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УВОД
 

 В нелинейната оптика отклиците на средите, проявяващи се в диполните моменти за 

единица обем или поляризациите, индуцирани от падащите лъчения, зависят от втората и/или 

по-високите степени на амплитудите на оптичните полета. При квадратични зависимости се 

наблюдават различни параметрични процеси като генерация на втора хармонична, събиране 

и изваждане на честоти, за разлика от явленията, при които поляризацията е пропорционална 

на трета степен на амплитудата на полето на падащото лъчение. Някои такива явления от 

трети порядък са разгледани в дисертацията. Най-общо казано процесите, които се описват с 

кубична връзка между поляризацията и амплитудата на оптичното лъчение, се изразяват във 

възникване на добавка към показателя на пречупване, зависеща от интензитета на падащото 

лъчение (напр. самофокусиране, самодефокусиране, режим на солитонно разпространение и 

др.) или в преобразуване на честотата на лъчението (напр. четиривълново смесване). 

 Напоследък в нелинейната оптика все повече се обособява направление за изследване 

на взаимодействието между  лазерни лъчения със специфични и комплексни амплитудни и 

фазови структури и в материали с кубични нелинейности (евентуално с нелокален отклик). 

Еднo от най-изследваните подобни разпределения са сингулярните оптични снопове или 

импулси, поради възможността за различни техни приложения в квантовата информатика, 

интерферометрията, лазерната спектроскопия и др. Наличието на фазови сингулярности във 

вълновия  фронт на лазерните снопове обуславя техните интензитетни и фазови 

разпределения. Амплитудата и, съответно, интензитетът на оптичното поле в точката на 

фазовата дислокация са равни на нула, докато фазата в същата точка е неопределена. През 

последните години научният интерес към изследването на свръхкъси импулси, носещи 

пространствени фазови дислокации, е нарастнал, тъй като такива импулси могат да имат 

достатъчно високи интензитети за достигане на оптичните нелинейности в много различни 

материали.

 Динамиката на такива относително сложни импулси или снопове в самофокусиращи 

нелинейни среди за жалост е слабо изследвана, за разлика от редицата разработки по 

разпространението им в дефокусиращи нелинейни среди.
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

 

 Основната цел на дисертационният труд е да се направи систематично изследване на 

поведението на някои типове снопове, носещи фазови сингулярности, при рапространението 

им във фоторефрактивни среди и в материали с положителна кубична нелинейност /

самофокусиращи материали/. 

 Конкретните задачи, които бяха решавани, са:

 В Глава 4: Да се анализира влиянието на нелокалния отклик върху солитонния режим 

на разпространение на снопове в пространството. Аналитично да се изследва еволюцията на 

сноп в среда с относително слаба нелокалност. 

 В Глава 5: Да се изследва процесът на индуцирано водене на пробен сноп във 

фоторефрактивни среди и да се разгледа възможността за генериране на напълно-оптичен 

вълноводен канал в тях, формиран от тъмен сноп с фазова дислокация от смесен тип.

 В Глава 6: Да се изследва динамиката на оптични вихрови диполи с дробен 

топологичен заряд (наричани още смесени фазови дислокации) в самодефокусираща 

нелинейна среда от Керов тип. Да се изследва и възможността те да водят и да отклоняват 

(разклоняват) сигнални снопове.

 В Глави 7 и 8 основната задача е да се изучи възможността за генериране на 

кохерентна бяла светлина чрез оптични вихрови снопове и чрез кръстосани едномерни тъмни 

снопове в самофокусиращи твърдотелни (Глава 7) и в газови среди (Глава 8) с нелинейност 

от Керов тип. Да се моделират  някои от най-важните процеси, водещи до генерирането на 

оптичен суперконтинуум.
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СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
 Дисертационният труд се състои от осем глави и заключение, в което са изложени 

изводите от проведените изследвания. Обзорната част на дисертацията обхваща първите три 

глави, в които са предствени някои от процесите, дължащи се на кубична нелинейност, 

основните уравнения, описващи разпространението на снопове или импулси в нелинейни и 

нелокални среди с Керова нелинейност. Разгледани са също и свойствата на някои видове 

сингулярни снопове или импулси, към които са насочени част от изследванията в 

дисертацията, както и методи за тяхното генериране. Останалите пет глави представят 

собствени резултати. Първата от тях е посветена на влиянието на нелокалноста върху 

разпространението на снопове в нелинейни и нелокални среди, а оснаталите - на изслеването 

на разпространението на снопове или импулси, носещи фазови сингулярности в нелинейни 

среди. 

 Пълният обем на дисертацията е 129 страници, включващи 66 фигури, а използваната 

литературата съдържа 121 цитирани заглавия.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

Глава 1

ПРИРОДА НА ОПТИЧНИТЕ НЕЛИНЕЙНОСТИ 

ОТ ТРЕТИ ПОРЯДЪК И МАТЕМАТИЧНОТО ИМ 

ОПИСАНИЕ

 

 В Глава 1 от дисертацията са разгледани основните процеси, които се наблюдават в 

среди, в които поляризацията е пропорционална на третата степен на амплитудата на 

електричното поле [1-4]. За тази цел са описани някои разнообразни по природата им 

физични механизми, водещи до кадратична зависимост на показателя на пречупване от 

електричното поле (ефект на Кер), които са свързани с движенията на електроните или с 

молекулните вибрации или ротации в средата, или с макроскопични ефекти като промяна на 

температурата (топлинен ефект) или нялагането (електрострикция) на среда. Разгледан е 



също и фоторефрактивният ефект [6-10], който не може да бъде описан в контекста на 

интензитетна зависимост на показателя на пречупване, но ефективно също е нелинеен ефект 

от трети порядък. 

Глава 2

ОСНОВНИ ЕВОЛЮЦИОННИ УРАВНЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА 
ПРИБЛИЖЕНОТО ИМ РЕШАВАНЕ

 

 В Глава 2 от дисертацията са разгледани основните уравнения, описващи еволюцията 

на снопове или импулси в пространството (уравнения на Максуел), като математично е 

достигнато до нелинейното уравнение на Шрьодингер (НУШ) [5]. Също са предствени и 

някои конкретни записи на НУШ при разлеждане на разпространение на сноп или импулс в 

среда с кубична нелинейности и дори в нелокална и нелинейна среда от Керов тип [12,13]. В 

същата глава са показани и някои методи за приблизителен анализ на нелиейното уравнение 

на Шрьодингер, като вариационният метод [14] и методът на колективните променливи, 

които позволяват НУШ да се сведе до система от обикновени диференциални уравнения за 

параметрите на пробните функции.  Представени са също и някои псевдо-спектрални методи 

за числен анализ на нелинейното уравнение на Шрьодингер, като Фурие-методът на 

разделената стъпка и Рунге-Кута методът в представяне на взаимодействието.   

Глава 3

ДВУМЕРНИ ФАЗОВИ СИНГУЛЯРНОСТИ

 

 В Глава 3 от дисертацията са разгледани основните характеристики на някои снопове/

импулси, съдържащи фазови дислокации (напр. оптични вихри и кръстосани едномерни 

тъмни снопове). Оптичните вихри [15], са единственият известен представител на точковите 

двумерни фазови дислокации. При тях, азимутално, фазата на светлинната вълна се мени от 0 

до (2πl), където l е цяло число, наричано топологичен заряд. Интензитетните и фазовите 

разпределения на оптичен вихров сноп са представен на фиг. 3.1.
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Фиг. 3.1. Триизмерно разпределение на фазата на оптичен вихър с топологичен заряд l=1. 

 Аналитично, амплитудата на полето на оптичния вихър  може да бъде представена със 

следния израз

A r,θ( ) = A0B r( ) r /ω 0( )m exp imθ( ) , /3.1/

в който r е радиалната координата, θ - азимуталната координата, а с m е обозначен съответно 

неговият топологичен заряд. Функцията B(r) описва разпределението на амплитудата на 

фоновия сноп, който често се избира да е Гаусов или супер-Гаусов. 

 В тази глава са разгледани и някои от методите за генериране на снопове, съдържащи 

двумерни фазови дислокации, в непрекъснато и квази-непрекъснато оптично лъчение – 

възпроизвеждане на компютърно-синтерзирани холограми [18], модулиране с фазови 

пластинки [15,17]  и др. Разгледани са и особеностите при генериране на такива снопове във 

фемтосекунден режим, където е нужно ползването на схеми за компенсиране на 

пространствената дисперсия [19-22].

Глава 4

НЕЛИНЕЙНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЛАЗЕРНИ СНОПОВЕ 
В НЕЛОКАЛНИ СРЕДИ

Получените резултати са публикувани в [A5,B5,C9]. 

 В тази глава е разгледано влиянието на слабата нелокалност върху  солитонния режим 

на разпространение и върху  критичната мощност за самофокусиране на светъл сноп в 

нелинейна нелокална среда. Ползван е приближен аналитичен подход - вариационен анализ. 

