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Úvod 

 

 Mikroštruktúrne optické vlákna, ktoré sa označujú aj ako MOF (z angl. Microstructured 

Optical Fiber), výrazne prispeli k rozvoju vláknovej optiky v posledných desaťročiach. Vďaka 

silnej lokalizácii svetelného poľa v mikro – rozmeroch sa MOF stali zaujímavým médiom aj na 

zosilnenie nelineárnej optickej interakcie svetla nad rámec možností konvenčných vlákien. 

Ďalšou výhodnou vlastnosťou týchto typov optických vlnovodov z hľadiska nelineárnej optiky 

je možnosť tvarovania ich základných prenosových vlastností optimalizovaním použitého 

materiálu a dizajnu mikroštruktúry. 

 MOF priniesli novú dimenziu aj do oblasti využívania dvojjadrových optických vlákien 

(DC MOF – z angl. Dual – Core Microstructured Optical Fiber). Vďaka väzbe medzi optickými 

poľami v jednotlivých jadrách vlákna sa dajú dvojjadrové vlákna využiť ako deliče, 

multiplexory alebo ako plne optické prepínače. Práve plne optické prepínanie je v súčasnosti 

veľmi rozsiahlo študovanou oblasťou v informačných technológiách, pretože takýto typ 

prepínania umožňuje prevádzkovanie sietí s prenosovými rýchlosťami na úrovni Tbit/s. 

Väzbové vlastnosti dvojjadrových vlákien vykazujú dvojlomný charakter, tvarovateľný tiež 

pomocou dizajnu mikroštruktúry, čo umožňuje riadenie svetelného poľa aj pomocou zmien 

jeho polarizačného stavu. Vďaka tomuto javu sa dá pomocou DC MOF zabezpečiť optické 

prepínanie medzi výstupnými portami vlákna aj v lineárnom režime: otáčaním roviny 

polarizácie vstupného žiarenia. V nelineárnom režime sú DC MOF vhodnými kandidátmi pre 

plne optické prepínanie signálu medzi jadrami pomocou zmien vstupnej intenzity, zaujímavé 

sú aj z hľadiska spektrálnych transformácií prenášaného elektromagnetického poľa.  

Dizertačná práca je zameraná na vplyv vstupnej polarizácie laserových impulzov na 

prerozdeľovanie signálu medzi výstupnými portami v lineárnej oblasti, pričom je polarizačne 

vyšetrované optické pole aj na výstupe z jadier vlákna. V nelineárnej oblasti sme pracovali 

s novou vzorkou vysoko nelineárneho DC MOF, čo nám umožnilo pracovať v nelineárnej 

oblasti už pri vstupných energiách impulzov na úrovni pár nanojoulov. V práci je teoreticky 

predstavený a experimentálne demonštrovaný koncept eliminácie asymetrie vlákna pomocou 

nastavenia vstupnej energie. Porovnávajú sa pritom prenosové charakteristiky jednotlivých 

vzoriek na základe selektívnej excitácie oboch vláknových jadier. Analýzou výstupných dát 

získaných pri rôznych vlnových dĺžkach vstupných impulzov je študovaný vplyv disperzie 

vlákien, pričom sú odhalené aj možnosti nelineárneho prepínania jednotlivých spektrálnych 

zložiek medzi jadrami. 
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1 Ciele dizertačnej práce 

 

1. Experimentálne vyšetrovanie polarizačne riadeného delenia femtosekundových impulzov 

medzi jadrami DC MOF a polarizačných vlastností svetelného poľa za vláknom s cieľom 

presnejšieho popisu komplexného šírenia a zvýšenia kontrastu delenia. 

2. Experimentálne štúdium intenzitne a polarizačne indukovaného plne optického prepínania 

signálu medzi jadrami použitím novej generácie DC MOF so zvýšenou nelinearitou pri 

nižších vstupných energiách ako 10 nJ. 

3. Teoretické štúdium nelineárneho šírenia ultrakrátkych laserových impulzov 

v dvojjadrových fotonických štruktúrach prostredníctvom numerických simulácií. 

 

2 Dvojjadrové mikroštruktúrne optické vlákna 

 

Dvojjadrové mikroštruktúrne optické vlákna sú zväčša tuholátkové sférické vlnovody, 

ktoré vo svojom priereze obsahujú pravidelnú mikroštruktúru so striedavým indexom lomu. Vo 

svojom priereze obsahujú dve oddelené jadrá pozdĺž celého vlákna (Obr. 1a).  

a)  b)  

Obr. 1.  a) Schematické znázornenie prierezu dvojjadrového mikroštruktúrneho optického vlákna,                

b) vývoj interferencie symetrického a antisymetrického supermódu pri ich súčasnom šírení sa 

dvojjadrovým vláknom. 

