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BevezetésDoktori munkám során ultrarövid fényimpulzusok optikai szálban való terjedésévelfoglalkoztam. Az ultrarövid impulzusok terjedését többek között meghatározza adiszperzió és a nemlinearitás. Ez utóbbi az optikai szálakban nagyságrendekkel je-lent®sebb lehet, mint a nem-száloptikai elemekben egy lefókuszált nyaláb esetében,mivel a fény-anyag kölsönhatási hosszuk jóval nagyobb. Ezáltal új vizsgálati mód-szerek nyíltak a nemlineáris optikában. Ugyanakkor az optikai szálakban alasonyveszteséggel továbbíthatók jelek nagy távolságon keresztül úgy, hogy közben a jelalakja kontrollálható módon változik. Az optikai szálak ennek köszönhet®en annyiraelterjedtek az utóbbi évtizedekben, hogy mára a kutatás és tehnika szinte mindenterületén jelen vannak.A nemlinearitás és a diszperzió a mag és az azt körülvev® köpeny szerkezeténekmegfelel® kialakításával az úgynevezett fotonikus kristály szálakban jelent®s mérték-ben változtatható. Ezeket a szálakat különböz® adalékolású üvegek és leveg® illetveegyéb gázzal töltött üregek alkotják.Az ultragyors lézeroszillátorok kimenetén kialakult impulzusoknak az üvegszá-lak és más optikai elemek anyagi diszperziója miatt a közeli infravörös tartomány-ban a különböz® spektrális komponensei eltér® késleltetést szenvednek, ezáltal id®-ben kiszélesednek. A további alkalmazásokhoz a diszperziót kompenzálni kell, amimegoldható fotonikus kristály szálak segítségével. A diszperzió-kompenzálás soránélszer¶ �gyelembe venni, hogy mekkora a kompresszált impulzus súsintenzitása.Nagy intenzitás esetén ugyanis a nemlinearitás hatására modulálódhat, széteshetaz impulzus. Ez elkerülhet® és a diszperzió hatékonyan kompenzálható légmagosfotonikus kristály szálak alkalmazásával. Ebben az esetben a nemlinearitás azáltalsökkenthet®, hogy az energia nagy része a leveg® magban konentrálódik, amelyneka nemlineáris együtthatója elenyész®.Ultragyors folyamatok vizsgálatához gyakran a meglev® impulzusok hosszánakrövidítésére van szükség. Az impulzus minimális hosszát a Fourier-transzformáióskapsolat miatt a jel spektruma határozza meg. Ahhoz, hogy ennél rövidebb id®-alakot kapjunk, a spektrum kiszélesítését kell megoldani, ami valamely nemlineárisfolyamat 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 elemszálintegrált, az optikai pumpáláshoz pedig ennek megfelel®en szálkimenettel ellá-tott lézerdiódákat használnak. A szállézereknek el®nye a hagyományos szilárdtest1



lézerekkel szemben a kompakt elrendezés, alasony el®állítási és fenntartási költség, afelhasználók általi könny¶ kezelhet®ség, valamint a környezeti hatásokkal szembenistabilitás. Az 1 µm körüli hullámhossz tartományon a teljesen szálintegrált osz-illátorokkal korábbi eredmények szerint el®állított impulzusok rezonátoron kívülikompresszió után nem rövidebbek néhány 100 fs-nál.Célkit¶zések, alkalmazott módszerekA légmagos fotonikus kristály szálak a köpeny 'tiltott-sáv' szerkezetének köszönhe-t®en vezetik a fényt a magban, amelynek a teljes bels® visszaver®dés elvén m¶köd®szálakkal ellentétben alasonyabb a törésmutatója, mint a köpeny átlagos törésmu-tatója. Elméletben a légmagos szálak vesztesége a tiltott-sávban kisebb, mint azüvegmagos szálaké a szórási folyamatok