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Abstract

The photoinduced anisotropy in azobenzene side-chain polymers is characterized
in two ways: by numerical solution of the rate-equations which is based on the
extended model of Pedersen et al.; and by an approximate analytical expression,
the response function. The results explain the usefulness of the theoretical formu-
lae derived earlier by Kakichashvili for other kind of photoanisotropic materials,
which are widely used in polarization holographic models. The response function
depends on exposure time for a given intensity, and describes the saturation of
anisotropy with time and intensity. The material constants introduced in the ap-
proach are expressed by proper microscopic quantities. Feasibility of the treated
methods was investigated by comparison with results of polarization holographic
experiments. Agreement with experimental results proves usefulness of both de-
scriptions for different applications.
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Bevezetés 2

Bevezetés

Az ebben a dolgozatban ismertetésre kerülő munkát a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Atomfizika Tanszékén végeztem, mint az Optilink Rt.
ösztöndíjasa. A téma az említett cég és tanszék közti együttműködés keretében
folyó holografikus optikai memória kártya író és olvasó rendszer fejlesztéséhez
kapcsolódik. Ebben a rendszerben a tároló anyag a tervek szerint egy azo-benzol
csoportot tartalmazó oldalláncos poliészter lesz. A holografikus adattárolásra le-
het̋o legalkalmasabb anyag kutatása, fejlesztése jelenleg is folyik a dániai RISØ
Nemzeti Laboratóriumban. Az én feladatom az anyagok fényre adott válaszának,
a következ̋o fejezetekben részletesebben ismertetett hatásnak az elméleti model-
lezése, vizsgálata volt.

Az anyag fényre adott válaszának, a háttérben meghúzódó folyamatoknak,
mélyebb összefüggéseknek az ismerete – ha csak a gyakorlati szempontokat néz-
zük – két okból lényeges. Egyrészt erre szükség lehet magának a holografikus
rendszernek a tervezése során. Másrészt az ezzel kapcsolatos vizsgálatok tám-
pontot nyújthatnak az adattárolás szempontjából a jelenleginél jobb tulajdonsá-
gokkal rendelkez̋o anyagok fejlesztéséhez. (Ugyanez természetesen elmondható
más, nem az adattároláshoz kapcsolódó esetleges alkalmazások esetén is.) Az azo-
benzol tartalmú anyagokkal foglalkozó irodalomban főként kísérleti eredménye-
ket találhatunk, amelyek az előbbiekben említett problémák megoldásában hasz-
nálhatóak ugyan, de a megfelelő elméleti összefüggéseket nem pótolhatják.

A felhasználás szempontjából különösen lényeges kérdés, hogy hogyan befo-
lyásolja az anyag válasza a hologramok adattárolás szempontjából fontos paramé-
tereit. Ezek: elérhető diffrakciós hatásfok, az írási sebesség, törölhetőség; ezen-
kívül érdekesek lehetnek az anyag egyéb tulajdonságai is, például az anyagban
létrehozott változások (így a hologramok és az adatok) hosszú idejű stabilitása, és
még sorolhatnánk.

A következ̋okben az 1. fejezetben áttekintem az adattárolásra alkalmazni kí-
vánt effektussal kapcsolatos, a szakirodalomban megtalálható eredményeket, is-
mert problémákat. Majd az ezután következő 2–3. fejezetekben a saját eredmé-
nyeimet ismertetem.
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1. Irodalmi áttekintés

Az anyagokban fény hatására bekövetkező változásokról, jelenségekről alkotott
ismereteink napjainkban is egyre gyarapodnak. Az utóbbi években sokan tanul-
mányozták az anyagot alkotó molekulák – fény hatására történő – irány szerinti
rendez̋odésével kapcsolatos jelenségeket. Egy ilyen jelenségcsoportot takar a fo-
toanizotrópia szó, amely lehet fény által keltett kettőstörés, dikroizmus vagy az
anyag egyéb makroszkópikus tulajdonságában jelentkező anizotrópia. A fotoa-
nizotrópiát (fény által keltett dikroizmust és kettőstörést) el̋oször Fritz Weigert
figyelte meg 1919-ben ezüst-klorid rétegeken, majd egyéb a korabeli fényképezés-
ben használatos anyagokban [1]. Az effektust ezért szokás Weigert-effektusnak is
nevezni.

Az elmúlt évszázadban nagyon sok más anyagban is kimutatták ezt az ef-
fektust. Így például kalkogenid üvegekben [2–10], amelyeket elsősorban a foto-
sötétedés jelensége miatt tartanak érdekes optikai, holografikus anyagoknak [10,
11]; optikai szálakban [12, 13]; bakteriorodopszin filmekben [14]; és azo-benzol
csoportot tartalmazó polimerekben, amelyek ennek a dolgozatnak is a tárgyát ké-
pezik. A jelenség felfedezése óta eltelt majd egy évszázad ellenére, még ma sem
mondhatjuk el az itt felsorolt anyagok egyikéről sem, hogy tökéletesen ismer-
nénk a háttérben meghúzódó mikroszkópikus folyamatokat, azok szerepét. A
különböz̋o anyagokban jelentkező fotoanizotrópiában biztosan közös az, hogy
anizotróp fizikai objektumok: molekulák, molekula-részletek, vagy molekula-
csoportoknak az irányítás szerinti eloszlása torzul el az anyagban, ezeknek bi-
zonyos fokú irány szerinti rendezettsége jelenik meg az anyag mérhető anizotró-
piájaként.

A fotoanizotróp hatásnak, a fotoanizotróp anyagoknak az optikai adattárolás
[15–23] mellett számos más lehetséges alkalmazása is felmerült, itt megemlíthet-
jük az optikai fázis-konjugálást [24, 25], az optikai képfeldolgozást [26, 27] és az
optikai modulátorok, kapcsolók készítését [28]. Mi ezek közül azonban csak az
optikai adattárolással, ill. az esetünkben annak alapját képező polarizációs holog-
ráfiával fogunk foglalkozni.

Kakichashvili a 70-es években megmutatta, hogy a fotoanizotrópiát mutató
anyagok alkalmasak hologramok rögzítésére [29]. Az így rögzített hologramok
nemcsak a tárgyhullám amplitúdójáról és fázisáról, hanem annak a polarizáci-
ójáról is tartalmaznak információt (erről bővebben majd az 1.3. fejezetben lesz
szó). Kakichashvili többféle anyaggal is kísérletezett: a fényképezésben is alkal-
mazott ezüst-klorid filmekkel, szervetlen üvegekkel, valamint festékekkel [30].
Megadott egy olyan összefüggést is, amely alkalmas az indukált anizotrópia jel-
lemzésére [31]. Ezt az összefüggést – és azokat a megfontolásokat, gondolatokat,
amelyekb̋ol kiindulva levezette – kés̋obb majd alaposabban is ismertetjük, itt egy-
előre csak azok lényeges elemeire szorítkozunk. Kakichashvili megfontolásainak
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1. ábra.Az azo-benzol két izomerje

a lényege az volt, hogy a fotoanizotrópiát mutató anyagokat alkotó molekulák
optikailag anizotrópak, így a polarizált fénnyel való kölcsönhatás következtében
a molekulák energiájához egy az irányításuktól függő járulék adódik. Ennek a
tagnak a hatása a molekulák irány szerinti eloszlásának az eltorzulásában mu-
tatkozik meg, amelyet a kísérletező a molekulák optikai anizotrópiája miatt az
anyag törésmutatójának, abszorpciójának, vagy esetleg egyéb jellemzőjének az
anizotróp megváltozásaként észlel. Ezenkívül feltételezte, hogy ez az eltorzí-
tott eloszlás valamilyen módon „belefagy” az anyagba, így a keltett anizotrópia
a megvilágítás megszűnte után is megmarad. Egyik alapvető hiányossága ennek
a modellnek és az így származtatott összefüggésnek, hogy nem ad számot az ani-
zotrópia id̋obeli kialakulásáról, fejl̋odésér̋ol. A másik probléma az, hogy a (fény
és anyag közötti) kölcsönhatási energia „rugalmas” (nem-disszipatív) részének a
szerepe – bár lehet ennek is szerepe [32, 33] – a számunkra fontos anyagokban
nem olyan jelent̋os. Úgy tűnik, hogy az előző bekezdésben említett anyagokban is
az abszorpciónak van lényeges szerepe. Például bizonyos kalkogenid üvegekben
(amorf-szelén, As2S3, As2Se3) [6, 8] kísérletileg is igazolták, hogy abszorpció
hatására a szomszédos láncok között keresztkötések alakulhatnak ki, más kötések
pedig felszakadhatnak. Az abszorpció valószínűsége függ a kötések irányításától,
így elég hosszú idejű megvilágítás után a fény polarizációjának megfelelő irányí-
tású láncból több lesz az anyagban és ez jelentkezhet az anyag tulajdonságainak
az anizotróp megváltozásaként.

Todorov és Nikolova kezdett el olyan anyagokat alkalmazni a polarizációs
holográfiában [34–37], amelyekben a fotoanizotróp jelenség az anyagban lévő
molekulák fotoizomerizációján alapszik. Bizonyos molekuláknak többféle szer-
kezeti izomerje is lehet. A számunkra fontos esetekben kettő, ezeket a molekula
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2. ábra.A transz-cisz fotoizomerizáció kétféleképpen mehet végbe az azo-benzol
molekula (lásd az 1. ábrán) esetén: rotációval (az−N = N− azocsoport körül),
ill. inverzióval (a benzol-gyűrűk és a nitrogén atomok által meghatározott síkban
történ̋o elfordulás). A diagramról az is látható, hogy a molekula visszakerülhet a
transz állapotba valamilyen köztes állapoton keresztül anélkül, hogy cisz szerke-
zetűvé alakulna (Rau, [39]).

transz ill. cisz izomerjeinek (1. ábra) nevezzük (de példának okáért a bakterioro-
dopszin molekulának több izomerje is van [14, 38]). A fotoizomerizáció során
(1,2. ábrák) a molekulák egy foton abszorbeálásával gerjesztett állapotba kerül-
nek, majd onnan sugárzásmentes átmenettel egy a gerjesztés előtti izomert̋ol el-
térő szerkezetű izomerré alakulhatnak át, de az is előfordulhat, hogy szerkezet-
váltás nélkül kerülnek vissza a gerjesztés előtti állapotba [39]. Az abszorpció
valószínűsége függ a megvilágító fény polarizációjától és a molekula irányításá-
tól. Mivel a szerkezetváltozás nyilvánvalóan együtt jár a molekula elmozdulá-
sával, valamint a környezetében tartózkodó molekulák elmozdulásával, ezért egy
sor transz-cisz, cisz-transz izomerizáció után valamivel több molekulát kell talál-
junk olyan irányítással, amelyre az izomerizáció valószínűsége minimális, mint
amennyit a megvilágítás előtt találhattunk volna ilyen irányítással. Az így eltor-
zult irányítás szerinti eloszlás vezet a makroszkópikus mértékben is észlelhető
anizotrópiához. Todorovék első anyagaiban a fotoizomerizációra képes molekula
(metilvörös és metilnarancs, mindkettő azo-benzol csoportot tartalmazó festék)
csak adalék volt, amelyet poli-vinil-alkoholhoz (PVA) [35, 36] illetve poli-metil-
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3. ábra. A folyadékkristályos P6a12 és az amorf E1aP monomerjeinek transz
izomerjei. Mindkét polimer esetén az oldalláncban helyezkedik el az 1. ábráról
már ismert azo-benzol csoport.

metakriláthoz (PMMA) [34] kevertek. Az indukált kettőstörés nagymértékben a
polarizált fény hatására rendeződött festékmolekulák által torzított polimermát-
rixban létrejött feszültségi kettőstörésnek volt tulajdonítható.

Kés̋obb megjelentek azok az anyagok is, amelyekben az azo-benzol csoport
már nemcsak adalék, hanem a polimer monomerjének egy részlete [40]. Ezek
az anyagok általában oldalláncos polimerek. Az azo-benzol csoport maga az ol-
dalláncban található, erre láthatunk két példát a 3. ábrán.1 Az anyagok fázisa

1Az E1aP és a P6a12 polimerek neveinek első betűi arra a f̋oláncban két O atom között elhe-
lyezked̋o csoportra utalnak (E-etil, ill. P-propil), amelyhez az oldallánc kapcsolódik. Az utolsó
betű (P), illetve szám (12) a főlánc másik tagjára utal, amely az E1aP esetén egyftalilcsoport(an-
golul phtalil), ill. egy 12 szénatomot tartalmazó lánc. A nevekben a második helyen álló számok
1, ill. 6 azt mutatják, hogy az azo-benzol csoportot hány szénatomot tartalmazó lánc kapcsolja a
főlánchoz. Végül aza betű mindkét névben az azobenzol csoport „szabad” végéhez kapcsolódó
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lehet folyadékkristályos vagy amorf (üveges). A kettőstörés itt már nem a poli-
mermátrix torzulásából adódó feszültségből, hanem a molekulák anizotróp optikai
tulajdonságainak és a fény által fent már vázolt módon létrehozott részleges irány
szerinti rendezettségnek köszönhető.

Ezeknek az anyagoknak a fejlesztésével a világ számos pontján jelenleg is
több kutatócsoport foglalkozik. Ezek közül három csoportot emelek ki. Az egyik
Rochon és Natansohn csoportja Kanadában [20, 41, 42], a másik Ramanujam
és Hvilsted csoportja Dániában [16–18, 43–47] (ezeket az anyagokat használjuk
mi is), és szép eredményeket vallhat magáénak még a Bayer kutatócsoportja, itt
Bieringer és Hagen [19, 22, 48, 49] nevét említhetjük meg. Az elmúlt évek nagy-
részt egyre újabb és újabb anyagok előállításával, és ezeknek az esetleges alkal-
mazások szempontjából fontos vagy egyszerűen csak érdekes tulajdonságainak
a mérésével teltek [16]. Ezek a tulajdonságok: az anizotrópia időbeli fejlődése
a fény intenzitásának, hullámhosszának a függvényében [18, 42]; a maximális
anizotrópia, amely elérhető egy adott anyagra; az anizotrópia stabilitása, annak
időbeli alakulása a megvilágítás megszűnte után [43]; az anizotrópia törölhető-
sége [17, 41, 44, 48], ezeknek a tulajdonságoknak a hőmérséklett̋ol, az anyag
„előéletét̋ol” való függése [18]; mi történik, ha nem folytonos üzemű, hanem im-
pulzus üzemű lézerrel hozunk létre anizotrópiát, milyen lesz ekkor ennek az idő-
beli fejlődése [45–47]; hogyan változnak ezeknek a kísérleteknek az eredményei
anyagról anyagra [18–20]; és még sorolhatnánk. Ezeknek a kísérleteknek a fo-
lyományaként az ismereteink az egész jelenségről sokasodtak és talán valamivel
árnyaltabbá váltak,2 de ugyanakkor egy sor megválaszolatlan kérdés is felmerült.

Ezekre a kérdésekre, illetve azoknak is csak egy elég kis hányadára kísérelt
meg válaszolni az a néhány elméleti munka [50–53], amelyek közé ez a dolgo-
zat is sorolható. Ezekkel a modellekkel majd egy külön fejezetben foglalkozunk.
Előbb azonban az azo-benzol tartalmú anyagokban fény hatására létrejövő egyéb
változásokkal foglalkozunk, majd röviden ismertetjük a már említett Kakichash-
vili féle modellt és annak eredményeit.

1.1. Egyéb fény keltette hatások

Az azo-benzolt tartalmazó anyagokban a fotoanizotrópia mellett még nagyon sok-
féle effektus jelentkezik, jelentkezhet fény hatására; és még mindig egyre újabba-
kat fedeznek fel, egyre újabb részleteket ismerünk meg. „Szerencsére” nem mind-
egyik figyelhet̋o meg minden egyes anyagban. Az, hogy melyik anyagban melyik
figyelhet̋o meg, függ az anyag szerkezetétől, fázisától, az azo-benzol molekula

CN ciáncsoportra utal.
2Az itt felsorolt cikkek eredményeit nem ismertetjük részletesebben, azokra, amelyek a dolgo-

zat szempontjából fontosak, majd a megfelelő helyen sort kerítünk.
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(vagy csoport) anyagban betöltött „szerepétől”, a kísérleti minta „szerkezetétől”,
valamint a megvilágítás módjától. A következőkben néhány hatás ismertetése
mellett erre igyekszünk példákat mutatni; főképpen azért, hogy lássuk melyek
azok a kérdések, amelyekkel nem foglalkozunk ebben a dolgozatban, vagy azért,
mert a mi anyagainkban ezek nem jelentkeznek, vagy mert elhanyagolhatóak; és
azért, hogy kell̋oen el tudjuk határolni a számunkra fontos hatást a többitől.

I. Az egyik hatás, amelyről beszélnünk kell, afény által elősegített elektromos
polarizálás3 [54]. A hatás lényege ebben az esetben az, hogy külső elektromos
térrel az anyag statikus dipólmomentummal rendelkező molekulái egy irányba
állíthatóak, és így az anyag elektrooptikai tulajdonságai megjelennek vagy erőtel-
jesebbé válnak. A fény szerepe ebben az esetben csupán a molekulák mozgékony-
ságának a növelése – ezért is hívják „fény által elősegítettnek” – abból a célból,
hogy ezáltal a küls̋o tér sokkal könnyebben kifejthesse a rendező hatását [54]. Ezt
az effektust els̋osorban a lehetséges integrált-optikai alkalmazások miatt kutatják
[55, 56].

II. A teljes optikai polarizálás4 esetén az anyagot két különböző hullámhosszú
fényforrással világítják meg, amelyek közül az egyiknek a frekvenciája kétszerese
a másikénak (a kísérletekben általában egy lézer – tipikusan Nd-YAG – és annak a
frekvenciakétszerezett nyalábja) [54, 57]. A két nyaláb együtt olyan szimmetriájú
irány szerinti molekulaeloszlást hoz létre, amely makroszkópikusan másodrendű
nemlineáris optikai tulajdonságoknak a megjelenéséhez vezet, és az anyag ezu-
tán már használható például másodharmónikus keltésre. Ennek a módszernek jó
néhány el̋onye van az előzővel összehasonlítva, például: a fázisillesztés automati-
kusan következik a módszerből; nincs szükség elektródákra; és olyan anyagokat is
lehet így „polarizálni”, amelyekben a molekuláknak nincs statikus dipólmomen-
tuma [58]. Alkalmazására lehetőséget látnak emellett az optikai adattárolás [59],
az integrált-optikai eszközök [55, 60] terén. Elég sok cikk jelent meg mindkét
„polarizációs” eljárás esetén azo-benzol tartalmú anyagokról [55, 56, 58, 61], de
vannak más anyagok is. Vannak, amelyek az azo-benzollal „rokon” vegyületek,
például a sztilbén5 vegyületei [62, 63]; de teljesen eltérő – fotoizomerizációt nem
mutató – anyagok is [64].

Ez és az el̋oző effektus sem lép fel a számunkra fontos esetekben. Egyszerűen
azért nem, mert nem alkalmazunk külső statikus elektromos teret, és a kiolvasásra
és beírásra alkalmazott fényforrások frekvenciái között sem áll fent a szükséges

3Az angol nyelvű szakirodalomban a „photo-assisted electrical poling” elnevezés használatos.
4 „all optical poling”
5A sztilbén „csak” annyiban különbözik az 1. ábrán látható azo-benzoltól, hogy a N atomok

helyén egy-egy CH csoport helyezkedik el.
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ω1 = 2ω2 összefüggés. A következő effektusok megléte azonban már nem zárható
ki ilyen egyszerűen.

III. Ezek közül az egyik a folyadékkristályokban megfigyelhető Fréedericksz-
átalakulás. Ez alatt eredetileg – a folyadékkristályban lévő molekulák átlagos
irányítottságát jellemz̋o iránynak – a direktornak a külső mágneses (vagy elektro-
mos) tér hatására történő, azok irányának megfelelő megváltozását értették [65].
A 80-as években észlelték, hogy ugyanez nagy intenzitású fényforrásokkal is el-
érhet̋o [66]. Ezt nevezik optikai Fréedericksz-átalakulásnak. További vizsgálatok
során kiderült, hogy a folyadékkristályokhoz bizonyos festékanyagokból [67, 68],
többek között azo-benzolból [69, 70] (de lehet azo-benzolt egyáltalán nem tartal-
mazó festék is! [67]), már kis mennyiséget (néhány %-ot) adagolva az optikai
Fréedericksz-átalakulás az adagolatlan folyadékkristályokban szükséges küszöb-
intenzitásnál akár nagyságrendekkel kisebb intenzitások mellett is létrejön [68].
A miáltalunk vizsgált anyagokban ez az effektus nem játszik szerepet, mivel a mi
esetünkben kezdetben nem lehet nagymértékű rendezettségről, így direktorról sem
beszélni, az is a fény hatására alakul ki. Ezzel ellenben az optikai Fréedericksz-
átalakulás során az anyag rendezettsége nem változik meg jelentős mértékben,
csak annak az iránya [68, 71].

Az optikai Fréedericksz-átalakulás az átlátszó (festéket nem tartalmazó) fo-
lyadékkristályokban a fény és az anyag közötti impulzusmomentum-cserével kap-
csolatos [71, 72]. Ez a kölcsönhatás alapjaiban megegyezik a Kakichashvili ál-
tal feltételezettel, de nem egészen ugyanaz, hiszenő nem foglalkozott folyadék-
kristályokkal (legalábbis a számunkra fontos munkáiban, lásd az 1.2. fejezetet).
A fény és az anyag impulzusmomentum-cseréjéhez elegendő az anyag kettőstör̋o
képességének a megléte, hiszen az ilyen anyagon áthaladó fény polarizációja, így
impulzusmomentuma is (speciális esetektől eltekintve) megváltozik, a megmara-
dási tétel miatt pedig az anyag impulzusmomentuma ezzel ellentétes előjellel kell
megváltozzon [73]. Izotróp anyagokban ugyanez elérhető a fénynyaláb alakjá-
nak a változtatásával [74, 75]. Említésre érdemes, hogy mint azt erre vonatkozó
kísérletek mutatják, az anyag és a fény közötti impulzusmomentum-csere alkal-
mas molekulák [32], molekula részletek, kötések [76], illetve kisméretű kettőstör̋o
anyagdarabkák (pl.: néhányµm-es oldalélű kockák [33]) forgatására, irányításá-
nak a beállítására.

A festékkel adagolt folyadékkristályok esetén a probléma jóval összetettebb,
mivel lineárisan polarizált síkhullám abszorpciója esetén a fény és az anyag kö-
zötti impulzusmomentum-cserével nem magyarázható a direktornak a fény terje-
dési iránya körüli elfordulása [71]. A probléma a gerjesztett és az alapállapotban
lévő festékmolekulák és a folyadékkristály molekulák közti kölcsönhatás erős-
ségének a különbözőségével oldható fel [68, 71]. Természetesen ehhez szükség
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van a festékanyagok anizotróp gerjeszthetőségére is, ez az azo-benzol csoportot
tartalmazó festékek esetén például teljesül.

IV. Az azo-benzol tartalmú anyagok felületén a holografikus kísérletek során ál-
talában jelentkezik egyfelületi domborrács6 is, ez általában egy néhány 100nm
amplitúdójú „hullámos” felületet jelent. Az ebben a fejezetben felsorolt effektu-
sok közül ez választható el a legkevésbé a fotoanizotrópiától. Érdekes és talán
nem véletlen, hogy a fotoanizotrópiát szintén mutató kalkogenid üvegekben is je-
lentkezik a felületi domborrács [9, 77]. Ezért az ezzel kapcsolatos irodalomban
megtalálható eredményekben érdemes valamelyest mélyebben elmerülni.