 

Napriek tomu, že žiarenie je primárne vedené v jadre vlákna, časť žiarenia prechádza aj za 

hranice jadra a vytvára okolo neho evanescentné pole. V prípade, že sú jadrá od seba dostatočne 

vzdialené, jednotlivé jadrá sa správajú ako samostatné vlnovody, v ktorých sa žiarenie šíri bez 

vzájomného ovplyvňovania. V prípade, že sú jadrá dostatočne blízko, dochádza k prekrytiu 

evanescentných polí okolo oboch jadier a vzniká medzi nimi optická väzba κ. Táto väzba má 

X-pol. 

 

 

 

Y-pol. 
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za následok prenos energie medzi jednotlivými jadrami, ktorý má v prípade dostatočne dlhého 

vlákna periodický charakter a je charakterizovaný pomocou väzbovej dĺžky LC. Väzbová dĺžka 

LC predstavuje najkratšiu vzdialenosť pozdĺž osi vlákna, na ktorej dôjde k maximálnemu 

prenosu energie z jedného jadra do druhého (Obr. 1b). Na opis šírenia žiarenia v dvojjadrovom 

vlákne sa používajú dve teórie: teória viazaných módov (CMT – z angl. Coupled Mode Theory) 

a teória supermódov [1]. Vývoj elektromagnetického poľa vo vlákne je výsledkom superpozície 

(interferencie) jednotlivých supermódov (Obr. 1b). 

2.1 Polarizačné vlastnosti DC MOF 

 

 V prípade dokonale symetrickej dvojjadrovej mikroštruktúry existujú štyri 

fundamentálne supermódy – symetrický (párny) a antisymetrický (nepárny) (Obr. 1b) pre 

obidva význačné ortogonálne smery polarizácie. Vo všeobecnosti majú všetky 4 supermódy 

rôzne konštanty šírenia β, a práve táto vlastnosť je dôležitá pri študovaní polarizačných deličov, 

ktoré je možné výhodne použiť na riadenie optického signálu. Pri naviazaní žiarenia 

s frekvenciou ω a ľubovoľnou polarizáciou do jedného z jadier vlákna dochádza vďaka 

dvojlomu k polarizačnému rozpadu žiarenia na dve navzájom ortogonálne zložky (v smere osi 

X a Y). Na základe teórie supermódov tieto dva oddelené signály následne oscilujú medzi 

jadrami vlákna s rôznou periódou v dôsledku rôznych konštánt šírenia jednotlivých 

supermódov. Je možné zvoliť takú dĺžku vlákna L, pri ktorej bude žiarenie X-polarizácie končiť 

dominantne v jednom jadre a žiarenie Y-polarizácie dominantne v druhom jadre. Čiže 

v prípade symetrickej štruktúry dvojjadrové vlákno umožňuje skonštruovať prvok 

polarizačného deliča [2].  

Na zabezpečenie činnosti polarizačného deliča je možné použiť metódu optimalizácie 

dĺžky vzorky vlákna, kedy sa pre danú frekvenciu hľadá taká dĺžka vlákna, na ktorej dochádza 

k rozdeleniu jednotlivých polarizácií do jednotlivých jadier. Druhou možnosťou optimalizácie 

polarizačného deliča je hľadanie vhodnej frekvencie žiarenia pre danú dĺžku vlákna. Pri použití 

preladiteľného alebo širokospektrálneho zdroja žiarenia je optimalizácia frekvencie 

výhodnejšia ako optimalizácia dĺžky vlákna, lebo nevyžaduje rezanie vlákna s presnosťou na 

úrovni zlomkov väzbovej dĺžky. Vyšetrovanie DC MOF ako polarizačného deliča v lineárnom 

režime bolo jednou z hlavných cieľov práce a predstavuje významnú časť experimentálnej 

činnosti. Na obr. 2 je demonštrovaný teoretický vývoj oscilácie intenzity pre obidva 

ortogonálne smery polarizácie a pre excitačnú vlnovú dĺžku 1550 nm a vstupnú polarizáciu 45°, 
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kde pri dĺžke vlákna približne 3,26 mm došlo k úplnému rozdeleniu jednotlivých signálov 

medzi jadrami [2]. 

