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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

1. Актуалност на темата  

 Днес в изключително много области от живота ни се използват предимствата,  който 

предоставят кохерентните източници на светлина. В рамките на едва петдесетте години от 

демонстрирането на първия лазерен източник, кохерентното лъчение промени драстично 

човешкия бит и оказва силно влияние върху възможностите пред съвременния човек за работа, 

общуване и забавление. Едни от уникалните качества на лазерното лъчение – неговата 

селективност по отношение на дължина на вълната и тясната честотна лента на излъчване, са и 

ограничаващи фактори пред приложенията на лазерите в областите от електромагнитният 

спектър, където няма ефективни или въобще не съществуват лазерни среди или е нужна 

кохерентна светлина с широк спектър. Този факт прави изследванията в областта на 

генерацията на широкоспектърно кохерентно лъчение и честотното преобразуване на лазерни 

източници до недостъпни области от спектъра изключително атрактивни.   

Ето защо множество изследователи, през последните няколко десетилетия, разработват 

източници на кохерентно широкоспектърно лъчение наричано още кохерентна бяла светлина. 

Доскоро единствения процес използван за създаване на такъв тип лъчение беше  генерация на 

оптичен континуум чрез самовъздействие на лъчението. Това е сложен нелинеен феномен 

характеризиращ се с драстично разширяване на спектъра на интензивни светлинни импулси 

преминаващи през среда [1], резултат от нелинейни процеси от по-висок от втори порядък. 

Първите наблюдения на този процес са направени още през 1970 [2-3]. Оттогава генерацията 

на оптичен континуум е демонстрирана в множество нелинейни среди включително твърди 

тела [2-4], органични и неорганични течности [5], газове [6], различни типове вълноводни 

структури като силициеви оптични влакна [7] и фотонни влакна [8]. Оптичния континуум 

намира множество приложения в изключително многобройни области на науката и техниката, 

в това число телекомуникациите [9], оптичната метрология [10-11], спектроскопията [12], 

образната диагностика в медицината [13-14],  и др. Например, свръх широкия спектър на 

оптични континуум позволява под микронна разделителна способност при оптичната 

кохерентна томография  [15]. Генерирането на оптичен континуум с честотна лента над една 

октава, направи възможно измерването и контролирането на фазовото отместване на 

електричното поле спрямо на обвивката на фемтосекундни импулси [10]. Тези възможности 

доведоха до изключителен напредък в оптичната метрология, позволявайки извършването на 

абсолютни измервания с безпрецедентна точност. 

Наскоро е изследвана възможността за генерация на оптичен континуум при нелинейни 

процеси от втори порядък във видимия [16-18] и ултравиолетовия спектрален диапазон [19-20]. 

Генерирания по този начин континуум има коренно различни свойства (много по висока 
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енергия и др.) от широкоспектърното излъчване следствие на нелинейни процеси от трети и 

по-висок порядък.    

Заедно с развитието на лазерните среди и огромната експанзия на лазерното лъчение в 

различни области от електромагнитният спектър човешкия интелект е изкушен от 

изключителните познавателни възможности, който предоставят свръх-късите лазерни импулси 

съдържащи единични трептения на полето. Кохерентните източници на свръх-къси импулси с 

широки възможности за пренастройка на дължината на вълната представляват изключителен 

интерес за огромен брой изследователски и технологични приложения в това число: свръх-

бърза спектроскопия с времева разделителна способност [21-22], (позволяваща ни да вникнем в 

едни от най-интимните тайни на света около нас, наблюдавайки процесите в реално време), 

нелинейна оптична микроскопия, честотна метрология, квантова оптика, биотехнологии, 

нанонауки и много други. Генерирането на оптични импулси с продължителност обхващаща 

единичен период на електромагнитното поле [23] и на високи хармонични с оглед на 

получаване на атосекундни импулси са само едни от приложенията на предния фронт на 

съвременната наука. За да се генерират такива импулси е необходимо кохерентен оптичен 

континуум с спектрална ширина над една октава да бъде генериран и компресиран по 

подходящ начин. Към настоящият момент най-широкия генериран кохерентен оптичен 

континуум е в keV част на спектъра и се простира до над 5031
та

 хармонична на напомпващото 

лъчение. Този оптичен континуум би могъл да поддържа трансформационно ограничени 

импулси с продължителност от няколко единици атосекунди до зептосекундни (10
-21

s) [24]. 

Въпреки изключително бурното развитие на свръх-бързата лазерна техника в 

последните години, значителни области от спектъра от ултравиолетовата до инфрачервената 

област все още остават недостъпни за конвенционалните източници работещи в режим на 

синхронизация на модовете и свръх-бързите усилватели разработени за тях. Навлизането на 

нови среди с широк спектър на усилване и най-вече титан-сапфировият лазер, предостави нов 

клас твърдотелни източници и усилватели на свръх-къси импулси. Въпреки широката лента на 

усилване на тази лазерна среда (около 120 ТHz) тя е ограничена в спектралния диапазон около 

800 nm. В същото време липсата на подходящи твърдотелни среди засега ограничава работните 

дължини на вълната на съществуващите източници и усилватели на свръх къси импулси до 

ограничени области в близката инфрачервена област. В допълнение спектралната ширина на 

усилване при лазерните среди е принципно ограничена от ширината на енергетичните нива 

между който се осъществява лазерния преход.  

Нелинейните техники за оптично параметрично преобразуване на лазерното лъчение в 

среди с нелинейност от втори порядък предлагат високо ефективен метод за генериране на 

широкоспектърно кохерентно излъчване и разширяване на спектралното покритите на 

съществуващите лазерни източници. От друга страна оптичните параметрични 
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преобразуватели (ОПП), усилватели (ОПУ) и осцилатори (ОПО) предоставят широки 

възможности за преобразуване на лъчението на лазерни източници (излъчващи на фиксирана 

дължина на вълната с ограничена или практически отсъстваща възможност за пренастройка) 

към по-големи дължини на вълната в изключително широки спектрални интервали. 

Същевременно моментната природа на нелинейното параметрично усилване позволява 

запазване на времевите характеристики на входното лъчение и след параметричното 

преобразуване, което превръща този метод в еднакво ефикасен инструмент за промяна на 

дължината на вълната приложим от източници работещи в непрекъснат режим до такива 

излъчващи свръх-къси импулси. Тези характеристики превръщат процеса на нелинейно 

параметрично преобразуване на честоти в атрактивна и практична техника за генериране на 

спектрално пренастройваемо лъчение и широкоспектърно излъчване в спектрални и времеви 

области, където съществуващите технологии са неприложими. 

Кохерентно широкоспектърно излъчване в близката инфрачервена област в 

комбинация с фемтосекундна продължителност на импулсите може да намери множество 

приложения в различни области, като например: широколентова спектроскопия с времева 

разделителна способност, генериране на честотен „гребен” за цели в метрологията и 

генерирането на високи хармонични. Въпреки, че лазерни източници базирани на Cr
2+

-йони 

притежават широки възможности за пренастройка в спектралния диапазон 2-3 µm, оптичните 

параметрични усилватели в общия случай имат много по-голяма честотна лента (над 

една октава) отколкото всички известни лазерни материали. Изобретяването на титан-

сапфир фемтосекундни усилватели работещи около 800 nm с килохерцова честота на 

повторение и нелинейните материали от семейство на боратите (например BaB2O4 (BBO) и 

LiB3O5 (LBO)), съчетаващи висока нелинейност и праг на разрушение, прозрачност в 

ултравиолетовата спектрална област и ниско двуфотонно поглъщане, позволи разработването 

(в началото на деветдесетте години на миналия век) на няколко параметрични схеми за 

ефективното генериране на фемтосекундни импулси в близката инфрачервена област. 

Обичайно първото стъпало на такива схеми се базира или на усилване на параметричната 

суперфлуоресценция (оптичен параметричен преобразувател, ОПП) или на усилване на 

оптичен континуум (ОК), (оптичен параметричен усилвател, ОПУ) [25-26]. Оптичен 

континуум генериран при единична филаментация в прозрачни материали  [27],  макар да 

намира директни приложения като източник на широколентово кохерентно излъчване, има 

типична енергия при честота 1 kHz, от порядъка на единици наноджаули в импулс [28]. Този 

факт силно лимитира директното приложение на такива източници.  От друга страна 

голямото усилване при параметричния процес (>10
4
 пъти) и възможностите за 

широколентово усилване превръщат оптичните параметрични усилватели в атрактивен 
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източник на високо енергетично фемтосекундно лъчение с честотна лента над 100 THz, в 

ултравиолетовия, видимия и инфрачервения спектрален диапазон.    

2. Цел и задачи на дисертационната работа 

Основната цел на настоящата работа е генерация и широколентово (> 100 THz) 

параметрично усилване на фемтосекунден оптичен континуум (ОК) в близката инфрачервена 

област (1-3 µm). Постигането на тази цел е осъществено на следните етапи: 

a) запознаване с основните закономерности при параметричните процеси и генерацията 

на оптичен континуум и моделите за тяхното описание. Обзор на възможностите за 

широколентово параметрично усилване. (общата част на настоящата дисертация); 

b) избор на нелинейна среда за параметрична генерация и усилване при напомпване с 

800 nm. Направен е подробен обзор на свойствата на нелинейният материал бисмутов 

триборат като среда за генерация и усилване на фемтосекунден оптичен континуум 

(глава първа от специалната част). Акцентът в тази част е поставен върху сравнителен 

анализ с други нелинейни среди (включително периодично поляризирани материали) 

с оглед на възможностите на материала за свръх-широко спектърно усилване на 

оптичен континуум;  

c) изследване на параметричната суперлуминисценция от бисмутов триборат генериращ 

оптичен континуум между 1.2 и 2.4 µm в колинеарна геометрия (глава втора от 

специалната част); 

d) изследване на свръх-широколентов (>100 THz) оптичен параметричен усилвател на 

оптичен континуум в колинеарна геометрия в BIBO в близката инфрачервена област 

(глава трета от специалната част); 

e) експериментална реализация и характеризиране на двустъпален оптичен 

параметричен усилвател генериращ пренастройваеми фемтосекундни импулси с 

висока енергия в близката инфрачервена област (глава четвърта от специалната част). 

