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Kata Pengantar
Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan
pengetahuan dan kesempatan kepada penulis untuk menyusun buku
“Penguat Serat Optik terdadah Erbium, Prinsip dan pemodelan” ini.
Penguatan optik oleh serat yang terdadah erbium, dikenal
pula sebagai Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA), didasarkan
pada proses pancaran terstimulasi yang merupakan prinsip dasar dari
operasi laser. Sebenarnya suatu laser tanpa adanya umpan balik
optik merupakan suatu penguat optik. Perbedaannya pada penguat
optik pemantulan cahaya ditekan untuk menghindari oskilasi diri
sedangkan pada laser memperbesar pemantulan untuk menghasilkan
oskilasi.
EDFA memungkinkan untuk menggantikan penguat optik
semikonduktor yang dipakai pada jaringan telekomunikasi serat
optik. Keuntungannya adalah tidak perlu mengubah sinyal cahaya ke
sinyal listrik terlebih dahulu yang memungkinkan penguatan in line
dengan serat optik.
Buku ini disusun untuk menyediakan informasi bagi para
pembaca yang berminat dalam bidang teknologi komunikasi optik.
Suatu teknologi yang mempengaruhi kehidupan manusia pada saat
sekarang dan yang akan datang. Pembahasan pada Bab 1 berkaitan
dengan prinsip EDFA yang menekankan pada proses penguatan
sinyal. Bab selanjutnya membahas model teoritis dalam memerikan
penguatan oleh EDFA. Pemodelan diawali dengan suseptibilitas
untuk sistem laser tiga aras, yang dibahas pada Bab 2. Bab 3
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melanjutkan pembahasan Bab2 untuk kasus gelas yang didadah
dengan erbium. Hasil pemodelan ini memungkinkan peramalan
penguatan dengan mendasarkan pada spektrum tampang lintang
serapan.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Sumartono
Prawirosusanto (alm), dosen pada jurusan Fisika, FMIPA,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang memperkenalkan
penulis pada kajian serat optik. Kepada kolega di Jurusan
Pendidikan Fisika, FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta,
terutama kepada Prof. Suparwoto, yang selalu mendorong untuk
membukukan pengetahuan yang penulis miliki. Terima kasih kepada
Dr. Hari Sutrisno yang berkenan mengoreksi dan memberikan saran
untuk perbaikan. Bantuan kesempatan yang disediakan oleh
keluarga, Muyassaroh (isteri), dan anak-anak, Laifa Rahmawati,
Lu’lu’ Nafiati, Erbi Bunyanuddin, Burhanuddin Luthfi, Rufaida Nur
Rahmi, serta Ruqoya Akmalia, sangat berharga sehingga buku ini
dapat diselesaikan. Akhirnya, terima kasih disampaikan kepada
Pusat Pengembangan Instruksional Sains (P2IS) FMIPA UNY yang
bersedia menerbitkan buku ini.
Penulis berharap sumbangan pemikiran dari pembaca untuk
penyempurnaan edisi berikut. Untuk komunikasi dapat dilayangkan
email penulis: herukus61@yahoo.fr.
Yogyakarta, Januari 2011
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Prinsip Penguat Serat
terdadah Erbium

T

eknologi penguat optik, memainkan peranan penting dalam
komunikasi pada panjang gelombang 1500 nm. Akhir-akhir
ini ada dua jenis penguat yang mejadi pusat perhatian dalam
penelitian untuk diterapkan pada sistem transmisi jarak jauh yaitu
penguat semikonduktor dan penguat serat terdadah erbium (EDFA,
Erbium Doped Fiber Amplifier). Di antara kedua jenis penguat
tersebut, penguat EDFA dipandang lebih menarik dalam
penerapannya pada jaringan serat daripada penguat semikonduktor.



1.1 Pendahuluan
Dalam sistem komunikasi gelombang cahaya, sebagaimana
ditunjukkan Gambar 1.1., cahaya dari pengirim (transmitter) dibawa
melalui serat yang terbuat dari serat silika (SiO2). Dalam transmitter,
cahaya sebagai pembawa mengalami modulasi oleh data yang akan
ditumpangkan. Serat ini terdiri dari teras (core) yang membawa
cahaya dan jaket (cladding) yang memandu cahaya agar melalui
teras.

Gambar 1.1. Skema sistem komunikasi optik yang melibatkan
serat optik sebagai pemandu cahaya
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Cahaya tersebut mengalami pelebaran dan pelemahan.
Sebagian sinyal terdispersi karena radiasi dengan frekuensi berbeda
menjalar dengan kecepatan berbeda melalui teras yang sama.
Cahaya melemah karena ketakmurnian dalam gelas yang menyerap
dan menyebarkan cahaya. Sistem dapat dipulihkan dari pelemahan
dengan pengulang (repeater). Piranti ini ditempatkan di antara
panjang serat tertentu dengan tujuan untuk mendeteksi, menguatkan
dan memancarkan sinyal kembali, Akhirnya sinyal sampai pada
penerima yang mengubah cahaya menjadi listrik.
Kesuksesan sistem komunikasi diukur oleh dua hal yaitu
banyaknya informasi yang dapat dikirimkan setiap sekon melalui
sistem dan jauhnya sinyal yang dapat menjalar dalam serat sebelum
sinyal harus dibangkitkan lagi. Hal ini ditunjukkan dengan kapasitas
transmisi yang didefinisikan sebagai laju bit tertinggi suatu sistem
dikalikan dengan panjang transmisi maksimum yang dapat dicapai.
Sebelum 1978, satu milyar bit (gigabit) dapat ditransmisikan setiap
sekon melalui sistem sejauh 10 km, oleh karena itu transmisinya
adalah 10 gigabits kilometer per sekon.
Serat terdadah erbium (EDF, Erbium Doped Fiber)
mengurangi keperluan terhadap peranti canggih yang dinamakan
pengulang (repeater) yang biasa digunakan dalam sistem
konvensional untuk menimbulkan kembali sinyal yang telah
melemah. EDF dapat membangkitkan sinyal dengan faktor yang
lebih besar daripada pengulang dan dapat mengangkut data dalam
kelajuan yang tinggi. Saito (1991) telah menunjukkan keberhasilan
transmisi sejauh 2223 km dengan 2,5 GB/s menggunakan 25 EDFA
yang ditempatkan setiap 80 km.
EDFA telah menunjukkan kemampuannya sebagai alternatif
dari penguat laser semikonduktor yang dioperasikan pada “jendela”
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ketiga sistem komunikasi serat optik (Pedersen, 1991). Keunggulan
yang lain EDFA yaitu memiliki karakteristik bati (gain) yang tidak
sensitif terhadap polarisasi, kemudahan dalam penyambungan
dengan jaringan serat dengan rugi susut rendah serta karakteristik
derau yang rendah (Giles, 1991). Disamping itu daya keluaran jenuh
yang tinggi dari EDFA memungkinkan untuk menerapkannya tidak
hanya pada penguat optik awal, tetapi juga pada penguat daya.
Pada penguat jenis serat, sangat perlu untuk memperoleh bati
yang tinggi dengan daya pemompa yang rendah. Ada berbagai cara
untuk mencapai bati sinyal yang tinggi antara lain dengan memilih
panjang gelombang yang cocok (Miniscalco, 1991), mendadah
konsentrasi erbium yang rendah (Kagi, 1990), distribusi pendadah
erbium yang optimum dan mengoptimalkan parameter serat (Ohashi,
1991). Laporan mengungkapkan bahwa telah dicapai bati tinggi
dengan daya pemompa rendah pada pita pemompaan 980 nm dan
1480 nm (Pedersen, 1991). Pada pemompaan 800 nm terjadi
penyerapan keadaan terteral (tereksitasi), sehingga memerlukan daya
pemompa yang tinggi untuk mendapatkan bati yang tinggi. Oleh
karena itu penelitian pada kedua pita pemompa, 980 nm dan 1480
nm menarik perhatian. Di samping itu laser diode yang cocok untuk
keduanya relatif murah.
Satu hal yang sangat penting penggunaan penguat optik
adalah pada stasiun pengulang. Komunikasi serat optik yang sangat
jauh memerlukan pengulang, kalu tidak dilakukan maka level
sinyalnya yang diperoleh sangat kecil untuk dapat dideteksi. Dengan
adanya penguat optik maka teknologi untuk pengulang menjadi
lebih sederhana. Tanpa adanya penguat optik, cahaya masukan ke
dalam pengulang akan dideteksi dan diubah dulu menjadi sinyal
listrik. Sinyal listrik dibetulkan bentuknya agar menjadi bentuk yang
baik lagi dan periodisasi pulsa diperbaiki juga. Pulsa listrik yang
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baru diperlukan untuk menghasilkan kembali daya cahaya untuk
dikirim ke stasiun berikutnya. Proses yang harus dilakukan di
stasiun pengulang yaitu pembentukan kembali, periodisasi kembali,
dan regenerasi digantikan oleh penguat optik.
Aplikasi penting lain adalah sebagai penguat pendahulu
(preamplifier) pada penerima. Apabila sinyal cahaya yang diterima
dikuatkan terlebih dahulu oleh penguat optik sebelum dideteksi
langsung, maka akan meningkatkan sensitivitas dari penerima.

1.2 Penguat Serat terdadah Erbium
Penguatan optik oleh EDFA didasarkan pada proses emisi
terstimulasi yang merupakan prinsip dasar dari operasi laser.
Sebenarnya suatu laser tanpa adanya umpan balik optik merupakan
suatu penguat optik. Perbedaannya pada penguat optik pemantulan
cahaya ditekan untuk menghindari oskilasi diri sedangkan pada laser
memperbesar pemantulan untuk menghasilkan oskilasi.
Atom dan molekul dikarakterisasi sebagai aras energi diskret
dan mereka melakukan transisi di anatara aras-aras ini apabila
mereka menyerap atau memancarkan radiasi elektromagnetik.
Pancaran berwarna kuning dari lampu natrium disebabkan oleh
pancaran atom-atom natrium ketika mereka meloncat dari keadaan
energi yang lebih tinggi ke keadaan energi yang lebih rendah.
Panjang gelombang pancaran merupakan karakteristik dari atom
yang memencarkan cahaya. Gambar 1.1 menunjukkan dua aras
energi yang berada paling rendah dari suatu sistem atom: aras dasar
dengan energi 𝐸� dan aras terteral (eksitasi) dengan energi 𝐸�. Arasaras ini merupakan keadaan energi yang berada paling rendah yang
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dapat diisi oleh atom atau molekul. Atom dan molekul tidak
memiliki energi yang berharga di antara keduanya yang dapat
dikatakan bahwa energi atom atau molekul terkuantisasi (tercatu).
Atom yang dicirikan oleh aras energi yang berbeda dapat
berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik melalui tiga cara yang
berbeda: serapan (absorption), pancaran spontan (spontan emission),
dan pancaran terstimulasi (stimulated emission) seperti ditunjukkan
pada Gambar 1.2.

