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1. BevezetésA nem lineáris jelenségek vizsgálata optikai szálakban, nagyszámú új eszköz-höz és kísérleti eljáráshoz vezetett amelyek hasznosíthatóak a lézer �zikában,a spektroszkópiában, a metrológiában sak úgy mint a biológiában és azorvostudományban. Bár a nemlinearitás kiaknázása sok esetben el®nyös ta-lálhatunk számos olyan alkalmazást ahol megléte káros és negativ hatásainakelkerülése körülményes.Az els® nemlinearitással kapsolatos vizsgálatok szálakban, a lézerek meg-jelenésére tekintenek vissza. Az önfázis moduláió (SPM), a Raman szó-rás, Kerr nemlinearitás, keresztfázis moduláió (XPM), négyhullám keverés(FWM) kísérleti kimutatása optikai szálakban a Bell Laboratóriumban tör-tént a hetvenes évek végén, nyolvanas évek elején. Az egyik legizgalmasabbimpulzus forma kialakulás nemlineáris optikai közegben történ® terjedés so-rán, a szoliton terjedés, számitógépes szimuláió során felfedezett hullámalakamelyet néhány évvel késöbb kísérletileg is kimutattak. Ezek a vizsgálatok,többek között, megalapozzák például a szoliton kommunikáió lehet®ségétnagy távolságokba.A nemlinearitás használata lehet®séget nyújt az impulzus kompresszióraés szoliton kompresszióra optikai szálakban. Ezek az eljárások olyan rövidid®tartományokat át®lel® optikai impulzusokat tesznek elérhet®vé amelyek-nek a generálása rövid impulzusú lézerekkel nem lehetséges.Az impulzus kompresszió spektrális kiszélesítéssel érhet® el a terjedésalatt, amely egy kompresszált id®beli alakot eredményez diszperzió kompen-zálás után. A szoliton kompresszió esetében a diszperzió kompenzálás a hul-lám vezet® által, a nem lineáris hatásokkal párhuzamosan történik. Ennek azeléréséhez anomális kromatikus diszperzióra van szükséges, amely ellentéteshatású sörpöt generál az impulzuson mint az SPM.A mikroszerkezet¶ (MOF) és a fotonikus bandgap szálak megjelenése fel-gyorsította az olyan eszközök és módszerek fejlesztését amelyeknek élja anemlineáris hatás növelése vagy éppen ellenkez®leg sökkentése volt. Lehetolyan mikroszerkezet¶ szálakat tervezni például, hogy képesek legyenek fehérfény¶ kontinuum keltésére a látható vagy a közeli infravörös tartományban,amely nagy nemlinearitással rendelkez® szálat kíván anomális diszperzióval.Ezzel kapsolatos kísérleteket el®ször a 2000-es év elején készítettek, illetveimpulzus kompressziót el®ször 2003-ban mutattak be ilyen kis magátmér®j¶mikorszerkezet¶ szálban.Az üreges maggal rendelkez® PBG szálak azonban a nemlinearitást nagy-1



ságrendekkel képesek sökkenteni lehet®vé téve ezáltal a nagy energiájú im-pulzusok átvitelét, elméletileg, sekély veszteséggel.Egy korábbi eljárás a nemlinearitás sökkentésére ultrarövid impulzusokátvitelével kapsolatban a hagyományos step-index és adalékolt szálakbana sörpölt impulzus er®sítés (CPA) amelynél az ipmulzust kinyújtják GDDhozzáadásával a szálbemenet el®tt és a terjedés után újra kompresszálják.Ezáltal megközelít®leg alakh¶ impulzus átvitel biztosított.Manapság a szálalapú eszközök kísérleti vagy numerikus eljárásokkal kap-solatos vizsgálatai az érdekl®dés középpontjában állnak. Szálak példáulalapvet® komponensei lehetnek fényforrásoknak, mér® rendszereknek és or-vosi eszközöknek is mert akár