3. Научна новост и принос на автора 

Резултатите представени в настоящата дипломна работа са получени във Физически 

факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски” (София, България) и в Макс-

Борн института по нелинейна оптика и спектроскопия със свръхкъси импулси (Берлин, 

Германия) и в периода 2007-2010. 

Всички експерименти и числени пресмятания представени в дисертацията са направени 

от автора освен ако в текста не е отбелязано друго. Всички публикации представени в 

дисертацията са резултат от колективна работа.  



 7 

Автора активно е участвал в теоретичните изчисления за реализиране на идеята за 

генерация на континуум при колинеарен оптичен параметричен процес от втори порядък,  чрез 

нулиране на дисперсията на груповите скорости на сигналната и допълнителната вълни в 

точката на израждане. 

Авторът е извършвал експериментите и участвал при анализа резултатите в схемата за 

параметрично свръх-широколентово усилване на оптичен континуум в близката инфрачервена 

област с кристал от бисмутов триборат напомпван с 800 nm (публикации 1 и 6 в списъка по т. IV). 

Авторът е инициирал работата и извършил експериментите по параметрична генерация на 

свръхшироколентово излъчване при процеси от втори поръдък в бисмутов триборат   

(публикации 2 и 6 в списъка по т. IV).  Авторът е участвал при характеризирането на импулсите 

на сигналната и допълнителната вълни на двустъпален параметричен генератор – усилвател в 

инфрачервената област и е инициирал експеримента с двустъпално усилване на оптична 

параметрични генерация без входен континуум (публикация 3 в списъка по т. IV).  

Автора активно е участвал при подготовката на обзорния труд „Femtosecond nonlinear 

frequency conversion based on BiB3O6”, извършвайки числовите пресмятания на кривите на 

фазов синхронизъм при различните типове взаимодействия в различните типове нелинейни 

среди описани в статията (публикации 4 и 5 в списъка по т. IV).   

Част от резултатите по тази дисертация са представени и на няколко международни 

научни конференции (публикации 7 и 8 в списъка по т. IV).   

4. Публикации 

В заключение, резултатите от работата по дисертацията са публикувани в четири 

статии в списания с импакт фактор: две публикации в Optics Letters [29-30] (импакт фактор за 

2010 година 3.316), една публикация с водещ автор Александър Гайдарджиев в Optics Express 

[31]  (импакт фактор за 2010 година 3.749), една публикация в Laser and Photonics Reviews [32] 

(импакт фактор за 2010 година 9.297) , два доклада публикувани в пълен текст в издания на 

SPIE от международни конференции [33-34] и два устни доклада на международни научни 

конференции [35-36]. Обзорната статия озаглавена „Femtosecond nonlinear frequency conversion 

based on BiB3O6” базирана в голяма част на резултатите от работата по настоящата дисертация 

е публикувана в юбилейния брой на списанието Laser and Photonics Reviews по случай 50 

години от изобретяването на лазера, като освен това е поместена в рубриката „Избрано от 

редактора” („Editor’s choice”). В тази рубрика главния редактор на списанието избира една 

статия във всеки брой, която според него е от особено значение за научните изследвания и 

визията за бъдещето към момента на публикуването й. 



 8 

5. Обем и структура на дисертацията 

Прегледаният за защита дисертационен труд е представен на 97 страници, с 

изчерпателно описание на свършената работа и получените резултати. Работата съдържа 31 

фигури и 4 таблици, като са цитирани 178 литературни източника. Работата е структурирана в 

две основни части: обща част имаща за цел да въведе читателя не само в досегашните 

резултати по тематиката, но и да запознае с основните зависимости и процеси, и специална 

част съдържаща подробно описание на получените резултати и достигнатите изводи. 

Съдържанието на дисертационния труд е както следва: 

I. УВОД ......................................................................................................................................................... 2 

II. ОБЩА ЧАСТ – ГЕНЕРАЦИЯ И УСИЛВАНЕ НА ОПТИЧЕН КОНТИНУУМ ПРИ 

ПАРАМЕТРИЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ .................................................................................................... 8 

1. ОПТИЧНИ ПАРАМЕТРИЧНИ ПРОЦЕСИ – ФИЗИЧНИ ПРИНЦИПИ, ВИДОВЕ И 

МОДЕЛИ ЗА ОПИСАНИЕ ..................................................................................................................... 8 

2. ФАЗОВ СИНХРОНИЗЪМ ................................................................................................................. 11 

A. ФАЗОВ СИНХРОНИЗЪМ В ДВУЛЪЧЕПРЕЧУПВАЩИ СРЕДИ ...................................... 11 

B. КВАЗИ-ФАЗОВ СИНХРОНИЗЪМ ............................................................................................. 13 

3. ШИРОКОЛЕНТОВО ОПТИЧНО ПАРАМЕТРИЧНО УСИЛВАНЕ ....................................... 14 

A. КОЛИНЕАРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ..................................................................................... 18 

B. НЕКОЛИНЕАРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ............................................................................... 22 

4. ПАРАМЕТРИЧНА ГЕНЕРАЦИЯ НА ОПТИЧЕН КОНТИНУУМ В ТВЪРДОТЕЛНИ 

СРЕДИ С КВАДРАТИЧНА НЕЛИНЕЙНОСТ СТАРТИРАЩА ОТ ШУМОВО ПОЛЕ ЗА 

СИГНАЛНАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ВЪЛНИ .......................................................................... 25 

III. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ – ГЕНЕРАЦИЯ И УСИЛВАНЕ НА ОПТИЧЕН КОНТИНУУМ ПРИ 

ТРИВЪЛНОВ ПРОЦЕС В НЕЛИНЕЙНИЯ МАТЕРИАЛ БИСМОТОВ ТРИБОРАТ ........................ 28 

1. НЕЛИНЕЙНИЯТ МАТЕРИАЛ БИСМУТОВ ТРИБОРАТ – СРЕДА ЗА ГЕНЕРАЦИЯ И 

УСИЛВАНЕ НА ФЕМТОСЕКУНДЕН ОПТИЧЕН КОНТИНУУМ ПРИ НАПОМПВАНЕ С 

800 NM ....................................................................................................................................................... 28 

1.1. ОБЩИ ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................... 28 

1.2. ФАЗОВ СИНХРОНИЗЪМ В БИСМУТОВ ТРИБОРАТ ...................................................... 35 

1.3. СПЕКТРАЛНА ВЪЗПРИЕМЧИВОСТ И ШИРИНА НА ПАРАМЕТРИЧНОТО 

УСИЛВАНЕ ......................................................................................................................................... 38 

1.4. ШИРОКОЛЕНТОВО ПАРАМЕТРИЧНОТО УСИЛВАНЕ ПРИ КОЛИНЕАРНО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В Χ
(2)

 НЕЛИНЕЙНИ МАТЕРИАЛИ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ.. 47 

2. ФЕМТОСЕКУНДЕН ОПТИЧЕН ПАРАМЕТРИЧЕН ГЕНЕРАТОР БАЗИРАН НА 

БИСМУТОВ ТРИБОРАТ ...................................................................................................................... 50 

3. УСИЛВАНЕ НА ФЕМТОСЕКУНДЕН ОПТИЧЕН КОНТИНУУМ С ШИРИНА НАД 100 

THZ В БИСМУТОВ ТРИБОРАТ ......................................................................................................... 58 

4. ГЕНЕРАЦИЯ НА ПРЕНАСТРОЙВАЕМИ СВРЪХКЪСИ ЛАЗЕРНИ ИМПУЛСИ С 

ВИСОКА ЕНЕРГИЯ В БЛИЗКАТА ИНФРАЧЕРВЕНА ОБЛАСТ ............................................... 62 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................................................... 69 

V. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ГЕНЕРАЦИЯ НА ОПТИЧЕН КОНТИНУУМ В ТВЪРДИ ТЕЛА ........... 71 

VI. БЛАГОДАРНОСТИ .............................................................................................................................. 78 

VII. ПРИНОС НА АВТОРА ......................................................................................................................... 79 

VIII. ЛИТЕРАТУРА ....................................................................................................................................... 80 

IX. СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ И ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ ................. 92 

X. ЗАБЕЛЯЗАНИ НЕЗАВИСИМИ ЦИТИРАНИЯ НА СТАТИИТЕ ПО ДИСЕРТАЦИЯТА: .... 94 
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II. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. ОБЩА ЧАСТ - ГЕНЕРАЦИЯ И УСИЛВАНЕ НА ОПТИЧЕН 

КОНТИНУУМ ПРИ ПАРАМЕТРИЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   

В общата част на дисертацията са разгледани възможностите за параметрична 

генерация и усилване на оптичен континуум. Описани са основните физични принципи и 

зависимости при параметричното взаимодействие. Разгледани са зависимостите при 

колинеарно и неколинеарно параметрично взаимодействие и са коментирани благоприятните и 

ограничаващите ширината на оптичния континуум фактори в двата случая. Приложение 1  е 

допълнение към общата част на дисертацията, целящо сбито изложение на основните процеси 

участващи в генерацията на оптичен континуум при филаментация в твърдо тяло.    