Gambar.1.2. Atom dapat berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik
melalaui tiga cara: (a) serapan; (b) pancaran spontan;
dan (c) pancaran terstimulasi.

a. Serapan. Pada kasus serapan, atom yang menempati keadaan
anergi yang lebih rendah dapat menyerap radiasi panjang
gelombang yang cocok dan bereksitasi ke aras energi yang lebih
tinggi (Gambar 1.2 (a). Atom yang menempati energi 𝐸� dapat
menyerap radiasi pada frekuensi 𝜈� yang diberikan oleh
persamaan (1) dan mengeksitasinya ke aras yang memiliki
energi 𝐸� :
𝐸� − 𝐸�
(1.1)
𝜈� =
ℎ
Dengan ℎ merupakan konstanta Planck yang memiliki nilai
6,634 × 10��� J. s. Karena nilai energi berbagai aras tergantung
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pada atom, maka atom akan menyerap cahaya yang memiliki
panjang gelombang tertentu saja, yang berkaitan dengan
pasangan aras energi. Misalkan, warna kuning pada spectrum
cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang 589 nm,
frekuensi yang dimilikinya adalah
𝜈=

𝑐 3 × 10� ms ��
=
≈ 5,094 × 10�� Hz
𝜆 589 × 10�� m

dengan demikian
𝐸� − 𝐸� = ℎ𝜈 ≈ 3,39 × 10��� J

b. Pancaran spontan. Atom yang menempati aras yang lebih atas
dapat memancarkan radiasi elektromagnetik secara spontan dan
turun dengan sendirinya ke aras yang lebih rendah (Gambar
1.2. (b). Suatu fenomena yang dikenal sebagai pancaran
spontan. Apabila aras energinya sama dengan yang dicontohkan
di atas, maka frekuensi radiasi yang dipancarkan juga 𝜈� .
Pancaran spontan memiliki arah yang sangat acak dan terlihat di
segala arah. Cahaya yang berasal dari sumber cahaya, termasuk
matahari, disebabkan terutama oleh pancaran spontan.
c. Pancaran terstimulasi. Berbeda dengan kedua proses
sebelumnya, suatu atom yang menempatai aras energi yang
lebih atas dapat dirangsang untuk memancarkan radiasi pada
frekuensi 𝜈� oleh gelombang cahaya datang yang memiliki
frekuensi sama melalui suatu proses yang disebut pancaran
terstimulasi. Perbedaan uatama antara pancaran spontan dan
terstimulasi adalah pada kasus pancaran yang pertama memiliki
arah, polarisasi dan yang lain yang sangat acak, sedangkan pada
kasus yang kedua bersifat koheren dengan radiasi yang dating.
Hal ini berimpllikasi bahwa radiasi yang dipancarkan oleh atom
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identik terhadap radiasi yang menstimulus atom, dan dalam
proses ini radiasi yang dating diperkuat oleh adanya proses
pancaran terstimulasi.
Perlu diperhatikan bahwa dalam proses pencaran radiasi tidaklah
monokromatik (hanya satu frekuensi) saja, akan tetapi menyebar
dalam rentang frekuensi tertentu. Dengan demikian level energi
memiliki lebar tertentu {sering diseut dengan lebar garis (line
width}, dan atom dapat berinteraksi pada jangkauan frekuensi.
Sebagai contoh, kita perhatikan pancaran dari lampu natrium. Ketika
muatan listrik melalui lampu natrium, yang terdiri atas tabung
lucutan yang diisi dengan gas natrium, elektron dipercepat di dalam
tabung dari terminal negatif ke terminal positif membombardir atom
natrium dan mengeksitasinya dari keadaan dasar ke keadaan
tereksitasi. Begitu mencapai keadaan tereksitasi, atom natrium
memancarkan cahaya secara spontan yang berkaitan dengan
perbedaan energi antara aras-aras energi. Frekuensi yang sesuai
dengan perbedaan energi ini bersesuaian dengan warna kuning, dan
oleh karena itu lampu natrium menyebarkan warna kuning. Tabung
tersebut juga diisi dengan sedikit neon atau argon untuk memulai
lucutan gas, oleh karena itu dapat terlihat warna cahaya yang
kemerah-merahan.
Konsep emisi terstimulasi pertama kali diajukan oleh
Einstein pada 1917 yang selanjutnya membentuk dasar teori laser,
yang dapat ditemukan pemakaiannya pada berbagai bidang. Apabila
sistem atom berada dalam kesetimbangan termal, yaitu
kesetimbangan dengan lingkungannya, lebih banyak atom akan
ditemukan pada aras dasar. Dengan demikian apabila cahaya
dengan panjang gelombang spesifik jatuh pada kumpulan atom ini,
maka akan lebih banyak yang diserap (dari aras dasar ke aras yang
lebih tinggi) dari pada yang dipancarkan terstimulasi (dari aras yang
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lebih atas ke aras yang lebih rendah), dan berkas cahaya akan
mengalami pelemahan (attenuation) (Gambar 1.3). Sebaliknya jika
jumlah atom pada aras yang lebih tinggi dapat dibuat lebih besar dari
pada yang menempati pada aras yang lebih rendah, berkas cahaya
yang datang pada panjang gelombang yang sesuai dapat
menginduksi lebih banyak pancaran terstimulasi daripada
penyerapan, ini mengarah ke penguatan optik. Fenomena ini dikenal
sebagai populasi inversi.

(a)

(b)

Gambar.1.3. (a) di bawah kondisi normal, atom yang berada di keadaan
dasar lebih banyak daripada pada keadaan tereksitasi, dan cahaya yang
datang mengalami pelemahan, (b) ketika terjadi populasi inverse, berkas
cahaya diperkuat, yang disebabkan oleh proses pancaran terstimulasi.
penguatan cahaya oleh pancaran terstimulasi.

Gambar 1.4. menampilkan aras-aras energi dari ion Erbium. Tiga
aras energi yang berada paling bawah dengan erbium berada di
dalam gelas silika bertanggungjawab terhadap proses penguatan
cahaya. Cahaya dari laser semikondutor berpanjang gelombang 980
nm (disebut laser pemompa) mengeksitasi ion erbium dari keadaan
dasar E1 ke aras yang ditandai dengan 𝐸� yaitu atom erbium pada
keadaan dasar menyerap radiasi 980 nm dan bereksitasi ke aras yang
ditandai dengan 𝐸� . Hal ini dapat diperhatikan bahwa foton yang
bersesuaian dengan panjang gelombang 980 nm memiliki energi
sekitar 2 × 10��� J, yang menggambarkan perbedaan energi antara
Bab 1. Prinsip Penguat Serat terdadah Erbium



𝐸� − 𝐸� . Aras 𝐸� merupakan aras energi yang berumur pendek.
Setelah beberapa sekon, ion dari aras ini loncat turun ke aras 𝐸� .
Umur aras 𝐸� lebih lama, sekitar 12 ms.

Ion yang dibawa ke aras 𝐸� tetap berada di sana untuk waktu
yang lebih lama, oleh karena itu, dengan pemompaan yang cukup
kuat, populasi ion pada aras 𝐸� dapat dibuat lebih besar
dibandingkan pada aras 𝐸� sehingga mencapai populasi inversi
antara aras 𝐸� dan 𝐸� . Pada keadaan yang demikian, apabila suatu
berkas cahaya pada panjang gelombang yang bersesuaian dengan
perbedaan energi (𝐸� − 𝐸� ) menjatuhkan kumpulan ini. Dia akan

Gambar 1.4. Tiga pita energi erbium yang paling bawah berada dalam
gelas silika. Laser pemompa 0 nm. mengeksitasi ion erbium dari aras
dasar 𝐸� ke aras yang ditandai dengan 𝐸� , dari sini mereka melakukan
transisi nonradiatif ke aras 𝐸� . Aras 𝐸� merupakan aras metastabil, dan
populasi inversi antara 𝐸� dan 𝐸� yang bertanggungjawab terhadap
penguatan sinyal pada pita 0 nm.
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diperkuat melalui proses pancaran terstimulasi. Untuk ion erbium,
perbedaan energi (𝐸� − 𝐸� ) mendekati
1,98 × 10��� J yang
bersesuaian dengan pita 1550 nm, oleh karena itu merupakan
penguat ideal untuk sinyal dalam jendela 1550 nm. Proses yang
baru saja didiskusikan sering dikenal sebagai fluoresen.
Pada kasus erbium yang terdapat di dalam gelas, oleh karena
adanya interaksi di antara atom-atom tetangga, aras energi tidaklah
aras yang tajam, tetapi menyebar, yaitu ion dapat memiliki energi
dalam rentang nilai, yang berimplikasi bahwa ketika ion-ion ini
melompat dari aras yang lebih tinggi ke aras yang lebih rendah,
panjang gelombangnya dapat memiliki rentangan nilai. Dengan
demikian sistem mampu menyerap dan memancarkan dalam suatu
pita panjang gelombang.
Gambar 1.5. merupakan diagram skematik suatu EDFA yang
terdiri atas sepotong (sekitar 20m) serat terdadah erbium (EDF),
suatu serat mode tunggal yang didadah dengan erbium biasanya
sekira 100 sampai 500 ppm (part per million) di teras serat, yang
dipompa dengan laser pemompa panjang gelombang 980 nm melalui
penggabung melalui penggabung pembagi panjang gelombang
(wavelength division multiplexing, WDM). Penggabung WDM
mengkombinasikan cahaya panjang gelombang 980 nm dan 1550
nm dari dua serat masukan yang berbeda ke dalam serat tunggal.
Cahaya pemompa 980/1480 nm diserap oleh erbium untuk
menghasilkan populasi inversi antara level 𝐸� dan 𝐸� . Dengan
demikian sinyal yang datang pada daerah panjang gelombang 1550
nm akan diperkuat ketika sinyal ini menjalar melalui serat yang
didadah memiliki populasi inversi. Isolator ditempatkan untuk
membentengi setiap pantulan cahaya dari masukan penguat, yang
akan menyebabkan terjadi ketakstabilan dan mulai berosilasi seperti
suatu laser.
Bab 1. Prinsip Penguat Serat terdadah Erbium
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Gambar 1.5. Skema suatu EDFA yang terdiri ats laser pemompa 0/0
nm, cermin dikroik, dan sepotong EDF. Isolator untuk membentengi
cahaya pantulan dari masukan ke EDFA.