 

Obr. 2.  Teoretická závislosť oscilácie intenzity medzi jadrami DC MOF od dĺžky vlákna pre 

excitačnú vlnovú dĺžku 1550 nm a pre obidva smery polarizácie. 

 

2.2 Nelineárny smerový prepínač 

 

 Aj požiadavka na rýchly prenos informácií a nahradzovanie elektronických zariadení 

optickými podnietili nelineárny optický výskum vlákien. Napriek sľubným predikciám takéto 

zariadenia ešte neboli demonštrované experimentálne. Nelineárny smerový prepínač (NLDC) 

je optické zariadenie, ktoré umožňuje plne optické prepínanie medzi výstupnými portami na 

základe zmien vstupnej intenzity žiarenia.  

 

a)  

Obr. 3  Realizácia nelineárneho prepínania v dvojjadrovom vlákne s dĺžkou Lc: a) pri nízkom výkone 

dominuje neexcitované jadro, b) pri vysokom výkone dominuje excitované jadro. 

 

b) 
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Ak budeme predpokladať iba jednojadrovú excitáciu, fázový posun naviazaného žiarenia bude 

vyvolaný primárne v excitovanom jadre. To má za následok nelineárne vyvolanú asymetriu 

dvojjadrovej štruktúry, čo sa prejaví ako zníženie väzby medzi jadrami. Ak je dĺžka prepínača 

na úrovni nepárneho počtu väzbových dĺžok, v prípade signálu s nízkou intenzitou dôjde vďaka 

väzbe medzi kanálmi k jeho prenosu do neexcitovaného jadra. Pri zvýšení vstupného výkonu 

na kritickú hodnotu sa dá dosiahnuť taký stav, aby boli výstupné intenzity v oboch jadrách 

rovnaké. V prípade signálu s vysokou intenzitou je väzba medzi jadrami ešte viac nelineárne 

eliminovaná a signál vychádza dominantne z excitovaného jadra. Schematické znázornenie 

procesu nelineárneho prepínania je na obr. 3.  

 Nelineárny prepínač ako plne optické zariadenie bol prvýkrát teoreticky navrhnutý v 

roku 1982 použitím kontinuálneho žiarenia a konvenčného optického vlákna [3]. Napriek 

početným teoretickým prácam potvrdzujúcich možnosť účinného solitónového prepínania, sú 

podmienky na experimentálnu realizáciu ťažko dosiahnuteľné použitím konvenčných 

optických vlákien. Preto sa pozornosť zamerala na vyšetrovanie nelineárneho prepínania 

použitím MOF. Tvarovanie disperzie a väzbových charakteristík pomocou zmien dizajnu 

mikroštrukúry MOF zvýhodňuje jeho použitie pri NLDC v solitónovom režime. 

3 DC MOF ako polarizačný delič v lineárnom režime 

 

Vyšetrovanie vzorky DC MOF ako polarizačného deliča v lineárnom režime šírenia 

prebiehalo v Laboratóriu femtosekundovej spektroskopie Medzinárodného laserového centra 

v Bratislave. Schematické znázornenie aparatúry použitej pre experimentálnu realizáciu je na 

obr. 4. Femtosekundový laserový zdroj Menlo C – Fiber A je vláknový laserový systém, ktorý 

generuje 64 fs impulzy s energiou na úrovni 3 nJ pri opakovacej frekvencii 100 MHz. 

Emitované spektrum je v oblasti 1550 nm so šírkou spektra 71 nm v polovici maxima. Na 

naviazanie žiarenia do vlákna bol použitý mikroobjektív (MO) so 40x zväčšením, ktorý bol 

umiestnený na posuvnom stojane ThorLabs Nanomax – TS umožňujúcom pohyb vo všetkých 

troch karteziánskych smeroch s presnosťou 20 nm. Za vláknom sa nachádzal achromatický 

mikroobjektív s 50x zväčšením, pomocou ktorého bol vytvorený zväčšený obraz výstupného 