Представени са също и приближени аналитични резултати в случая  на разпространение на 

двойка снопове (пробен и напомпващ) в нелокална нелинейна среда от Керов тип. 
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 Качествено, терминът “пространствена нелокалност” в нелинейната оптика се 

възприема като нееднозначна връзка между  отклика на нелинейната среда и интензитета на 

снопа в дадена точка. Това предполага, че върху  нелинейния отклик оказват влияние и 

съседните на дадената точки. Нелокалност се наблюдава в много материали, като до нея 

водят редица процеси като нагряване и йонизация в плазмата [23], дрейф или дифузия на 

фотоиндуцирани носители във фоторефрактивни среди [11, 24] и др. Нелокален отклик се 

наблюдава и в Бозе-Айнщайн кондензати, когато частиците проявяват далечни 

взаимодействия [25, 26].

 При решаване на вариационната задача, е достигнато до получаване на система от 

обикновени диференциални уравнения (ОДУ) за параметрите на пробната функция от Гаусов 

тип, от вида:

dω
dx

= −ωρ

dρ
dx

= ρ2 −
4

k2a4ω 4 +
2kSPM A 2

ka2ω 4 −
6 2γ SPM A 2

ka4ω 6

. /4.1/

Тук A(x)  е комплексната бавноменяща се амплитуда, ω (x) e нормираният радиус на снопа, с 

а е означен началният радиус на ниво 1/ e , a ρ(x) е кривината на вълновия фронт. От 

системата /4.1/ е изведен израз за критичната стойност на параметъра на нелокалност γ crit
SPM , 

при която става смяна на знака на ефективната нелинейност:   

γ crit
SPM =

kSPMa2

6
, /4.2/

и израз за критичната мощност за самофокусиране при разпространение на сноп в нелокална 

нелинейна среда от Керов тип

PSF γ norm
SPM > 0( ) = 2cλ 2

8π 2n2
SPMn0

1
1−γ norm

SPM( )
, /4.3/

където γ norm
SPM = γ SPM /γ crit

SPM .
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Фиг.4.1. Относително нарастване  на критичната мощност за самофокусиране в нелокална 
нелинейна среда от Керов тип [A5,B5]. 

 На фиг. 4.1 графично е представена зависимостта на критичната мощност за 

самофокусиране в нелокална нелинейна среда, нормирана към същата за локална нелинейна 

среда. Ясно се вижда наличието на критична стойност на нелокалния параметър  (вижте 

границата на щрихованата зона) и нарастването на критичната мощност за самофокусиране  с 

нарастване на нелокалния отклик на средата. При по-високи стойности на параметъра на 

нелокалността дори се достига до невъзможност за навлизане в режим на доминираща 

положителна ефективна нелинейност. 

 Следвайки вариационната процедура, при разпространение на пробен и напомпващ 

сноп в нелокална нелинейна среда с кубична нелинейност достигнахме до израз за 

критичната стойност на коефициента на нелокалност

γ crit
IPM =

(u2 +1) 1− 4v2

u2 +1
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟k IPMap

2

4 3− 24v
2

u2 +1
+
16v4

u2 +1( )2
⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

, /4.4/

и до функция, описваща началните условия за привличане или отблъскване на пробен сноп в 

несъосен режим на разпространение
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G v,u( ) = 1−γ norm( ) u2 +1( )−3 2 1− 4v2

u2 +1
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
exp −

2v2

u2 +1
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
. /4.5/

Тук γ norm
IPM = γ IPM /γ crit

IPM , v = r0 (x = 0) / ap и u = as (x = 0) / ap , където ap и as са означени началните 

радиуси на напомпващия и на пробния  сноп, а c r0 - разстоянието между  центровете им.

Фиг.4.2. Графично представяне на функцията G v,u( )  за γ norm
IPM = 0 (а) и γ norm

IPM = 0.4 (б) [B5].Фиг.4.2. Графично представяне на функцията G v,u( )  за γ norm
IPM = 0 (а) и γ norm

IPM = 0.4 (б) [B5].

 На фиг 4.2., в локалния случай на разпространение (a), могат да бъдат отделени две 

характерни области. В първата, при r0 = 0  (съосен режим на разпространение), се наблюдават 

индуцирано фокусиране или дефокусиране в зависимост от знака на нелинейността. Във 

втората област, около r0 / ap ≈ 0.8 ÷ 0.9, доминират индуцираното привличане или отблъскване 

между сноповете. С нарастване на нелокалността областите, отговарящи на индуцирано 

привличане и фокусиране, намаляват (стесняват се) и при коефициент на нелокалност над 

критичния се трансформират в области на индуцирано отблъскване и дефокусиране. 

 За случая на съосно разпространение е получен и израз за критичната мощност за 

индуцирано фокусиране в зависмост от коефициента на нелокалност и от отношението 

между радиусите на напомпващия и на пробния снопове:

PIF =
c ʹ′λs

2

16π 2n2
IPMn0

p2 +1( )3/2

p
1

1−γ NORM( )
. /4.6/

На фиг. 4.3. ясно се вижда, че с нарастване на нелокалността нараства и интензитетът, 

необходим за индуцирано фокусиране. При много високи стойности на нелокалността дори е 

невъзможно пробният сноп да навлезе в режим на солитонно разпространение.
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Фиг.4.3. Относително нарастване на критичната мощност за индуцирано фокусиране в 
нелокална нелинейна среда при различни отношения между радиуса на напомпващия и на 
пробния сноп.

 Изводи

 Влиянието на нелокалността върху разпространението на снопове в нелокални 

нелинейни среди от Керов тип е качествено подобно на влиянието на дифракцията. Това 

мотивира заключението, че проявата на нелокалността може да се интерпретира като 

своеобразна  нелинейна дифракция. Нелокалността води до нарастване на интензитета, 

необходим за самофокусиране или индуцирано фокусиране, а при по-високи стойности на 

нелокалния отклик може да се очаква невъзможност за постигане на солитонно 

разпространение на светли снопове.

13
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Глава 5

ИНДУЦИРАНО ВОДЕНЕ НА ПРОБНИ СВЕТЛИ 

СНОПОВЕ ВЪВ ФОТОРЕФРАКТИВНИ СРЕДИ 

 Получените резултати са публикувани в [A4,B4,C8]. 

 В Глава 5 на дисертацията експериментално и аналитично е разгледана възможността 

снопове, носещи фазови дислокации от смесен тип (оптични вихри с дробни топологични 

заряди), да водят сигнални снопове в самофокусиращи фоторефрактивни среди. Сноповете, 

носещи смесени фазови дислокации, са асимптотично нестабилни, дори и в тяхното линейно 

разпространение. Причината е в това, че те имат напречна скорост, зависеща както от 

дължината на дислокацията, така и от височината на фазовия скок. Напречната скорост, 

физически, се дължи на фазовите градиенти, перпендикулярни на едномерния фазов скок. 

Докато в началото на разпространението си (до около 0,1 Релееви дифракционни дължини) 

фазовите полуспирали силно се променят [29], то на дълги разстояния на разпространение 

напречната скорост остава приблизително постоянна [27-29,32]. На фиг. 5.1 е представено 

типичното фазово разпределение на смесена фазова дислокация от тип «стъпало-спирала».

Фиг.5.1. Фазов профил на смесена фазова дислокация от тип «стъпало-спирала» (ляво) и 
отговарящата й компютърно-генерирана холограма (дясно)[A4].

 При разпространението на смесени фазови дислокации в самофокусираща нелинейна 

среда след оптичния вихър  с дробен топологичен заряд (т.е. зад едномерната част на фазовия 

скок спрямо направлението му на разпространение) се формира светъл пик. Той ясно може да 

бъде видян на фиг. 5.2. На същатата фигура се вижда също и качествено добрата съпоставка 

между числено симулираната динамика на напомпващия сноп (дясно разпределение) и 
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експериментално получените резултати на изхода на фоторефрактивния кристал (ляво 

разпределение). В числените резултати е показана 16% от площта на ползвания числен 

прозорец. На изхода на нелинейната среда ясно е очертан светъл пик, предшестван (по 

посоката на разпространение) от фазовата сингулярност и свързания с нея едномерен тъмен 

сноп с крайна дължина. 

Фиг.5.2. Експериментално получено (ляво) и числено симулирано интензитетно 
разпределение на напомпващия сноп (дясно) на изхода на кристала SBN в случая на 
пренасочване на пробния сноп към горния изходен канал (виж и фиг. /5.3/ и /5.4/), за 
ΔΦ = π  и 2b = 35µm [A4].

При положителна фоторефрактивна нелинейност този светъл сноп с ненулева напречна 

скорост може да бъде използван за формиране на оптично-индуциран вълновод в кристала. 

На фиг. 5.3 са представни експериментално получени резултати за разпределението на 

мощността на сигналния (пробния) сноп за различни ориентации на компютърно-

синтезираната холограма.

 В левия изходен канал L, дрейфът на носителите е по посоката на отклонението на 

пробната вълна, което играе положителна роля за ефективността на вълновoдния ефект. В 

останалите три канала се наблюдава воденето в желаната посока, но също и на допълнителен 

сигнален сноп и то все по посока на оста c на кристала. 