impulzusok viselkedése is megváltoztathatóhasználatukkal alapvet®, hagyományos funkiójuk mellett, a fényátvitel mel-lett.2. Célkit¶zésekA diszertáió három különböz® részre osztható, amelyek a nemlineáris hul-lám terjedés egy módusú vagy mikroszerkezet¶ szálak vizsgálatán keresz-tül kapsolódnak egymáshoz. Továbbá minden fejezet a megfelel® impulzusvagy szálparaméterek megtalálásával foglalkozik, ahhoz, hogy az adott opti-kai rendszer megvalósítható legyen.Az els® fejezetben a mikró hullámmal modulált jel átvitelét vizsgálomegy módusú optikai szálban a nemlinearitás �gyelembevételével. Ebben afejezetben a nemlinearitás a diszperzió okozta moduláiós elnyomás kompen-zálásával kapsolatban merül fel. A nemlinearitás és a diszperzió együtteshatását vizsgálom intenzitás modulált jelek esetén, azért, hogy megtaláljamazokat a paramétereket a terjed® jellel kapsolatban, amelyek a várt szolitonterjedést létrehozzák.A folytatásban a numerikus eszközeinket olyan impulzus átviteli rend-szer tervezésére alkalmazzuk, egy két-foton mikroszkóp részeként, amely asörpölt impulzusok átvitelén alapul, step-index szálon keresztül. Ezekben avizsgálatokban a nemlineáritás káros hatásainak az elkerülése a él. A szi-muláió képes megjósólni a használható impulzus energiát az el®kompenzálásés kompresszálás er®sségét amely a rendszeren átvihet®, hogy a két fotonosgerjesztés megvalósítható legyen.A disszertáió harmadik része mikró szerkezet¶ szálakban történ® impul-zus kompresszióval foglalkozik. El®sörp ebben a fejezetben szintén szere-2



pet játszik abban, hogy elkerüljük a diszperzó okozta jelent®s impulzus alaktorzulást és szabályozzuk a spektrum kiszélesedését az impulzus sús inten-zitásának változtatásával. A él az optimális bemeneti és kimeneti sörpökmegtalálása, hogy 6 fs-nál rövidebb kompresszált impulzus alakot kapjunk.A kompresszált impulzusok min®ségát és szélességát vizsgáltam különböz®bemen® paraméterekkel is. Diszperzió módosított mikroszerkezet¶ szálakatugyansak használok a szimuláiókban az impulzus kompresszióra legmegfele-l®bb szál kiválasztésénak érdekében 800 nm hullámhossz körül és nano-Joulealatti impulzus energiákra.3. Új tudományos eredmények
• A mikrohullámmal modulált jelek hagyományos egy módúsu optikaiszálon történ® átvitelét vizsgáltam elméletileg és kísérletileg. Kiszá-moltam a szoliton kialakulást és stabil szoliton terjedést 10 GHz sinusmodulált jelek esetén 20 mW és nagyobb átlagteljesítmények esetén[1, 2℄. Javasoltam a Raman er®sítés használatát a viv® hullám gyengü-lésének kiküszöbölésére, távoli terjedés esetén [2℄.
• A diszperzió okozta moduláiós elnyomás megjelenését vizsgáltam aszál hossza mentén a nemlinearitás és a kromatikus diszperzió függ-vényében [2℄. A kapott eredményeket közelít® formulákban foglaltamössze.
• Szimuláió útján kimutattam, hogy a negatívan sörpölt ultra rövid im-pulzusok spektrális besz¶külést szenvednek egy módulsú szálon történ®átvitelükkor a normál diszperziós tartományban a kromatikus diszper-zió és az önfázis moduláió együttes hatásaként [4℄-[5℄. Kiszámoltamazt az intenzitás határt a kezdetileg sörpölt impulzusokra 20 nm sáv-szélességgel, amelyekb®l körülbelül 40 fs kompresszált id® alak nyerhet®az átviteli rendszer végén torzulásmentesen [6℄.
