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Актуалност на темата.  
Темата на дисертацията попада в областите на нелинейната оптика и на оптиката на 

свръхкъсите импулси.  

Сингулярната нелинейна оптика е бързо развиващ се дял на нелинейната оптика, в 

който се изследват тъмни снопове с фазови дислокации и тяхното поведение в нелинейни 

среди. Една от стратегическите цели на това направление е чрез записвани от тъмни снопове 

вълноводни структури в нелинейни среди, да се манипулират пробни вълни и да се реализират 

напълно оптични устройства с възможност за последващо преконфигуриране. По тази причина 

анализирането на сингулярни снопове в настоящата дисертация е актуално. Постигнатите нови 

резултати са доминиращо на основата на числени анализи на: 

- напълно-оптични вълноводни разклонители/съединители, получени от четири 

взаимодействащи помежду си отместени вихрови дипола, в самодефокусираща Керова 

нелинейна среда; 

-  взаимодействия между едномерен тъмен сноп и различни по брой и фазово 

разпределение отместени вихрови диполи; 

- напълно-оптични вълноводни разклонители/съединители, получени при 

взаимодействието на едномерен тъмен сноп и вихрови диполи. 

Оптиката на свръхкъсите импулси е актуална от десетилетия. Генерирането на 

рекордни интензивности на светлината, на рекордно високи хармонични, на импулси с 

продължителности от единици фемтосекунди и особено в атосекундната област, поставя по 

изключително остър начин въпроса за качеството на импулсите. Най-голямата част от 

дисертацията е посветена на методи за диагностика, измерване и управление на наклон на 

фронта на свръхкъси импулси.  Ефектът на наклон на фронта на импулса може да бъде както 

полезен, когато е умишлено въвеждан, например за схеми на синхронно импулсно 

напомпване на дадена среда, така и вреден, като последица от разстроен компресор или 

удължител на импулси в схеми за тяхното усилване.  В тази насока са предложени и 

експериментално реализирани нови: 

- интерферометричен метод за измерване на НФИ и определяне на връзката му с 

пространствения размер на снопа; 

- модел за описание на поведението на обвивката на импулси, приложим при НФИ; 

 - конструкция на интерферометър, чувствителен към НФИ, както и модел за получената 

от такъв уред корелационна функция/сигнал, коректно отчитащ НФИ;  

 - аналитичен резултат, базиран на матричен подход за описание поведението на 

свръхкъси светлинни импулси, за ефектите от разстройване на бездисперсни системи, в 

частност - внасянето на НФИ при тяхното разстройване.  

Съдържание на дисертацията. 
Първата част има обзорен характер, съдържа 11 глави, представени на 62 страници. 

Започва с Глава1. Актуалност на темата. В Глава 2 са изложени основните идеи и постановки в 
нелинейната оптика [1]. Следват глави 3. Дисперсия; 4. Понятие за фемтосекунден светлинен 
импулс; 5. Фазова самомодулация; 6. Дисперсия от по-високи порядъци; 7. Нелинейно 
уравнение на Шрьодингер в оптиката; 8. Сингулярни оптични снопове; 9. Генерация и 
скъсяване на къси светлинни импулси; 10. Методи за измерване на къси светлинни импулси; 
11. Матричен подход за описание на разпространението на свръхкъси светлинни импулси. 
 Доколкото в Глава 8 акцентът е върху тъмните снопове, името им подсказва, че те се 
поместват върху светли фонови снопове. Нека разпределението на интензитета на носещия 
(фоновия) супер-Гаусов сноп да изглежда така 
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(1.) 

където (x,y) са координати в равнина, перпендикулярна на посоката на разпространение в 
пространството z, a   е размерът на снопа.  

- Фазата на едномерна фазова дислокация се описва така 
 

   ( )  {
         
         

. 
(2.) 

Фазов скок на   , при       (m – цяло число) (Фиг. 1.(ляво)), зададен с уравн. 2., през 
сечението на снопа, ще доведе до тъмна нишка, успоредна на оста x, имаща нулев интензитет в 
точките на сингулярност. Тогава ще получим едномерен тъмен сноп (ЕТС) върху носещия фонов 
сноп (уравн. 1.). 

Амплитудата на полето на тъмен сноп може да се опише с функцията      и ако 
означим ширината на тъмния сноп с a, за полето на структурата от носещ и тъмен сноп можем 
да запишем 

   (       )  √   (   )     [
    (   )

 
]     (   ). (3.) 

Тук индексът   означава типа дислокация, която стои в снопа (1D, 2D или друга). Ефективната 
радиална координата     (   ) се дефинира чрез   и   по следния начин 

     (   )  √ (    )     

  {
                    | |   
               
                    

 
(4.) 

Интензитетът на структурата в случая на ЕТС при      е показан на Фиг. 1. (дясно) 

 
 

Фиг. 1. Едномерна фазова дислокация на   (ляво) и напречно разпределение на интензитета на 
супер-Гаусов сноп, носещ едномерен тъмен сноп. 

- Двумерната фазова дислокация се дължи на спираловидно разпределение на фазата 
    ( (   ))    , (5.) 

където    е азимутална полярна координата, а цялото число   е така нареченият топологичен 
заряд.  

  
Фиг. 2. Двумерна фазова дислокация на   (ляво) и напречно разпределение на интензитета на супер-
Гаусов сноп, носещ оптичен вихър (ОВ). 

- Смесената фазова дислокация от тип “ръб-спирала” (edge-screw (ES)) на вихров дипол 
(ВД) с дробен топологичен заряд се състои от едномерен фазов скок с дължина 2b, който, по 
необходимост, завършва с двойка фазови полу-спирали на    с противоположна спиралност. 
Фазовото разпределение (Фиг. 3.) на тази ES-дислокация се описва с 
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където    е фазовият скок на дислокацията.  

Втората част на дисертацията съдържа получените нови резултати. Тя е разделена на 5 
глави и започва с изследване на проблем в областта на сингулярната нелинейна оптика. 

В глава Глава 2.1 „Тъмни снопове като 
вълноводни структури.“ на дисертацията е 
представено изследване на еволюцията и 
взаимодействието на полу-безкрайни тъмни 
снопове с фазови дислокации от тип “ръб-спирала” 
в самодефокусираща Керова нелинейна среда 
(НЛС). Целта е да се намерят подходящите условия 
за контролиране на процеса на кръстосване на 
тъмните снопове (на “свързване” на краищата им) 
по начин, подходящ за разклоняване и 
превключване на пробни снопове в пространството. 
Показахме, че квази-безкраен вихров дипол (дипол, 
много по-дълъг от ширината на фоновия сноп) 
еволюира в едномерен тъмен пространствен 
солитон с практически нулева напречна скорост. 
Единичен полу-безкраен вихров дипол с дробен 
топологичен заряд проявява “змиевидна” 
нестабилност в близост до края на тъмния сноп. В 
зависимост от фазовите им профили, четири 
паралелни полу-безкрайни вихрови дипола с 
дробни топологични заряди, подредени отначало 
така, че да формират две тъмни ивици, могат да 
еволюират до две различни структури, напомнящи 
превключватели, които са способни да разклоняват и да пренасочват пробни оптични снопове. 
Моделирано и анализирано, по отношение на ефективността му за превключване към 
определен изходен канал, е фронталното и перпендикулярно  разпространение на пробните 
снопове в така създадените оптично-индуцирани вълноводни структури.  

В Раздел 2.1.1. (Тъмните пространствени солитони като вълноводи)  Е направен кратък 
обзор на предшестващите изследвания по темата. Въведени са двете анализирани схеми на 
взаимодействие. Първата е “фронтална” – т.е. тъмният (напомпващ) и светлият (пробен) сноп 
се разпространяват паралелно, в една и съща посока, в нелинейната среда (виж Фиг. 4). 
Ключово за разбирането на втората, “перпендикулярната” схема е, че пробният сноп се 
разпространява перпендикулярно на фоновия сноп, носещ тъмния сноп, т.е. паралелно на 
самата тъмна структура. В определен интервал от дължини на разпространение в НЛС 
подвижните полу-безкрайни ВД се свързват помежду си, формират структури, напомнящи 
преходни съединители, а на по-големи дължини на разпространение отново се разделят, с 
което се формират ефективни “стени” на вълноводните структури също и в направление, 
паралелно на тъмните снопове (виж Фиг.4.). 

  
Фиг. 3. Смесена фазова дислокация от тип “ръб-спирала” (вихров дипол с дробен топологичен заряд) 
(ляво) и напречно разпределение на интензитета на носещия такава (ES) дислокация супер-Гаусов 
сноп (дясно). 

 
Фиг.4.Схема на фоновия сноп, носещ 
тъмните ВД снопове в нелинейната среда, 
с обозначение на осите на координатната 
система. Фронталното разпространение 
е по оста z,а перпендикулярното – по оста 
x. Тънките хоризонтални и вертикални 
линии се пресичат приблизително в 
позициите на навлизане на пробните 
снопове в НЛС.  
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Следва раздел 2.1.2. Описание на еволюцията на смесени фазови дислокации. 
Дислокация от тип “ръб-спирала” (edge-screw (ES)[2,3] описвахме с уравнение (6). Всички данни 
в тази част от работата се отнасят за ΔΦ=π[4,5]. Бавноизменящата се амплитуда на ВД с ES 
фазова дислокация приехме да е със сечение, описвано от уравн 3., което, в случая на ES 
дислокация, има вида 

    (       )  √   (   )     [
    (   )

 
]      (   ). (7.) 

За да се избегне всякакво влияние от страна на супер-Гаусовия фонов сноп с крайна ширина 
(уравн. 1.), ширината му w е избрана да превишава повече от 20 пъти началната ширина a на 
тъмния сноп.  

Числените симулации на разпространението на ВД в локалната Керова нелинейна среда са 
извършени на базата на (2+1)-размерното нелинейно уравнение на Шрьодингер (НУШ)[6,7,8] 
 

 
 

        
  

 

    
     | |      

(8.) 

което описва еволюцията на бавноизменящата се обвивка на амплитудата на полето E при 
съвместното действие на нелинейност и дифракция. Тук    е напречната част на оператора на 
Лаплас,            , а          

  и       (  |  | )[7] са съответно дифракционната и 

нелинейната дължина на тъмния сноп. Знакът «минус» в уравн. 8.означава самодефокусираща 
(отрицателна) нелинейност (необходимо условие за формиране на тъмен пространствен 
солитон (ТПС) и за вълноводен ефект в тъмните снопове). В горните обозначения kl е вълновото 
число в НЛС, а I е пиковият интензитет на полето. Напречните пространствени координати (x и 
y) са нормирани на ширината a на тъмните снопове. Моделното НУШ беше решавано числено 
по Фурие-метода на разделената стъпка, върху мрежа на числена дискретизация върху 
1024x1024 точки. Като стандартен тест моделирахме формирането на фундаментален 1D ТПС и 
го сравнихме с дифракционно-компенсирания тъмен сноп, формиран от квази-безкраен ВД 
(вихров дипол, много по-дълъг от диаметъра на фоновия сноп;     ) при интензитет, равен 

на необходимия за формиране на фундаментален 1D ТПС (      
  ). 

По-нататък в дисертацията следва 
Раздел 2.1.3.   „Моделирани оптично-
индуцирани вълноводни структури“ [9]. 
Когато дължината 2b на ВД е много по-
голяма от диаметъра на фоновия сноп (и 
от изчислителния прозорец) и единият й 
край е в центъра на фоновия сноп, такъв 
сноп ще обозначаваме като “полу-
безкраен”. На горния ред на Фиг.5. са 
показани разпределенията на плътността 
на мощността на квази-безкраен ВД на 
входа на НЛС и на дължина z/LNL=6 при 

      
  . Последният е идентичен с 

истинския 1D фундаментален ТПС. На 
втория ред са показани входното (ляв 
кадър) и изходното (десен кадър) 
разпределение на плътността на 
мощността за полу-безкраен ВД на същите 
дължини на разпространение. Както се 
вижда, полу-безкрайният ВД развива 
змиевидна нестабилност [10] и от неговата 
огъваща се част ясно се отделя един 
оптичен вихър (ОВ). По-подробното разглеждане на съответните фазови разпределения 
(долният десен кадър на Фиг.5.) показва, че са се обособили четири ОВ с алтернативни 
топологични заряди, три от които – все още със силно препокрити сърцевини. 