 На фиг.5.4 (а) е представена ориентацията на компютърно-генерираната холограма за 

адресиране на изходните канали, докато фиг.5.4 (b) показва числено-синтезирано (сумирано) 

изображение на всичките четири отклонени сигнални снопа, регистрирани в експеримента 

поотделно. В Таблица 5.1 са обобщени различните ефективности на водене към всеки един 

изходен канал. Типичните резултати за еволюцията на пробния (сигнален) сноп, са 

моделирани посредсвом съвместно числено решаване на система от нелинейни уравнения  от 

Шрьодингеров тип и уравнението на електростриктивния потенциал [30,31]. Пресметнати са 

ефективностите на водене на пробните снопове към всеки един изходен канал. Максимална 
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ефективност е установена при воденето към канал L (49 %), а минимална – към канал R (30 

%).

Фиг.5.3. Плътност на мощността на отклонените сигнални снопове на изхода на кристала 
SBN за четири различни ориентации на компютърно-синтезираната холограма [A4].
Фиг.5.3. Плътност на мощността на отклонените сигнални снопове на изхода на кристала 
SBN за четири различни ориентации на компютърно-синтезираната холограма [A4].

(a) (b)

Фиг.5.4. (a)Схематично представяне на ориентацията на компютърно-генерираната 
холограма, адресираща четирите различни изходни канала. (b)Обобщена графика на 
всичките четири отклонени снопа. Виртуалните изходни канали са с размери 100x80pix и 
са маркирани както следва L(ляв), R(десен), D(долен), U(горен) [A4].

Фиг.5.4. (a)Схематично представяне на ориентацията на компютърно-генерираната 
холограма, адресираща четирите различни изходни канала. (b)Обобщена графика на 
всичките четири отклонени снопа. Виртуалните изходни канали са с размери 100x80pix и 
са маркирани както следва L(ляв), R(десен), D(долен), U(горен) [A4].

  

 Подобно на експерименталните резултати, най-чисто отклонение с висок контраст 

между каналите се наблюдава в случая, когато посоката на отклонението на снопа съвпада с 

посоката на дрейфа на носителите (по посока на оста с на кристала). Това е представено на 

фиг. 5.5 и се вижда и на експерименталната фигура 5.3. Забелязва се също и 

самофокусирането на малък пик, с относително бавна скорост на нарастване. Когато 
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посоката на отклонение е обърната, т.е. отклонението е към десния канал (R) на фиг. 5.5., 

сигналът, воден в противоположния ляв канал, продължава да доминира, въпреки че е 

разцепен и с по-бавна скорост на нарастване в числените симулации, отколкото в 

експеримента.

 Качествено, това съответства на експериментално получените резултати,  представени 

на фиг. 5.3 (R). При отклоняване на вълновода перпендикулярно на кристалографската ос на 

кристала c сигналният сноп в експерименталните резултати (фиг. 5.3 (U),(D)) донякъде е 

деградирал по оста с на кристала и доминиращото разцепване на сигналния сноп е в посока, 

перпендикулярна на посоката на отклонение на тъмния сноп.  В числените симулации това е 

доста по-силно изразено, отколкото в експеримента, и доминиращите пикове са разположени 

по кристалографската ос. С увеличаване на числената дължина на разпространение светлите 

пикове продължават да се самофокусират и воденият пробен сноп става или силно отклонен 

и фокусиран в канал (L), или разцепен в другите канали.

Фиг.5.5. Числени резултати: Разпределения на интензитета на отклонените пробни 
снопове на изхода на нелинейната среда при начални условия ΔΦ = π  и 2b = 35µm [A4]. За 

по-добра видимост, графиката, представяща левия канал (L), е скалирана с коефициент от 
2.

 

 Изводи
 Експерименталните и числените данни потвърждават възможността оптични вихри с 

дробен топологичен заряд контролирано да водят (отклоняват) сигнални светли снопове във 

фоторефрактивни нелинейни среди. Трябва да се отбележи, че се наблюдава различна 
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ефективност на водене в оптично-индуцираните четири канала, но данните представляват 

разумна база за по-нататъшни оптимизации на тази схема на взаимодействие.

Глава 6

РАЗКЛОНЯВАНЕ НА ОПТИЧНИ СИГНАЛИ ЧРЕЗ 

ОПТИЧНИ ВИХРОВИ ДИПОЛИ С ДРОБЕН 

ТОПОЛОГИЧЕН ЗАРЯД

Получените резултати са публикувани в [A1].

 В Глава 6 на дисертацията са моделирани различни схеми на взаимодействие на тъмни 

снопове, носещи полу-безкрайни (смесени) фазови дислокации, с пробни снопове, като 

“фронтална” – т.е. тъмният (напомпващ) и светлият (пробен) сноп се разпространяват 

паралелно, в една и съща посока в нелинейната среда, и “перпендикулярна” схема, в която 

пробният сноп се разпространява перпендикулярно на фоновия сноп, носещ тъмния сноп, т.е. 

паралелно на самата тъмна структура. 

Tаблица 6.1: Кратко описание на трите анализирани случая  на взаимодействие между 

вихрови диполи (ВД) с дробни топологични заряди (вижте и фиг. 6.1.).

Случай
А

Случай
B

Случай
C

Съвместно разпространение на двойка паралелни едномерни тъмни 

снопове с чисто едномерни фазови дислокации на π. По-голямата ширина 

на тъмните снопове в централната част е запазена за сравнимост с 

разпределенията в случаи B) и C), когато тя  е резултат от умишлено 

припокриване на вихровите диполни сноповете.

Еволюция  на двойка от по два съосни полу-безкрайни ВД снопа, при 

които припокриващите се ВД снопове имат противоположни 

спиралности и, като цяло, двете двойки структури са с противоположни 

фазови разпределения.

Динамика на двойка от по два съосни ВД снопа, 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.
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Фиг.6.1.  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=3LNL и 6LNL за случай A (лява колона) и случай B (средна колона), и на 
разстояние z=1LNL и 2LNL за случай C (дясна колона) [A1].

 Получените числени резултати за пробните снопове са показани на Фиг. 6.2 и са 

сумирани в Табл. 6.2. На всеки кадър  от Фиг. 6.2 са показани само около 8% от площта на 

пълния изчислителен прозорец. Входните пробни снопове (IN) навлизат в НЛС центрирани в 

двата вълновода, индуцирани от тъмните снопове. Паралелното разпространение на 

напомпващия и на пробните снопове е по оста z. Разпределенията на плътността на 

мощността на пробните снопове на изхода на НЛС (z=6Ldiff за случаи A) и B); z=2Ldiff за случай 

C) са съответно обозначени. Хоризонталното разширяване на пробния сноп в случай А) е 

показателно за дифракцията на пробния сноп на дължина z=6Ldiff. Хоризонталната прекъсната 

(жълта) линия показва равнината на симетрия (x,z), разграничаваща двата виртуални изходни 

канала за случаи А) и В). В случай С) паралелните непрекъснати линии обозначават 

виртуалните три изходни канала, ефективностите на разклоняване/водене за които са 

сумирани в Табл. 6.2. При разглеждане на 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. 6.1 и 6.2 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, and L) данните са за въведен пробен сноп в горната вълноводна структура (с 

ефективност – 99%), а 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 
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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.    

Фиг.6.2. Фронтално разпространение (колинеарни пробни и напомпващи снопове) [A1]: 
Входни пробни снопове (IN), навлизащи в НЛС центрирани в двата оптично-индуцирани 
вълновода, маркирани на Фиг. 6.6 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. Ефективностите на процеса на разклоняване на сигналите са сумирани в 
Табл. 6.1. Когато изходните канали са два, за средния канал липсващите данни са 
обозначени като “несъответстващи” (n.r.).

Таблица 6.2. Фронтално разпространение (колинеарни пробни и напомпващи снопове): 

Разклоняване на пробния сноп към два (случаи A), B); z=6Ldiff) и към три изходни порта 

(случай C); z=2Ldiff), за . (IN)-вход; (n.r.)-несъответстващ.  

I = ISOL
1DI = ISOL
1DI = ISOL
1DI = ISOL
1DI = ISOL
1DI = ISOL
1DI = ISOL
1D

Оптичен канал IN A B C

U 99% 30% 42% 21%

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

L 1% 70% 57% 26%

U 1% 65% 54% 16%

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

L 99% 35% 45% 36%

 Резултатите в случая на перпендикулярно разпространение на пробни сопове в 

нелинейна среда под влияние на индуцирана фазова модулация от фонов сноп, носещ 
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вихрови диполи, са показани на Фиг. 6.3 и в Табл. 6.3. Наличието на силни градиенти на 

показателя на пречупване по оста у за I = ISOL
1D  в известна степен подобрява качеството на 

линейно-преразпределения сигнал (Фиг.6.3, случай L) към канали 1 и 2 от 44%/20% до 72%/

18%, когато отначало е адресиран канал 1 (виж Табл. 6.3). При постъпване на пробния сноп в 

канал 2 (инвертираната) пропорционалност е много подобна. Променяйки фазовите профили 

на двойките припокриващи се ВД снопове, цитираната 72%-на ефективност на водене при 

адресиране на канал 1 може да бъде променена на 66% (случай В) и на 61% (случай С). 