1.3 Spektrum Ion Er3+
Spektrum serapan ion Er3+ ditunjukkan pada Gambar 1.6.
Spektrum serapan pada daerah 1500 nm (Gambar 1.7.a) tergantung
pada jenis gelas yang ditempati. Puncak dan lembah dalam spektrum
memiliki bentuk yang berbeda yang didasarkan pada lokasinya pada
aras-aras Stark. Intensitas transisi diantara aras-aras Stark, dan pada
jumlah penyebaran homogen dan takhomogen pada aras ini. Sebagai
contoh, spektrum serapan dan pancaran Er3+ dekat 1500 nm, yang
diwakili oleh transisi �I�� ↔ �I�� , ditunjukkan pada Gambar 1.7
�

�

untuk gelas telurit, fluoride (ZBLYAN), dan silika:Al-Ge. Tampang
lintang serapan dan pancaran.
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Gambar 1.6. Spektrum serapan gelas silika yang didadah dengan erbium
(Iizuka, 00)

1.4. Konfigurasi Pemompaan
Cahaya pemompa dapat diinjeksikan dari depan atau ujung
belakang serat terdadah erbium. Untuk keperluan penguatan berdaya
tinggi digunakan serat dengan selongsong ganda.
Cahaya dapat diinjeksikan agar dapat menjalar searah dengan
cahaya sinyal, yang disebut dengan pemompaan maju (forward
pumping), atau dapat juga dengan arah yang berlawanan yang
disebut pemompaan mundur (backward pumping). Jenis pemompaan
lain adalah pemompaan dua arah (bidirectional pumping), yang
merupakan kombinasi dari pemompaan maju dan pemompaan
mundur. Konfigurasi pemompaan maju dapat dilihat pada Gambar
1.5, dua konfigurasi lain ditampilakan pada Gambar 1.6. Pada kasus
pemompaan maju, yang ditunjukkan pada Gambar 1.5, pada ujung
masukan serat memiliki (𝑁� − 𝑁� )/𝑁 lebih besar dibandingkan
ujung keluaran.
Bab 1. Prinsip Penguat Serat terdadah Erbium
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Gambar 1.7. Profil serapan dan pancaran Er dekat 00 nm pada kaca
ZBLYAN, tellurit, dan silika:Al-Ge. (Becker et.al, )
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Ini berarti bahwa faktor populasi inversi 𝑛���� = 𝑁� /(𝑁� − 𝑁� )
lebih kecil pada ujung masukan, oleh karena itu derai ASE lebih
kecil pada ujung masukan daripada pada ujung keluaran. Apabila
dua penguat diurutkan dengan derau yang berbeda, tampilan derau
secara keseluruhan adalah lebih baik jika penguat dengan derau yang
lebih rensah ditempatkan di depan dari yang berderau lebih tinggi.
Dengan demikian pemompaan maju memiliki tampilan derau yang
lebih baik dibandingkan dengan pemompaan mundur.

(a)

(b)
Gambar 1.6. Konfigurasi pemompaan EDFA. (a), Pemompaan mundur.
(b) Pemompaan arah ganda

Bab 1. Prinsip Penguat Serat terdadah Erbium
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Untuk pemompaan mundur, seperti ditunjukkan Gambar 1.6(b),
daya sinyal jenuh (saturasi) lebih tinggi daripada pemompaan maju.
Intensitas sinyal yang menuju ujung serat menjadi tinggi dan
mendekati kejenuhan. Intensitas sinyal jenuh bertambah dengan
daya pemompa. Dengan pemompaan mundur, daya pemompa yang
terbesar adalah yang menuju ujung serat, sedangkan intensitas tinggi
diperlukan untukmeningkatkankejenuhan daya sinyal. Tidak hanya
daya sinyal jenuh meningkat, tetapi bati total penguat juga
meningkat. Dengan demikian pemompaan mundur memiliki
keunggulan daya jenuh yang lebih tinggi dan bati yang lebih tinggi.
Sistem pemompaan dua arah, seperti yang ditunjukkan pada Gambar
1.6(c) memanfaatkan keunggulan kedua jenis pemompaan
sebelumnya tetapi dengan biaya yang lebih komplek.
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.6, cahaya pemompa
dari laser diode 1480 nm dikoplingkan kepada jejak sinyal cahaya
1550 nm dengan bantuan cermin dikroik. Cermin dikroik terbuat
dari atas lapisan-lapisan film dielektrik yang memiliki ketebalan
disusun sehingga meneruskan cahaya 1550 nm tetapi memantulkan
cahaya 1480 nm. Isolator optik, yang tidak peka terhadap polarisasi
cahaya tetapi peka pada arah penjalaran, dipasang pada kedua ujung
serat untuk mencegah gelombang terpantul untuk kembali lagi
masuk ke dalam serat.
Filter optik dipasang pada ujung penguat serat. Filter ini
diperlukan untuk mencegah cahaya pemompa keluar dari penguat
dan juga untuk menghilangkan efek derau ASE pada detektor.

16 Bab 1. Prinsip Penguat Serat terdadah Erbium
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Suseptibilitas Atomik
Sistem Laser Tiga Aras

U

ntuk mengoptimalkan penampilan dasar EDFA diperlukan
model teoritis yang akurat untuk dapat digunakan pada
berbagai konfigurasi, panjang gelombang maupun jenis
gelas yang dipakai. Pada beberapa buku acuan didasarkan pada
asumsi sistem laser dua aras, tetapi EDFA merupakan sistem laser
tiga aras, sehingga perlu dimodifikasi agar diperoleh pemerian yang
sesuai untuk EDFA. Hasil pengkajian ini dapat digunakan untuk
meramalkan bati yang dapat dicapai berdasarkan spectrum serapan
dan pancaran erbium untuk berbagai jenis bahan dan panjang
gelombang.
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2.1 Matriks Kerapatan
Yariv (1975) dan Wilson (1983) memerikan koefisien bati
dari sistem multiaras diberikan dalam bentuk 𝑔(𝜆) = 𝜎(𝜆)[𝑁� −
𝑁� 𝑔� ⁄𝑔� ] dengan 𝑔� dan 𝑔� merupakan factor kemerosokan
(degeneracy) dari aras (level) bawah dan aras yang lebih tinggi yang
didasarkan pada asumsi sistem laser dua aras. EDFA merupakan
sistem laser tiga aras, oleh karena itu perlu dimodifikasi agar
diperoleh pemerian yang sesuai untuk EDFA. Untuk menurunkan
persamaan bati didekati dengan operator kerapatan matrik dari
suseptibilitas atomik.
Suseptibilitas atomik 𝜒� dapat diturunkan melalui teori
semiklasik dengan menggunakan formalisime operator matriks
kerapatan dan medan elektrik klasik dari teori Maxwell. Hasil
penurunan yang telah dilakukan oleh Wilson (1983) dan Yariv
(1975) tidak dapat diterapkan langsung pada kasus gelas: Er. Yang
pertama berasumsikan sistem dua aras, sedangkan yang kedua
berkaitan dengan sistem tiga aras.
Untuk penyederhanaan dimulai dengan memperhatikan
sistem tiga aras dasar yang tidak mengandung ion 𝐸𝑟 �� berada di
dalam gelas yang menjadikan lebih kompleks karena adanya
pemecahan Stark aras-aras energi. Asumsi pokok model teoritisnya
adalah bahwa suseptibilitas total sistem tiga aras pada
kesetimbangan termal dapat diungkapkan oleh penjumlahan
suseptibilitas sistem tiga aras dasar yang berhubungan dengan
transisi individual yang memancar dan dihitung dengan teori matriks
kerapatan.
Unsur matriks kerapatan 𝜌�� dan momen dwikutub 𝜇��
pada baris ke m dan kolom ke n diberikan oleh
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𝜌�� = 〈𝐸� |𝜌|𝐸� 〉

(2.1)

𝜇�� = 〈𝐸� |𝜇|𝐸� 〉

(2.2)

dengan penampilan eigen keadaan energi |𝐸� 〉 dan 𝐸� (𝑧, 𝑡)
merupakan komponen transversal medan elektrik sinyal pada serat
dengan arah 𝑧.
Persamaan Heisenberg untuk gerak dengan unsur matriks
kerapatan 𝜌�� (Yariv, 1975) adalah
𝜕𝜌 𝑖
= [𝜌, 𝐻]
𝜕𝑡 ℏ

(2.3)

𝜕𝜌 𝑖
𝑖
= [𝜌, 𝐻� + 𝐻′] = − [𝐻� 𝜌 + 𝐻� 𝜌 − 𝜌𝐻� − 𝜌𝐻′]
𝜕𝑡 ℏ
ℏ

(2.4)

dengan ℏ sebagai konstanta Planck dan system Hamiltonian
keseluruhan adalah 𝐻 = 𝐻� + 𝐻′. 𝐻� merupakan sistem Hamiltonan
yang belum dikenai gangguan yang memenuhi kaitan 𝐻� 𝜓� =
𝐸� 𝜓� , dengan penampilan eigen keadaan fungsi gelombang 𝜓� .
Sedangkan 𝐻� = −𝜇𝐸(𝑡) merupakan komponen operator dwikutub
sepanjang arah medan 𝐸(𝑡). Dengan memasukkan persamaanpersamaan ini, Pers. (2.3) menjadi

dengan

𝐻� 𝜌 = �

𝐸�
0

𝜌��
𝜌𝐻� = �𝜌
��

0 𝜌��
��
𝐸� 𝜌��

𝜌�� 𝐸�
𝜌�� � � 0

𝜌��
𝐸� 𝜌��
𝜌�� � = �𝐸� 𝜌��
𝐸𝜌
0
� = � � ��
𝐸� 𝜌��
𝐸�

𝐸� 𝜌��
�
𝐸� 𝜌��
𝐸� 𝜌��
�
𝐸� 𝜌��

(2.5)
(2.6)

Sedangkan untuk 𝐻′, unsur matriks diagonal sama dengan nol,
sehingga
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𝜇�� = 𝜇�� = 0

(2.7)

𝜇�� = 𝜇�� = 𝜇

(2.8)

Unsur matrik di luar diagonal diasumsikan sama

sehingga

𝜇 𝜌�� 𝜌��
��
�
0 𝜌�� 𝜌��
𝜇𝜌�� 𝜇𝜌��
= −𝐸(𝑡) �𝜇𝜌
𝜇𝜌�� �
��

0
𝐻� 𝜌 = −𝐸(𝑡) �
𝜇

𝜌��
𝜌𝐻� = −𝐸 (𝑡) �𝜌

𝜌�� 0
𝜌�� � �𝜇

��

𝜌�� 𝜇
= −𝐸 (𝑡) �𝜌 𝜇
��

𝜌�� 𝜇
𝜌�� 𝜇�

𝜇
�
0

(2.9)

(2.10)

Dengan memasukkan Pers. (2.5) – (2.10) ke dalam Pers. (2.4)
diperoleh
𝜕𝜌
𝑖
0
𝐸� 𝜌�� − 𝐸� 𝜌��
= − ��
�
0
𝜕𝑡
ℏ 𝐸� 𝜌�� − 𝜌�� 𝐸�
𝜌�� − 𝜌�� 𝜌�� − 𝜌��
+ 𝐸(𝑡)𝜇 �𝜌 − 𝜌
��
��
�� 𝜌�� − 𝜌��

(2.11)

dengan 𝐸� = ℏ𝜔� merupakan energi yang berkaitan dengan
keadaan |𝐸� 〉 dan definisi frekuensi resonansi
𝜔�� =

𝐸� − 𝐸�
ℏ

(2.12)

maka dapat diturunkan dari (2.11) persamaan-persamaan kelajuan:
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𝜕𝜌��
1
= − (𝜌�� − 𝜌�� )𝜇𝐸 (𝑡)
𝜕𝑡
𝑖ℏ

(2.13)

𝜕𝜌��
1
= 𝑖𝜔�� 𝜌�� − (𝜌�� − 𝜌�� )𝜇𝐸 (𝑡)
𝜕𝑡
𝑖ℏ

(2.15)

𝜕𝜌��
1
= (𝜌�� − 𝜌�� )𝜇𝐸 (𝑡)
𝜕𝑡
𝑖ℏ

(2.14)