 
Фиг.5. Горен ред – разпределение на плътността на 
мощността на безкраен ВД сноп на входа на НЛС 
(ляво) и на нелинейна дължина на разпространение 
z/LDiff=6 (дясно). Среден и долен ред – плътност на 
мощността и разпределение на фазата на полу-

безкраен ВД-сноп на същите дължини.       
  . 

Долните четири кадъра са изрязани, за да показват 
само съществените части от изчислителния 
прозорец. 
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Нека да разгледаме структурата и 
еволюцията на два ВД, подредени в една 
линия. За да се получи по-голяма 
дълбочина на модулацията в областта на 
взаимодействието в близост до центъра на 
фоновия сноп, краищата на ВД сноповете 
са отместени от центъра да се припокриват 
в зона с дължина       . Двата 
характерни случая са показани на Фиг.6. – 
противоположни (лява колона) и еднакви 
фазови полу-спирали (дясна колона). И в 
двата случая припокриването на ВД 
сноповете води до по-голяма модулация в 
центъра в сравнение с останалата част на 
композирания тъмен сноп. Този “излишък 
от липса на енергия” се излъчва като 
дисперсивна вълна, перпендикулярно на 
ВД сноповете. В случая на противоположни 
спиралности (Фиг.6, лява колона) в 
областта на припокриване разпределението на фазата наподобява това на смесена фазова 
дислокация с крайна дължина и, както е характерно за снопове с такива дислокации, се вижда 
отместване на снопа в напречно направление. (Тук това отместване се проявява само като 
огъване на тъмните снопове.) Във втория случай на ВД снопове с противоположни спиралности 
(Фиг. 6., дясна колона) краищата на полу-безкрайните снопове се отместват в противоположни 
посоки и еволюират почти като независими ВД снопове (виж долния десен кадър на Фиг.6.). 

 Нека по-нататък да се съсредоточим върху следните три случая [9]: 
 Случай A: Двойка паралелни едномерни тъмни снопове с чисто едномерни фазови 
дислокации на π. По-голямата ширина на тъмните снопове в централната част е запазена (за 
възпроизводимост на условията, а не по необходимост) да е такава, каквато е в случаи B) и C), 
когато е резултат от умишлено припокриване на ВД сноповете.  

Случай B: Двойка от по два съосни полу-безкрайни ВД снопове, при които 
припокриващите се ВД снопове имат противоположни спиралности и, като цяло, двете двойки 
структури са с противоположни фазови разпределения. 

Случай C:  Двойка от по два съосни ВД снопове, за които припокриващите се полу-
безкрайни ВД снопове имат еднакви спиралности, докато двете двойки от полу-безкрайни ВД 
снопове имат фазови разпределения с еднакви градиенти.  

Във всичките три случая дължината на припокриване на ВД сноповете е          и 
вертикалното отместване от диаметъра на фоновия сноп е         . Въпреки че 
разпределенията на амплитудата в трите случая са еднакви (Фиг. 7., втори ред), напълно 
различните фазови разпределения (Фиг.7., първи ред) определят коренно различните им 
еволюции по дължината на нелинейната среда. 

 
Фиг.7. Разпределения на фазата (горен ред) и на плътността на мощността на подредени в линия 
двойки полу-безкрайни и припокриващи се ВД снопове на входа на НЛС и на разстояние z=3LNLи 6LNL за 
случай А и случай B, и на разстояние z=1LNL и 2LNL за случай C. 

z=0

z=3Lnl

z=6Lnl

z=0

z=1Lnl

z=2Lnl

-6

0

6-3.14

0

3.14

-3.14

0

3.14

 
Фиг.6. Разпределение на мощността (нечетни 
редове) и на фазата (четни редове) на двойка 
препокрити (      ) полу-безкрайни ВД снопове в 
случая на противоположни (лява колона) и на 
еднакви фазови полу-спирали (дясна колона). 
Горните два реда – z=0, долните два реда – на 
изхода на НЛС (z/LDiff=6).       
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В случай А имаме разпространение и взаимодействие (слабо отблъскване в локална 
НЛС [11,12]) на близко разположени едномерни ТПС. Модулацията в средата на тези снопове 
води до излъчване на дисперсивна вълна, която е пертурбация (Фиг.7., лява колона, z=3LNL). 
Като резултат, тъмните снопове слабо се огъват, но не развиват змиевидна нестабилност и не 
деградират до отделни оптични вихри  до z=6LNL (Фиг. 7., лява колона). За пробни сигнали, 
постъпващи в НЛС както фронтално, така и перпендикулярно спрямо фоновия сноп, оптично-
индуцираните вълноводна структура в този случай е еквивалента на два планарни вълновода.  

В случай В, поради специфичната ориентация на фазовите профили на ВД сноповете, 
централните части на тъмните снопове се огъват навътре (към центъра на фона) и се 
припокриват, формирайки структура (при z=3LNL), наподобяваща кръстосан съединител. 
Увеличавайки нелинейната дължина на разпространение до z=6LNL, сноповете в тази зона се 
отблъскват, огъват се, разбиват се и деградират до четири (все още силно препокрити) оптични 
вихъра. Следователно подходящата позиция за перпендикулярно въвеждане на пробния сноп 
в НЛС е при z=3LNL. Ефективната вълноводна структура, която той ще «усети» е тази на 
симетричен Х-разклонител (вход, съосен с един от изходите). При фронталната конфигурация 
ситуацията ще е, качествено, същата. 
 Ефективната вълноводна структура при перпендикулярно разпространение на пробните 
снопове в случай С наподобява огънати планарни вълноводи. Ако пробният сноп постъпва в 
НЛС перпендикулярно, при z=1LNL, той ще “усеща” горният ляв планарен вълновод да е свързан 
с долния десен планарен вълновод. На по-големи и на по-малки дължини на нелинейно 
разпространение “връзката” между ВД сноповете (и между ефективните вълноводи) се 
прекъсва. Качествено, в случай С четирите ВД снопове еволюират повече или по-малко 
независимо. Разбира се, поради вътрешната динамика на ВД сноповете, ефективността на 
водене на пробните снопове не може да се очаква да е 100% и, в случаи В и С, може да се 
очаква определено (различно) отношение на разклоняване на постъпващите пробни снопове. 
Нещо повече, в напречната геометрия на разпространение ефективната дължина на нелинейно 
взаимодействие се простира само в рамките на напречното сечение на напомпващия сноп.  

Следващият раздел на дисертацията е 2.1.4.   „Резултати от числени симулации за 
разклоняване на пробни снопове.“ В нея постъпващите пробни снопове са моделирани в 
началото да са Гаусови и с ширини, равни на вертикалната ширина на едномерния тъмен 
солитон, показан на Фиг. 5.  Ако си мислим, че нелинейната среда е с формата на 
паралелепипед (виж Фиг.4.), дълбочината й (по оста z) достига до 6LNL в случаи A и B, и до 2LNL в 
случай C. В режима на “фронтално” разпространение както тъмните ВД снопове, така и 
светлите пробни снопове се разпространяват колинеарно по оста z. Еволюцията на пробните 
снопове е моделирана отделно от тази на напомпването чрез решаване на (линейното) 
уравнение за еволюцията на бавно-менящата се амплитуда на полето S 
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Когато пробните снопове влизат в НЛС перпендикулярно, при z=3LNL (случаи A и B) или при z=LNL 
(случай C), те еволюират по координатата x, дифрагирайки и “усещайки” модулацията на 
показателя на пречупване, главно в равнината (y,z) поради поместените върху фона ВД снопове 
(виж Фиг.4.). Това също е моделирано отделно, чрез решаване на уравнението  
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Тук         
  е дифракционната дължина на светлия пробен сноп с ширина    и     

         .  Тъй като еволюцията на подредените ВД снопове е проследена до z=6LNL за 

случаи A и B и до 2LNL в случай C и понеже от всяка симулация на напомпващите снопове са 
записвани по 256 разпределения на амплитудата и на фазата на напомпващата вълна, 
изчислителната мрежа за пробните снопове се простира върху 256x256 точки на 
дискретизация. Всеки пробен сноп постъпва във вълноводната структура добре центриран, на 
координати z=3LNL за случаи A и B и на координата z=1LNL за случай C.  
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В следващия раздел 2.1.4.1.   е разгледан режима на фронтално разпространение на 
пробните снопове. Получените числени резултати са показани на Фиг.8. и са сумирани в Табл. 
1. За случаите А и В, в които виртуалните канали са два, ефективността на водене в средния 
канал (М) е обозначена като "not related” (n.r.). Обозначението 100% в колона IN на Табл. 1.и 2. 
показва кой пробен сноп в кой входен канал е въведен. Точността на оценката на 
ефективностите е по-добра от 2%. В първите три реда (U, M, и L) данните са за въведен пробен 
сноп в горната вълноводна структура (с ефективност – 99%), долните три реда са за пробна 
вълна, въведена в долната тъмна структура. Общо казано, вълноводните структури еволюират 
симетрично по отношение на равнината (x,z) и ефективността на разклоняване на двата пробни 
снопа би трябвало да е една и съща (но инвертирана). Малката асиметрия (70%/30% спрямо 
65%/35%) е резултат на умишленото отместване на границата между двата виртуални изходни 
канала в случаи А и В така, че да съвпада с линията на максималната модулация на 
разклонените сигнали. В случай С различните ефективности на разклоняване за сигналите, 
влизащи в горната и в долната вълноводна структура, са резултат от липсата на симетрия от 
вида, който съществува в първите два случая [9].   

 
Фиг. 8. Фронтално разпространение (колинеарни пробни и напомпващи снопове): Входни пробни 
снопове (IN), навлизащи в НЛС центрирани в двата оптично-индуцирани вълновода, маркирани на 
Фиг. 2.1.1.1. и разпространяващи се по оста z паралелно на напомпването. Разпределенията на 
плътността на мощността на пробните снопове на изхода на НЛС са маркирани по съответен 
начин. Хоризонталната прекъсната (жълта) линия показва равнината на симетрия (x,z), разделяща 
виртуалните изходни канали в случаи А и В. Паралелните непрекъснати линии в случай С разделят 
трите виртуални изходни канала.  
 
Таблица 1. Фронтално разпространение (колинеарни пробни и напомпващи снопове): Разклоняване на 
пробния сноп към два (случаи A, B; z=6Ldiff) и към три изходни канала (случай C; z=2Ldiff), за       

  . (IN)-
вход; (n.r.)-несъответстващ.   

Канал IN A B C 

U 99% 70% 42% 21% 

M n.r. n.r. n.r. 52% 

L 1% 30% 57% 26% 

U 1% 35% 54% 16% 

M n.r. n.r. n.r. 47% 

L 99% 65% 45% 36% 
 

 
Описаните анализи са продължени в раздел 2.1.4.2. за режима на перпендикулярно 

разпространение на тъмните и пробните снопове. Резултатите в този случай са показани на 
Фиг. 9 и в Табл. 2.  

IN A B C

U
M
L

U
M
L
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Фиг. 9. Перпендикулярен пробен и напомпващ сноп: Входен пробен сноп (IN), постъпващ в НЛС 
перпендикулярно на напомпването (Фиг. 4.) и разпространяващ се по оста x. (L): Изходни 
разпределения на плътността на мощността на пробните снопове, разпространяващи се линейно 
до изхода на НЛС (x/Ldiff=3.5). Резултатите за нелинейното разпространение в случаите А, В и С са 

обозначени съответно.       
  . Хоризонталната прекъсната (жълта) линия показва равнината на 

симетрия (x,z), докато непрекъснатите линии ограничават виртуалните изходни канали. 

 
Таблица 2. Перпендикулярен пробен и напомпващ сноп: Ефективности на разклоняване в различните 
режими на разпространение: (L)-линеен; (A), (B), и (C) – нелинейни режими, съответно за случаи A, B, и 

C, при       
   и        

  . (IN)-вход. 