Подобна е тенденцията, когато отначало се адресира канал 2. Вторият сегмент от Табл. 6.3 

отразява отделна серия от симулации за случай на по-висок интензитет на напомпващия 

сноп. Така отношенията на разклоняване могат да бъдат променени от 72%/18% до 82%/14% 

за случай А) и от 66%/25% до 69%/21% за случай В), когато се адресира само канал 1. Както 

се вижда от Табл. 6.3, общата тенденция в случаи А) и В) е, че увеличаването на интензитета 

на фоновия сноп води до по-силна модулация на показателя на пречупване на средата в 

правите части на вълноводите и до донякъде по-слабо разклоняване на пробния сноп в 

областта на взаимодействие на ВД сноповете. В случай С), в зоната на разпространение на 

пробния сноп, оптично-индуцираните вълноводи се свързват един с друг, докато другите два 

се раздалечават, (Фиг. 6.1, дясна колона). По-високият интензитет води до слабо нарастване 

на ефективността на прехвърляне към един от каналите и до намаляване на ефективността на 

прехвърляне към другия от каналите. 

Фиг.6.3. Перпендикулярен пробен и напомпващ сноп [A1]: Входен пробен сноп (IN), 
постъпващ в НЛС перпендикулярно на напомпването (Фиг.6.6) 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 отделят виртуалните изходни канали, ефективностите на разклоняване към които са 
сумирани в Табл. 6.2. 
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Таблица 6.3. 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 I = ISOL
1D  и I = 2ISOL

1D . (IN)-вход. 

I = ISOL
1DI = ISOL
1DI = ISOL
1DI = ISOL
1DI = ISOL
1D

Оптичен 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%

 

 Изводи
 Наличието и еволюцията на подредени структури от нечетни тъмни снопове с полу-

безкрайна дължина, носещи фазови дислокации от тип “ръб-спирала” (вихрови диполи с 

дробен топологичен заряд) са изследвани в самодефокусираща Керова нелинейна среда с цел 

да се намерят 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 разумна стъпка в тази посока и дават надежди за възможна по-нататъшна 

оптимизация. 
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Глава 7

ГЕНЕРИРАНЕ НА БЯЛА СВЕТЛИНА В 

САМОФОКУСИРАЩИ ТВЪРДОТЕЛНИ 

НЕЛИНЕЙНИ СРЕДИ ОТ КЕРОВ ТИП 

ПОСРЕДСТВОМ СИНГУЛЯРНИ ТЪМНИ 

СНОПОВЕ

 Получените резултати са публикувани в [A2,A3,B2,B3,C5-C7].

 Глава 7 от дисертационния труд е посветена на генерирането на бяла светлина със 

сингулярни снопове. В нея са описани първите ни теоретични и експериментални резултати 

по генериране на суперконтинуум в твърдотелни нелинейни среди с кубична нелинейност, 

при различни входни разпределения, които са и типични примери за сингулярни снопове - 

оптични вихри и кръстосани едномерни тъмни снопове [16].  В автореферата, за краткост, 

съм се спрял само на резултатите, получени за оптични вихри, докато изложението в 

дисертацията и изводите в автореферата и в дисертацията включват и кръстосаните 

едномерни тъмни снопове.

 Нека по-подробно да разгледаме експерименталната постановка, показана на фиг. 7.1. 

Ирисовата диафрагма D е поставена на около 100 см след холограмата и на около 200 см 

преди фокусиращата леща L1, за да селектира оптичния вихър, формиран върху  снопа, който е 

дифрагирал в първи дифракционен порядък. Поляризацията на снопа (линейна или кръгова) 

се контролира посредством λ/4 пластинка. Образецът от CaF2 се върти непрекъснато, за да се 

предотврати евентуалната му повреда вследствие на термични ефекти. Контролът на 

плътността на енергията на оптични вихър в самия образец става чрез промяна на 

положението на шийката на снопа спрямо нелинейната среда, при поддържане на 

разстоянието от образеца до изобразяващатата леща L2 непроменено. Дори и относително 

слабо (дългофокусно) фокусиране на снопа чрез лещата L1 е достатъчно, за  да  се наблюдава 

ярка кохерентна бяла светлина. Регистрирането на данните става посредством CCD-камери и 

влакнестооптичен спектрометър. На Фиг.7.1. са показани принципно местоположенията им 

за едновременно измерване на разпределенията на плътността на енергията както в близката 

(Pos. 1), така и в далечната зона (Pos.2). При измерванията в далечната зона разпределенията 
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на интензитета се наблюдават върху екран, разположен на 190см от подвижното огледало М, 

монтирано на същата транслационна масичка, на която е поставен и изследваният образец.

Фиг.7.1. Експериментална схема [A2,A3] за изследване на генериране на суперконтинуум в 
CaF2: CPA-2001 - фемтосекунден лазер  и усилвател, CGH-компютърно-синтезирана 
холограма, D -диафрагма, L1 - фокусираща леща с фокусно разстояние 30 или 50 см, CaF2- 
5мм въртящ се образец, чиято надлъжна позиция се променя с транслационна масичка, 
заедно с огледалото М и лещата L2 (с фокусно разстояние 10см). CCD - камера, SP - 
влакнестооптичен спектрометър.

Изследването на влиянието на входния интензитет върху  изходния спектър бе направено 

посредством представените на Фиг. 7.1. влакнестоптични спектрометри.

Фиг.7.2. Генерирана кохерентна бяла светлина 
от оптичен вихър  [A3]. (а) Нормиран спектър 
на изходния импулс за различни позиции на 
шийката на снопа спрямо образеца. (b-d) 
Цветни снимки на интензитетните профили в 
далечната зона за различни позиции на 
шийката на снопа спрямо образеца.

Фиг.7.3. Интензитетни профили на оптичния 
вихров сноп в далечната зона, в спектралния 
диапазон 750nm-800nm, при надлъжни 
позиции (а) 3mm и (b) 0mm и съответните 
им спектрални разпределения по диаметъра 
на снопа в ядрото на вихъра (c-d).
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На Фиг. 7.2. е представен спектърът на експериментално получения суперконтинуум. Ясно се 

вижда, че при по-големи отмествания (1-3)mm се наблюдава разширяване в спектралния 

интервал около 775nm. В експеримента е наблюдавано, че над определен праг на интензитета 

(т.е. след определена позиция на шийката) започват да се генерират нови спектрални 

компоненти в късовълновата част на спектъра. При нулево отместване от фокуса (т.е. 

фокусът е приблизително в центъра на кристала CaF2) се генерира добре изразен 

суперконтинуум в спектралната област 450-900nm, като спектралното разширение показва 

тенденции, близки до генерирането на бяла светлина от Гаусови снопове, но при напълно 

различен пространствен мод. На фиг. 7.2. са представени три разпределения (b-d) на мода за 

различни разстояния между фокуса и образеца – 0 mm, 0.75 mm и 2.5mm. На тези снимки в 

далечната зона вихърът се проявява като малка тъмна точка в центъра (виж фиг. 7.2 d). 

Суперконтинуумът е наблюдаван като широк фон от бяла светлина, върху  който винаги се 

наблюдаваше и оптичен вихър. Казаното говори, че суперконтинуумът усеща по-силна 

дифракция над прага за генерирането му, което загатва, че оптичният вихър в бялата светлина 

не е проста кохерентна суперпозиция от всичките му части.

 За по-подробно изучаване на произхода на суперконтинуума от оптичен вихров сноп бе 

измерен спектралния състав на централната част на снопа, в която, в далечната зона, е 

поместен оптичният вихър. Резултатът е представен на Фиг. 7.3 при различни отмествания на 

фокуса спрямо образеца– 0 mm и 3mm. Наблюдава се, че и в двата случая сингулярният сноп 

е добре оформен и, очевидно, оцелява в процеса на генериране на суперконтинуум. Трябва да 

се спомене, че при сравнително високи интензитети ширината на спектъра му  нараства с 

около 30% под влиянието на фазовата самомодулация. На същата фигура се вижда, че 

ширината на спектъра на вихъра е значително по-малка от тази на самия суперконтинуум, 

което води до заключението, че кохерентната част на суперконтинуума е относително слаба и 

наблюдаваният суперконтинуум не се генерира от вихъра като цяло, а, най-вероятно, е 

суперпозиция от отделни части на вихровия сноп.

 Трябва да се отбележи, че на началния етап от генерирането на кохерентната бяла 

светлина (при средна мощност от 8mW при начално разпределение с оптичен вихър и при 

6mW при крсъосани едномерни тъмни снопове) са наблюдавани оцветени интерференчни 

пръстени или линии. Тези пръстени или линии ясно могат да бъдат забелязани в синята част 

на спектрите, показани на фиг. 7.4 (b) и на фиг.7.5 (b).
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(a)                               (b)

Фиг.7 .4. Интензитетни профили на 
генерирания суперконтинуум от оптичен 
вихър  в далечната зона, при средна 
мощност от 8mW: (а) пълен цветен профил, 
(b) профил само от сините компоненти за 
по-добра видимост. Интензитети в близката 
зона при средна мощност от 22mW:(c) 
пълен цветен профил, (d) профил след 
филтър , пропускащ дълговълновите 
компоненти в спектъра.    