A „hullámok” alakja, a rácsprofil, erősen függ a megvilágító fény polarizá-
ciójától [78]. Ezek a rácsok elég stabilak. Tudjuk, hogy bizonyos anyagokban
fénnyel törölhet̋oek, a törölhet̋oség er̋osen függ a törl̋o fény polarizációjától, azt a
beírási polarizációknak megfelelően kell megválasztani [79]. A „magas” hőmér-
sékletre (TG üvegesedési h̋omérséklet fölé) való melegítéssel szemben ellenállóak,
még akkor is változatlannak találtákőket, amikor a fotoanizotróp rácsok már tör-
lődnek [80]. A felületi rácsok is létrehozhatóak rövid idejű fényimpulzusokkal
[46], de úgy találták, hogy ezek a rácsok csak egy bizonyos küszöb-impulzus-
energia (fluxus) felett stabilak [49]. A hatás jelentkezik folyadékkristályos és
amorf anyagokban is [81], a hivatkozott cikkben a P6a12 (folyadékkristályos) és
az E1aP (amorf) anyagokat (lásd a 3. ábrát) vizsgálták. Mindkét esetben úgy talál-
ták, hogy a felületi rács lassabban alakul ki, mint az anizotróp. (Ez érthető, hiszen
az utóbbihoz a molekulának nem kell helyváltoztatást végeznie.) A telítődési tar-
tományban a P6a12-ben az anizotróp rács diffrakciós hatásfoka jelentősebb volt,
az E1aP-ben viszont a felületi rácsé volt nagyobb. Végeztek olyan kísérleteket is,
ahol az említett anyagokat víz felszínére cseppentették, és az így kapott, jó köze-
lítéssel kör alakú, a víz felszínén úszó vékony filmet világították meg [82]. Azt
találták, hogy lineárisan polarizált fénnyel történő megvilágítás esetén (szabad
szemmel is jól láthatóan) a film eredeti kör alakja ellipszissé deformálódott. Az
amorf E1aP esetén a fény polarizációjával (elektromos tér) párhuzamosan meg-
nyúlt, arra mer̋olegesen pedig összehúzódott, mégpedig úgy, hogy a film területe
lényegében nem változott. A folyadékkristályos anyagban ez az effektus jóval ki-
sebb, a nyúlási és összehúzódási irányok az E1aP esetén tapasztalttal éppen ellen-
tétesek. Ezek az eredmények jól egyeznek azoknak a „normál”, üveg szubsztrátos
(nem folyadék felszínén úszó) filmeken végzett kísérleteknek az eredményeivel,
amelyek során azt tapasztalták, hogy ahol az E1aP-ben kiemelkedés van, ott a
P6a12-ben bemélyedést találunk. Az egész azzal magyarázható, hogy a P6a12
monomerjének az oldallánca rövidebb, mint a főlánchoz tartozó része, az E1aP
esetén viszont ez éppen fordítva van. Ráadásul az utóbbi esetén a két rész hosz-

6Az angol nyelvű szakirodalomban a „surface relief grating” elnevezés használatos.
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sza között arányaiban jóval nagyobb különbség van, illetve ezek a láncok jóval
merevebbek, mint a P6a12-éi (3. ábra).

Vannak kísérleti tapasztalatok, amelyek azt mutatják, hogy az effektus nem
jön létre, ha egy elég vastag (kemény) védő réteg van az azo-benzolt tartalmazó
réteg felszínén, illetve ha a szubsztrát felől világítjuk meg a réteget, amely elég
vastag ahhoz, hogy a felszínre eljutó fény intenzitása az erős abszorpció miatt
elhanyagolhatóvá váljon [83].

A felületi rács képz̋odése összetett folyamat, amelynek a leírására születtek
ugyan különböz̋o modellek, és ezek a hatás bizonyos jellegzetességeit jól vissza-
adják, de jó néhány kérdés még ma is nyitott. Nincs olyan modell, amely minden
elvárásnak eleget tenne. Ezekből itt csak néhány modell feltevést, a felületi rács
képz̋odés hátterében meghúzódó lehetséges folyamatot ismertetünk.

Az egyik ok az lehet, hogy az izomerizáció miatt a cisz szerkezetű molekulák
megjelenésével térfogat változás következik be, és emiatt a filmben belső nyomás-
különbségek ébrednek, amelyek aztán maguk után vonják a polimer viszkoelaszti-
kus deformációját [84]. Bár ez a feltevés teljesen jogos [85, 86], önmagában nem
képes a rácsoknak a fény polarizációjától való erős függését magyarázni. Lefin
és társai alapfeltevése az volt, hogy az azo-benzol csoportok – és így a hozzájuk
kapcsolódó molekula részletek is – a sorozatos transz-cisz-transz izomerizációk
következtében elvándorolnak a megvilágított helyekről nagyjából úgy, mint aho-
gyan azt az araszoló hernyók is teszik [87]. Az egyik probléma ezzel a model-
lel, hogy bizonyos anyagokban éppen ott alakulnak ki „völgyek”, ahol a modell
szerint „gerincnek” kellene kialakulni. Egy másik feltevés szerint [88] a felületi
rácsot a térben gyorsan változó fény elektromos tere által a molekulák dipólmo-
mentumára kifejtett erő (ill. annak az id̋oátlaga) hozza létre. Jelentős szerepe lehet
a molekulák közti anizotróp kölcsönhatásnak is [89, 90].

A fenti kölcsönhatások közül a dolgozatunkban csak a molekulák közti ani-
zotróp kölcsönhatást vesszük figyelembe, ezt is csak korlátozott formában. Az
anyagban létrejöv̋o változásokat valójában lokálisnak tekintjük annak ellenére,
hogy egyáltalán nem magától értetődő, hogy ezt megtehetjük; mint ahogyan az
sem, hogy az előbbiekben felsorolt modellek a miáltalunk hangsúlyozott irány
szerinti eloszlást hagyják figyelmen kívül, vagy csak nagyon leegyszerűsített for-
mában kezelik.

Azt, hogy tulajdonképpen magát a hatást sem ismerjük eléggé, az is mutatja,
hogy nemrég fedezték fel, hogy „homogén” intenzitású, polarizációjú és fázisú
fénynyalábbal elérhető (legalábbis bizonyos azo-benzol tartalmú anyagokban),
hogy a felületen hatszöges elrendezésű púpok jöjjenek létre, amelyeknek a ma-
gassága a felületi rácsok esetében tapasztalt amplitúdókkal összemérhető [91].
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V. Már Weigert is megfigyelte, hogy polarizált fénnyel nemcsak kettőstörés és
dikroizmus, hanem girotrópia (optikai forgatóképesség), illetve annak abszorp-
ciós változata is kelthető bizonyos anyagokban. A kísérletek azt mutatják, hogy
ez az effektus jelentkezhet a miáltalunk vizsgált azo-benzol tartalmú anyagokban
is [92–94]. A fotogirotrópia7 egy elég keveset vizsgált effektus, a hivatkozott
cikkek mindegyikében ugyanazt az anyagot vizsgálják (P8a12). Így valójában azt
sem tudhatjuk, hogy mennyire hanyagolható ez el egyéb anyagok esetén. Arra
sem tudunk pontosabb választ adni – legfeljebb elképzelésünk lehet arról –, hogy
minek köszönhető ez a hatás ezekben az anyagokban.

VI. Nem valódi „két fotonos”, bár az irodalomban gyakran annak nevezik, in-
kább csak „két színes” az az effektus, amely azon alapszik, hogy az azo-benzol
csoport cisz izomerjei a piros fényre is érzékenyek, így cisz-transz izomerizáció
ennek hatására is létrejöhet (transz-cisz viszont nem). Mivel a transz izomer az
alapállapotú szerkezet, ezért az elég hosszú ideig „magára hagyott” anyagban a ci-
szek száma elhanyagolható. Ha viszont erős rövid hullámhosszú (kék, UV) fény-
nyel megvilágítjuk az anyagot, akkor a ciszek száma megnő, és így érzékennyé
válik a piros fényre, amellyel ezután, mint azt a kísérletek mutatják, fotoanizotró-
pia [15, 95, 96] és felületi rács is [97, 98] kelthető. Ennek a módszernek az lehet
az el̋onye, hogy az így rögzített hologramokat ugyanazzal a hullámhosszal lehet
beírni és kiolvasni, így nem lép fel hullámhossztorzulás. Ugyanakkor olvasás so-
rán nem töröljük az anyagot, hiszen a ciszek bizonyos idő után visszakerülnek
a transz alapállapotba, így az anyag piros fényre való érzékenysége megszűnik.
A probléma ezzel az effektussal – legalábbis az eddig vizsgált anyagokban – az,
hogy elég lassú és az elérhető diffrakciós hatásfokok kicsik [15, 95–97].

Éppen emiatt, illetve mert a vizsgált esetekben – mint azt látni fogjuk – a cisz
izomerek száma egy nagyságrenddel elmarad a transzokétól; az ebben a dolgozat-
ban leírt számolásokban ezt az effektust, bár elvben ennek is szerepe lehet (hiszen
általában piros fénnyel mérjük a folyamatban lévő írás során keltett anizotrópiát),
elhanyagoljuk.

VII. Az els̋o azo-benzol tartalmú polimerek fotoanizotrópiájával foglalkozó cik-
kekben is felmerült a fény h̋ohatása, mint az effektus egyik oka [16]. Ezt (lega-
lábbis azt, hogy lényeges szerepe lenne) később kísérletileg cáfolták [99]. Ennek
ellenére vannak olyan anyagok, ahol ez lényeges effektus. Ilyenek például [100]

7A [92, 93] cikkekben a „circular photoanisotropy” elnevezés szerepel, amely téves, hiszen az
izotróp anyagok is rendelkezhetnek optikai forgató képességgel, például cukor oldatok. Ugyanak-
kor, mivel az ezekben a cikkekben szereplő kísérletekben legfeljebb két „síkhullámmal” világítot-
ták meg az anyagot, ezért nem zárható ki valamiféle irányfüggése, anizotrópiája sem az így keltett
girotrópiának.



1.2. A Kakichashvili-féle modell 13

szerint bizonyos üvegek, amelyek nematikus szerkezettel is bírnak (ez a polari-
zációtól való függés miatt lehet lényeges),β-naftil-észter keverékek és bizonyos
folyadékkristályos anyagok [101]. Mindkét esetben [100, 101] úgy találták, hogy
a fotoanizotrópia a h̋ogradiensb̋ol származó feszültségek miatt jelentkezik.

VIII. Az izomerizáció következtében fázisátalakulás is létrejöhet. A [102–104]
cikkekben az izotróp-nematikus átalakulást vizsgálták néhány azo-benzol tartalmú
folyadékkristályos polimerben. Vannak, akik ebben az effektusban finom mozga-
tók, műizmok készíthetőségének a lehetőségét látják [105].

Ez a hatás a mi esetünkben egyértelműen kizárható, legfeljebb a háttérben
megbúvó közös folyamatok lehetnek érdekesek.

1.2. A Kakichashvili-féle modell

Kakichashvili abból indult ki [31], hogy a molekulák kölcsönhatása a fénnyel az
optikában szokásos dipólközelítéssel vehető figyelembe. Vagyis az egyes mo-
lekulák energiájához egy〈−pE〉t a dipólmomentum és a gerjesztő tér szorza-
tának az id̋oátlaga által meghatározott potenciális energia járulék adódik. Mi-
vel a molekulák anizotrópak, ezért ez a tag függ a molekulákϑ és ϕ szögek-
kel jellemezhet̋o irányításától is. A dipólmomentum pedig nem lehet a statikus
dipólmomentum, hiszen annak az időátlaga zérus lenne, hanem csak a fény ál-
tal keltett dipólmomentum, amely azαij(ϑ, ϕ) az irányítástól függ̋o polarizálha-
tóság tenzorral jellemezhető. Így a fénnyel való kölcsönhatás energia járuléka

V (ϑ, ϕ) = −
〈∑

i,j αij(ϑ, ϕ)EiEj

〉
t
. Ha csak monokromatikus terekkel foglal-

kozunk és áttérünk komplex amplitúdókra, ez a tag a következő alakra egyszerű-
södik:

V (ϑ, ϕ) = −1

2
αij(ϑ, ϕ)EiE

?
j , (1)

ahol csillaggal a komplex konjugálást jelöljük és az azonos indexekre összegzünk
(a továbbiakban mindig ezt a konvenciót használjuk). Kakichashvili feltételezte,
hogy a molekulák kezdeti (megvilágítás előtti) irányítás szerintif0(ϑ, ϕ) elosz-
lása a fénnyel való kölcsönhatás miatt torzul. A torzultf(ϑ, ϕ) eloszlás pedig a
következ̋oképpen adható meg

f(ϑ, ϕ) = A(f0, V )f0(ϑ, ϕ) e

V (ϑ, ϕ)

kBT
, (2)

aholkB a Boltzmann-állandó ésT a h̋omérséklet,A pedig egy normálási tényező.
Ez a közelítés nyilvánvalóan nem mond semmit az anizotrópia kialakulásának (az
eloszlás torzulásának) az időbeli lefolyásáról, azt pillanatszerűnek feltételezi. Ez
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legfeljebb csak nagyon kis perturbációkra lehet érvényes. Ez benne van a modell
következ̋o lépésében is, amikor az exponenciális függvényt linearizáljuk, így

f(ϑ, ϕ) ≈ f0(ϑ, ϕ)

(
1 +

V (ϑ, ϕ)

kBT

)
. (3)

Ezzel az indukált anizotrópiát jellemző mennyiségek a megfelelő mikroszkópikus
mennyiségek és az eloszlás ismeretében meghatározhatóak. Így például a dielekt-
romos szuszceptibilitás megváltozása, amely az indukált kettőstörést jellemzi, a
következ̋oképpen írható fel8

∆χind
ij = N

∮
αij(ϑ, ϕ)f0(ϑ, ϕ)

V (ϑ, ϕ)

kBT
dΩ, (4)

aholN a molekulasűrűség. Ez aV potenciális energiát meghatározó (1) egyenlet
behelyettesítésével a

∆χind
ij = −

∮ N
2kBT

αij(ϑ, ϕ)αuv(ϑ, ϕ)f0(ϑ, ϕ) dΩ
︸ ︷︷ ︸

Cijuv

EuE
?
v (5)

alakot ölti. A fenti egyenlet és az általánosított Hooke-törvény közötti hasonlóság
nyilvánvalóvá válik, ha észrevesszük, hogy a teret jellemző mennyiség kiemel-
het̋o az integrálból, és az ezután az integrálban maradó tagok egy negyedrendű
tenzort alkotnak. Ez a tenzor függ a molekulák polarizálhatóságától és az anyag
megvilágítás el̋otti eloszlásától. Kakichashvili eleve feltételezte, hogy a kezdeti
eloszlás izotróp, így a negyedrendű tenzor elemei közül csak kettő lesz független.
Az egyik az izotróp törésmutató változást (κK), a másik az indukált kettőstörést
(ρK) jellemzi. Az indukált szuszceptibilitás megváltozása pedig

∆χind
ij = κKElE

?
l δij + ρK(EiE

?
j + E?

i Ej). (6)

A fenti összefüggések mellett Kakichashvili figyelembe vette a fotogirotrópiát is
(a fény hatására létrejövő optikai forgatóképesség változást). Ez esetben a di-
elektromos szuszceptibilitás változása Kakichashvili szerint – mint azt egyszerű
szimmetria megfontolások alapján is várhatjuk – azEiE

?
j−E?

i Ej antiszimmetrikus
tenzortól csak egy állandó skalár szorzótényezőben különbözik.

A dikroizmus, illetve az optikai forgatóképesség abszorpciós megfelelője is
figyelembe vehető, ha az anyagi állandókat komplexnek választjuk. A Kakichash-
vili modell szerint ez is kifejezhető a megfelel̋o mikroszkópikus mennyiségekkel,
de ezt itt nem ismertetjük.

8Szigorúan véve a (4) kifejezés csak az átlagos polarizálhatóságnak a megváltozását adja meg,
de ebben a fejezetben a lokális tér figyelembevételéből származó korrekciókkal nem foglalkozunk
(els̋o közelítésben, izotróp kezdeti eloszlásra, úgyis csak egy állandó szorzótényezőt adna). Azt
majd csak az általunk levezetett összefüggésnél vesszük figyelembe.
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Meg kell még említenünk, hogy amennyire mi tudjuk, Kakichashvili sohasem
írta a fenti alakba az egyenleteit. A különbségek az itt vázolt és azőáltala leírt
egyenletek között csupán formaiak, a dolog lényegét nem érintik. Az egyik alap-
vető különbség, hogy̋o csak egy2× 2-es mátrixszal reprezentálta a dielektromos
szuszceptibilás változását. Ez első látásra célszerűnek tűnhet, mivel az elektro-
mágneses hullámok transzverzális volta miatt egy megfelelő bázis transzformáci-
óval mindig elérhet̋o, hogy csak a mátrix (oszlopvektorai által kifeszített térnek)
egy kétdimenziós alteréhez tartozó elemek legyenek nullától különbözőek. Azon-
ban, ha a fenti képleteket olyan esetekben is alkalmazni akarjuk, amelyekben a
polarizációs ellipszis síkja a tér különböző pontjaiban más és más, akkor a két-
dimenziós ábrázolás csak körülményessé teszi a számolásainkat. A polarizációs
hologramokkal foglalkozó cikkekben ez a probléma azért nem jelenik meg, mert
általában csak olyan esetekkel foglalkoznak, ahol a referencia és tárgy nyalábok
egymással kis szöget bezárva haladnak, így a polarizáció síkja csak csekély mér-
tékben változik.

1.3. Polarizációs holográfia

Ebben a fejezetben a polarizációs holográfia alapelveit, néhány speciális esetét
fogjuk megvizsgálni. Erre azért is szükségünk lesz, mert a dolgozatban majd tár-
gyalásra kerül̋o elméleti eredményeinket polarizációs hologramok tulajdonságaira
vonatkozó mérések eredményeivel vetettük össze.

A polarizációs holográfia több szempontból is érdekes, a „megszokottnak”
ellentmondó. El̋oször is a legérdekesebb esetekben nincs interferencia – az inten-
zitás állandó – mivel a tárgy- és referencianyalábok polarizációi ortogonálisak.
Másodszor bizonyos esetekben a tárgyhullám polarizációja is rekonstruálható.
Harmadszor ellentétesen cirkulárisan polarizált9 nyalábokkal rögzített, ugyan-
csak cirkulárisan polarizált referenciával kiolvasott hologramok esetén, még ha
azok vékonyak is – így Bragg-diffrakcióról nem lehet szó – csak egy diffraktált
nyaláb jelenik meg.

Mint azt már említettük a polarizációs hologramok rögzítéséhez nincs szükség
a hagyományos értelemben vett, „az intenzitás periodikus változásaként észlelt”
interferenciára. Ehelyett elegendő, ha a két nyaláb eredő terének a polarizációja
periodikusan változik, és rendelkezésünkre áll olyan anyag, amelyben ezt rögzí-
teni tudjuk. A polarizáció periodikus változására láthatunk példákat a 4. ábrán.
Tulajdonképpen ezt is jogos lenne interferenciának nevezni, de az már annyira az
intenzitás fogalmához nőtt, hogy csak félreértéseket szülne.

9Szokás ortogonálisan cirkulárisan polarizált nyalábokról is beszélni. Ezzel az elnevezéssel az
a probléma, hogy a ortogonalitásról cirkulárisan polarizált nyalábok esetén csak abban az esetben
lehet beszélni, ha a két nyaláb pontosan ugyanabba az irányba terjed, márpedig ekkor nem jöhet
létre hologram. A gyakorlatban az ortogonalitás csak közelítőleg teljesülhet.
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4. ábra. Az ered̋o tér polarizációjának periodikus változása aG rácsvektorral
párhuzamos irány mentén aGr fázis függvényében (csak néhányGr értékre).
a.) ellentétesen cirkulárisan polarizált nyalábok esetén, b.) ugyanez azonos nya-
láb intenzitások esetén, c.) egymásra merőlegesen lineárisan polarizált nyalábok
esetén. Az a.) és b.) esetben a polarizáció alakja nem, csak a tengelyek iránya
változik, így csak az indukált anizotrópiára jellemző irányok változnak, az anizot-
rópia mértéke nem változik. A c.) esetben a főtengelyek iránya nem, csak azok
hossza, így az indukált anizotrópia mértéke változik periodikusan.

A polarizáció periodikus változása az ábrákon (4. ábra) jól szemléltethető vek-
torokkal, de a számolásokban célszerűbb a Kakichashvili-féle (6) képletben sze-
replő (EiE

?
j +E?

i Ej) tenzorral foglalkozni. A polarizációs holográfiában ez a fényt
jellemz̋o mennyiség tölti be az intenzitás szerepét; ortogonális polarizációjú nya-
lábokkal rögzített hologramok esetén csak ez változik periodikusan, az intenzitás
nem. Az anyagban ennek megfelelően a Kakichashvili-féle képlet szerinti ket-
tőstörés jön létre. Az ehhez a kettőstöréshez tartozó karakterisztikus irányok és
(vagy) a kett̋ostörés mértéke változik periodikusan, így egy anizotróp fázisrácsot
kapunk. Ha ezt a rácsot megvilágítjuk, akkor az a fázis és amplitúdó rácsokhoz
hasonlóan „modulálja”10 a beérkez̋o hullámot, csak nem a fázisát és nem az amp-
litúdóját, hanem annak a polarizációját. Ez utóbbi, bár erről gyakran – praktikus
okokból – megfeledkezünk éppen olyan fontos jellemzője a fénynek, mint a fázis
és az amplitúdó. Ezek közül bármelyiket is befolyásoljuk, „moduláljuk” a hul-
lám „elé” tett valamilyen tárggyal, ennek következtében a diffrakció jelentkezik.
(A látszat ellenére az intenzitás szerepe nem teljesen elhanyagolható, mivel ez

10Ebben a dolgozatban a hologram mindig vékony hologramot jelent, bár vastag anyagokban
is lehet polarizációs holográfiáról beszélni. Az általunk vizsgált anyagokban a nagy mértékű ab-
szorpció miatt ez nem lehetséges.
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határozza meg az indukált anizotrópia erősségét.)
Ellentétesen cirkulárisan polarizált síkhullámokkal rögzített hologramok ese-

tén ez könnyen szemléltethető. Ehhez csak az szükséges, hogy lássuk, hogy eb-
ben az esetben az eredő tér polarizációjának az alakja – amely azonos tárgy és
referencia intenzitások esetén, lineáris, egyébként elliptikus – nem változik, csak
az ellipszis f̋otengelye fordul el a rácsvektornak megfelelő periodicitással. Az
anyagban létrejöv̋o kett̋ostöréshez tartozó főtengelyek nyilvánvalóan ugyanezzel
a periodicitással fognak változni. Ha ezek után ezt az anizotróp rácsot egy cir-
kulárisan polarizált nyalábbal világítjuk meg, akkor általános esetben egy szintén
a 4.a. ábrával szemléltethető teret kapunk a hologram után, csak az ellipszisek
ellipticitása lesz más majdnem biztosan, mint a rögzített tér esetén volt. Ez a tér
két síkhullám összegére bontható fel, amelyek közül az egyik terjedési iránya és
polarizációja megegyezik a kiolvasó nyalábéval; a másik hullám polarizációja ez-
zel ellentétes lesz és terjedési iránya a tárgyhulláménak fog megfelelni. Így tehát
csak egyetlen diffraktált rend van jelen. Amennyiben a diffraktált anizotrópia elég
nagy ahhoz, hogy a hologram „λ/2-es lemezként” működjön, akkor az ábrán lát-
ható ellipszisek körökbe mennek át, a forgásirány pedig éppen az ellenkezője lesz
a kiolvasó hulláménak, így elvben 100%-os diffrakciós hatásfokot kaphatunk már
vékony hologramok esetén is.

Most nézzük meg, hogy hogyan számolhatóak a polarizációs hologramokra
vonatkozó összefüggések a Kakichashvili-féle formula segítségével. A képletből
elhagyjuk az izotróp törésmutató változást figyelembe vevő tagokat, ezek úgyis
csak egy állandó fázistényezőt hoznának be, mivel itt csak olyan esetekkel fog-
lalkozunk, ahol nincs interferencia. Így (6) szerint azE = a eikr + A eiKr ered̋o
beíró tér esetén az indukált szuszceptibilitás változás anizotróp része

∆χanizotróp
ij = ρK(EiE

?
j + E?

i Ej) =

= ρK
(
AiA

?
j + aja

?
i + AjA

?
i + aia

?
j

)
︸ ︷︷ ︸

Homogén kett̋ostörés

+

+ ρK
[(

Aia
?
j + Aja

?
i

)
eiGr +

(
aiA

?
j + ajA

?
i

)
e−iGr

]
︸ ︷︷ ︸

Anizotróp rács

, (7)

aholG = K − k a rácsvektor. A fenti összefüggés nagyon hasonlít arra az ösz-
szefüggésre, amelyet két interferáló nyaláb intenzitás eloszlására kaphatunk. Az
egyetlen lényeges különbség, hogy itt aze±iGr, 1 tagok szorzótényezői nem az
amplitúdóvektorok skalárszorzataként, hanem azok tenzorszorzataként állnak elő.
A hologram kiolvasásának a modellezésekor a fenti rácson létrejövő diffrakciót
kell kiszámítanunk.

