatūra ir T>0, izstaro 
elektromagnētiskos viĜĦus. Tas ir t.s. termiskais starojums [68]. Parasti Ħem vērā tikai termisko 
troksni fotodetektorā [68]. Tomēr termiskie fotoni izplatās arī pašā sakaru kanālā un iedarbojas uz 
fotodetektoru, izraisot uztveršanas kĜūdas. Tās var būt nozīmīgas, ja nepieciešams interesēties par 

5. att. YAG:Nd+3 pikosekunžu lāzersistēmas 1064 nm impulsu 
secības autokorelācijas funkcija, kas iegūta ar otrās kārtas harmonikas 
ăenerācijas metodi KDP kristālā. 
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Pmin. No fizikas viedokĜa šeit nākas saskarties ar t.s. informācijas-negentropijas principa izpausmi.
 Lai eksperimentā iegūtu informāciju ∆I bitu par fizikālu procesu sistēmu, tai ir jāpievada 
negatīva termodinamiskā enerăija (negentropija), kuras daudzums ∆N ir lielāks vai vienāds ar 
iegūto informāciju termodinamiskās vienībās ∆I, t.i., 
 

.2ln
~

IkIN ∆=∆=∆                                               (9) 
 
Vismazākais novērojumiem nepieciešamais negentropijas daudzums ir 
 

.2lnmin kN =∆                                                       (10) 
Šeit k=1.38x10-23J/K ir BolcmaĦa konstante.  

Pievadīt negentropiju nozīmē fizikālai sistēmai pievadīt augstākas kvalitātes enerăiju (t.i., 
ar mazāku entropiju) nekā siltuma enerăija. No termodinamikas [65] un sakarībām (8) un (9) 
izriet, ka, lai veiktu mērījumus, ir jāpārvar arī enerăētiskais slieksnis (Šenona slieksnis) [10]. 

 
2lnminmin kTNTE ≥∆=∆ ,                                   (11) 

 
kur T ir mērāmās sistēmas absolūtā temperatūra Pie T=20oC ∆Emin=2.81x10-21J. 

Apskatot diviska nesimetriska optiska sakaru kanāla modeli, aprēėiniem lietosim 
maksimāli vienkāršu sakaru kanālu modeli, kurā pa optisko sakaru līniju (optiskā šėiedra, brīva 
telpa) izplatās atsevišėi fotoni. 

Fotonu esamība vai neesamība noteiktā laika intervālā atbilst attiecīgi informatīviem koda 
simboliem “1” vai “0”. No informācijas pārraides ātruma viedokĜa šāda stratēăija ir optimāla [28]. 
Protams, tās efektivitāti ierobežo fotonu skroštroksnis, tomēr tā ietekmi var ievērojami mazināt ar 
nelineārās kvantu optikas metodēm. 

Vienkāršības dēĜ pieĦemsim, ka visi termiskie fotoni izplatās tajā pašā virzienā kā signāla 
fotoni un sasniedz fotodetektoru. Līdz ar to mēs pārspīlējam sakaru kanāla termisko fotonu 
ietekmi. Taču, kā redzēsim, tam nav lielas nozīmes optiskajos sakaru kanālos, kur pieĜaujams tikai 
mazas kĜūdu varbūtības q=10-6-10-10 [34]. 

Citus trokšĦus vērā neĦemsim. Tad optisko sakaru kanālu var raksturot ar 6. attēlā parādīto 
informatīvo simbolu pārvades shēmu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6. att. Informatīvo simbolu pārvades shēma diviskā nesimetriskā optiskā sakaru kanālā ar 
termiskajiem fotoniem. Tiek pārraidīts ziĦojumu ansamblis A={a1,a0} ar to apriorajām 
varbūtībām p(a1)=p(a0)=0.5, bet uztverts tiek ziĦojumu ansamblis B={b1,b0}. Diviskā kodā a1 un 

 p(a1)=0.5 

p(a0)=0.5 

p(b0/a1)=0 

p(b1/a0)=q 
a0 

a1  b1 

b0 

 p(b1/a1)=1 

 p(b0/a0)=q-1 
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b1 atbilst simbolam “1”, bet a0 un b0 – simbolam “0”. Shēmā parādīts nosacītās ziĦojumu pārvades 
varbūtības. q≠0 ir kĜūdas varbūtība, ko rada termiskie fotoni. 
 

SaskaĦā ar to, kĜūda rodas tikai tad, ja pārraidīts simbols “0”, bet tā vietā tiek uztverts 
termiskais fotons, kas tiek detektēts kā “1”. L īdzīgi kĜūda rodas simbola ”1” gadījumā. PieĦemsim 
arī, ka simbolu “1” un “0” pārraide ir vienādi varbūtīga. 
 Tā kā kanāls ir trokšĦains, uztvertā informācija ir relatīva, jo ziĦojumu ansambĜi B un A ir 
atšėirīgi.  
 Atradīsim kĜūdu varbūtību q. PieĦemot, ka termiskā starojuma spektrālā atkarība ir tāda 
pati kā absolūti melna ėermeĦa starojumam. Tad termodinamiskā līdzsvara stāvoklī termisko 
fotonu skaits spektrālajā intervālā no ω līdz ω+dω ir [68]: 
 

1exp
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32
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πω
h

 ,                                              (12) 

 
kur ω ir termisko fotonu leĦėiskā frekvence, bet V ir optiskā sakaru kanāla tilpums. 
Pilns termisko fotonu skaits tilpumā V ir [68]: 
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 Ja V=1 cm3, T=20oC, tad N=5.1x108. Tādā kārtā termisko fotonu ir daudz vairāk nekā 
signāla fotonu, kuru skaits dotajā laika intervālā ir 0 vai 1. 
 KĜūdu radīs tie termiskie faktori, kuru enerăija būs pietiekama, lai fotodetektora materiālā 
(pusvadītājā) radītu elektronus un caurumus. Tas nozīmē, ka jābūt izpildītam nosacījumam  
 

hω≥Eg,                                                      (14) 
 
kur Eg - fotodetektora aizliegtās enerăētiskās zonas platums. Tā būtībā ir fotodetektora sliekšĦa 
enerăija. ĥemot vērā iepriekš minēto, kĜūdu varbūtība ir: 
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 ,                     (15) 

 
kur  ωg=Eg/ h , xg=Eg/kT. 

SaskaĦā ar pieĦēmumu, viens signāla fotons pārnes vidēji I(A,B) bitus. Relatīvās 
informācijas I(A,B) aprēėins 2. attēla nesimetriskajam kanālam dod izteiksmi:  

).1ln(
2ln2

1

1
ln

2ln2
1),( q

q

qq
BAI +−

+
+=                                 (16) 

 
  Tā kā pārraide pēc dotā modeĜa notiek pa vienam fotonam, tad minimālā nepieciešamā 

enerăija viena informācijas bita pārraidei ir: 
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),( BAI

Eg=ε .                                                           (17) 

 
Lielums ε raksturo informācijas pārraides maksimālo enerăētisko efektivitāti. 
 Kā redzams no (15) q ir atkarīga no Eg, tad ε ir nelineāra Eg funkcija (7. att.). Šai funkcijai 
ir minimums pie Eg/kT=4, kas vienāds ar εmin=6.5 kT/bit. Tas nozīmē, ka pie T=20oC vismazākā 
viena bita pārraidei nepieciešamā enerăija ir 2.63x10-20J un ka jālieto fotodetektors arī 
Eg=4kT=0.10eV. 

 
 
7. att. Minimālais enerăijas patēriĦš viena bita informācijas pārraidei optiskajā sakaru kanālā 
atkarībā no fotodetektora materiāla aizliegtās zonas platuma. Enerăija izteikta kT vienībās, kur 
k=1.38x10-23 J/K - BolcmaĦa konstante, T-kanāla absolūtā temperatūra. Ja T=20oC,  
kT=4.05x10-21J. 
 

 Ja pārraides ātrums ir R, tad minimālā signāla jauda ir: 
 

Pmin=Rε.                                                       (18) 
 

 No šiem aprēėiniem redzams, ka ε un  Pmin mainās samērā maz, ja q <<10-1 un mainās par 
daudzām kārtām. Tas attaisno nodaĜas sākumā izdarītos tuvinājumus. 

Tādā kārtā teorētiski analizējot termisko fotonu ietekmi uz informācijas pārraides ātrumu 
un tās enerăētisko efektivitāti optiskajā sakaru kanālā, redzams, ka termisko fotonu esamība 
nosaka minimālā enerăiju, kas nepieciešama viena bita pārraidei ε un atbilstošo minimālo signāla 
jaudu Pmin=Rε, kā arī nepieciešamo fotodetektora materiāla aizliegtās enerăētiskās zonas platumu 
Eg. Absolūti mazākās ε un Pmin vērtības atbilst Eg=4kT un kĜūdas varbūtība q=0.20, 
ε=6.5kT/bit=2.6x10-20J/bit, ja T=20oC. Pie Eg=26 kT, q=10-9 un ε=26kT/bit. Novērtējot pēc kārtas 
var teikt, ka ε≈10-19J/bit plašā kĜūdu varbūtību diapazonā q=10-3÷10-15. Šī signāla minimālās 
jaudas robeža, ko nosaka informācijas-negentropijas princips, var kĜūt praktiski nozīmīga, ja tiks 
radīti fotodetektori ar mazāku kvantu robežu nekā esošie. 