Фиг.7.5. Интензитетни профили на оптичния 
вихров сноп в далечната зона, при мощност 
6mW, близка до прага за генериране на 
суперконтинуум (а ) с леко учеличен 
интензитет на червените компоненти и (b) с 
инвертирани цветове - за по-добра видимост 
на кръстосаните едномерни интерференчни 
ивици - произхождащи от малък брой 
източници на бяла светлина.

  
 

    
a) b) c) d) 

    
 
 

Фиг.7.6. Разпределения на интензитета на оптичен вихър  в близката зона при ниска (0.5mW, 
горен ред) и висока мощност (22mW, долен ред), при намаляване на разстоянието между 
лещата L1 и образеца:(a) 3mm, (b) 2mm, (c) 1mm и (d) 0mm [A2]. В случай (d) се наблюдават 
ясни нестабилности при мощности над 8mW. Всеки кадър е широк по хоризонталата 360µm.

 За по-точното определяне на произхода на суперконтинуума и на причината за 

запазването на профила на оптичния вихър  в далечната зона, подробно бе изследван 

интензитетния профил на  вихъра в близката зона. Резултатите са представени на фиг 7.4 (c). 

От тях може да се направи заключението, че бялата светлина се “появява”, генерирана 

независимо, от отделни нишки на самофокусиране, от различни места по пръстена на вихъра. 
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Очевидно, тези места се определят от самофокусирането на снопа.  На фиг. 7.4 (d), след 

преминаване през филтър, изрязващ всички новогенерирани компоненти, са наблюдавани 

нишки на самофокусиране по пръстена (наричани още филаментационни нестабилности или 

горещи точки), играещи главната роля за генерирането на бяла светлина в този случай.

 Изследването на процеса на самофокусиране, тъй като е от съществено значение за 

реализиране на оптичен вихър  в бяла светлина, бе проведено чрез серия от измервания на 

интензитетните разпределения на кръстосани едномерни тъмни снопове и на оптични вихри 

в близката зона, чрез ивичен филтър  за фундаменталната дължина на вълната. Профилите за 

оптичния вихър са заснети при няколко различни отмествания на шийката на снопа спрямо 

образеца. На Фиг. 7.6 са показани сравнения между случаи на ниска мощност (0.5mW – горен 

ред) и на висока мощност (22 mW – долен ред). На снимките в линеен режим (горни редове) 

се вижда, че сингулярните снопове намаляват размера си с намаляване на разстоянието 

между лещата и образеца, докато симетрия им се запазва. В нелинейния режим (долни 

редове) те претърпяват самофокусиране, което донякъде нарушава симетрия им и води до 

формиране на нарастващ брой нишки на самофокусиране [от (a) към (d)]. Тези нишки са 

източниците на суперконтинуума, но са с много по-малък размер от този на сноповете и, 

следователно, генерираният суперконтинуум дифрагира много по-силно от самия 

фундаментален сноп. Поради тази много по-силна дифракция в далечната зона 

суперконтинуумът се наблюдава като широк фонов сноп, ограждащ фундаменталните 

сингулярни снопове. Наблюдавано е, че нишките на самофокусиране се подреждат по 

пръстена на вихъра (или по крилата на едномерните тъмни снопове-непоказано тук), т.е. по 

най-интензивната част на снопа. Точната позиция  на всяка нишка се определя от 

модулационната нестабилност на сингулярното формирование, предизвикана от вътрешния 

шум в снопа. Като се изключи известната деформация, симетрията им пак остава добре 

запазена.

 За по-подробно изучаване на динамиката на оптичен вихър в кубична нелинейна среда 

с положителна нелинейност са направени серия от числени симулации. При тях, ако 

началното му  разпределение е без пертурбации, дори и ако началният му  интензитет е 

достатъчно висок, се наблюдава свиване на светлия вихров пръстен, без разпадане 

вследствие на модулационни нестабилности. Обаче във всеки реален експеримент 

съществуват пертурбации, които могат да породят нестабилности и да инициират локално 

самофокусиране. В числените симулации това наложи допълнителното пертурбиране на 

оптичния вихър. Оказа се, че азимуталните пертурбации добре описват регистрираното в 
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експеримента, тъй като те по-добре следват модулацията на оптичния вихър, създавана и от 

компютърно-синтезирана холограма, и от дискретна фазова пластина. Числените данни 

показаха, че азимуталните пертурбации следват същата тенденция на развитие както и 

едномерните пертурбации, но за разлика от едномерните те инициират движение на 

самофокусиралите се фрагменти от центъра на снопа навън.  На фиг. 7.7. е показано, че всеки 

пертурбиран времеви срез еволюира по различен начин в пространството поради различния 

си локален интензитет.
 

 

   
 

  

     
 

t=0 t/t0=0.5 t/t0=1.0 t/t0=1.5 

Фиг.7.7. Интензитетни (горен ред) и фазови профили (долен ред) на начално азимутално 
пертурбиран вихров пръстен (лява колона) и съответните разпределения на плътността на 
енергията на изхода на нелинейната среда при локални времена (отляво надясно) t/t0=0, 0.5, 
1.0 и 1.5 [A2]. Забележете, че фазовите разпределения потвърждават наличието на оптичен 
вихър  във всеки времеви срез и, следователно, във времево-интегрираната картина. 
Показани са 5% от пълния изчислителен прозорец. Начална дълбочина на модулацията - 
5%. I(t = 0) / Isol

1D = 0.8  и  z/LDiff=0.375.

Докато в пика на импулса, т.е. в нулево локално време, отчетливо си личи разпадането на 

вихъра на филаментационни нестабилности (или на така наречените «горещи точки»), то в 

крилата на импулса модулационните нестабилности отслабват. Пръстенът на вихъра се 

разпада все по-слабо (или никак) на суб-снопове, евентуално завъртяни на различни ъгли в 

зависимост от дадения локален интензитет. Периодът на въведената 5%-на пертурбация  е 

пряко свързан с броя на суб-сноповете, на които се е разпаднал светлият пръстен на оптичния 

вихър. При κ = 4 пръстенът се разпада на 4 суб-снопа, които се въртят като подредена 

структура, обаче в настоящия раздел, за по-голяма близост до експерименталните резултати, 

сме моделирали и представили случая с период на модулация κ =12 . Представената на фиг. 

7.7 еволюция на вихровия сноп показва разпадането му при високи интензитети на 12 суб-

снопа. С намаляване на локалния интензитет, т.е. с увеличаване на локалното време, поради 

по-ниския интензитет, намалява силата на модулационните нестабилности, както това бе 
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симулирано и при кръстосаните едномерни тъмни снопове. Макар  и пръстенът на оптичния 

вихър  да деградира, в разпределението на фазата ясно се вижда (фиг. 7.7), че оптичният 

вихър се запазва. С други думи, оптичният вихър оцелява след генерирането на 

суперконтинуума и регистрирането на вихър в бяла светлина е само експериментално 

предизвикателство, но не е принципно невъзможно.
 

  

  

 Фиг.7.8. Времево-интегрирана картина на вихров пръстен в случая на двумерна 
азимутална пертурбация с 12 периода (лява колона) и 4 периода (дясна колона), при 
I(t = 0) / Isol

1D = 0.8 , на изхода на нелинейната среда (горен ред) и на разстояние z/LDiff=1.125 

зад нелинейната среда (долен ред) [A2]. 

На фиг 7.8. са показани времево-интегрираните разпределения на плътността на енергията на 

вихров пръстен. Данните потвърждават запазването на оптичния вихър  след преминаване му 

през нелинейна среда с положителна нелинейност (при доминираща нелинейност) и след 

последващо изминаване на определено разстояние зад образеца в режим на дифракция. При 

разпространение на вихър с начална азимутална перурбация с период 4, от факта, че е 

импулсът е съставен от срезове с различни локални времена, на които отговаря  различен 

интензитет, различното завъртане на суб-сноповете и времевото интегриране води, визуално, 

до 4 групи от по 3 филаментационни нестабилности по пръстена на оптичния вихър. Във 

всяко локално време, обаче, пиковете на нестабилностите са само 4. Заслужава да се 

отбележи, че числените резултати качествено потвърждават експерименталните, особено що 

се отнася до дифракционното разпространение на късо разстояние зад нелинейната среда. 
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 Изводи

 Описаните резултати показват, че първоначалните сингулярни снопове се запазват в 

процеса на генериране на суперконтинуум. Въпреки това генерираната бяла светлина се 

проявява само като обкръжаващ фон около фундаменталните оптичен вихър  или кръстосани 

едномерни тъмни снопове. Експериментите показват, че силната нелинейност води до 

образуването на нишки на самофокусиране, чието зараждане трябва да бъда контролирано, за 

да могат други процеси (като четривълновото смесване) да се проявят достатъчно силно. 