Erre a célra szolgál vékony hologramok esetén a Jones-mátrixos módszer. Ez
lényegében megegyezik a fázistárgyak esetén alkalmazott közelítéssel, amely sze-
rint a tárgy utáni teret úgy kaphatjuk meg a tárgy előtti tér ismeretében, hogy az
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utóbbit megszorozzuk a tárgy által okozott

ei∆φ(r) = e
i π
Λ

∆χ(r)
n0

d 11 (8)

fázistényez̋ovel, aholΛ a hullámhossz,n0 az átlagos törésmutató ésd a lemez
vastagsága. Vékony anizotróp fázisrácsok esetén ez az összefüggés ugyanolyan
módon vezethető le, mint izotróp fázisrácsok esetén, csak a∆χ szuszceptibilitás
változás egy tenzor lesz. Így a fázistényező is egy mátrixszal ábrázolható, ezt a

J = e
i π
Λ

∆χ(r)
n0

d (9)

mátrixot Jones-mátrixnak nevezzük. A levezetés során alkalmazott közelítések
miatt ez az összefüggés csak vékony, ill. a hologram lemezre közel ortogonálisan
bees̋o nyalábokra érvényes.

I. Ortogonálisan lineárisan polarizált nyalábok esetén (a =
√

2I(cos ι, sin ι, 0)
ésA =

√
2I(− sin ι, cos ι, 0) ) a rácsot jellemz̋o szuszceptibilitás változás, pon-

tosabban annak a nullától különböző elemeket tartalmazó2×2-es részmátrixa (7)
alapján

∆χ(r) = 4ρKIId
(2)

+ 2ρKI

( − sin 2ι cos 2ι
cos 2ι sin 2ι

)
cos (Gr) (10)

alakú lesz, aholId
(2)

a2× 2-es egységmátrix. Ebből bevezetve aψl = π
Λn0

2IρKd
mennyiséget és a

H =

( − sin 2ι cos 2ι
cos 2ι sin 2ι

)
(11)

mátrixot a Jones-mátrix
J = ei2ψl eiψlH cos(Gr). (12)

Ezt az összefüggést tovább alakítjuk, ehhez felhasználjuk, hogyH
2

= Id
(2)

, így

páros függvényekref
(
xH

)
= Id

(2)
f(x), páratlan függvényekre pedigf

(
xH

)
=

Hf(x); valamint a Jacobi – Anger-formulát [106], amely szerint

eix cos y = J0(x)+2
∞∑

n=1

(−1)nJ2n(x) cos(2ny)+2i
∞∑

n=0

(−1)nJ2n+1(x) cos(2n+1)y,

(13)

11A ∆χ(r), helyett általában a törésmutató∆n(r) átlagostól való eltérését szokták megadni. E
között a két mennyiség között azonban – azεr = n2 = 1 + χ összefüggés, ill. az ebből következ̋o
n2

0 + 2n0∆n + ∆n2 = 1 + χ0 + ∆χ miatt – a∆χ ≈ 2n0∆n összefüggés áll fent. Így lesz a fenti
alakú a (8)-beli∆φ = 2π

Λ ∆n fázis.
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aholJn(x) azn-edrendű Bessel-függvény. A Jones-mátrix ezek után a

J = ei2ψl

[
Id

(2)
( 0. rend︷ ︸︸ ︷

J0(ψl) +

páros rendek︷ ︸︸ ︷
∞∑

n=1

(−1)nJ2n(ψl)
(
ei2nGr + e−i2nGr

) )
+

+ iH
∞∑

n=0

(−1)nJ2n+1(ψl)
(
ei(2n+1)Gr + e−i(2n+1)Gr

)

︸ ︷︷ ︸
páratlan rendek

]
(14)

alakot ölti, ez alapján a±n-edik rend diffrakciós hatásfoka|Jn(ψl)|2, ezért az elv-
ben elérhet̋o maximális diffrakciós hatásfok|J1(x)|2max≈ 35%. 12 A páros rendek
polarizációja megegyezik a kiolvasó (0. rend) polarizációjával, a páratlan rendeké
viszont eltér attól. Ez utóbbiak polarizációja tetszőlegesb = (cos Θ, sin Θ, 0)

polarizációjú kiolvasó hullám eseténHb = (sin(Θ− 2ι), cos(Θ− 2ι), 0). Ez me-

rőleges a páros rendekb polarizációs vektorára, habT Hb = sin(2Θ − 2ι) = 0,
azaz haΘ = ι + mπ

2
, ahol m egész szám. Ez azt jelenti, hogy a polarizációt

akkor tudjuk rekonstruálni (a „parazita” -1 és|n| > 2 rendekt̋ol eltekintünk), ha a
rekonstruáló hullám polarizációja megegyezik a beírásnál alkalmazott referenciá-
éval.

II. Ortogonálisan cirkulárisan polarizált hullámok esetén (a =
√

I1(1, i, 0) és
A =

√
I2(1,−i, 0) ) a rácsot jellemz̋o szuszceptibilitás változás, pontosabban

annak a nullától különböz̋o elemeket tartalmazó2× 2-es részmátrixa (7) alapján

∆χ(r) = 2ρK(I1 + I2)Id
(2)

+ 4ρK
√

I1I2 B(r) (15)

alakú lesz, ahol

B(r) =

(
cos (Gr) sin (Gr)
sin (Gr) − cos (Gr)

)
. (16)

Ez a mátrix is rendelkezik az ortogonális lineárisan polarizált nyalábok esetén

bevezetettH mátrix H
2

= Id
(2)

tulajdonságával, de ez a helytől függ, így egészen
más eredményt kapunk. Ennek ellenére, az említett tulajdonságból következő,
a Jones-mátrix számolásánál alkalmazott, a függvények paritásával kapcsolatos
megfontolások ez esetben is használhatóak. Bevezetve a

ψ = 4
π

Λn0

ρK
√

I1I2d (17)

12Mivel J2
0 (x) + 2

∑∞
n=1 J2

n(x) = 1 [106].
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mennyiséget, és elhanyagolva az állandó fázistényezőt adó(I1 + I2)-vel arányos
tagot, a Jones-mátrix

J = eiψB = Id
(2)

cos ψ + iB(r) sin ψ (18)

lesz. Jelöljüke±-szal az(1,±i, 0) vektorokat. Egyszerű számolásokkal belátható,
hogy azEkiolvasó = e± eiKr referencia hullámokkal kiolvasott ortogonálisan cirku-
lárisan polarizált nyalábokkal rögzített hologram esetén a tér a hologram után

JEkiolvasó = cos ψe± eiKr + i sin ψe∓ ei(K±G)r (19)

lesz. Ennek alapján cirkulárisan polarizált nyalábbal történő kiolvasás esetén csak
egy diffraktált rend jelentkezik, annak a polarizációja ellentétes a referenciáéval
és a diffrakciós hatásfok

ηdiffr = sin2 ψ. (20)

Mielőtt rátérnénk a következő fejezetre, vizsgáljuk meg, hogy ebben az eset-
ben milyen kapcsolat van aψ mennyiség és aχ dielektromos szuszceptibili-
tás χe extraordinárius ill.χo ordinárius komponenseinek a különbsége között.
A (15) és (16) egyenletek alapján, mivel aB mátrix sajátértékei 1 ill. -1, ezért
χe − χo = ∆χe −∆χo = 8ρK

√
I1I2, így ez és (17) alapján pedig

ψ =
π

2Λn0

(χe − χo) d. (21)

1.4. Mérlegegyenletek

A Kakichashvili-féle modellnél jóval általánosabb megközelítést tesz lehetővé a
mérlegegyenletes leírási módszer [50–53]. Ez azon alapszik, hogy az indukált
anizotrópia id̋obeli fejlődéséhez elegendő az irányítás szerinti eloszlás időbeli fej-
lődését meghatároznunk. Az irodalomban megtalálható mérlegegyenletek közül
mi itt csak egy „változatot” mutatunk be vázlatosan [53], azt amelyet később álta-
lánosítani fogunk, a többieket [50, 51] csak megemlítjük (már csak azért is, mert
azok egy kissé még magukon viselik a kezdeti próbálkozások jeleit).

Mindegyik modell abból indul ki, hogy a két szerkezeti izomer (transz és cisz)
megléte miatt két irányítás szerinti eloszlásfüggvényre van szükségünk. Jelöljük
ezeketfT (ϑ, ϕ)-vel ésfC(ϑ, ϕ)-vel. Emellett még kiszabják a következő norma-
feltételt ∮

fT (ϑ, ϕ) + fC(ϑ, ϕ) dΩ = 1, (22)

ennek értelmében a két függvény valójában csak együtt alkot egy eloszlás függ-
vényt, így aT ésC indexeket tekinthetjük azf eloszlásfüggvény egy diszkrét
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változója két lehetséges értékének.fX(ϑ, ϕ) dΩ (X = T, C) annak a valószínű-
ségét adja meg, hogy egy molekulátX szerkezetűnek és az irányítását(ϑ, ϕ) irány
körüli dΩ „elemi” térszögtartományban lévőnek találunk. Bevezetjük még az

NT =

∮
fT (ϑ, ϕ) dΩ és NC =

∮
fC(ϑ, ϕ) dΩ (23)

mennyiségeket, amelyek megadják annak a valószínűségét, hogy egy molekulát a
cisz vagy a transz állapotban találunk.

A lényeges kérdés a molekulák irány szerinti eloszlásának, az imént bevezetett
„eloszlás” függvényeknek az időbeli fejlődése. Ez a két differenciálegyenlet (egy
fT -re és egyfC-re) a mérlegegyenletek felírásával, pontosabban azok megoldásá-
val kapható meg. Ezekben a mérlegegyenletekben nyilvánvalóan figyelembe kell
venni a fotoizomerizációt. Mivel a felsorolt modellekben csak lineárisan polarizált
fényforrások hatását vizsgálták, ezért az elnyelés valószínűsége – ha a fény amp-
litúdója és a molekula átmeneti dipólmomentuma által bezárt szögϑ – arányos
leszcos2 ϑ-val, aσX (X = T, C) abszorpciós hatáskeresztmetszettel; továbbá a
fotonfluxussal, amelyet azI intenzitás, és ahν fotonenergia hányadosa határoz
meg. Az abszorpció bekövetkezte után az izomerizáció valószínűségét aΦT→C és
a ΦC→T kvantumhatásfokok adják meg. Így az izomerizáció egységnyi idő alatti
bekövetkezésének a valószínűsége az itt tárgyalt esetben azX állapotú és(ϑ, ϕ)
helyzetű molekulákra

PX→Y
izom =

I

hν
ΦX→Y σX cos2 ϑ. (24)

Ennek alapján már pontosan meg tudjuk mondani, hogy hogyan szóródnak ki az
X állapotból a molekulák, de még nem tudjuk, hogy milyen lesz az újY álla-
potban az irányítás szerinti eloszlásuk. Ez nyilvánvalóan el kell térjen az ere-
detitől, hiszen különben nem tapasztalhatnánk fotoanizotrópiát; és azért is, mert
az izomerizáció során a molekulák elmozdulnak. Azt, hogy milyen lesz a kisze-
melt molekula új irányítása, azt a molekula környezete határozza meg, hiszen a
környezetében lév̋o molekulák által meghatározott potenciálgödörben fog vala-
hogy elhelyezkedni. Pedersen és társai a folyadékkristályok leírására alkalmazott
Maier – Saupe átlagtérelméletet [107] használta fel, amely a molekulák közti ani-
zotróp kölcsönhatást veszi figyelembe. Feltették, hogy a molekulák eloszlását az
izomerizáció után ap(ϑ, ϕ)-vel jelölt eloszlás határozza meg. Ap eloszlást magát
aVMaier – Saupe(f

T , fC , ϑ, ϕ) átlagtér-potenciál ismeretében a

p(ϑ, ϕ) = A e

VMaier – Saupe(f
T , fC , ϑ, ϕ)

kBT (25)
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összefüggés határozza meg, aholA normálási tényez̋o. Így a mérlegegyenletek
csak az izomerizációt figyelembe véve és az idő szerinti deriválás operátorátdt-
vel jelölve a következ̋ok:

dtf
T (ϑ, ϕ)izomerizációs rész= − I

hν
ΦT→CσT cos2 ϑfT (ϑ, ϕ) +

+p(ϑ, ϕ)

∮
I

hν
ΦC→T σC cos2 ϑfC(ϑ, ϕ) dΩ (26)

dtf
C(ϑ, ϕ)izomerizációs rész= − I

hν
ΦC→T σC cos2 ϑfC(ϑ, ϕ) +

+p(ϑ, ϕ)

∮
I

hν
ΦT→CσT cos2 ϑfT (ϑ, ϕ) dΩ. (27)

Az a feltételezés, hogy a cisz és a transz molekulák eloszlása az izomerizáció
után ugyanazzal ap eloszlással jellemezhető, egyáltalán nem magától értetődő,
sőt minden bizonnyal hamis. Annak az okát, hogy miért nem okoz ez mégsem
jelent̋os hibát (ill. mely esetekben nem okoz ez problémát), az általunk általáno-
sított mérlegegyenlettel foglalkozó részben vizsgáljuk majd meg alaposabban (2.
fejezet). A fény hatására az izomerizáció következtében a rendszer nyilvánvalóan
eltávolodik az eredeti egyensúlyi állapotától. Ennek a folyamatnak igyekszik gátat
szabni az a relaxációs folyamat, amelynek az erősségét a modellben aτ időállandó
határozza meg; és amelyről feltételezzük, hogy izomerizációhoz nem, csak az irá-
nyítás szerinti eloszlásnak a megváltozásához vezet. Továbbá feltételezzük, hogy
ez a relaxáció a Maier – Saupe átlagtérelmélet által meghatározottp eloszláshoz
közelíti a rendszert. Ezeket a feltételezéseket röviden a

dtf
X(ϑ, ϕ)relaxációs rész=

1

τ

(
NXp(ϑ, ϕ)− fX(ϑ, ϕ)

)
(28)

egyenlet formájában fogalmazhatjuk meg. A mérlegegyenletek ezt a relaxációs
tagot is figyelembe véve pedig az [53]-beli végső alakjukat öltik:

dtf
T (ϑ, ϕ) = − I

hν
ΦT→CσT cos2 ϑfT (ϑ, ϕ) +

+p(ϑ, ϕ)

∮
I

hν
ΦC→T σC cos2 ϑfC(ϑ, ϕ) dΩ +

+
1

τ

(
NT p(ϑ, ϕ)− fT (ϑ, ϕ)

)
(29)

dtf
C(ϑ, ϕ) = − I

hν
ΦC→T σC cos2 ϑfC(ϑ, ϕ) +

+p(ϑ, ϕ)

∮
I

hν
ΦT→CσT cos2 ϑfT (ϑ, ϕ) dΩ +

+
1

τ

(
NCp(ϑ, ϕ)− fC(ϑ, ϕ)

)
, (30)
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amelyek segítségével – a megfelelő mikroszkópikus mennyiség ismeretében – a
rendszerben indukált anizotrópia már számolható.

A p eloszlásfüggvényt [52, 53] Pedersen és társaiegyensúlyi eloszlásfügg-
vénynek nevezik, noha ez az elnevezés nem egészen helyénvaló. Az elnevezés
érthet̋o, hiszen a relaxáció során a fenti egyenletek szerint a rendszer ap eloszlás-
hoz tart és az izomerizáción „áteső” molekulák is eszerint állnak be valamilyen
irányba. Ugyanakkor, ap eloszlás az átlagtér-potenciálján keresztül függ azfT és
fC függvényekt̋ol (azok segítségével számoljuk), így az időtől; ezért nem tekint-
het̋o egyensúlyi eloszlásnak, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy a rendszer számára
az adottt időpillanatbanp(fT (t, ϑ, ϕ), fC(t, ϑ, ϕ), ϑ, ϕ) az az eloszlás, amely
egyensúlyinak „tűnik”.

A fenti (29), (30) egyenleteket Pedersenék tovább egyszerűsítették aϕ változó
elhagyásával. Ezt az általuk vizsgált eset (lineárisan polarizált fénnyel történő
megvilágítás) forgásszimmetriája tette lehetővé. Ezután az elhanyagolás után az
eloszlásokat aPl(cos ϑ) Legendre-polinomok szerint sorfejtették. A (29), (30)
egyenleteket pedig az így kapott együtthatókra vonatkozó csatolt differenciále-
gyenlet-rendszerré alakították, amelyet aztán numerikusan oldottak meg. Úgy
találták, hogy az els̋o 50-60 tag figyelembe vételével már konvergens megoldások
kaphatóak.

Figyelembe vették azt is, hogy az általuk vizsgált anyagnak domén szerke-
zete van és (ebben az esetben) az egyes doméneket a folyadékkristályos anyag
forgásszimmetria-tengelyének (a direktornak) az iránya különbözteti meg. Ezért
az egyenleteket egy sor különböző kezdeti direktorral – azaz kezdeti eloszlással
– rendelkez̋o „doménra” oldották meg, majd ezek átlagát tekintették a végered-
ménynek. Figyelembe vették a domének közti kölcsönhatást. Mi a dolgozatban
csak amorf anyagokkal foglalkozunk, amelyeknek nincs domén szerkezete, így
azok kölcsönhatására sincs szükségünk. Az [53] cikkben felhasznált, a domének
kölcsönhatását egy küszöbintenzitás bevezetésével figyelembe vevő összefüggést
az eziránt érdeklődők megtalálhatják a [108] cikkben.
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2. Általánosított mérlegegyenletek

Az 1.4. fejezetben megismert (29), (30) mérlegegyenletek a Kakikchashvili-féle
modellel szemben egy nagyobb valóságtartalmú mikroszkópikus értelmezését ad-
ják az azo-benzolt tartalmazó anyagokban jelentkező fotoanizotrópiának. Hátrá-
nyuk viszont, hogy csak a lineárisan polarizált fénnyel történő megvilágítás esetén
érvényesek, és csak numerikus megoldásuk van. Ezzel szemben a Kakikchashvili-
féle modell végeredménye, ha annak mikroszkópikus értelmezésétől eltekintünk,
a tapasztalatok szerint jól alkalmazható a polarizációs hologramok leírására a kér-
déses anyagok esetén is. Így felmerül a kérdés, hogy mi ennek az oka, és milyen
feltételek teljesülése mellett használható ez a közelítés. Ebben a dolgozatban a
továbbiakban lényegében erre a kérdésre próbálok meg választ adni. Ennek első
lépéseként általánosítom a korábban megismert mérlegegyenleteket olyan módon,
hogy azok alkalmasak legyenek tetszőleges polarizációjú fény hatásának a leírá-
sára is. Ezeket az egyenleteket fel fogom használni az anizotrópia cirkulárisan
polarizált fénnyel való „törlésének” a szimulációjára. Majd megmutatom, hogy
hogyan vezethető le bel̋ole a Kakichashvili-féle modell végeredménye; továbbá,
hogy az milyen feltételek teljesülése mellett alkalmazható egyáltalán, melyek az
alkalmazhatóság korlátai. Végül megmutatom, hogy hogyan jelentkezik a telítő-
dés hatása a polarizációs holográfiában.

Ahhoz, hogy a mérlegegyenletek alkalmasak legyenek tetszőleges polarizáci-
ójú fénnyel történ̋o megvilágítás leírására, mind a fény és a molekulák közti, mind
a molekulák közti kölcsönhatást figyelembe vevő tagokat meg kell változtatnunk.

A fény és az anyag közti kölcsönhatás esetünkben az abszorpciót jelenti, hi-
szen a fotoizomerizációnak ez az előfeltétele. Egyetlen molekula abszorpciója
a σ(ϑ, ϕ) abszorpciós hatáskeresztmetszet-tenzorral jellemezhető, amely függ a
molekula13 ϑ ésϕ által jellemzett irányításától. Itt feltételezzük, hogy a molekula
szabadon elfordulhat az említett két szög által meghatározott irány körül – egyéb-
ként szükségünk lenne egy harmadikEuler-szögreis. Ez a közelítés jogos azért
is, mert a tapasztalatok szerint a transz izomer jó közelítéssel „pálcika” alakú. A
cisz izomerekre viszont már nem ilyen magától értetődő ennek a közelítésnek a
jósága.

Az abszorpció valószínűsége kvázimonokromatikus esetben arányos lesz a

Pabsz∝ σij(ϑ, ϕ) 〈EiEj〉t (31)

13A mi esetünkben valójában csak molekularészlet, hiszen polimerekről van szó, amelyekben
az óriásmolekulák azo-benzol csoportot tartalmazó részeinek az irányítása változik meg. Az iroda-
lomban még elterjedt akromofóra, magyarul színtest elnevezés is, amely az azo-benzol vegyületek
festékalapanyag voltára utal. A következőkben ezért csak röviden molekulaként, vagy kromofó-
raként fogjuk a számunkra fontos molekularészletet nevezni.
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mennyiséggel14, ahol E a fény elektromos tere és a< · · · >t zárójelekkel az
időátlagolást jelöljük. Az ezzel foglalkozó irodalomban általában csak a lineári-
san polarizált esetekkel foglalkoznak, de ez az összefüggés ugyanúgy levezethető
az abszorpció számolására alkalmazott „formalizmussal”, csak arra kell ügyelni,
hogy komplex amplitúdóvektorokat

(
Jones-vektor E = 1

2

(
E eiωt + E? e−iωt

))

kell ( célszerű) alkalmazni. Így az abszorpció valószínűsége arányos leszσijEiE
?
j -

gal [109]15. Mivel aσij abszorpciós hatáskeresztmetszet szimmetrikus valós mát-
rix, 16 ezért fennáll a

Pabsz∝ σijEiE
?
j = σij

1

2
(EiE

?
j + E?

i Ej) (32)

egyenl̋oség. Monokromatikus terekre ez éppen2σij 〈EiEj〉t. Könnyen belátható
azonban, hogy az id̋oátlagot tartalmazó kifejezés kvázimonokromatikus esetben,
– azaz amikor a tér spektruma elég keskeny ahhoz, hogy aσ hullámhosszfüggését
elhanyagolhatónak tekintsük, is érvényes kell legyen. Ugyanis a monokromatikus
terekre érvényes (32) összefüggés érvényes egyetlen foton esetén is. A számunkra
fontos általánosabb esetekben fotonok sokaságára kell összegezni, átlagolni. Az
pedig, hogy a statisztikus és az időátlagolás ugyanarra az eredményre vezet – bár
nem bizonyított – a fizika számos területén elfogadott hipotézis [110]. Vezessük
be az

Lij = ε0c 〈EiEj〉t , (33)

mennyiséget, aholε0 a vákuum dielektromos állandója ésc a fény sebesség.
Az imént bevezetettL tenzor kapcsolatos a szakirodalomban fellelhető a fény

polarizációját is jellemz̋o (egymással is kapcsolatos ) mennyiségekkel, mint:pola-
rizációs sűrűségmátrix[111], Stokes-paraméterek[111–114],koherencia-mátrix
[112, 114, 115]. Annak, hogy nem ezeket a mennyiségeket használjuk csupán
praktikus okai vannak.

A fenti definíció alapján az intenzitásLii = I. Az abszorpció egységnyi idő
alatti bekövetkezésének a valószínűsége a fenti meggondolások és az „izotróp
molekulákra” adott 1

hν
σI összefüggéssel összevetve pedig1

hν
σijLij. Ez az ösz-

szefüggés fennáll részlegesen (vagy teljesen) polarizál(a)t(lan), ill. (in)koherens
kvázimonokromatikus fényforrások esetén is. Ha a fényforrás spektruma annyira
széles, hogy az abszorpciós hatáskeresztmetszet nem tekinthető állandónak, akkor
az egész tartományra kell összegeznünk (integrálnunk).