Когато разглеждаме параметрично взаимодействие между вълни с широки спектри е по 

удобно да използваме амплитудните уравненията, в зависимост от времето. Този подход 

улеснява включването на приноса на материалната дисперсия. Като дефинираме реалната част 

на електричното поле като квазимонохроматична вълна със зависима от времето обвивка 

можем да запишем [37]: 
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откъдето вълновите уравнения за обвивката на полето са: 
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където                  
 е груповата скорост, а                  

 е дисперсията на 

груповата скорост при дадена честота. Тази система от вълнови уравнения обикновено се 

решава числено. 

 Уравнения (2-4) записани в отправна система свързана с груповата скорост на 

напомпваващата вълна (         ) придобиват вида: 
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откъдето е видно, че параметричното усилване зависи от разликата в реципрочните стойности 

на груповите скорости на участващите в параметричното взаимодействие вълни. По конкретно 

разликата в реципрочните стойности на груповите скорости на напомпващата вълна и 

генерираните в параметричния процес сигнална и допълнителна вълни ограничава 

пространствената дължина в рамките на която се извършва процеса (съответно лимитира 

неговата ефективност), докато разликата в реципрочните стойности на груповите скорости на 

сигналната и допълнителната вълни ограничава ширината на фазов синхронизъм.  

 Полезно е въвеждането на мярка за пространствената дължина, в рамките на която 

процеса е ефективен - така наречената дължина на разделяне, която се дефинира като 

разстоянието след което сигналната (или допълнителната ) вълна се отделя от напомпващата 

при липса на усилване от средата 

            (8)  

където     
 

   
 

 

   
, j = 1,2 е разликата в груповите скорости между напомпващата вълна и 

съответно сигналната и допълнителната вълни, а   е продължителността на импулсите на 

напомпването [26]. Трябва да се отбележи, че дължината на разделяне намалява с 

намаляването на продължителността на импулсите и нараства с нарастване на разликата в 

груповите скорости, която от своя страна зависи от вида на нелинейната среда, дължината на 

вълната на напомпване и вида на фазов синхронизъм. Ако сигналната и допълнителна вълни се 

движат в едно и също направление спрямо напомпващата вълна (т.е         ), те се 

отдалечават едновременно от напомпването, поради което усилването рязко намалява при 

дължини на взаимодействие по-големи от дължината на разделяне.  В този случай, дължината 

на разделяне определя максималната дължина на взаимодействие, а следователно и 

максималната дължина на нелинейната среда. От друга страна ако сигналната и 

допълнителната вълни се движат в противоположни посоки спрямо напомпващата вълна, 

взаимодействието е много по-ефективно и остава в рамките на напомпващия импулс при 

дължини значително надвишаващи дължината на разделяне на импулсите.  

 Нека предположим, че сме постигнали фазов синхронизъм за дадена честота на 

сигналната вълна (  ) и съответно за отговарящата на нея честота на допълнителната вълна 

(        ). Ако честотата на сигналната вълна нараства до         , то от закона за 

запазване на енергията честотата на допълнителната вълна ще бъде         . За да 

изведем аналитични изрази за ширината на параметрично усилване, разликата във вълновите 

вектори разлагаме в ред на Тейлър около честотата на фазов синхронизъм, допускайки че 

напомпването е монохроматично, 
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На практика, формула (9) показва връзката между ширината на фазов синхронизъм и 

дисперсионните свойства на средата. Тази връзка показва че ширината на спектъра нараства с 

намаляването (или тъждественото им равенство с нула) съответно на множителите зависещи от 

груповата скорост (първи порядък), дисперсията на груповата скорост (втори порядък) и 

дисперсията от по-високи порядъци.  

 В случая на голямо усилване спектралната ширина на усилване (пълна ширина на 

половин височина) на параметричния процес може да се определи като се използват израза за 

интензитета на сигналната (допълнителната) вълна:  

                                    (10)  

        
  

   
                        (11)  

 и уравнение (9). В случая на голямо усилване спектралната ширина на усилване (пълна 

ширина на половин височина) на параметричния процес може да се определи като се използват 

уравнения (12) и (51). Пълната ширина на усилването на половин височина, изчислена с 

използването на съответните членове от разложението в ред на Тейлор имат следния вид 

(∆υ=∆ω/2π): 
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Използването на следващите по ред членове в развитието (51) се получава : 
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(15)  

 Ширината на усилване на сигналната вълна зависи слабо от интензитета на напомпване 

чрез параметъра Г. Трябва да се отбележи, че увеличаването на ширината на усилване чрез 

увеличаване на усилването като цяло в параметричните усилватели принципно се отличава от 

това при лазерните усилватели, където колкото по-голямо е усилването толкова повече се 

стеснява спектъра на усиления сигнал. Ширината на лентата на усилване определена от 

първата производна от развитието в ред, което по същество е РГС, е добре известно за 

теснолентово параметрично усилване. За първи път идеята за широколентово усилване с 

честотна лента определена от втората производна или ДГС е предложена в [38] за 

параметричен процес в KDP кристал. Случаите с възможността за  разглеждане на висшите 

производни се базират на идеята за възможност на нулиране на ДГС на сигналната и 
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допълнителната вълна в точката на израждане при избор на подходяща дължина на вълна на 

напомпването [28].    

 Аналогично на направеното дотук разглеждане за двулъчепреучпващи среди, е 

възможно да се направи и за периодично поляризирани нелинейни материали. Използвайки 

PPKTP, Tiihonen и колектив, постигат усилване с честотна лента от 115 THz от пикосекунден 

оптичен параметричен усилвател, работещ при израждане и напомпван с титан сапфиров 

източник [39]. За увеличаване на лентата на усилване при периодично поляризираните 

нелинейни материали са предложени и апериодични структури [40], който теоретично показват 

добри резултати, но поради сложността си за изработка все още имат ограничено приложение.      

Когато дисперсионните характеристики на средата не позволяват равенство между 

груповите скорости на трите взаимодействащи вълни за дадена тройка дължини на вълната 

спектралната ширината на усилване е ограничена, като в допълнение се наблюдава удължаване 

на продължителността на импулсите на сигналната и допълнителната вълни. Нека за 

определеност разгледаме случая на допълнителна вълна разпространяваща се с по-голяма 

групова скорост от тази на сигналната вълна. Разпространявайки се в нелинейната среда и 

двете вълни непрекъснато се усилват, като сигналната вълна предизвиква генериране на 

допълнителна и обратното. Поради различните групови скорости на двете вълни ново 

генерираните сигнални фотони се присъединяват в предния фронт на сигналния импулс, а ново 

генерираните фотони с дължина на вълната съответстваща на допълнителната вълна се 

присъединяват към нейния заден фронт. Поради това продължителността на импулсите в 

колинеарна геометрия далеч от израждане, където равенството на груповите скорости на 

сигналната и допълнителната вълни е гарантирано, се увеличава. Елегантно решение на този 

проблем предлагат Gale и съавтори [16] предлагайки неколинеарно взаимодействие в BBO.   

2. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

i. Нелинейният материал бисмутов триборат - среда за 

генерация и усилване на фемтосекунден оптичен континуум  

В глава първа от специалната част е направен е обзор на нелинейните свойства на 

бисмутовия триборат за преобразуване на честоти при напомпване с фемтосекундни импулси. 

Систематично са разгледани физичните свойства, линейните и нелинейни оптични 

характеристики и конфигурациите за фазов синхронизъм в този тип нелинеен кристал. 

Описани са детайлно основните оптични свойства, които превръщат този материал в 

атрактивен кандидат за нелинейно преобразуване на честотата на лазерното лъчение като цяло 

и по-специално за свръхбързи фемтосекундни лазерни източници. Направени са числени 

пресмятания за характеристики като разликите в груповите скорости на вълните при 
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параметричния процес и спектралната възприемчивост, ширина на параметричното усилване и 

дисперсия на груповата скорост с оглед на проучване на оптималните конфигурации работещи 

при максимална ефективност на преобразуване, минимална дължина на импулса и качествен 

пространствен профил на лъчението. Направени са сравнения с най-широко разпространената 

алтернатива на бисмутовия триборат - нелинейния материал бета бариев борат (BBO). 

Резултатите са публикувани в  Laser and Photonics Reviews [32-34]. 

На фигури 1 (на следващата страница) сме разгледали важния случай на оптичен 

параметричен процес при напомпване около 800 nm, където титан сапфировите лазерни 

системи в режим на синхронизация на модовете са широко достъпни. На фигура 1 за BIBO е 

показано само отрицателно взаимодействие от първи тип в равнината x-z, тъй като за 

положителното взаимодействие BIBO има много по-малка ефективна нелинейност. Фигура 8 

покрива и двата типа втори тип взаимодействие оео и еоо в равнината x-z.      
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Фигура 7. Криви на фазов синхронизъм в BIBO и BBO за отрицателно взаимодействие от първи тип 

(ooe) при пет различни дължини на вълната на напомпване около 3 = 800 nm (a). Ефективната 

нелинейност в двата  кристала е показана само за напомпване от 3 = 800 nm. В дясно са показани 

кривите на разликата в груповите скорости в BIBO и BBO при същият тип взаимодействие и дължина на 

вълната на напомпващото лъчение от 3 = 800 nm (b). 

Екстремните стойности на спектралната ширина, която може да бъде поддържана от 

BIBO в случай на първи тип взаимодействие при напомпване около 800 nm (фигура 1), където 

дисперсията от по-висок порядък нарочно не е отчетена, заслужават специално внимание. 