miatt, a gyakorlatban elkészített légmagosszálak átvitele mégsem éri el más szálak átvitelét, ráadásul a tiltott-sávon belültalálhatók nagy veszteség¶ tartományok. A légmagos úgynevezett Bragg fotonikus'bandgap' szálak gyakorlati megvalósításához szükség van a közel konentrikusanelhelyezked® leveg® rétegek között üveg távtartó-rudakra, melyek azonban veszte-ségi mehanizmusok fellépését eredményezik. Itt megkülönböztethet® a szimmetriamegfontolásokból adódó felületi módusok által okozott veszteség és az úgynevezettszivárgó módusok. Egydimenziós Bragg-szerkezetekkel vont analógia alapján meg-vizsgáltuk, hogy a szivárgó módusok milyen veszteségi mehanizmust képviselnek.Célunk volt ez alapján szivárgó módus mentes légmagos Bragg fotonikus 'bandgap'szálak tervezése.A kis magátmér®j¶ optikai szálakban nagy intenzitás esetén fellép® önfázis-moduláió az impulzus id®beli intenzitás függvényével arányos nemlineáris fázistolásrévén kiszélesíti és modulálja a spektrumot. Ultrarövid impulzusok esetén viszony-lag kis impulzusenergiánál elérhet® megfelel® önfázis-moduláió. A diszperziós ésnemlineáris fázistolások egyidej¶ �gyelembe vételével, a terjedés modellezésével ésoptimalizálásával kiszélesíthet® a spektrum, és kompresszálható az impulzus. Célomennek kísérleti igazolása volt.További élunk volt egy teljesen szálintegrált, itterbium alapú módusszinkroni-zált lézeroszillátor kifejlesztése, melynek impulzusai minél rövidebbre, legfeljebbnéhány 100 fs-ra kompresszálhatók. A kísérleti megvalósításon kívül az impulzu-sok karakterizálásával élunk volt annak meghatározása is, hogy mi a lézerm¶ködésmehanizmusa. 2



Eredmények1. tézisA dielektromos fotonikus 'bandgap' szerkezetek tervezésére javasoltunk egy eljárást,súrlódó beesésnél való alkalmazásokhoz [T1℄. Az elméleti hátteret az egydimenziósvékonyréteg szerkezetek elmélete adja, melyet egy- és kétdimenziós szerkezetek ter-vezéséhez is felhasználtunk. Különböz® típusú sík dielektrikum tükrök viselkedéséthasonlítottam össze, és lézertükrökként való alkalmazáshoz a súrlódó beesésre ter-vezett egydimenziós fotonikus 'bandgap' szerkezeteket javasoltam. Az egydimenzióseredményeket alapul véve, kiterjesztettük a modellt kétdimenziós szerkezetekre, ésalkalmaztuk azt a légmagos Bragg fotonikus 'bandgap' szálak tervezéséhez. A valóslégmagos Bragg fotonikus 'bandgap' szálakban fellép® szivárgó módusok jelenlété-nek okait vizsgáltam, és kimutattam, hogy azokért a távtartó-rudak által okozottmegnövekedett törésmutató a felel®s. Meghatároztam szivárgó módus mentes szer-kezeteket, és az egydimenziós modell eredményeit összehasonlítottuk a kétdimenziós,távtartó-rudakat is �gyelembe vev® véges elem módszer eredményeivel. A szimulá-iós eredményekb®l azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az egydimenziós modelljó beslést ad szivárgó módus mentes légmagos Bragg fotonikus 'bandgap' szálaktervezésére. Ezáltal egy hatékony kiegészít® módszert képvisel a bonyolult és id®-igényes teljes-hullám megoldó módszerekhez.2. tézisUltrarövid impulzusoknak a Fourier-transzformáió által megszabott határnál rövi-debbre való kompresszálása a nemlineáris spektrális kiszélesítéssel oldható meg. 1 nJés az alatti impulzusenergiák esetén ezt kis magátmér®j¶ fotonikus kristály szálbanvaló