14Az azonos indexekre továbbra is összegzünk.
15[109]-ben neméppen azzal a szokásos „formalizmussal” jutnak erre az eredményre, amelyre

céloztunk, de a végeredményen ez nem változtat.
16A girotrópia abszorpciós megfelelőjével nem foglalkozunk, bár annak meglétét nem tudjuk

teljes mértékben kizárni.
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Vezessük be a

wX→Y
ij (ϑ, ϕ) = ΦX→Y 1

hν
σX

ij (ϑ, ϕ) (34)

mennyiséget, amellyel az izomerizáció egységnyi idő alatti bekövetkezésének a
valószínűsége, azX állapotú és(ϑ, ϕ) helyzetű molekulára

WX→Y (ϑ, ϕ) = wX→Y
ij (ϑ, ϕ)Lij. (35)

Az ezután következ̋o változtatások a mérlegegyenletek alakját nem, csak az ab-
ban alkalmazottp egyensúlyi eloszlás számításának a módját fogják érinteni, így
azokat végleges

dtf
T (ϑ, ϕ) = −fT (ϑ, ϕ)W T→C(ϑ, ϕ) +

+p(ϑ, ϕ)

∮
fC(ϑ, ϕ)WC→T (ϑ, ϕ) dΩ +

+
1

τ

(
NT p(ϑ, ϕ)− fT (ϑ, ϕ)

)
(36)

dtf
C(ϑ, ϕ) = −fC(ϑ, ϕ)WC→T (ϑ, ϕ) +

+p(ϑ, ϕ)

∮
fT (ϑ, ϕ)W T→C(ϑ, ϕ) dΩ +

+
1

τ

(
NCp(ϑ, ϕ)− fC(ϑ, ϕ)

)
(37)

formájukba írhatjuk.
A molekulák közti kölcsönhatás számos tényezőben jelenik meg a mérlege-

gyenletekben. Rejtetten már az előző, a fénnyel való kölcsönhatást jellemző ösz-
szefüggéseinkben is szerepeltek a kvantumhatásfokokban. Ugyanis ezek a meny-
nyiségek a tapasztalat szerint erősen függnek a molekula környezetétől, az izom-
erizációhoz ugyanis szabad térre van szükség. Voltak, akik ezt a polimerek egy
fontos jellemz̋ojének, a szabad térfogatnak a mérésére használták [116]. Méré-
sek mutatják, hogy a kvantumhatásfok változik a nyomás függvényében is [117].
Mégpedig a nyomás növelésével csökken, hiszen a szabad térfogat is csökken.
Tulajdonképpen ebbe a mennyiségbe van majd minden, az izomerizációval kap-
csolatos „nem tudásunk” belesűrítve. A másik két fontos, a molekulák kölcsönha-
tását figyelembe vev̋o, tag: ap „egyensúlyi” eloszlás, amelynek a mérlegegyen-
letek alapfeltevései szerint szintén van szerepe az izomerizációban; valamint a
relaxáció.

A p eloszlást az 1.4. fejezetben megismert mérlegegyenleteknél a Maier –
Saupe átlagtérelmélet segítségével határozták meg [53]. Mint a neve is mutatja,
ezt az átlagteret Maier és Saupe vezette be a nematikus folyadékkristályok jel-
lemzésére [107]. A levezetés során a molekulák közti diszperziós (van der Wa-
als) kölcsönhatás anizotróp részét vették figyelembe, a valóságban emellett fontos
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szerepe van még a molekulák közt fellépő (szintén anizotróp) „érintkezési” taszító
(sztérikus) er̋oknek is. Mivel azonban az így kapott átlagtérelmélet származtatható
egyéb fenomenologikus megfontolásokból is, és mivel a fenti hiányosság csak a
hőmérséklett̋ol való függésben – amellyel [53] cikkben nem foglalkoztak, és mi
sem fogunk – jelentkezik hibaként [118], ezért maga az összefüggés alkalmaz-
ható. S̋ot, azt is állíthatjuk, hogy nemcsak folyadékkristályok esetén van létjogo-
sultsága, hanem minden olyan esetben is, így az általunk vizsgált amorf anyagok-
ban, ahol a van der Waals kölcsönhatás anizotróp része nem elhanyagolható. Ez
a dolgozat tárgyát képező anyagokra éppen az azo-benzol csoport jelenléte, ill. a
hozzá kapcsolódó CN ciáncsoport (3. ábra) miatt teljesül [119]. A levezetés során
Maier és Saupe a diszperziós kölcsönhatás anizotróp részének az alapvető volta
mellett feltételezte, hogy a vizsgált rendszer rendelkezik egy forgásszimmetria-
tengellyel (ezt nevezik direktornak), amellyel a molekulák „hajlamosak” párhu-
zamosan beállni. A nematikus fázisnak ez alapvető jellemz̋oje. Az így kapott
átlagtérelméletben lényeges szerepe van a molekula tengelye és azn direktor által
bezártι szögnek, illetve azS =

∮
f(ι)P2(cos ι) dΩ rendparaméternek, amely a

P2(x) = 3
2
x2 − 1

2
Legendre-polinom átlaga. Ennek értéke izotróp eloszlás esetén

0, tökéletesen rendezett eloszlás esetén (minden molekula a direktorral párhuza-
mosan áll) pedig 1. Az átlagtér potenciál ezekkel a mennyiségekkel

VMaier – Saupe(ϑ, ϕ,n) = −cSP2(cos ι(ϑ, ϕ,n)), (38)

ahol c egy anyagi állandó, amelyet aktivációs energiának hívnak. A rendpara-
méter értékkészletéhez a fent említett[0, 1] intervallumon kívül elvben a

[−1
2
, 0

]
intervallum is hozzátartozik, ez a tartomány annak felelne meg, hogy a molekulák
a direktorra mer̋oleges síkban „igyekeznek” elhelyezkedni. Ezt el szokás hagyni,
mivel ez instabil megoldásokat ad [107, 118]. Külső tér jelenlétében viszont ez
nincs feltétlenül így, például a miáltalunk vizsgált esetekben lineárisan polarizált
fény hatására a molekulák éppenhogy a polarizációra merőleges síkban „igyekez-
nek” elhelyezkedni. Ha mégsem tökéletesen ezt teszik, az a molekulák közti köl-
csönhatásnak köszönhető. Mint az a fenti definícióból látható, a Maier – Saupe po-
tenciál kiszámításához szükségünk van az eloszlás forgásszimmetria-tengelyének
(a direktornak) az ismeretére is, elvileg ez szintén meghatározható esetünkben az
fT , fC eloszlásból. Az [53] fényében17 azonban – ahol az egészhez még hozzá

17[53]-ban a direktort azfT (ϑ) „redukált” eloszlásfüggvény maximumához tartozó irányként
keresték. A direktor általában valóban az eloszlás maximumának az irányába mutat, de például a
lineárisan polarizált fénnyel való megvilágítás esetén, amikor azt várjuk, hogy a molekulák éppen
az arra mer̋oleges síkban igyekeznek elhelyezkedni, ez nincs így. Nem könnyíti meg a dolgot
az sem, hogy a sorfejtés miatt aPl(cos ϑ) Legendre-polinomok lineáris kombinációjaként előálló
eléggé „rücskös” – sok sűrűn elhelyezkedő lokális maximummal rendelkező – függvény globális
maximumhelyét keressüknumerikusan.Ez még akkor sem könnyű feladat, ha mindig az előző
helyről indítjuk az újabb keresést.
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jön a domének közti kölcsönhatás – ez sajnos egyáltalán nem magától értetődő.
Ezért is döntöttem a Maier – Saupe potenciál cseréje mellett.

A csere másik oka, hogy a „régi” átlagtér potenciál forgásszimmetrikus, ezért
a mi esetünkben nem alkalmazható. Ugyanis, mi le fogjuk írni a lineárisan pola-
rizált nyalábbal létrehozott kettőstörés cirkulárisan polarizált nyalábbal való tör-
lését. Lineárisan polarizált fény hatására létrejövő eloszlás forgástengelye pár-
huzamos lesz az elektromos térrel; cirkuláris polarizáció esetén viszont erre me-
rőleges, a terjedési iránnyal lesz párhuzamos. A molekuláknak a fénnyel való
kölcsönhatása így lesz minimális. A „törlés” így valójában nem törlés, hiszen
az anyag nem válik izotróppá. Az csak úgy tűnik, mintha törlődne, amennyiben
a mintára közel merőlegesen beeső nyalábokkal mérjük az indukált anizotrópiát.
Ugyanakkor, ha az ellentétesen cirkulárisan polarizált nyalábokkal beírt holog-
ramokról van szó (a mérésekben – amelyekkel majd összevetjük az eredménye-
ket – err̋ol lesz szó), akkor nyugodtan beszélhetünk törlésről, hiszen a rács el
fog tűnni. A „törlés” kezdeti szakaszában – amikor az eredeti forgásszimmetria-
tengely már nem forgásszimmetria-tengely, az új a hullám terjedési irányával pár-
huzamos forgásszimmetria-tengely pedig még nem az – az eloszlás nem lesz for-
gásszimmetrikus, az anyag kéttengelyű lesz. Ennek a leírására a Maier – Saupe
átlagtérelmélet pedig a forgásszimmetriája miatt nem alkalmas. Ezért helyette a
Landau – de Gennes potenciált alkalmaztuk, amely az előbbi általánosítása18 és
amelyet a

V (ϑ, ϕ) = V (ξ) = −cQijξiξj (39)

összefüggés határoz meg, aholξ = (ξ, η, ζ) a (ϑ, ϕ) szögek által meghatározott

irányba mutató egységvektor (5. ábra.) ésQ a rendparaméter tenzor. Ez utóbbi a
Maier – Saupe rendparaméter általánosítása

Qij =

〈
3

2
ξiξj − 1

2
δij

〉
. (40)

Ezzel az „egyensúlyi” eloszlás

p(ϑ, ϕ) = A e−c0Qijξiξj , (41)

aholA egy normálási tényező ésc0 = c
kBT

normált aktivációs energia.

A Q (40) definíciójában szereplő átlagolásnál nem lehet megkerülni, hogy ese-
tünkben az anyagban kétféle molekulaszerkezet van jelen, amelyeknek a fizikai tu-
lajdonságai eltérnek egymástól. Az általunk vizsgált anyagokban azonban – mint

18Lényegében ugyanazokból az alapfeltevésekből vezethet̋o le, mint a Maier – Saupe átlagtérel-
mélet, csak a forgásszimmetriát nem követeljük meg. Így ennek a számításához semmi szükség
a direktorra. És ettől is elvárhatjuk, hogy amorf anyagokban is alkalmazható a molekulák közti
anizotróp kölcsönhatás figyelembevételére.
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5. ábra.A ξ vektor és aϑ, ϕ szögpár a mintához rögzített koordinátarendszerben.

azt a 3.1. fejezetben majd megmutatjuk – a ciszek száma ebből a szempontból
elhanyagolható, mivel a cisz-transz fotoizomerizáció jóval nagyobb valószínűség-
gel megy végbe, mint az ellentétes irányú folyamat. Ezért – mint azt Pedersenék
is tették [53] azS rendparaméter számításakor – csak a transz szerkezettel bíró
molekulákra összegeztünk.

A (36), (37) mérlegegyenletek a (40), (41) egyenletekkel, ill. a hozzájuk tar-
tozó kezdeti feltételekkel elvben már megoldhatóak. Mielőtt ennek nekifognánk,
röviden összefoglaljuk, hogy milyen elhanyagolásokat tartalmaznak még mindig
ezek az egyenletek. Melyek azok a problémák, amelyeknek a leírására alkalmaz-
hatóak, ill. nem alkalmazhatóak.

Először is az egyenletek csak a molekulák irányítását veszik figyelembe, holott
– mint a felületi rács jelenségek is mutatják – a molekulák mozgása nem korláto-
zódik a tömegközéppontjuk körüli „helyben” forgásra (még átlagosan sem). Ez a
probléma a holográfiában való alkalmazhatóság kérdésével is kapcsolatos, hiszen
a térben változó polarizációs mintázatot rögzítjük. Ha ennek a változása nagyon
gyors (a rácsállandó kicsi), akkor nemlokális effektusok is jelentkezhetnek, azaz a
molekulák nemcsak a közvetlenül rájuk ható elektromos teret (mármint a fényét),
hanem a „távolabbi” (a diszperziós kölcsönhatásR−6-os távolságfüggése miatt
ezek eléggé közeliek) szomszédjaikra hatót is érzik az azokkal való kölcsönhatás
miatt.

Nem vesszük figyelembe, hogy vékonyrétegekről van szó, amelyeknek a tu-
lajdonságai minden bizonnyal eltérnek a tömbi anyagétól; a felületen lévő mo-
lekulákat egészen más hatások érik, mint a réteg belsejében lévőket. Ezek az
anyagok polimerek, de mi csak az oldalláncnak a viselkedésével foglalkozunk,
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pedig a kísérletek szerint a főláncok is rendez̋odnek [120], bár lassabban és ki-
sebb mértékben. Ennek nagy jelentősége lehet az indukált anizotrópia stabilitása
szempontjából.

Mivel a cisz nem alapállapot, így a cisz-transz izomerizáció „magától” is be-
következik. Ezt csak azért hanyagolhatjuk el, mert a hozzá tartozó relaxációs idő
10-20 perc körül van [53], és mi itt csak ennél körülbelül egy nagyságrenddel
rövidebb id̋otartamok alatt bekövetkező változásokat vizsgálunk. Ha ennél hosz-
szabb id̋otartományokra is ki szeretnénk terjeszteni a vizsgálatainkat, akkor ezt is
figyelembe kellene venni.

Az alkalmazott relaxációs közelítés, mint azt látni fogjuk nem írja le megfele-
lően az anyagban indukált anizotrópia sötétben történő változását. Ezzel később
majd b̋ovebben foglalkozunk.

Az izomerizációt pillanatszerűnek tekintjük; nem foglalkozunk azzal, hogy
a molekula, milyen „pályán”, mennyi id̋o alatt kerül az új – az átlagtérelmélet
által meghatározott – helyzetébe. Ez nem okoz problémát mindaddig, amíg nem
akarjuk leírni a nagyon rövid idejű fényimpulzusokra adott válaszát az anyagnak.
Az alkalmazhatóság határainak a becslésére némi támaszt nyújthatnak azoknak
a kísérleteknek az eredményei, amelyeket fs-os impulzusokkal végeztek [121].
Ezek során hexánban oldott azo-benzolt világítottak meg rövid impulzusokkal,
majd az abszorpciós spektrum időbeli változását mérték. A mért adatokból pedig
kiszámolták, hogy az izomerizáció milyen karakterisztikus időtartam alatt megy
végbe19. Úgy találták, hogy ez az id̋o rövidebb mint 20ps. Mellesleg az eddigi
legrövidebb impulzus, amellyel anizotrópiát létrehoztak (E1aP-ben) 100ps-os volt
[47]. Rövid idejű fényimpulzusok esetén emellett – a nagy intenzitás miatt –
nemlineáris effektusoknak is szerepük lehet.

A (36), (37) mérlegegyenleteknek nem ismeretes egzakt analitikus megoldása,
és er̋osen kérdéses, hogy lehet-e ilyet egyáltalán találni, ezért azokat mi is nu-
merikusan oldottuk meg. A numerikus megoldás mellett léteznek még közelítő
analitikus megoldások20. Ezek közzé sorolható a fotostacionárius(dtf

X = 0)
megoldás, amelyet a rendszer elég hosszú idő után el fog érni:

fT (ϑ, ϕ)t→∞ =
pt→∞(ϑ, ϕ)

W T→C(ϑ, ϕ) + 1
τ

( ∮
fC(ϑ, ϕ)t→∞WC→T (ϑ, ϕ) dΩ +

NT

τ

)

(42)

fC(ϑ, ϕ)t→∞ =
pt→∞(ϑ, ϕ)

WC→T (ϑ, ϕ) + 1
τ

( ∮
fT (ϑ, ϕ)t→∞W T→C(ϑ, ϕ) dΩ +

NC

τ

)
.

(43)

19A [121] cikkben található mérések, ill. a belőlük levont következtetések ennél valamivel ösz-
szetettebbek, de nekünk itt elég ennyi.

20Erről lesz szó a 3. fejezetben.
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Ez mint az látható még mindig nem egzakt (azfX
t→∞ eloszlások még ebből is

legfeljebb csak iterációval határozhatóak meg pontosan), de már képet ad arról,
hogy az egyes folyamatok erőssége hogyan befolyásolja az indukált anizotrópiát.
Az egyenletek jobb oldala, egy iránytól független tényező és egy attól függ̋o té-
nyez̋o szorzatára bontható. A számunkra fontos irányfüggő rész számlálójában a
p „egyensúlyi” eloszlás áll, a nevezőben pedigWX→Y (ϑ, ϕ) + 1

τ
. Amennyiben

a τ relaxációs id̋o elég nagy, akkor az izomerizáció sebességét jellemző tag lesz
meghatározó. Ekkor azfX függvényeknek jó közelítéssel ott lesz maximuma,
ahol az izomerizáció valószínűsége minimális. Ehhez természetesen az is kell,
hogy ap eloszlásnak is legalább közelítőleg ott legyen a maximuma, ahol azfX

függvényeknek. Ez ap definíciójából és a számolás módjából – amely szerint
éppen azfX eloszlások segítségével határozzuk meg – következik. Ha a relaxá-
ciós idő rövid, akkor a stacionárius állapot már jóval rövidebb megvilágítás után
előáll és csak jóval kisebb anizotrópiát tudunk létrehozni. Ez érthető, hiszen ez a
mennyiség a molekulák mozgékonyságával van kapcsolatban. Minél rövidebb a
τ relaxációs id̋o, annál folyadékszerűbb az anyag.

2.1. Írás-törlés kísérletek

Ebben a fejezetben azokat a Kerekes Árpád által végzett (a 6–8. ábrákon látható)
kísérleteket ismertetjük röviden, amelyekkel majd összehasonlítjuk az elméleti
számításaink eredményét. A kísérletek során egy vékony E1aP12 – amely kissé
leegyszerűsítve a 3. ábrán látható E1aP és P6a12 monomerek 75-25% arányú ke-
verékének a polimerizációjával előálló amorf poliészter – rétegben rögzítettek ho-
logramokat ellentétesen cirkulárisan polarizált azonos intenzitású nyalábokkal. A
beírás Kr lézerrel(λ = 407nm) történt. A hologram diffrakciós hatásfokának
időbeli fejlődését közben egy He-Ne lézerrel(Λ = 633nm) követték, amely nem
indukál anizotrópiát az anyagban. A nyalábok jó közelítéssel ortogonálisan estek
be a mintára. A beírást néhány tized másodperc után abbahagyták, a beíró nyalá-
bokat kitakarták. Ezután az anyagban létrejött anizotrópiát körülbelül fél percig
hagyták a „sötétben” relaxálni (a He-Ne lézerrel továbbra is követték az anizot-
rópia alakulását), majd az egyik beíró nyalábot újra rábocsátották a mintára és
mérték, hogy miként törli ez a cirkulárisan polarizált nyaláb a hologramot.

2.2. Numerikus megoldás

A (36), (37), (40), (41) egyenletek által meghatározott probléma numerikus meg-
oldásához nem használtam sorfejtést, hanem felvettem egy rácsot az egységgöm-
bön, amely minden egyes pontjának egyértelműen megfeleltethető egy irány. Az
eloszlások értékeit ezekben a rácspontokban számoltam ki. Magát az így adódó
differenciálegyenlet-rendszert pedig egy másodrendű Runge – Kutta módszerrel
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6. ábra.Ellentétesen cirkulárisan polarizált nyalábokkal felvett hologram időbeli
fejlődése: írás(t ≈ 0− 0,7s), relaxáció „sötétben” (a nyalábokat kitakarjukt ≈
0,7− 34,5s), törlés (az egyik nyalábot újra a mintára bocsátjukt ≈ 34,5s−); mért
és számolt eredmények. Az összintenzitásI = 1Wcm−2, a törlésnél csak ennek a
fele érkezik a mintára.

7. ábra.Ugyanaz a kísérlet, mint a 6. ábrán. Csak az összintenzitásI = 2Wcm−2

más, és az írást más időpontban fejezzük be, ill. a törlést más időpontban indítjuk
el.
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8. ábra.Ugyanaz a kísérlet, mint a 6. ábrán. Csak az összintenzitásI = 4Wcm−2

más, és az írást más időpontban fejezzük be, ill. a törlést más időpontban indítjuk
el.

oldottam meg. Választhattam volna azt az utat is, hogy az általánosítottYlm(ϑ, ϕ)
Legendre-polinomok szerint fejtem sorba az eloszlásfüggvényeinket. Ez azon-
ban nem célravezető, mivel a (41) által definiáltp „egyensúlyi” eloszlás sorfejtési
együtthatóit továbbra is numerikus integrálással kellene meghatározni (vagyis a
rácsra mindenképpen szükség lenne). Ráadásul ennek a módszernek az időigénye
(és talán a hiba lehetősége is) – elég ha arra gondolunk, hogy Pedersenék az első
40-50 tagig mentek el – jóval nagyobb lenne, mint az általam választott úténak.

A rács felvétele a gömbön nem magától értetődő feladat, ezért röviden ösz-
szefoglalom, hogy azt miként vettem fel. Először is mivel a molekulák (kromo-
fórák) két végpontját nem különböztetjük meg egymástól – az alkalmazott átlag-
térelméletek sem teszik ezt, azf(π − ϑ, ϕ + π) = f(ϑ, ϕ) szimmetria az egyik
alapfeltevésük [107, 122] – ezért csak az egységgömb felére és az ezen lévő rács-
pontokra van szükség. Ezért a(ϑi, ϕj) rácspontokat acos ϑi = i

M ; ϕj = 2πj
M ; i =

0, 1, . . . ,M; j = 1, 2, . . . ,M összefüggésekkel definiáltam.21 Ezenkívül, mivel
a (cos ϑi = 1, ϕj)-vel definiált rácspontok azonosak, ezért ezek közül csak egyet

21Voltak, akik [50] hasonló egyenletek megoldására, a rácsot acos ϑi = i
M helyett aϑi = iπ

M
összefüggéssel definiálták. Ezzel az a probléma, hogy ez esetben az integrálásnál kell egysin ϑi-
vel arányos súlyfaktor, amely pontról pontra változik. Ez numerikusan nem túl előnyös, f̋oként
a sin ϑi ≈ 0 pontok járuléka okozhat hibát. Ezzel szemben a mi esetünkben csak egy állandó
súlyfaktorra van szükség. Belátható, hogyR darab rácspont esetén az

∮
f(ϑ, ϕ) dΩ integrál a

4π
R

∑
i,j f(ϑi, ϕj) közelítéssel számolható, és4π

R
∑

i,j f(ϑi, ϕj) →
R→∞

∮
f(ϑ, ϕ) dΩ.
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tartottam meg. Továbbá acos ϑ = 0 „egyenlít̋ore” es̋o rácspontoknak is csak a
felét tartottam meg azf(π − ϑ, ϕ + π) = f(ϑ, ϕ) szimmetria miatt. A nagyobb
megbízhatóság kedvéért három ilyen rácsponthalmaz együttesén számoltam, ame-
lyeknek aϑ = 0-hoz tartozó tengelyeik egymásra merőlegesek. A számítások
alapján úgy találtam, hogyM > 20 esetén a megoldások közötti különbségek
már elhanyagolhatóak, így a számításokban közelítőleg3M2 ≈ 1200 (M = 20)
rácspontot használtam.

Az eddig ismertetett megfontolások alapján írtam egy programot, amely ké-
pes az általánosított mérlegegyenletek megoldására, így az indukált anizotrópia
időbeli fejlődésének a jellemzésére. A megoldáshoz az eddig ismertetett elveken
kívül természetesen szükség van kezdeti értékekre, valamint a megfelelő anyagi
paraméterekre. A program által felhasznált paraméterek közé tartozik ezen kívül
az id̋ofügg̋o E(t) (vagyL(t)) függvény is, amelyre adott válasznak a meghatáro-
zása a cél.

A bennünket érdeklő „válasz” nem annyira azfT , fC eloszlások változása,
hanem a segítségükkel számolható indukált anizotrópia időbeli fejlődése. Itt az
ideje, hogy ezzel is foglalkozzunk. Majd csak ezután fogom összefoglalni, hogy
milyen paraméterértékeket, kezdetiértékeket használtam a számításaink során, és
ismertetni fogom az így kapott eredményeket.