 
 
 

ε, kT/bit. 

Eg/kT 
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4. NELINEĀRO ZUDUMU IZP ĒTE OPTISKAJĀS ŠĖIEDRĀS PIKOSEKUNŽU 
IMPULSU GAD ĪJUMĀ 

Šajā nodaĜā aprakstīti eksperimentu rezultāti optiskajās šėiedrās pikosekunžu impulsu 
gadījumā, un veikta eksperimentu analīze. Pamatojoties uz mērījumiem un aprēėiniem, tika 
secināts, ka nelineāro optisko zudumu pieaugums ir divfotonu absorbcijas dēĜ no defektu 
līmeĦiem, jo SiO2 aizliegtās zonas platums 9.0 eV ir tiešai divfotonu absorbcijai [24].  

1 2 3 4 5

iI I

 
 
 
 
 

 
Eksperimenti tika veikti ar divkanālu pikosekunžu lāzerspektrometru. Mērījumus veicām 

pie viĜĦu garumiem 532 nm un 1064 nm ar impulsu atkārtošanās frekvenci 2 Hz. Tika izmantots 
arī trešais pastiprinātājs un KDP frekvences dubultotājs Gaismas intensitāte OŠ bija robežās no 
0.50 līdz 6.50 GW/cm2. 

Šėiedras ieejā un izejā impulsu enerăija mērīšanai tika izmantotas divas mērierīces - 
vidējās jaudas mērītājs (VJM) un kalorimetriskais enerăijas detektors KUM-1 un 
mikroampērmetrs Φ118. Tā kā parametru mērīšana balstās uz jaudas mērījumiem, eksperimentu 
laikā tika konstatēts, ka kalorimetriskais jaudas mērītāja KUM-1 jutība ir pārāk maza, jo 
pikosekunžu impulsu secība ir ar atkārtošanās frekvenci frep=2Hz un ir jāpēta šo impulsu 
izplatīšanās optiskajās šėiedrās. TādēĜ turpmāko eksperimentu gaitā tika izmantots tikai VJM. 
Gaismas caurlaidības mērījumu precizitāti galvenokārt noteica lāzerimpulsu vidējās enerăijas 
stabilitāte, kas bija aptuveni 20% robežās. 

2 3

0.05 ml
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01
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5m
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0.03 mF=50mm

o75.2=θ

 
 

 
 

Katra atsevišėa impulsa jaudas noteikšana ar izmantoto aparatūru nebija iespējama, un 
tāpēc tika mērīta vidējā jauda šėiedras ieejā 1P . Aprēėinos tika konstatēts, ka mērījumu kĜūda ir 
5% robežās. Lai noteiktu impulsa jaudu, izmantota formula 

1P
T

P
imp

imp ⋅=
τ

,                                                   (19) 

kur T=0.5 s - impulsu atkārtošanās periods, τimp=25 ps - impulsu garums. 

8. att. Optisko zudumu eksperimetālo mērījumu shēma pikosekunžu impulsu gadījumā. 
1- lāzers; 2- fokusējošā lēca; 3- optiskā šėiedra; 4- fotodetektors ; 5-indikators; I i – gaismas 

intensitāte ieejā; I- gaismas intensitāte izejā. 

9.att  Gaismas ievadīšana šėiedrā. 
2- fokusējošā lēca; 3- optiskā šėiedra; l- šėiedras garums. 
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Lai pētītu nelineāros zudumus šėiedrā, nepieciešams zināt starojuma intensitāti. To var 
aprēėināt pēc formulas 

S

P
I imp

i = ,                                                      (20) 

kur S – šėiedras serdes laukums. 
Zinot pikosekunžu impulsu vidējo jaudu šėiedras ieejā un izejā (attiecīgi 1P  un 2P ), 

iespējams noteikt šėiedras gaismas caurlaidību 

1

2

P

P
=τ                                                         (21) 

un gaismas vājinājumu τ1 , no kura var tālāk izrēėināt gaismas zudumus pētāmajā šėiedrā 

τ
α

1
lg10= .                                                 (22) 

Analizējot eksperimentos iegūtos rezultātus, var secināt, ka gaismas vājinājuma atkarība 
no krītošās gaismas intensitātes apskatītajā intensitātes diapazonā ir tuva lineārai, tādēĜ mērījumu 
izkliedes minimizēšanai var lietot vismazāko kvadrātu metodi [51, 75]. Tas nozīmē, ka gaismas 
vājinājuma atkarību no intensitātes var aprakstīt ar formulu 

iIba ⋅+=′)/1( τ  ,                                             (23) 

kur a un b ir lineārās regresijas koeficienti, kas aprēėināti pēc izteiksmēm 
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Eksperimentos tika izmantotas četras pakāpjveida optiskās šėiedras: daudzmodu šėiedra 
CKP-800 (ar 800 µm serdes diametru un 900 µm pārklājuma diametru), CKP-1300 (ar 1300 µm 
serdes diametru un 1700 µm pārklājuma diametru), 62.6/125 µm (ar 62.5 µm serdes diametru un 
125 µm pārklājuma diametru) un vienmodas 9/125 µm (ar 9 µm serdes diametru un 125 µm 
pārklājuma diametru) telekomunikāciju šėiedras. Mērījumu precizitāte bija 3.5% CKP-800 un 
CKP-1300 šėiedrām un 35% telekomunikāciju šėiedrām. Mērījumu rezultātu izkliedi var skaidrot 
ar lāzera darbības nestabilitāti, jo mērījumi tika atkārtoti daudzas reizes.  

Kā jau tika minēts, faktiskā šėiedras caurlaidība 

 
i

t
act P

P

η
τ =                                                          (26) 

bija augstāka tādēĜ, ka ievadāmās gaismas efektivitāte: 

  
i

c

P

P
=η                                                           (27) 

(Pc šėiedrā ievadāmās gaismas jauda) ir mazāka par vienu. Zudumi šėiedrā tiek raksturoti ar 
lielumu 1/τ.. Šo lielumu lietot ir izdevīgi mūsu gadījumā, jo tas ir proporcionāls gaismas jaudas 
intensitātes pīėim divfotonu absorbcijas gadījumā, un tas būtu nepieciešams, lai vēlāk labāk 
varētu salīdzināt ar nanosekunžu impulsu gadījumā iegūtos rezultātus. Gaismas impulsa 
intensitāte šėiedras ieejā tika aprēėināta pēc formulas: 
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kur frep= 2 Hz - impulsa atkārtošanās frekvence, τp - impulsa ilgums (25 ps pie 532 nm, bet 35 ps 
pie 1064 nm) , r - efektīvais stara rādiuss, kur r = rcore, ja r foc > rcore un r = r foc , ja r foc < rcore.  r foc 
=200 µm - fokusa laukuma rādiuss, kas tika izmērīts ar mikrometrisko spraugu. Pikosekunžu 
mērījumu rezultāti apkopoti 10. – 13. attēlā. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

11. att. Zudumu atkarība no krītošās gaismas intensitātes daudzmodu šėiedrai ar serdes diametru 
62.5 µm un apvalka diametru 125 µm pie 532 nm, 2 Hz, 25 ps. 

10. att. Zudumu atkarība no krītošās gaismas intensitātes daudzmodu šėiedrai CKP-800 
ar serdes diametru 800 µm un apvalka diametru 900 µm pie 532 nm, 2 Hz, 25 ps. 

I i, ·109 W/cm2 

I i, ·1011 W/cm2 

12. att. Zudumu atkarība no krītošās gaismas intensitātes daudzmodu šėiedrai ar serdes 
diametru 9 µm un apvalka diametru 125 µm pie 532 nm, 2 Hz, 25 ps. 
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No iegūtajiem mērījumiem un aprēėiniem redzami zudumi OŠ atkarībā pētītajā 

intensitātes diapazonā no 109-1013 W/cm2 – pieaugot I i intensitātei, pieaug arī zudumi 1/τ. Šėiedrai 
CKP-800 šī atkarība ir robežās no (0.5÷4) x 104 W/cm2, turpretī telekomunikāciju OŠ tā strauji 
pieaug pie intensitātēm, sākot no 1011 W/cm2. Atkarība saglabājas, arī mainoties viĜĦa garumam. 
Apskatītā diapazona robežas noteica izmantotās aparatūras iespējas. Tā kā eksperimenti tika 
atkārtoti vairākas reizes ilgākā laika periodā un tika iegūti salīdzināmi rezultāti, var secināt, ka 
ārējo apstākĜu ietekme un iespējamā optiskā caursite šėiedrās nevarēja izsaukt optisko zudumu 
palielināšanos, jo paliekoša šėiedras caurlaidības samazināšanās netika novērota. 