 
 

D

SOLII 1  

Канал IN L A B C 

1 100% 44% 72% 66% 61% 

2 0% 20% 18% 25% 25% 

1 0% 20% 19% 24% 20% 

2 100% 44% 68% 63% 58% 

 
 

D

SOLII 12  

Канал IN L A B C 

1 100% 44% 82% 69% 54% 

2 0% 20% 14% 21% 26% 

1 0% 20% 14% 15% 15% 

2 100% 44% 81% 60% 60% 
 

 
В заключение, получените резултати по този проблем можем да обобщим по следния 

начин: Чрез подредени структури от нечетни тъмни снопове с полу-безкрайна дължина, 
носещи фазови дислокации от тип “ръб-спирала” (вихрови диполи с дробен топологичен 
заряд) са намерени подходящи условия за контролиране на процеса на кръстосване на 
тъмните снопове по начин, подходящ за разклоняване и превключване на пробни снопове. 
Съществено е използвано числено потвърденото свойство на тези снопове, че квази-
безкрайните вихрови диполи (диполи, много по-дълги от ширината на фоновия сноп) 
еволюират в едномерни тъмни пространствени солитони и че единичен полу-безкраен дипол с 
дробен топологичен заряд развива змиевидна нестабилност в близост до единия си край. В 
зависимост от фазовите им профили, четири паралелни полу-безкрайни дипола, формиращи, в 
началото, две тъмни нишки, могат да еволюират в два различни вида “разклонителя”, които са 
в състояние частично да пренасочат фронтално и перпендикулярно разпространяващи се 
пробни оптични снопове с различни ефективности на разклоняване. Макар да сме далеч от 
мисълта да обсъждаме конкретни практически приложения, желаното високоефективно 
пренасочване на пробни снопове чрез вихрови диполни снопове изглежда възможно, ако се 
увеличи дължината на взаимодействие на пробните снопове с диполите. Представените 
резултати са първа стъпка в тази посока и дават надежди за възможна по-нататъшна 
оптимизация.   
 Следващата Глава 2.2. на дисертацията е озаглавена „Взаимодействие между 
едномерни тъмни снопове и полу-безкрайни тъмни нишки (вихрови диполи).“ В нея, чрез 

1
2

1
2

IN L A B C
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числени симулации,  е изследвана еволюцията и взаимодействието на едномерни тъмни 
пространствени солитони  (1D ТПС) и полу-безкрайни тъмни нишки (ПТН, вихрови диполи (ВД)) 
в самодефокусираща  Керова нелинейна среда (НЛС).  Експерименталните резултати, в линеен 
режим на разпространение, потвърдиха, че огъването на ПТН и взаимодействието им  с 
едномерните тъмни снопове, моделирани за отрицателна нелинейност, е вследствие на 
противоположната спиралност на фазовите полуспирали в краищата на ПТН (ВД). Резултатите 
за няколко различни конфигурации от ТПС и ВД показват, че огъващите се краища на вихровите 
диполи се сливат с едномерният тъмен сноп (ТПС), образувайки структури, наподобяващи 
вълноводни съединители/разклонители. Предсказана е добра стабилност на едномерния ТПС, 
независимо от силните симетрични модулации на носещия сноп, причинени от ПТН.  

В следващият раздел 2.2.1. „Описание на еволюцията на смесени фазови 
дислокации”, за целите на числените симулации  отново се ползват уравнения 1..6. [13] 

В раздел 2.2.2. „Резултати.“, експерименталните данни са поучени само в линеен 
режим на разпространение. Лазерният сноп е генериран от Ti:Sapphire лазер на дължина на 
вълната         . Фазовите профили са модулирани с отражателен течнокристален фазов 
модулатор (HOLOEYE), като еволюцията на сноповете е записвана на разстояние          

след него, от CCD камера (Allied Vision Technologies,  2452x2452 pix, 3.45µm размер на пиксела).  
Всички представени в главата линейни измервания показват, че взаимодействията между ТПС 
и ВД са фазово-зависими.  Наличието на достатъчно силна нелинейност от самодефокусираща 
НЛС би създало необходимия градиент на показателя на пречупване и така би компенсирало 
дифракцията, т.е. би задържало тъмните снопове тесни. Подходящо подбрана конфигурация от 
тъмни снопове и подходяща по сила нелинейност могат да формират вълноводна структура 
именно чрез градиентите на показателя на пречупване.  

На Фиг.10.е показан входният едномерен тъмен сноп (ЕТС) (по интензитет  - горе ляво, 
по фаза – среда ляво) и същият сноп, след преминаването през самодефокусираща Керова НЛС 
(симулация - дясна колонка). Линейният 
режим на разпространение е показан 
долу, в ляво.  На Фиг. 11. (дясна колонка) 
е показана еволюцията на ВД при 
преминаването през самодефокусираща 
Керова НЛС. Вижда се, че снопът изпитва 
„змиевидна“ нестабилност. При дължина 
на разпространение           се 

наблюдава отделяне на обособен вихър 
от края на огъващия се тъмен сноп.  
Фазовият профил на подобна структура 
може да се види на Фиг. 5., където са 
налице 4 вихъра с противоположни 
топологични заряди, като ядрата на три 
от тях са почти препокрити.  
 

 
Фиг. 10. Разпределение на  интензитета (горе ляво) и 
на фазата (среда ляво) на едномерен тъмен сноп.  
Експериментално записан профил на интензитета в 
линеен режим на разпространение след изминато 
         (долу ляво).  Симулирани разпределения на 

интензитета на тъмния сноп при 
разпространението му в самодефокусираща Керова 
нелинейна среда (дясна колона). 
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 Взаимодействието между 
едномерен тъмен сноп и вихров дипол е 
показано на Фиг. 12. Позицията на ВД е 
по диаметъра на носещия фонов  сноп, 
докато ЕТС е отместен „нагоре“. 
Началните интензитет и фаза на 
структурата, както и на фигурите до 
момента, са показани горе вляво и среда 
вляво. Огъването на дипола към 
едномерния тъмен сноп в линейния 
режим е ясно изразено от 
експерименталния резултат (ляво долу).  
Симулацията, при наличие на НЛС, 
показва динамика, при която  ВД  се 
слива с едномерната структура около 
        . По-нататък тъмният сноп се 

„скъсва“ и едната част бива „избутана 
нагоре“ от дипола. На следващите стъпки 
всички структурите изпитват „змиевидна“ 
нестабилност. 

Следващата описана структура се състои от два вихрови дипола с противоположни заряди, 
между които е поместен едномерен тъмен сноп (Фиг. 13.).  В линеен режим диполите се 
„усукват“ към ТПС          (долу ляво на Фиг. 13.), което се случва и на симулацията при 

        . По-нататък сноповете се отблъскват (лява колона) и се разделят. Подходяща за 

вълноводен разклонител би била такъв тип структура в нелинеен режим при         . 

Разгледана е още една, много подобна, ситуация, където имаме по два ВД от всяка страна на 
едномерния тъмен сноп. Като следваща стъпка в числените анализи реализирахме схемите от 
фигури 12. и 13., но с ВД, които имат противоположен топологичен заряд на вече разгледаните. 
На Фиг. 14. лява колонка се вижда комбинацията от тъмен сноп и вихров дипол. Поради факта, 

 
Фиг. 11. Разпределение на  интензитета (горе ляво) и 
на фазата (среда ляво) на ВД (отместен), 
експериментално записан дипол в линеен режим на 
разпространение след изминато          (долу 

ляво).  Симулирани разпределения на интензитета на 
ВД при разпространението му в самодефокусираща 
Керова нелинейна среда (дясна колона).  

 
 

Фиг. 12.. Разпределение на  интензитета (горе ляво) и 
на фазата (среда ляво) на двойка ВД и ТПС. 
Експериментално записана структура от 
взаимодействието им в линеен режим на 
разпространение след изминато          (долу 

ляво).  Симулирани разпределения на интензитета 
при разпространението на структурата в 
самодефокусираща Керова нелинейна среда (дясна 
колона). 

Фиг. 13. Разпределение на  интензитета 
(горе ляво) и на фазата (среда ляво) на ТПС, 
от двете страни на който са поставени 
ВД с противоположни заряди. (Подредбата 
е аналогична на тази на Фиг. 12.). 
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че взаимодействието между двете е вследствие на топологията - те се отблъскват към 
периферията на носещия сноп при своето разпространение по z. Наблюдава се „змиевидна“ 
нестабилност, която обаче липсва при едномерния тъмен сноп в дясната колонка. Там той има 
по един, отдалечаващ с нарастване на z,  ВД от всяка страна. Забележително е колко стабилна 
остава едномерната тъмна структура, при наличието на такива силни симетрични пертурбации. 
Детайлният анализ показа, че тя остава стабилен тъмен пространствен солитон.  

До тук разгледахме еволюцията на различни комбинации от едномерен тъмен сноп и 
паралелни близко разположени вихрови диполи [13]. Резултатът от тяхното взаимодействие, 
на определен етап от него,  може да е подходящ като вълноводна структура за отклоняване 
или смесване на пробни снопове. На Фиг. 
15.а) е показана схема на 
перпендикулярно разпространение на 
три пробни снопа, навлизащи в НЛС при 
позиция         , където, според 

симулациите от Фиг. 12. и 13., условията 
за формиране на  оптичен съединител 
или разклонител са най-подходящи. Фиг. 
15.b) представя резултати от симулация 
за водене на два входни пробни снопа 
във вълновод по схема от Фиг. 12. Там 
прекъснатите линии показват сигнала на 
входа, кръгчетата -  изходния сигнал в 
линеен режим на разпространение, а 
плътната червена линия – изходния 
сигнал в нелинеен режим. Ако 
нормираме интензитета на всеки от 
входните пробни снопове да бъде равен 
на 1 условна мерна единица (1аu), то, в 
линеен режим, на изходния канал се 
получават  26% от целия входен 
интензитет 2au. В нелинеен режим обаче 
имаме 52%. Изходният канал е леко 
отместен вляво, поради факта, че 
входните два канала (виж Фиг. 12.) 
вследствие на взаимодействието си, са 
отместени спрямо неподвижната 
половина на тъмния пространствен сноп 
(изходния канал). Симулациите за 
схемата от Фиг. 13. дават резултатите, 
показани на Фиг. 15.c). Интензитетът от 
трите входни канала се пренася към изходния канал с ефективност от  около 62% в нелинеен 
режим, докато при линейно разпространение имаме ефективност от само 36%. По-високите 
ефективности в случаите на нелинейно разпространение се дължат на градиенти на показателя 
на пречупване в НЛС, създаващи  градиентната вълноводна структура.  

Все още не може да се търси пряко приложение на така разработените методи за 
водене на оптични пробни снопове, но представените концепции са първи стъпки, даващи 
перспектива за по-нататъшни изследвания в областта.  

 
Фиг. 14. Симулации за разпределението на 
интензитета и на фазата на две конфигурации от 
тъмни структури (горе) - едномерен тъмен сноп и 
вихров дипол (горе ляво), едномерен тъмен сноп с по 
един паралелен на него вихров дипол от всяка страна 
(горе дясно). Еволюция на всяка от структурите, 
съответно лява и дясна, при изминаване на 
разстояние до          (долу).  
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От така направените изследвания 
може да  се обобщи:  

1) Известното отблъскване между 
едномерни тъмни снопове (солитони) се 
наблюдава и когато едномерни тъмни 
снопове взаимодействат с вихрови 
диполи. Огъването на вихровите диполи 
довежда до змиевидна нестабилност.  

2) Подвижните вихрови диполи 
могат да разделят едномерна фазова 
дислокация, така да се образуват нови 
диполи (Фиг. 12. дясно 3, 4). Евентуално 
получените структури могат да се 
свържат една към друга, като образуват 
оптично създадена потенциална 
вълноводна (или разклонителна),  
структура.   

3) Едномерните тъмни 
пространствени структури остават 
стабилни при силни, но симетрични 
въздействия от страна на вихрови 
диполи.   

По-нататъшните резултати, 
описани в дисертацията, са в областта на 
оптиката на фемтосекундните импулси. 

