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Kreivomis trajektorijomis sklindantys pluoštai yra
neseniai pademonstruoti šviesos pluoštai, kurie, dėl savo
unikalios savybės sklisti bet kokiomis išlenktomis trajek-
torijomis, susilaukė didelio dėmesio įvairiose srityse. To-
kių pluoštų taikymai pademonstruoti šviesos lakštų mik-
roskopijai, optiniam dalelių manipuliavimui bei lazeri-
niam mikroapdirbimui [1, 2]. Norint suformuoti krei-
va trajektorija sklindantį pluoštą reikia moduliuoti Gauso
pluošto bangos frontą tam tikra faze, paprastai tai atlieka-
ma naudojantis erdviniu šviesos moduliatoriumi (spatial
light modulator), tačiau jie yra gana brangūs bei pasižy-
mi žemu optinės pažaidos slenksčiu, todėl nėra optimalūs
taikymui medžiagų apdirbimo tikslais. Pastaraisiais me-
tais stebima pasaulinė didelės galios (> 100 W) femto-
sekundinių lazerių atsiradimo tendencija [3, 4]. Tokioms
lazerinėms sistemos aukščiau aptarti pluošto manipulia-
vimo metodai bus praktiškai nepritaikomi, taigi atsiranda
didelis poreikis naujų, alternatyvių pluošto manipuliavi-
mo metodikų kūrimui bei tyrimams.

Šiame darbe tirta alternatyvi kreiva trajektorija
sklindančių pluoštų formavimo metodika pasitelkiant iš
stiklo išpjautas dvinares fazines kaukes. Naudojantis fem-
tosekundiniu lazeriu tokias kaukes galima pagaminti grei-
tai ir nesudėtingai, taip pat, kadangi pagamintos iš stik-
lo, jos turi daug aukštesnį pažaidos slenkstį nei erdviniai
šviesos moduliatoriai, taigi tokio tipo fazines kaukes būtų
galima taikyti ir didelės galios femtosekundinėms siste-
mos. Fazinių kaukių formos buvo apskaičiuotos pasitel-
kiant kreivomis trajektorijomis sklindančių pluoštų geo-
metrinės optikos interpretaciją, šiuo metodu galima su-
kurti fazines kaukes, kuriomis suformuoti pluoštai sklinda
iš anksto pasirinktomis išlenktomis trajektorijomis.

Minėtos fazinės kaukės buvo gaminamos iš 0, 1 mm
storio silikatinio stiklo, tam tikrose vietose išabliuojant
kiaurymes stiklo bandinyje. Eksperimentai atlikti įmo-
nės "Šviesos Konversija" gamybos femtosekundiniu laze-
riu "Carbide". Per taip apdirbtą stiklo plokštelę praleidus
Gauso pluoštą, jo bangos frontas yra faziškai moduliuoja-
mas tam tikru dydžiu, dėl atsiradusio lūžio rodiklio skir-
tumo tarp kiaurymės (oras , n ' 1) ir likusios plokštelės
dalies (stiklas, n ' 1, 5). Taip moduliuoto šviesos pluošto
komponentai užlinksta skirtingais kampais ir konstrukty-
viai interferuoja pagal iš anksto parinktą sklidimo trajek-
toriją. Pagamintomis kaukėmis suformuoti pluoštai buvo
registruojami su ant poslinkio staliuko įtvirtinta CCD ka-
mera. Pluoštai sklido pagal iš anksto parinktą trajektori-
ją ir, per 300 mm sklidimo, statmenose koordinatėse už-
linksta 0, 55 mm. Eksperimento rezultatai gerai sutampa
su teoriškai modeliuotais rezultatais. Toks pluošto skli-

dimo trajektorijos manipuliavimas ateityje gali būti taiko-
mas tūrinių modifikacijų rašymui bei jų ėsdinimui skaid-
riose terpėse, siekiant suformuoti kanalus pagal kreivas
trajektorijas. Taip pat potencialus tokių pluoštų taikymas
medžiagų abliacijos eksperimentuose, kuriuose siekiama
kontroliuoti formuojamos įpjovos pasvirimo kampą.

1 pav. Pluošto formavimo schema. Kreiva trajektorija
sklindantis pluoštas suformuojamas praleidus Gauso

pluoštą per iš stiklo išpjautą fazinę kaukę.
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