1.2. Sisitem Laser Tiga Aras
Untuk memperhitungkan sistem laser tiga aras, maka ke
dalam Pers. (2.13) dan (2.14) perlu dimasukkan suku tambahan yang
sebanding dengan laju pemompaan 𝑅 dan laju emisi spontan dari
aras kedua ke aras kesatu 𝐴�� , dari aras ketiga ke aras kedua 𝐴�� .
Suku-suku ini diperkenalkan untuk memperhitungkan transisi dan
relaksasi yang terjadi pada sistem atom tiga aras, sedangkan ke
dalam Pers. (2.15) perlu ditambahkan suku relaksasi 𝐴� yang
menjamin bahwa tanpa adanya medan luar 𝐸� unsur di luar diagonal
𝜌�� lenyap, seperti yang diinginkan pada kesetimbangan. Dengan
demikian Pers. (2.13), (2.14), dan (2.15) berubah menjadi
𝜕𝜌��
1
= − (𝜌�� − 𝜌�� )𝜇𝐸 (𝑡) − 𝑅 (𝜌�� − 𝜌�� ) + 𝐴�� 𝜌�� (2.16)
𝜕𝑡
𝑖ℏ
𝜕𝜌��
1
= (𝜌�� − 𝜌�� )𝜇𝐸 (𝑡) − 𝐴�� 𝜌�� + 𝐴�� 𝜌��
𝜕𝑡
𝑖ℏ
𝜕𝜌��
1
= 𝑖𝜔�� 𝜌�� − (𝜌�� − 𝜌�� )𝜇𝐸 (𝑡) − 𝐴� 𝜌��
𝜕𝑡
𝑖ℏ

(2.17)

(2.18)

Variasi waktu yang cepat pada (2.18) dapat dieliminir dengan cara
mensubstitusi
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𝜌�� = 𝜎�� 𝑒 ���

dan dengan menggunakan ungkapan medan sinyal

(2.19)

𝐸� (𝑧, 𝑡) = 𝐸� 𝑒 ���/�

(2.20)

𝜕𝜌��
𝜕𝜎�� ���
= 𝜎�� (𝑖𝜔)𝑒 ��� +
𝑒
𝜕𝑡
𝜕𝑡

(2.21)

𝜕𝜌��
𝑖𝜇𝐸�
(𝜌�� − 𝜌�� ) − 𝐴� 𝜌��
= −𝑖(𝜔 − 𝜔�� )𝜎�� +
𝜕𝑡
2ℏ

(2.18)

penurunan terhadap waktu dari Pers. (2.19) diperoleh

Dengan membandingkan (2.18) dan (2.21) serta memasukkan (2.20)
diperoleh

Dengan menggunakan sifat

𝑇𝑟(𝜌) = 𝜌�� + 𝜌�� + 𝜌�� = 1

(2.23)

Unsur
𝜌�� dapat dilenyapkan dari (2.16) dan (2.17), dan
dikombinasikan untuk memperoleh
𝜕(𝜌�� − 𝜌�� ) 2
= (𝜌�� − 𝜌�� )𝜇𝐸� + 𝑅 (𝜌�� − 𝜌�� ) − 𝐴�� 𝜌��
𝜕𝑡
𝑖ℏ
+ 𝐴�� 𝜌��
=

2
(𝜌 − 𝜌�� )𝜇𝐸� + 𝑅 (𝜌�� − 1 + 𝜌�� + 𝜌�� )
𝑖ℏ ��
−𝐴�� 𝜌�� + 𝐴�� (1 − 𝜌�� − 𝜌�� )

(2.24. 𝑎)

Persamaan (2.19) dan (2.20) dimasukkan ke dalam (2.24.a)
diperoleh:
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𝜕(𝜌�� − 𝜌�� ) 2
𝐸�
= �𝜎�� 𝑒 ��� − 𝜎�� 𝑒 ��� �𝜇 𝑒 ���
𝜕𝑡
𝑖ℏ
2

+𝜌�� (2𝑅 − 𝐴�� ) + 𝜌�� (𝑅 − 2𝐴�� − 𝐴�� ) + 𝐴�� − 𝑅

(2.24.b)

∗
Mengingat 𝜌�� = 𝜌��
dan dengan mendefinisikan

(2.24.b) menjadi

𝜕(𝜌�� − 𝜌�� )
= 2𝑖Ω(𝜎�� − 𝜎�� ) + 𝜌�� (2𝑅 − 𝐴�� )
𝜕𝑡
+ 𝜌�� (𝑅 − 2𝐴�� − 𝐴�� ) + 𝐴�� − 𝑅

���
�ℏ

= Ω, maka

(2.24)

Sekarang kita kerjakan agar ruas kanan dari Pers. (2.24) merupakan
fungsi (𝜌�� − 𝜌�� ) dan (𝜎�� − 𝜎�� ) secara eksplisit. Pertama perlu
diasumsikan untuk daerah keadaan tunak 𝜌�� , yaitu dari (2.23)
𝜕𝜌�� 𝜕𝜌�� 𝜕𝜌��
+
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡

(2.25)

𝜕𝜌��
𝜕(𝜌�� + 𝜌�� )
=−
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑡

(2.26)

Untuk keadaan tunak

����
��

= 0, sehingga

Dengan menggunakan hasil penjumlahan (2.16) dan (2.17), akhirnya
diperoleh persamaan
𝜌�� =

[1 − 𝜌�� (2𝑅 + 𝐴�� )]
𝑅 + 𝐴��

Substitusi (2.27) ke dalam (2.24) diperoleh

𝜕(𝜌�� − 𝜌�� )
= 2𝑖Ω(𝜎�� − 𝜎�� ) + 𝜌�� (2𝑅 − 𝐴�� )
𝜕𝑡

(2.27)
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+

[1 − 𝜌�� (2𝑅 + 𝐴�� )]
(𝑅 − 2𝐴�� − 𝐴�� ) + 𝐴�� − 𝑅
𝑅 + 𝐴��

= 2𝑖Ω(𝜎�� − 𝜎�� ) − 2𝐴��
2𝑅 + 𝐴��
(𝑅 − 2𝐴�� − 𝐴�� )�
+ 𝜌�� �(2𝑅 − 𝐴�� )
𝑅 + 𝐴��
= 2𝑖Ω(𝜎�� − 𝜎�� ) − 2𝐴��
+

𝜌��
(2𝑅 𝐴�� + 4𝑅𝐴�� + 2𝐴�� 𝐴�� )
𝑅 + 𝐴��

Apabila bentuk terakhir ini dikalikan dengan
diperoleh
= 2𝑖Ω(𝜎�� − 𝜎�� ) − 2𝐴�� + �
�

2𝑅 + 𝐴�� ⁄2𝑅 + 𝐴��

𝑅 + 𝐴�� + (2𝑅𝐴�� ⁄𝐴�� )
�
2𝑅𝐴��
1+�
𝐴�� 𝐴�� �

2𝑅 + 𝐴��
2𝑅 + 𝐴��
𝜌�� +
𝜌 �
𝑅 + 𝐴��
𝑅 + 𝐴�� ��

Dengan menggunakan (2.27) serta mendefinisikan
𝜀=

���
���

, 𝜀 � = 𝑅𝜏�� 𝜀, dan 𝜏�� = 𝐴��
��

(2.28)

(2.29)

Maka (2.28) menjadi

𝜕(𝜌�� − 𝜌�� )
= 2𝑖Ω(𝜎�� − 𝜎�� ) − 2𝐴��
𝜕𝑡
𝑅 + 𝐴�� + 2𝑅𝜀
1 + 2𝜀′
+
�1 − 𝜌�� + 𝜌��
�
1 + 2𝜀′
1 + 𝜀′
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(2.30)

Selanjutnya dengan menggunakan sifat bahwa Er:gelas silica 𝜀 ≪ 1
dan pada percobaan praktis perlu dipenuhi 𝜀′ ≪ 1 (Desurvire, 1990),
akan mereduksi (2.30) menjadi
𝜕(𝜌�� − 𝜌�� )
= 2𝑖Ω(𝜎�� − 𝜎�� ) − 2𝐴��
𝜕𝑡
+ (𝑅 + 𝐴�� )(1 − 𝜌�� − 𝜌�� )

= 2𝑖Ω(𝜎�� − 𝜎�� ) + 𝑅 − 𝐴�� − 𝑅 (𝜌�� − 𝜌�� )
− 𝐴�� (𝜌�� − 𝜌�� )

= 2𝑖Ω(𝜎�� − 𝜎�� ) − (𝜌�� − 𝜌�� )

(1 + 𝑅𝜏)/𝜏
(𝑅𝜏 − 1)/𝜏

= 2𝑖Ω(𝜎�� − 𝜎�� )
1 + 𝑅𝜏
𝑅𝜏 − 1
−
�(𝜌�� − 𝜌�� ) −
�
𝜏
𝑅𝜏 + 1

Apabila didefinisikan

𝑇=

𝜏
(1 + 𝑅𝜏)

(2.31)
(2.32)

Sebagai waktu relaksasi untuk kesetimbangan yang berkaitan
dengan ketidakhadiran medan sinyal 𝐸� , dan
𝑅𝜏 − 1
= (𝜌�� − 𝜌�� )�
𝑅𝜏 + 1

Maka Pers. (2.31) berubah menjadi
𝜕(𝜌�� − 𝜌�� )
= 2𝑖Ω(𝜎�� − 𝜎�� )
𝜕𝑡

−(𝜌�� − 𝜌�� ) − (𝜌�� − 𝜌�� )�
𝑇

(2.33)

(2.34)

Bab 2. Suseptibilitas Atomik Sistem Laser Tiga Aras

25

Penyelesaian keadaan tunak untuk matrik kerapatan dapat diperoleh
dengan membuat (2.22) dan konjugatnya serta (2.34) sama dengan
nol, yang menghasilkan
2𝑖Ω𝜎�� − 2𝑖Ω𝜎�� −

(𝜌�� − 𝜌�� ) (𝜌�� − 𝜌�� )�
=
𝑇
𝑇

{−𝑖(𝜔 − 𝜔_21 ) − Δ𝜔/2} 𝜎_12 + 𝑖Ω(𝜌_22 − 𝜌_11 ) = 0
{𝑖 (𝜔 − 𝜔�� ) − Δ𝜔/2}𝜎�� − 𝑖Ω(𝜌�� − 𝜌�� ) = 0

(2.35. 𝑎)
(2.35. 𝑐)

Laju relaksasi 𝐴� berkaitan dengan Δ𝜔 FWHM dari transisi
pelebaran yang homogen melalui relasi 𝐴� ≡ ∆𝜔/2.
Penyelesaian secara simultan dari (2.35.a) – (2.35.b) untuk 𝜎��
dengan menggunakan determinan diperoleh

𝜎��

(𝜌�� − 𝜌�� )/𝑇
−2𝑖Ω
0
�
0
0
𝑖Ω �
0
𝑖 (𝜔 − 𝜔�� ) − Δ𝜔/2 −𝑖Ω
=
2𝑖Ω
−2𝑖Ω
−1/𝑇
0
𝑖Ω �
�−𝑖 (𝜔 − 𝜔�� ) − Δ𝜔/2
0
𝑖 (𝜔 − 𝜔�� ) − Δ𝜔/2 −𝑖Ω

Dihitung terlebih dahulu pembilang dari (2.35.d)
=

(𝜌�� − 𝜌�� )�
[−𝑖Ω{ 𝑖(𝜔 − 𝜔�� ) − Δ𝜔/2}]
𝑇

=

(𝜌�� − 𝜌�� )�
[Ω{(𝜔 − 𝜔�� ) + 𝑖ΩΔ𝜔/2}]
𝑇

(2.35. 𝑑)
(2.35. e)
(2.35. f)