В Глава 2.3. („Оптимизиране на 
фемтосекунден лазерен осцилатор.“) е 
описано  оптимизирането на 
фемтосекундни импулси [14], 
генерирани от лазерен осцилатор, чрез 
промяна на допълнителната дисперсия 
от втори и трети порядък в резонатора 
[7].  

Раздел 2.3.1. („Управление на дисперсията в лазерен резонатор.“) започва с оптичната 
схема на ползвания фемтосекунден осцилатор (Ti:Light, Quantronix). Тя е показана на Фиг. 16. 
Лазерът се възбужда с втората хармонична на непрекъснат лазер на базата на Nd:YVO4 (λpump 
=532nm) и, при мощности на напомпване от около 3W, генерира около 200mW на централна 
дължина на вълната 800 nm. Нашата цел бе да изследваме възможността да настройваме 
продължителността на изходните импулси, централната дължина на вълната за спектъра и 
спектралната ширина на импулсите чрез промяна на дълбочината на проникване на снопа във 
вътрешнорезонаторната призма P2 [15] (вижте Фиг.16.).  

 

 
Фиг. 15. Резултати от симулации за вълноводна 
структура, създадена от взаимодействащи си 
едномерен тъмен сноп и вихрови диполи. а): Примерна 
схема за перпендикулярно разпространение на пробен 
сноп при         . b)и c): Резултати за оптични 

съединители/разклонители, показани съответно на 
Фиг. 12. и Фиг. 13.. С прекъснати линии е показано 
разпределението на интензитета на сигнала на 
входа на структурата, с кръгчета – изходното 
разпределение в линеен режим, с плътна червена 
линия – изходът в нелинеен (вълноводен) режим. 
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Фиг. 16.   (Ляво) Оптична схема на лазерния осцилатор. PM1, PM2 –плоски диелектрични огледала; 
CM1, CM2 - вдлъбнати диелектрични огледала; M1…M3 – плоски диелектрични огледала, P1, P2 – 
кварцови призми, изрязани за падане под ъгъл на Брюстер и формиращи двупроходния 
вътрешнорезонаторен призмен компресор; HR – задно високоотразяващо огледало. (Дясно) 
Неподвижна и подвижна призми на компресора и обозначения, съответстващи на тези в уравн. 
13,14. 

Важно за оценка на дисперсията в резонатора е пресмятането на дисперсиите от втори 
и трети порядък SOD и TOD, въвеждани от призмения компресор, когато лазерният сноп 
прониква в призмата Р2 на различна дълбочина. В настоящия експеримент променяхме 
дълбочината на проникване на снопа в призмата P2 (виж Фиг. 16.). По-дълбоко проникване 
означава повече положителна материална дисперсия за импулс, разпространяващ се през 
призмите. Това трябва коректно да се отчете в анализа. Ние го направихме като ползвахме 
резултатите на Zhang и съавтори [16,17] за дисперсиите от втори и трети порядък 
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В уравн. 13. и 14. l и d са разстоянията между призмите и дълбочината на проникване в 
призмата P2 (виж фиг. 16.), α е ъгълът при върха на призмата, а ε е ъгълът на отклонение на 
призмата.   

Следващият раздел на дисертацията е  2.3.2. (Резултати за управление на дисперсията в 
лазерен резонатор.) Транслационната масичка, върху която е монтирана призмата P2, дава 
възможност да се контролира дълбочината на проникване на снопа в материала на призмата. 
На всяка позиция, без прекъсване на синхронизацията на модовете, охарактеризирахме 
изходните импулси с устройство – оптичен гейт с честотна разделителна способност (FROG; 
GRENOUILLE, Swamp Optics) и с влакнестооптичен спектрометър (Ocean Optics). Стабилността на 
поредицата фемтосекундни импулси, излъчвани в резултат на синхронизацията на модовете, 
непрекъснато бе контролирана с осцилоскоп.   
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На централна дължина на вълната 800nm дебелият 4mm активен елемент (кристал)  
Ti:Sapphire внася дисперсия на груповата скорост (GVD) от +56.6 fs2/mm, което,  за всеки един 
обход на резонатора, означава дисперсия на груповото закъснение GDD=+452.8fs2. Съответната 
дисперсия от трети порядък (TOD) за двоен проход през кристала е  TOD=+331.2fs3. Призмите в 
осцилатора са направени от топен кварц, който, за 800nm, има показател на пречупване 
n=1.45332, GVD =+36.1fs2/mm, и TOD=+27.4fs3/mm. Поради крайния размер на снопа на лазера 
снопът изминава около 3.8mm през първата призма P1 (виж Фиг. 2.3.1.1), което добавя 
+274.4fs2 SOD и +208.2fs3 TOD. По време на измерванията поддържахме разстоянието l между 
призмите непроменено (l=52.8cm). В зависимост от дълбочината на проникване d на снопа в 
материала на призмата P2, дисперсията на призмения компресор (без дисперсията на първата 
призма) се променяше от (GDD= - 857fs2, TOD= - 1025fs3) за най-плиткото проникване 
d=dmin=3mm до (GDD= - 552fs2, TOD= - 806fs3) за 
най-дълбокото проникване d=dmax=6.2mm. 
Кварцов светоделител, поместен 
непосредствено след изходното огледало на 
лазера (не е показан на Фиг. 2.3.1.1,) добавя 
допълнителни +180.5fs2 GDD и +137fs3TOD. 
Общата константа дисперсия, която се 
натрупва в активната среда, в първата призма 
P1 и в светоделителя е GDD = 907.7fs2 и TOD = 
676.4fs3. За да се получи пълната дисперсия 
трябва да се добави и променливата 
дисперсия, въвеждана от призмения 
компресор (без първата призма P1). Както 
вече бе подчертано, общата дисперсия зависи 
от дълбочината на проникване d на снопа в 
материала на втората призма P2.  
 Данните за дисперсията представяме, 
ползвайки така наречената D2-D3-диаграма 
[18,19], в която дисперсията от втори порядък 
SOD D2 е ползвана като абсциса, а 
дисперсията от трети порядък TOD D3 – като 
ордината (Фиг. 17).  
 За всяка конкретна стойност на дълбочината на проникване на снопа в призмата 
оценените стойностите на дисперсиите от втори и трети порядък GDD и TOD бяха ползвани за 
пресмятане на формата и ширината на импулса. След това сравнихме резултатите с тези от 
измерванията, както е показано на Фиг. 17. Както се вижда, колкото е по-малка дълбочината на 
проникване на снопа в призмата, толкова по-къса е продължителността на излъчения импулс, 
което се дължи на увеличените (по абсолютна стойност) отрицателни дисперсии SOD и TOD на 
призмения компресор (вижте стрелките в трети квадрант на Фиг. 17.). Експерименталните и 
теоретичните криви показват качествено подобно поведение като функция на дълбочината на 
проникване в призмата. Трите снимки в дясната част на Фиг. 18. са FROG-следите  на три 
характерни позиции, обозначени на графиката. Качествено, импулсите, показани на кадри А и 
В, са приблизително еднакви по продължителности на импулсите, а кадър С показва 
значително по-висока продължителност (всъщност най-дългата продължителност, която 
успяхме да генерираме по този начин). 
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Фиг. 17.   Векторна диаграма, показваща 
частта от дисперсията, въведена в резонатора 
от призмения компресор, когато се променя 
позицията d на призмата P2 - черна стрелка. 
Дисперсията от втори и трети порядък GDD и 
TOD от всички други елементи на резонатора 
остава непроменена. Синя и зелена стрелка – 
нетни стойности на пълната дисперсия на 
резонатора за двете гранични позиции d на 
подвижната призма. 
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Както бе споменато, при големи 
дълбочини на проникване на снопа в 
призмата P2 оценихме висока положителна 
дисперсия от втори порядък и относително 
ниска отрицателна дисперсия от трети 
порядък (виж стрелките за нетната дисперсия 
при dmax на Фиг. 17. В този случай измерихме 
едни от най-дългите импулси в този 
експеримент  ~120fs (пълна ширина на 
полувисочина) със спектри, простиращи се на 
повече от 88nm (пълна ширина на 
полувисочина). Ясно е, че тези импулси са 
много далеч от това да са 
трансформационно-ограничени, но имат 
потенциал за скъсяване извън резонатора.  

Наблюдаваното дълговълново 
отместване на централната дължина на 
вълната за спектъра при изтегляне на 
призмата навън от снопа (когато импулсите 

стават по-къси) ясно се вижда на дясната графика на Фиг. 19. На този етап не искаме да 
спекулираме относно причините за това, но бихме искали да насочим вниманието на читателя 
към експерименталните данни, показани на Фиг. 20. Средната изходна мощност (и енергията 
на всеки отделен излъчен импулс) монотонно нараства с намаляването на продължителността 
на импулса. Качествено, това може да бъде обяснено с промени в силата на Керовата леща, 
която се формира в активната среда, и с промени в пространственото съгласуване на модовете 
на напомпващия и на генерирания лазерен сноп в активната среда Ti:Sapphire. Възможно е 
това да води до слаба промяна на ъгловата позиция на снопа върху призмите и това слабо да 
изменя дължината на вълната, за която падането е под ъгъл на Брюстер и за която загубите в 
резонатора са минимални. Нещо повече, в настоящия анализ отчетохме само материалната 
дисперсия на лазерния кристал, пренебрегвайки ъгловата дисперсия, идваща от различните 
траектории в резонатора, преминавани от различни лъчи с различни дължини на вълните от 
централната за спектъра дължина на вълната, когато падането към стената на кристала е под 
ъгъл на Брюстер [20]. В по-нататъшните анализи тази дисперсия също трябва да бъде отчетена.  
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Фиг. 19.   Спектрална ширина (ляво) и централна дължина на вълната на генерацията (дясно) за 
съответните продължителности на импулсите (пълна ширина на полувисочина), измерени с техниката 
FROG (frequency-resolved optical gating). 

 
Фиг. 18.   Зависимост на продължителността 

на излъчения импулс от дълбочината на 
проникване на снопа в призмата вследствие на 
променената нетна дисперсия в резонатора. 
Черна крива (кръгчета) – експериментални 
данни; червена крива (квадратчета) – числени 
данни. Вложени кадри – измерени FROG – кадри на 
три характерни позиции.  
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Имайки предвид горното, можем да 
кажем, че контролираното въвеждане на 
една от призмите на 
вътрешнорезонаторния компресор по-
малко или по-дълбоко в лазерния сноп е 
прост начин за промяна на дисперсията в 
резонатора на фемтосекунден лазер, с 
което могат да се променят 
продължителностите на генерираните 
импулси. По-къси импулси бяха генерирани 
с по-висока средна изходна мощност при 
практически непроменена честота на 
повторението им. 

Последният раздел от главата (2.3.3.) е 
озаглавен „Резултати за управление на дисперсията с чирп-огледала извън лазерния 
резонатор“. Само със средствата на вътрешнорезонаторния контрол на дисперсията 
постигнахме скъсяване на импулсите до 35.4fs (пълна ширина на полувисочина) при 
спектрална ширина от 30.3nm, което съответства на произведение “време-спектрална ширина” 
(time-bandwidth product), 1.4 пъти по-голям от трансформационното ограничение. За да 
достигнем и най-късите генерирани до момента импулси от този лазер, направихме 
външнорезонаторна компресия с помощта на набор специални чирп-огледала, внасящи 
отрицателна дисперсия на груповата скорост (около -20fs2) на всеки акт на отражение от тях. 

След настройване на ъглите на падане върху огледалата с чирп да са максимално близки 
до нормално падане, бяха регистрирани най-късите до момента в Лабораторията по 
фемтосекундна фотоника на Физически факултет импулси с продължителност от 23fs.  

В заключение можем да кажем, че прецизното балансиране на дисперсията в самия 
резонатор на фемтосекундния осцилатор позволи продължителността на изходните му 
импулси да се понижи от около 110fs до около 36fs при повишаване на средната излъчена 
оптична мощност от 140mW до 210mW. Оценката, базирана на измерената ширина на спектъра 
на генерация и на продължителността на импулса показа, че съществува допълнителен 
потенциал за компресирането на импулсите до около 20fs. Това бе направено извън лазерния 
резонатор, ползвайки чирп огледала. Измерена бе минимална продължителност на импулсите 
23fs (пълна ширина на полувисочина). 
 Най-обемна в дисертацията е Глава 2.4., посветена на проблемите за коректно 
характеризиране на импулси с наклонени импулсни (а не фазови) фронтове. В нея са 
разгледани последователно няколко проблема, свързани с наклон на фронта на свърхкъси 
лазерни импулси, по-конкретно - модел за неговото описание и варианти за измерването му. 