Ширината на спектрална възприемчивост може да бъде още по-голяма при голямо 

параметрично усилване, поради което ще разгледаме този случай в детайли. Трябва да се 

отбележи, че подобни характеристики могат да се очакват и за BBO при първи тип 

взаимодействие. От друга страна при напомпване от 400 nm не се наблюдават такива ефекти. В 

общият случай, напомпване около 400 nm е от практическо значение само при схеми с ниска 

енергия като например синхронно напомпвани оптични параметрични осцилатори, тъй като в 

ОПП и ОПУ ще се наблюдава силна двуфотонна абсорбция.   

Поради високата си квадратична нелинейност в сравнение с ширината на забранената 

зона бисмутовия триборат е нелинеен материал, който е изключително подходящ за 
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реализацията на високоефективни параметрични устройства за низходящо преобразуване на 

честотата на кохерентно лъчение като ОПУ и ОПП. Например, при напомпване около 800 nm и 

взаимодействие eoo в равнината x-z ефективната нелинейност deff(BIBO)=d12cosθ=3.14 pm/V 

при дължина на сигналната вълна 1400 nm е по-висока от тази на KTiOPO4 (KTP), 

deff(KTP)<2.65 pm/V [41]. В сравнение с другите материали съдържащи боратна група е ясно, 

че с BIBO може да се постигне същото параметрично усилване, но с по-тънък кристал, 

позволявайки по-широка честотна лента на усилване. Основните предимства на този нелинеен 

материал за приложения в фемтосекундните ОПУ и ОПП са свързани с неговите дисперсионни 

характеристики. По тази причина разглеждаме в детайли тези характеристики. 

Ясно е, че в случай на колинеарно взаимодействие от първи тип близо до израждане 

изразът за спектралната ширина на усилване от трети порядък (уравнение 14) също е равен на 

нула, което налага използването на четвъртия порядък. В зависимост от дължината на вълната 

на сигналната вълна, от четирите приближения (уравнения 12-15) трябва да се използва това 

което дава най-малка ширина на усилване. При взаимодействие от eoo в x-z равнината на 

BIBO за областта от дължини на вълната на сигнала λ1=1100 – 1300 nm и при напомпване на 

800 nm основен принос има члена от развитието свързан с груповата скорост. При 

приближаване на точката на израждане, обаче, този принос намалява предвид факта, че за 

поляризация успоредна на y-оста на кристала (обикновена вълна в тази схема на 

взаимодействие) РГС става нула при 1580 nm.   

Интересен е фактът, че членовете от четвърти порядък, започват да доминират още от 

1500 nm, фигура 2. Това приближение дава ширина на усилване близо до точката на израждане 

(пълна ширина на половин височина от интензитета) от около 3800 cm
-1

 (116 THz). В това 

изчисление са използвани коефициенти на Sellmayer описани в [42]. За сравнение в близост до 

израждане, ширината на усилване за BBO, при същите размери на кристала и условия на 

напомпване, се определя от членовете в развитието от втори ред и е около 63 THz, т.е почти 

два пъти по-малка (фигура 2).  
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Фигура 2. Ширина на параметрично усилване 

(пълната ширина на половин височина) за BIBO 

и BBO, аналитично изчислена за колинеарно 

взаимодействие тип eoo при напомпване 

λ3=800 nm, дължина на кристала 5 mm и 

интензитет на напомпване 50 GW/cm
2
. 

Използвани са съответно отделно на първи, 

втори, трети и четвърти порядък от разлагането 

в ред на Тейлър на разликата във вълновите 

вектори  ∆k. 
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Изчисления на параметричното усилване използвайки уравнение (10) при ъгъла на 

фазов синхронизъм са представени на фигура 3а. Ширината на усилване първоначално 

нараства с нарастването на дължината на вълната на напомпване, но после отново намалява.  
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Фигура 3. (a) Нормализирано параметрично усилване в BIBO (тип I eoo отрицателно взаимодействие в 

равнината x-z ) за различни дължини на вълната на напомпване при точен синхронизъм. Кристалът е с 

дължина 5 mm, а интензитета на напомпване е 50 GW/cm2, (б) ширината на усилване (FWHM) 

определена от (a), (c) криви на фазов синхронизъм при различни дължини на вълната на напомпване и 

температура на кристала за параметричен процес и генерация на втора хармонична тип I (ooe) при 

стайна температура. Абсолютното усилване G при (a) намалява от 1.41×10
8  

при  λ3=720 nm до 2.91×10
7
 

при λ3=780 nm и до 5.56×10
6
 при λ3=840 nm. 

Следователно съществува оптимална дължина на вълната на напомпване близо до λ3=780 nm, 

където ширината на усилване е максимална, както може да се види от фигура 3б, където 

зелената част от графиката обозначава областта ограничена от спада на усилването до 

половината от максималната му стойност. Лявата част от фигурата съответства на 

специфичното поведението на кривите на синхронизъм фигура 3с, при което се появяват 

сателити (фигура 3a) поради втората двойка сигнална и допълнителна вълни, за който има 

фазов синхронизъм при същия ъгъл θ. 

Поради това, при колинеарно взаимодействие от типа e→oo и дължина на вълната н 

напомпване близо до 800 nm се наблюдава едновременно изчезване на влиянието на първите 

три порядъка в развитието на ∆k, определящи ширината на усилване. Много други нелинейни 

материали, имащи достатъчно голямо двулъчепречупване притежават същото свойство, при 

положение, че трите дължини на вълната (напомпване, сигнал и допълнителна вълна) попадат 
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в областта на прозрачност на материала. Това е свързано с двузначността във функционалната 

зависимост определяща кривата на фазов синхронизъм [43-44] по отношение на ъгъла на 

синхронизъм, която произлиза от дисперсните характеристики на материала. Това става при 

определена дължина на вълната на напомпване, която в общия случай не съответства на 

дължината на вълната от наличните фемотсекундни източници, който се използват за 

напомпване на ОПУ и ОПП. Както може да се види това свойство е характерно и за 

периодично поляризирани материали, където фазов квазисинхронизъм се постига с подходящ 

период на полиране на материалите. Трябва да се отбележи, че поведението на кривите на 

синхронизъм (и ширината на усилване) може да бъде контролирано и чрез промяна на 

температурата на кристала (фигура 3с). 

В допълнение BIBO има още една благоприятна характеристика свързана с 

дисперсионните му характеристики, която се отразява директно на дължината на 

взаимодействие с напомпването, а оттам и на достижимата ефективност на преобразуване. 

Двузначността в кривите на фазов синхронизъм като функция на напомпването се появява за 

ъгли, при който кривите обръщат кривината си (фигура 3с) [45]. Критичният ъгъл при който 

това се случва е в близост до точката на обръщане на кривата за обратния процес – генерация 

на втора хармонична. Такава точка на обръщане (при λF) в кривата описваща зависимостта на 

ъгъла на синхронизъм от дължината на вълната на основното лъчение, предопределя 

широколентов синхронизъм, съответстващ на нулева разлика в груповите скорости между 

основна вълна и втора хармонична.  Лесно може да се докаже, че РГС става нула за точката от 

кривата на фазов синхронизъм за генерация на втора хармонична при, която 0
F

)/(   [46] 

(фигура 3с). Съществуването на такава точка на обръщане в кривата за генерация на втора 

хармонична, може да се отдаде на аномална дисперсия [46] и определя двузначността в 

кривите за ОПУ/ОПП, който могат да се характеризират с три или повече такива точки [43].  

Въпреки, че аналитични изрази не могат да се получат за РГС с напомпването в случай 

на три вълни (тъй като и сигналната и допълнителната вълни са широко спектърни), ясно е че 

ОПУ или ОПП, работещ в близост до ъгъла, при който се наблюдава обръщане на кривата на 

фазов синхронизъм също ще се характеризира с много малка РГС между напомпването и 

другите две вълни. Например за разглежданото взаимодействие в BIBO, точката на обръщане 

за кривата на фазов синхронизъм при генерация на втора хармонична се наблюдава при 

дължина на вълната на основното лъчение λF=1637 nm. Тази дължина на вълната заедно с така 

наречената „магическа” дължина на вълната на напомпване, при която се наблюдава свръх-

широколентово параметрично усилване са изчислени и представени в Таблица 1 за няколко 

кристали, които се използват в близката инфрачервена област. 