Силната дифракция на светлината от горещите точки в този експеримент е определяща за 

образуването на фон от бяла светлина, върху който се поместват наблюдаваните сингулярни 

снопове, носени в предния  и в задния фронт на импулсите. При генериране на 

суперконтинуум от голям брой филаменти  фазовото разпределение на сингулярните снопове 

не се прехвърля във фазовото разпределение на бялата светлина. Генерирането на “горещи 

точки” се дължи на модулационни нестабилности, което показват и числените симулации. 

Симулациите дават ииндикации, че при прецизен контрол на достъпните в един експеримент 

параметри, фазовите разпределения на сингулярните нелинейни снопове могат да оцелеят 

след генерирането на бялата светлина. Решаващи експериментални и теоретични 

доказателства за това са представени в следващата глава на дисертацията.

Глава 8

ГЕНЕРИРАНЕ НА БЯЛА СВЕТЛИНА В ГАЗОВИ 

СРЕДИ С ЕЛЕКТРОННА ПОЛОЖИТЕЛНА 

НЕЛИНЕЙНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ОПТИЧНИ 

ВИХРИ

  Получените резултати са публикувани в [A0,B1,C1-C4].

 В Глава 8 на дисертацията е с акцент не само върху  процесиите, обуславящи 

генерирането на суперконтинуум, но и върху  различните взаимодействия между  оптичните 

вихри при генерирането на кохерентна бяла светлина. Един от основните процеси при 

генериране на компонентите, изграждащи суперконтинуума, и същевременно процес, 
30



способен да пренася фазова информация между тях (да запазва фазовата структура на снопа), 

е четиривълновото смесване [2].  Този процес е нелинеен процес от трети порядък, при който 

три вълни с честоти ωi , ω j ,ωk( ) си взаимодействат в нелинейната среда, създавайки изходни 

вълни на честоти ωs =ωi ±ω j ±ωk( ).  Също, подобно на фазовата самомодулация и на 

фазовата крос-модулация, четиривълновото смесване се основава на ефекта на Кер и 

процесите се различават само в термини на израждане на участващите в него вълни. 

Фазовата самомодулация и фазовата крос-модулация не генерират обособени нови 

компоненти в спектъра, а дават своя принос към вече съществуващите посредством 

промяната на нелинейната добавка към показателя на пречупване (разширяване на спектъра 

на съществуващи вълни и фазови отмествания). За разлика от тях, четиривълновото смесване 

води до генериране на обособени нови спектрални компоненти.

За експериментално изследване на взаимодействието между различни оптични вихри 

(напр. с противоположни топологични заряди) в условията на генериране на кохерентна бяла 

светлина, за целта на диагностиката, като опорен сноп/импулс, се наложи да се използва 

суперконтинуум, генериран в отделна куха капиляра (HCF; hollow core fibre) с диаметър  150 

µm, пълна с Ar (p=2bar) и с дължина около 1.5m (виж фиг. 8.1.). Това се наложи заради 

нуждата от по-високи енергии на импулсите, необходими за генерирането на две различни 

фазови разпределения като напомпващи за суперконитуум. Опорният сноп бе изведен от 

първия усилвател на системата и честотата на повторение на импулсите му бе 4 kHz. Тъй 

като изследваният суперконтинуум бе генериран от импулси с честота на следване от  1 kHz, 

наложи се регистриращата CCD камера да се ползва в режим на външно тригериране, за да се 

регистрира всеки четвърти импулс.

31



Фиг. 8.1. Усъвършенствана схема за генериране на оптични вихри в бяла светлина с 
начални оптични вихри (ОВ)[A0]: M-сребърни огледала със защитно покритие; D – 
ирисова диафрагма; VL – вихрова леща; SF – дихроичен филтър, пропускащ в 
късовълновата част на спектъра; LF – дихроичен филтър, пропускащ в дълговълновата част 
на спектъра; F – неутрален филтър; BS – светоделител; FM1 – двуинчово фокусиращо 
огледало (f=250 cm); FM2 – двуинчово рефокусиращо огледало (f=4m); CCD-камера със 
зарядно свързване (Pike mod. F505B, Allied Vision Tech., 1600x1200pix, размер  на 
пиксела-6µm); SP – спектрометър (Ocean Optics 2000+). На входа на кюветата-2.2mJ/1kHz. 
Входен интерферометър на Мах-Зендер  с размери около 10x10cm. HCF – куха капиляра, 
пълна с Ar, в която се генерира бялата светлина, служеща за опорна вълна за диагностиката. 
Закъснителна линия – дължина около 18m, осигуряваща закъснение във времето от около 
62 ns. GC – газова кювета, пълна с Ar, с дължина 247cm. Разстояние от FM1 до входа на 
кюветата – 130cm. Изходна мощност отHCFслед закъснителната линия – 1W/4kHz. 
Мощност на “синия” и на “червения” ОВ в рамената на входния  интерферометър  – 1.4W/
1kHz. Мощност на снопа на входа на газовата кювета – 1.4W. 

Сноповете на двата суперконтинуума бяха прецизно припокрити в пространството с помощта 

на отраженията от входното прозорче на кюветата и симулиран външен фокус, заснеман с 

втора камера. Тъй като импулсите от кухата капиляра излизат много по-рано от системата, а 

импулсите на двата суперконтинуума трябва да се припокрият и във времето, бе изградена 

закъснителна линия с дължина около 18m, която да осигури необходимото закъснение на 

опорния суперконтинуум от около 62 ns. На този етап, за приблизително изравняване на 

оптичните пътища, бе ползван бърз pin-фотодиод с фронт на нарастване на сигнала под 1 ns. 

Следователно, на този етап, точността на изравняване на оптичните пътища бе около 30 cm. 

Прецизното припокриване на 30-фемтосекундните импулси бе извършено с микрометрична 
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транслационна масичка. 

 Получените числени резултати от десеткомпонентен модел са обощени на Фиг. 8.3. На 

всеки кадър  са представени около 10% от пълния изчислителен прозорец. Очакваните 

трансформации [33,34] на топологичните заряди m на напомпващите ОВ снопове в 

процесите на четиривълново смесване  ωs =ωi +ω j −ωk са  ms =1+1−1=1. Това означава, че, 

при тесноивично напомпване, в новогенерираните компоненти трябва да се съдържат ОВ, 

носещи единични топологични заряди. На Фиг. 8.3 ясно се вижда, че не във всички крайни 

компоненти са се зародили оптични вихри със същия топологичен заряд. Причината е във 

въртенето на фазовия профил на оптичния вихър  при разпространението по дължината на 

средата, в относително ниската ефективност на нелинейно преобразуване (в газ) и във 

фазовата зависимост на нелинейния процес на четиривълново смесване. Числените 

симулации показаха, че в случая на широкоивично напомпване, т.е. когато повече компоненти 

са приети в началото на симулацията да са интензивни, процесът се стабилизира и всички 

новогенерирани оптични вихри са с еднакъв топологичен заряд. На фиг. 8.2 ясно се вижда, че 

пръстените на оптичните вихри не са симетрични. Това се дължи на натрупването на фазова 

разлика, породена от различните дължини на вълните на компонентите. Също се забелязва, 

че коефициентът на преобразуване намалява с отдалечаване от така наречената виртуална 

спектрална компонента при тесноноивично напомпване. (Прехвърлянето на енергията 

вследствие на четиривъловото смесване отслабва с отдалечаване от напомпващите 

компоненти, които са най-близки до централната зона на спектъра).  При широкоивичното 

напомпване картината е подобна, обаче, изхождайки от това, че тук има повече интензивни 

компоненти отколкото при тесноивичното напомпване, влиянието на фазовата 

самомодулацията и на фазовата крос-модулацията се засилва. На по-късен етап (на по-голяма 

дължина на разпространение) може да се достигне до катастрофално самофокусиране и до 

теоретична невалидност (ненадеждност) на числения  метод. По тази причина в симулациите 

винаги бе следено и за това каква е скоростта на нарастване на пиковете, за да не се наруши 

приближението на бавноизменящите се амплитуди, в което приближение е валиден 

създаденият аналитичен модел. 
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Фиг. 8.2. Резултати от десетвълновия модел в Ar за напомпващи снопове с оптични вихри с 
еднакви топологични заряди, с обозначени дължини на начало на симулацията, свободно 
разпространение до входа на нелинейната среда, нелинейно разпространение на една 
нелинейна дължина и последващо свободно разпространение на една дифракционна 
дължина до равнината на регистриране на разпределенията. Нечетни редове – плътност на 
енергията, четни редове – фазови разпределения. 

 На фигура 8.4 се виждат интерферограми на генерираните оптични вихри в 

спектрален интервал, по-широк от 400 nm, при централна дължина на вълната от 800 nm, 

където, за по-лесна идентификация на оптичните вихри, определени зони са оградени в 

кръгчета. (Вихрите са еднократно-заредени, но поради това, че сигналните снопове 

интерферират със свои реплики в диагностичния интерферометър  (не както е на 

усъвършенстваната схема от фиг. 8.1.), се регистрират, формално, два вихъра.) 

