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Nedifraguojančių ir dispersiškai neplintančių laze-
rio šviesos impulsų generavimas ir matematinis aprašy-
mas tiesinėje dispersinėje terpėje yra viena iš aktualių
šiandienos klasikinės optikos temų. Šiuo metu esan-
čios technologijos leidžia sukurti trumpus, siekiančius ke-
lių femtosekundžių trukmes, nedifraguojančius impulsus,
kurių aprašymui yra sukurta keletas modelių (X bangos,
Beselio X impulsai, sufokusuotos židinio modos (angl.
Focus Wave modes, trump. FWM) ir kt.) [1, 2]. Pastarasis
modelis yra bendriausias nedifraguojančio impulso apra-
šymas visoje medžiagos dispersijos srityje. Viena iš įdo-
mių FWM savybių yra galimybė valdyti impulso grupi-
nį greitį. Priklausomai nuo kampinės dispersijos didumo,
grupinis greitis gali būti didesnis, mažesnis, lygus šviesos
greičiui ar net neigiamas [3, 4].

Šiame darbe aptariamos tiesinės, azimutinės ir ra-
dialinės poliarizacijos vektorinės sufokusuotos židinio
modos ir jų sklidimas tiesinėje dispersinėje terpėje – BK7
stikle. Sufokusuotos židinio modos sudarytos iš skirtingo
dažnio Beselio pluoštų superpozicijos. Impulsai aprašomi
skaitiškai integruojant (1) formulę.
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kur S(ω) – impulso dažnių spektras, M0(r ;ω) – vektori-
nisω dažnio pluoštas, t – laikas. Tam, kad FWM impulsas
sklistų dispersine terpe nepasireiškiant impulso dispersi-
jai, turi būti suformuojama impulso kampinė dispersija
t.y. kiekvienas ω dažnio Beselio pluoštas turi būti for-
muojamas su Beselio kūgio kampu, tenkinančiu sąlygą:
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kur n(ω) – medžiagos lūžio rodiklis, c – šviesos greitis,
V ir γ – pasirenkamos konstantos. Parametro V fizikinė
prasmė – impulso grupinis greitis. Gauti radialinės po-
liarizacijos elektrinio lauko E = M impulso skirstiniai
parodyti 1 pav. ir 2 pav.

1 pav. Radialinės poliarizacijos FWM elektrinio lauko
|E | skersinis skirstinys. Linijos parodo elektrinio lauko

kryptį.

2 pav. Radialinės poliarizacijos FWM elektrinio lauko
|E | išilginis skirstinys.

Radialinės poliarizacijos impulsas turi didesnę išilginę
elektrinio lauko komponentę lyginant su tiesinės poliari-
zacijos impulsu. Išilginės elektrinio lauko komponentės
(Ez) santykio su skersine komponente [Er = (E2

x+E2
y )

1/2]
priklausomybė nuo laisvai pasirenkamų V ir γ parametrų
parodyta 3 pav.

3 pav. Ez/Er santykio priklausomybė nuo V ir γ
parametrų radialinės poliarizacijos FWM.

Kaip matyti iš 3 pav. pluošto elektrinio lauko komponen-
čių santykis didumas gali būti keičiamas parinkus Beselio
kūgio kampą ir impulso kampinę dispersiją.

Darbe taip pat aptariamos vektorinių impulsų truk-
mės priklausomybė nuo V ir γ parametrų bei impulso
transformacijos sklindant tiesine dispersine terpe.
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