Таблица 1. Параметри на няколко кристала, които могат да бъдат използвани за свръх-широколентови 

схеми за ОПУ или ОПП напомпвани под 1 µm; λ3 е „магическата” дължина на вълната на напомпване 
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при която РГС между сигнална и допълнителна вълна става нула близо до израждане, λF е дължината на 

вълната на основното лъчение за широколентова генерация на втора хармонична, ∆λ/∆υ са интервалите в 

дължини на вълната и честоти на широколентово усилване, изчислени за спад на усилването половината 

от максималната стойност (при дължина на кристала 5 mm, интензитет на напомпване 50 GW/cm
2
, θ/φ  и 

Λ са ъглите на фазов синхронизъм и периода в условия на израждане при напомпване с λP  в 

дълучепречупващи и материали с квази фазов синхронизъм съответно; РГС между сигнал/допълнителна 

вълна и напомпване 1/vP-1/vS,I изчислен за условия на израждане и напомпване с λP* 

Кристал λP [µm] λF [µm] ∆λ[µm] ∆υ [THz] φ/θ [°] or 

Λ [µm] 

1/vP-1/vS,I 

[fs/mm] 

KDP (e→oo) 0.493 1.035 0.746-1.444 402-208 42.11 14.0 

LBO (e→oo/о→ее) x-y/x-z 0.599 1.304 1.043-1.408 288-213 1.35 17.9 

CLBO (e→oo) 0.627 1.338 0.987-1.713 304-175 28.57 10.8 

BBO (e→oo) 0.716 1.541 1.203-1.767 249-170 21.33 15.2 

BIBO (e→oo) x-z 0.789 1.637 1.233-2.189 243-137 10.97 11.9 

BIBO (o→ee) x-z 0.810 1.794 1.237-2.345 243-128 35.11 31.5 

PPSLT (e→ee) 0.825 2.378 1.486-1.856 202-162 21.56 189 

PPKTP (e→ee) 0.895 2.503 1.471-2.286 204-131 32.54 141 

LiNbO3 (e→oo) 0.949 2.028 1.624-2.284 185-131 46.27 37.2 

PPLN (e→ee) 0.957 2.699 1.647-2.272 182-132 27.93 161 

KNbO3 (e→oo) x-y 0.988 2.138 1.665-2.442 180-123 47.71 46.3 

KNbO3 (e→oo) y-z 1.004 2.066 1.681-2.497 178-120 15.63 17.8 

LiIO3 (e→oo) 1.040 2.235 1.784-2.488 168-107 20.13 16.0 

* Информацията за нелинейните коефициенти и кофициентите на Sellmayerизползвани в таблицата с 

изключение на тези за BIBO са от [47]: За KH2PO4 (KDP), LBO, CsLiB6O10 (CLBO), BBO, периодично 

поляризиран KTP (PPKTP), LiIO3, и KNbO3, са използвани така наречените „най добри” коефициенти; за 

LiNbO3 и периодично поляризиран литиев ниобат (PPLN), избраните данни са за конгруентната форма, а 

в случая на периодично поляризиран стехеометричен литиев танталат LiTaO3 (PPSLT)  са използвани 

данните за стехеометричен литиев танталат. Валидността на разложението на Sellmayer не винаги 

покрива пълния спектрален диапазон за ∆λ. 

Установихме, че при взаимодействие оoе в x-z равнината на моноклиния кристал 

BIBO, не само разликата в груповите скорости (РГС) между сигнална и допълнителна вълна 

изчезва близо до точката на израждане (ахроматично фазово съгласуване), но и за дължини на 

вълните на напомпването близки до 800 nm, това е придружено от близка до нула дисперсия на 

груповата скорост (ДГС) на сигналната и допълнителната вълни. Последният ефект не е 

налице, когато ахроматичното фазово съгласуване се постига чрез не-колинеарно 

взаимодействие, техника широко използвана при широколентова работа далеч от израждане. 

От подробния анализ на свойствата на материала, стигнахме до извода, че Бисмутовият 

триборат притежава изключителна комбинация от качества за ефективно свръх-широколентово 

усилване в близката инфрачервена област, при напомпване около 800 nm в колинеарна 

геометрия  

ii. Фемтосекунден оптичен параметричен генератор базиран 
на бисмутов триборат 

Използвайки горепосочените свойства на нелинейния материал бисмутов триборат е 

възможно да се достигне усилване на честотна лента надвишаваща една октава (1.2-2.4 µm). В 

глава втора от специалната част на дисертацията са описани изследванията на свръх-

широколентов оптичен параметричен генератор работещ в близката инфрачервена област, 
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генериращ оптичен континуум с енергия над 10 µJ и вътрешна ефективност на преобразуване 

от 7 % в едно-проходна колинеарна схема. Спектралната ширина покрива една октава, а 

дължината на импулсите без компресия е под 100 fs. Това е първия път, в който оптичен 

континуум се генерира с помощта на процес от втори порядък във фемтосекундната 

времева скала. Резултатите са публикувани в Optics Express и Laser and Photonics Reviews [31-

32]. 

В този експеримент, са изследвани два кристала BIBO с различна дебелина – 3 mm и 5 

mm без покритие, подрязани под ъгъл θ=11.4° за e→oo взаимодействие в равнината x-z (трябва 

да се отбележи, че взаимодействието от типа o→ee, което е включено за пълнота в Таблица 4 

се осъществява в същата основна равнина x-z, но ефективната нелинейност при него е почти 

два пъти по-малка). Кристалните образци са напомпвани в едно проходна схема с лъчение на 

800 nm от фемтосекунден регенеративен усилвател базиран на титан-сапфир с честота 1 kHz. 

Указаният по-долу интензитет на напомпване е средния интензитет (на половин височина) 

попадащ върху кристалите. След кристалите, остатъците от напомпването се премахват с 

помощта на огледало пропускащо само генерирания оптичен континуум, който в последствие 

се характеризира с InGaAs спектрометър и измерител на мощност. С помощта на неизползвана 

в усилването част от напомпващото лъчение (обикновено от порядъка на 100 µJ), която се 

явява гейтващ импулс са направени XFROG измервания (модификация на метода FROG в крос 

корелационна схема, използващ смесване на честоти в BBO с дебелина 10 µm, подрязан за 

първи тип взаимодействие (oo→e)) на параметрично генерираното излъчване. Тези измервания 

са използвани за реконструиране на целия спектър на излъчване и интегралната 

продължителност на импулса на генерирания оптичен континуум, както и за да се получи 

груба информация за фазовата модулация. Разглеждана е само колинеарна геометрия, тъй като 

в случая на ОПГ различните спектрални компоненти се разпространяват в различни 

направления. 

Използвания напомпващ източник (Spectra Physics SPITFIRE) генерира импулси с 

продължителност 45 fs на 800 nm дължина на вълната, като енергията попадаща върху 

кристалите е 260 µJ. Повечето от измерванията за направени за средна напомпваща мощност 

100 GW/cm
2
 за образец BIBO с дебелина 3 mm и 60 GW/cm

2 
за кристала с дебелина 5 mm. 

Енергията на оптичния континуум след отделяне на остатъчното напомпване са 8 µJ и 12 µJ 

съответно за кристала с дебелина 3 mm и 5 mm. По-нататъшно увеличаване на напомпващия 

интензитет в по-дебелия образец не беше възможно поради появата на нелинейни ефекти от 

по-висок порядък (генерация на оптичен континуум без фазова съгласуваност). С по-тънкия 

кристал е възможно да се достигне до напомпваща мощност от 150 GW/cm2
 
без да се 

наблюдават нежелани ефекти, като изходната мощност в този случай се повишава до 15 µJ. 

Като се вземе предвид пропускането на използваната оптика и Френеловите отражения от 
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повърхностите на кристала, получените резултати определят вътрешна ефективност на 

параметрично преобразуване от около 7 %.  

Фигури 4 (а) и (б), показват съответно измерените спектри на ОПГ за 3 mm и 5 mm 

кристали.  
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Фигура 4. Спектри на ОПГ получени с BIBO с дебелина 3-mm (a) и 5-mm (б), измерването е направено 

със спектрометър с детектор от InGaAs при пет различни вътрешни ъгъла на падане на напомпването. 

Интензитета на напомпване е 100 GW/cm
2
 (a) и 60 GW/cm

2
 (б). 
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Фигура 5. Параметрично усилване на BIBO за колинеарно взаимодействие от типа eoo при 

напомпване с λP=800 nm, изчислено за няколко фиксирани ъгъла на синхронизъм около израждане 

(θ=11.05°). Дължината на кристалите, 3 mm (a) и 5 mm (б), и интензитета на напомпване, 100 GW/cm
2
 (a) 

и 60 GW/cm
2
 (б), съответстват на експерименталните условия на фиг. 18. 

Зависимостта на спектъра на генерирания континуум от вътрешния ъгъл е в съгласие с 

теоретичните изчисления на параметричното усилване, показани на фиг. 5(а) и (б), които са 

изчислени от уравнение (10). Докато изчисленията в Таблица 1 са за точния ъгъл на фазов 

синхронизъм или период при периодично поляризираните материали, тук ъгъла на фазов 

синхронизъм се променя при фиксиран напомпване λP=800 nm. За разлика от аналитичното 

приближение използвано за получаване на резултатите на фиг. 2, при което честотната лента се 

изчислява само за една от вълните като се предполага, че усилването е функция с един 

максимум, от фигура 5 може да се види че реалната ширина на усилване може да се разшири 

още повече при сливането на спектралните профили на усилване на сигналната и 

допълнителната вълна. Трябва да се отбележи, че ъгълът при които това се случва е малко по-

малък от този отговарящ на израждане (θ=11.05° за λP=800 nm). Най-широката лента на 

усилване се получава преди пълното сливане на двата спектъра и се простира от 1.2 до 2.4 µm. 

Допълнителното разширяване на лентата на усилване е с около 50 % в сравнение със 
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стойностите в честоти дадени в таблица 4. Всъщност най-широколентово усилване (в 

зависимост от дефиницията, т.е дали се отчита на половин височина или на друго ниво) не е 

задължително да се получава при напомпване с магическата дължина на вълната: както 

дължината на вълната на напомпване така и ъгъла на фазов синхронизъм, при които се 

получава максимално широка лента на усилване е възможно да имат малко отклонение спрямо 

стойностите посочени в таблица 1 [48-49].   

Най-широк спектър е измерен при ъгъл на падане около 0.4° (фигура 4), той отговаря 

на най-широкоспектърно усилване. Последяващото увеличаване на ъгъла на падане (съответно 

намаляване на ъгъла на фазов синхронизъм θ) води до стесняване на спектрите, както може и 

да се очаква за ъгли на фазов синхронизъм, които се различават от този при израждане. 