Līdz ar to nepieciešams noskaidrot, kādi NOE šajā gadījumā ietekmē vājinājuma atkarību 
no intensitātes. Lai noskaidrotu, vai ietekmi uz impulsa izplatīšanos ir atstājis nelineārās laušanas 
koeficienta izmaiĦas, nepieciešams aprēėināt tā atkarību no intensitātes [58] 

 
 ∆n=n2Is  ,                                               (29) 

 
kur Is - gaismas intensitāte OŠ, n2- nelineārais laušanas koeficients, kur gaismas intensitāti šėiedrā 
var aprēėināt pēc šādas vienādības:  
 

                                                              Is  = (1 – R)Ii ,                                         (30) 
 

kur R- atstarošanās koeficients no virsmas šėiedra-gaiss. 
Kausētam Si pie viĜĦa garuma λ=532 nm sākotnējais laušanas koeficients n0=1.46, bet 

nelineārais laušanas koeficients n2=+ 3.2⋅10-16 cm2/W [21, 40]. Aprēėinot nelineārās laušanas 
koeficienta izmaiĦas ∆n eksperimentos apskatītajiem paraugiem, var secināt, ka CKP šėiedrām to 
lielums nepārsniedz 1.13⋅10-6, bet telekomunikāciju šėiedrām 0.96⋅10-2. Tā kā SiO2 ∆n>0 
nelineārās laušanas koeficienta izmaiĦas nevar palielināt zudumus, jo palielinās šėiedras skaitliskā 
apertūra NA (pieĦemot, ka galvenokārt mainās serdes laušanas koeficients n1) (sk.41. formulu).  

Pašfokusēšanās sliekšĦa jaudas aprēėins pēc formulas (24.7) no [71] dod sliekšĦa jaudu 
4.3⋅1010 W. Tas ir daudz mazāk nekā mūsu eksperimentos. 

Zudumu palielināšanos krītošās gaismas intensitātes pieauguma rezultātā varēja izsaukt 
defektu centru rašanās šėiedrā. Šėiedras caurlaidību var aprēėināt pēc formulas [3] 

13.att. Zudumu atkarība no krītošās gaismas intensitātes daudzmodu šėiedrai CKP-
800 pie 1064 nm, 2 Hz, 35 ps. 

 

I i, ·109 W/cm2 
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( ) leR χτ −−= 21 ,                                           (31) 
 

kur χ=Ndef ·σ, l – šėiedras garums, σ - defekta absorbcijas šėērsgriezuma laukums (σ  
parasti ir robežās 10-16 – 10-18 cm2). 

No izteiksmes (31) redzams, ka defektu koncentrācija Ndef ir apgriezti proporcionāla 
šėiedras caurlaidībai, t.i., Ndef~1/τ. Savukārt pēc mērījumiem redzams, ka 1/τ~Ii. Tātad, pilnīgi 
iespējams, ka novērotais vājinājuma pieaugums ir saistīts ar defektu centru rašanos šėiedrā. 
Tomēr paliekoši defekti netika novēroti, jo caurlaidība paliekoši neizmainījās (sk. 10. līdz 12. 
att.), līdz ar to iespējami tikai īslaicīgi defekti. 

Kā vēl viens iespējamais NOZ cēlonis var būt divfotonu absorbcija. Kā zināms absorbcijas 
koeficients šėiedrā χ aug proporcionāli gaismas intensitātei OŠ Is saskaĦā ar izteiksmi [2]: 

 
                                                χ = χ0 + χ2 Ii ,                                                   (32) 

 
kur χ0 ir šėiedras lineārais absorbcijas koeficients, χ2 ir nelineārais divfotonu absorbcijas 
koeficients. 

Var uzskatīt, ka gaisma šėiedrā izplatās nevis pa lauztu līniju, bet gan pa taisni z-ass 
virzienā (gaismas nolieces leĦėis pret šėiedras asi nepārsniedza 1.9o). Šādā gadījumā gaismas 
intensitātes izmaiĦas Is apraksta diferenciālvienādojums. Gaismas intensitāte šėiedrā var tikt 
aprēėināta pēc šādas diferenciālās izteiksmes: 

 

,2
20 ss

s II
dz

dI
χχ −−=                            (33) 

 
kur χ0 – lineārais absorbcijas koeficients, χ2 – divfotonu absorbcijas koeficients. 

Pie z = 0 I i varam atrast sakarību starp intensitāti šėiedras ieejā I i un šėiedrā Is : 
 

I i = (1 – R)⋅Is,                                             (34) 
 
Līdzīga izteiksme sanāk šėiedras izejas intensitātei ar z = L (L šėiedras garums) I iz un I i  
 

I iz = (1 – R)⋅I i,                                             (35) 
 
No formulām 34-36. iegūst šādu izteiksmi: 
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 ,                                           (36) 

 
kur τ = I i/I iz (gaismas intensitāte šėiedras ieejā un izejā), τ0 – sākotnēja gaismas I i/I iz 

vērtība un sākotnējā gaismas caurlaidība ir: 

( ) leR 02
0 1 χτ −−=  un                                                 (37) 
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    - gaismas vājinājuma nelineārā daĜa. 

 Eksperimentos apskatītajos gadījumos vienlaicīga tieša absorbcija ar divu 1064 nm (1.165 
eV) vai 532 nm (2.33 eV) lāzeru fotonu nav iespējama, jo aizliegtās zonas platums kvarcam 
(SiO2) ir 9.00 eV [24], kura pārsniedz divu fotonu lāzeru kopējo enerăiju. Jebkurā materiālā ir 
sastopami dažādi defekti - piemaisījumu atomi, kristāliskā režăa bojājumi. Intensīvu pikosekunžu 
impulsu ietekmē kĜūst iespējamas divfotonu kvantu pārejas. Tas nozīmē, ka kvanti var pāriet no 
defektu līmeĦiem. Līdz ar to arī eksperimentos intensīvu pikosekunžu impulsu ietekmē kĜūst 
iespējamas divfotonu kvantu pārejas, un absorbcija ir iespējama no defektu līmeĦa uz vadāmības 
zonu (15. att. A, C) vai no valences zonas uz defektu līmeni (15. att. B, D). Šādi defekti var būt 
šėiedrās (tie neietekmē 1300 nm un 1550 nm gaismas izplatīšanos) un var rasties spēcīgas 
gaismas iespaidā.  

 
14. att. Divfotonu absorbcija ar defektu centru starpniecību. Intensīvu pikosekunžu 

impulsu ietekmē kĜūst iespējamas šādas kvantu pārejas (donori (A, C) - vadāmības zona; valentā 
zona - akceptori (B, D)). 

 
Visu paraugu mērījumu aprēėinātie lineārie un nelineārie vājinājuma koeficienti apkopoti 

2. tabulā. 

2. tabula.  

Iegūtie lineārie un nelineārie absorbcijas koeficienti šėiedrās.  
9/125 µm 62.5/125 µm CKP-800 CKP-800 CKP-1300 

 
 

Λ=532nm λ=532nm λ=532nm λ=1064nm λ=532nm 
χ0 , 10-4 cm-1 2.58 9.66 1.5 23.1 2.86 

χ2 , 10-12cm/W 4.82⋅10-5 2.94⋅10-3 0.72 0.77 1.17 
 

Veiktie aprēėini rāda, ka ir jūtama nelineāro optisko efektu ietekme. No izmērītajām 
zudumu atkarībām no krītošās gaismas intensitātes I i izriet, ka pie 532 nm zudumi pieaug par 10% 

E, eV 
 

 

9.0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      0 
 
 

       

Vadāmības zona 

Valentā zona 

2.33 

 1.165 

A       B   C   D 
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pie I=144 MW/cm2 CKP šėiedrai un pie 1.39 GW/cm2  telekomunikāciju šėiedrām, bet pie 1064 
nm attiecīgi  I=13.4 MW/cm2 CKP šėiedrām. No 5. tabulā apkopotajiem rezultātiem var secināt, 
ka vājinājuma lineārā daĜa ir par vairākām kārtām lielāka par nelineāro daĜu visām pētītajām 
šėiedrām. Telekomunikāciju OŠ NOZ ir ievērojami mazāki kā CKP, kas vēlreiz pierāda, ka tās 
nav izmantojamas signālu pārraidei lielos attālumos. Salīdzinoši lielais nelineārais vājinājums 
norāda uz daudz lielāku defektu centru koncentrāciju. Novērojams krass vājinājuma lineārās daĜās 
palielinājums, iedarbojoties uz šėiedru CKP-800 ar infrasarkano gaismu (λ=1064 nm) - šīs 
šėiedras nav paredzētas izmantošanai sakaru sistēmās, bet gan medicīnā, kur jāpārraida gaisma 
redzamajā diapazonā nelielos attālumos. Dotajos šėiedru paraugos pie 532 nm praktiski nav 
iespējama solitonu režīma realizācija, jo OŠ ir liela defektu koncentrācija un līdz ar to pārāk liela 
nelineārā absorbcija, kas aprakstīts arī eksperimentos ar pikosekunžu lāzerspektrometru pie 1064 
nm. 

