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1.

Bevezetés

A nem lineáris jelenségek vizsgálata optikai szálakban, nagyszámú új eszközhöz és kísérleti eljáráshoz vezetett amelyek hasznosíthatóak a lézer zikában,
a spektroszkópiában, a metrológiában

sak úgy mint a biológiában és az

orvostudományban. Bár a nemlinearitás kiaknázása sok esetben el®nyös találhatunk számos olyan alkalmazást ahol megléte káros és negativ hatásainak
elkerülése körülményes.
Az els® nemlinearitással kap solatos vizsgálatok szálakban, a lézerek megjelenésére tekintenek vissza.

Az önfázis modulá ió (SPM), a Raman szó-

rás, Kerr nemlinearitás, keresztfázis modulá ió (XPM), négyhullám keverés
(FWM) kísérleti kimutatása optikai szálakban a Bell Laboratóriumban történt a hetvenes évek végén, nyol vanas évek elején. Az egyik legizgalmasabb
impulzus forma kialakulás nemlineáris optikai közegben történ® terjedés során, a szoliton terjedés, számitógépes szimulá ió során felfedezett hullámalak
amelyet néhány évvel késöbb kísérletileg is kimutattak. Ezek a vizsgálatok,
többek között, megalapozzák például a szoliton kommuniká ió lehet®ségét
nagy távolságokba.
A nemlinearitás használata lehet®séget nyújt az impulzus kompresszióra
és szoliton kompresszióra optikai szálakban. Ezek az eljárások olyan rövid
id®tartományokat át®lel® optikai impulzusokat tesznek elérhet®vé amelyeknek a generálása rövid impulzusú lézerekkel nem lehetséges.
Az impulzus kompresszió spektrális kiszélesítéssel érhet® el a terjedés
alatt, amely egy kompresszált id®beli alakot eredményez diszperzió kompenzálás után. A szoliton kompresszió esetében a diszperzió kompenzálás a hullám vezet® által, a nem lineáris hatásokkal párhuzamosan történik. Ennek az
eléréséhez anomális kromatikus diszperzióra van szükséges, amely ellentétes
hatású

sörpöt generál az impulzuson mint az SPM.

A mikroszerkezet¶ (MOF) és a fotonikus bandgap szálak megjelenése felgyorsította az olyan eszközök és módszerek fejlesztését amelyeknek
nemlineáris hatás növelése vagy éppen ellenkez®leg

élja a

sökkentése volt. Lehet

olyan mikroszerkezet¶ szálakat tervezni például, hogy képesek legyenek fehér
fény¶ kontinuum keltésére a látható vagy a közeli infravörös tartományban,
amely nagy nemlinearitással rendelkez® szálat kíván anomális diszperzióval.
Ezzel kap solatos kísérleteket el®ször a 2000-es év elején készítettek, illetve
impulzus kompressziót el®ször 2003-ban mutattak be ilyen kis magátmér®j¶
mikorszerkezet¶ szálban.
Az üreges maggal rendelkez® PBG szálak azonban a nemlinearitást nagy-
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ságrendekkel képesek

sökkenteni lehet®vé téve ezáltal a nagy energiájú im-

pulzusok átvitelét, elméletileg,

sekély veszteséggel.

Egy korábbi eljárás a nemlinearitás

sökkentésére ultrarövid impulzusok

átvitelével kap solatban a hagyományos step-index és adalékolt szálakban
a

sörpölt impulzus er®sítés (CPA) amelynél az ipmulzust kinyújtják GDD

hozzáadásával 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 kapsolatos vizsgálatai az érdekl®dés középpontjában állnak.

Szálak például

alapvet® komponensei lehetnek fényforrásoknak, mér® rendszereknek és orvosi eszközöknek is mert akár impulzusok viselkedése is megváltoztatható
használatukkal alapvet®, hagyományos funk iójuk mellett, a fényátvitel mellett.

2.