В първия Раздел 2.4.1. акцентът е върху общото описание – такова, каквото е нужно за 
конкретните цели на дисертацията - на Гаусови светлинни импулси/снопове. Въведени са 
понятията чирп и наклон на фронта на импулса. Раздел 2.4.2. започва с описание на 
интерферометър с инвертирано поле в едното рамо, позволяващ диагностика на наклон на 
фронта на импулсите (НФИ). Следва метод за измерване на ъгъла на НФИ F с помощта на този 
модифициран интерферометър. Обоснована е еднозначна връзка между размера на снопа и 
ъгъла на наклон на фронта F, като е предложен алгоритъм за нейното определяне. Направено е 
експериментално измерване с такъв конструиран модифициран интерферометър, в което 
фронтовете на 25fs импулси се накланят спрямо фазовия фронт с помощта на дифракционна 
решетка. Определени са коефициентите на връзка между ъгъла на НФИ и размера на сноп за 
две дифракционни решетки с различна дисперсия. Раздел 2.4.3. е най-обемният в главата. Той 
започва с разглеждане на класическа интерферометрична автокорелация от втори порядък 
  (  ) (ИАК)  като похват за измерване на свръхкъси светлинни импулси и диагностика на 
евентуална линейна фазова модулация в тях. Развит е модел за описание на обвивката на 
полето на светлинни импулси чрез интерпретирането й като елипса. Това се оказва удобно за 
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Фиг. 20. Промяна на средната изходна мощност на 
лазера при промяна на продължителността на 
импулса вследствие на промяна на дълбочината на 
проникване на снопа в призмата. 



 

- 17 - 
 

описание на ефектите от НФИ. На основата на интерферометъра, описан в Раздел 2.4.2, е 
предложен и е конструиран автокорелатор с инвертирано поле за генериране на 
автокорелационен сигнал, чувствителен към НФИ. Теоретично е пресметната корелация 

  
 (   ) на импулси в такъв корелатор чрез формализма за представяне на обвивката на 

полето посредством елипса.  Намерено е аналитично  решение за   
 (   ) при отсъствие на 

фазова модулация и е предложен числен модел за пресмятане на ИАК на импулси с НФИ и 

линеен чирп   
 (     ).  Разгледани са резултати от симулации с   

 (   ) и е обосновано 
пренебрегването на линейният чирп при по-нататъшната експериментална проверка на 
модела. Проверката се изразява в съпоставяне на измерена с чувствителен към НФИ 

автокорелатор ИАК и съпоставянето й със симулирана   
 (   )  за конкретната 

експериментална схема. Това изисква познаването на три от параметрите, описващи обвивката 
на импулса - времева продължителност, размер на снопа в отсъствие на НФИ и ъгъл на НФИ (t0, 
r0, F). Експерименталното им намиране не е тривиално и е предложена подходяща процедура 
за него. Тя се състои от три стъпки: измерване с корелатор с инвертирано поле за определяне 
на едната ефективна времева продължителност t2 на наклонените импулси, измерване с 
класически корелатор (нечувствителен към НФИ) за определяне на другата ефективна 
продължителност t1, измерване на размера на снопа r1, носещ импулсите с  наклонени 
фронтове, и то на мястото, където се генерира ИАК. От (t1, t2, F) се пресмятат нужните 
характеристики на импулса (t0, r0, F). Това в последствие е направено за конфигурации на 
експерименталната постановка, ползващи всяка от двете дифракционни решетки от Раздел 
2.4.2 като елемент, внасящ НФИ. Накрая са сравнени теоретичните и експерименталните  
резултати. Поради сходството между схемите на интерферометричното измерване, описано в 
Раздел 2.4.2, и автокорелационния експеримент от Раздел 2.4.3., е възможно да се направи 
съпоставка между стойностите за ъгъла на НФИ F, получени от тях. Това е описано подробно в 
Раздел 2.4.4. По този начин са доказани коректността на предложения метод и на получените 
резултати от Раздел 2.4.2. 

Главата започва с Раздел 2.4.1. „Импулс, фазова модулация, наклон на фронта на импулс 
(НФИ).“.  Първо в обърнато внимание на представянето на Гаусов импулс във времето и 
пространството, за който ще използваме израза 

 
 ̃(   )     

 
  

  
  

 
  

  
 
        

(15.) 

където Е0 е амплитудата на полето, x - пространствената координата, t -времевата координата, 
r0- полуширината на пространствения Гаусов сноп на ниво 1/е от максимума, t0- полуширината 
на времевия Гаусов профил на импулса ниво 1/е от максимума,     – честотата на осцилациите 
на полето (носещата честота).   

Ако запишем полето  ̃(   ) като произведение от две величини, отделяйки изцяло 
бързоосцилиращата част във втората, то ще изглежда така  

  ̃(   )   (   )        (16.) 
По този начин можем да дефинираме обвивка на импулса  (   ), под която полето 
осцилирана честота    . Ще смятаме, че осцилациите във времето, както и движението на 
импулсите се случват в сноп, винаги перпендилулярен на пространствената ос x и успореден на 
оста на времето t. (Т.е. фазовите фронтове са паралелни на пространствената ос x и 
перпендикулярни на оста на разпространение, която съвпада с времевата ос.) За простота, нека 
да приемем, че амплитудата на оптичното поле е равна на единица  За удобство, осите t и x ще 
имат размерност [fs], при нормировка           (Фиг. 2.1(горе ляво)).  По-нататък в 
дисертацията всички характерни размери на снопове rij и ефективни времеви 
продължителности ti ще бъдат измервани/въвеждани на ниво 1/е от максималната стойност на 
съответната величина по поле и на ниво 1/е2  от максималната стойност на съответната 
величина по интензитет. Изключение правят само случаите, в които изрично е написан индекс 
FWHM, което означава пълна ширина на полувисочина.   
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В Раздел 2.4.1.2. се дават нужните пояснения за Гаусов импулс с чирп. Когато честотата 
на осцилации под обвивката се изменя с времето в рамките на импулса, казваме че импулсът е 
фазово модулиран. Най-ниският порядък на такава модулация е линейната честотна 
модулация (линеен чирп). Тя може да бъде аналитично изразена посредством т.нар. чирп 
параметър a по следния начин: 

 
 ̃(   )     

 
  

  
  

 
  

  
 
 

   
  

  
 
       

(17.) 

В раздел 2.4.1.3. се дефинира и интензитетът на Гаусов импулс. Полето  ̃(   ) можем да 
припишем интензитетът  (   ), който ще въведем по следния начин  

 
 (   )  | (   )|     

  
  

  
 
 

  
  

  
 . 

(18.) 

 (   ) е осреднена във времето стойност на квадрата на амплитдата. Това означава, че той не 
носи никаква информация за фазата на бързоосцилиращото поле под обвивката на импулса 

 ̃(   ) (Фиг. 21., долу ляво)  

 

 

 

 

Фиг. 21. Обща представа за свръхкъс светлинен импулс, зададен по поле  (   ) (горе ляво), по 
интензитет  (   ) (долу ляво), както и  (   ) и  (   )  при наклон на фронта на импулса (горе и долу 
дясно). 

 
Следва Раздел 2.4.1.4., в който въвеждаме 

термина наклон на фронта на импулса. Нека да 
дефинираме равнина ∑,  нормална към равнината,  
определена от осите на времето и пространството 
(x,t), пресичаща обвивката на импулса  (   ) през 
двете й най-отдалечени една от друга точки. (Това 
е равнината, в която се определя пространствения 
размер на снопа r0, или една от равнините, чието 
сечение с обвивката има най-голяма площ.) Всяко 
сечение на обвивката  (   ) с равнина, успоредна 
на ∑, ще наричаме фронт на импулса по 
амплитуда на полето. На него, с аналогична 
дефиниция, съответства фронт на импулса по 
интензитет.    

При преминаване на светлинен импулс 
през оптичен елемент, имащ ъглова дисперсия 
     , обвивката на полето, а от там и фронтът на 
импулса по амплитуда и по интензитет, се накланя 
спрямо фазовия фронт (Фиг. 21(дясно горе)-(дясно долу)).  Ъгълът на този наклон F (Фиг. 22. 
(долу)), в най-общия случай, се задава по следния начин [14,21,22]: 

 
    ( ) |

  

  
|  

(19.) 

 

 
Фиг. 22. Интензитетни обвивки на 
импулс/сноп с времева продължителност t0 и 
пространствен размер на снопа r0. Без наклон 
на фронта (горе). При ъгъл на наклона F (долу) 
и ефективни размери t1, r1, t2.  
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Следвайки структурата на дисертацията, 
Раздел 2.4.2. (Метод за диагностика и 

измерване на НФИ), започва с Раздел 2.4.2.1. - 
„Диагностика чрез интерферометър, 
чувствителен към (НФИ)“. Особеност на този 
вид интерферометри (Фиг. 23.) е, че в равнина, 
едновременно перпендикулярна и на фазовия, 
и на импулсния фронт, снопът в едното му 
рамо търпи четен брой отражения за разлика 
от снопа в другото му рамо, където 
отраженията са нечетен брой. Наричат се още 
интерферометри с инвертирано поле 
(invertedfield interferometers) [23,24]. Така се 
получават два идентични импулса с огледално 
отражение на наклона на фронта на импулсите 
и, в резултат, интерференчна картина имаме 
само в областта на припокриването им [24]. С 
други думи, в рамките на цялото петно на 
изхода на интерферометъра се наблюдава 
област на интерференция, чието положение се 
изменя в зависимост от натрупаната разлика в 
оптичните пътища на двата импулса (Фиг. 23.). 

На левия кадър на Фиг. 24 е показана 
интерференчната картина, регистрираната с 
интерферометър с инвертирано поле при 
отсъствие на наклон на фронтовете на 
свръхкъсите импулси [25]. В този случай 
интерференчните пръстени са ясно видими 
по цялата апертура на снопа. Когато НФИ е 
непренебрежим (Фиг. 24., десен кадър) 
интерференция се наблюдава само в 
областта на припокриване на импулсите и, 
при големи ъгли на НФИ, се проявява само 
като една интерференчна ивица. Нейната 
позиция зависи от закъснението между 
импулсите, което се отразява и в 
пространственото им припокриване.  

Идва ред на Раздел 2.4.2.2., озаглавен 
„Метод за измерване на НФИ и определяне на 
връзката му с размера на снопа“. При дадена 
позиция на камерата след лещата L1 (виж Фиг. 
23.), което отговаря на определен размер на 
снопа rj, се снема зависимостта между 
положението на ивицата на интерференция X 
(Фиг.25.) и разликата в дължината на оптичните 
пътища Z. Така може да бъде определен ъгъла на 
НФИ F за j-тия размер на снопа,   (  )    

   (    )   , където    е въведената 
разлика в оптичните пътища между 
сноповете/импулсите, за което интерференчната 
картина се е отместила наразстояние    в 

 
Фиг. 23. Интерферометър с едно инвертирано 
рамо, чувствителен към наклон на фронта на 
интерфериращите импулси.М1…М3 – сребърни 
огледала със защитно покритие, BS1, BS2 – 
светоделители (45˚/800nm), D1, D2 - ирисови 
диафрагми, L1-леща (f = 3.5 cm) и CCD-
камера(Ophir SP620U, формат 1/1.8", пиксел 
4.4µmx4.4µm), PZT-транслационна пиезо-
масичка (Piezosystem Jena nanoX200SG). 

 
Фиг. 24. Фемтосекундна интерференция в 
отсъствие на НФИ (ляво) и при наличие на НФИ 
(дясно) в интерферометър с инвертирано поле. 