 
 

5. NELINE ĀRO ZUDUMU IZP ĒTE OPTISKAJĀS ŠĖIEDRĀS NANOSEKUNŽU 
IMPULSU GAD ĪJUMĀ 

 
Piektajā nodaĜā aprakstīti eksperimenti, kas veikti, izmantojot nanosekunžu lāzersistēmu 

un veicot optisko šėiedru caurlaidības izmaiĦu izpēti nanosekunžu lāzerimpulsu gadījumā. Šajā 
nodaĜā ir izvirzīts skaitliskās apertūras fotoinducētu izmaiĦu un absorbcijas piesātināšanās 
modelis, lai izskaidrotu zudumu nemonotono atkarību no gaismas intensitātes. Eksperimenti tika 
veikti ar nanosekunžu impulsa garuma YAG:Nd3+ lāzeru ar elektronisko labuma Q vadību pie 
augstām intensitātēm (3 ÷ 125)⋅106 W/cm2 , intensitātes diapazonu izvēloties lāzera iespēju 
robežās un izmantojot pirmo ar viĜĦu garumu λ1 = 1064 nm. Otrā harmonika λ2 = 532 nm tika 
izmantota justēšanai, jo intensitāte šėiedras izejā, mērot ar Scientech Vector H410 jaudas 
mērītāju, bija par mazu. Gaismas jauda tika mainīta robežās no 3 līdz 125 MW. Mērījumi notika 
pie trim dažādām frekvencēm (f1 = 12.5 Hz, f2 = 25 Hz un f3 = 50 Hz). Lāzera impulsa garums 
bija τ = 15 ns pie pamatstarojuma viĜĦu garuma 1064 nm un impulsa atkārtošanās frekvenci 12.5 
Hz. Otrās harmonikas pārveidošanai tika izmantots nelineārais kristāls litija niobāts (LiNbO3). 

Eksperimentos, tāpat kā pikosekunžu gadījumā, tika izmantotas četras pakāpjveida 
optiskās šėiedras: daudzmodu šėiedra PWF-800 (ar 800 µm serdes diametru un 900 µm 
pārklājuma diametru), CKP-1300 (ar 1300 µm serdes diametru un 1700 µm pārklājuma diametru), 
62.6/125 µm (ar 62.5 µm serdes diametru un 125µm pārklājuma diametru) un vienmodas 9/125 
µm (ar 9 µm serdes diametru un 125 µm pārklājuma diametru) telekomunikāciju šėiedras. 
Mērījumu shēma uzdota 15. un 16. attēlos. 

Mērījumi tika veikti, izmantojot Scientech Vector H410 jaudas mērītāju un Agilent 8163B 
multimetru. Gaisma tika fokusēta šėiedrās ar F=16 cm lēcu (16. att.). Spektra platums līmenī, kas 
ir viena puse no maksimuma (FWHM), bija 400 µm, un tas tika mērīts ar mikrometriskās 
spraugas metodi. Mērījumu precizitāte bija 3.5% PWF-800 un CKP-1300 šėiedrām un 35% 
telekomunikāciju šėiedrām. Mērījumu rezultātu izkliedi var skaidrot ar lāzera darbības 
nestabilitāti, jo mērījumi tika atkārtoti daudzas reizes. 
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1- lāzers; 2-optisko filtru iekārta; 3- fokusējošā lēca; 4- optiskā šėiedra; 5- fotodetektors ; 6-

indikators; I i – gaismas intensitāte ieejā; I- gaismas intensitāte izejā. 
 
 

 
 
 

Eksperimentālie rezultāti redzami attēlos 17-20. 
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17. att. Zudumu atkarība no krītošās gaismas intensitātes daudzmodu šėiedrai šėiedrai CKP-
1300  ar serdes diametru 1300 µm un apvalka diametru 1700 µm pie 1064 nm, 12.5 Hz, 15 ns 

 

15. att.  Ekspermentālo mērījumu shēma optiskajiem zudumiem šėiedrās nanosekunžu impulsu 
gadījumā. 

 

16. att. Gaismas ievadīšana šėiedrā. 
2- fokusējošā lēca; 3- optiskā šėiedra; l- šėiedras garums. 
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21. att. Zudumu atkarība no krītošās gaismas intensitātes vienmodas šėiedrai ar serdes 
diametru 9 µm un apvalka diametru 125 µm pie 1064 nm, 12.5 Hz, 15 ns. 
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19. att.  Zudumu atkarība no krītošās gaismas intensitātes daudzmodu šėiedrai ar serdes 
diametru 800 µm un apvalka diametru 900 µm pie 1064 nm, 12.5 Hz, 15 ns. 
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20. att. Zudumu atkarība no krītošās gaismas intensitātes daudzmodu šėiedrai ar serdes 
diametru 62,5 µm un apvalka diametru 125 µm pie 1064 nm, 12.5 Hz, 15 ns. 
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Nanosekunžu impulsu gadījumā pamatā tika novērota iegūto rezultātu izkliede (zudumi 
atkarībā no krītošās gaismas intensitātes), ieskaitot par zudumu samazināšanos. Šie negaidītie 
rezultāti tika pārbaudīti, daudzkārt veicot atkārtotus eksperimentus, maksimāli cenšoties 
izvairīties no mērījumu kĜūdām (piemēram, pārbaudot filtru nelinearitāti, fotodetektorus utt.) Kā 
redzams no iegūtajiem rezultātiem, atšėirībā no pikosekunžu mērījumiem un aprēėiniem, kad 
nelineāro efektu ietekme vienmērīgi palielinājās, nanosekunžu gadījumā tika novērota ne tikai 
nevienmērīga gaismas izplatīšanās atkarībā no krītošās gaismas intensitātes, bet arī izplatīšanās 
pastiprinājums. Lielas atšėirības tika novērotas, veicot mērījumus – konstatējām fotoinducēto 
zudumu samazināšanos par 15-42% to pieauguma vietā. 

Teorētiskā rezultātu analīze parādīja, ka ir vairāki iespējamie zudumu iemesli. Pirmais 
iemesls ir tas, ka nanosekunžu impulsu gadījumā ir lielāka termiskā ietekme, kas izsauc laušanas 
koeficienta izmaiĦas un līdz ar to - arī šėiedras skaitliskās apertūras un gaismas ievadīšanas 
nosacījumu izmaiĦas. Otrkārt, fototermiskās lēcas efekts izsauc gaismas saiti šėiedrā. Tas ir īpaši 
izteikts telekomunikāciju šėiedrām, kad apvalka modas ietekmē serdes modas. Treškārt, 
piemaisījumu (Fe, Pt) radītais fotoinducētais piesātinājums samazina absorbciju. Pie intensitātēm, 
kuras lielākas par 200 MW/cm2, kĜūst nozīmīgi tādi nelineārie zudumi kā defektu līmeĦa 
divfotonu absorbcija. Lai veiktu gala secinājums par nevienmērīgo impulsu izplatīšanos šėiedrās 
nanosekunžu impulsu gadījumā un iespējamiem to izmaiĦu mehānismiem, nepieciešams veikt vēl 
papildu eksperimentus un aprēėinus  

Aprēėini parāda, ka ir jūtama nelineāro efektu ietekme, bet tā kā šo eksperimentu 
gadījumā ir novērojama lielāka mērījumu rezultātu izkliede, un tā nav dominējoša. ĥemot vērā to, 
ka vidējā jauda ir daudz lielāka, salīdzinot ar pikosekunžu impulsiem (aptuveni attiecīgi 100 mW 
un 2 mW) un daudz zemāka maksimumsjauda (apmēram 0.5 MW un 40 MW). Tas Ĝauj secināt, 
ka termiskā ietekme ir ievērojami lielāka un kĜūst būtiskāka par nelineāro efektu ietekmi.  

No aprēėiniem izriet, ka serdē (un, iespējams, arī apvalkā) temperatūras pieaugums ir 
aptuveni par 60 K, un, bez tam, tas ir vēl lielāks šėiedras polimēru daĜā. Lai apskatītu termisko 
efektu ietekmi abos gadījumos, jāaprēėina temperatūras pieaugumu serdē ∆T divos gadījumos – 
viena impulsa gadījumā un impulsu rindas gadījumā. Ja viena gaismas impulsa ilgums τp ar 
maksimumintensitāti I i tiek absorbēts šėiedras serdē, tad no siltuma bilances vienādojuma izriet, 
ka: 
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kur K ir absolūtās absorbcijas koeficients, n1 ir serdes laušanas koeficients, ch ir silīcija stikla 
siltumietilpība, ρ ir blīvums, , c=3×108 m/s gaismas izplatīšanās ātrums. 

Aprēėinot ∆T1 viena nanosekunžu impulsam, piemēram, šėiedrā PWF-800 (K=0.53) pie 
n1>1.48, ch=892 J/(kgK), ρ=2.21×103 kg/m3 [21]. No formulas (28) pie P1=

 100 mW, frep=12.5 
Hz, τp=15 ns, r=400 µm iegūst I i=1.06×108 W/cm2. Ievietojot šo intensitātes vērtību vienādībā 
(38), atrod ∆T1=1.4×10-3 K un I i=7.95×109 W/cm2 ∆T1=0.105 K. Līdz ar to var secināt, ka 
šėiedras serdes sasilšana ir maznozīmīga. 

Turpinot šėiedras uzsilšanas aprēėinus nanosekunžu impulsu rindas gadījumā, izmanto formulu 
nepārtrauktas gaismas starojumam [75].  

k

rIK
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kur K ir siltuma vadītspēja. Šī vienādība ir derīga, ja r= rfoc < rcore. To var pārvērst šādā formā: 
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kura šajā gadījumā ir daudz ērtāka aprēėinos. Tad šėiedrai PWF-800 pie K=0.53, k=1.46 W/(mK), 
r=200 µm var atrast ∆T=58 K nanosekunžu impulsu rindas gadījumā (P1=

 100 mW), no kā 
redzams, ka termiskie efekti nanosekunžu impulsu rindas gadījumā ir nozīmīgi.  