čela vlákna s cieľom selektívneho monitorovania obidvoch jadier. Žiarenie vychádzajúce z 

jednotlivých jadier bolo zavedené do zberného optického vlákna spektrometra s cieľom 

registrácie výstupných spektier z oboch jadier. Popri každom spektrálnom zázname bol 

výstupný signál odrazený použitím zrkadla na sklápacom stojane na čip infračervenej (IČ) 

kamery za účelom sledovania priestorového rozloženia integrálnej intenzity. Spektrálna 
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citlivosť IČ kamery aj spektrometra je v rozsahu 900 – 1700 nm. Vstupnú rovinu kmitov 

elektrického poľa impulzov sme nastavovali polvlnovou doštičkou (λ/2) pred vstupným 

mikroobjektívom. Po optimalizácii naviazania žiarenia do jedného z jadier vlákna bol za 

výstupný mikroobjektív zaradený polarizátor v otočnom stojane, pomocou ktorého bolo 

polarizačne analyzované výstupné pole z jednotlivých jadier. Na základe teórie sme boli 

zameraní na optimalizáciu excitačnej vlnovej dĺžky pri nezmenenej dĺžke vlákna a za týmto 

účelom boli zostrojené aj spektrálne 3D mapy. Tento prístup je výhodnejší z praktického 

hľadiska, keďže v širokom spektre lasera je možné nájsť presné hodnoty vlnovej dĺžky vhodné 

na účinné polarizačné delenie pri danej dĺžke vlákna. Táto metóda je výhodnejšia v porovnaní 

s postupným rezaním vlákna s jemnými krokmi, čo je technicky veľmi náročná úloha. 

 

 

Obr. 4  Schematické znázornenie experimentálnej aparatúry použitej pri vyšetrovaní polarizačných 

vlastností DC MOF. 
 

 

Najlepšie polarizačné výsledky boli dosiahnuté pri použití vlákna s dĺžkou  25 mm [4]. 

S cieľom demonštrácie reálnej funkcie polarizačného deliča sme analyzovali charakter 

polarizačného delenia pri postupnom otáčaní vstupnej polarizácie medzi polohami X-                  

a Y-polarizácie. Takýmto postupom bol stanovený optimálny uhol vstupnej polarizácie s 

hodnotou 78°, pri ktorej bola demonštrovaná funkcia polarizačného deliča. Na obr. 5 je 

znázornená závislosť integrálnej intenzity a závislosť extinkčného pomeru od uhla natočenia 

polarizátora. Rozdiel extinkčných pomerov medzi extremálnymi hodnotami v tomto prípade 

nadobúda hodnotu 22 dB s prislúchajúcou uhlovou vzdialenosťou 93,6°. Spektrálna analýza 

v podobe 3D mapy je znázornená na obr. 6. Spektrálnou analýzou bola stanovená optimálna 

vlnová dĺžka 1568 nm, pri ktorej dosahoval rozdiel extinkčných pomerov hodnotu 30,1 dB s 

uhlovou vzdialenosťou 92,4°.  
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Obr. 5  Závislosť integrálnej intenzity jednotlivých jadier a závislosť extinkčného pomeru medzi 

excitovaným a neexcitovaným jadrom od uhla natočenia polarizátora pri optimálnom uhle vstupnej 

polarizácie 78°. 

 

 

Obr. 6  Spektrálne rozlíšený extinkčný pomer medzi excitovaným a neexcitovaným jadrom  v 

závislosti od uhla natočenia polarizátora s prierezom pre najvhodnejšiu vlnovú dĺžku 1568 nm 

v prípade optimalizovanej vstupnej polarizácie s hodnotou 78°. 

 

 

4 Nelineárna eliminácia asymetrie vo vysoko nelineárnom DC MOF 

 

Na vyšetrovanie eliminácie asymetrie bolo použité vlákno z novej generácie DC MOF 

s hexagonálnym tvarom mikroštruktúry a zvýšeným nelineárnym indexom lomu (Obr. 1a). 

Vlákno bolo vyrobené v Inštitúte technológií elektronických materiálov (ITME) vo Varšave. 
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V praxi obidve jadrá vlákna vykazujú mierne odlišné efektívne indexy lomu effn  a nesúlad 

medzi konštantami šírenia je označený ako δa vyjadrujúci mieru asymetrie pri zvolenej vlnovej 

dĺžke. Pri dostatočnej asymetrii je možné definovať tzv. rýchle jadro (s menšou hodnotou 

konštanty šírenia) a pomalé jadro (s väčšou hodnotou konštanty šírenia). Asymetria zároveň 

bráni efektívnemu prenosu energie medzi jadrami. Ak budeme predpokladať kladnú Kerrovu 

nelinearitu, impulz naviazaný do rýchleho jadra zníži nesúlad medzi efektívnymi indexmi lomu 

jednotlivých jadier podľa ( ) InnIn NLL + . Pri vhodnom nastavení intenzity impulzov dôjde 

k ich vyrovnaniu a eliminácii asymetrie. Situácia sa otočí, ak je impulz naviazaný do pomalého 

jadra. V tom prípade na základe rovnakého princípu dochádza k dodatočnému zvýšeniu 

efektívneho indexu lomu v pomalom jadre, a teda k ešte väčšiemu nesúladu medzi jadrami, čo 

spôsobí úplné zamedzenie väzby. 