 
Фиг.25. Измерване на ъгъла на НФИ Fj при 
даден размер на снопа r1j в позиция j на 
камерата спрямо лещата. Величините в 
черни полета са тези, които се извличат от 
експеримента. 
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напречното сечение на снопа.  Иначе казано, наклонът на правата  ( ) (виж Фиг.25.) 
представлява ъгъла на НФИ. 

След като импулсът има наклон на фронта, 
ъгълът на този наклон зависи от размера на снопа. 
Това интуитивно става ясно от показаното на Фиг. 
26. Нека точките А и B да лежат на един общ фазов 
фронт. При свиване на снопа от размер r1 до 
размер r2 локалният интензитет в точка А ще 
съответства на този в точка B. Това означава 
нарастване на ъгъла на НФИ от стойност F1 до F2. 

Ако измерим изменението на позицията на 
интерференчната картина X при изменение на 
разликата в оптичните пътища Z и определим tan(  ) за различни размери на снопа r1j (т.е. при 

различни положения на камерата спрямо лещата L1), можем чрез линейната връзка 
   (  )   (     ) да намерим коефициента AC и така да пресмятаме ъглите на наклон Fj за 

произволен размер на снопа rj. 

Следва Раздел 2.4.2.3. 
„Експериментално измерване.“.  
В настоящите експерименти като 
елемент, внасящ наклон на фронта на 
импулсите, е използвана дифракционна 
решетка (Фиг. 27.). С помощта на 
огледала М5 и М6, импулсите първо се 
отклоняват към решетката, след което 
първият дифракционен порядък бива 
върнат на предварително фиксираното с 
три диафрагми D1, D4, D5 трасе на 
разпространение. Това трасе 
предварително е фиксирано след 
максимално добра настройка на 
корелатора. Двойката огледала са 
монтирани на транслационна маса, като с изтеглянето й от входния лазерен сноп лесно се 
преминава от импулси с НФИ към такива без умишлено въведен НФИ и обратното. Самият 
интерферометър бе конструиран с три метални огледала (М1, М2, М3), двойка светоделители, 
проектирани за  800nm при ъгъл на падане 45˚, ирисови диафрагми D1, D2, леща L1 с фокусно 
разстояние f = 3.5 cm и CCD-камера с висока разделителна способност (Ophihr SP620U, 
формат1/1.8") и с размер на пиксела 4.40µm x 4.40µm, свързана към компютър, транслационна 
пиезо-масичка PZT(Piezosystem Jena nanoX200SG) с ход 200µm, управлявана през захранващ 
модул ENV 40 (Piezosystem Jena), свързан към осцилоскоп TEKTRONIX TDS 2012B и генератор на 
импулси на напрежение GW-Instek AGF 2124. По описания метод, за две различни решетки G1 
(с гъстота на линиите 33 l/mm) и G2 (с гъстота на линиите 160 l/mm), беше изследвано 
поведението на наклона на фронта на импулси, генерирани от фемтосекунден осцилатор Ti-
Light на фирмата Qauntronix. Извън резонатора импулсите се компресират с 12 допълнителни 
отражения от каскада от огледала, внасящи отрицателен чирп при всеки акт на отражение. 
Тези импулси са без НФИ и имат продължителност tFWHM = 29fs (продължителност t0 = 25fs на 
ниво 1/е2 по интензитет). Централната дължина на вълната за спектъра им е λ0=808nm, 
честотата на повторение - 80MHz, а средната мощност на лъчението типично е Pav = 160mW.  

 
Фиг.26. Принципна схема: Изменение на 
ъгъла на НФИ при промяна на размера на 
снопа. За пояснения – вижте текста. 

 
Фиг. 27. Система за накланяне на импулсните 
фронтове посредством дифракционна решетка. Mx – 
сребърни огледала със защитно покритие, Dx – 
диафрагми. 
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Фиг. 28. Експериментално определени ъгъл на НФИ Fj, при размер на снопа r1j (ляво) и коефициент на 
връзка AC между tan(F) и 1/r1 от първата решетка G1. 

На лявата графика на Фиг. 28., като пример, е показана зависимостта на половината от 
закъснението между импулсите Р от положението Х на интерференчната картина в снопа, при 
размер на петното върху CCD-камерата        . (Тук спазваме означенията, въведени на 

Фиг.25.). От серия от такива измервания за различни размери на снопа върху камерата     се 

получава зависимостта, показана на дясната графика на Фиг. 28. За всяка от споменатите две 
дифракционни решетки, беше определен коефициент на връзката AC съответно: 
 
Таблица 3. Резултати за коефициента на връзка AC, между размер на снопа      и  ъгъл на НФИ Fj,  

получен чрез измервания  за всяка от решетките G1 и G2. 

РЕШЕТКА AC 

G1 0.020 (±0.001) mm 

G2 0.21 (±0.01)mm 

 
По-нататък, в нов Раздел 2.4.3. (Модел за автокорелация, чувствителна към НФИ. 

Автокорелационен метод за измерване на свръхкъси импулси с наклонени фронтове.), първо 
е обърнато внимание на интерферометричната автокорелация от втори порядък  (ИАК; Раздел 
2.4.3.1.)), т.е. на стандартната автокорелационна функция [14]. Показана е схема на класически 
автокорелатор (Фиг. 29.).  Обяснено е, че при наличие на НФИ, той ще измери ефективна 
продължителност на импулсите    , но по никакъв начин няма да ни покаже присъствието на 
ефекта. В този смисъл техниката е нечувствителна към наклон на фронта на мерените импулси. 

 
Фиг. 29. Автокорелатор за получаване на интерферометрична автокорелация от втори 
порядък.М1…М4 – сребърни огледала със защитно покритие, BS1, BS2 – светоделители (45˚/800nm), 
D1, D2 - ирисови диафрагми, L1, L2 – лещи (f = 3.5 cm) и PMT- фотоумножител (Hamamatsu), PZT -
транслационна пиезо-масичка (Piezosystem Jena nanoX200SG), BBO – нелинеен кристал за генериране на 
втора хармонична, SHF – филтър за втора хармонична. Щриховани елипси – импулси с наклон на 
фронтовете им. 
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Раздел 2.4.3.2. („Модел за корелация, чувствителна към наклона на фронта на 
импулса“) започва с теоретичната основа на разработения от нас модел. 

 Нека, като първа стъпка, да предположим, че работим с трансформационно-
ограничен импулс. Нека електричното поле на предполагания Гаусов импулс да зададем по 
следния начин: 
 

 ̃(   )     
 

  

  
  

 
  

  
 
          

 (
  

  
    

  

  
 )

          
   (   )      . (20.) 

Удобно описание на поведението на обвивката бихме получили, ако интерпретираме 
аргумента на бавно менящата се амплитуда на полето 

 
  (   )  (

  

  
 
   

  

  
 ) 

(21.) 

като елипса във времето t и пространството x. Тъй като времевите осцилации по t определят 
фазовите фронтове (а те са паралелни на x), ъгъл на наклона на фронта на импулсите F можем 
да дефинираме чрез ротация на елипсата спрямо пространствената ос x. Тогава полето можем 
да запишем като 

  ̃(     )      (     )        (22) 
Възможност  по-подробно да изследваме промените в импулса поради наличие на НФИ 

бихме получили, ако конструираме модифициран автокорелатор (Фиг. 30.) на базата на 
показания вече интерферометър с инвертирано поле (Фиг. 23). Така можем да измерим 
интерферометрична автокорелация от втори порядък, която носи информация и за наклона на 
фронта на импулсите! 

 
Фиг. 30.Чувствителен към НФИ автокорелатор за получаване на интерферометрична 
автокорелация от втори порядък. М1…М3 – сребърни огледала със защитно покритие, BS1, BS2 – 
светоделители (45˚/800nm), D1, D2 - ирисови диафрагми, L1, L2 - лещи(f = 3.5 cm) и PMT- 
фотоумножител (Hamamatsu), PZT -транслационна пиезо-масичка (Piezosystem Jena nanoX200SG), BBO – 
нелинеен кристал за генериране на втора хармонична, SHF – филтър за втора хармонична. 
Щриховани елипси – импулси с наклон на фронтовете им. 

Нека първо да пресметнем автокорелационната функция на двете импулсни реплики. 
За целта, освен ротация на ъгъл F, трябва да въведем и транслация във времето h (закъснение 
на импулсите; формално -  отместване на елипсите), т.е.:  

  ̃(       )      (       )     (   )  (23.) 

Така автокорелационният сигнал/функция, ще се определя от полетата  ̃ (       ) и  

 ̃ (        ). Той има вида: 

  
 (   )  

∫ ∫ |( ̃ (       )   ̃ (        )) |
   

  
  

  

  
  

(∫ ∫ |( ̃ (       ) |
   

  
  

  

  
   ∫ ∫ |( ̃ (        ) |

   

  
  

  

  
  )

  

Изразът в знаменателя представлява нормировка - хармоничната, генерирана от всяко поле 
поотделно. Така определяме фонов сигнал с ниво единица при напълно неприпокриващи се 
импулси.   
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Когато интерферометърът се балансира,  както в експеримента изложен по-долу, може 
да се запише 

 
  

 (   )  
∫ ∫ |( ̃ (       )   ̃ (        )) |

   

  
  

  

  
  

 ∫ ∫ |( ̃ (       ) |
   

  
  

  

  
  

    (25.) 

където индексът i означава 1 или 2, т.е. някое от полетата, без значение кое. 

Намерихме аналитично решене на интеграла, чрез който дефинирахме   
 (   )[25], и, 

запазвайки честотите, на които осцилира всеки член в резултата, бихме могли да въведем 
   

 (   )                              , 
където 

(26.) 
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В полученият резултат, могат да бъдат разграничени три честотни компонента, както при 
стандартната автокорелационна функция   (  ), но тук и трите зависят от ъгъла на НФИ „F“.  

Нека да обсъдим някои ефекти върху интерферометричната автокорелация, причинени 
от НФИ в чувствителен автокорелатор с инвертирано поле: 

А) Удължаване на корелацията (Фиг. 31. (ляво)). 
Ако импулсите имат наклонени фронтове, в модифициран автокорелатор би трябвало, 

поради инвертираното рамо, пътят, нужен за пълно разминаване на импулсите, да нараства с 
увеличаване на ъгъла на наклон F в целия интервал (0,π/2). Това ще доведе до удължаване на 
корелационната крива, иначе казано - до ефективно удължаване на импулсите от ефективна 
продължителност t1(F) до ефективна продължителност t2(F)  (Фиг. 22.). Именно t2(F)  е 
измеряемата величина с такъв тип корелатор с инвертирано поле. 

Б) Промяна на контраста (Фиг. 31. (дясно)). 
По същата причина (инвертирането на полето в едното рамо на корелатора) импулсите 

никога не се препокриват напълно при ъгъл на НФИ, различен от 0 и π/2. Това, в балансиран 
автокорелатор, ще причини промяна на отношението сигнал/фон  в ИАК от 8:1 до по-ниска 
стойност за F в интервала  (0,π/4). Тази ситуация е естествената при работа със свръхкъси 
импулси, където пространствено-времевата елипса е с голяма елиптичност. При F= π/4 двата 
импулса са с обвивки на интензитета, сключващи ъгъл една спрямо друга 2F= π/2 и контрастът 
е минимален. За стойности (π/4,π/2) той ще нараства в посока  8:1. При F= π/2 обвивките на 
интензитета са завъртени така, че няма наклон на фронта, но времевата им продължителност е 
r0, а пространствената ширина е t0. Т.е. за тях началните „размери“ във времето и 
пространството са си разменили местата. Това твърдение не бива да се интерпретира като 
завъртане на време или пространство, а само на обвивка на интензитет спрямо фазовите 
фронтове! Осите x и t, задаващи пространство и време, си остават фиксирани и служат за 
отправна система на всички направени трансформации.  