Az optikai anizotrópia jellemzéséhez a dielektromos szuszceptibilitás változá-
sát kell meghatározni, ehhez ismernünk kell a polarizálhatóságot is. Mivel felté-
teleztük, hogy a molekula szabadon elfordulhat aϑ ésϕ által meghatározott ten-
gelye körül, ezért a molekula valamilyen tulajdonságát jellemző mij(ϑ, ϕ) valós
szimmetrikus tenzor – így a polarizálhatóság és az abszorpciós hatáskeresztmet-
szet is – a következ̋o alakba írható:

mij = m1ξiξj + m2δij, (44)

aholξ továbbra is az említett szögek által meghatározott irányba mutató egység-
vektor és

m2 =
mxx + myy

2
, m1 = mzz −m2, (45)

aholmxx, myy ésmzz azm sajátértékei, továbbá azmzz-hez tartozó sajátvektor
párhuzamos azzal a tengellyel, amely körül a molekula szabadon elfordulhat (azaz
ξ-vel). Ezek után bevezetve az

〈a〉f =

∮
a(ϑ, ϕ)f(ϑ, ϕ) dΩ (46)

jelölést, esetünkbenm „várhatóértéke”

〈mij〉 = N
(
mT

1 〈ξiξj〉fT + mT
2 〈δij〉fT + mC

1 〈ξiξj〉fC + mC
2 〈δij〉fC

)
=

= N
(
mT

1 〈ξiξj〉fT + mC
1 〈ξiξj〉fC

)
+N (

mT
2 NT + mC

2 NC
)
δij,

(47)
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aholN a „molekulák” sűrűsége, amelyet állandónak feltételeztünk. Ha aχ di-
elektromos szuszceptibilitást akarjuk meghatározni, akkor az első közelítésben –
amely csak gázokra érvényes – a fenti egyenletekbe azmij mennyiség helyére
mindenhová 1

ε0
αij-et kellene írnunk, aholα a polarizálhatóság ésε0 a vákuum

dielektromos permittivitása. „Nagy” sűrűségű anyagokban azonban a lokális tér
effektusok nem hanyagolhatóak el, így a fenti helyettesítéssel nem a szuszcepti-

bilitást, hanem csak az
〈

1
ε0

αij

〉
várhatóértéket kapjuk meg. A lokális tér hatását

az általánosítottLorentz – Lorenz formulasegítségével vehetjük figyelembe ani-
zotróp anyagok esetén. Ez a (47) szerinti átlagolással, amelyben a molekulákN
sűrűsége már figyelembe van véve

(
εr − Id︸ ︷︷ ︸

χ

)(
εr + 2Id︸ ︷︷ ︸

χ+3Id

)−1

=
1

3ε0

〈
α
〉
, (48)

ahol Id az egység mátrix ésεr a relatív dielektromos állandó tenzor. Ezt az ösz-
szefüggést általában statikus terekre szokták levezetni (ez a Clausius – Mossotti
formula), amelyre azonban – bár a végeredmény azonos az elektromágneses hul-
lámokra kapottal – nem tisztességes hivatkozni nagy frekvenciával változó terek
esetén. A (48) összefüggés levezetése megtalálható számos folyadékkristályok-
kal foglalkozó cikkben [123–125], ezeknél jóval szebb és bizonyos szempontból
általánosabb22 a [112]-ben található azEwald – Oseen kioltási tételenalapuló le-
vezetése. Ugyan a [112]-ben csak izotróp közegekre vezetik le, de a megfelelő
mennyiségek tenzorokra való cseréjével ugyanazokat a lépéseket végrehajtva (48)
adódik. A számunkra a (48) kifejezés egyetlen „szépséghibája”, hogy csak ab-
szorpciómentes közegekre van levezetve. Ez biztosan nem okoz gondot a HeNe
lézer 633nm-es vonalán, ahol az abszorpció a vizsgált anyagokban elhanyagol-
ható, azonban rövidebb hullámhosszakra (kék, UV) ez már hibát okozhat. Jobb
híján ezekben az esetekben is kénytelenek vagyunk ezzel beérni.

Mivel az indukált anizotrópia esetünkben „kicsi” – az ordinárius és extraordi-
nárius törésmutatók különbsége legfeljebb 0,01 körüli – ezért a (48) kifejezésben

az
(
εr + 2Id

)−1

≈ (n2
0 + 2)

−1 közelítést alkalmazhatjuk, aholn0 = 1
2
(ne + nord)

az átlagos törésmutató, amely jó közelítéssel megegyezik az izotróp anyag törés-
mutatójával. Így a dielektromos szuszceptibilitás

χ =
n2

0 + 2

3ε0

〈
α
〉

(49)

jó közelítéssel csak egy a törésmutatótól függő skalárszorzóban különbözik a ritka
gázok esetén várt eredménytől.

22A [123–125] „csak” akkor érdekes, ha azN kromofórasűrűség rendezettségtől való függését
is figyelembe szeretnénk venni. Ez a mi esetünkben azonban külső paraméter.
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Bennünket nem a teljes dielektromos szuszceptibilitás érdekel, hanem annak
a fény által indukált változása, amelyet kísérletek során a hologram diffrakciós
hatásfokával mérünk, amely (20) és (21) alapján

ηdiffr = sin2 ψ = sin2

(
π

2Λn0

(χe − χo) d

)
. (50)

Mivel az ellentétesen cirkulárisan polarizált nyalábokkal rögzített hologram ese-
tén a polarizációs ellipszisnek csak az irányítása – az alakja nem – változik (4.
a.,b. ábrák), ezért ez esetben a hologram diffrakciós hatásfokának az időbeli fejlő-
dése visszavezethető arra az esetre, amelyben egyetlen – az eredő tér polarizációs
ellipszisével azonos alakú polarizációval rendelkező – nyalábbal világítjuk meg
a mintát. Az erre az esetre számolható dielektromos szuszceptibilitás változás
minden további nélkül behelyettesíthető a fenti összefüggésbe. A törlés során
pedig, mivel az cirkulárisan polarizált nyalábbal történik, ezért feltehetjük, hogy
a korábban indukált anizotrópiának a hologram síkjára merőlegesen beeső fény-
nyel mérhet̋o extraordinárius és ordinárius törésmutatói ugyanúgy változnak az
egész mintában, és a hozzájuk tartozó irányok nem változnak. Így az előző fe-
jezetben ismertetett kísérletek diffrakciós hatásfokának a számolásához az (50)
összefüggés elegendő, ezenkívül csak a mérlegegyenletek segítségével meghatá-
rozottχ időbeli fejlődésére van szükségünk. Ortogonálisan lineárisan polarizált
nyalábok esetén (4.c. ábra) ez nem lenne így. Abban az esetben a rácsvektor ál-
tal meghatározott irány mentén olyan cellákra kellene felosztannunk az anyagot,
amelyeken belül az eredő tér polarizációja már állandó.23 Ezeknek a celláknak
kellene azután nézni a változását az írás és a törlés során. Csak az így nyert ada-
tokból tudnánk a hologram időbeli fejlődésér̋ol bármit is mondani. Itt természete-
sen még mindig elhanyagoltuk a szomszédos anyagrészek közötti kölcsönhatást,
amely ha nem elhanyagolható, akkor az előbb ismertetett következtetések az el-
lentétesen cirkulárisan polarizált nyalábokkal rögzített hologramokra is hamisak.

A kísérletekben a referencia és a tárgy nyaláb intenzitása megegyezett, így
az ered̋o polarizáció lineáris volt, válasszuk ennek az irányáty-nak. Ekkor aξ
vektornak a hologram síkjában lévő (5. ábra.)ξ, η komponenseivel felhasználva
a (21), (47) és a (49) egyenleteket aψ fáziskülönbséget a

ψ =
πNd

2Λn0

n2
0 + 2

3ε0

(
αT

1

〈
η2 − ξ2

〉
fT + αC

1

〈
η2 − ξ2

〉
fC

)
(51)

alakba írhatjuk. Ahhoz, hogy az előző fejezetben leírt írás-törlés kísérleteket mo-
dellez̋o számításokat végezzünk – ezeknek az eredményei a 6–8. ábrákon látha-
tóak – már csak a kezdeti értékekre és az egyenletekben szereplő állandókra van
szükség. Ezeket tekintjük át a következőkben.

23Ez természetesen csak akkor elegendő, ha a rácsot két síkhullámmal hozzuk létre.



2.2. Numerikus megoldás 37

fX(t) 〈ξiξj〉fX
(46) +3

(36, 37)

fX(t)

KS
(36, 37) p(t)ks p(t)

〈ξiξj〉fX

KS

(40,41)

WX→Y (t)

(36, 37)
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L(t)

WX→Y (t)

(34,35,44)
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L(t)_*4 (36, 37)
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9. ábra.A numerikus megoldás vázlata: a számítások során felhasznált egyenle-
tek, mennyiségek, paraméterek.

A kezdeti eloszlásokról feltételeztük, hogy izotrópak és a cisz izomerek ekkor
még nincsenek jelen, ígyfT (t = 0, ξ) = p(t = 0, ξ) ésfC(t = 0, ξ) = 0. Ez a
kísérleti tapasztalatok szerint egy jó közelítés. Pedersenék a P6a12-re vonatkozó
számolásaikban [53], bizonyos mérések eredményeire támaszkodvaS = 0,01-nek
választották a kezdeti rendparamétert, amely lényegében izotróp eloszlást jelent.
A c0-t pedig emiatt választották 6,8-nak, mivel ap egyensúlyi eloszlással számolt
S rendparaméter ekkor egyezik meg a számolásához felhasználtS = 0,01 érték-
kel. Ezen a paraméteren mi nem változtattunk, bár úgy találtuk, hogy ha ennél
kisebbnek pl.: 4,8-nak vagy 0-nak választjuk,24 akkor sem kapunk jelentősen el-
térő eredményeket. Ennél jóval nagyobb különbségek pedig nem valószínűek az

24Az, hogy ac0 = 0 esetén sem változnak az eredmények jelentős mértékben megkérdőjelezi,
hogy valóban szükség van-e – az általunk vizsgált anyagok esetén – a molekulák közti anizot-
róp kölcsönhatást figyelembe vevő átlagtérelméletre. Emellett felveti azt a kérdést is, hogy mely
anyagok esetén van egyáltalán erre szükség. Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre válaszolni tudjunk
alaposabb, els̋osorban kísérleti vizsgálatokra lenne szükség.
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általuk és az általunk vizsgált anyagok között. A programban magában mód van
tetsz̋oleges Maier – Saupe eloszlással való indításra. A program az ehhez szüksé-
ges kezdeti direktor, ill. rendparaméter értékeket veszi át bemenő paraméterként,
mivel jogosan feltételezhetjük, hogy a még „soha” meg nem világított anyagban
legfeljebb bizonyosfokú nematikus rendezettség van jelen, amely a Maier – Saupe
eloszlással leírható.

Az eddig elmondottak alapján a numerikus megoldásra szolgáló program már
elkészíthet̋o, ennek vázlatát láthatjuk a 9. ábrán, Az ábra azt szemlélteti, hogy az
egyes mennyiségeket mely egyenletek segítségével, mely mennyiségekből, para-
méterekb̋ol számoljuk; milyen lépések után kapjuk meg a „végeredményt”.

Az anyagi paramétereket részben [53], részben [126] alapján választottuk. Ez
utóbbiban a számunkra fontos kromofóra – ez a 3. ábrán látható E1aP és a P6a12
közös része, amely azo-benzolcsoportból (1. ábra), ill. annak az egyik végéhez
kapcsolódó CN ciáncsoportból és a másik végéhez kapcsolódó O atomból áll –
mindkét izomerjének az abszorpciós hatáskeresztmetszetétσ

X
és polarizálható-

ságátα
X

számolták ki a hullámhossz függvényében (a látható, ill. a közeli ultra-
ibolya tartományban) molekulaszámítási módszerek segítségével. Az így kapott
eredményeket mérésekkel is összevetették, az egyezés a számunkra fontos tarto-
mányban elfogadható, így az említett adatokat innen vettük. Itt két megjegyzést
kell tennem. El̋oször is az említett cikkben a polarizálhatóságokat már korrigál-
ták a lokális-tér elméletb̋ol (49) következ̋o 1

3
(n2

0 + 2) faktorral, és ezt a korrigált
mennyiséget nevezték polarizálhatóságnak. A félreértések elkerülése végett mi
ezt korrα

X
-szel jelöljük. Másodszor mivel a polarizálhatóságok csak az említett

kromofórákra vonatkoznak, a polimer főláncában lév̋o molekularészletek része-
sedésér̋ol nem adnak számot; így az említett adatok hiányában a teljes a (48), (49)
egyenletekben szereplő átlagos polarizálhatóságot nincs módunkban kiszámolni,
az említett egyenletekbe az 1. táblázatban szereplő értékek nem helyettesíthetőek
be. A fény által okozott változását viszont megtudjuk mondani, (51) alkalmaz-
ható (amennyiben az indukált anizotrópiában csak a kromofórák járulékának van
jelent̋os szerepe). Így a teljes szuszceptibilitásról csak a változásának és az anyag
– így a f̋olánc járulékát is tartalmazó – izotrópn0 törésmutatójának az ismeretében
tudunk valamit mondani.

A transz izomer hatáskeresztmetszet értékét egy 0,2-es tényezővel szoroztuk,
mivel már Pedersenék is úgy találták (bárők 488nm-en és nem 407nm-en szá-
moltak), hogy a [126]-beli elméleti és az [53]-beli illesztéssel nyert eredmények
között egy ekkora szorzótényezőbeli különbség van. AΦT→C , ΦC→T kvantum-
hatásfokokat [53]-belivel azonosnak választottuk. Aτ relaxációs id̋ot viszont az
ott található 10s-os értéknél hosszabbra 100s-nak választottuk, mivel az előbbi ér-
tékkel a „sötét relaxáció” túl gyors volt. A 6–8. ábrákon megfigyelhető, hogy a
relaxáció a valóságban bonyolultabb, mint amilyet a modellünk feltételez. A „sö-
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1. táblázat.Paraméterek

d(µm) 1,4
n0 1,5
N (nm−3) 0,97
c0 6,8
τ (s) 100
ΦT→C 0,1
ΦC→T 0,4
Abszorpciós hatáskeresztmetszetek 407nm-en:
σT

zz(cm
−2) 0,75× 10−16

σC
xx = σC

yy(cm
−2) 0,11× 10−16

σT
xx = σT

yy = σC
zz 0

Polarizálhatóságok 633nm-en:
korrαT

1 (Fcm2) 56,5× 10−36

korrαC
1 (Fcm2) −19,5× 10−36

tét relaxációs” szakasz kezdetén az anizotrópia sokkal gyorsabban csökken, mint a
számított eredmények alapján várnánk. A számítások során felhasznált értékeket
az 1. táblázatban foglaltam össze.

A mérések által szolgáltatott diffrakciós hatásfok értékeket nem tudtam meg-
kapni anélkül, hogy az 1. táblázatban szereplő d névleges vastagságot meg ne
változtattam volna. Ez magyarázható a megbízhatatlan vastagság adatokkal, vagy
az anyag inhomogenitásaival, amelyek tapasztalataink szerint mind az anyag sű-
rűségében, mind a vastagságában jelentkezhetnek. Habár a számítások során a
vastagságot változtattam, nem tudom kizárni azN sűrűség esetleges hatását, mi-
vel az (51) szerint aψ fáziskülönbség mindkettővel arányos. Ezért itt a várt és az
illesztettNd mennyiség

q =
(Nd)illesztett

(Nd)várt

(52)

hányadosát adom meg. Ezek azonos nagyságrendűek voltak a három (6–8. ábra.)
intenzitás értékre:I = 1Wcm−2 → q ≈ 0,44; I = 2Wcm−2 → q ≈ 0,39;
I = 4Wcm−2 → q ≈ 0,44. Úgy vélem, hogy a három érték közötti különbség
az inhomogenitásokkal magyarázható, ugyanis a három mérést a minta különböző
pontjaiban végezték.

Az ebben és a 2. fejezetben bemutatott eredményeket nagyrészt a [127] cikk-
ben közöltük, bár a mérlegegyenleteket a 2. fejezetben bemutatott alakjukban csak
a [128] cikkben írtuk fel.
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2.3. Relaxációval kapcsolatos problémák

Mint azt az el̋oző fejezetben láttuk, a (36), (37) mérlegegyenletekben alkalmazott
relaxációs közelítés nem írja le megfelelően a keltett anizotrópia időbeli fejlő-
dését azután, hogy a megvilágítást befejezzük. Ebben a fejezetben nem fogom
megoldani ezt a problémát, ez a folyamat összetettsége miatt nem is cél. Csupán
ismertetem egy próbálkozásomat; és nagyon röviden összefoglalom, hogy a rela-
xációval kapcsolatos szakirodalomban végzett kutakodás után, milyen lehetséges
megoldások kínálkoznak.

A próbálkozás azon alapul, hogy a vizsgált esetben annak a folyamatnak, ame-
lyet relaxáció névvel illettünk, nyilvánvalóan köze kell legyen a diffúzióhoz. Mi-
vel a molekuláknak csak az irányításával foglalkozunk, ezért csak a rotációs dif-
fúzióról lehet szó (már amennyire azt el lehet választani a tömegközéppont moz-
gásától). A (36), (37) mérlegegyenleteknek megfelelő egyenleteket kaphatunk, ha
kiindulunk a megfelel̋o, a diffúziót is tartalmazó, kontinuitási egyenletből. A (36),
(37) mérlegegyenletekben szereplő, az izomerizációt figyelembe vevő tagok pedig
az új egyenletekben, mint források és nyelők jelenhetnek meg:

dtf
X(ϑ, ϕ) + ∇jX(ϑ, ϕ) = −WX→Y (ϑ, ϕ)fX(ϑ, ϕ) +

+ p(ϑ, ϕ)

∮
W Y→X(ϑ, ϕ)fY (ϑ, ϕ) dΩ, (53)

ahol a∇ operátor természetesen csak aϑ, ϕ változók szerintinablaoperátort je-
löli. A jX áramsűrűség tartalmazza a diffúziót, amelyet a szokásosjdiff = −D∇f
összefüggéssel veszünk figyelembe, valamint a külső terek hatására folyójkülső

áramokat. Ez utóbbiba bele kell vennünk az alkalmazott átlagtérelmélet hatását
[129]. Ett̋ol – mint az benne volt az1

τ
(NXp− fX) közelítésben is – elvárhatjuk,

hogy egyensúlyi(j = 0) (és forrásmentes) rendszerben25 a diffúzió ellenére is a
p egyensúlyi eloszlásra vezessen, azazjdiff + jkülső = 0, amelyb̋ol

jkülső = −jdiff(f = p) = D∇ f︸︷︷︸
=p∝exp

�
V

kBT

�
= Df∇ V

kBT
, (54)

ahol V esetünkben a Landau – de Gennes átlagtérelmélet által szolgáltatott (39)
potenciál.

Feltételezve, hogy a külső tér által szolgáltatott áramra a fenti (54) összefüggés
nemcsak stacionárius esetben érvényes, aϑ, ϕ változókat nem jelölve a (36), (37)
mérlegegyenletek helyett a következő

dtf
X + D∇

(
fX∇ VLG

kBT
−∇fX

)
= −WX→Y fX + p

∮
W Y→XfY dΩ (55)

25Ez a stacionárius eset által megkövetelt∇j = 0-nál er̋osebb feltétel.
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egyenletrendszert kapjuk. Itt természetesen megint felmerül az a probléma, hogy
az izomerek különböz̋osége folytán indokolt lenne különböző D diffúziós együtt-
hatókat bevezetni, és aVLG – a molekulák közti anizotróp kölcsönhatást leíró –
potenciálnak is függnie kellene a kölcsönható molekulák szerkezetétől. Ezekkel
a problémákkal azonban továbbra sem foglalkozunk; feltesszük, hogy ezeket a
jellemz̋oket továbbra is a transz izomerek határozzák meg, mivel a cisz izomerek
száma végig kicsi. Az (55) egyenletet a 2.2. fejezetben vázolt program megfelelő

10. ábra.A 8. ábrán látható kísérlet eredménye (I = 4Wcm−2), és az (55) nume-
rikus megoldásával kapott elméleti eredmények különböző D (s−1) értékekre.

módosításával oldottuk meg. Úgy találtuk, hogy az így nyerhető eredmények (10.
ábra) nem jobbak, mint az előző fejezetben már bemutatottak, sőt a törlés túlságo-
san gyors ezzel a módszerrel – bár az esetleges a numerikus deriválásokból (∇)
származó hibák felgyülemlése sem zárható ki teljesen.

Az egyik lehetséges út, amelyen elindulva a valóságot jobban leíró eredménye-
ket remélhetünk, az anomális diffúzió feltételezése. Erre okot ad a következőkben
ismertetésre kerülő, a fotorefraktív polimerekkel foglalkozó irodalomban talált
példa. Fotorefraktív anyagoknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyekben a
fény szabad töltéseket kelt, amelyeknek a tere aztán az anyag törésmutatóját meg-
változtatja. A holográfiában régóta alkalmaznak szervetlen fotorefraktív anyago-
kat. Újabban azonban egyre többen keresnek szerves anyagokat is. Rájöttek, hogy
ez utóbbiakban az indukált törésmutató változás jelentős mértékben növelhető, ha
olyan poláros molekulákat adnak az anyaghoz, amelyeknek nagy az optikai ani-
zotrópiája is. Ezek a statikus dipólmomentumuknál fogva „igyekeznek” a fény
által keltett töltések terében a térrel párhuzamosan beállni, így kettőstörés és tö-
résmutató változás is indukálható, a fotorefraktív hatás „erősíthet̋o”.

Bennünket ebb̋ol az érinthet, hogy Binks és társai [130] (egy anyagcsoportra
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legalábbis) sikeresen írták le az így kialakuló törésmutatónak az időbeli változását
egy rotációs diffúziós modellel, ahol anomális diffúziót feltételeztek. Azőáltaluk
használt

dtf + D(t)∇
(

f∇
(
−|p| |Esc| cos ϑ

kBT

)
−∇f

)
= 0 (56)

kiinduló egyenlet és az (55) egyenlet között a következőek voltak a lényeges kü-
lönbségek. Az̋o esetükben izomerizációról nincs szó, a fény csak a tértöltések
létrehozásában játszik szerepet. Amorf anyagról volt szó és a molekulák közti
anizotróp kölcsönhatással nem foglalkoztak. Ehelyett viszont külső térként meg-
jelent a keltett tértöltések tereEsc, amelynek a hatását egy−pEsc taggal vettek
figyelembe (aholp a molekula dipólmomentuma). A tértöltések teréről – az ál-
taluk vizsgált esetek „id̋ofelbontása” mellett jogosan – feltételezték, hogy az ug-
rásszerűen jön létre a fény bekapcsolásának a pillanatában. Így az esetet arra az
esetre vezették vissza, hogy miként változik a molekulák eloszlása,26 ha hirtelen
egy a továbbiakban állandó, külső teret kapcsolunk az anyagra. Ezenkívül éltek
még azzal a feltételezéssel, amely miatt mi ezzel foglalkozunk, hogy aD diffúziós
állandó függ a tér bekapcsolása óta elteltt időtől, mégpedig a

D(t) = D0t
αdiff−1, (57)

összefüggés szerint, aholαdiff egy 0 és 1 közötti – mérésekre való illesztéssel meg-
határozott – paraméter. Ennek az időfüggésnek a jelentkezése az amorf anyagok-
ban azzal magyarázható, hogy minden molekulának egyedi a környezete. Bizo-
nyos molekulák különösebb gátak nélkül el tudnak fordulni (mozogni), másoknak
viszont nehezebb a külső tér irányába beállni. A küls̋o tér bekapcsolása után leg-
először a kevésbé akadályoztatott molekulák állnak be a térnek megfelelően. A
nehezebben elfordulók csak egyre hosszabb és hosszabb idők elteltével tudnak
esetleg a tér irányába beállni [131].

Meg kell említenünk, hogy az általuk vizsgált anyagban [130, 131] a fotoref-
raktív polimerhez hozzáadott molekula egy azo-benzol-csoportot tartalmazó mo-
lekula volt. Továbbá ez a vizsgált anyagnak körülbelül a 40-50%-át (tömegszá-
zalék) tette ki, ez már nem elhanyagolható mennyiség. Ez a tény és az, hogy a
miáltalunk vizsgált anyagok is amorfak – márpedig az anomális diffúzió jellemző
az amorf anyagokra [132] – azt sugallják, hogy esetleg a mi esetünkben is ezt kell
feltételezni.