• A nano-Joule és nano-Joule alatti ultra rövid impulzusok kompresszi-óját vizsgáltam elméletileg kis mag átmér®j¶ mikro szerkezet¶ szá-lakban. Kimutattam, hogy el®kompenzálás és diszperzió kompenzálásszükséges ahhoz, hogy jó min®ség¶ 6 fs-nál rövidebb kompresszált im-pulzusokat kapjunk 12 fs-ról indulva, mindössze prizma párt és sörpölttükröt felhasználva a nagy nemlinearitású szál mellett [7, 8, 9℄.3



• Pikoszekundumos és néhányszor száz femtoszekundumos impulzusokatvizsgáltam és kimutattam, hogy megfelel® diszperzió kompenzálás ese-tén hússzoros impulzus kompresszió érhet® el ezen az id® tartományon[10℄. Megmutattam, hogy kisebb harmadrend¶ diszperzióval rendelkez®mikroszerkezet¶ szálak használatával 6 vagy 5 fs-nál rövidebb impul-zusok nyerhet®ek 24 fs transzformáió limitált impulzusokat használva[10℄.4. Tézisekhez kapsolódó publikáiók[1℄ I. Frigyes, Z. Várallyay, O. Shwelb, L. Jakab and P. Rihter, �Investi-gations in the joint e�et of �ber dispersion and nonlinear refration inmirowave optial links,� Proeedings of International Topial Meetingon Mirowave Photonis, Budapest (Sept 10-12, 2003) pp. 299-302.[2℄ Z. Várallyay, I. Frigyes, O. Shwelb, E. Udvary, L. Jakab and P. Rihter,�Soliton propagation of mirowave modulated signal through single modeoptial �ber,� Ata Phys. Hung. B 23, 175-186 (2005).[3℄ B. Rózsa, G. Katona, B. Lendvai, Sz. E. Vizi, P. Maák, Z. Várallyay,L. Valenta, T. Volosin, A. Vági, Á. Bányász, A. Lukás, J. Fekete andR. Szip®s, �Fast sanning and uniaging strategies in 3D two-photonmirosopy,� IBRO International Workshop on Neuronal Ciruits: fromElementary to Complex Funtions, Budapest (Jan 29-31, 2004).[4℄ R. Szip®s, Á. Bányász, J. Fekete, Z. Várallyay, A. Lukás, B. Rózsa,G. Katona and S. E. Vizi, �Chirped pulse �ber delivery sytem for highspeed, high spatial resolution 3D two-photon mirosopy,� Conferene ofESF Femtohemistry and Femtobiology (ULTRA) program, Pés (Mar25-28, 2004).[5℄ B. Rózsa, E. S. Vizi, G. Katona, A. Lukás, Z. Várallyay, A. Sághy, L.Valenta, P. Maák, J. Fekete, Á. Bányász and R. Szip®s, �Real time3D nonlinear mirosopy,� Trends in Optis and Photonis, 98, 858-863(2005).[6℄ B. Rózsa, G. Katona, E. S. Vizi, Z. Várallyay, A. Sághy, L. Valenta,P. Maák, J. Fekete, Á. Bányász, and R. Szip®s, �Random aess three-dimensional two-photon mirosopy,� Appl. Optis 46, 1860-1865 (2007).4



[7℄ Z. Várallyay, J. Fekete, Á. Bányász, R. Szip®s, �Sub-nanojoule pulseompression in small ore area photoni rystal �bers below the zerodispersion wavelength,� Trends in Optis and Photonis, 98, 571-576(2005).[8℄ Z. Várallyay, J. Fekete, Á. Bányász, R. Szip®s, �Pulse Compression withhighly nonlinear photoni rystal �bers by optimization of input and out-put hirp parameters up to the third-order,� OSA Conferene on OAA,Budapest (Aug 7-10, 2005), paper ME6.[9℄ Z. Várallyay, J. Fekete, Á. Bányász, S. Lakó, R. Szip®s, �Sub-nanojoulepulse ompression down to 6 fs in photoni rystal �bers,� CLEO/QELS,Baltimore, Maryland (May 22-29, 2005), paper JThE21.[10℄ Z. Várallyay, J. Fekete, Á. Bányász and R. Szip®s, �Optimizing inputand output hirps up to the third order for sub-nanojoule, ultrashortpulse ompression in small ore area PCF,� Appl. Phys. B, 86, 567-572(2007).
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