Аналитичният модел за   
 (   ) - интефрефометричната автокорелация, чувствителна 

към НФИ - потвърждава така направените предположения.   
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Нека да направим уговорка, че по-нататък в текста SIAC ще бъде означение за 

симулирани автокорелационни криви на базата на    
 , а IAC да наричаме експериментално 

измерените интерферометрични автокорелации.  
За удобство и запазване на съразмерност между времето и пространството, а и на 

обвивката на интензитета при ротация, са направихме следните нормировки: 
 За времето по оста t се ползват единици [fs]. 
 За пространството по оста х се също  единици [fs], при           . 
 Честотата се мери в [1/fs],  като за           имаме              . 
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Фиг. 31. Ефекти, причинени от НФИ с ъгъл F върху симулирани с модела автокорелации SIAC - 
удължаване на ефективната продължителност t2(ляво) и промяна в отношението максимален 
сигнал/фон (дясно).  

- Импулси с линейна честотна модулация. 

Ако в интеграла за   
 (   ) вместо  изрази за полетата от вида уравн.(22) сложим 

такива, отчитащи линейни фазови модулации чрез чирп-параметъра а, 
 

 ̃(       )     
   (     ) 

   
  

  
      , 

(27.) 

ще получим   
 (     ).  

Точно аналитично решение за   
 (     ) 

не бе намерено, но получените резултати 
допускат числено решаване на интеграла. След 
направени числени симулации се потвърди, че 
наличието на линейна фазова модулация в 

импулсите (   ),  влияе на   
 (     ) точно по 

същият начин, както на класическата   (  ) 
(Фиг. 32.). Последиците за ИАК при наличие на 
наклон на фронта на импулса в балансиран 
автокорелатор – промяна в отношението 
сифнал/фон и удължаване на корелацията - са 
независими в рамките на разработения модел, 
от тези при линеен чирп – „повдигане“ и 
„приближаване“ на точките в които се съшиват 
горната и долна обвивки на ИАК. Това ни дава 
възможност да работим с по-простата 

аналитична форма за автокорелация -    
 (   ), като пренебрегваме деформациите от чирпа.  

Това също означава, че, при експериментално  потвърждение за коректността на    
 (   ), 

можем да считаме модела   
 (     ) за  също толкова надежден.  

Идва ред на Раздел 2.4.3.2.2. „Експериментална проверка на модела за балансиран 
автокорелатор.“. За реализиране на корелатора с инвертирано поле от Фиг. 30 бяха ползвани 
интерферометъра от Фиг. 23. с елементите от експеримента за измерване на наклона на 
фронта и с леща L2 с фокусно разстояние 3.5cm, кристал BBO за генериране на втора 
хармонична (SH), дебел 50µm, филтър (SH) за втората хармонична, фотоумножител (PMT) на 
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Фиг. 32. Влияние на линейната фазовa 

модулация върху отношението максимален 
сигнал/фон при различни стойности на чирп 
параметъра а за симулиран интерферомет-
ричен автокорелационен сигнал SIAC. 
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фирмата Hamamatsu, компютър с интерфейс на National Instruments към програма за 
управление и регистрация на сигнали върху LabView-платформа, осцилоскоп TektronixTDS 
2012B. Наклон на фронта на импулсите се въвеждаше умишлено със схемата от Фиг. 26., при 
същия набор от две дифракционни решетки.  

За да можем да пресметнем моделираната ИАК   
 (   ), която в последствие да 

съпоставим с измерена от чувствителния към НФИ корелатор, са ни нужни характеристиките на 
наклонен импулс, а именно: (t0, r0, F). Намирането на тези три величини не е тривиална задача. 
Нека да разгледаме два случая - в отсъствие и при наличие на НФИ.  

Първата част от експеримента е описана в Раздел 2.4.3.2.2.1. (Моделът в отсъствие на 
НФИ). Измерените времена t0 (Фиг. 33.) чрез модифицирания корелатор с инвертирано поле 
(Фиг. 30.)  се сравняват с tFWHM= 30fs, получени от фирмен автокорелатор GRENOUILLE[26,27] (по 
същество – оптичен гейт с честотна разделителна способност) на фирмата Swamp Optics. 
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Фиг. 33. Експериментално измерена с модифицирания автокорелатор интерферометрична 
автокорелация (лява графика) и извлечената от нея чрез Фурие-преобразувания интензитетна 
автокорелация AC0 (дясна графика), в отсъствие на НФИ. Продължителността на импулсите е 
tFWHM= 29fs (съответстваща на t0= 25fs на ниво 1/е

2
 по интензитет).  

На практика този случай не се отличава от стандартно автокорелационно измерване. 
Дори определянето на r0 не е наложително, тъй като стойността му не влияе на ИАК. 
Разглеждането и реализацията са оправдани единствено за проверка и настройка на 

модифицирания автокорелатор,  както и да се покаже, че при F=0,    
 (   )     (  ). Така 

лесно намираме  (t0 =25fs,r0 =65µm==217fs,F=0) и можем да пристъпим към съпоставяне на 
експеримента с теорията (Фиг. 34.). Вижда се наличието на фазова модулация в импулса. В 
случая е лесно да се предвиди големина на чирп параметъра а. (Фиг. 35.). Посредством 
напасване беше намерено а=2. 
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Фиг. 34. Съпоставка между резултат от 
автокорелационното измерване от Фиг. 29. и 
обвивката на симулирана с помощта на модела 
ИАК   

 (   ). 

Фиг. 35. Съпоставка между резултат от 
автокорелационното измерване и обвивката на 
числено симулирана с модела ИАК   

 (     ) при 
зададен чирп параметър а = 2, без НФИ. 
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Следва по-сложната задача, описана в 
Раздел 2.4.3.2.2. (Моделът при наличие на НФИ). 
В този случай намирането на параметрите (t0, r0, F) 
изисква повече усилия.  

А) Методика за определяне на (t0, r0, F). 
Поради факта, че след преминаване през 
дифракционна решетка първият порядък на 
дифракция, който ние ползваме, е пространствено 
диспергиран, със сравнително висока 
разходимост и не достатъчно интензивен, 
измерването на наклонени импулси с помощта на 
GRENOUILLE се оказва невъзможно.  

Ползвайки чувствителния към НФИ 
автокорелатор (Фиг. 30.) можем да получим 
времевата продължителност t2. Ако заменим 
кристала BBO със CCD-камера, можем да измерим 
размера r1 на снопа с наклонени импулси 
фронтове върху кристала (Фиг. 36. (ляво)). От 
измерената двойка величини (t1, r1) можем да 
пресметнем две от нужните ни стойности на  

 
   √  

    
   

        (
  

√  
    

 
)   

(28.) 

За получаване на корелационна крива от модела, описваща конкретната реална ситуация и за 
да я сравним с измерена, се нуждаем още от времевата продължителност t0, която импулсът  
би имал без НФИ, но с всички допълнителни фазови модулации от реалния експеримент (вкл. 
дифракционната решетка). Определянето на t0 би могло да стане, ако се върнем към схема със 
стандартен интерферометър, който не „вижда“ НФИ (Фиг. 29.). Така от измерена с него 
автокорелация ще научим времето t1 (Фиг. 36. (дясно)). От него получаваме  

 
        ( )    (

  

√  
    

 
)  (30.) 

По този начин, с помощта на две конфигурации на корелатора и със CCD-камера (т.е. с 
интерферометър), установяваме стойностите на (t1, t2, r1). Така имаме нужните входни данни за 
алгоритъма за получаване на (t0, r0, F), т.е. нужната информация, позволяваща моделирането 
на реалната ИАК.  

Б) Експериментални резултати. 
-  Първа решетка G1. 

От измерената с автокорелатор, нечувствителен към НФИ, при наклон на фронта на 
импулсите, предизвикан от двоична дифракционна решетка G1 с малка ъглова дисперсия, 
определихме продължителност на импулса           , което    измерихме и без 
дифракционна решетка, т.е. без НФИ. Това означава, че решетката G1 не внася значително 
удължаване на импулсите в рамките на изминатия от тях път в настоящия експеримент и 
реалния „размер“   , на преминалият през схемата за наклон импулс (Фиг. 27), има същата 
стойност . 

Преминаването към корелатор с инвертирано поле се прави при оптимална настройка 
на нечувствителния Майкелсонов автокорелатор, чрез премахване на огледало М4 и 
отместване на огледало М3 и на светоделителя BS1 (Фиг. 29.).  Снопът  от другото рамо се 
ползва за опорен и гарантира сходството в настройките на двата корелатора.  Така измерихме 

 

 

Фиг. 36. Схематично представяне на 
импулсите/сноповете в 
автокорелатор/интерферометър с 
инвертирано поле (ляво) и в стандартен 
автокорелатор/интерферометър, 
нечувствителен към НФИ (дясно). Показани 
са съответните измеряеми величини (t2, r1) - 
ляво, (t1, r1)-дясно, а в черни кръгове са 
оградени трите търсени параметъра (t0, r0, 
F). 
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корелация (Фиг. 37. (ляво)), от която получихме        . Определеният със CCD-камерата 
размер на снопа показа        . От данните (t1, t2, r1),  получихме:(        ,        

      ,       ).Тях можем да заместим в израза за   
 (F,h) (Уравн. (26.)). На Фиг. 37. (ляво) 

е показано сравнение между обвивката на получената аналитично крива и измерения сигнал с 
модифициран (с инвертирано поле) автокорелатор. На същата фигура вдясно е показано 
положението на резултатите от експеримента върху теоретично предвидената зависимост на 
Фиг. 37. (дясно).  
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Фиг. 37. Ляво: Съпоставка между експериментално измерената ИАК и обвивката на моделирана ИАК 
  

 (F,h) с експериментално определени параметри. Дясно: Положение на максимума и на минимума 
на ескпериментално получената ИАК върху теоретично предвидената с модела за   

 (F,h) 
зависимост на максимума и минимума на ИАК от ъгъла на НФИ F. 

 
Както се вижда от Фиг. 37., съвпадението между експерименталните и теоретичните 

резултати отново е  качествено добро: От идеалните 8 относителни единици амплитуда на ИАК 
в пика (при нулево закъснение h), при липса на НФИ, контрастът спада теоретично до 4.5, а 
експериментално до 4.3 относителни единици. За минимума на ИАК, който в отсъствие на НФИ 
има стойност 0, сега, поради НФИ, теоретичната му стойност е 0.3, а експерименталното 
измерване показа 0.6 относителни единици. 

В измерения сигнал са налице предвидените по-рано, при оформяне на концепциите за 
модела, ефекти :  

 намаляване на отношението сигнал/фон; 
 удължаване на корелацията (ефективната продължителност на импулса);  

 Както се вижда от Фиг. 37., съвпадението между експерименталните и теоретичните 
резултати е качествено добро. 

- Втора решетка G2. 
Същите измервания бяха направени и с другата дифракционна решетка G2  с гъстота на 

линиите 160l/mm. Първа стъпка отново бе ползването на нечувствителен към НФИ, стандартен 
автокорелатор. Преди да бъде внесен наклон на фронта, определихме продължителността на 
несмутения импулс        . 

След пренасочване на снопа към G2,  видът на корелацията, а и на самия сноп, се 
промени драстично. Дори в схема на класически корелатор, импулсът бе регистриран 
значително удължен, с времева продължителност         . В модифицирания 
автокорелатор с инвертирано поле регистрираното ефективно удължаване на 
продължителността на импулса вследствие на НФИ бе толкова драстично, че  ходът на 
закъснителната линия – пиезо-масата - не  достигаше за пълно прописване на ИАК. Това 
наложи ползването само на половината от кривата на сигнала, което, имайки предвид факта, 
че тя е симетрична спрямо нулевото закъснение, е оправдано. Измерихме ефективна 
продължителност на импулсите с НФИ (Фиг. 38. (ляво))         , при пространствен размер 
отново (определен със CCD-камерата)                . Така от (t1, t2, r1) определихме 
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величините (        ,                ,        ). Очевидна е разликата в 
стойностите за времевата продължителност на  ненаклонения импулс         и времевата 
продължителност на  ненаклонения импулс но все пак преминал през системата, внасяща НФИ, 
(Фиг. 2.4.2.3.1.)         . Това се дължи най-вече на факта, че решетката внася времева 
дисперсия, т.е. действа като стречер [22].  