Основната качествена разлика в спектрите наблюдавани с кристали с дебелина 3 mm и 5 mm е 

в намаляването на интензитета над 1500 nm, което се наблюдава само при по-дългия кристал. 

За по-тънкия кристал спектрални интензитет се запазва константен над 1500 nm до границата 

на чувствителност на детектора от InGaAs. Оптичния континуум генериран с 5 mm кристал е с 

малко по-голяма спектрална ширина от този генериран в 3 mm, което може да се отдаде на 

нарастващата роля на РГС с напомпването водеща до формиране на фазова модулация (както е 

видно от XFROG измерванията). Като се има в предвид почти 200 пъти по-голямото усилване 

при 5 mm кристал (фигура 5б) отколкото при 3 mm (фигура 5а), може да се заключи, че в 

спектралния диапазон, където ширината на усилване се определя от дисперсия от по-висок 

порядък приносът на коефициента на усилване Γ е относително слаб [44, 50]. 

Фигура 6 показва спектрите на изходното лъчение (а), резултатите от XFROG 

измерването (б) и крос-корелационната функция с гейтовия импулс получена след интегриране 

на XFROG резултатите (с) за симулираните до тук три случая. Спектралният интервал до 1600 

nm показани в червено на фигура 6(a) са получени с директни измервания със спектрометър с 

детектор InGaAs. Черните криви на същите фигури показват спектрите реконструирани от 

XFROG измерванията, който са във видимия диапазон. Накрая, частта от усиленият спектър 
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Фигура 6. Спектър (a), XFROG измерване (б) и корс-корелационна функция апроксимирана с Гаусова 

функция (c) на ОПГ в BIBO с дебелина 3 mm, напомпващ интензитет 100 GW/cm
2
. 
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над 1600 nm, показан със син цвят на фиг. 6a за пресметнати използвайки съотношението на 

Менли-Роу. И в трите случая съответствието между двата метода за извличане на спектралната 

информация е много добро. Като вземем предвид спектрите получени чрез XFROG метода, 

ширината на нулевото ниво на генерирания оптичен континуум е около 135 THz и в трите 

случая.  

От формата на XFROG резултатите и поведението на фазовата модулация могат да 

бъдат направени две основни заключения: (1) Фактът, че точката в която ДГС става нула е 

близо до точката на израждане, е неблагоприятен за усилването на линейно фазово модулиран 

оптичен континуум с по-следващо компресиране защото обикновено самия кристал BIBO е 

основния източник на фазова модулация (това е материалът с най-тясна забранена зона в 

сравнение с останалите оптични елементи и източника на бяла светлина). Поради това 

усилването на оптичен континуум [45] възпрепятства генерацията на импулси с единичен 

период на електромагнитното поле под обвивката, за каквито широкия спектър на лъчението 

несъмнено е благоприятен. (2) Компресията на полученото лъчение с оглед на намаляване на 

произведението на продължителност на импулса и спектралната му ширина, по принцип е 

възможна, но ще изисква по-сложни методи от обикновен призмен компресор или такъв с 

дифракционни решетки. Огледала модулиращи фазата е възможно да бъдат една алтернатива. 

Във всеки случай спектрална селекция на сигналната или допълнителната вълна от спектъра на 

ОПП може да позволи генерирането на импулси с продължителност под 20 fs с енергия от 

порядъка на µJ, като се използва обикновен компресор за да се компенсира дисперсията от 

втори порядък.      

iii. Усилване на фемтосекунден оптичен континуум с ширина 
над 100 THz в бисмутов триборат  

В глава трета от специалната част на дисертацията е описан изграденият по време на 

експерименталната работа свръх широколентов оптичен параметричен усилвател базиран на 

BIBO със входен сигнал от оптичен континуум генериран в YAG. Усилвателя генерира над 

100 THz честотна лента в близката инфрачервена област (1.2 -2.4 µm), енергията на 

импулсите достига 50 µJ (20 % ефективност на преобразуване) при честота на 

повторение 1 kHz. Резултатите са публикувани в Optics Letters и Laser and Photonics Reviews 

[30, 32]. 

В рамките на работата по настоящата дисертация е създаден свръхширолентов оптичен 

параметричен усилвател. В усилвателя е използван сравнително новия нелинеен кристал 

бисмутов триборат BiB3O6 (BIBO), напомпван от лъчението на Титан-сапфиров лазерен 

усилвател с честота на повторение 1 kHz (дължина на вълната λп=800 nm). Използваното 

взаимодействие (eoo) , реализирано в основната равнина x-z съчетава свръх-широката лента 
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на усилване, високата ефективна нелинейност [deff(BIBO)=d12cos= 3.14 pm/V at 1=1400 nm; 

по-висока от deff(KTP)] и малката РГС между усилените и напомпващите импулси. 

Ширината на честотната лента на параметрично усилване количествено може да се 

анализира в приближение на плоска вълна, като се предположи, че напомпването е 

монохроматично и не се изтощава. Директното пресмятане, използвайки най-новите 

коефициенти на Sellmayer за BIBO [10] предсказва свръх-широка лента на усилване, която се 

простира от 1.2 до 2.4 µm, както е показано на фигура 7. 
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Фигура 7. Параметрично усилване на бисмутов триборат 

при колинеарно взаимодействие от тип eoo при 

напомпване на 800 nm, изчислено при няколко ъгъла на 

фазов синхронизъм близки до ъгъла при израждане (λ = 

11.05°). Избраната дължина на кристала (3 mm) и 

интензитет на напомпване (60 GW/см
2
) отговарят на 

експерименталните условия по долу.  

Ефективността на работа на ОПУ за свръхкъси импулси е ограничена от РГС между 

напомпването и усиленoто лъчение (сигнална и допълнителна вълна). В случая на 

взаимодействие от типа eoo в бисмутов триборат, съществува широк спектрален диапазон 

близо до λ1=1300 nm, в който сигналната и допълнителната вълна имат групови скорости много 

близки до тази на напомпването. Тази интересна особеност е свързана с факта, че дължината на 

вълната на напомпване (3=800 nm) е близо до точката където втората хармонична (818.5 nm) 

има същата групова скорост както основната вълна (1637 nm).    

Експерименталната установка (фигура 8) се състой от източник на свръх къси импулси 

(Spectra Physics SPITFIRE) генериращ импулси с продължителност 45 fs на 800 nm дължина на 

вълната, с енергия от 700 µJ и честота на повторение 1 kHz. От тази енергия 300 µJ се 

използват за напомпване на оптичен параметричен преобразувател базиран на BBO и се 

преобразуват до дължина на вълната 2.1 µm с енергия в диапазона 3-6 µJ. Това лъчение се 

  /2

filters

f=25 mm

VNDF

YAG

delay

45 fs, 0.8 m, 700 J, 1 kHz 

50 fs, 2.1 m, 3-6 J 

BIBO

delay

0.8 m

probe: 70 J

pump: 300 J 

XFROG

pump: 300 J 

WLC seed 

idler

spectrometer

power meter

BBO-OPG

f=30 mm

 

Фигура 8. 

Експериментална 

постановка. VNDF: 

неутрален филтър с 

променливо 

пропускане, filters: 

огледала от Ho:YAG 

отразяващи 

напомпването на 2.1 

µm, XFROG крос-

корелация базирана на 

сумиране на честоти в 

10 µm кристал BBO 

тип I (ooe) 



 23 

използва за генерация на оптичен континуум в YAG. Останалата част от лъчението се използва 

за напомпване на колинеарен оптичен параметричен усилвател базиран на BIBO. Останалите 

~70 µJ от напомпването на 800 nm се използват за диагностика на лъчението от усилвателя 

чрез XFROG метода.  

Описаните дотук изключителни характеристики на нелинейния материал бисмутов 

триборат са демонстрирани чрез усилване на оптичен континуум в колинеарна геометрия, 

фигура 8. Като задаващ сигнал използваме анти-стоксовата част на оптичния континуум 

генериран в 3 mm YAG с 50 fs на 2.1 µm. Кристалите от бисмутов триборат, които използваме 

са с дебелина съответно 3 mm и 5 mm, подрязани под ъгъл θ=11.4°, без покрития. Средната 

интензивност на напомпването (на половин-височина) на 800 nm е 60 GW/cm
2
. Типичните 

енергии на усиления оптичен континуум са 30 и 50 µmJ съответно при 3 и 5 mm кристали от 

бисмутов триборат. Тези стойности са получени при такова закъснение на напомпването 

спрямо задаващия континуум, което осигурява най-голяма ширина на лента на усилване. Така 

получената максимална вътрешна ефективност е 20 % при дебелият 5 mm кристал.    