A probléma azonban sajnos nem ilyen egyszerű. Egyrészt az (57) összefüggés
nem ültethet̋o át egy az egyben a számunkra fontos esetre; mivel nálunk nem

26A [130, 131] cikkekben nem vették a fáradságot, hogy az (56) egyenletet felírják, hanem
egyb̋ol azf eloszlásPl(cos ϑ) Legendre-polinomok szerinti sorfejtés során kapható együtthatókra
vonatkozó egyenletekből indulnak ki, és azokból számolnak törésmutató változást.
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11. ábra. A 8. ábrán látható kísérlet eredménye (csak az írás és a „sötét” rela-
xációs rész,I = 4Wcm−2) valamint az (55) numerikus megoldásával és az (57)
egyenletbeli anomális diffúzióval kapott elméleti eredmények.

arról van szó, hogy létrejön egy stabil külső tér, amelyben aztán a molekulák dif-
fúzióval mozognak. Így nem tudunk egy olyan határozottt = 0 kezd̋opontot
kijelölni, ahonnan at időt mérhetjük. Léteznek ugyan jóval általánosabb model-
lek is (ezeknek egy alapos, hosszú irodalomjegyzékkel ellátott „összefoglalója”
található [133]-ban), de ezeket a térbeli diffúzióra és nem a rotációs diffúzióra
dolgozták ki, így ezeket sem alkalmazhatjuk komolyabb átalakítások nélkül. A
legközelebbi probléma, amellyel foglalkoztak a dielektromos – statikus dipólmo-
mentumok forgásából származó – relaxáció, de ezt a megközelítés módja miatt
nem ültethetjük át a mi esetünkre [134–137]. Nem elhanyagolható problémát je-
lent az sem, hogy az anomális diffúzió kérdésköre még egyáltalán nem tekinthető
lezártnak.

Az itt felsorolt problémák ellenére végeztünk számításokat az (57) egyenlet-
beli diffúzióval is, különböz̋o D0 ésαdiff paraméterekkel. Ezek közül a legjobban
illeszked̋ot ábrázoltuk a 11. ábrán. Mint látható, az eddigi eredményeknél jobban
követi a relaxációs szakasz kezdeti ívét. A többi, a 6–7. ábrákon látható más in-
tenzitásokkal végzett mérések eredményeivel hasonlófokú egyezés érhető el. Az
írással ellentétben a törlésre számolt görbe a 10. ábrán láthatóhoz hasonlóan tér el
a mérések eredményétől, ezért ezt nem is ábrázoltuk. Meg kell még említenünk,
hogy egy-két nagyságrenddel hosszabb idejű sötét relaxációs kísérletek eredmé-
nyeivel – amelyek az adattárolás szempontjából lényeges stabilitásról már többet
mondanak – is összevetettük a fenti módszerrel nyerhető eredményeket. Ezek so-
rán azt tapasztaltuk, hogy a kezdeti „egyezés” után a számolt görbék szerint az
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anizotrópia a mérések által mutatottnál gyorsabban csökken. Ez is mutatja, hogy
alaposabb vizsgálatokra van szükség, és a 11. ábrán tapasztalható „egyezésnek”
nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani.

Egy másik elképzelés [138] – amelyet meg kell említenünk, ez az előzővel el-
lentétben már a miáltalunk is vizsgált fotoanizotrópia időbeli fejlődésével foglal-
kozik – a polimer f̋oláncának a rendeződését, annak az oldallánccal való kölcsön-
hatását veszi figyelembe egy relaxációs idő közelítéssel. Eszerint felteszik, hogy
a főlánc irányítását egyΦ(ϑ) eloszlással lehet jellemezni. A transz izomerek (az
izomerizáció és minden egyéb mellett) [138] szerint1

τ1

(
NT Φ(ϑ)− fT (ϑ)

)
rela-

xációs kifejezés szerint tartanak a főláncot jellemz̋o eloszláshoz. A f̋oláncot jel-
lemz̋o eloszlás pedig egy másik relaxációs idővel követi a transz szerkezetű oldal-
láncok irányításátdtΦ(ϑ) = 1

τ2

(
1

NT fT (ϑ)− Φ(ϑ)
)
. Ezekkel a feltételezésekkel

bizonyos mérések eredményeinek jellegzetességeit ugyan sikerült visszaadniuk
[138], de mennyiségi egyezést nem tudtak (esetleg nem is akartak) felmutatni
(mindenesetre ez a tény támaszt némi kételyt a [138] jóságával kapcsolatban).
Mint azt kísérletek mutatják [120], az oldallánc és a főlánc kölcsönhatása az álta-
lunk vizsgált anyagokban is jelen van. Az viszont kérdéses, hogy ennek mekkora
a szerepe a sötét relaxációban. Ezenkívül az is, hogy mennyire alkalmazható az
előbb bemutatott közelítés. A főlánc és az oldallánc kölcsönhatása a különböző
anyagokra pl. a 3. ábrán látható P6a12 és E1aP esetén is már egészen eltérő lehet.

Összegezve a fent leírtakat elmondhatjuk, hogy relaxáció pontosabb leírására
több lehet̋oség is kínálkozik. Ezek mindegyikéhez újabb folyamatok figyelem-
bevétele, újabb paraméterek bevezetése szükséges – méghozzá úgy, hogy a fizi-
kai jelentéssel nem bíró paraméterek bevezetését elkerüljük és így ne tévedjünk
a „számmisztika” területére. Ehhez pedig alaposabb kísérleti és elméleti vizs-
gálatokra lenne szükség. Fel kellene mérni, hogy valójában milyen folyamatok
mennek végbe az anyagban, mekkora azoknak a szerepe; milyen a molekulák,
molekularészek, a különböző izomerek közötti kölcsönhatás.
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3. Válaszfüggvény

A 2.2. fejezetben láttuk, hogy a (36), (37) mérlegegyenletekkel a hologram vizsgá-
lata csak ellentétesen cirkulárisan polarizált nyalábok esetén egyszerű. Egyéb ese-
tekben sok különböz̋o kezdeti feltétel mellett kellene a mérlegegyenleteket meg-
oldani ahhoz, hogy a hologram időbeli fejlődésér̋ol tudjunk valamit mondani. Ez
az egyik f̋o oka – a megoldás numerikus volta mellett – annak, hogy a polarizációs
hologramok jellemzésére továbbra is a Kakichashvili-féle modell által szolgálta-
tott (6) összefüggést használják. Ez ugyan nem mond semmit sem az anizotrópia
időbeli fejlődésér̋ol, de a tapasztalatok szerint az indukált anizotrópiának a pola-
rizációs holográfia szempontjából lényeges jellemzőit jól visszaadja. Ugyanakkor
felmerül a kérdés, hogy miért, egyáltalán milyen feltételek teljesülése mellett van
ez így. Ebben a fejezetben erre a kérdésre próbálunk meg válaszolni. Először a
mérlegegyenletek alapján levezetünk egy összefüggést, amely speciális esetként
tartalmazza a Kakichashvili-féle (6) összefüggést. Ezután pedig a levezetett ösz-
szefüggés által szolgáltatott eredményeket összehasonlítjuk a mérlegegyenletek
numerikus megoldásával kapható eredményekkel és néhány mérés eredményével.

A levezetés els̋o lépéseként megvizsgáljuk, hogy egym(ϑ, ϕ) mikroszkópikus

mennyiség makroszkópikusan mérhető 〈m〉 átlaga, hogyan változik meg azL-lel
jellemzett fénnyel történ̋o megvilágítás hatására.

Vezessük be agX(ϑ, ϕ) (X = T, C) eloszlásfüggvényeket a

gX(ϑ, ϕ)NX = fX(ϑ, ϕ) (58)

egyenlet segítségével, amelyek így (22) és (23) miatt már 1-re normáltak. Aϑ,
ϕ változókat a következ̋okben elhagyva és felhasználva a (46) egyenlettel defini-
ált átlagot a (36), (37) mérlegegyenleteket ezekkel az eloszlásokkal a következő
alakba írhatjuk:

dtf
X = NXdtg

X + gXdtN
X =

= −NXWX→Y gX + NY p
〈
W Y→X

〉
gY +

1

τ
NX(p− gX). (59)

Amelyből

dtg
X = − gX

NX
dtN

X −WX→Y gX +
NY

NX
p
〈
W Y→X

〉
gY +

1

τ

(
p− gX

)
, (60)

az (59) és (60) egyenletekből kifejezvedtN
X = −dtN

Y -t ésdtg
X-et a következ̋o

a (36), (37) mérlegegyenletekkel ekvivalens

dtN
X = −NX

〈
WX→Y

〉
gX + NY

〈
W Y→X

〉
gY , (61)

dtg
X = gX

[〈
WX→Y

〉
gX −WX→Y

]
+

(
p− gX

) [
1

τ
+

NY

NX

〈
W Y→X

〉
gY

]

(62)
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egyenletrendszert kapjuk. Az egyetlen különbség a (36), (37) mérlegegyenletek-
hez képest, hogy itt az irányítás szerinti eloszlások változása(gX) és a cisz ill.
transz izomerek részarányainak(NX) a változása szét lett választva (nem teljesen,
hiszen van csatolás az egyenletek között). Ezt úgyis megfogalmazhatnánk, hogy
ezekben az egyenletekben szereplő p, gX eloszlások már mind 1-re normáltak.
Ezekkel a mennyiségekkel bármelym mikroszkópikus mennyiség várhatóértéke

〈m〉 = N
(〈

mT
〉

fT +
〈
mC

〉
fC

)
=

= N
(
NT

〈
mT

〉
gT + NC

〈
mC

〉
gC

)
. (63)

Így az〈m〉 időbeli fejlődésének a leírásához szükségünk lesz az
〈
mX

〉
gX idő sze-

rinti deriváltjaira. Ez (62) segítségével kapható meg, hiszen maga a mikroszkópi-
kus mennyiség nem változik, így

dt

〈
mX

〉
gX =

〈
mX

〉
gX

〈
WX→Y

〉
gX −

〈
mXWX→Y

〉
gX +

+
(〈

mX
〉

p
− 〈

mX
〉

gX

)(
1
τ

+ NY

NX

〈
W Y→X

〉
gY

)
. (64)

Az X szerkezetű molekulák járuléka az〈m〉 változásáhozt és t + dt között
d

〈
mX

〉
(t) =

〈
mX

〉
(t + dt)− 〈

mX
〉
(t), amely els̋o közelítésben

d
〈
mX

〉
(t) ≈ dtN

(
NXdt

〈
mX

〉
gX +

〈
mX

〉
gX dtN

X
)

. (65)

Ez (61) és (64) behelyettesítésével

d
〈
mX

〉
(t) = dtN

[
−NX

〈
mXWX→Y

〉
gX + NY

〈
mX

〉
gX

〈
W Y→X

〉
gY +

+ NX
(〈

mX
〉

p
− 〈

mX
〉

gX

) (
1

τ
+

NY

NX

〈
W Y→X

〉
gY

)]
. (66)

Mindeddig még nem róttunk ki semmilyen (erős) megszorító feltételt a kiinduló
mérlegegyenletekhez képest. A következőkben viszont csak rövid( dt ≈ 0 ex-
pozíciós id̋okre korlátozzuk a vizsgálatainkat. Mivel a cisz izomerek száma a
miáltalunk vizsgált anyagokban végig kicsi (lásd a 3.1. fejezetet), ezért kis mér-
tékű indukált anizotrópia esetén jó közelítéssel fennáll, hogyp(t) ≈ gT (t = 0),
ill. rövid expozíciós id̋ok esetén azt is feltehetjük, hogyp(t + dt) ≈ gT (t). Ez
utóbbi közelítés azért is indokolt, mert ap eloszlást azfT segítségével határozzuk
meg, ezért az egy kis késéssel követifT -t. Így azt is írhatjuk, hogy

d
〈
mT

〉
(t) = NNT

(〈
mT

〉
gT −

〈
mT

〉
p

)
. (67)
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Elhanyagolva azNC
〈
mT

〉
gT

〈
WC→T

〉
gC tagot a (66) és (67) egyenletekkel azt

kapjuk, hogy

d
〈
mT

〉
(t) =

− dtNNT
〈
mT W T→C

〉
gT

1 + dt
[

1
τ

+ NC

NT 〈WC→T 〉gC

] . (68)

Mivel csak rövid expozíciós id̋okre korlátozzuk magunkat, ezért végrehajthatjuk a
dt → t, d

〈
mT

〉
(t) → ∆

〈
mT

〉
(t) =

〈
mT

〉
(t)−〈

mT
〉
(t = 0) helyettesítéseket.

Emellett még felhasználva a (35) összefüggést az
〈
mT

〉
mennyiségnek at idő

alatt indukált változására a

∆
〈
mT

〉
(t) =

−NNT
〈
mT wT→C

kl

〉
gT tLkl

1 + t
[

1
τ

+ NC

NT

〈
wC→T

qs

〉
gC Lqs

] (69)

összefüggést kapjuk. Mivel a cisz izomerek száma a transz izomerekéhez képest
kicsi, ezért a (69) egyenlet baloldalán aT indexet el is hagyhatjuk.

Bennünket a dielektromos szuszceptibilitásnak a fény által okozott változása
érdekel, amely az átlagos polarizálhatóság változásával van kapcsolatban. Emel-
lett az indukált dikroizmust is jellemezni akarjuk, amely az abszorpciós hatás-
keresztmetszet várhatóértékének a változásával hozható kapcsolatba. Így ahhoz,
hogy a mindkett̋ot jellemz̋o komplex dielektromos szuszceptibilitás változását
∆χ

ind
meghatározzuk, a (69) egyenletben azm helyére a

βij(Λ) =
n2

0 + 2

3ε0

αij(Λ) + i
Λ

2π
n0σij(Λ), 27 (70)

mennyiséget kell behelyettesíteni, aholΛ az a (vákuumbeli) hullámhossz, ame-
lyen az indukált anizotrópiát észleljük; a lokális tér korrekciót pedig továbbra is
a (49) közelítés alapján vesszük figyelembe. Így azt kapjuk, hogy az anyag vála-
sza at idejű megvilágítás hatására

∆χind
ij (t, L) =

−NNT
〈
βT

ijw
T→C
kl

〉
gT tLkl

1 + t
[

1
τ

+ NC

NT

〈
wC→T

qs

〉
gC Lqs

] . (71)

Az összefüggés számlálójában egy az általános Hooke-törvényhez hasonló kife-
jezést találunk, amelyben az anyagot aNNT

〈
βT

ijw
T→C
kl

〉
gT negyedrendű tenzor

jellemzi. Ennek a „szerkezetét, szimmetriáit” – mint az látható – agT eloszlás

27A βij képzetes részének a helyessége könnyen belátható, ha a Lambert – Beer-törvényben
szerepl̋o αabszabszorpciós együttható kétféle kifejezésére:αabsz= Nσ-ra, ill. αabsz= 2π

Λn0
Imχ-

re gondolunk.
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határozza meg. Ezt első közelítésben az anyag kezdeti (megvilágítás) előtti elosz-
lásával vehetjük figyelembe (az egész közelítés úgyis csak rövid expozíciós idők
esetén érvényes). A (71) összefüggés nevezőjében egy telít̋odési tagot találunk,
amely – mint az egy ilyen rendszertől várható – expozíciós id̋ovel és intenzitással
való telít̋odést is mutat.

Mi első közelítésben a kezdeti eloszlásokat izotrópnak választjuk – ezt az ál-
talunk vizsgált anyagok esetén joggal feltételezhetjük –, ezenkívül még megvizs-
gáljuk a kezdetben egytengelyű, azaz egy forgásszimmetria-tengellyel rendelkező
eloszlás esetét is. Ez utóbbira (71) csak akkor alkalmazható, ha a kezdeti anizotró-
pia elég kicsi ahhoz, hogy a lokális tér hatását a (49) összefüggéssel vegyük figye-
lembe. Olyan esetekben, ahol ez nem áll fenn, ezt a hatást a (48) összefüggéssel
kell figyelembe venni és a (69) kifejezésből kell kiindulni.

Így tehát a kérdés azNNT
〈
βT

ijw
T→C
kl

〉
gT tenzor izotróp és forgásszimmetri-

kus gT eloszlások esetén. MivelβT
ij éswX→Y

kl is szimmetrikus, ezért mindkettő
a (44) alakba írható, így aT, C indexeket az egyszerűség kedvéért elhagyva kap-
juk, hogy

〈βijwkl〉g = β1w1 〈ξiξjξkξl〉g + β1w2 〈ξiξj〉g δkl + β2w1δij 〈ξkξl〉g + β2w2δijδkl.

(72)

Ezzel a problémát a〈ξiξj〉g és a〈ξiξjξkξl〉g mennyiségek meghatározására vezet-
tük vissza. Mivel csak forgásszimmetrikus eloszlásokat vizsgálunk, ezért aξiξj,
ξiξjξkξl mennyiségeket felírhatjuk legfeljebb negyedrendűPl(cos ϑ) Legendre-
polinomok segítségével (az egyébYl,m6=0(ϑ, ϕ) és a magasabbrendűl > 4 tagok
a 〈. . . 〉g átlagolás során eltűnnek). Ezek közül is csak a párosak(P0, P2, P4) ma-
radnak meg, mivel a molekulák (kromofórák) két végpontját nem különböztetjük
meg. Vezessük be az

Sl = 〈Pl(cos ϑ)〉gT (73)

jelölést, ígyS2 éppen azS Maier – Saupe rendparaméter. AzS0 = 1 minden
eloszlásra agX függvények definíciójából következő normáltság miatt. Izotróp
eloszlás esetén pedig a magasabbrendűSl paraméterek eltűnnek. A kezdeti el-
oszlás forgásszimmetria-tengelyét különösebb megszorítás nélkül választhatjuk
z-nek. Ezek után belátható, hogy

〈ξiξj〉gT =
1

3
δij + FijS2, (74)

ahol

Fij =
1

3
(3δizδjz − δij) . (75)
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A 〈ξiξjξkξl〉g ugyanígy kifejezhet̋o, de mi itt az egyszerűség kedvéért csak a szá-
munkra fontos〈ξiξjξkξl〉gT Lkl mennyiséget adjuk meg, amely

〈ξiξjξkξl〉g Lkl =
2

15
Lij +

1

15
δijLnn + UijS2 + VijS4, (76)

ahol

U =
1

21
Γ (1,−2, 12) , V =

1

35
Γ (−4, 1, 8) és

Γ(i, j, l) = i




Lzz 0 Lzx + Lxz

0 Lzz Lzy + Lyz

Lxz + Lzx Lzy + Lyz Lxx + Lyy


 +

+




j(3Lxx + Lyy) j(Lxy + Lyx) 0
j(Lxy + Lyx) j(3Lyy + Lxx) 0

0 0 lLzz


 . (77)

Izotróp eloszlás esetén a (71, 72, 73, 74, 76) egyenletek felhasználásával a
következ̋o összefüggést kapjuk az indukált dielektromos szuszceptibilitás válto-
zására

∆χij(t) =
t (ρLij + κIδij)

1 + t
[

1
τ

+ sI
] , (78)

ahol az együtthatók

ρ =− 2

15
NNT ΦT→C

hν
σT

1 (λ)βT
1 (Λ), (79)

κ =
ρ

2
−NNT ΦT→C

hν

[
1

3
σT

2 (λ)βT
1 (Λ) + σT

2 (λ)βT
2 (Λ) +

1

3
σT

1 (λ)βT
2 (Λ)

]
(80)

s =
1

3

NC

NT

ΦC→T

hν
σC

ii (λ) (81)

ésλ = c
ν
-vel azt a hullámhosszt jelöljük, amellyel az anizotrópiát indukáljuk.

A (6) Kakichashvili-féle összefüggés a (78) válaszfüggvény egy speciális eseté-
nek tekinthet̋o. Ez – és így (6) a polarizációs holográfiában való alkalmazhatósága
– nyilvánvalóvá válik, ha észrevesszük, hogy a (33) egyenlettel definiáltL monok-
romatikus terekre1

4
ε0c(EiE

?
j + E?

i Ej). Így a (6) kifejezés egy skalárszorzókban
különbözik a (78) válaszfüggvénytől. Ez a skalárszorzó az előbbiben állandóρK,
az utóbbiban azonban függ az időtől, és az intenzitástólρt(1 + t( 1

τ
+ sI))−1. En-

nek a tagnak csak az indukált anizotrópia erősségére van hatása, az ahhoz tartozó
karakterisztikus irányokat teljesen azL tenzor határozza meg. A polarizációs ho-
lográfia „szép” tulajdonságai is ez utóbbinak köszönhetőek. Mindazonáltal a ska-
lártag szerepe a polarizációs holográfia szempontjából sem elhanyagolható, hiszen
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ez tartalmazza az időfüggést; az id̋ovel ill. intenzitással való telítődést, amelynek
a hatása a diffrakciós hatásfokban is megmutatkozik.

A ρ, κ, s anyagi együtthatók a megfelelő mikroszkópikus mennyiségek segít-
ségével számolhatóak. Ezt meg fogjuk tenni a következő fejezetekben, ahol majd
a fenti összefüggéseket mérésekkel összevetjük, azok alkalmazhatóságát ellenő-
rizzük. Mielőtt ezt megtennénk, nézzük meg, hogy miként változik meg a (78)
összefüggés, ha a kezdeti eloszlás nem izotróp, hanem „egytengelyű”.

A nevez̋oben szereplő telítődési tagot meghatározógC eloszlást továbbra is
izotrópnak feltételezve; a számlálóban az izotróp tagot elhagyva, csak az anizot-
róp változás a következőképpen fejezhető ki (71, 72, 73, 74, 76) alapján:

∆χ
aniz

(t) =
t
{

ρ
[
L + 15

2

(
S2U + S4V

)]
+ γIS2F

}

1 + t
[

1
τ

+ sI
] , (82)

ahol

γ = −ΦT→C

hν
NNT σT

1 (λ)βT
2 (Λ). (83)

A (82) szerint a már kezdetben is anizotróp eloszlás esetén a Kakichashvili-féle
összefüggés már nem alkalmazható. Csak abban az esetben, ha a rendezettsé-
get meghatározóS2, S4 rendparaméterek elég kicsik ahhoz, hogy az anyagot jó
közelítéssel izotrópnak tekinthessük. Ezek a paraméterek határozzák meg a hiba
nagyságát, amelyet az okoz, ha kezdetben anizotróp anyagra is az izotróp anya-
gokra vonatkozó összefüggéssel számolunk.

3.1. A szimulációk és a válaszfüggvény eredményeinek az ösz-
szevetése

A 12. és a 13. ábrákon a 2. fejezetben bemutatott numerikus módszerrel szá-
molt eredmények láthatóak. A számítások során lineárisan polarizált fénynek
(λ = 407nm) a hatását vizsgáltuk. A különböző görbék különböz̋o intenzitá-
sokhoz tartoznak. A 12. ábránNC időbeli fejlődése látható, a 13. ábrán pedig aψ
„anizotróp” fázisé. Ez utóbbi a (21), ill. (51) összefüggésekkel számolható. (21)
alapján, felhasználva a (78) válaszfüggvényt, belátható, hogy

ψ =
πd

2Λn0

(∆χe −∆χo) =
πd

2Λn0

t Re ρI

1 + t
(

1
τ

+ sI
) , (84)

aholRe a valós részt jelöli. Erre azért van szükség, mertρ esetünkben komplex.
A 12. ábra szerintNC maximális értéke 0,1 körül van, és a 13. ábrán láthatóψ
nagyjából ugyanakkor kezd el „telítődni”, amikor azNC felveszi a maximumát.
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12. ábra.NC időbeli fejlődése (a 2. fejezetben vázolt program segítségével kapott
eredmények) különböző intenzitások és lineáris polarizáció mellett,λ = 407nm.

13. ábra.Az (51) egyenlettel definiáltψ anizotróp fázis abszolútértékének (aψ
maga a mi anyagainkra negatív) az időbeli fejlődése a szimulációk (lásd a 2. feje-
zetet) és a (78) válaszfüggvény segítségével. Az ezen az ábrán látható szimulációk
eredményei és a 12. ábrán látható eredmények azonos szimulációk eredményei. A
„kiolvasási” hullámhossz(Λ = 633nm), a vastagság pedigd = 1µm.