Temperatūras pieaugums šėiedras serdē palielina laušanas koeficientu (n1) tā kā SiO2 
dn1/dτ=+1.13×10-5 K-1 [15]. Temperatūras pieaugums palielina staru laušanu un maina serdes 
laušanas koeficientu aptuveni par 5x10-3, un šīs izmaiĦas maina šėiedras skaitlisko apertūru, kā 
rezultātā mainās gaismas izplatīšanās nosacījumi. Šėiedras serdes temperatūras pieaugums 
attiecīgi pie ∆T=58K ir ∆n1=1.13×10-5 ּ58=6.65×10-4. un tas ietekmēs šėiedras skaitlisko apertūru  

2
2

2
1 nnNA −=                                                     (41) 

kur n2 ir apvalka laušanas koeficients. No izteiksmes (41), diferencējot un pieĦemot n1≈n2 , var 
iegūt, ka NA izmaiĦas ir  
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PieĦemot, ka raksturīgākā vērtība n1-n2=0.01 un ∆n1=6.65×10-4 no vienādības (43), var viegli 
aprēėināt, ka δ(NA)=3.3%. Fotoinducētās skaitliskās apertūras izmaiĦas spēlē būtisku lomu pie 
gaismas ievadīšanas šėiedrā efektivitātes η, kura ir proporcionāla (NA)2 [13, 23]. Relatīvā η ir 
δη=2δ(NA)=6.6%. Tas sakrīt ar 1/τ samazināšanos par 13% šėiedrai PWF-800 (sk. 19.att.). Šis 
nanosekunžu impulsu rindas fotoinducētais siltums šėiedrā var samazināt zudumus skaitliskās 
apertūras un gaismas ievadīšanas efektivitātes palielināšanās dēĜ. Principā serdes laušanas 
koeficienta palielinājums var būt arī daĜa no nelineārā laušanas koeficienta n2=2.9×10-16 cm2/W 
[33]. Attiecīgais ∆n1=n2I i=1.42×10-7 mūsu eksperimentos ir pārāk nenozīmīgs lielākām 
nanosekunžu impulsu maksimumjaudām I=490 MG/cm2. Kā viens no iespējamiem mehānismiem 
caurlaidības fotoinducētam pieaugumam šėiedrā saistīts ar fototermiski inducētām laušanas 
koeficienta izmaiĦām, kuras rada fototermisko lēcas efektu. Gausa sadalījuma formas gadījumā 
lāzera gaismas intensitātes pīėi (mūsu gadījumā - noteikti ar mikrometriskās spraugas metodi) 
līdzīgos telpiskos formas modeĜos izsauc laušanas koeficienta pieaugumu serdē (it īpaši 
telekomunikāciju šėiedrām, kur serdes diametrs ir mazāks par fokālās spraugas diametru) un 
apvalkā. Fototermiskā lēca rodas pie lielākām gaismas koncentrācijām šėiedrā [36, 37]. Šis efekts 
ir izteikts telekomunikāciju šėiedrām, kad fototermiskā lēca apvalkā ierosina papildu modas 
serdē. Apvalka modas ienes savu ietekmi gaismas pārvadē, palielinot caurlaidību [39].  

Cits iemesls, kādēĜ iespējams fotoinducēts šėiedras caurlaidības pieaugums, ir piemaisījumu 
radītā absorbcijas piesātinājums. Tādi piemaisījumi kā Fe, Pt būtiski ietekmē gaismas izplatīšanos 
šėiedrā pie viĜĦa garuma 1064 nm [48, 54]. SaskaĦā ar divu līmeĦu vienādojumu, kur piemaisīju 
koncentrācija ir N0, blakus esošā absorbcijas šėērsgriezums, σ - fotoinducētā absorbcija un 
emisija ir aIi, un elektronu dzīves ilgums ir τexc, var iegūt, ka absorbcijas koeficients ir: 
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Vienkārši aprēėini rāda, ka šėiedrai PWF-800, kura tika izmantota arī kā piemērs iepriekšējos 
aprēėinos, 8% zudumu izmaiĦas izsauc absorbcijas koeficienta izmaiĦas tikai par 5×10-5 cm-1. 
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6. PIKOSEKUNŽU UN NANOSEKUNŽU L ĀZERIMPULSU IZPLAT ĪŠANĀS 
OPTISKAJĀS ŠĖIEDRĀS ĪPATNĪBU SALĪDZINĀJUMS 

 
Darba sestajā nodaĜā ir veikts pikosekunžu un nanosekunžu izplatīšanās optiskajās 

šėiedrās salīdzinājums. Atšėirībā no pikosekunžu impulsu gadījuma, kad nelineāro efektu ietekme 
monotoni palielinājās, pieaugot gaismas intensitātei, nanosekunžu gadījumā tika novērota 
nevienmērīga optisko zudumu atkarība no krītošās gaismas intensitātes. Šīs atšėirības ir skaidrotas 
ar nanosekunžu impulsu mazāku intensitāti un lielāku enerăiju salīdzinājumā ar pikosekunžu 
impulsiem.  

Literatūrā bieži tiek uzsvērts, ka viens no nelineāro zudumu cēloĦiem ir optiskās šėiedras 
bojājumi [1-6, 36-39]. Eksperimentos paliekoši optisko šėiedru bojājumi netika konstatēti, un tā 
kā eksperimenti tika atkārtoti vairākas reizes ilgākā laika posmā un rezultāti bija kĜūdu robežās, 
bet optiskas šėiedras serdes (SiO2) bojājuma slieksnis daudzkārt pārsniedza pētāmo intensitātes 
diapazonu [53], var secināt, ka bojājumi nevar būt par iemeslu nelineārajiem optiskajiem 
zudumiem. Eksperimentos izmantotiem viĜĦa garumiem atbilst attiecīgi 1.165 eV un 2.33 eV 
fotonu enerăijas. 15. attēlā ir paradīts kvarca enerăētiskās zonas platums (9 eV), kuru šie fotoni 
nevar pārvarēt. Toties piemaisījumi (defekti), kuriem atomu jonizācijas enerăija ir mazāka par 
1.165 eV (pirmā harmonika) un 2.330 eV (otrā harmonika) vietās, var jonizēties. To var izskaidrot 
ar to, ka atoma elektroni pāriet no defektu līmeĦiem uz vadāmības zonu un caurumi no defektu 
līmeĦiem - uz valences zonu. Pie λ = 532 nm piesātinājumu nevar redzēt, jo tas iespējams, atrodas 
pie lielākas intensitātes. Šajā viĜĦu garuma apgabalā zudumi paši par sevi ir lielāki, nekā pie λ = 
1064 nm. Lielāki zudumi ir ar λ2 = 532 nm. To var izskaidrot ar Releja izkliedes efektu, kurš ir 
atkarīgs no viĜĦa garuma. Pēc formulas αR = CR⋅λ-4, un CR = 0.6 µm4⋅dB/km iznāk αR(1064) = 
0.468; αR(532) =7.490). Tas nozīmē, ka pie λ2 = 532 nm staru vairāk izkliedē nekā absorbē. Ar 
viĜĦa garumu λ2 = 532 nm lāzeram enerăija ir 2.33 eV, tomēr intensitāte ir par zemu, lai notiktu 
piemaisījuma atoma jonizācija. Ar to var izskaidrot iespējamo piesātinājuma nobīdi pie lielākām 
intensitātēm [39, 42]. Pikosekunžu impulsu gadījumā varēja secināt, ka nelineāro zudumu 
pieaugums notiek defektu divfotonu absorbcijas dēĜ. Kā jau tika atzīmēts, nanosekunžu impulsu 
gadījumā tika novērotas nemonotona optisko zudumu atkarība no gaismas intensitātes. Iegūtie 
rezultāti atšėiras no pikosekunžu impulsu gadījumā iegūtajiem rezultātiem. 

Kā jau tika atzīmēts iepriekš, ir vairāki iespējamie atšėirību iemesli. Pirmais iemesls ir tas, ka 
nanosekunžu impulsu gadījumā ir lielāka termiskā ietekme, kas izsauc laušanas koeficienta 
izmaiĦas un, līdz ar to - arī šėiedras skaitliskās aparatūras un gaismas ievadīšanas nosacījumu 
izmaiĦas. Otrkārt, piemaisījumu (piemēram Fe, Pt) absorbcija var samazināties fotoinducēto 
piesātinājumu dēĜ. Pie intensitātēm, kuras lielākas par 100 MW/cm2 , kĜūst nozīmīgi tādi 
nelineārie zudumi kā defektu līmeĦa divfotonu absorbcija. Divfotonu absorbcija optiskajās 
šėiedrās ir iespējama tikai no defektu līmeĦa uz vadāmības zonu vai no valentās zonas uz defektu 
līmeni. Nanosekunžu gadījumā nevar uzskatīt divfotonu absorbciju par galveno nelineāro zudumu 
cēloni, jo intensitātes lielums ir 100 reižu mazāks, salīdzinot ar pikosekunžu impulsu gadījumu, 
bet divfotonu absorbcija ir atkarīga no intensitātes. Eksperimentāli tika konstatēts, ka nelineārie 
efekti kĜūst nozīmīgi pie intensitātēm, sākot no 1011 W/cm2 telekomunikāciju šėiedrām un no 109 
W/cm2 medicīnā pielietojamajām optiskajām šėiedrām. Nelineārie zudumi pieaug proporcionāli 
intensitātei (Ħemot vērā eksperimentu kĜūdu). Šie zudumi ir lielāki pie 1064 nm. Līdz ar to 
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pikosekunžu gadījumā var pieĦemt, ka novērotos nelineāros zudumus var izskaidrot ar defektu 
divfotonu absorbciju. 