Sedangkan penyebut (2.35.d) dengan proses yang sama diperoleh
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(𝜔 − 𝜔�� )� Δ𝜔�
= 2Ω Δ𝜔 +
+
𝑇
4
�

(2.35. g)

Dengan menyatukan kembali (2.35.f) dan (2.35.g) serta dikalikan
dengan

�

���

𝜎��

/

�

���

, (35.d) menjadi

4Ω
Ω
(𝜔 − 𝜔�� ) + 2𝑖
�
Δ𝜔
= (𝜌�� − 𝜌�� )� Δ𝜔
𝜔 − 𝜔�� �
Ω� T
1 + 4�
+8
�
Δ𝜔
Δ𝜔

(2.36)

2.3 Suseptibilitas Sistem Laser Tiga Aras
Untuk memperoleh pemerian suseptibilitas dilakukan dengan
memperhatikan polarisasi mikroskopik yang berhubungan dengan
ion 𝐸𝑟 �� adalah (Yariv, 1975)
𝑃 = 𝑁〈𝜇〉

(2.37)

dengan N merupakan rapat 𝐸𝑟 �� dan 〈𝜇〉 adalah momen dwikutub
rata-rata yang diberikan oleh
〈𝜇〉 = 𝑇𝑟(𝜌𝜇) = 𝜇(𝜌�� + 𝜌�� )

(2.38)

〈𝜇〉 = 𝜇�𝜎�� 𝑒 ��� + 𝜎�� 𝑒 ���� �

(2.39)

dengan menggunakan (2.19), (2.38) menjadi

∗
tetapi 𝜎�� = 𝜎��
, sehingga (2.39) menjadi

〈𝜇〉 = 2𝜇𝜎�� 𝑒 ����

= 2𝜇[𝑅𝑒(𝜎�� ) cos 𝜔𝑡 − 𝐼𝑚(𝜎�� ) sin 𝜔𝑡]

dengan menggunakan (2.38) diperoleh

(2.40)
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(𝜌�� − 𝜌�� )� {4Ω(𝜔 − 𝜔�� ) − Δ𝜔� }
𝑅𝑒 (𝜎�� ) =
𝜔 − 𝜔�� �
Ω� T
1 + 4�
+8
�
Δ𝜔
Δ𝜔

𝐼𝑚 (𝜎�� ) =

(𝜌�� − 𝜌�� )� (

2Ω
)
Δ𝜔

𝜔 − 𝜔�� �
Ω� T
1 + 4�
+8
�
Δ𝜔
Δ𝜔

(2.41)
(2.42)

Tetapi ada perumusan lain tentang polarisasi yaitu (Yariv, 1975)

Apabila didefinisikan

𝑃 = 𝑅𝑒�𝜀� 𝜒� 𝐸� 𝑒 ��� �

𝜒� = 𝜒�� − 𝑖𝜒� "

(2.43)
(2.44)

Persamaan (2.43) menjadi

𝑃 = 𝑅𝑒[𝜀� 𝐸� (𝜒�� − 𝑖𝜒� "){cos(𝜔𝑡) − 𝑖 sin(𝜔𝑡) }]
= 𝜀� 𝐸� 𝜒�� cos(𝜔𝑡) + 𝜀� 𝐸� 𝜒� " sin(𝜔𝑡)

(2.45. a)

(2.45. b)

Dengan memasukkan (2.41) dan (2.42) ke dalam (2.40.b), dan hasil
ini dimasukkan ke (2.37). Dari hasil yang kedua ini dibandingkan
dengan (2.45.b) dan memasukkan kembali harga Ω = 𝜇𝐸� /2ℏ,
didapatkan
𝜇� Δ𝑁�
𝜒�� =
𝜀� ℏ
𝜒� " =
dengan

𝜇� Δ𝑁�
𝜀� ℏ

4
(𝜔 − 𝜔�� )
Δ𝜔 �
𝜔 − 𝜔�� � 2𝜇� 𝐸�� 𝑇
1 + 4�
+ �
Δ𝜔 �
ℏ Δ𝜔
2/Δ𝜔

𝜔 − 𝜔�� � 2𝜇� 𝐸�� 𝑇
1 + 4�
+ �
Δ𝜔 �
ℏ Δ𝜔
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(2.46)
(2.47)

���� − 𝑁
����
Δ𝑁� = 𝑁(𝜌�� − 𝜌�� )� = �𝑁

(2.48)

𝜇� Δ𝑁�
𝜀� ℏΔ𝜔

(2.49)

�𝑁
���� dan 𝑁
���� merupakan hunian keadaan atomic rata-rata pada keadaan
yang lebih tinggi dan lebih rendah. Dapat pula dicek dengan
���� = 𝑅𝜏/(1 + 𝑅𝜏) dan 𝑁
���� = 1/(1 +
menggunakan (2.33) bahwa �𝑁
𝑅𝜏). Hasil (2.46) dan (2.47) dimasukkan ke (2.44) didapatkan
bentuk 𝜒� (𝜔) sebagai
𝜒� (𝜔) =

(2/Δ𝜔)(𝜔 − 𝜔�� ) + 𝑖
𝜔 − 𝜔�� � 2𝜇� 𝐸�� 𝑇
1 + 4�
+ �
Δ𝜔 �
ℏ Δ𝜔

Unsur matriks pada (2.49) dapat dieliminasi melalui (Yariv, 1975)
𝜇� = 𝜋𝜀� ℏ𝑐 � /𝜏𝑛𝜔� . Kaitan ini apabila dikalikan dengan 1/Δ𝜔 akan
memberikan bentuk
2𝜇�
𝜆�
=
𝜀� ℏΔ𝜔 4𝜋 � 𝑛𝜏𝜔

(2.50)

��

Yang sama dengan ( )𝜎 ���� (Desurvire, 1990). Hal ini dapat
�

dibuktikan melalui kaitan bahwa 𝜎 ���� yang merupakan tampang
lintang homogen puncak atau harga puncak 𝜎(𝜔), berharga
𝜎 ���� =

2
� 𝜎(𝜔)𝑑𝜔
𝜋Δ𝜔

(2.51)

𝜆�
4𝑛� 𝜏

(2.52)

Tetapi dengan menggunakan kaitan Ladenburg-Fuchtbauer
� 𝜎(𝜔)𝑑𝜔 =

dengan n merupakan indek bias medium dan
kaitan

�

�

=

�

��

, diperoleh
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𝑛𝑐 ����
𝜆�
2𝜇�
𝜎
= �
=
𝜔
4𝑛 𝑛𝜏Δ𝜔 𝜀� ℏΔ𝜔

yang sama dengan (2.50).

(2.53)

Suku jenuh pada (2.49) dapat disederhanakan dengan mengalikan
(2.32), (2.53) serta identitas
𝑃� (𝑧)
𝐴

(2.54. a)

𝑃� (𝑧)
𝐴𝑐𝑛𝜀�

(2.54. b)

𝑐𝑛𝜀� 𝐸�� =

atau

𝐸�� =

dengan 𝑃� (𝑧) merupakan daya sinyal, dan A, luas efektif, yang
memperoleh
2𝜇� 𝐸�� 𝑇 𝑛𝑐 ���� 𝑃� (𝑧) 𝜏
=
𝜎
𝜀ℏΔ𝜔
𝜔
𝐴𝑐𝑛𝜀 1 + 𝑅𝜏

dikalikan dengan 1/ℏ, akan didapatkan

2𝜇� 𝐸�� 𝑇
𝜎 ���� 𝜏𝑃� (𝑧)
=
ℏ� Δ𝜔
ℎ𝜈𝐴(1 + 𝑅𝜏)

(2.55. a)
(2.55. b)

dengan memasukkan hasil (2.53) dan (2.55.b) ke dalam (2.48),
Persamaan (2.49) bentuknya menjadi

=

𝑁𝑛𝑐 ����
𝜎
𝜔

(2/Δ𝜔)(𝜔 − 𝜔�� ) + 𝑖
𝜔 − 𝜔�� � 𝜎 ���� 𝜏𝑃� (𝑧)
1 + 4�
+
Δ𝜔 �
ℎ𝜈𝐴(1 + 𝑅𝜏)

apabila didefinisikan
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𝜒� (𝜔)

(2.56)

maka (56) menjadi
𝜒� (𝜔)
𝑁𝑛𝑐 ����
=
𝜎
𝜔

𝑃��� (𝜔) =

ℎ𝜈� 𝐴
𝜎�� (𝜔)𝜏

(2.57)

(2/Δ𝜔)(𝜔 − 𝜔�� ) + 𝑖
𝜎 ���� 𝜏𝑃� (𝑧)
𝜔 − 𝜔�� �
1 + 4�
+
�
Δ𝜔
𝑃��� (𝜔)𝜎�� (𝜔)𝜏(1 + 𝑅𝜏)

(2.58)

apabila didefiniskan lagi
𝜎��

𝜎 ����
=
𝜔 − 𝜔�� �
1 + 4�
Δ𝜔 �

(2.59)

maka (2.58) akan menjadi

𝑁𝑛𝑐 ����
=
𝜎
𝜔

�1 + 4 �

2
�Δ𝜔� (𝜔 − 𝜔�� ) + 𝑖

𝑃� (𝑧)
𝜔 − 𝜔�� �
� � �1 +
�
Δ𝜔
𝑃��� (1 + 𝑅𝜏)

𝜒� (𝜔)

(2.60)

Sekarang digunakan definisi kelajuan pemompa (Desurvire, 1990)
𝑅=

𝑃� (𝑧)
𝜏𝑃���

(2.61)

dengan 𝑃� (𝑧) dan 𝑃��� merupakan daya pemompa dan daya ambang.
Dengan memasukkan (2.61) ke (2.60) diperoleh
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𝑁𝑛𝑐 ����
𝜒� (𝜔) =
𝜎
𝜔

2
�Δ𝜔� (𝜔 − 𝜔�� ) + 𝑖

⎧
⎫
⎪
𝑃� (𝑧)
𝜔 − 𝜔�� � ⎪
�1 + 4 � Δ𝜔 � � 1 +
𝑃��� 𝑃� (𝑧)⎬
⎨
𝑃��� +
⎪
𝑃��� ⎪
⎭
⎩

(2.62)

Sekarang diperhatikan suku kedua dari penyebut pada (2.62):
1+

𝑃� (𝑧) 𝑃���
𝑃� (𝑧)
=1+
𝑃��� 𝑃� (𝑧)
𝑃��� � 𝑃��� + 𝑃� (𝑧)�
𝑃��� +
��
𝑃�
=

𝑃��� 𝑃��� + 𝑃��� 𝑃� (𝑧) + 𝑃� (𝑧) 𝑃���
𝑃��� 𝑃��� + 𝑃��� 𝑃� (𝑧)

Pembilang dan penyebut dibagi dengan 𝑃��� 𝑃� , diperoleh
=

1+

𝑃� (𝑧) 𝑃� (𝑧)
+ ��
𝑃���
𝑃�
𝑃� (𝑧)
1 + ��
𝑃�

(2.63. a)