A szimulációk mellett, aψ fázist kiszámoltuk a (78) válaszfüggvény segítségé-
vel is. Ezt is ábrázoltuk a 13. ábrán és az eredmények láthatóan jól egyeznek a szi-
mulációk eredményeivel. Ehhez szükségünk volt természetesen aρ, s állandókra
is. Ezeket a (79), (81) egyenletek segítségével fejeztük ki és a 14. ábrán ábrázol-
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14. ábra.Az s telítési tényez̋o a hullámhosszλ függvényében. És aρ valós az in-
dukált kett̋ostörést és a képzetes az indukált dikroizmust jellemző része a beírási
hullámhossz(λ) függvényében két esetben: abban az esetben, amikor az „észle-
lési” hullámhossz – amellyel az anizotrópiát mérjük –Λ megegyezikλ-val, ill.
amikor Λ = 633nm. Az utóbbi esetben a dikroizmust jellemző képzetes részt
nem ábrázoltuk, mivel az elhanyagolható.

tuk a beíró hullámhossz függvényében. A szükséges anyagi paramétereket a 2.2. –
a numerikus számolásokat leíró – fejezetben leírtaknak megfelelően választottuk
meg. Kivétel ad vastagság, amelyet itt (és a szimulációkban is)1µm-nak válasz-
tottunk. Továbbá a (79), (81) egyenletekben szereplő NC ésNT mennyiségek,
amelyeket a szimulációkban nem kellett beállítani, mivel azokat azfX eloszlások
kezdeti értékei határozták meg. Ha a szimulációknak megfelelően választottuk
volna meg ezeket az értékeket, akkorNT = 1 ésNC = 0-t kaptunk volna, azon-
ban ekkor (81) szerint azs telítődési tényez̋o is 0 lett volna. Ezért inkább azNC

maximális értékével (így azNC + NT = 1 miatt NT minimális értékével) szá-
moltunk. Ezt a választást három érvvel tudjuk alátámasztani: 1. A telítődés hatása
így lesz maximális, így ez a legrosszabb eset. 2. A 12. ábrán látható szimulációk
eredményei jól szemléltetik, hogyNC maximális értéke egy széles intenzitástarto-
mányban jó közelítéssel ugyanakkora, tehát intenzitástól független. 3. A telítődés
is nagyjából ugyanakkor kezdődik el, amikorNC eléri a maximális értékét. Ez
érthet̋o is, hiszen ez azt jelenti, hogy ezután a transz-cisz izomerizáció már hatéko-
nyabbá kezd válni, mint a cisz-transz izomerizáció, és így az egész folyamat lelas-
sul. AzNC maximális értéke egyszerűen megkapható a (61) egyenletdtN

C = 0
megoldásaként, amelyből

(
NC/NT

)
max

=
〈
W T→C

〉
gT /

〈
WC→T

〉
gC . Kis anizot-

rópia esetén agT ésgC eloszlásokat izotrópnak tekinthetjük, így
〈
WX→Y

〉
izotróp
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15. ábra.NC maximális értéke a hullámhossz függvényében a (85) összefüggéssel
becsülve, ill. néhány hullámhosszra szimulációkból nyert értékek.

arányosΦX→Y σX
ii I-vel. Ezek után azt kapjuk, hogy

(
NC

NT

)

max

=
ΦT→CσT

ii

ΦC→T σC
jj

. (85)

Ez a kifejezés a 12. ábra eredményeivel összhangban intenzitás független.NC
max-ot

a (85) alapján kiszámoltuk és ábrázoltuk (15. ábra) a hullámhossz függvényében.
Ezenkívül néhány hullámhosszon szimulációk segítségével is meghatároztukNC

maximális értékét, ezeket is feltüntettük a 15. ábrán. Látható, hogy a két külön-
böz̋o úton nyert eredmények elfogadható mértékben egyeznek, így a (85) ösz-
szefüggés becslésre jól használható. A 15. ábra azt is mutatja, hogy – a telítődés-
től eltekintve, ahol figyelembe is vesszük – a cisz izomerek részarányát jogosan
hanyagoljuk el a szuszceptibilitás változásának a számolásakor. (Ez legfeljebb na-
gyon rövid hullámhosszakon lehet gond.) A (85) összefüggést a (81) kifejezésbe
behelyettesítve azt kapjuk, hogy

s =
1

3

ΦT→C

hν
σT

ii(λ). (86)

Ez alapján (és a (79), (80) egyenletek alapján) úgy tűnhet, hogy a cisz izomert
jellemz̋o mennyiségeknek egyáltalán nincs szerepe az indukált anizotrópia létre-
jöttében, id̋obeli fejlődésében. Ez azonban nincs így, hiszen az egész közelítésünk
csak akkor érvényes, haNC ¿ NT és ez (85) alapján éppen azt jelenti, hogy a
ΦT→CσT

ii ¿ ΦC→T σC
ii feltétel teljesül.
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A 14. ábrán azs telítődési tényez̋o mellett ábrázoltuk aρ komplex állandó
valós és képzetes részét is a hullámhossz függvényében. A valós rész az indukált
kettőstörést, a képzetes rész pedig a dikroizmust jellemzi. A dikroizmust jellemző
érték jó egyezésben [93] eredményeivel körülbelül egy nagyságrenddel kisebb a
kettőstöréshez tartozónál. Aρ valós részét ábrázoltuk egy olyan esetben is, amikor
az a hullámhossz, amelyen az anizotrópiát észleljük (Λ = 633nm) különbözik at-
tól, amelyik segítségével azt létrehozzuk (λ). Azért csak a valós részt ábrázoltuk,
mert 633nm-en a transz izomer abszorpciós hatáskeresztmetszete elhanyagolható,
így az ezen a hullámhosszon megfigyelhető dikroizmus jelentéktelen, ha egyál-
talán mérhet̋o. A görbék lefutása jól egyezik azokkal a kísérleti tapasztalatokkal
is, miszerint a rövidebb hullámhosszakon nagyobb írási sebesség érhető el ugyan-
azzal az intenzitással; a piros fénnyel mérhető anizotrópia pedig kisebb, mint a
rövidebb hullámhosszakon mérhető.

3.2. A válaszfüggvény alkalmazhatósága, a telítődés hatása a
polarizációs holográfiában

Az előző fejezetben láttuk, hogy a (6) Kakichashvili-féle összefüggés – amelyből
minden polarizációs hologramokkal foglalkozó számítás kiindul – bizonyos dol-
gokról nem ad számot. Felmerül a kérdés, hogy a miáltalunk levezetett (78) vá-
laszfüggvény milyen min̋oségi változásokhoz vezet a polarizációs holográfiában.
Azért, hogy lássuk, hogy a polarizációs holográfiában a válaszfüggvény (78)-beli
alakjának a feltételezése mellett milyen egyéb közelítéseket használunk fel, ezért
az 1.3. fejezetben felhasznált Jones-mátrixos leírási módszernél általánosabb ösz-
szefüggésekb̋ol indulunk ki.

Legáltalánosabb esetben a∇ × E = −∂tB, ∇ × B = µ0∂tD Maxwell-
egyenletekb̋ol adódó

∇∇ · E− ∇

E = −µ0∂
2
t D = − 1

c2
∂2

t

(
n2

0E + ∆χ
(
r, t, L

)
E

)
(87)

hullámegyenletet kellene megoldanunk, ahol feltételezzük, hogy az anyag kez-
detben izotróp, ésc a fénysebesség,∆χ pedig az indukált anizotrópia. Ezt az
egyenletet meg kellene oldani mind a beírásra felhasznált nyalábok terére, mind a
kiolvasás során felhasznált nyalábok terére. A beíró térre felírt egyenlet egy nem-
lineáris egyenlet, mivel az indukált anizotrópiát éppen a beíró nyalábok hozzák
létre, az a beíró tér függvénye. Mivel mi csak vékony hologramokkal foglalko-
zunk, ezért jogosan feltételezhetjük, hogy a beíró tér az általa létrehozott rácson
csak elhanyagolható mértékben diffraktálódik – az öndiffrakció nem jelentkezik.
Legalábbis annyira nem, hogy a∆χ(r)-rel jellemzett rácsra ez jelentős hatással
lenne. Ez egyébként vastag hologramok esetén is elfogadott közelítés [139], bár
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akadnak ellenpéldák is [140]. Így a (87) hullámegyenletet csak a kiolvasó térre
oldjuk meg. A beíró tér pedig csak külső paraméter, amely meghatározza a rácsot.
Csak az ezen a rácson (a kiolvasás során) fellépő diffrakciót számoljuk.

Hacsak nem akarjuk nagyon rövid impulzusok hatását vizsgálni – ezeknek
a leírására az ebben a dolgozatban tárgyalt modellek egyébként sem alkalmasak
(lásd a 30. oldalon) – jogos az a feltételezés, hogy a∂t∆χ és∂2

t ∆χ idő szerinti

deriváltak, ill. az ezeket tartalmazó tagok elhanyagolhatóak a∆χ∂2
t E-hez képest.

Így (kvázi)monokromatikus terekre írhatjuk, hogy

∇∇ · E− ∇

E = k2E + k2
0∆χ

(
r, t, L

)
E, (88)

aholk0 a vákuumbeli,k = n0k0 a közegbeli hullámszám. További közelítésként
az egyenlet bal oldalán el szokás hagyni a∇∇ ·E tagot [139, 140]. Ez csak akkor
tehet̋o meg, ha a nyalábok „kis” szöget zárnak be egymással, és közel merőlegesen
érkeznek a hologram lemezre [140]. Ezt a továbbiakban mi is feltesszük, így:

∇

E = −k2E− k2
0∆χ

(
r, t, L

)
E. (89)

Általában – az egyszerűség kedvéért – csak (végtelen) síkhullámok által létreho-
zott rácsokat és ezek diffrakcióját vizsgálják, így a teret (a hozzá tartozó komplex
amplitúdóvektort) az

E =
∑

l

A(l)(z) eik(l)r (90)

alakban kereshetjük, aholz a hologram síkjára merőleges tengely és a hologram
lemez els̋o síkja az = 0 sík, továbbák(l)2 = k2. Ezzel a (89) egyenlet a

∑

l

eik(l)r
(
−k2A(l)(z) + 2ik(l)

z ∂zA
(l)(z) + ∂2

zA
(l)(z)

)
=

=
∑

l

eik(l)r
(
−k2A(l)(z)− k2

0∆χ
(
r, t, L

)
A(l)(z)

)
(91)

alakot ölti, amelyb̋ol lassan változó amplitúdó közelítéssel (a∂2
zA

(l) tagokat el-
hagyva)

∑

l

eik(l)r2k(l)
z ∂zA

(l)(z) = ik2
0

∑

l

eik(l)r∆χ
(
r, t, L

)
A(l)(z). (92)

A fenti egyenletb̋ol látható, hogy azt, hogy a kezdeti kiolvasó hullám(K) mellett
milyen új síkhullámok jelenek meg, az egyenlet jobb oldala határozza meg. Mivel
öndiffrakciót [140] nem feltételezünk, ezért a két síkhullám (tárgy és referencia)
által létrehozott rács a

∆χ(r) = ∆χ
(−1)

e−iGr + ∆χ
(0)

+ ∆χ
(1)

eiGr (93)
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alakba írható, aholG = KO −KR a tárgy és a referenciahullámhoz tartozó hul-
lámszámvektorok különbségeként előálló rácsvektor. Belátható, hogy a diffrakció
során megjelen̋o új síkhullámokhoz tartozók(l) vektorok és a rácsvektor között a

k
(l)
⊥ = K⊥ + lG⊥,

∣∣k(l)
∣∣ = |K| (94)

összefüggések állnak fenn, aholl egész szám,⊥ jellel pedig a hologram síkjában
lévő (x, y) komponensek által meghatározott vektort jelöltük.

A (92), (93), (94) egyenletek alapján azA komplex amplitúdóvektorokra a
következ̋o csatolt differenciálegyenlet-rendszert kapjuk:

2k
(l)
z ∂zA

(l)(z) = ik2
0

(
∆χ

(1)
A(l−1)(z) ei

(
k
(l−1)
z −k

(l)
z +Gz

)
z+

+∆χ
(0)

A(l)(z) + ∆χ
(−1)

A(l+1)(z) ei
(

k
(l+1)
z −k

(l)
z −Gz

)
z

)
. (95)

Az egyes∆χ
(±1)

A(l∓1) ei... tagok határozzák meg azt, hogy hogyan csatolódnak a
szomszédosl, l ± 1 „módusok”, hogyan áramlik egyik „módusból” a másikba az
energia. Vékony hologram esetén, amikor akdiffr = K±G, |kdiffr | = |K| Bragg-
feltételt nem teljesít̋o 28 „elemi” hullámok még nem képesek egymást kioltani,
akkor az, hogy csak egy diffraktált nyaláb (A(1) vagyA(−1)) jelenik meg a kiol-
vasó nyaláb (A(0)) mellett csak akkor történhet meg, ha egyidejűleg teljesülnek
a

∆χ
(±1)

A(0) ∝ A(±1) 6≡ 0 (96a)

∆χ
(∓1)

A(0) ≡ 0 (96b)

∆χ
(∓1)

A(±1) ∝ A(0) 6≡ 0 (96c)

∆χ
(±1)

A(±1) ≡ 0 (96d)

∆χ
(0) ∝ Identitás (96e)

feltételek. A (96b) egyenlet biztosítja, hogy a (0) „módusból” ne áramoljon ener-
gia a (-1) vagy (1) „módusba” (attól függően, hogy melyik a diffraktált rend-
nek megfelel̋o „módus”.) A (96d) egyenlet biztosítja, hogy a diffraktált rendhez
tartozó (+1) vagy (-1) „módusból” ne áramoljon energia a (+2), ill. (-2) „mó-
dusokba”. A (96a), (96c) egyenletek biztosítják, hogy a kiolvasó nyaláb és a

28A (95) egyenletb̋ol is lehet látni (sejteni), hogy vastag hologram esetén aA(±1)(z) megol-
dásoknak elhanyagolhatóaknak kell lenniük, amennyiben nem teljesítik ak

(±1)
z − Kz ∓ Gz = 0

feltételeket. Ez utóbbi feltétel pedig a (94) feltételekkel együtt éppen a Bragg-feltételt szolgáltatja.
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diffraktált nyaláb között legyen energiacsere, röviden diffrakció. A fenti feltéte-
lekből már érthet̋o az is, hogy miért nem észlelhetünk ilyet – mármint azt, hogy
csak egy diffraktált rend jelentkezik annak ellenére, hogy vékony hologramról van

szó – a hagyományos izotróp változásokon alapuló holográfiában, ahol a∆χ
(±1)

mennyiségek skalárok. Skalár mennyiségek esetén a (96b), (96d) feltételek csak

∆χ
(±1)

= 0 esetén állhatnak fenn (és ez ellentmond a (96a), (96c) feltételeknek),
ekkor viszont egyáltalán nem lehet diffrakció, így hologram sem. Ha viszont a

∆χ
(±1)

mennyiségek tenzorok, akkor a fenti feltételek egyidejűleg teljesülhetnek,
de csak bizonyos polarizációkra. A (96a–e) feltételekben a polarizációkon van
a hangsúly, és nem azA(l) amplitúdók abszolútértékén, ezért szerepel a feltéte-
lekben az∝ arányosság jel és az≡ „azonosan egyenlő” jel. 29 Ezért szükséges

a (96e) feltétel is, hogy a∆χ
(0)

tag ne rontsa el az egyes „módusok” polarizáció-
ját.

Ortogonálisan cirkulárisan polarizált nyalábok esetén a (96a–e) feltételek tel-
jesülnek. Ekkor a referencia és tárgy nyaláb terét (a hozzá tartozó komplex ampli-
túdóvektort) a beírás során fellépő αabsz-szal jellemzett abszorpciót is figyelembe
véve

Ebe =

√
IO

ε0c
e+ ei(ωt−KOr) e−

1
2
αabszz +

√
IR

ε0c
e− ei(ωt−KRr) e−

1
2
αabszz (97)

alakba írhatjuk, ahole± = (1 ± i 0), IO ésIR pedig a beíró nyalábok intenzitásai
z = 0-ban. Ebb̋ol a (78) felhasználásával az 1.3. fejezetben leírtakhoz hasonlóan
kapjuk, hogy

∆χ
(1)

=
h

2

(
1 −i
−i −1

)
, ∆χ

(−1)
=

h

2

(
1 i
i −1

)
, (98)

h =
ρt
√

IOIR e−αabszz

1 + t
[

1
τ

+ s (IO + IR) e−αabszz
] , (99)

∆χ
(0)

= bId
(2)

, b =
1

2

ρt (IO + IR) e−αabszz

1 + t
[

1
τ

+ s (IO + IR) e−αabszz
] . (100)

Az e± polarizációkra a fenti (96a–e) feltételek teljesülnek, hiszen ekkor

∆χ
(1)

e+ = he−, ∆χ
(−1)

e+ = 0, ∆χ
(1)

e− = 0, ∆χ
(−1)

e− = he+. (101)

29z bizonyos értékeire azA(l) amplitúdók lehetnek 0-ák, példáulz = 0-ban csak a kiolvasó
nyalábhoz tartozóA(0) amplitúdó különbözik 0-tól, de nem lehetnek azonosan 0-ák, hiszen akkor
nincs diffrakció.
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Azonban – mint az belátható – ez csak az tengellyel pontosan párhuzamosan
haladó (beíró és kiolvasó) cirkulárisan polarizált hullámokra van így. Egyéb ese-
tekben a (96a–e) feltételek csak közelítőleg teljesülhetnek (egymással kis szöget
bezáró nyalábokra). Belátható, hogy ennek köze van ahhoz, hogy két ellentéte-
sen cirkulárisan polarizált hullám egymással szöget bezáró irányba terjed, akkor
a polarizációik nem ortogonálisak, de ezzel ebben a dolgozatban már nem foglal-
kozunk.

Mivel az egész közelítésünk csak az tengellyel közel párhuzamos nyalábokra
érvényes, ezértk(l)

z ≈ k = n0
2π
Λ

ésk
(l±1)
z − k

(l)
z ∓ Gz ≈ 0. Ezek alapjánA(0)

polarizációjáte+-nak választva (A(0) = a(0)e+), ésA(1) polarizációjáte−-nak vá-
lasztva (A(1) = a(1)e−) a (95) egyenletrendszer a következő aza(l) amplitúdókra
vonatkozó (a feltételek teljesülése miatt a polarizáció úgysem változik) egyenlet-
rendszerré egyszerűsödik:30

∂za
(0)(z) = i

π

n0Λ

(
h(z)a(1)(z) + b(z)a(0)(z)

)

∂za
(1)(z) = i

π

n0Λ

(
h(z)a(0)(z) + b(z)a(1)(z)

)
. (102)

Amelynek a megoldása aza(0)(z = 0) = 1, a(1)(z = 0) = 0 kezdeti feltételekkel

a(0)(z) = eiΦ(z) cos ψ(z), a(1)(z) = i eiΦ(z) sin ψ(z), (103)

ahol

Φ(z) =
π

n0Λ

∫ z

0

b(z′)dz′ (104)

ψ(z) =
π

n0Λ

tρ
√

IOIR

1 + t
τ

1

αabszΞ
ln

(
1 + Ξ

1 + Ξ e−αabszz

)

︸ ︷︷ ︸
deff(Ξ, αabsz, z)

(105)

Ξ =
ts (IO + IR)

1 + t
τ

. (106)

A Φ(z) fázis értéke – hacsak nem akarunk valamilyen egyéb hullámmal való in-
terferenciát vizsgálni – érdektelen, a diffrakciós hatásfokot teljes egészében aψ
fázis határozza meg. A (103) megoldás a Jones-mátrixos módszerrel nyert (19)
megoldástól csak aψ fázis kifejezésében különbözik, maga a diffrakciós hatásfok

30A polarizációkat fel is cserélhetnénk ez nem változtatna a (102) egyenleteken. Ez azzal is
magyarázható, hogy az indukált girotrópával nem foglalkozunk, és így az anyagban indukált vál-
tozások sem tartalmazhatnak információt azőket kelt̋o fény polarizációjának a forgásirányáról. A
lényeges az, hogy a két polarizáció ellentétes forgásirányú legyen.



3.2. Alkalmazhatóság és a telít̋odés hatása 59

ugyanúgysin2 ψ. Azonban az itt levezetett esetben aψ fázis függ az id̋otől, a beí-
rás során fellép̋o abszorpciótól és figyelembe veszi a telítődést is. Magát a Jones-
mátrixos közelítést is a levezethettük volna a (89) egyenletből, ehhez mindössze
azt kellett volna tennünk, hogy a megoldást a (90) alak helyett azE = JEkiolvasó

alakban keressük. Az így kapott eredmény bizonyos szempontból általánosabb
lenne, hiszen a Jones-mátrix adott rács esetén „tetszőleges” polarizációjú kiol-
vasó nyalábra is megadja a hologram utáni teret (a Jones-mátrixot nem kell újra
kiszámolni), azonban bizonyos esetekben (pl. reflexiós hologramok esetén, lásd
az A. függeléket) ez a módszer nem használható.

A (105) ψ-t definiáló egyenlet „utolsó két” tagjának a szorzatát, amely hosz-
szúság dimenziójú, elneveztük hatásos vastagságnakdeff-nek. Ezt az is indokolja,
hogy ha nincs abszorpció, ill. telítődés (vagy rövid expozíciós idők esetén), akkor

lim
αabsz→0

Ξ→0

deff = z. (107)

Mivel deff sok paramétertől függ ezért a számunkra érdekes a többi határeset is

lim
αabsz→0

deff =
z

1 + Ξ
(108)

lim
Ξ→0

deff =
1− e−αabszz

αabsz
6 1

αabsz
(109)

lim
z→∞

deff =
ln (1 + Ξ)

αabszΞ
6 1

αabsz
(110)

lim
z→∞
Ξ→0

deff =
1

αabsz
. (111)

Ezekb̋ol látszik többek között (már adeff (105)-beli kifejezéséb̋ol is), hogy 1
αabsz-

nál lényegesen vastagabb réteget nincs értelme készíteni. Az ennél „nagyobb”z
értékekhez tartozó tartományban a rács már olyan gyenge, hogy járuléka a diff-
rakciós hatásfokhoz elhanyagolható. A (108) azért érdekes a számunkra, mert
a numerikus szimulációk során végig ezzel a közelítéssel éltünk, hiszen a fény
térbeli változását, így az indukált anizotrópiáét is teljesen elhanyagoltuk. Felme-
rül a kérdés, hogy miért nem jelentkezett ez hibaként, miért illeszkedtek a méré-
sekre az így számolt eredmények. Úgy gondoljuk, hogy a magyarázat abban rejlik
(legalábbis a számunkra fontos tartományon), hogy a (105)-ben definiáltdeff jól
közelíthet̋o a C limαabsz→0 deff kifejezéssel (lásd a (108) egyenletet), aholC egy
korrekciós tényez̋o. Erre láthatunk példát a 16. ábrán, ahol az egyszerűség kedvé-
ért az 1

C
deff-et ábrázoltuk aΞ függvényében. Látható, hogy ahogy az abszorpció

nő, aC egyre csökken, egyre jobban eltér 1-től. A Ξ ≈ 0 körüli (t ≈ 0 körüli) ér-
tékeire az eltérés a 16. ábrán látható különböző görbék között ugyan már jelentős,
de ez aψ fázisban már nem észrevehető, mivel az a (105)-beli definíciója szerint
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16. ábra.A (108) egyC skalárszorzótól eltekintve jó közelítése a (105)-ben defi-
niált deff-nek.

éppentdeff-fel arányos, és így ezen a kritikus tartományon ez a hiba at ≈ 0 miatt
„kiküszöböl̋odik”.

Az előző fejezetben csak szimulációk eredményeivel vetettük össze a (78) vá-
laszfüggvény segítségével nyert összefüggéseinket. Most viszont néhány Kerekes
Árpád által végzett mérés eredményeivel is összevetjükőket.

A 17. ábrán a különböz̋o intenzitásokkal felvett hologramok diffrakciós hatás-
fokának az id̋obeli fejlődését láthatjuk. A mérések eredményei mellett ábrázoltuk
a két – dolgozatban tárgyalt – elméleti módszerrel nyert eredményeket is. A minta
egy véd̋oréteges (így nem jöhetett létre felületi rács, lásd a 11. oldalon)d = 1,5µm
vastag E1aP réteg volt. A szimulációk esetén az (52) egyenlettel definiáltq illesz-
tési paraméterIössz = 6,6Wcm−2 esetén 0,185;Iössz = 3,3Wcm−2 esetén pedig
0,14 volt. Ez, mint a 2.2. fejezet végén említettük, származhat a megbízhatatlan
sűrűség és vastagság adatokból, a különbségek pedig a minták inhomogenitásaival
magyarázhatóak. Ehhez most már hozzá sorolhatjuk az abszorpció elhanyagolá-
sát is. A válaszfüggvény segítségével végzett elméleti számítások során is ezzel
a közelítéssel éltünk, az egyszerűség kedvéért. Ez azt jelenti, hogy a (105), (106)
és (108) kifejezésekből kapható

ηdiffr = sin2 ψ(z = d) ≈ ψ2(d) =

(
π

n0Λ

tρ
√

IOIRd

1 + t
[

1
τ

+ s (IO + IR)
]
)2

(112)

összefüggéssel számoltunk. Annak az oka, hogy ebben az esetben sem vettük fi-
gyelembe az abszorpciót, csupán az, hogy éppen a numerikus szimulációk és a
mérési eredmények jó egyezése miatt, az abszorpció figyelembevételének a szük-
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17. ábra.Írás kísérletek két különböző intenzitásra(Iössz = IO + IR = 2IO) és
a megfelel̋o elméleti eredmények, amelyeket numerikus szimulációval, valamint
a válaszfüggvény segítségével nyertünk(λ = 407nm,Λ = 633nm,d = 1,5µm),
E1aP.

ségessége csupán a dolgozat írása közben merült fel bennünk. Mentségünkre csak
az szolgálhat, hogy ezzel a szakirodalomban máshol sem foglalkoznak. És a 16.
ábrán tapasztalható hasonlóság miatt ez úgyis csak egy skalárszorzót ad, amelyet
az illesztés során az egyéb paraméterek bizonytalansága miatt úgysem kerülhe-
tünk el. Továbbá a numerikus számításokkal való összevetésben a már kifejtett
okokból kifolyólag az abszorpciót nem vesszük figyelembe, és így a kétféle meg-
közelítés egyezése jobban tetten érhető, ha az abszorpciót a válaszfüggvényen
alapuló összefüggéseinkben is hanyagoljuk.