Vysoko nelineárne vzorky DC MOF boli experimentálne vyšetrované použitím 

aparatúry podobnej tej na obr. 4 . Ako zdroj femtosekundových laserových impulzov bol 

použitý Yb:KGW regeneratívny zosilňovač (RZ) čerpaný Yb:YLF oscilátorom. RZ generuje 

250 fs impulzy na vlnovej dĺžke 1030 nm s opakovacou frekvenciou 3 kHz a energiou 150 µJ. 

Tieto impulzy konvertované pomocou generácie druhej harmonickej frekvencie na vlnovú 

dĺžku 515 nm sa následne používali na čerpanie dvojprechodového optického parametrického 

zosilňovača (OPA). Pri použití čerpacej vlnovej dĺžky 515 nm je možné prelaďovanie vlnovej 

dĺžky jalovej vlny OPA v rozsahu 1500 – 1900 nm. Impulzy jalovej vlny s maximálnou 

energiou 3 µJ zachovávajú opakovaciu frekvenciu zdroja 3 kHz, dochádza však k ich časovému 

skráteniu približne na hodnotu 100 fs. Rozsah vlnových dĺžok 1500 – 1900 nm bol zvolený s 

cieľom minimalizácie vplyvu tretieho rádu disperzie, ktorý hrá dôležitú rolu pri šírení 

ultrakrátkych impulzov. Na experimentálne štúdium boli použité vzorky s dĺžkami 6 a 10 mm, 

zohľadňujúc snahu používania sub – centimetrových dĺžok vzoriek pri zachovaní pohodlnej 

manuálnej manipulácie s nimi. Samotná experimentálna realizácia spočívala v postupnom 

zvyšovaní energie v rozsahu 0,5 – 10 nJ pri selektívnej excitácii obidvoch jadier pre obidva 

význačné smery polarizácie. Pre každú hodnotu energie bol urobený kamerový záznam 

výstupného čela vlákna pomocou kamery a záznam obidvoch spektier pochádzajúcich 

z jednotlivých jadier. Takáto komplexná séria experimentálnych záznamov bola získaná pri 

excitačných vlnových dĺžkach 1500, 1600, 1700 a 1800 nm. 
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4.1 Pozorovanie nelineárnej eliminácie asymetrie 

 

 Keďže experimentálne vyšetrovanie eliminácie asymetrie v oboch vzorkách prinieslo 

veľký súbor výsledkov, v ďalšom texte budú prezentované iba tie, ktoré najlepšie demonštrujú 

kľúčové javy [5]. Nelineárna eliminácia asymetrie vlákna bola pozorovaná už aj na základe 

kamerových záznamov, ktoré predstavujú záznamy integrálnej intenzity širokospektrálneho 

žiarenia pochádzajúce z jednotlivých jadier. Na obr. 7 je znázornené priestorové rozloženie 

intenzity na výstupe dvojjadrového vlákna vzorky dĺžky 10 mm pri excitácii pomalého jadra 

(Obr. 7a) a rýchleho jadra (Obr. 7b) pri energiách impulzov 0,5 nJ,  4 nJ a 10 nJ. Excitačná 

vlnová dĺžka bola 1600 nm a nastavená vstupná Y-polarizácia. 

Na základe výsledkov excitácie pomalého jadra (Obr. 7a) sa ukázalo, že postupné 

zvyšovanie energie spôsobuje iba nárast integrálnej intenzity bez pozorovateľného výstupu 

z neexcitovaného jadra. Kvôli neprítomnosti žiarenia v neexcitovanom jadre v prípade 

všetkých excitačných energií a pre obidva smery polarizácie je možné tvrdiť, že medzi jadrami 

došlo pri týchto experimentálnych podmienkach k zamedzeniu väzby. Odlišná situácia nastáva 

v prípade excitácie rýchleho jadra (Obr. 7b). Zvyšovanie excitačnej energie spôsobuje zvýšenie 

výstupnej integrálnej intenzity pochádzajúcej z neexcitovaného jadra. Pozorovateľné výstupné 

žiarenie sa po prvýkrát objavilo pri excitačnej energii 4 nJ a pri 10 nJ už intenzitné maximum 

v neexcitovanom jadre presiahlo polovicu intenzitného maxima v excitovanom jadre. 