(2.63. b)

dengan memasukkan kembali (2.63.b) ke dalam (2.62) maka
didapatkan suseptibilitas atomik model sistem tiga aras
𝑃𝑝 (𝑧)
�1 +
�
2
𝑃𝑡ℎ
𝑁𝑛𝑐 ���� ��Δ𝜔� (𝜔 − 𝜔�� ) + 𝑖�
𝑝
𝜒� (𝜔) =
𝜎
𝜔 − 𝜔�� �
𝜔
�1 + 4 �
� � �1 + 𝑃𝑝 (𝑧) + 𝑃𝑠 (𝑧)�
Δ𝜔
𝑡ℎ
𝑡ℎ
𝑃𝑝
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𝑃𝑝

(2.64)

Bab

3

Suseptibilitas Atomik
Gelas terdadah Erbium

T

ahap berikutnya dalam bahasan serat optik terdadah erbium
dengan memperhatikan kasus yang sebenarnya pada
gelas:Er. Medan elektrik di sekitar ion 𝐸𝑟 �� menyebabkan
pemecahan Stark aras tenaganya, khususnya aras yang lebih tinggi
�
𝐼�� dan aras yang lebih rendah �𝐼�� yang berkaitan dengan transisi
�

�

laser di sekitar 1,5 m (Ainslie, 1991). Gambar 1.4 menampilkan
diagram aras energi yang berkaitan dengan notasi yang biasa
digunakan (posisi aras energi sebarang). Turunan (degeneracy) 𝐽 +
�
, yang berhubungan dengan jumlah maksimum aras energi adalah
�

𝑔� = 7 untuk �𝐼��/� dan 𝑔� = 8 untuk �𝐼��/� .
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3.1 Model Gelas terdadah Erbium
Diumpamakan bahwa selama proses pemompaan, yang
menyebabkan populasi inversi antara dua manifold, kesetimbangan
termal untuk setiap manifold dijaga terhadap relaksasi lintang
nonradiatif yang cepat. Dengan demikian pemanasan yang terjadi
akan membantu transisi di setiap manifold. Mengikuti notasi pada
��� yang berada pada aras 𝑙, 𝑚
Gambar 1.4, rapat rata-rata atom 𝑁
dengan
energi
𝐸�� (𝑙 = 1,2; 𝑚 = 𝑗, 𝑘; 𝑗 = 1 … 𝑔� , 𝑘 = 1 … 𝑔� ; 𝑔� = 8,
𝑔� = 7) diberikan oleh hukum Boltzman.
𝑒 ���� /��
�� 𝑃��
≡𝑁
∑� 𝑒 ���� /��

��� = 𝑁
��
𝑁

Pada (3.64) populasi rata-ratanya adalah
�� =
𝑁
dengan

𝑁
1+𝛼

�� =
𝑁

(3.2. a)

𝑁𝛼
1+𝛼

𝛼 = 𝑅𝜏�� =

(3.1)

(3.2b)

𝑃� (𝑧)
𝑃���

(3.2c)

Sedang 𝜏�� didefinisikan sebagai berikut. Transisi individual antara
aras 2𝑘 dan 1𝑗 dicirikan oleh umur radiatif (lifetime) 𝜎�� = 𝐴��
�����
����

�
dan tampang lintang homogen puncak 𝜎�� . Suseptibilitas 𝜒��
(𝜔)
sekarang dapat dituliskan melalui (2.48), (2.55.b), dan (3.1) dalam
bentuk
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�
(𝜔 ) =
𝜒��

𝑛𝑐 ����
��� − 𝑁
��� �
𝜎
�𝑁
𝜔 ��

2
�Δ𝜔� �𝜔 − 𝜔�� � + 𝑖

(3.3)

����

𝑃� (𝑧)𝜎�� 𝜏��
𝜔 − 𝜔�� �
�1 + 4 � Δ𝜔 � � +
ℎ𝜈� 𝐴(1 + 𝑅𝜏)

Lebar garis homogen Δ𝜔 diasumsikan sama untuk setiap transisi.
Tampang lintang homogen puncak selanjutnya diberikan oleh (2.53).

dengan

����
𝜎��

�
𝜔�� 𝜆��
= � �
4𝑛 𝑛 𝑐𝜏�� Δ𝜔

(3.4)

2𝜋𝑐
𝜔��

𝜆�� =

(3.5)

Diasumsikan bahwa suseptibilitas atomik total 𝜒� (𝜔) dihasilkan
dari seluruh sumbangan transisi, yang diperoleh dengan
�
(𝜔). Suseptibilitas
menjumlahkan seluruh suseptibilitas atomik 𝜒��
ini berkaitan dengan transisi setiap individu 2𝑘 − 1𝑗 yang
penampilannya diberikan oleh teori matriks kerapatan ideal. Dalam
kaitan ini kita beranggapan bahwa kesetimbangan termal
dipertahankan pada setiap manifold sehingga menguatkan kaitan
�
(𝜔 )
𝜒� (𝜔) = � � 𝜒��
�

�

Dengan menggunakan (3.1) dan (3.3) serta mendefinisikan

diperoleh

𝛽�� =

����

𝑃� (𝑧)𝜎�� 𝜏��

ℎ𝜈� 𝐴(1 + 𝑅𝜏)
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(3.7)
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��

��

𝑛𝑐
����
�� − 𝑃�� 𝑁
�� �
𝜒� (𝜔) =
� � 𝜎�� �𝑃�� 𝑁
𝜔
��� ���

2
�Δ𝜔� �𝜔 − 𝜔�� � + 𝑖

𝜔 − 𝜔�� �
�1 + 4 � Δ𝜔 � � + 𝛽��

(3.8)

Sekarang diperhatikan daerah yang jauh dari jenuh (saturasi),
sehingga 𝛽�� dapat diabaikan pada (3.8). Dengan menggunakan
definisi (2.59)
����

𝜎��
𝜎�� (𝜔) =
𝜔 − 𝜔�� �
1 + 4�
Δ𝜔 �

(3.9)

Persamaan (3.8) menjadi
��

��

𝑛𝑐
�� − 𝑃�� 𝑁
�� �
𝜒� (𝜔) =
� � 𝜎�� (𝜔) �𝑃�� 𝑁
𝜔
��� ���

��

2
� �𝜔 − 𝜔�� � + 𝑖�
Δ𝜔

Dengan mendefinisikan

𝜒� (𝜔) = 𝜒 � � (𝜔) − 𝑖𝜒"� (𝜔)

Maka didapatkan
��

(3.10)
(3.11)

��

𝑛𝑐
2
�� − 𝑝�� 𝑁
�� � � � �𝜔 − 𝜔�� �
𝜒 � � (𝜔 ) =
� � 𝜎�� (𝜔) �𝑃�� 𝑁
𝜔
Δ𝜔
��� ���
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(3.12)

��

��

𝑛𝑐
�� − 𝑝�� 𝑁
�� �
𝜒"� (𝜔) = − � � 𝜎�� (𝜔) �𝑃�� 𝑁
𝜔

(3.13)

��� ���

Dengan mendefinisikan
𝜎

�

�,� (𝜔 )

��

��

= 2 � � 𝜎�� (𝜔) 𝑃��,�� �
��� ���
��

��

𝜔 − 𝜔��
�
Δ𝜔

𝜎 " �,� (𝜔) = 2 � � 𝜎�� (𝜔) 𝑃��,��

(3.15)

��� ���

Maka (3.12) dan (3.13) menjadi
𝜒′� (𝜔) =

𝑛𝑐 �
�� − 𝜎 � � (𝜔)𝑁
�� }
{ 𝜎 � (𝜔 )𝑁
𝜔

𝜒"� (𝜔) = −

(3.14)

𝑛𝑐 "
�� − 𝜎 " � (𝜔)𝑁
�� �
�𝜎 � (𝜔)𝑁
𝜔

(3.16)
(3.17)

Tampang lintang 𝜎�" dan 𝜎�" pada (3.15) merupakan
tampang lintang emisi dan tampang lintang serapan pada medium
laser gelas:Er. Dalam pendekatan dengan semua transisi memiliki
lebar homogeny yang sama Δ𝜔, (3.15) menunjukkan bahwa profil
tampang lintang ini mengandung superposisi garis-garis spectral
dengan bentuk garis (lineshape) Lorentzian terpusat pada frekuensi
yang bervariasi 𝜔�� , dan dibobnoti oleh distribusi Boltzman 𝑃��,�� .
Dengan demikian kaitan antara tampang lintang ini dengan spektrum
fluoresensi dan serapan secara eksperimen dapat 𝐼�,� (𝜆) terwujud.
Umur fluoresensi rata-rata 𝜏 = 𝐴��
�� untuk aras 2, sekarang dapat
didefinisikan melalui
��

��

��

��

1
𝑃��
= 𝐴�� = � � 𝐴����� 𝑃�� = � �
𝜏
𝜏��
��� ���

��� ���

(3.18)
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Dengan 𝐴����� merupakan laju peluruhannn radiatif yang
berhubungan dengan transisi tunggal (2𝑘 ) − (1𝑗). Jika dianggap
bahwa kelajuan ini sama untuk semua transisi yaitu
𝐴����� = �𝜏�� �

��

Maka (3.18) menjadi 𝜏 � = 𝑔� 𝜏.

= (𝜏′)��

(3.19)

Sekarang kembali ke persamaan (3.15) diubah dalam bentuk:
��

��

����

𝜎��

𝜎 " �,� (𝜔) = � �

(𝜔)

��� ��� 1 + ��𝜔 − 𝜔�� �/(∆𝜔/2)�
�� ��

= ��

��� ��� �1

�� ��

= ��

��� ��� �1

� 𝑃��,��

(3.20. a)

�
𝜔�� 𝜆��
𝑃��,��
�

+ ��𝜔 − 𝜔�� �/(∆𝜔/2)� � �4𝜋𝑛� 𝑐𝜏�� Δ𝜔�
�
𝜔�� 𝜆��
𝑃��,��

(3.20. b)

�

+ ��𝜔 − 𝜔�� �/(∆𝜔/2)� � �4𝜋𝑛� 𝜆�� 𝜔�� 𝜏�� Δ𝜔�/2𝜋

�� ��

= ��

��� ��� �1

�
𝜆��
𝑃��,��

(3.20. c)

�

+ ��𝜔 − 𝜔�� �/(∆𝜔/2)� � �4𝜋𝑛� 𝜏�� Δ𝜔�/2

(3.20. d)

Dengan mengintegrasikan 𝜎 " �,� (𝜔) dalam (3.20.d) ke seluruh ruang
frekuensi, menjadi
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�� ��

�
𝜆��
𝑃��,��
1
"
� 𝜎 �,� (𝜔) = � � �
4𝑛
𝜏��
��� ���

×�

𝑑𝜔/{(𝜋Δ𝜔)/2}

�

�1 + ��𝜔 − 𝜔�� �/(∆𝜔/2)� �

Diperhatikan suku di dalam integral dari (3.21). Dimisalkan

(3.21)

�𝜔 − 𝜔�� �/(∆𝜔/2) = 𝑧, maka diperoleh 𝑑𝑧/𝑑𝜔 = 1/(∆𝜔/2)

Sehingga suku integral dalam (3.21) menjadi
𝐼=

1
𝑑𝑧
1
1
�
= arctan 𝑧� = arctan �𝜔 − 𝜔�� �/(∆𝜔/2)� = 1
�
𝜋 1+𝑧
𝜋
𝜋
(3.21.a)

Persamaan (3.21) berubah menjadi
�� ��

�
𝜆��
𝑃��,��
1
"
� 𝜎 �,� (𝜔) = � � �
4𝑛
𝜏��
��� ���

(3.22)