Спектърът на генерираната бяла светлина, заедно със спектрите на входния импулс и 

на изходния импулс при отсъствие на нелинейна среда, са показани на Фиг. 8.3. В 

експеримента, за да може спектърът по-близко да наподобява този на две напомпващи вълни, 

в обособени спектрални интервали бе използван акустооптичен модулатор  от тип DAZZLER 
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и спектърът на фемтосекундните импулси бе разцепен на две компоненти. От данните се 

вижда, че известно разширяване на спектъра се получава и само в прозорчетата на газовата 

кювета (вследствие на нелинейни процеси от трети порядък), но бялата светлина произлиза 

основно от нелинейните процеси в газа (Ar; p=1.77 bar на Фиг. 8.3). 

Подробно бяха анализирани разпределенията на плътността на енергията на 

еднократно-заредените ОВ след изхода на нелинейната среда в лявото (L) и в дясното рамо 

(R) на диагностичния интерферометър  на Мах-Зендер. В спектралния интервал около 750 nm 

(т.е. относително близо до напомпващите компоненти) структурата на светлия пръстен на 

оптичния вихър  се оказа добре съхранена, а с отдалечаване от нея все повече се офомят 

разкъсвания на пръстена в резултат на модулационна нестабилност и генериране (на начален 

етап) на нишки на самофокусиране. Наличието на такава модулационна нестабилност в среда 

с положителна Керова нелинейност и в режим на нормална дисперсия на груповата скорост е 

известен ефект и проявяването му  при високите интензивности на оптичното поле в този 

експеримент не е изненада[А2]. 

 С оглед на положителните резултати при генерирането на суперконтиннум от еднакво-

заредени оптични вихри, за потвърждение на експерименталните и числените резултати 

също бе разгледана експериментално и възможността за генериране на кохерентна бяла 

светлина с еднотипни заряди, но по-високи от единица. Данните от експеримента показаха 

сходна еволюция на тази на оптичните вихри с единичен топологичен заряд. 

Фиг. 8.3. Спектрално разпределение на 
интензитета на входа на нелинейната среда 
(черна крива), на изхода на евакуирана 
газова кювета (синя крива) и в случая на 
генериран супеконтинуум в Ar (p=1.77bar).
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Фиг. 8.4. Експериментални данни за еднократно-заредени оптични вихри (виж текста).

 Нека да приемем, че азимуталното нарастване на фазата около точковата фазова 

дислокация на ОВ в посока, противоположна на часовниковата стрелка, означава 

топологичен заряд mj=+1. Такъв вихър  ще обозначаваме като положително зареден, а при 

обратното азимутално нарастастване на фазата – отрицателно зареден. Следователно, 

очакваната трансформация на топологичните заряди на напомпващите ОВ в процесите на 

четиривълново смесване ωs =ω1 +ω1 −ω2 и ωk =ω2 +ω2 −ω1, в стойности на топологичен 

заряд, може да бъде записано като ms1 = −1( )+ −1( )− 1( ) = −3  и ms1 = 1( )+ 1( )− −1( ) = 3.  Така, 

при тесноивично напомпване, двата близки сигнала до централните два напомпващи снопа 

трябва да носят противоположни трикратни топологични заряди. При следващата каскада 

от четривълновия процес може да се породят и взаимодействия от типа ωs2 =ωs +ωs −ω2   и/

ωk2 =ωk +ωk −ω1,  което, записано чрез топологичните заряди, е ms2 = −3( )+ −3( )+ 1( ) = −5 и  

mk2 = 3( )+ 3( )− 1( ) = 5.  Това показва, че с отдалечаване от цетъра на спектъра може да се 

генерират вихри, чиито топологичен заряд нараства с отдалечаването от центъра. Породените 

нови вихри ще са нечетно топологично заредени. Това ясно се вижда на Фиг. 8.5. Различна 

става картината, ако двете напомпващи интензивни компоненти са отместени от централната 

зона на спектъра, както е представено на Фиг. 8.5. При подобна ситуация взаимодействията 

стават различни, защото в центъра на спектъра се появат компоненти с нулев топологичен 
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заряд (ефективно – Гаусови снопове) и тогава между  компонентите с нечетен топологичен 

заряд се появят серия от компоненти с четен заряд, което е по-близко до експериментално 

реализираната постановка. Тъй като ОВ с топологични заряди, по-високи от единица, са 

нестабилни по отношение на пертурбации и по отношение на наличието на втори сигнален 

сноп, високозаредените ОВ (трикратно, петкратно и т.н.) се разпадат на еднократно заредени. 

Това също добре се вижда на фазовите разпределения на сигналните снопове, показани на 

Фиг. 8.5. Въпреки че сърцевините на разпадналите се вихри все още силно се припокриват, 

трите и повече точкови фазови дислокации се раздалечават с нарастване на разстоянието на 

разпространение. При широкоивично напомпване ситуацията леко се променя. Вместо само в 

съседните две компоненти на централните да се генерират оптични вихри с тройни 

топологични заряди, и в техните съседни и по-отдалечени компоненти се наблюдават тройни 

топологични заряди, а по-високо заредените компоненти се отместват по-далече от центъра 

на спектъра.  
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Фиг. 8.5. Резултати от десетвълновия модел в Ar, за напомпващи снопове с оптични вихри 
с противоположни топологични заряди, с обозначени дължини на начало на симулацията, 
свободно разпространение до входа на нелинейната среда, нелинейно разпространение на 
една нелинейна дължина и последващо свободно разпространение на една дифракционна 
дължина до равнината на регистриране на разпределенията. Нечетни редове – плътност на 
енергията, четни редове – фазови разпределения.

 В екперименталната постановка за регистриране на суперконтинуум в случай на 

напомпащи снопове с оптични вихри с противоположни заряди (фиг. 8.1.), чрез използване на 

филтри са подбрани “червеният” ОВ да е на централна дължина на вълната 815nm, а 

“синият” – около 770 nm. При така разположени интензивни напомпващи компоненти от 

аналитичните модели бе предсказано страничната компонента, която ще носи трикратно-

заредени оптични вихри, да бъде в интервала 700nm -750nm. Този сравнително широк 

интервал се дължи на факта, че спектърът е разделен (с помощта на дихроични филтри) на 

две интензивни области с ниско интензивна област между  тях и предаването на енергията 

посредством четривълновото смесване ще се стреми първо да повиши енергията в 

централната ниско интензивна област и след това ще се наблюдава засилен пренос на енергия 

към крилата на спектъра. Освен това този сноп с ефективно нулев заряд, който се наблюдава 

в цетралната нискоинтензивна област, е полезен от гледна точка на регистрирането на 

нечетно-заредени вихри. Причината е, че генерираните нечетно-заредени вихри, които са 

очаквани, се отместват спектрално един спрямо друг, като между  тях се появат, като 

следствие на четривълновото смесване, двукратно или четно заредени оптични вихри. 

 Експериментално беше изследвана и зависимостта на качеството на генерирания 

суперконтинуум от налягането на газа, тъй като то влияе върху  силата на нелинейността на 

средата. 
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Фиг. 8.6. Изходен спектър  след евакуирана кювета (черна крива) и при налягане на Ar 
р=2.2bar (червена крива). Вертикална прекъсната линия – ръбът на филтъра, пропускащ в 
късовълновата зона, ползван за селектиране на новогенерираните компоненти под 750 nm. 
Приемайки “червено” напомпване на 804 nm и “синьо” напомпване на 775 nm, първият 
порядък на процеса на четиривълново смесване трябва да попада в близост до 750 nm, 
което мотивира защо бе избран точно този филтър. Това, разбира се, е само груба оценка, 
защото спектърът на напомпването съдържа два пика  със значителни ширини и 
цитираните дължини на вълните съответстват на максимумите им. Двата спектъра са 
нормирани на една и съща стойност на енергията.

 При налягане на газа р=1bar, при което, съобразно предишните резултати, няма 

съществено развитие на модулационни нестабилности, бяха регистрирани успешно 

различните порядъци на каскадност на процеса на четиривълново смесване, предсказани от 

описания десетвълнов мпдел. Представителни данни за това са показани на Фиг. 8.7, а 

спектърът на генерирания суперконтинуум е представен на Фиг. 8.6.

 Тук е мястото да се подчертае, че при генерирането на суперконтинуум, както се 

оказва, процесът на четиривълново смесване играе решаваща роля със своята каскадност. 

Макар  и да е съпроводен от фазова самомодулация и фазова крос-модулация, именно този 

каскаден процес позволява спектралното разширяване, покриващо целия видим спектър. 

Ползването на оптични вихри в описаните и в други подобни експерименти позволява (виж 

фиг. 8.7) да се въведат фазови маркери, с помощта на които да се идентифицира каскаден 

процес от кой порядък съществено обогатява спектъра в определена спектрална област.
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Фиг. 8.7. Интерференчни картини, показващи генериране на трикратнно, петкратно и 
седемкратно заредени оптични вихри, при налягане от 1 bar, доказващи първи, втори и 
трети порядък на каскадност на четривълновото смесване.