 

Obr. 7  a) Excitácia pomalého jadra – bez pozorovania neexcitovaného jadra. b) Excitácia rýchleho 

jadra – pri zvyšovaní energie sa zväčšuje podiel integrálnej intenzity v neexcitovanom jadre.  

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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Podobné asymetrické chovanie bolo pozorované pri väčšine meraní nezávisle na vzorke, 

vstupnej polarizácii a excitačnej vlnovej dĺžke. Vysvetlenie týchto výsledkov je priamočiare: 

v prípade excitácie pomalého jadra zvyšovanie energie spôsobuje aj zvyšovanie asymetrie 

medzi jadrami na základe Kerrovho javu, čím dochádza medzi nimi k zhoršeniu väzby. Na 

druhej strane je možné excitáciou rýchleho jadra nelineárne eliminovať asymetriu, čím 

dochádza k vylepšeniu väzby medzi jadrami a k následnému zvyšovaniu prenosu energie. 

 Pri zachovaných excitačných podmienkach pre kamerové záznamy boli zaznamenávané 

aj spektrá pochádzajúce z jednotlivých jadier, ktoré sú pre zvolené energie znázornené                       

na obr. 8.  

 

Obr. 8  Spektrálne závislosti výstupných spektier pre rôzne energie excitačných impulzov, ktoré boli 

registrované oddelene z (hore) excitovaného a (dole) neexcitovaného jadra v prípade excitácie (vľavo) 

pomalého jadra a (vpravo) rýchleho jadra. Vzorka dĺžky 10 mm, excitačná vlnová dĺžka 1600 nm,    

Y-polarizácia.  

 

 Porovnaním grafov spektier z excitovaných jadier na obr. 8 (hore) je jasne vidieť, že 

v prípade excitácie rýchleho jadra sú dosiahnuté nižšie spektrálne intenzity a menšie rozšírenia 

spektier. Tento jav je typickým príkladom nerecipročného chovania medzi excitáciou pomalého 

a rýchleho jadra, kedy práve v druhom prípade dochádza k väčším prenosom energie do 

neexcitovaného jadra. Tento jav potvrdzujú aj grafy spektier pochádzajúce z jednotlivých 
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neexcitovaných jadier na obr. 8 (dole). Experimentálne pozorovania sú v súlade s teóriou, ktorá 

predpovedá väčšiu pravdepodobnosť prenosu energie do neexcitovaného jadra pri excitácii 

rýchleho jadra v porovnaní s prípadom excitácie pomalého jadra. 

Netriviálnym javom je však vznik spektrálneho maxima v okolí vlnovej dĺžky 1775 nm 

v neexcitovanom jadre, ktoré je voči dominantnému spektru posunuté k väčším vlnovým 

dĺžkam a má s ním porovnateľné intenzity. Toto spektrálne maximum nebolo pozorované 

v prípade excitovaného jadra a vykazuje červený posun pri zvyšovaní vstupnej energie. Tento 

jav je možné vysvetliť na základe numerických simulácií, ktoré boli vytvorené ku grafom na 

obr. 8 a ktoré sú zobrazené na obr. 9 pri rovnakých excitačných podmienkach.  

 

Obr. 9  Simulované spektrálne závislosti výstupných spektier pre rôzne energie excitačných impulzov 

oddelene z (hore) excitovaného a (dole) neexcitovaného jadra v prípade excitácie (vľavo) pomalého 

jadra a (vpravo) rýchleho jadra. Vzorka dĺžky 10 mm, excitačná vlnová dĺžka 1600 nm, Y-polarizácia. 

 

Kvalitatívna zhoda medzi experimentálnymi a numerickými výsledkami je zrejmá: 

simulačné výsledky poskytujú rovnaký obraz o ultrarýchlom solitonickom šírení v jadrách 

vlákna ako experimentálne výsledky. V prípade excitácie rýchleho jadra (Obr. 9 vpravo) je 

šírka spektier menšia v excitovanom jadre, pričom je zároveň demonštrovaný aj lepší prenos 

energie do neexcitovaného jadra a posun spektier do červenej oblasti s rastúcou energiou. 
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Ďalším potvrdeným javom je výrazná časť spektra v oblasti väčších vlnových dĺžok v 

neexcitovanom jadre. 