Dan dengan menggunakan hasil penurunan pada (3.19), maka
diperoleh

�� ��

�
𝜆��
𝑃��
1
1
" ( )
�𝜎 � 𝜔 = � ��
≡ � 〈𝜆�� 〉�
4𝑛 𝜏
𝑔�
4𝑛 𝜏
��� ���

(3.23)

Persamaan (3.23) ini merupakan kaitan LadenburgFuchtbauer yang diterapkan pada tampang lintang emisi 𝜎 " � (𝜔) ,
�/�
dengan 〈𝜆�� 〉� merupakan panjang gelombang yang berkaitan
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dengan rerata seluruh transisi yang mungkin. Perhitungan yang sama
diterapkan untuk 𝜎 " � (𝜔) pada (3.15) diperoleh
�� ��

�
𝜆��
𝑃��
1
1
" ( )
�𝜎 � 𝜔 = �
��
≡ � 〈𝜆�� 〉�
4𝑛 𝜏��
𝑔�
4𝑛 𝜏
��� ���

�/�

(3.15)

dengan 〈𝜆�� 〉� merupakan panjang gelombang serapan rata-rata
pada seluruh transisi yang mungkin. Persamaan (3.23) dan (3.24)
memungkinkan penentuan 𝜎 " �,� (𝜆) dari bentuk garis fluoresensi
dan serapan eksperimental 𝐼�,� (𝜆) melalui
〈𝜆�� 〉�/�
𝐼�,� (𝜆)
�,�
𝜎 �,� (𝜆) =
�
8𝜋𝑛 𝑐𝜏 ∫ 𝐼�,� (𝜆) 𝑑𝜆
"

(3.25)

Selanjutnya diperhatikan kasus yang mengandung pelebaran
(broadening) yang tak homogen. Hal ini disebabkan variasi letakletak dari kedudukan aras tenaga tidak dapat diabaikan.
Suseptibilitas total kumpulan atom yang transisi lasernya di dorong
ke pelebaran yang tak homogen diberikan oleh
��

��

�
(𝜔)𝑑𝜔′
𝜒� (𝜔) = � � � 𝑃��� �𝜔� − 𝜔�� �𝜒��
��� ���

(3.26)

�
Dengan 𝜒��
merupakan suseptibilitas atomik yang berkaitan
dengan transisi tunggal yang berpusat di 𝜔 = 𝜔�� , dan 𝑃���
merupakan model distribusi ternormalkan dari letak-letak yang acak
dengan frekuensi pusat transisi 𝜔�� . Dianggap distribusi ini
Gaussian yaitu

𝑃��� (𝜔� ) = �

4 ln 2 ������/����� �� ��
𝑒
𝜋Δ𝜔′�
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(3.27)

Dengan Δ𝜔′ sebagai lebar spectrum penyebaran yang tak homogeny.
Mengambil definisi yang sama seperti (3.15) dan (3.17) untuk
bagian real dan imajiner dari suseptibilitas 𝜒� , didapatkan dari (3.8)
dan (3.26) sebagai
��

��

2
����
𝜎 � �,� (𝜔) =
� � 𝜎�� 𝑃��,�� � 𝑃���
Δ𝜔
��� ���

× �𝜔� − 𝜔�� �

𝜎

"

�,� (𝜔 )

��

��

����

= � � 𝜎��
��� ���

×

𝑑𝜔�

𝜔 − 𝜔′

𝜔 − 𝜔′
1 + 4�
�
Δ𝜔

(3.28)

�

𝑃��,�� � 𝑃��� �𝜔� − 𝜔�� �

𝜔 − 𝜔′
1 + 4�
�
Δ𝜔

(3.29)

�

Sekarang diperhatikan pesamaan (3.29). Dengan memasukkan suku
takhomogen dan mengalikannya dengan {(Δω/Δ𝜔′)� ln 2}/
{(Δω/Δ𝜔′)� ln 2} diperoleh

𝜎 " �,� (𝜔) =

(Δω/Δ𝜔′)� ln 2
√𝜋

��

��

����

� � 𝜎��

��� ���
�

𝑃��,�� �

2√ln 2
𝑑𝜔�
∆𝜔 �

𝜔� − 𝜔��
1
× exp �−4 �
� ln 2�
�
∆𝜔
∆𝜔 �
𝜔 − 𝜔′
�
� �1 + 4 � Δ𝜔 � ln 2�
∆𝜔′
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(3.32)
Suku terakhir pada penyebut dapat diubah bentuknya menjadi
�

𝜔 − 𝜔�� + 𝜔�� − 𝜔′
∆𝜔 �
=�
� ln 2 �1 + 4 �
� �
∆𝜔′
Δ𝜔

=�

(3.30. a)

𝜔 − 𝜔�� �
∆𝜔 �
� ln 2 + �4 �
� ln 2
∆𝜔′
∆𝜔′
�

𝜔�� − 𝜔′
�𝜔 − 𝜔�� ��𝜔�� − 𝜔′�
+4 �
� ln 2 + 8 �
� ln 2�
∆𝜔′
∆𝜔′�

Apabila

diperkenalkan

𝑥�� = 2 �

�����
∆��

� √ln 2

peubah
;

dan

persamaan (3.93.b) menjadi
= 𝑏 � + �𝑥�� + 𝑦�

(3.30 . b)

baru 𝑏 = (Δω/Δ𝜔′)� √ln 2 ;
𝑦 = 2�

��� ���
∆��

� √ln 2

�

(3.30. c)

Diperoleh pula
𝑦� = 4 �

maka

��� ��� �

� ln 2 dan 𝑑𝑦 = �2√ln 2 /∆𝜔′�𝑑𝜔′

∆��

Sehingga persamaan (3.30) menjadi
𝜎 " �,� (𝜔) =

𝑏�

√𝜋

≡

��

��

��� ���

𝑏�

����

� � 𝜎��

√𝜋

��

��

����

� � 𝜎��

��� ���

𝑃��,�� � 𝑑𝑦

𝑒 ��

𝑏 � + �𝑥�� + 𝑦�

𝑃��,�� 𝑅𝑒�𝑤�𝑥�� + 𝑖𝑏��
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�

(3.31)

Dengan 𝑤(𝑧) merupakan fungsi galat (error). Tiga kasus dapat
diperhatikan yaitu: ∆𝜔/∆𝜔′ ≫ 1 batas homogen yang kuat,
∆𝜔/∆𝜔′ ≪ 1 batas homogen yang kuat, dan ∆𝜔/∆𝜔′ ≈ 1 batas
antara homogen dengan tak homogen.

Pada batas homogen yang kuat 𝑃��� (𝜔) mirip dengan fungsi
delta 𝛿(𝜔) , setelah integrasi, sama dengan yang diturunkan
sebelumnya (3.15) dan (3.17). Pada batas ketakhomogenan yang
kuat didapatkan kemiripan
�

�1 + �𝑥�� + 𝑦� /𝑏 � �

��

Pengintegralan pada (3.31), diperoleh
��

≈ 𝜋𝑏𝛿�𝑥�� + 𝑦�

(3.32)

��

𝜔 − 𝜔�� �
√𝜋 ln 2
����
𝜎 " �,� (𝜔) =
� � 𝜎�� 𝑃��,�� exp �4 �
� ln 2�
∆𝜔′
∆𝜔′
��� ���

(3.33)

Dalam hal ini (3.33) menunjukkan bahwa profil pancaran dan
serapan terkandung dalam impitgabungan garis-garis spectral yang
memiliki bentuk garis Gaussian yang berpusat pada 𝜔 = 𝜔�� . Pada
kasus pertengahan yaitu penyebaran homogen dan takhomogen
sebanding ∆𝜔/∆𝜔′ ≈ 1 , bentuk garis individual dimerikan oleh
fungsi argument 𝑥�� (𝜔) pada (3.31) yang disebut profil Voight yang
bentuknya di antara Gaussian dan Lorentzian. Secara langsung
menunjukkan bahwa tampang lintang 𝜎 " �,� (𝜔) membuktikan kaitan
Ladenburg-Fuchtbauer tak gayut besaran penyebaran tak homogeny.
Apabila persamaan (3.29) diintegralkan ke seluruh ruang frekuensi,
diperoleh
� 𝜎 " �,� (𝜔) 𝑑𝜔
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��

��

����

= � � 𝜎��
��� ���

��

𝑃��,�� � 𝑃���

��

𝑃��� �𝜔 − 𝜔�� �
𝑑𝜔′𝑑𝜔
𝜔 − 𝜔�� �
1 + 4�
�
∆𝜔′

1
����
= � � � 𝜎�� 𝑃��,�� � 𝑃��� �𝜔 − 𝜔�� �𝑑𝜔�
4𝑛 𝜏
��� ���

〈𝜆�� 〉�,�
=
4𝑛� 𝜏

(3.34)

Dengan demikian kaitan antara spectrum fluoresensi dan serapan
secara eksperimen 𝐼�,� (𝜆) dan tampang lintang yang berkaitan
𝜎�,� (𝜆) pada (3.88) dapat diterapkan pada gelas:Er tanpa
memandang besarnya penyebaran tak homogen pada transisi
individual.
Sekarang diambil suku jenuh (saturasi) pada (3.8) dan suseptibilitas
𝜒� (𝜔) ditulis kembali dalam bentuk
��

��

𝑛𝑐
����
�� − 𝑃�� 𝑁
�� �
𝜒� (𝜔) =
� � 𝜎�� �𝑃�� 𝑁
𝜔
��� ���

×

2
�Δ𝜔� �𝜔 − 𝜔�� � + 𝑖

𝑃 (𝑧)
1 + ��� �
𝑃�� (𝜔)(1 + 𝑅𝜏)

Dengan 𝑃� merupakan daya sinyal dan
���
(𝜔 ) =
𝑃��

ℎ𝜈� 𝐴
�𝜎�� (𝜔)𝜏�� �

(3.35)

(3.35. a)

Merupakan daya jenuh. Karena tampang lintang 𝜎�� (𝜔) dan
distribusi 𝑃��,�� tidak diketahui, suseptibilitas jenuh pada (3.35)
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tidak dapat dihitung. Meskipun demikian hal ini memungkinkan
untuk mengevaluasi 𝜒�,��� (𝜔) dengan menggunakan pendekatan
���
(𝜔) ≈ 𝑃���� (𝜔) ≡ ℎ𝜈� 𝐴𝜎�� (𝜔)𝜏
𝑃��

(3.36)

Dengan 𝜎�� merupakan tampang lintang efektif yang didefinisikan
sebagai
𝜎�� (𝜔) = 𝜎 " � (𝜔) + 𝜎 " � (𝜔)

(3.37)

Dengan demikian bagian imajiner pada (3.35) menjadi

dengan

𝜒"�,��� (𝜔) = −

𝑛 "
�𝜎 � (𝜔)𝑁���� − 𝜎 " � (𝜔)𝑁���� �
𝜔

���
��,�
𝑁
=

(3.38)

��,�
𝑁

(3.39)

𝑃
�1 + �� �
�
�𝑃��� (1 + 𝑅𝜏)�

Dan koefisien bati (gain) yang berkaitan dengan daerah bati jenuh
dapat diturunkan dari (3.38), seperti yang biasa diturunkan sebagai
����� − 𝜎 " � (𝜔)𝑁
�����
𝑔 = 𝜎 " � (𝜔 )𝑁