Фиг. 8.7. Интерференчни картини, показващи генериране на трикратнно, петкратно и 
седемкратно заредени оптични вихри, при налягане от 1 bar, доказващи първи, втори и 
трети порядък на каскадност на четривълновото смесване.

Фиг. 8.7. Интерференчни картини, показващи генериране на трикратнно, петкратно и 
седемкратно заредени оптични вихри, при налягане от 1 bar, доказващи първи, втори и 
трети порядък на каскадност на четривълновото смесване.

 Тази е една друга възможна ситуация, която също и в известен смисъл обяснява 

зараждането на  оптични вихри с четни топологични заряди в случая с тесноивичното 

напомпване, отместено от центъра, при разпространение на оптични вихри с различни 

топологични заряди. В този случай единият от напомпващите снопове е избран да е 

фундаментален Гаусов сноп, а другият е оптичен вихър с единичен топологичен заряд. 

Резултатите от анализа на тази ситуация са сумирани на Фиг. 8.8 в случая на тесноивично 

напомпване. В този случай от едната страна спрямо централните две компоненти в спектъра 

ще се генерират вихри с топологичен зарят 2 и по-висок, а от другата с -1 и по-ниски. Това 

ясно може да се види на фазовите профили на сигналните снопове, показани на четните 

редове с техните фазови разпределения на (Фиг. 8.8). Като резултат от действието на 

процесите на фазова самомодулация, фазова крос-модулация и четиривълново смесване, 

Гаусовият напомпващ сноп се модулира както по амплитуда, така и по фаза, но не придобива 

топологичен заряд. При идеалните начални условия в тази числена симулация двукратно- и 

по-високо заредениете оптични вихри се предсказва, че са стабилни. 
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Фиг. 8.8. Резултати от десетвълновия  модел в Ar, за напомпващи снопове с оптичен вихър и 
с Гаусов сноп, с обозначени дължини на начало на симулацията, свободно разпространение 
до входа на нелинейната среда, нелинейно разпространение на една нелинейна дължина и 
последващо свободно разпространение на една дифракционна дължина до равнината на 
регистриране на разпределенията. Нечетни редове – плътност на енергията, четни редове – 
фазови разпределения.

  Изводи

 При генериране на суперконтинуум от входни снопове/импулси с оптични вихри, с 

отчитане на процеси на четривълново смесване, се потвърдиха експериментално и 

теоретично очакваните трансформации на топологичният заряд в новогенерираните 

спектрални компоненти. В случай на оптични вихри с еднакви топологични заряди се 

наблюдава генерация на сигнални снопове, носещи оптични вихри със същия топологичен 

заряд. При напомпащи оптични вихри с различни топологични заряди експериментално се 

потвърдиха аналитично получените резултати за каскадно генериране на многозарядни 

оптични вихри в новогенерираните спектрални компоненти, като във всяка една каскада 

правилото за трансформация на зарядите следва това на преобразуването на честотите.
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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Теоретичните анализи показаха, че влиянието на нелокалността върху разпространението 

на снопове в кубични нелинейни среди е качествено подобно на влиянието на 

дифракцията и може да се обозначи като „нелинейна дифракция”. Аналитично бе 

показано, че нелокалността води до нарастване на интензитета, необходим за 

самофокусиране (или за индуцирано фокусиране), а при по-високи стойности на 

нелокалния отклик може да се очаква невъзможност за постигане на солитонно 

разпространение [A5,B5,C9].

2. За първи път бе доказано (експериментално и с числени симулции), че оптични вихрови 

диполи с дробен топологичен заряд контролирано могат да водят (отклоняват) сигнални 

светли снопове във фоторефрактивни нелинейни среди с положителна нелинейност 

[A4,B4,C8].

3. В нелинейни среди с отрицателна нелинейност квази-безкрайните вихрови диполи 

(диполи, много по-дълги от ширината на фоновия сноп) еволюират в едномерни тъмни 

пространствени солитони. Единичен полу-безкраен дипол с дробен топологичен заряд 

развива змиевидна нестабилност в близост до единия си край. За първи път е показано, 

че, зависимост от фазовите им профили, четири паралелни полу-безкрайни дипола, 

формиращи, в началото, две тъмни нишки, могат да еволюират в два различни вида 

“разклонителя”. Тези вълноводни структури са в състояние частично да пренасочат 

фронтално и перпендикулярно разпространяващи се пробни оптични снопове с различни 

ефективности на разклоняване [A1].

4. Теоретични резултати показаха, че при липса на пертурбации сингулярните снопове 

запазват фазовата си структура в процеса на генериране на суперконтинуум. 

Експериментите в твърдотелна среда (CaF2) показаха, че силната нелинейност води до 

образуването на нишки на самофокусиране, чието зараждане трябва да бъдe 

контролирано, за да могат други процеси (като четиривълново смесване) да се проявят 

достатъчно силно. При това първо експериментално генериране на суперконтинуум от 

оптичен вихров сноп с голям брой филаменти бе установено, че фазовото разпределение 

на сингулярните снопове не се прехвърля във фазовото разпределение на бялата светлина 

[A2,A3,B2,B3,C5-C7].
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5. Симулациите на базата на разработени оригинални многовълнови модели на 

четиривълново смесване в присъствие на фазова самомодулация и фазова крос-модулация 

предсказаха, че при прецизен контрол на достъпните в един експеримент параметри, 

фазовите разпределения на сингулярните нелинейни снопове могат да се прехвърлят в 

генерираната бялата светлина. При първото известно експериментално генериране на 

суперконтинуум с входни снопове с оптични вихри се потвърдиха теоретично очакваните 

трансформации на топологичния  заряд в новогенерираните спектрални компоненти. Те 

следват правилата за трансформациите на честотите на фотоните [A0,B1,C1-C4].

a) В случая на оптични вихри с еднакви топологични заряди се наблюдава генерация 

на сигнални снопове носещи оптични вихри със същия топологичен заряд.

b) При напомпващи оптични вихри с различни топологични заряди експериментално 

се потвърдиха числените резултати за каскадно генериране на многозарядни 

оптични вихри в новогенерираните спектрални компоненти. Доказано е, че 

ползването на оптични вихри позволява да се въведат фазови маркери, с помощта на 

които да се идентифицира каскаден процес от кой порядък съществено обогатява 

спектъра в определена спектрална област на суперконтинуума.
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ЛИЧНИ ПРИНОСИ КЪМ ПРЕДСТАВЕНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ

1.В Глава 4 (публикации [A5,B5,C9]): моделиране на разпространение на сноп или на двойка 

снопове (пробен и напомпващ) посредством вариационен метод в среди с относително слаба 

нелокалност, до получаване на изрази за критичните стойности на прараметрите на 

нелокалност и на аналитичен запис на изразите на мощността, нужна за самофокусиране или 

индуцирано фокусиране при съосен режим на разпространение, както и за условията за 

индуцирано привличание и отблъскване при евлюцията им в несъосен режим на 

разпространение; числено решаване на системите от обикновени диференциални уравнения 

и графично оформяне на резултатите.

2.В Глава 5 (публикации [A4,B4,C8]): разработване на числен модел за съвместно 

разпространение на напомпващ сноп, носещ фазова дислокация от смесен тип и пробен 

светъл сноп във фоторефрактивна среда; числени симулации; обработка на експериментални 

данни и графично оформяне на резултатите.

3.В Глава 6 (публикация [A1]): разработване на числени модели за разпространение на 

пробни снопове в предварително записана вълноводна структура, при разпространение на 

снопове, носещи смесени дислокации от тип “ръб-спирала”, за двата случая на навлизане във 

вълновода - фронтално и перпендикулярно; графично оформяне на резултатите.

4.В Глава 7 (публикации [A2,A3,B2,B3,C5-C7]); разработване на числен модел за пакетно 

пресмятане на независими нелинейни урванения от Шрьодингер тип за различни срезове от 

времевия профил на импулс, разпространяващ се среда с положителна нелинейност, носещ 

във фазовото /амплитудното си разпределние фазови сингулярности/ тъмни снопове. Времево 

интегриране на резултатите и графичното им оформяне. 

5.В Глава 8 (публикации [A0,B1,C1-C4]): разработване на числени модели за еволюцията на 

4, 10 и 28 компоненти от спектралния  профил на импулс, носещ оптичен вихър  (вихри) в 

твърдотелна и в газова среда с положителна електронна нелинейност от трети порядък. 

Моделите са нетривиални и отчитат влиянието на фазова самомодулация, фазова крос-

модулация и четиривълново смесване между/върху  напомпващите и новогенерираните 

спектрални компоненти. Моделирах ситуациите на взаимодействия на оптични вихри с 

еднакви топологични заряди (еднократни и двукратни), с противоположни топологични 

заряди и с Гаусови снопове. Численото моделиране предшестваше и инициира започването 



на експериментите, които впоследствие ги потвърдиха. По време на експериментите бяха 

провеждани паралелни числени симулации. Към момента на предзащитата на настоящата 

дисертацията работя (във финална фаза) върху ръкопис на нова статия. 
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