terjedéssel értük el. Számítógépes optimalizálás segítségével meghatározott fá-zisviszonyok alapján a közel transzformáió-limitált 24 fs-os impulzusok kétszereskompressziójának kísérleti megvalósítását végeztem el [T2℄.3. tézisEgy passzívan módusszinkronizált, itterbium alapú teljesen szálintegrált ring-oszillátortfejlesztettünk ki, mely diszperzió-kompenzálás nélkül, az úgynevezett teljesen nor-mál diszperziójú tartományban m¶ködik, 1.03 µm hullámhosszon. A lézer pikosze-kundumos impulzusokat generál, amelyeket a rezonátoron kívül elhelyezett ráspá-3



rokkal közel 200 fs-ra komresszáltunk [T3℄. Megvizsgáltuk az impulzusok tulajdonsá-gait a rezonátor több pontján, hogy jobban megismerjük a normál diszperziós tarto-mányban m¶köd® módusszinkronizált száloszillátorok m¶ködésének �zikai alapjait.Megállapítottuk, hogy az általunk fejlesztett oszillátorban az impulzus-formálás fo-lyamatát az optikai szálban fellép® nemlineáris polarizáió változás és egy polarizálóelem által megvalósított spektrális és id®beli sz¶rés határozza meg.PublikáiókDoktori tézisek alapjául szolgáló publikáiók[T1℄ J. Fekete, Z. Várallyay, R. Szip®s, �Design of high bandwidth one- and two-dimensional photoni bandgap dieletri strutures at grazing inidene oflight,� Applied Optis 47, 5330-5336 (2008).[T2℄ Z. Várallyay, J. Fekete, Á. Bányász, R. Szip®s, �Optimizing input and outputhirps up to the third-order for sub-nanojoule, ultra-short pulse ompressionin small ore area PCF,� Applied Physis B 86, 567-572 (2007).[T3℄ J. Fekete, A. Cserteg, R. Szip®s, �All-�ber, all-normal dispersion ytterbiumring osillator,� Laser Physis Letters 6, 49-53 (2009).A dolgozat témájában megjelent egyéb publikáiók[T1.1℄ J. Fekete, Z. Várallyay, R. Szip®s, �Design of leaking mode free hollow-orephotoni bandgap �bers,� in Optial Fiber Communiation Conferene, OSATehnial Digest Series (Optial Soiety of Ameria, 2008), paper JWA4.[T2.1℄ Z. Várallyay, J. Fekete, Á. Bányász, R. Szip®s, �Sub-nanojoule pulse om-pression in small ore area photoni rystal �bers below the zero dispersionwavelength,� Trends in Optis and Photonis 98, 571-576 (2005).[T2.2℄ Z. Várallyay, J. Fekete, Á. Bányász, S. Lakó, R. Szip®s, �Sub-nanojoule pulseompression down to 6 fs in photoni rystal �bers,� CLEO Europe, Munih,Germany, June, 2005.[T2.3℄ R. Szip®s, J. Fekete, Á. Bányász, Z. Várallyay, �Pulse Compression withHighly Nonlinear Photoni Crystal Fibers by Optimization of Input and Out-put Chirp Parameters up to the Third-Order,� inOptial Ampli�ers and Their4



Appliations, Tehnial Digest (CD) (Optial Soiety of Ameria, 2005), paperME6.[T2.4℄ Z. Várallyay, J. Fekete, Á. Bányász, S. Lakó, R. Szip®s, �Sub-nanojoulepulse ompression down to 6 fs in photoni rystal �bers,� CLEO/QELS Con-ferene, Baltimore, Maryland, USA, May 22-27, 2005, paper JThE21.[T2.5℄ Z. Várallyay, J. Fekete, Á. Bányász, S. Lakó, R. Szip®s, �Sub-nanojoule pulseompression down to 6 fs in photoni rystal �bers,� Advaned Solid StatePhotonis Conferene, Vienna, Austria, February 6-9, 2005, paper WD2.[T3.1℄ Fekete J., Cserteg A., Szip®s R., �Módusszinkronizált, normál diszperziójúszálintegrált itterbium ring oszillátor,� Kvantumelektronika konferenia, Bu-dapest, 2008.
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