(3.40)

3.3 Model Penguat Serat terdadah Erbium
Diagram energi untuk dua atom ditunjukkan secara skematis
pada Gambar 1.4. Tahapan konversi naik (upconversion) dalam
model ini diasumsikan sebagai berikut:
a. Dua atom yang berdekatan di teral ke aras �𝐼�� oleh dua
foton dengan panjang gelombang 1480 nm

�
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b. Energi ini ditransfer secara nonradiatif dari satu atom (donor)
ke atom yang lain (akseptor). Transfer energi menghasilkan
atom donor tidak terteral, sedangkan akseptor terteral ke aras
�
𝐼� .
�

c. Atom akseptor berelaksasi ke aras

�

𝐼�� dalam waktu
�

beberapa nanosekon. Peluruhan yang mungkin adalah ke aras
laser yang lebih tinggi ( �𝐼�� ) atau langsung ke aras dasar
�

dengan memancarkan foton dengan panjang gelombang 980
nm (Blixt, 1991).
Pada Gambar 1.4 dan 1.6 ditunjukkan proses yang terjadi
pada ion erbium. Apabila dipompa pada pita 980 nm, EDFA
dipandang sebagai sistem laser tiga aras, yaitu ion Er �� yang
dieksitasi dari aras dasar �𝐼�� ke aras �𝐼� dan kemudian meluruh
dengan cepat ke aras

�

�

𝐼�� dan
�

�

�

𝐼�� . Hal ini menaikkan
�

kemungkinan terjadi konversi menyeluruh pada aras laser yang lebih
tinggi. Apabila dipompa pada 1480 nm, ion Er �� terteral secara
langsung ke aras yang lebih atas, yang berarti EDFA dipandang
sebagai sistem laser dua aras (Pedersen, 1991). Pada Gambar 1.4
juga ditunjukkan proses penyerapan dan pancaran yang terjadi. Pada
saat penyerapan, atom yang berada pada aras yang lebih atas
mennyerap tenaga-tenaga sinyal, pemompa dan pancaran spontan.
Sedangkan pada proses pancaran, dari aras yang lebih tinggi ke aras
yang dasar adalah sinyal, pemompa dan pancaran spontan yang
mengalami penguatan serta pancaran spontan sendiri.
Untuk mendapatkan persamaan kelajuan yang memberikan
efek daya pemompa �𝑃� �, daya sinyal (𝑃� ) , dan daya pancaran
spontan (ASE) (𝑃� ), penguat dimodel sebagai sistem tiga aras yang
memiliki kerapatan populasi pada aras dasar (1), aras metastabil (2)
dan aras pemompa (3) sebagai:
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𝑑𝑁�
= −�𝑅�� + 𝑅�� �𝑁� + �𝑅�� + 𝐴�� + 𝑅��� �𝑁� + 𝑅�� 𝑁� (3.41)
𝑑𝑡

𝑑𝑁�
= �𝑅�� + 𝑅�� �𝑁� − �𝑅�� + 𝐴�� + 𝑅�� �𝑁� + 𝐴�� 𝑁�
𝑑𝑡

(3.42)

Dengan menggunakan definisi pada persamaan (2.61) dan (2.57),
persamaan (3.41) dan (3.42) dapat pula ditulis sebagai
𝜎�� Γ� �
𝑑𝑁� (𝑧, 𝑡)
𝜎�� Γ�
(𝑃� + 𝑃�� + 𝑃�� ) +
(𝑃 + 𝑃�� )� 𝑁�
= −�
𝑑𝑡
ℎ𝜈� 𝐴
ℎ𝜈� 𝐴 �
+�
+

𝜎��� Γ� �
𝜎�� Γ�
(𝑃� + 𝑃�� + 𝑃�� ) + 𝐴�� +
(𝑃 + 𝑃�� )� 𝑁�
ℎ𝜈� 𝐴
ℎ𝜈� 𝐴 �

𝜎�� Γ� �
(𝑃 + 𝑃�� )𝑁�
ℎ𝜈� 𝐴 �

(3.43)

𝜎�� Γ� �
𝑑𝑁� (𝑧, 𝑡)
𝜎�� Γ�
(𝑃� + 𝑃�� + 𝑃�� ) +
(𝑃 + 𝑃�� )� 𝑁�
= −�
𝑑𝑡
ℎ𝜈� 𝐴
ℎ𝜈� 𝐴 �
+�

𝜎�� Γ� �
𝜎�� Γ�
(𝑃� + 𝑃�� + 𝑃�� ) + 𝐴�� +
(𝑃 + 𝑃�� )� 𝑁�
ℎ𝜈� 𝐴
ℎ𝜈� 𝐴 �

+𝐴�� 𝑁�

(3.44)

Dengan konversi 𝑁� = 𝑁� + 𝑁� + 𝑁� , dengan 𝑁� , 𝑁� , dan 𝑁�
merupakan kerapatan hunian aras dasar, aras metamantap, dan aras
pemompa, sedangkan 𝑁� merupakan kerapatan total Er �� .
Superskrip (+) menunjukkan pompa dan ASE menjalar bersamaan
dengan sinyal, dan (−) bila berlawanan dengan sinyal. Tampang
lintang serapan (a), pancaran (e) dari pompa (p) dan sinyal (s)
adalah 𝜎�,�:�,�,�� . Parameter yang lain adalah luas teras serat A,
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tumpang tindih (overlap) sinyal ke teras Γ� dan tumpang tindih
pompa ke teras Γ� . Kita beranggapan bahwa ion erbium dibatasi ke
daerah intensitas puncak ragam optik sehingga Γ�,� kecil. Laju
transisi nonradiatif dari aras tiga ke aras dua adalah 𝐴�� dan transisi
radiatif dari aras dua ke aras dasar adalah 𝐴�� . Konsentrasi keadaan
��
tunak di[peroleh dengan membuat � = 0, sehingga
��

�𝑅�� + 𝑅�� + 𝑅�� �𝑁� = �𝑅�� + 𝐴�� + 𝑅��� − 𝑅�� �𝑁� + 𝑅�� 𝑁�

(3.45)

�𝑅�� + 𝑅�� − 𝐴�� �𝑁� = �𝑅�� + 𝑅�� + 𝐴�� + 𝐴�� �𝑁� − 𝐴�� 𝑁�

(3.46)

Dari (3.45) diperoleh
𝑁� =

�𝑅�� + 𝐴�� + 𝑅��� − 𝑅�� �𝑁� + 𝑅�� 𝑁�
�𝑅�� + 𝑅�� + 𝑅�� �

Dengan mengganti 𝑁� pada (3.46) diperoleh
�𝑅�� + 𝑅�� − 𝐴�� �

�𝑅�� + 𝑅�� + 𝑅�� �

��𝑅�� + 𝐴�� + 𝑅��� − 𝑅�� �𝑁� + 𝑅�� 𝑁� �

= �𝑅�� + 𝑅�� + 𝐴�� + 𝐴�� �𝑁� − 𝐴�� 𝑁�

Sehingga diperoleh

𝑁� = 𝑁�

𝑅�� + 𝑅��
𝑅�� + 𝑅�� +𝑅�� + 𝑅�� + 𝐴��

(3.47)

(3.48)
(3.49)

Selanjutnya dimerikan persamaan penjalaran yang memerikan
pengembangan pemompa, sinyal dan ASE dalam serat yaitu
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𝑑𝑃
= 𝑔 (𝑧 )𝑃 + 𝑐 (𝑧 )
𝑑𝑧

(3.50)

Dengan 𝑔(𝑧) merupakan fungsi koefisien bati dari persamaan (3.50)
sedangkan 𝑐(𝑧) memerikan ASE, sehingga persamaan untuk sinnyal
dan pompa 𝑐 (𝑧) = 0. Bentuk persamaannya menjadi
𝑑𝑃�± (𝑧, 𝑡)
= ∓𝑃�± Γ� �𝜎�� 𝑁� − 𝜎��� 𝑁� − 𝜎�� 𝑁� �
𝑑𝑧
𝑑𝑃� (𝑧, 𝑡)
= 𝑃� Γ� (𝜎�� 𝑁� − 𝜎�� 𝑁� )
𝑑𝑧

(3.51)

(3.52)

Untuk menghitung bati maksimum yang dapat dicapai oleh EDFA
yang dipompa dengan 1480 nm, dimulai dengan mendefinisikan
pembalikan hunian sebagai
𝜂=

𝑁�
𝑁�
=
𝑁� + 𝑁� 𝑁�

(3.53)

Harga 𝜂 ini tidak pernah mencapai nilai satu. Harga maksimum atau
harga dalam keadaan jenuh dari inverse populasi adalah
𝜂��� =

𝜎��
𝜎�� + 𝜎��

(3.54)

Dengan demikian koefisien bati 𝑔(𝑧) dari (3.51) dan (3.52) berubah
menjadi
𝑔��� = Γ𝑁� {𝜂��� 𝜎�� − (1 − 𝜂��� )𝜎�� }

Dengan memasukkan (3.52) ke (3.55), diperoleh

(3.55)

𝜎�� 𝜎��
𝜎�� 𝜎��
𝑔��� = Γ𝑁� �
− 𝜎�� +
�
𝜎�� + 𝜎��
𝜎�� + 𝜎��
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𝜎�� 𝜎�� − 𝜎�����
𝑟� �𝜆� � − 𝑟� (𝜆� )
= Γ𝑁� �
� = Γ𝑁� 𝜎�� �
� (3.56)
𝜎�� + 𝜎��
1 + 𝑟� �𝜆� �

Dengan 𝑟� �𝜆� � = 𝜎�� /𝜎�� dan 𝑟� (𝜆� ) = 𝜎�� /𝜎�� . Selanjutnya
dicari bati maksimum 𝐺��� = 𝑃� (𝐿)/𝑃� (0) untuk EDF sepanjang L
yang diperoleh dengan memasukkan (3.56) ke dalam (3.52) dan
mengintegralkannya dari 𝑧 = 0 sampai dengan 𝑧 = 𝐿 yaitu
𝐺��� �𝜆� , 𝜆� , 𝑙� = exp �𝑙

𝑟� �𝜆� � − 𝑟� (𝜆� )
1 + 𝑟� �𝜆� �

�

(3.57)

Dengan 𝑙 = Γ𝑁� 𝜎�� 𝐿 . Harga untuk panjang penguat 𝐿��� tetap,
sedangkan 𝑙 gayut terhadap 𝜎�� . Oleh karena itu lebih baik apabila
digunakan acuan panjang gelombang tertentu (𝜆�� ) sehingga
diperoleh
𝑙�� = 𝑙(𝜆�� ). Dengan demikian persamaan (3.57)
berubah bentuknya menjadi
𝐺��� = exp �

𝑟� �𝜆� � − 𝑟� (𝜆� )
𝜎�� (𝜆� )
𝑙��
�
𝜎�� (𝜆�� )
1 + 𝑟� �𝜆� �

(3.58)

Dengan menggunakan spektrum serapan dan pancaran untuk
panjang gelombang tertentu, maka dapat dihitung besar bati
maksimmum. Dengan demikian persamaan (3.58) berguna untuk
mengetahui kegayutan bati terhadap panjang gelombang sinyal dan
pemompa untuk bahan serat terdadah erbium yang berbeda.
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