Спектърът на усиления оптичен континуум в случая на кристал с дебелина 3 mm е 

показан на фигура 9. С помощта на InGaAs  спектрометър е измерен спектъра до 1600 nm (синя 

линия), а целия спектър (зелена линия) е реконструиран с помощта на FROG метода за който е 

използван спектрометър във видимия диапазон. Спектърът над 1600 nm е пресметнат от 

съотношението на Менли-Роу. Аналогични криви за представени на фигура 9б за кристалът с 

дебелина 5 mm.  Получената спектрална ширина на усилване е с ширина ~80 THz с кристала с 

дебелина 3 mm, като при кристала с по-голяма дебелина нараства до ~100 THz. 
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Фигура 9. Спектри на усиления оптичен континуум в бисмутов триборат с дебелина 3 mm (а) и 5 mm (б): 

в син цвят частта от спектъра директно измерена с InGaAs спектрометър, в червено пресметнатия 

спектър на допълнителната вълна чрез отношението на Менли-Роу, в зелено реконструирания спектър 

чрез FROG метода. Вмъкнатата графика в (а) показва корс-корелационната функция апроксимирана с 

Гаусова крива на усиления континуум в дебелият 3 mm кристал; вмъкнатата графика в (б) показва 

сравнение между спектъра на задаващия оптичен континуум генериран в YAG (червен цвят), усиления 

континуум в 3 mm (син цвят) и в 5 mm (черен цвят) BIBO 
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Пълната ширина на половин височина на крос корелационната функция получена от 

FROG измерването е 84 fs (фигура 9a) и 105 fs съответно за кристалите с дебелина 3 и 5 mm, 

съответната продължителност на импулса е ~70 fs и ~95 fs, което е съответно 1.4 и 1.9 пъти по-

голяма продължителност от тази на напомпващите импулси на 2.1 µm. 
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Фигура 10. FROG следа на 

усиления оптичен континуум в 

кристала от бисмутов триборат 

с дебелина 5 mm (за крос-

корелацията са използвани 

импулси от напомпването на 

800 nm). 

Едновременното увеличаване на спектралната ширина и продължителността на импулса в 

случая с по-дебелия кристал от бисмутов триборат може да бъде обяснено единствено с принос 

на честотна модулация (честотен чирп).  В този случай нарастващото пространствено 

разминаване между напомпването и усилените импулси предизвиква спектрално разширение. 

Ниската енергия на задаващия оптичен континуум не позволи директното определяна не 

времевите и спектралните му характеристики. Въпреки това от оценката на ДГС във всички 

използвани оптични елементи (включително кристалите от BIBO и YAG) може да се достигне 

до извода, че кристалът от бисмутов триборат е основния източник на фазова модулация. Това 

не е неочакван резултат, тъй като това е и материала с най-тясна ширина на забранената зона в 

цялата експериментална установка. Тъй като точката на нулева ДГС е близо до точката на 

израждане (1600 nm), честотната модулация предизвикана от ДГС има различен знак за 

сигналната и допълнителната вълна, което може да се види на фигура 10. Това поведение 

отговаря на изискванията наложени от закона за запазване на енергията в случай на ОПУ 

напомпван с монохроматично лъчение. Очевидно е също така че компенсацията на такъв тип 

честотната модулация е възможно, но не е тривиална задача. 

iv. Генерация на пренастройваеми свръх къси лазерни 
импулси с висока енергия в близката инфрачервена 
област 

В глава четвърта от специалната част е описано разработването и резултатите от 

характеризирането на двустъпален параметричен усилвател със задаващ сигнал за първото 

стъпало оптичен континуум, генериран в сапфирова пластина. Усилвателя може да генерира 
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импулси с продължителност под 30 fs около 1300 nm. Като са използвани две усилвателни 

стъпала с нелинейния материал BIBO, подрязан за първи тип синхронизъм, е постигнат един 

порядък скалиране на енергията в близката инфрачервена област. Получените импулси на 1 

kHz с енергия над 200 µJ са с продължителност от 25 fs при напомпващи импулси с 

продължителност от 150 fs, което е значително скъсяване на импулса. Късата продължителност 

на импулсите и почти трансформационно ограничените характеристики на лъчението в 

комбинация с висока изходна енергия могат да превърнат разработената усилвателна система в 

полезен инструмент за голям спектър от приложения в нелинейната оптика и спектроскопията. 

Резултатите са публикувани в Optics Letters и Laser and Photonics Reviews [29, 32]. 

Използвана експериментална установка схематично е показана на фигура 11. Оптичния 

параметричен усилвател е напомпван от основното лъчение на регенеративен много проходен 

титан сапфиров лазер излъчващ на 807 nm. Лазерната система осигурява до 12 W средна 

мощност на 807 nm с продължителност на импулсите около 150 fs и честота на повторение 1 

kHz. Нелинейните кристали използвани и в двете стъпала са с дължина 3 mm, без покрития на 

челата, подрязани под ъгъл θ=11.4˚ за първи тип фазов синхронизъм (еоо) в оптичната равнина 

x-z. Дължината на кристалите в двете стъпала е оптимизирана с цел ефективно усилване, но и 

минимален принос към фазовата модулация на изходните импулси. 

Чрез оптичния делител BS1, около 1.8 mJ от основното лъчение се разделя на две 

части; по-голямата част се използва за напомпването на двете стъпала на оптичния 

параметричен усилвател, а малка част се насочва директно към генератора на оптичен 

континуум. След като преминава пред неутрален филтър с променливо пропускане (VDF) и 

диафрагма, по-малко от 20 µJ от импулсната енергия се фокусира в сапфирова пластина с 

дебелина 2 mm чрез леща с фокусно разстояние 50 mm. 
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Втора леща с фокусно разстояние 30 mm, монтирана на микрометрична масичка се използва за 

изобразяване на оптичния континуум в кристала на първото стъпало. От оптичния континуум е 

избрана близката инфрачервена част чрез тънък филтър. Останалата, по-голяма, част от 

лъчението на 807 nm се разделя чрез втори оптичен делител (BS2), на две части за напомпване 

на първото и второто стъпало на усилвателя. Около 200 µJ от напомпването се фокусира чрез 

леща с фокусно разстояние 500 mm, върху нелинейния материал в първото стъпало. 

Разположението на първото стъпало е така подбрано, че интензитета на лъчението в кристала 

да бъде под прага за оптична параметрична генерация без задаващ сигнал. За колинеарното 

събиране и по следващо разделяне на напомпването от сигналната и допълнителната вълни са 

използвани дихройчни огледала (DM1-DM4), който са с висок коефициент на отражение за 

напомпването (R>99%) и силно пропускащи (T>90%) за сигналната и допълнителната вълни. 

Характеризирането на импулсите на генерираните сигнална и допълнителна вълни е направено 

с техниката SHG FROG [51].  

Спектралното и времево поведение на оптични континуум усилен в първото стъпало 

силно зависи от дължината на вълната на сигналната вълна. За дължини на вълната от 1150 до 

1300 nm се наблюдават ясно изразени спектри с ширина от 30 до 100 nm, която нараства с 

увеличаване на дължината на вълната. Достигната е енергия в импулс надхвърляща 5 µJ. 

Започвайки от продължителност около 70 fs близо до 1150 nm, продължителността на 

импулсите на сигналната вълна намалява до 40 fs с увеличаване на дължината на вълната, 

което може да се очаква поради по-малката разлика в груповите скорости [52]. При по-

големите дължини на вълната, над 1300 nm, поведението на сигналната вълна силно се 

променя, в следствие на намаляването на енергията на оптични континуум използван за входен 

сигнал. За да се осигури достатъчно енергия за входен сигнал на второто усилвателно стъпало, 

напомпването на първото стъпало трябва да се увеличи, което е постигнато чрез приближаване 

на кристала към фокалната равнина на лещата. Поради широката спектрална възприемчивост 

на BIBO в този диапазон, по нататъшна непрекъсната пренастройка не е възможна, което води 

до селекцията на широк спектър със слаба пренастройка около 1400 nm. Около тази дължина 

на вълна пренебрежимата дисперсия на груповата скорост в BIBO (33 fs
2
/mm) води до почти 

трансформационно ограничена продължителност на импулсите на сигналната вълна. 

Продължителността е около 18 fs без да се използва компресия. 

 За усилването на така генерираната от първото усилвателно стъпало сигналната вълна, 

във второто стъпало е използвана около 1.6 mJ от енергията на напомпване. Кристалът във 

второто стъпало е подрязан под същия ъгъл и има същата дължина, но е с размери 10 mm x 10 

mm. Използвайки телескопична система с увеличение 3:1 диаметъра на напомпващия сноп се  

разширява до 8 mm, с цел да се избегне уреждане на кристала. Диаметъра на оптичния сноп на 

сигналната вълна се увеличава до 6 mm за да бъде постигнато по-високо преобразуване, като за 
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целта е използван телескоп съставен от две вдлъбнати огледала. С оглед да бъдат избегнати 

усложненията в следствие на подаване на задаващ сигнал на второто параметрично 

усилвателно стъпало едновременно със сигнална и допълнителна вълна са използвани две 

дихройчни огледала силно отразяващи сигналната вълна (R>99%), но с високо пропускане за 

допълнителната вълна (T>90%). Те силно редуцират интензитета на допълнителната вълна на 

входа на второто усилвателно стъпало. Усилената сигнална вълна след второто стъпало, почти 

напълно следва поведението на сигналната вълна след първото стъпало. Типичните спектри на 

усилените сигнални импулси след второто стъпало са показани на фигура 12.  

 

Фигура 12. Типични спектри на усилената 

сигнална вълна след второто усилвателно 

стъпало, в рамките на диапазона на 

пренастройка 

Както може да се види от фигурата при дължини на вълната под 1200 nm, където все още 

взаимодействието не е в свръхшироколентовия режим и ширината на спектрална 

възприемчивост е ограничена, се генерират импулси със спектрална ширина под 30 nm на 

половин височина. За сигналната вълна между 1200 и 1300 nm ширината на спектрална 

възприемчивост започва рязко да нараства и спектралните ширини са от около 80 nm до 120 

nm, което може да осигури импулси с продължителност под 30 fs. През целия диапазон на 

пренастройка от 1150 nm до около 1300 nm, са получени повече от 400 µJ (общо сигнална и 

допълнителна вълна) във второто стъпало, което отговаря на вътрешна ефективност на 

преобразуване от около 30% в това усилвателно стъпало. 