Célkit¶zések

A diszertá ió három különböz® részre osztható, amelyek a nemlineáris hullám terjedés egy módusú vagy mikroszerkezet¶ szálak vizsgálatán keresztül kap solódnak egymáshoz. Továbbá minden fejezet a megfelel® impulzus
vagy szálparaméterek megtalálásával foglalkozik, ahhoz, hogy az adott optikai rendszer megvalósítható legyen.
Az els® fejezetben a mikró hullámmal modulált jel átvitelét vizsgálom
egy módusú optikai szálban a nemlinearitás gyelembevételével.

Ebben a

fejezetben a nemlinearitás a diszperzió okozta modulá iós elnyomás kompenzálásával kap solatban merül fel.

A nemlinearitás és a diszperzió együttes

hatását vizsgálom intenzitás modulált jelek esetén, azért, hogy megtaláljam
azokat a paramétereket a terjed® jellel kap solatban, amelyek a várt szoliton
terjedést létrehozzák.
A folytatásban a numerikus eszközeinket olyan impulzus átviteli rendszer tervezésére alkalmazzuk, egy két-foton mikroszkóp részeként, amely a
sörpölt impulzusok átvitelén alapul, step-index szálon keresztül. Ezekben a
vizsgálatokban a nemlineáritás káros hatásainak az elkerülése a

él. A szi-

mulá ió képes megjósólni a használható impulzus energiát az el®kompenzálás
és kompresszálás er®sségét amely a rendszeren átvihet®, hogy a két fotonos
gerjesztés megvalósítható legyen.
A disszertá ió harmadik része mikró szerkezet¶ szálakban történ® impulzus kompresszióval foglalkozik.

El® sörp ebben a fejezetben szintén szere-
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pet játszik abban, hogy elkerüljük a diszperzó okozta jelent®s impulzus alak
torzulást és szabályozzuk a spektrum kiszélesedését az impulzus
zitásának változtatásával. A

sú s inten-

él az optimális bemeneti és kimeneti

sörpök

megtalálása, hogy 6 fs-nál rövidebb kompresszált impulzus alakot kapjunk.
A kompresszált impulzusok min®ségát és szélességát vizsgáltam különböz®
bemen® paraméterekkel is. Diszperzió módosított mikroszerkezet¶ szálakat
ugyan sak használok a szimulá iókban az impulzus kompresszióra legmegfelel®bb szál kiválasztésénak érdekében 800 nm hullámhossz körül és nano-Joule
alatti impulzus energiákra.

3.

Új tudományos eredmények

•

A mikrohullámmal modulált jelek hagyományos egy módúsu optikai
szálon történ® átvitelét vizsgáltam elméletileg és kísérletileg.

Kiszá-

moltam a szoliton kialakulást és stabil szoliton terjedést 10 GHz sinus
modulált jelek esetén 20 mW és nagyobb átlagteljesítmények esetén
[1, 2℄. Javasoltam a Raman er®sítés használatát a viv® hullám gyengülésének kiküszöbölésére, távoli terjedés esetén [2℄.

•

A diszperzió okozta modulá iós elnyomás megjelenését vizsgáltam a
szál hossza mentén a nemlinearitás és a kromatikus diszperzió függvényében [2℄. A kapott eredményeket közelít® formulákban foglaltam
össze.

•

Szimulá ió útján kimutattam, hogy a negatívan sörpölt ultra rövid impulzusok spektrális besz¶külést szenvednek egy módulsú szálon történ®
átvitelükkor a normál diszperziós tartományban a kromatikus diszperzió és az önfázis modulá ió együttes hatásaként [4℄-[5℄. Kiszámoltam
azt 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 kompresszióját vizsgáltam elméletileg kis mag átmér®j¶ mikro szerkezet¶ szálakban. Kimutattam, hogy el®kompenzálás és diszperzió kompenzálás
szükséges ahhoz, hogy jó min®ség¶ 6 fs-nál rövidebb kompresszált impulzusokat kapjunk 12 fs-ról indulva, mindössze prizma párt és
tükröt felhasználva a nagy nemlinearitású szál mellett [7, 8, 9℄.
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sörpölt

•

Pikoszekundumos és néhányszor száz femtoszekundumos impulzusokat
vizsgáltam és kimutattam, hogy megfelel® diszperzió kompenzálás esetén 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 impulzusok nyerhet®ek 24 fs transzformá ió limitált impulzusokat használva
[10℄.
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