С получените стойности за (t0, r0, F) пресметнахме   
 (   ). На Фиг. 38. (ляво) отново е 

направена съпоставка между обвивката на теоретичната крива и резултата от 
експерименталното измерване.  
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Фиг. 38. Ляво: Съпоставка между експериментално измерената ИАК и обвивката на моделирана 

ИАК   
 (F,h) с експериментално определени параметри. Дясно: Положение на максимума и на 

минимума на експериментално получената ИАК върху теоретично предвидената с модела за 
  

 (F,h) зависимост на максимума и минимума на ИАК от ъгъла на НФИ F . 
Както се вижда от Фиг. 2.4.25., съвпадението между експерименталните и теоретичните 

резултати отново е  качествено добро: От идеалните 8 относителни единици амплитуда на ИАК 
в пика (при нулево закъснение h), при липса на НФИ, контрастът спада теоретично до 2.4, а 
експериментално до 2.1 относителни единици. За минимума на ИАК, който в отсъствие на НФИ 
има стойност 0, сега, поради НФИ, теоретичната му стойност е 0.7, а експерименталното 
измерване показа 1.1 относителни единици.   

Във всички описани измервания с интерферометър и корелатор специално внимание е 
отделено на балансирането (изравняването) на средните мощности на сноповете в двете му 
рамена. Така е елиминирана възможността разбалансирането на интерферометъра/коре-
латора да причинява понижаване на контраста на ИАК-кривите. Следва да се отбележи, че 
дори то да би присъствало, разбалансирането няма влияние върху продължителността на ИАК-
кривите.  

Следва заключителен за темата Раздел 2.4.4., където е направена съпоставка на 
резултатите от двата експеримента  при определянe на ъгъла на НФИ. В  Раздел 2.4.2., за 
дифракционнитерешетките G1 и G2 беше определен съответен коефициент АC на 
взаимовръзка между ъгъла на НФИ F (чрез tan(F)) и размера на снопа r1j в модифицирания 
интерферометър (чрез 1/r1j). На база този интерферометър построихме чувствителния към НФИ 
корелатор в Раздел 2.4.3., където корелационните измервания бяха направени със същите две 
решетки. Това означава, че с резултата от Раздел 2.4.2. може да се определи ъгъла на НФИ F  
при BBO-кристала в корелатора от Раздел 2.4.3. Нужни са ни единствено размерите на снопа 
там, за всяка от двете конфигурации, съответно с решетки G1 и G2. Така можем да съпоставим 
ъгъла F, веднъж като резултат, получен с метода в Раздел 2.4.2. и втори път, като величина, 
дошла от вече доказания корелационен модел в Раздел 2.4.3.  Евентуално съвпадение на 
стойностите ще означава, че описаната процедура за интерферометрично измерване на НФИ и 
зависимостта му от размера на лазерния сноп (Раздел2.4.2.) е надеждна. В експеримента с 
корелациите (Раздел 2.4.3.), имахме         (приG1) и           (при G2). 
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Таблица 4.  Съпоставка между получените интерферометрично и корелационно стойности за ъгъла 
на НФИ F при преминавана на снопа/импулса през решетките G1 и G1, за размер на снопа, отговарящ 
на позицията,  където се намира BBO-кристала в експерименталния автокорелатор с инвертирано 
рамо.  

 
РЕШЕТКА G1 РЕШЕТКА G2 

Размер на снопа в/у BBO кристала r1j 63 µm 130 µm 

Ъгъл на НФИ F, определен чрез 
интерферометрично измерване 

17 ˚ 58 ˚ 

Ъгъл на НФИ F, определен чрез 
корелационно измерване 

13 ˚ 57 ˚ 

От таблицата по-горе (Таблица 4.) се вижда, че намерените с помощта на два отделни 
подхода ъгли на НФИ, за една и съща ситуация, имат близки стойности. Налице е разминаване 
от около 4˚ при конфигурация на схемата за внасяне на наклон, ползваща по-ниско 
диспергиращата решетка. Този факт може да се обясни именно с по-малката ъглова дисперсия, 
която по-слабо накланя импулсните фронтове. Така областта на интерференция върху петното, 
при интерферометричното измерване (Раздел 2.4.2), е по-голяма, което затруднява 
определянето на позицията й X при промяна в закъснението Z.  Това, от своя страна, довежда 
до намаляване на точността на измерването. Можем да заключим, че методът, описан в Раздел 
2.4.2, позволява намиране на НФИ и зависимостта му от размера на снопа. Може да се очаква, 
че точността на резултата ще е толкова по-голяма, колкото ъгълът F е по-близък до стойност от 
45˚. Разбира се областта на припокриване между импулсите с противоположен наклон 
(площта, заета от интерференция), зависи и от размерите им r0, t0. По-голямата елиптичност на 
обвивката на импулса също означава увеличаване на ефектите от наклона на фронта на 
импулсите и, в частност, подобряване на точността на метода.   
 В заключение към настоящата глава резултатите могат да бъдат резюмирани по 
следния начин: Разработен е аналитичен модел на интерферометричния автокорелационен 
сигнал, който зависи от евентуалния наклон на фронтовете на свръхкъси импулси спрямо 
фазовите им фронтове. Експерименталните изследвания при две различни стойности на НФИ 
показаха добро качествено съответствие на данните, прогнозирани от модела и от отделен 
прогнозиран и използван интерферометричен метод за измерване на НФИ.  
 В последната за дисертацията Глава2.5. (Матричен подход за описание на бездисперсни 
системи) се представя приложение на матричния подход [28…31] за описание на ефекти от 
разстройване в така наречените 4f и  2f-2f бездисперсни системи. В частност, обсъжда се 
появяването на наклон на фронта на импулса като следствие от такова разстройване. В Раздел 
2.5.1 е изведен аналитичен резултат за матрица на 4f-система при отчетено разстройване, а в 
Раздел 2.5.1. - аналитичен резултат за матрица на 2f-2f-система. Идентифицирани са 
матричните елементи (и съответните физически разстройвания), които водят до наклон на 
фронта на свръхкъси импулси. 
 Анализът е започнат в Раздел 
2.5.1. с 4f-система. ([32]) На Фиг. 39. е 
показаха схема на анализираната 4f-
система. Предполагаме, че двете 
еднакви дифракционни решетки са 
настроени с прецизно паралелни 
нарези. Отместването на една от 
двете лещи от правилната й позиция 

обозначаваме с , а отместването на 
една от решетките от фокуса на 

съответната леща – с . 
До края на този раздел f и f0 

ще обозначават фокусно разстояние 

 
Фиг.39. Схема на анализираната 4f-система. G1, G2 – 
дифракционни решетки, L – лещи с фокусно разстояние f, 
D – диафрагма, δ и Δ – отмествания на лещата и на 
решетката спрямо положенията им на прецизна 
настройка.  
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на леща и централна (херцова) честота на спектъра на импулса. Съгласно процедурата на 
матричния анализ, съответните матрици трябва да бъдат умножени в обратен ред (от изхода 
към входа на системата), т.е.  

                        (31.) 

Явната форма на 4х4-матриците на елементите няма да бъде показана. От матрицата     е 

очевидно, че разстройването  на решетката определя знака на въвежданата дисперсия на 
груповото закъснение (group-delay dispersion; GDD), на пространствения чирп (spatial chirp; SC) и 
на връзката пространство-време (time-vs.–angle coupling; TvAC): 

     
     

    
=
      ( )    ( )  

         ( )
 (32.) 

 
   

     

    
 

     ( )     ( )     ( )

     
  ( )

 
(33.) 

 
     

     

    
 

     ( )     ( )     ( )

       ( )
 

(34.) 

Едновременното разстройване на  лещата и на решетката внася наклон на фронта на 
импулсите, ъгълът на който се определя от съотношението  

 
  ( )    

    

     
 

      ( )      ( ) 

(     )    ( )
 

(35.) 

Ако поне един от тези два елемента е настроен прецизно, съгласно уравн. 35., наклон на 
фронта на импулсите няма да бъде внасян.  

Следва Раздел 2.5.2., 
посветена на анализа на 2f-2f 
система (Фиг. 40.) ([32]), където е 
направено аналогично разглеждане. 
Умножа-вайки матриците на 
отделните оптични елементи (Уравн. 
36.) достигаме до матрица M2f-2f на 
разстроената 2f-2f система. От нея 
определяме за дисперсията на 
груповото закъснение (group-delay 
dispersion; GDD), пространствения 
чирп (spatial chirp; SC) и връзката 
пространство-време (time-vs. – angle coupling; TvAC): 

                         (36.) 

 
    

     

    
 

      (   )     ( )      ( )  
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     (   )     ( )      ( )    ( )

        ( )
  

(38.) 

 
     

     

    
 

     (   )     ( )      ( )    ( )

        ( )
  

(39.) 

Забележете, че тези три пространствено-времеви пертурбации зависят от отместванията на 
решетката и на двойката решетка-леща по аналогичен начин. Резултатът за ъгъла на наклона на 

фронта на импулса  е 
 

  ( )    
    

     
 

     ( )      ( ) 

(   )    ( )
  (40.) 

Както се вижда от Уравн. (40.), източникът на наклона на фронта на импулса след преминаване 
през такава система е отместването на двойката решетка-леща. Отместване само на средната 
леща не води до наклон на фронта на импулсите.  
 Получените резултати дават възможност вместо с екзотични дифракционни решетки с 
малка гъстота на нарезите (като ползваните в предишния анализ) да се ползват разстроени 
бездисперсни системи със стандартни елементи. С тях експериментите по измерване на 

 
Фиг.40. Схема на анализираната 2f-2f-система. G1, G2 – 
дифракционни решетки, L – лещи с фокусно разстояние f, D 
– диафрагма, δ и Δ – отместване на  решетката и на 
двойката решетка-леща от прецизната настройка.  
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наклона на свръхкъси импулси, описани в предишната глава, могат да бъдат продължени и 
прецизирани.  
 

Резултатите от дисертацията могат да бъдат накратко формулирани така:  
  1. За пръв път е показано, че в зависимост от фазовите им профили, четири паралелни 

полу-безкрайни вихрови дипола могат да еволюират в два различни вида оптично-индуцирани 
“разклонителя”, които са в състояние частично да пренасочват разпространяващи се пробни 
оптични снопове. 

2. От направените изследвания за взаимодействието между едномерен тъмен сноп и 
вихрови диполи, получените нови резултати могат да се обобщят така:  

2.1. Известното отблъскване между едномерни тъмни солитони се наблюдава и 
когато те взаимодействат с вихрови диполи.  

2.2. Подвижните вихрови диполи могат да разкъсат едномерна фазова 
дислокация и така да се образуват нови диполи и ефективна вълноводна (или 
разклонителна) структура.   

2.3. Едномерните тъмни солитони остават стабилни при силни симетрични 
пертурбации от страна на вихрови диполи.  
3. Експериментално е показано, че управлението на дисперсията в резонатора на 

фемтосекунден осцилатор позволява продължителността на изходните му импулси да се 
понижи от около 110fs до около 36fs при повишаване на средната излъчена оптична мощност 
от 140mW до 210mW. С помощта на чирп-огледала за допълнителна компресия извън 
лазерния резонатор е достигната минимална продължителност на импулсите 23fs (пълна 
ширина на полувисочина). 

4. Изследвани са фемтосекундни импулси с наклонени фронтове, като: 
4.1. Предложен и експериментално е реализиран нов интерферометричен метод за 

измерване на наклона на фронта на импулса (НФИ) спрямо фазовите фронтове и връзката на 
ъгъла на НФИ с пространствения размер на снопа.  

4.2. На базата на модифициран автокорелатор, чувствителен към НФИ, за първи път е 
разработен аналитичен модел на интерферометричния автокорелационен сигнал на 
фемтосекундни импулси, който зависи от евентуалния НФИ. Моделът е потвърден 
експериментално, чрез серия измервания.  

4.3. Показано е сходството между резултатите за ъгъла на НФИ, предвиден от новия 
интерферометричен метод при даден размер на снопа и тези, получени от 
автокорелационните измервания.  

5. Представените нови аналитични резултати за разстроени 4f и 2f-2f   системи показват, 
че вместо с екзотични дифракционни решетки с голям период, за контролируемо въвеждане 
на наклон на фронта на свръхкъси импулси могат да се ползват разстроени бездисперсни 
системи, изградени  със стандартни елементи. 
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