 За компресията на изходните импулси след второто усилвателно стъпало е конструиран 

компресор с двойка призми от SF11 под ъгъл на Брюстер на разстояние от 50 cm до 70 cm една 

от друга в зависимост от дължината на вълната.  Фигури  13а и 13б показват SHG FROG 

следите (128 х 128 точки) и съответните пресметнати времеви и фазови характеристики за 

типичен импулс на сигналната вълна около 1300 nm (грешката при реконструирането на FROG 

профила е 0.009) 
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Фигура 13. Типично FROG измерване на компресирания импулс на сигналната вълна. (а) амплитуда на 

измерената FROG следа (128x128 точки). (б) реконструирани интензитет и фаза на сигналния импулс 

като функции на времето. Продължителност на импулса от около 25 fs отговаря на time-bandwidth 

product от 0.31. 

Удвояването на честотата е направено като е използван BBO кристал с дебелина 25 µm 

подрязан под θ=44˚ за първи тип синхронизъм (оое). Получената продължителност от 25 fs 

(измерена на половин височина) с произведение от продължителност и спектрална ширина от  

0.31 е близо до трансформационното ограничение, което е очевидно и по почти постоянната 

във времето фаза. 

 Получени е продължителност на импулсите на сигналната вълна без компресия от 35 fs 

с енергия в импулс от 50 µJ, при настройка на двете усилвателни стъпала на 1400 nm и 

редуциране на интензитета на напомпване във второто стъпало (чрез увеличаване на диаметъра 

на напомпващия сноп). При тази дължина на вълната и по-нататъшното увеличаване на 

напомпването води до оптична параметрична генерация в първото усилвателно стъпало, която 

увеличава продължителността на импулсите до 50 fs, енергията достига до 100 µJ. Причината 

за увеличаване на приноса на параметричната генерация за тази дължина на вълната е спадът в 

енергията на оптичния континуум, който използваме за задаващ сигнал за първото стъпало и 

съответно по ниското ниво на енергията на задаващия сигнал за второто стъпало. Едно от 

възможните решения на този проблем, с цел увеличаване на пренастройката на разработения 

усилвател е използването на повече стъпала при усилването на сигналната вълна, но това 

очевидно ще усложни допълнително експерименталната установка.  

 Допълнителната вълна генерирана във второто усилвателно стъпало също беше 

характеризирана в спектралния диапазон, за който е характерна висока енергия в импулсите. 

Типично SHG FROG измерване на допълнителната вълна около 2300 nm е представено на 

фигура 14. Получените импулси са с продължителност от 55 fs и спектрална ширина от 160 nm, 

което отговаря на произведение от продължителност и спектрална ширина от 0.5. Импулсите 

на допълнителната вълна са с отрицателна фазова модулация и не могат да бъдат 

компресирани с стандартен призмен компресор.       
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Фигура 14. Типични резултати от FROG характеризиране на импулсите на допълнителната вълна без 

компресия. 

Накрая с цел да придобием представа за достижимата енергия при липса на входен 

сигнал в първото усилвателно стъпало, а разчитайки само на параметричната генерация, 

усилихме параметричния континуум генериран в първото стъпало без входния ОК. Огледалата 

между двете усилвателни стъпала бяха модифицирани, така че да образуват телескоп с 

увеличение 3:1 с цел намаляване на сечението на снопа във второто стъпало. Използвахме 

метални огледала с оглед на пренос на сигналната и допълнителната вълна към второто 

стъпало, където те се усилват едновременно. Телескопът използван за напомпването на 

второто стъпало е променен като лещите са заменени с такива с фокусни разстояния съответно 

300 mm и -50 mm, отново с оглед намаляване на сечението на снопа във второто стъпало. За 

характеризирането на получените импулси отново беше използван XFROG, като е използван 

кристал BBO  с дебелина 10 µm подрязан за първи тип синхронизъм. Тъй, като в този случай 

напомпващите импулси на 807 nm са по-дълги от продължителността на импулсите на 

усиления оптичен континуум, използвахме интерференчен филтър в едното рамо на 

автокорелатора, който селектира гейтов импулс с продължителност от 80 fs на 1300 nm със 

спектрална ширина (на половин височина) от около 40 nm. Гейтовите импулси бяха измерени 

независимо чрез SHG FROG. От второто усилвателно стъпало беше получена максимална 

енергия от 115 µJ, което отговаря на вътрешна ефективност на преобразуване от близо 17 %. 

Като енергетични параметри, получените резултати са почти 8 пъти по-високи в сравнение с 

оптичния параметричен генератор. Получените интегрални продължителност на импулсите са 

около 170 fs. Спектралната ширина от около 100 THz (на половин височина), отговаря на 

произведение от продължителността на импулса и спектралната ширина от 17, което е 38 пъти 

над трансформационно ограничените Гаусови импулси. Както може да се види от XFROG 

характеристиката на фигура 14 ясно се забелязва отрицателна фазова модулация над 1600 nm, 

както и ясно изразена положителна фазова модулация преди израждане.  
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III. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ПОЛУЧЕНИ В ДИСЕРТАЦИЯТА – 

ПРИЛОЖИМОСТ И ПОЛЕЗНОСТ 

Основните резултати получени в рамките на работата по дисертацията и техните 

възможни приложения са както следва: 

o Разработена е подробно идеята за генерация на оптичен континуум при 

колинеарно параметрично взаимодействие, при условие за нулиране на 

дисперсията на груповите скорости на сигналната и допълнителната вълна в 

точката на израждане. Получени са аналитични изрази описващи ширината на 

лентата на усилване в този случай. 

o Направен е анализ за възможност за нулиране на дисперсията на груповата 

скорост на сигналната и допълнителната вълни в точката на израждане за 

известните χ
(2)

-нелинейни материали. 

 Приложение: Разкритите възможности за ефективно широколентово 

усилване и генерация на оптичен континуум с фемтосекундни импулси в 

известните  χ
(2)

-нелинейни кристали. Избрана е подходяща нелинейна 

среда  - бисмутов триборат, за  ефективни фемтосекундни генератори и 

усилватели на оптичен континуум. при напомпване в областта около 800 nm,.  

o За първи път е генериран оптичен континуум с помощта на процес от втори порядък 

във фемтосекундната времева скала. Получена е спектрална ширина на континуума от 

115 THz в близката инфрачервена област (1.2-2.4 µm), енергия от порядъка на 10 µJ и  

дължината на импулсите без компресия е под 100 fs при честота на повторение 1 kHz. 

Приложение: 

  Демонстрирания оптичен параметричен генератор на оптичен континуум в 

близката инфрачервена област показва нова възможност за генериране на 

широкоспектърно лъчение във фемтосекундния времеви диапазон.  

 Съвпадението на условието за широколентово усилване с равенството на нула 

на дисперсията на груповите скорости определя генерация на континуум с 

фемтосекундна продължителност близка до тази на напомпването.  

 Установено е, че оптичния континуум генериран при нелинейни процеси от 

втори порядък има множество предимства (по висока енергия и спектрална 

яркост,възможност за скалиране по енергия,  надеждност и др.) в сравнение с 
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съществуващите методи за генерация на оптичен континуум, базирани на 

нелинейни процеси от по-висок трети порядък.      

o Реализирано е свръхшироколентово усилване на оптичен континуум генериран в YAG 

в параметричен усилвател базиран на бисмутов триборат. Усилвателя генерира над 100 

THz честотна лента в близката инфрачервена област (1.2 – 2.4 µm), енергията на 

импулсите достига 50 µJ (20 % ефективност на преобразуване), продължителност под 

100 fs без компресия при честота на повторение 1 kHz. 

 Приложение: Подобен източник на свръхшироколентово кохерентно лъчение в 

близката инфрачервена област в комбинация с продължителност на 

импулсите под 100 fs има потенциално  приложениия в широколентовата 

спектроскопия с времева разделителна способност  

o Реализиран е двустъпален параметричен усилвател на оптичен континуум. Получени са 

импулси на 1 kHz с енергия над 200 µJ (30 % ефективност на преобразуване във 

второто стъпало) и с продължителност от 25 fs (след компресия с призмен компресор) 

при напомпващи импулси с продължителност от 150 fs. 

 Приложение: Късата продължителност на импулсите и почти 

трансформационно ограничените характеристики на лъчението в комбинация 

с висока изходна енергия могат да превърнат разработената усилвателна 

система в полезен инструмент за голям спектър от приложения в 

нелинейната оптика и спектроскопията както и при генерация на мощни 

импулси със единично трептене на полето в инфрачервения диапазон.  

В заключение, резултатите от работата по дисертацията са публикувани в четири 

статии в списания с импакт фактор: две публикации в Optics Letters [29-30] (импакт фактор за 

2010 година 3.316), една публикация с водещ автор Александър Гайдарджиев в Optics Express 

[31]  (импакт фактор за 2010 година 3.749), една публикация в Laser and Photonics Reviews [32] 

(импакт фактор за 2010 година 9.297) , два доклада публикувани в пълен текст в издания на 

SPIE от международни конференции [33-34] и два устни доклада на международни научни 

конференции [35-36]. Обзорната статия озаглавена „Femtosecond nonlinear frequency conversion 

based on BiB3O6” в списанието Laser and Photonics Reviews, която в голямата си част съдържа 

резултати получени от дисертанта по време на работата по настоящата дисертация, заедно с 

резултатите на други водещи изследователи в тази област е избрана за публикуване в 

специалния юбилеен брой по случай 50 години от изобретяването на лазера, и е поместена в 

рубриката „Избрано от редактора” („Editor’s choice”). 
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