Aprēėini rāda, ka abos gadījumos ir jūtama nelineāro efektu ietekme, it īpaši pikosekunžu 
impulsu gadījumā. Būtiskāka atšėirība ir tā, ka nanosekunžu impulsu gadījumā bija daudz lielāka 
vidējā jauda, salīdzinot ar pikosekunžu impulsiem (aptuveni attiecīgi 100 mW un 2 mW). Daudz 
zemāka bija maksimumjauda (apmēram 0.5 MW un 40 MW), kas savukārt nozīmē, ka termiskā 
ietekme ir ievērojami lielāka nanosekunžu gadījumā, bet nelineāro efektu ietekme ir lielāka 
pikosekunžu gadījumā. Pikosekunžu impulsu gadījumā no veiktajiem aprēėiniem var secināt, ka 
šėiedras serdes sasilšana abos gadījumos ir nenozīmīga. Salīdzinot šėiedras uzsilšanas aprēėinus 
nanosekunžu un pikosekunžu impulsu rindas gadījumā, redzams, ka šėiedrai PWF-800 pie 
K=0.53, k=1.46 W/(mK), r=200 µm var atrast ∆T=58 K nanosekunžu impulsu rindas gadījumā 
(P1=

 100 mW), un ∆T=1.15 K pikosekunžu impulsu rindas gadījumā (P1=
 2 mW). Skaidrs, ka 

termiskie efekti nanosekunžu impulsu rindas gadījumā ir daudz nozīmīgāki. Temperatūras 
pieaugums šėiedras serdē palielina laušanas koeficientu (n1), tā kā SiO2 dn1/dτ=+1.13×10-5 K-1 
[11]. Temperatūras pieaugums palielina staru laušanu un maina serdes laušanas koeficientu 
aptuveni par 5x10-3. Šīs izmaiĦas maina šėiedras skaitlisko apertūru, kā rezultātā mainās gaismas 
izplatīšanās nosacījumi. Šėiedras serdes temperatūras pieaugums attiecīgi pie ∆T=58K ir 
∆n1=1.13×10-5 ּ58=6.65×10-4 Tas ietekmēs šėiedras skaitlisko apertūru. Nanosekunžu impulsu 
rindas fotoinducētais siltums šėiedrā var samazināt zudumus skaitliskās apertūras un gaismas 
ievadīšanas efektivitātes palielināšanās dēĜ.  

Nelineāro optisko zudumu pieaugums divfotonu absorbcijas dēĜ no defektu līmeĦa ir 
novērojams arī nanosekunžu impulsu gadījumā. Divfotonu absorbcijas koeficients χ2=0.78×10-12 
cm/W, kuru mēs noteicām pikosekunžu impulsu eksperimentos šėiedrai CKP-800, kas ir analogs 
šėiedrai PWF-800, aptuveni atbilst (χ2=0.34×10-12 cm/W) 1/τ pieaugumam atkarībā no I aptuveni 
pie 100 MW/cm2. Acīmredzami pikosekunžu impulsu gadījumā iespējamā piemaisījumu 
koncentrācija izraisa šos nelineāros zudumus.  

Iespējams arī vēl cits iemesls gaismas izplatīšanās pastiprināšanās pieaugumam – kvantu 
pārejas piesātinājums par 1.165 eV, kas nozīmē, ka kvanti var pāriet no defektu līmeĦiem uz 
vadāmības zonu vai no valentās zonas uz defektu līmeĦiem. SiO2 šėiedrās piemaisījumi var būt 
dzelzs un platīns [43, 44]. Mūsu aprēėini rāda, ka ar šo piemaisījumu radītā absorbcija var izsaukt 
absorbcijas samazināšanos līdz pat 10-3 cm-1. Ramana un Briljuēna izkliedes iegūtos rezultātus 
neietekmē, jo pie šīm izkliedēm caurejošās gaismas summārā jauda (enerăija) saglabājas, un 
jaunas spektrālās komponentes netika konstatētas. 

 
 

7. NOE IZMANTOŠANAS IESPĒJAS OPTISKAJĀS BLĪVĒŠANAS SISTĒMĀS 
 

Septītajā nodaĜā ir veikts NOE izmatosanas iespēju WDM sisēmās novērtējums. 
Izmantojot datorsimulācijas programmu, ir veikts pētījums un analīze, lai novērtētu optisko 
blīvēšanas sistēmu izveides iespējas izmantojot jau esošas standarta vienmodas šėiedras attālumos 
līdz 100 km, ja tiek izmantoti Ramana pastiprinātāji. NodaĜā ir nodemonstrēts, ka Ramana 
pastiprinātāju var izmantot kā jau eksistējošu šėiedru optikas līniju aprīkošanā, tā arī jaunu līniju 
izbūvē, iegūstot efektīvu pastiprinājumu 24 kanālu WDM sistēmu ar 50 GHz joslu un pārraides 
ātrumu līdz 10Gbit/s. Latvijā ŠOPL ir veidotas pamatā uz standarta vienmodas šėiedras (SSMF - 
standard single mode fiber) bāzes, un to nomaiĦa ir saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Latvijas 
ŠOPS specifisku vēl padara arī tas, ka attālumi starp reăionālajiem centriem un līdz ar to 
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komutācijas punktiem ir salīdzinoši nelieli – 50 līdz 100 km. Pētījums ir veikts ar OptSim 4.6 
simulācijas programmu, kur tiek novērtēts kĜūdu skaits kopējā sistēmā (BER), kas ir objektīvs 
sistēmas parametru rādītājs. Parādītās acu diagrammas Ĝauj visātrāk novērtēt sistēmas kvalitāti jeb 
Q-factor [45]. To, ka pētījumam tika izvēlēta simulācijas programma, nevis komutācijas ierīces, 
noteica ekonomiskie apstākĜi. Šādu ierīču cena ir Ĝoti augsta, savukārt simulācijas programma dod 
Ĝoti tuvus rezultātus praktiskajiem pētījumiem.  
 Risināšanas metode tiek bāzēta uz diferenciālajiem vienādojumiem, kuros Ħemts vērā 
optiskais un elektriskais troksnis, kā arī lineārie un nelineārie efekti. Tika izvēlēts modelis, kurā 
signāls tiek aprakstīts kā laika nolases attiecīgajā joslas platumā. Tas ir tā saucamais TDSS – soĜa 
sadalīšanas izplatīšanās modelis, kur lineārie un nelineārie efekti tiek rēėināti atsevišėi. Tāda 
metode realizēta visās komerciālajās pieejamajās simulācijas programmās, kurā impulsa 
izplatīšana šėiedrā risināta šādi [45]: 

( ) { } ( )ztANL
z

ztA
,

,
+=

∂
∂

                                         (44) 

kur ( )ztA ,  - optiskais lauks, L – lineārais operators, kurš domāts dispersijai un citiem lineāriem 
efektiem, N – operators, kurš atbild par visiem nelineāriem efektiem. Aprēėina metodes pamatā ir 
optisko šėiedras sadalīšana pa nelieliem gabaliem z∆ . Piemēram, pirmais z∆  gabals ir lineāra 
vide, un otrais z∆  ir nelineāra vide un tā tālāk, līdz finālā tiek aprēėināti zudumi katrā gabalā un 
pēc tam saskaitīti kopā. Ir iespējamas divas aprēėina metodes – pieminētā laika soĜa sadalīšanas 
izplatīšanas metode TDSS un FDSS – frekvences soĜa sadalīšanas izplatīšanas metode. Šīs 
metodes atšėiras ar to, kā tiek aprēėināts lineārais operators L. FDSS izmanto frekvences 
apgabalu, bet TDSS laika apgabalu, sadalot objektu diskrētos laika sprīžos. Pirmā metode ir 
vienkāršāka, bet aprēėina gaitā var rasties dažādas kĜūdas, bet TDSS ir sarežăītāka un 
laikietilpīgāka, tomēr drošāka un efektīvāka [9, 11]. Promocijas darba uzdevums ir saistīts tieši ar 
WDM sistēmas efektīvāko risinājumu meklējumiem 100 km garai līnijai, izmantojot Ramana 
pastiprinātājus ar 2 vai 3 ierosināšanas viĜĦu garumiem. 
 Pētījuma shēma satur trīs pamatdaĜas: raidītāja, uztvērēja un optiskās šėiedras daĜu (skat. 
22. att.). 
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22. att. WDM pārraides sistēma ar 16 kanāliem, 2.5 Gbit/s vai 10 Gbit/s ātrumu katrā. Standarta 
optiskā vienmodas šėiedra – SSMF. 
 