Na základe všetkých simulačných výsledkov je zdrojom tohto javu fáza solitónového 

šírenia po procese rozpadu pôvodného solitónu vyššieho rádu, kedy sa po rozpade 

fundamentálne solitóny šíria vzájomne oddelene v časovej doméne. Malá časť ich spektrálnej 

intenzity sa dostáva do neexcitovaného jadra aj v prípade excitácie pomalého jadra. Táto časť 

spektra v oblasti väčších vlnových dĺžok má v neexcitovanom jadre výrazné maximá z dôvodu 

rastúcich hodnôt efektívneho väzbového koeficientu pre rastúcu vlnovú dĺžku, čo spôsobuje 

lepší prenos medzi jadrami už aj v lineárnom režime. V prípade excitácie rýchleho jadra sa však 

táto časť spektra zvýrazní ešte viac, keďže niektoré fundamentálne solitóny v príslušnej 

spektrálnej oblasti viac alebo menej eliminujú asymetriu medzi jadrami a prenášajú tak svoju 

energiu do neexcitovaného jadra. Po prenose však solitóny ostávajú uväznené v neexcitovanom 

jadre, pretože ich prenos späť do excitovaného jadra už nie je možný kvôli zamedzenej väzbe. 

Ostatné fundamentálne komponenty ostávajú dominantne v excitovanom jadre, pretože majú 

nevyhovujúce špičkové intenzity, a teda nespĺňajú podmienku eliminácie. Preto dochádza iba 

k čiastočnému prenosu ich energie do neexcitovaného jadra.  

4.2 Demonštrácia nelineárneho prepínania s vysokým kontrastom 

  

 Analýza prepínania pozostávala z vyhodnotenia extinkčných pomerov (ER) 

v decibeloch (dB) medzi spektrálnymi intenzitami zaznamenanými z jednotlivých jadier pre 

všetky vstupné energie (E). Extinkčný pomer je definovaný na základe vzťahu  

𝐸𝑅(𝐸, 𝜆) = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝐼𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛é(𝐸,𝜆)

𝐼𝑛𝑒𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛é(𝐸,𝜆)
)                                           (1) 

a reprezentuje dekadický logaritmus pomeru výstupných intenzít z excitovaného 

a neexcitovaného jadra v prepočte na decibely. Kladné hodnoty ER predstavujú dominanciu 

intenzity v excitovanom jadre, dominancia neexcitovaného jadra je charakterizovaná 

negatívnymi hodnotami ER.  

Na základe výsledkov na obr. 10 je možné pozorovať silné spektrálne rozširovanie 

hlavne v smere nižších vlnových dĺžok v excitovanom jadre podobne ako v predošlom prípade 

(Obr. 8 vpravo). Takisto sú pozorované aj značne užšie spektrá v okolí excitačnej vlnovej dĺžky 

v neexcitovanom jadre. To opäť potvrdzuje princíp prenosu energie fundamentálnych solitónov 

najmä v okolí centrálnej vlnovej dĺžky. Keďže celkový komplexný proces rozpadu a šírenia 
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solitónov formuje spektrá v jednotlivých jadrách, je možné na obr. 10a a 10b pozorovať veľa 

výrazných úzkospektrálnych maxím pri vyšších vstupných energiách.  

 

Obr. 10  Výstupné spektrá z a) excitovaného, b) neexcitovaného jadra pre zvolené vstupné energie a   

c) 3D mapa extinkčných pomerov v závislosti od vlnovej dĺžky a energie. Graf vložený na pravej 

strane 3D mapy predstavuje závislosť extinkčného pomeru od vstupnej energie pre optimálnu vlnovú 

dĺžku 1788 nm. 10 mm dlhá vzorka excitovaná Y-polarizovanou vlnovou dĺžkou 1800 nm.  

 

Tieto maximá sa vyskytujú v spektrách v excitovanom aj neexcitovanom jadre, a preto 

je možné na 3D mape (Obr. 10c) nájsť úzke spektrálne oblasti, kde sa mení dominancia jadier 

pri porovnaní dvoch špecifických vstupných energií. Táto zmena dominancie jadier predstavuje 

nelineárne prepínanie. Avšak vo väčšine prípadov je nelineárne prepínanie možné identifikovať 

iba na okraji spektra, kde sú intenzity jednotlivých spektier z aplikačného hľadiska veľmi nízke. 

