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Bevezetés
Doktori munkám során ultrarövid fényimpulzusok optikai szálban való terjedésével
foglalkoztam.

Az ultrarövid impulzusok terjedését többek között meghatározza a

diszperzió és a nemlinearitás. Ez utóbbi az optikai szálakban nagyságrendekkel jelent®sebb lehet, mint a nem-száloptikai elemekben egy lefókuszált nyaláb esetében,
mivel a fény-anyag köl sönhatási hosszuk jóval nagyobb. Ezáltal új vizsgálati módszerek nyíltak a nemlineáris optikában. Ugyanakkor az optikai szálakban ala sony
veszteséggel továbbíthatók jelek nagy távolságon keresztül úgy, hogy közben a jel
alakja kontrollálható módon változik. Az optikai szálak ennek köszönhet®en annyira
elterjedtek az utóbbi évtizedekben, hogy mára a kutatás és te hnika szinte minden
területén jelen vannak.
A nemlinearitás és a diszperzió a mag és az azt körülvev® köpeny szerkezetének
megfelel® kialakításával az úgynevezett fotonikus kristály szálakban jelent®s mértékben változtatható. Ezeket a szálakat különböz® adalékolású üvegek és leveg® illetve
egyéb gázzal töltött üregek alkotják.
Az ultragyors lézerosz illátorok kimenetén kialakult impulzusoknak az üvegszálak és más optikai elemek anyagi diszperziója miatt a közeli infravörös tartományban a különböz® spektrális komponensei eltér® késleltetést szenvednek, ezáltal id®ben kiszélesednek. A további alkalmazásokhoz a diszperziót kompenzálni kell, ami
megoldható fotonikus kristály szálak segítségével. A diszperzió-kompenzálás során
élszer¶ gyelembe venni, hogy mekkora a kompresszált impulzus

sú sintenzitása.

Nagy intenzitás esetén ugyanis a nemlinearitás hatására modulálódhat, széteshet
az impulzus.

Ez elkerülhet® és a diszperzió hatékonyan kompenzálható légmagos

fotonikus kristály szálak alkalmazásával. Ebben az esetben a nemlinearitás azáltal
sökkenthet®, hogy az energia nagy része a leveg® magban kon entrálódik, amelynek
a nemlineáris együtthatója elenyész®.
Ultragyors folyamatok vizsgálatához gyakran a meglev® impulzusok hosszának
rövidítésére van szükség. Az impulzus minimális hosszát a Fourier-transzformá iós
kap solat miatt a jel spektruma határozza meg. Ahhoz, hogy ennél rövidebb id®alakot kapjunk, a spektrum kiszélesítését kell megoldani, ami valamely nemlineáris
folyamat révén valósítható meg.
Az ultrarövid impulzusok el®állításának az utóbbi id®ben egyre népszer¶bb módja,
hogy maga a fényforrás is optikai szálakból áll és lehet®leg az összes optikai elem
szálintegrált, az optikai pumpáláshoz pedig ennek megfelel®en szálkimenettel ellátott lézerdiódákat használnak. A szállézereknek el®nye a hagyományos szilárdtest
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lézerekkel szemben a kompakt elrendezés, ala sony el®állítási és fenntartási költség, a
felhasználók általi könny¶ kezelhet®ség, valamint a környezeti hatásokkal szembeni
stabilitás.

Az 1

µm

körüli hullámhossz tartományon a teljesen szálintegrált osz-

illátorokkal korábbi eredmények szerint el®állított impulzusok rezonátoron kívüli
kompresszió után nem rövidebbek néhány 100 fs-nál.

Célkit¶zések, alkalmazott módszerek
A légmagos fotonikus kristály szálak a köpeny 'tiltott-sáv' szerkezetének köszönhet®en vezetik a fényt a magban, amelynek a teljes bels® visszaver®dés elvén m¶köd®
szálakkal ellentétben ala sonyabb a törésmutatója, mint a köpeny átlagos törésmutatója.