Šāda konfigurācija ir visbiežāk realizēta ŠOPS, jo vispirms elektriskais signāls tiek 
pārveidots optiskajā signālā, tad pārraidīts pa optisko līniju, un uztverošajā daĜā tas tiek precīzi 
detektēts un pārveidots atpakaĜ elektriskajā signālā. Raidītāja bloks satur 16 apvienotus kanālus. 
Katrs no tiem satur datu avotu, modulatoru un lāzeru. Datu avots veido bitu plūsmu, kura pēc tam 
tiek apstrādāta ar atbilstošu interfeisa bloku. Rezultātā iegūta kodēšanas secība bez atgriešanās pie 
nulles - NRZ (Non–Return to Zero). Datu avotu šajā gadījumā definēti kā bitu plūsma, kas aizstāj 
reālu informācijas pārraidi optiskajā šėiedrā un ir kā pseidogadījumu skaitĜu ăenerators. Šāda 
vienkāršošana ir pieĜaujama, jo pieĦemam, ka trafiks ir vienmērīgs un bez „sastrēgumiem”. Ja 
trafika plūsma ir nevienmērīga, tad signāla analīzei ir nepieciešami papildu nosacījumi [72].  

Pēc tam notiek kodēšanas secības apvienošana ar nepārtraukta starojuma (CW) lāzera 
avotu, lai iegūtu optiskos impulsus. Tādu modulācijas veidu sauc par amplitūdas modulāciju, jo 
informācija reprezentēta ar signāla amplitūdas izmaiĦu. Sistēmas ar šādu amplitūdas modulāciju 
dēvē par nekoherentām. Pēc raidītāja bloka informācija tiek nosūtīta uz 50 km vai 100 km garu 
optisko šėiedru. Dažādi līnijas garumi tiek Ħemti tādēĜ, lai salīdzinātu sistēmas parametrus 
atkarībā no to garumiem. Izmantotai šėiedrai ir liels serdeĦa efektīvais laukums 80 µm2, 
vājinājums α = 0.2 dB/km, dispersija D = 16 ps/nm·km, dispersijas slīpums Dsl = 0.07 ps/nm2·km, 
un nelineārais koeficients nk = 2.5·10-20 cm/W pie viĜĦu garuma λ=1550 nm [17]. Optiskās 
šėiedras efektīvais laukums vienkāršības dēĜ ir aprakstīts ar vienu. Tas nozīmē, ka polarizācijas 
modu dispersija PMD netiek Ħemta vērā, bet tādi nelineārie efekti kā SPM, XPM, FWM un 
Ramana šėērstraucējumi tiek Ħemti vērā. Šėiedras izejā signāls tiek filtrēts ar optisko filtru, 
detektēts ar fotouztvērēju un pārveidots elektriskajā formā. Katrs kanāls tiek analizēts atsevišėi. 
Lai novērtētu sistēmas parametrus, tiek veikti dažādi mērījumi. Mūs interesē optiskais spektrs 
ieejā un izejā, acu diagrammas un Ramana pastiprināšanas spektrs. Ramana izkliedes dēĜ enerăija 
tiek pārpumpēta no kanāla ar mazāko viĜĦu garumu uz kanālu ar lielāko viĜĦu garumu. 23. attēlā ir 
redzams, ka notiek ievērojama enerăijas pārpumpēšana, kā rezultātā starpība starp pirmo un 
pēdējo kanālu ir 4.84 dB. 

 

 
23. att. Ramana šėērstraucējumi optiskajā šėiedrā. Izmantota SSMF ar 100 km garumu (ieejas 
signāla jauda līmenis ir 15 dBm un kanālu intervāls 100 GHz).  
 
 Redzams, ka tiklīdz signāla jauda pieaug līdz kritiskai robežai, parādās nelineārie efekti, 
notiek enerăijas pārpumpēšana Ramana efekta dēĜ. Rezultātā jaudas starpība starp kanāliem ir tik 
liela, ka būtiski tiek pasliktināti sistēmas raksturlielumi. Problēma varētu tikt atrisināta, samazinot 
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ieejas jaudas līmeni vai izmantojot papildu ierīces signāla pavājināšanai. Lai arī ieejas signāla 
jaudas līmeĦa samazināšana nav vēlama, parasti tomēr izmanto pirmo variantu. Otro variantu 
izmanto visai reti, jo šajā gadījumā būtiski tiek pasliktināts kopējais sistēmas elastīgums un 
ekonomiskā efektivitāte. Kā alternatīva metode ir Ramana pastiprinātāja izmantošana, lietojot šo 
negatīvo Ramana izkliedi derīgā signāla pastiprināšanā, īpaši Ĝoti garās līnijās, kur signāla spektra 
izlīdzināšana nav raidītāja uzdevums, bet gan - pastiprinātāja. Šajā gadījumā nepieciešams, lai 
pastiprināšana notiktu tieši tajos kanālos, kur tā vairāk nepieciešama. Kā notiek nelineāra jaudas 
pārpumpēšana no blakus esošiem kanāliem, jau tika apskatīts. Tāpat arī pastiprināšana notiek 
nelineāri, jo pastiprināšanas maksimums nobīdīts uz 13.2 THz. 

Analizējot, kas notiks ar WDM optiskajiem signāliem izejā 50 km garai SMF līnijā, 
salīdzinot ieejas un izejas optiskus spektrus, ir redzams, ka sistēmas ieejas signāla sākuma vērtība 
ir vienāda ar – 5 dBm. Ar to pilnīgi pietiek, lai ăenerētu četru viĜĦu mijiedarbi, bet tomēr 
nepietiek, lai veidotos Ramana šėērstraucējumi. Neskatoties uz to, ka sistēmas izejas signāla 
līmenis ir par 10 dBm mazāk nekā ieejas signāla līmenis, sistēma paliek efektīva. Zemākais BER 
sistēmā ir 4 ·10-22 (pēc ITU-T standartiem minimums ir 10-9) [51]. Salīdzinoši labs BER norāda uz 
to, kā sistēmas uztverošā daĜa nejutīs jaudas pazemināšanos. Palielinot līnijas garumu no 50 km 
līdz 100 km, būtiski mainās sistēmas raksturlielumi - izejas signāla līmenis samazinās par 10 
dBm. Apkopojot acu diagrammas datus, ir skaidri redzams, ka WDM sistēma pēc ITU-T 
rekomendācijās uzstādītajiem raksturlielumiem 100 km garumā nestrādās. No tā var secināt, ka 
WDM sistēmai ar 16 kanāliem, 10 Gbit/s ātrumu un 100 GHz intervālu starp kanāliem optimālais 
garums ir no 50 km līdz 100 km. Šajā darbā netiek meklēts konkrēts optimālais šėiedru optikas 
līnijas garums.  

Tālākai WDM sistēmas parametru analīzei mēs izmantosim Ramana pastiprinātājus, 
izmantojot datus no iepriekšējas shēmas (16 kanālus, 10 Gbit/s – bitu ātrums, 100 km – SMF 
šėiedra, un 100 GHz – kanālu intervāls). Ramana pastiprinājums ir ap 22-23 dB. Analizējot 
iegūtos grafikus, redzams, ka Ramana pastiprinājuma spektrs nav vienmērīgs: daži signāli tiek 
pastiprināti vairāk. Tas ir tādēĜ, ka tiek izmantota viena viĜĦa garuma pumpēšana, un kopējais 
derīgais pastiprināšanas spektrs samazinājās līdz 2.5 THz. Mūsu gadījumā tika pastiprināti tikai 
16 viĜĦu garumi, bet, ja kanālu skaits pieaugs, tāda pastiprināšanas shēma nebūs efektīva [27, 31, 
59]. Iegūtais BER garantēs sistēmas optimālu darbību. Ja nepieciešams palielināt kanālu skaitu, 
jāpalielina arī pumpēšanas viĜĦu garumu skaitu. 24. attēlā parādīta WDM sistēma 100 km garai 
līnijai ar 24 kanāliem un 50 GHZ kanālu intervālu. 
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24. att.. Ramana pastiprināšanas spektrs, izejas signāla spektrs (100 km garai līnijai) un trīs acu 
diagrammas, pēc Ramana pastiprināšanas (pumpēšanas viĜĦu garums ir 1446 nm, pumpēšanas 
jauda ir 800 mW). Pumpēšana ir vienvirziena. 
 
  Kanālu skaitu WDM sistēmā un līdz ar to - kopējo informācijas pārraides ātrumu var 
palielināt divos veidos. Pirmais ir: samazināt kanālu intervālu starp blakus kanāliem, kas dod 
derīgus rezultātus, izmantojot vienvirzienu Ramana pastiprinājumu ar vienu pumpēšanu. Otrais: 
vienkārši palielināt kanālu skaitu ar to pašu kanāla intervālu, kas ir sliktāk, jo vajadzēs uzstādīt 
papildu pumpēšanas avotus un līdz ar to palielināsies sistēmas izmaksas. Var secināt, ka Ramana 
pastiprinātāji var tikt izmantoti Latvijā, lietojot eksistējošās SSMF ŠOL. Lai arī dispersijas 
kompensācijas šėiedras DCF (Dispersion compensating fiber) nodrošinās efektīvāku Ramana 
pastiprinātāju izmantošanu [64], esošo ŠOL nomaiĦa nebūs efektīva un ekonomiski pamatota. 
Līdz ar to pētījumā iegūtais rezultāts ir aktuāls.  
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Channel №1 at 193.0 THz Channel №12 at 193.55 THz Channel №24 at 194.15 THz 

[a.u.]
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25. att. Ramana pastiprināšanas spektrs, izejas signāla spektrs (100 km garai līnijai) un trīs acu 
diagrammas pēc Ramana pastiprināšanas (pumpēšanas viĜĦu garumi ir: 1430 nm un 300 mW, 
1454 nm un 400 mW, 1460 nm un 500 mW). Visiem ierosinošiem viĜĦiem ir viens virziens. 
 