Tento jav je možné pozorovať aj na 3D mape na obr. 10c, ktorá obsahuje veľa vlnových dĺžok, 

v rámci ktorých sa mení farba mapy extinkčných pomerov vo vertikálnom smere z modrej na 

žltú/oranžovú, teda znamienko ER sa mení zo záporného na kladné. V niektorých prípadoch v 

okolí centrálnej vlnovej dĺžky je však možné identifikovať nelineárne prepínanie s vhodnými 

spektrálnymi intenzitami. Najlepšie výsledky prepínania prezentované na obr. 10 sú v okolí 

vlnovej dĺžky 1788 nm s rozdielom extinkčných pomerov 23 dB dosiahnuté zmenou vstupnej 
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energie z hodnoty 1 nJ na 3 nJ. Ak vezmeme do úvahy priemernú účinnosť naviazania                    

C = 32%, prepínanie bolo dosiahnuté zmenou naviazanej energie z hodnoty 0,32 nJ na 0,96 nJ, 

teda na sub – nanojoulovej škále. Pozitívnou vlastnosťou tohto prepínania je aj symetrické 

rozmiestnenie maximálnych hodnôt ER okolo nulovej hodnoty zobrazenej na obr. 10c 

prerušovanou čiarou, čiže použiteľný optický signál vychádza z oboch jadier pri oboch 

prepínacích energiách. Na druhej strane, v prezentovaných výsledkoch dochádza k 

nelineárnemu prepínaniu iba v rámci veľmi úzkej spektrálnej oblasti (1788 nm ± 3 nm), ktorá 

obsahuje iba malú časť naviazanej energie. Štruktúrované spektrá a úzke spektrálne oblasti sú 

dôsledkom vysokého solitónového čísla, ktoré je dané najmä vysokou hodnotou nelineárneho 

indexu lomu použitého skla. 

 Najdôležitejším výsledkom prezentovaného štúdia je, že sme úspešne experimentálne 

realizovali ultrarýchle prepínanie medzi jadrami DC MOF s použitím rádovo nižších energií v 

porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami. Tento úspech bol dosiahnutý hlavne vďaka použitiu 

vysoko nelineárneho skla na výrobu vlákna.  

Záver 

  

 Táto dizertačná práca bola venovaná riadeniu šírenia femtosekundových impulzov v 

dvojjadrových mikroštruktúrnych optických vláknach v lineárnom a v nelineárnom režime. 

Hlavným zámerom práce bolo experimentálne vyšetrovanie rozdelené na dve tematické časti.  

Prvá časť bola venovaná štúdiu polarizačného delenia medzi jadrami DC MOF v 

lineárnom režime šírenia. Úpravou vstupnej polarizácie na hodnotu 78° bolo možné pozorovať 

funkciu polarizačného deliča s uhlovou vzdialenosťou 92,4° s rozdielom extinkčných pomerov 

30,1 dB pri vlnovej dĺžke 1568 nm.  

V druhej experimentálnej časti práce sme sa venovali teoretickým a experimentálnym 

možnostiam eliminácie asymetrie a nelineárnemu prepínaniu femtosekundových impulzov 

medzi jadrami vysoko nelineárneho vlákna. Najlepšie prepínacie výsledky boli dosiahnuté pri 

použití vzorky dĺžky 10 mm, kedy pri optimálnej vlnovej dĺžke 1788 nm bolo dosiahnuté 

prepínanie s rozdielom extinkčných pomerov 23 dB zmenou naviazanej energie z 0,32 nJ na 

0,96 nJ. Významným prínosom tohto výsledku je prepínanie nad 20 dB v oblasti excitačnej 

vlnovej dĺžky, čo doteraz nebolo experimentálne demonštrované. 
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Summary 

 

Presented dissertation thesis discusses steering possibilities of femtosecond laser pulses 

between individual cores of dual – core microstructured optical fiber in linear and nonlinear 

regime, respectively. We present theoretical concept of polarization splitting in linear and 

switching in nonlinear regime, which is driven by change of polarization state and energy of 

the input radiation, respectively. Dissertation thesis deals with complex experimental 

examination of input polarization state changes influence on linear splitting between the cores. 

Output optical field behind the fiber is also analyzed with aim of examination of polarization 

splitting behavior and possibilities of its optimization. In experimental part of the thesis we also 

deal with analysis of nonlinear asymmetry elimination between the fiber cores, its influence on 

nonlinear switching and we compare individual processes also to results of numerical 

simulations. In both, linear and nonlinear regime, proper wavelengths of the broadband laser 

radiation are identified, at which the splitting and switching evolve with the best contrast. 
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