Elméletben a légmagos szálak vesztesége a tiltott-sávban kisebb, mint az

üvegmagos szálaké a szórási folyamatok miatt, a gyakorlatban elkészített légmagos
szálak átvitele mégsem éri el más szálak átvitelét, ráadásul a tiltott-sávon belül
találhatók nagy veszteség¶ tartományok. A légmagos úgynevezett Bragg fotonikus
'bandgap' szálak gyakorlati megvalósításához szükség van a közel kon entrikusan
elhelyezked® leveg® rétegek között üveg távtartó-rudakra, melyek azonban veszteségi me hanizmusok fellépését eredményezik. Itt megkülönböztethet® a szimmetria
megfontolásokból adódó felületi módusok által okozott veszteség és az úgynevezett
szivárgó módusok. Egydimenziós Bragg-szerkezetekkel vont analógia alapján megvizsgáltuk, hogy a szivárgó módusok milyen veszteségi me hanizmust képviselnek.
Célunk volt ez alapján szivárgó módus mentes légmagos Bragg fotonikus 'bandgap'
szálak tervezése.
A kis magátmér®j¶ optikai szálakban nagy intenzitás esetén fellép® önfázismodulá ió az impulzus id®beli intenzitás függvényével arányos nemlineáris fázistolás
révén kiszélesíti és modulálja a spektrumot. Ultrarövid impulzusok esetén viszonylag kis impulzusenergiánál elérhet® megfelel® önfázis-modulá ió. A diszperziós és
nemlineáris fázistolások egyidej¶ gyelembe vételével, a terjedés modellezésével és
optimalizálásával kiszélesíthet® a spektrum, és kompresszálható az impulzus. Célom
ennek kísérleti igazolása volt.
További

élunk volt egy teljesen szálintegrált, itterbium alapú módusszinkroni-

zált lézerosz illátor kifejlesztése, melynek impulzusai minél rövidebbre, legfeljebb
néhány 100 fs-ra kompresszálhatók.
sok karakterizálásával

A kísérleti megvalósításon kívül az impulzu-

élunk volt annak meghatározása is, hogy mi a lézerm¶ködés

me hanizmusa.
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Eredmények
1. tézis
A dielektromos fotonikus 'bandgap' szerkezetek tervezésére javasoltunk egy eljárást,
súrlódó beesésnél való alkalmazásokhoz [T1℄. Az elméleti hátteret az egydimenziós
vékonyréteg szerkezetek elmélete adja, melyet egy- és kétdimenziós szerkezetek tervezéséhez is felhasználtunk. Különböz® típusú sík dielektrikum tükrök viselkedését
hasonlítottam össze, és lézertükrökként való alkalmazáshoz a súrlódó beesésre tervezett egydimenziós fotonikus 'bandgap' szerkezeteket javasoltam. Az egydimenziós
eredményeket alapul véve, kiterjesztettük a modellt kétdimenziós szerkezetekre, és
alkalmaztuk azt a légmagos Bragg fotonikus 'bandgap' szálak tervezéséhez. A valós
légmagos Bragg fotonikus 'bandgap' szálakban fellép® szivárgó módusok jelenlétének okait vizsgáltam, és kimutattam, hogy azokért a távtartó-rudak által okozott
megnövekedett törésmutató a felel®s. Meghatároztam szivárgó módus mentes szerkezeteket, és az egydimenziós modell eredményeit összehasonlítottuk a kétdimenziós,
távtartó-rudakat is gyelembe vev® véges elem módszer eredményeivel. A szimuláiós eredményekb®l azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az egydimenziós modell
jó be slést ad szivárgó módus mentes légmagos Bragg fotonikus 'bandgap' szálak
tervezésére. Ezáltal egy hatékony kiegészít® módszert képvisel a bonyolult és id®igényes teljes-hullám megoldó módszerekhez.

2. tézis
Ultrarövid impulzusoknak a Fourier-transzformá ió által megszabott határnál rövidebbre való kompresszálása a nemlineáris spektrális kiszélesítéssel oldható meg. 1 nJ
és az alatti impulzusenergiák esetén ezt kis magátmér®j¶ fotonikus kristály szálban
való terjedéssel értük el. Számítógépes optimalizálás segítségével meghatározott fázisviszonyok alapján a közel transzformá ió-limitált 24 fs-os impulzusok kétszeres
kompressziójának kísérleti megvalósítását végeztem el [T2℄.

3. tézis
Egy passzívan módusszinkronizált, itterbium alapú teljesen szálintegrált ring-osz illátort
fejlesztettünk ki, mely diszperzió-kompenzálás nélkül, az úgynevezett teljesen normál diszperziójú tartományban m¶ködik, 1.03

µm

hullámhosszon. A lézer pikosze-

kundumos impulzusokat generál, amelyeket a rezonátoron kívül elhelyezett rá spá3

rokkal közel 200 fs-ra komresszáltunk [T3℄. Megvizsgáltuk az impulzusok tulajdonságait a rezonátor több pontján, hogy jobban megismerjük a normál diszperziós tartományban m¶köd® módusszinkronizált szálosz illátorok m¶ködésének zikai alapjait.
Megállapítottuk, hogy az általunk fejlesztett osz illátorban az impulzus-formálás folyamatát az optikai szálban fellép® nemlineáris polarizá ió változás és egy polarizáló
elem által megvalósított spektrális és id®beli sz¶rés határozza meg.
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