No iegūtajām acs diagrammām, BER un rezultātiem var secināt, ka WDM sistēma ar 16 
kanāliem efektīvi strādā 50 km garā līnijā. Palielinot līnijas garumu līdz 100 km, sistēmas 
parametri būtiski pasliktināsies. Tas nozīmē, ka optimālais režīms atrodas starp 50 km un 100 km. 
Kad ieejas signāla jauda pārsniedz kritisko robežu, parādās Ramana šėērstraucējumi, kuri 
neproporcionāli sadala enerăiju starp kanāliem. Tāpēc ir nepieciešamas Ramana šėērsrunas 
kompensācijas metodes. Ja ieejas signāla jauda nesasniedz Ramana izkliedes kritisko robežu, tad 
tik un tā parādās nelineārie efekti (šajā gadījumā: četru viĜĦu mijiedarbe ir dominējošais efekts). 
Dotajā gadījumā ăenerēto harmoniku jaudas nav lielas, bet, ja tiks palielināta ieejas signāla jauda, 
iespējams, ka papildu harmonikas pārklās derīgo. Kanālu intervālu samazināšana no 100 GHz līdz 
50 GHz parāda, ka WDM sistēma paliek jutīgāka pret nelineāriem efektiem. Savukārt, lai iegūtu 
labākus līnijas parametrus, ieteicams ir Ramana pastiprinātāja trīs pumpējošos lāzerus aizstātu ar 
vienu. ĥemot vērā plānoto pieprasījuma pieaugumu tuvākajā nākotnē, tas būtu rekomendējams 
optimāls risinājums Latvijā uzstādītajām ŠOPS, jo mazāks kanālu intervāls palielina sistēmas 
izmaksas. 
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8. NOBEIGUMS UN SECINĀJUMI 
Promocijas darbā tika izvirzīts mērėis izpētīt šėiedru optikas pārraides sistēmu darbību 

ietekmējosos nelineāros optiskos efektus optiskajās šėiedrās, pamatojoties uz teorētisko analīzi, 
eksperimentiem un datorsimulāciju. Izvirzītā mērėa sasniegšanai tika realizēti šādi uzdevumi: 

1) dažādu optisko šėiedru zudumu eksperimentāla izpēte un teorētiskā analīze atkarībā no 
gaismas intensitātes, viĜĦa garuma un impulsu ilguma; 

2) pikosekunžu impulsu kvalitātes mērījumi ar autokorelatoru un monohromatoru; 
3) solitonu režīma realizācijas iespēju novērtējums; 
4) autokorelatora izstrāde; 
5) pikosekunžu impulsu secības vidējās jaudas mērītāja izstrāde; 
6) Ramana pastiprinātāju iespēju datorsimulācija WDM ŠOPS ar līnijas garumu līdz 100 km 

uz SSMF bāzes. 
Darba gaitā tika veikta plaša optisko šėiedru analīze, novērtēti nelineārie optiskie efekti, to 

rašanās mehānismi un ietekme uz gaismas izplatīšanās procesiem optiskajās šėiedrās. Risinot 
iepriekšminētos uzdevumus, promocijas darbā ir šādi galvenie secinājumi: 

1) No teorētiskās analīzes, no veiktajiem eksperimentiem un datorsimulācijas izriet, ka, 
palielinoties ievadāmās gaismas vidējai jaudai optiskajās šėiedrās no dažiem milivatiem 
līdz vairākiem simtiem milivatu, signāla izplatīšanos šėiedrā būtiski ietekmē tādi 
nelineārie optiskie efekti kā divfotonu un daudzfotonu absorbcija, SBS un SMBS, kas ir 
īpaši aktuāli optiskajās blīvēšanas sistēmās. Kad ieejas signāla jauda pārsniedz kritisko 
robežu (daži mW), tad parādās Ramana šėērstraucējumi, kuri neproporcionāli sadala 
enerăiju starp kanāliem. Līdz ar to nepieciešamas Ramana šėērstraucējumu kompensācijas 
metodes. Šie efekti ir atkarīgi gan no gaismas impulsu ilguma un enerăijas, gan no viĜĦa 
garuma. 

2) Eksperimentāli konstatēts, ka pikosekunžu impulsu gadījumā optiskie zudumi monotoni 
pieaug, pieaugot krītošās gaismas intensitātei. Tas tiek skaidrots ar divfotonu absorbciju 
no defektu līmeĦiem. Optiskie zudumi pie viĜĦu garuma 532 nm pieaug par 10% pie 
gaimas intensitātes 144 MW/cm2 CKP šėiedrai un pie 1.39 GW/cm2  telekomunikāciju 
šėiedrām, bet pie viĜĦu garuma 1064 nm attiecīgi  pie 13.4 MW/cm2 CKP šėiedrām. 

3) Nanosekunžu impulsu gadījumā ir novērojama nemonotona optisko zudumu atkarība no 
krītošās gaismas intensitātes. Atšėirībā no pikosekunžu impulsiem, nanosekunžu 
impulsiem ir mazāka intensitāte, bet ievērojami lielāka enerăija. Tāpēc būtiska kĜūst  
nanosekunžu impulsu termiskā darbība, kas izsauc laušanas koeficienta izmaiĦas un līdz ar 
to arī šėiedras skaitliskās apertūras palielināšanos un fototermiskās lēcas efektu, kas 
savukārt izsauc gaismas ievadīšanas efektivitātes palielināšanos un optisko zudumu 
šėietamu samazināšanos. Optisko zudumu samazināšanos var izsaukt arī piemaisījumu 
(Fe, Pt) absorbcijas fotoinducētais piesātinājums. Pie pietiekoši lielas kritiskās 
nanosekunžu impulsu intensitātes (> 200 MW/cm2) jūtama kĜūst nelineārā absorbcija. 

4) RTU Materiālu optikas pikosekunžu lāzera impulsu izpēte ar darbā izstrādāto 
autokorelatoru un monohromatoru pierādīja, ka šie impulsi nav spektrāli ierobežoti. Tāpēc 
šie impulsi nebija piemēroti pārveidei par solitonimpulsiem. Tāpat šėiedru CKP-800 un 
CKP-1300 gadījumā pie 532 nm un 1064 nm viĜĦu garumiem solitonu ăenerācija nebija 
iespējama arī lielās nelineārās absorbcijas dēĜ. 

5) Izstrādāts un eksperimentos izmantots pikosekunžu impulsu secības vidējās jaudas 
mērītājs. Izstrāde veikta sadarbībā ar LU Cietvielu fizikas institūta vadošo pētnieku 
Albertu KristiĦu. 
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6) Rezultāti apliecina optisko šėiedru materiālu tīrības lielo nozīmi. Šėiedras  defekti, kas 
rada nelineārās absorbcijas efektu, var būt nopietns šėērslis pārraides sistēmās, kurās 
izmanto intensīvus piko- vai nanosekunžu impulsus. Īpaši būtiski tas var izrādīties solitonu 
režīma īstenošanai. 

7) Veikta WDM ŠOPS datorsimulācija gadījumā, kad tiek izmantota standarta vienmodas 
optiskās šėiedras līnija ar Ramana pastiprinātājiem, Ħemot vērā nelineāros efektus 
optiskajās šėiedrās. Izdarīts secinājums, ka WDM sistēmai ar 16 kanāliem, 10 Gbit/s 
ātrumu un 100 GHz intervālu starp kanāliem optimāls ir Ramana pastiprinātājs līnijas 
posmā ar garumu 50 līdz 100 km ar vienu uzšūpojošo lāzeru. Kanālu intervālu 
samazināšana no 100 GHz līdz 50 GHz padara WDM sistēmu ievērojami jutīgāku pret 
nelineāro optisko efektu traucējošo iedarbi. Analīze parāda, ka WDM ŠOPS ar Ramana 
pastiprinātājiem var ieviest Latvijā uz esošo standarta vienmodas optisko šėiedru kabeĜu 
bāzes. 

8) Pamatojoties uz informācijas-negentropijas principu, teorētiski ir aprēėināta minimālā 
enerăija ε=6.5kT/bit=2.6x10-20J/bit optiskā signāla pārraidei un detektēšanai, kas atbilst 
kĜūdas varbūtībai q=0.20 pie T=20oC. Ja q=10-9, tad ε=26kT/bit=1.05x10-19J/bit. KĜūdu 
varbūtību diapazonā q=10-9÷10-9 ε≈10-19J/bit. 

Izteiktu šėiedras vājinājuma atkarību no gaismas intensitātes var izmantot optoelektronikā 
jauna tipa ierīču izgatavošanai, piemēram, tādu kā jaudas un optisko trokšĦu ierobežotāji, ar 
gaismu vadāmi gaismas modulatori un dinamiskie hologrāfiskie frekvenču filtri u.c. Iegūtos 
rezultātus var izmantot, plānojot un ieviešot šėiedru optikas pārraides sistēmas, ja tiek izmantoti 
pikosekunžu un nanosekunžu impulsi ar maksimāli pieĜaujamo gaismas jaudu šėiedras ieejā 
(piemēram, WDM sistēmās). Šie rezultāti ir izmantojami arī optisko šėiedru sistēmās medicīnā un 
rūpniecībā.  
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