A 18–19. ábrákon egy nagyságrenddel kisebb intenzitásokkal végzett írás-
törlés kísérletek eredményeit láthatjuk. Itt meg kell említenünk, hogy a (78) vá-
laszfüggvény nem alkalmas – így a Kakichashvili-féle (6) összefüggés sem – a
törlés leírására, ezért azt meg sem próbáltuk ez alapján számolni. Ez azért van
így, mert a (78) levezetésénél feltételeztük, hogy az egymást követő időszaka-
szokhoz tartozó szuszceptibilitás változások összegződnek. Ez a közelítés pedig
nem lehet érvényes a törlés kezdete után, hiszen ekkor az eredeti rács nem tűnne
el. A (78), (6) összefüggések így amultiplexelés– különböz̋o hologramokat rög-
zítünk ugyanabban a térfogatban egymásután különböző referencia nyalábokkal
– során fellép̋o részleges törlés leírására sem alkalmasak, mivel az általuk eleve
feltételezett

∆χ
ered̋o
(t) =

ti<t∑
i

∆χ
a ti−1 ésti között beírt hologram járuléka
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18. ábra.Írás majd törlés kísérletek eredményei (I = 0,16Wcm−2, E1aP), vala-
mint a két módszerrel nyert elméleti eredmények. Az utóbbiak közül a válasz-
függvényen alapuló összefüggés nem alkalmas a törlés leírására, így azt nem is
számoltuk.

additivitás miatt az egyes hologramokhoz tartozó rácsok egymástól teljesen füg-
getlenek lennének. Ez pedig legfeljebb nagyon rövid expozíciós idejű, vagy elég
kis intenzitásokkal felvett hologramok esetén állhat fenn.

A q illesztési paramétert ez esetben mindkét intenzitásra 0,38-nak találtuk.
A 17. ábrán látható eredményekhez tartozóq értékekt̋ol (≈ 0,16) való jelent̋os
eltérést csak a beírási elrendezés geometriájában lévő különbségekkel tudjuk ma-
gyarázni. Ugyanis a 17. ábrához tartozó intenzitásokat Kerekes Árpád csak erősen
fókuszált nyalábokkal tudta elérni. Az itt ismertetett összefüggéseink, pedig eleve
síkhullámokat feltételeznek, így különbözőképpen fókuszált nyalábok esetén az
említett különbségek teljesen érthetőek. A lényeg az, hogy az elméleti görbék
alakja mindhárom ábrán jól egyezik a mérések által szolgáltatott görbékével, és
emellett a különböz̋o intenzitásokhoz tartozó görbék alakja különböző, azok nem
vihetőek át egymásba egy megfelelő skalár mennyiséggel való szorzással, mint
azt a 16. ábránál tapasztalhattuk. Összefoglalva aq paraméter származhat a meg-
bízhatatlanN , d, αabsz adatokból; a beírási geometriából, és ide sorolhatjuk a
koherencia kérdését is (lásd a B. függeléket), mivel az előbbiekben ismertetett
mérésekben a beíró lézer egy frekvenciakétszerezett lézerdióda volt.

Egészen más jellegűek azok a mérések, amelyek során a diffrakciós hatás-
foknak a referencia és tárgynyaláb intenzitásarányától való függését vizsgálták
E1aP-ben. Az ehhez tartozó eredmények a 20. ábrán láthatóak. A mérések során
a hologramokλ = 532nm hullámhosszú fénnyel lettek beírva. A beírási idők
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19. ábra. Írás majd törlés kísérletek eredményei (I = 0,32Wcm−2, E1aP), va-
lamint a két módszerrel nyert elméleti eredmények. Két kísérlet van ábrázolva,
amelyek a törlés indításának az időpontjában különböznek. Az utóbbiak közül
a válaszfüggvényen alapuló összefüggés nem alkalmas a törlés leírására, így azt
nem is számoltuk.

20. ábra. A diffrakciós hatásfok a referencia és tárgy nyaláb intenzitás arányá-
nak a függvényében, különböző referencia intenzitások mellett végzett kísérletek
eredményei, és a mérési pontokra a (113) kifejezés segítségével illesztett görbék.
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2. táblázat.Illesztési eredmények

IR(Wcm−2) C(ö.e.) s(cm2J−1)

0,077 2, 88± 0, 29 0, 308± 0, 028
0,388 2, 46± 0, 26 0, 258± 0, 026
1,72 3, 09± 0, 20 0, 298± 0, 016
8,6 2, 66± 0, 52 0, 24± 0, 034

(t = 0,5s) azonosak voltak. A beírás után a hologramokat cirkulárisan polarizált
nyalábokkal törölték, majd a mintának ugyanabban a pontjában ugyanazzal a refe-
rencia intenzitással, de más tárgy intenzitással vettek fel egy újabb hologramot. A
különböz̋o referencia intenzitással végzett mérési sorozatok viszont már a minta
különböz̋o pontjaiban történtek, így az ezekhez tartozó vastagság, és molekulasű-
rűség értékek már eltérőek lehettek.

Az abszorpció a beírás során 532nm-en elhanyagolható mértékű, ezért elég
a (112) egyenletb̋ol kiindulni, és mivel aτ relaxációs id̋o jóval hosszabb, mint a
mérések során felhasznált expozíciós idő, ezért a hozzá tartozó tagot elhanyagol-
hatjuk. Mivel a diffrakciós hatásfokok önkényes egységekben szerepelnek, ezért
sajnos aρ állandót ezekb̋ol a mérésekb̋ol nem tudjuk meghatározni, márcsak azért
sem, mert a minta vastagsága erősen változik a hely függvényében. Ezért (112)
helyett a következ̋o

ηdiffr =
CIOIR

[1 + ts (IO + IR)]2
(113)

összefüggéssel illesztettem görbéket a mérési pontokra, ahol azs telítődési té-
nyez̋o és aC = (πt Re ρd)2(Λn0)

−2 illesztési paraméter. Az illesztések eredmé-
nyeit szintén a 20. ábrán ábrázoltam, az illesztési paramétereket pedig a 2. táblá-
zatban foglaltam össze. A táblázatból látható, hogy a különböző IR értékekhez
azonos nagyságrendűC illesztési paraméter éss telítődési tényez̋o értékek tartoz-
nak. Ezek az értékek egy 2-3-as szorzótényezőben térnek el a 14. ábrán látható
elméleti értékt̋ol. Ez nem meglep̋o, ugyanis azs számolásához felhasználtσT ab-
szorpciós hatáskeresztmetszetek 532nm körül már elég kicsik, mivel távol esnek
az abszorpciós csúcsoktól, ekkora hibája már eleve lehetett a [126]-beli értékek-
nek. Ezenkívül, mivel a felhasznált értékeket a [126] cikkben szereplő grafiko-
nokról olvastuk le, az értékek kicsisége miatt a leolvasásunknak is lehetett ekkora
hibája. A 20. ábrán látható viselkedést a Kakichashvili-féle (6) válaszfüggvény
nem képes visszaadni, hiszen az alapján az ábrán láthatólog–log ábrázolásban
egyeneseket kellene kapnunk. Az ettől való eltérés egyértelműen az intenzitással
való telít̋odés következménye. Ez az effektus lényeges a gyakorlat szempontjából
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is, mivel a Fourier-holográfiában a referencia nyaláb profilja általában homogén,
a tárgy nyalábé viszont inhomogén, nagy intenzitású csúcsokkal rendelkezik.

Meg kell említenünk, hogy a telítődés szerepével a polarizációs holográfiában
Huang és Wagner is foglalkozott [141].Ők azonban a telítődést magát másképp
vezették be, ill. csak egymással azonosan lineárisan polarizált nyalábokkal felvett
hologramok esetét vizsgálták. Náluk nem volt időfüggés sem, és a telítődést a
miáltalunk bevezetett válaszfüggvénytől teljesen eltér̋o módon vették figyelembe.
Így aző eredményeikkel a miáltalunk kapott eredményeket egyszerűen nem lehet
összevetni. Úgy véljük, hogy a mi modellünk, legalábbis az általunk vizsgált
anyagok esetén, közelebb áll a valósághoz.

A fenti összefüggést Várhegyi Péter felhasználta a holografikus memória rend-
szert szimuláló programjában [142]. A 3. fejezetben bemutatott eredményeink a
[128, 143] közleményekben kerültek, kerülnek közlésre.

Összegzés

Ebben a dolgozatban az azo-benzol tartalmú polimerekben jelentkező számos
fény által keltett hatás közül a fotoanizotrópiát vizsgáltam meg alaposabban el-
méleti módszerekkel. A meglévő modelleket általánosítottam, és az így kapott
kiterjesztett modellek jóságát kísérletek eredményeivel való összevetéssel ellen-
őriztem. Úgy találtam, hogy a dolgozatban ismertetett két módszerrel nyerhető
eredmények a számunkra fontos körülmények között becslésre mindenképpen al-
kalmasak. A vizsgálatokból emellett az is kitűnik, hogy még mindig számos nyi-
tott kérdés maradt, amelyekre csak további kísérleti és elméleti vizsgálatok adhat-
nak választ.

Az eredményeimet b̋ovebben a következő pontokban foglaltam össze:

1.) Az irodalomban [53] megtalálható mérlegegyenleteken alapuló csak lineári-
san polarizált nyalábok hatását leíró modellt általánosítottam. Az általáno-
sított modell már alkalmas tetszőleges polarizációjú [127] és koherenciájú
[127, 128] fényforrás hatásának a leírására. A modellt kísérleti eredmé-
nyekkel való összevetéssel ellenőriztem. Megmutattam, hogy a modell fel-
tevésekben szereplő relaxációs közelítés nem alkalmas az anyagban indukált
anizotrópia „sötét-relaxációjának” a leírására [127].

2.) A polarizációs hologramok jellemzésére eddig egy fenomenologikus, Kaki-
chashvili által származtatott képletet alkalmaztak, amelynek az alkalmazha-
tóságát er̋osen korlátozza többek között az, hogy nem ad számot az anizot-
rópia id̋obeli fejlődésér̋ol. Az általánosított mérlegegyenletekből kiindulva
sikerült levezetnem egy olyan összefüggést, amely jellemzi az anyag foto-
anizotrópiában megnyilvánuló válaszát [128]. Ez az összefüggés (a továb-
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biakban válaszfüggvény) tartalmazza az előbb említett Kakichashvili-féle
összefüggést, így magyarázza annak a polarizációs holográfiában tapasztalt
sikerét. Emellett azonban az általam megadott válaszfüggvény függ az ex-
pozíciós id̋otől is, és figyelembe veszi az indukált anizotrópia idővel, ill.
intenzitással való telítődését is.

3.) A válaszfüggvény levezetése során a benne szereplő anyagi állandók a meg-
felelő, a „kiinduló mérlegegyenletekben” szereplő mikroszkópikus állan-
dókból automatikusan adódnak, így azok számolhatóak [128]. Egy anyag-
csoportra ezeket kiszámoltam a hullámhossz függvényében. Az így nyert
állandók hullámhosszfüggése jellegében jól egyezik a kísérleti tapasztala-
tokkal. Az állandóknak ezek az elméletileg számított értékei további becs-
lésre alkalmasak [128].

4.) Megvizsgáltam azt is, hogy miként változik meg a válaszfüggvény, ha az
anyag a megvilágítás előtt nem izotróp, hanem már rendelkezik bizonyos-
fokú anizotrópiával. Megmutattam, hogy ha ebben az esetben is a kezdetben
izotróp anyagra alkalmazható válaszfüggvénnyel számolunk, akkor a számí-
tás hibáját azS2, S4 kezdeti rendparaméterek határozzák meg [128].

5.) Megvizsgáltam, hogy a mérlegegyenletek numerikus megoldása és a belőlük
levezetett válaszfüggvény miként használható a polarizációs holográfia egy
speciális esetének a jellemzésére. Úgy találtam, hogy a két módszerrel nyer-
het̋o eredmények közötti egyezés a vizsgált esetekben elfogadható mértékű
[128, 143].

6.) Megmutattam, hogy diffrakciós hatásfok függése a referencia és tárgy nyalá-
bok intenzitás arányától a Kakichashvili-féle összefüggés segítségével nem
magyarázható, viszont az általam levezetett válaszfüggvénnyel, amely figye-
lembe veszi az anizotrópia telítődését is, már igen [128]. Ennek a Fourier-
holográfiában van különösen jelentősége [142].

7.) Megvizsgáltam a dolgozatban bemutatott megoldások alkalmazásának kor-
látait. Megmutattam, hogy a levezetéshez szükséges közelítések folytán a
válaszfüggvényes módszer nem alkalmas – és így a Kakichashvili-féle ösz-
szefüggés sem – a törlés és multiplexelés leírására. Ezeknek a problémák-
nak a megoldásához az általánosított mérlegegyenletek megoldásán alapuló
módszerre van szükség [143].
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Summary

In this thesis, I examined by means of theoretical methods the effect of photoa-
nisotropy among the other numerous effects induced by light in azobenzene con-
taining polymers. I generalized the available models, and I checked the merit of
the extended models by comparison with experimental results. I found that the re-
sults, which can be gained by means of the two methods showed in this thesis, are
usable for estimation in circumstances important for us. Besides this it is apparent
as well from the examinations that there are still numerous open questions, which
could be answered only by further theoretical and experimental investigations.

I summarized my results in the following points:

1.) I extended the model of Ref. [53] based on rate-equations, which describes
only the effect of linearly polarized light. The extended model is appropriate
for the description of the effect of lightsources with arbitrary polarization
[127] and coherence properties [127, 128]. I checked the model by means
of comparison with experimental results. I showed that the relaxation appro-
ximation assumed in the model is not appropriate for the description of the
‘dark-relaxation’ of the induced anisotropy [127].

2.) For the characterization of polarization holograms, a phenomenological for-
mula derived by Kakichashvili was applied, whose applicability was strongly
constrained by the fact that it does not count with the temporal evolution of
the photoinduced anisotropy. I derived an expression from the extended rate-
equations which characterizes the photoanisotropic response of the material
[128]. This expression (I call it response function) contains the above men-
tioned Kakichashvili’s expression, thus explains its success experienced in
polarization holography. Further the response function depends also on time,
and it takes into account the saturation of the induced anisotropy with time
and intensity.

3.) The material constants playing role in the response function arise automa-
tically in the course of derivation, thus they can be also calculated [128]. I
calculated them for a group of materials as a function of wavelength. The
wavelength dependency of the constants gained this way agrees well qualita-
tively with the experimental experiences. The theoretically calculated values
of these constants are appropriate for further estimations [128].

4.) I also investigated the change of the response function in case of initially not
isotropic material. I showed that in case we calculate with the response func-
tion of initially isotropic materials, the error of the calculation is determined
by the initial order parametersS2, S4 [128].
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5.) I investigated how the numerical solution of rate-equations and the derived
response function can be used for the characterization of a special case of
the polarization holography. I found that the agreement between the results
gained by the two methods are acceptable in the examined cases [128, 143].

6.) I showed that the dependency of the diffraction efficiency on the intensity
ratio of reference and object beams cannot be interpreted by means of the
Kakichashvili’s expression, but it can be done by the expression derived by
me, which takes into account the saturation of the anisotropy [128]. This has
a significance especially in Fourier-holography [142].

7.) I investigated the limits of solutions presented in this thesis. I showed that
the response function is not appropriate – and neither the Kakichashvili’s
expression – for the description of erasure and multiplexing because of the
approximations applied during derivation. To solve these problems we need
a method based on the solution of the extended rate-equations [143].
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Függelék
A. Reflexiós hologram

Ebben a függelékben azt mutatom meg, hogy polarizációs hologram létrejöhet el-
lentétes irányba haladó azonos cirkuláris polarizációjú beíró nyalábok esetén is.
Ez az eset a gyakorlati szempontból is érdekes, mivel a tervezett optikai rendszer-
ben a tárolóanyag egy tükrös szubsztráton helyezkedik el. Így ilyen hologramokat
is létrehozhatnak a tükörről már visszaver̋odött, és a tükör felé haladó beíró nya-
lábok. Ez az eset annak felel meg, hogy a referencia és tárgy nyalábok a hologram
lemez által határolt két különböző féltérb̋ol érkeznek. A rekonstrukció során pe-
dig a diffraktált nyaláb (a rekonstruált tárgy nyaláb) ugyanabba a féltérbe érkezik,
mint amelyikb̋ol a kiolvasó nyaláb érkezett a hologramra, ezért ezeket a hologra-
mokat reflexiós hologramnak nevezzük.

A 3.2. fejezetben leírt megfontolások nagyrészt továbbra is érvényesek. Csak
azt az esetet vizsgáljuk, amikor a nyalábok pontosan az tengellyel párhuzamosan
haladnak, ekkor a beíró térd vastagságú hologram esetén

Ebe =

√
IO

ε0c
e+ ei(ωt−kz) e−

1
2
αabszz +

√
IR

ε0c
e− ei(ωt+kz) e−

1
2
αabsz(d−z). (114)

A két nyaláb polarizációi azonosak, mert azt a terjedési irány és aze± vektorok
együtt határozzák meg. AG rácsvektor ez esetben éppen2kbeíróez. Ez esetben
is az ered̋o tér polarizációját jellemz̋o ellipszis alakja állandó lesz, csupán an-
nak az irányítása változik periodikusan, azonban ebben az esetben az ellipszisek
a nyalábok terjedési iránya mentén fognak elfordulni, és nem az arra merőleges
síkban, mint a transzmissziós hologram esetén (4. ábra). Az eredő polarizációhoz
tartozó f̋otengelyek egy csavarvonalat írnak le. A molekulák eloszlása is minden
bizonnyal ezt a csavarvonalat követi, így tulajdonképpen egykoleszterikus[144] –
vagy újabban egyre inkábbcsavart nematikusnak nevezett – szerkezetű tartomány
jön létre az anyagban. Érdekes, hogy a koleszterikus (csavart nematikus) folya-
dékkristályok esetén már régen megfigyelték, hogy ha a csavarodás tengelyével
párhuzamos irányba haladó cirkulárisan polarizált nyalábbal világítjuk meg eze-
ket az anyagokat, akkor reflexió lép fel, és a reflektált fény polarizációja azonosan
cirkulárisan polarizált a megvilágító fényével (de a Jones-vektoroke+ ése− kü-
lönböz̋oek!!) [144]. Az itt vizsgált eset ettől abban tér el, hogy itt ez a szerkezet
nem magától alakul ki, hanem a fénnyel történő megvilágítással hozzuk létre, így
a diffrakciós hatásfokot meghatározó paraméterek is függnek a beíró nyalábokat
jellemz̋o mennyiségektől. Tulajdonképpen talán csak ezért érdemes ezt a problé-
mát elméletileg alaposabban megvizsgálni.
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A rács ebben az esetben is jellemezhető a (93), (98) egyenletekkel, így (a 96a–
e) feltételek is teljesülnek, csak más a rácsvektor, és ah mennyiség ez esetben

hRefl =
ρt
√

IOIR e−
1
2
αabszd

1 + t
[

1
τ

+ s
(
IO e−αabszz + IR e−αabsz(d−z)

)] , (115)

a (100)-belib mennyiség pedig

bRefl =
1

2

ρt
(
IO e−αabszz + IR e−αabsz(d−z)

)

1 + t
[

1
τ

+ s
(
IO e−αabszz + IR e−αabsz(d−z)

)] . (116)

Ebb̋ol és az alapfeltevéseinkből következ̋o k
(1)
z = −k

(0)
z összefüggésb̋ol, a (95)

egyenlet felhasználásával a (102) egyenletekhez hasonlóan kapjuk,31 hogy

∂za
(0)(z) = i

π

n0Λ

(
hRefl(z)a(1)(z) + bRefl(z)a(0)(z)

)

∂za
(1)(z) = i

π

n0Λ

(−hRefl(z)a(0)(z) + bRefl(z)a(1)(z)
)
, (117)

és az is belátható, hogy a polarizációk itt is állandóak és aze−, e+ Jones-vektorok-
kal jellemezhet̋oek. A probléma megoldhatóságához szükségünk van még kezdeti
feltételekre, ezek ebben az esetbena(0)(z = 0) = 1, a(1)(z = d) = 0 alakba
írhatóak. A probléma megoldása pedig

a(0)(z) = eiΦrefl(z)
(
a(0)(0) chψRefl(z) + ia(1)(0) shψRefl(z)

)
, (118)

a(1)(z) = eiΦrefl(z)
(−ia(0)(0) shψRefl(z) + a(1)(0) chψRefl(z)

)
, (119)

ahol
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31Ebben a speciális esetben a (95) egyenletben szereplő k
(1)
z − k

(0)
z −Gz tag automatikusan 0.
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A (119) egyenletb̋ol aza(1)(z = d) = 0 feltétellel azt kapjuk, hogy

a(1)(0) = ia(0)(0) thψRefl(d). (124)

Ezt, ha visszahelyettesítjük a (118), (119) egyenletekbe már kiszámolhatjuk a
megoldást. Azonban e nélkül is látszik már, hogy a diffrakciós hatásfok ebben
az esetben

ηRefl = th2 ψRefl(d). (125)

Ha az abszorpció nem gyengíti le túlságosan a beíró nyalábokat, akkor az így
nyerhet̋o diffrakciós hatásfok összemérhető a transzmissziós esetben elérhetővel.
Ezt a legkönnyebb úgy szemléltetni, ha elhanyagoljuk az abszorpciót. Ekkor
a transzmissziós esetet jellemző ψ(d) fázis (112) és a reflexiós esetet jellemző
ψRefl(d) fázis megegyezik. Az egyetlen különbség, hogy az első esetben a diff-
rakciós hatásfoksin2 ψ(d) a reflexiós esetben pedig th2 ψ(d). Mivel esetünkben
kismértékű indukált anizotrópiákról van szó ezért mindkettőt lineárisan közelít-
hetjük sin x ≈ x, thx ≈ x, ebben a közelítésben a két függvény pedig azonos
eredményt szolgáltat.

B. Koherencia a polarizációs holográfiában

A koherencia az egyik alapvető fogalom, amelynek az ismerete a holográfiá-
ban nélkülözhetetlen. Ez a hullámok „összeinterferálhatóságával” kapcsolatos,
és mint ilyen er̋osen az intenzitáshoz kötődik. A polarizációs holográfiában az
intenzitás szerepét azL tölti be, amely alkalmas a részlegesen polarizált és részle-
gesen koherens fényforrások jellemzésére is. Bennünket a részlegesen polarizált
fényforrások nem érdekelnek, mivel a holográfia szempontjából lényeges fény-
források a lézerek, azok pedig általában jó közelítéssel lineárisan polarizáltnak
tekinthet̋o nyalábot szolgáltatnak; és ezt a nyalábot szokás egy polarizációs osztó-
val két ortogonálisan lineárisan polarizált nyalábra bontani, majd ezekből egy-egy
λ/4-es lemezzel cirkulárisan polarizálttá alakítani. Így a számunkra fontos eset-
ben elegend̋o az interferencia kísérletekkel meghatározhatóγ12(τ

k) koherencia
fokának az ismerete. A következőkben megmutatjuk, hogy ez miként jelentkezik
a polarizációs holográfiában.

Definíció szerint a koherencia foka „egy” fényforrásr1 ésr2 pontjaiból kilép̋o,
azr pontbaτ k időkülönbséggel érkező hullámok interferenciáját jellemző meny-
nyiség, amely

γ12(r, τ
k) =

〈
E(r, r1, t)E

?(r, r2, t + τ k)
〉

t√〈E(r, r1, t)E
?(r, r1, t)〉t 〈E(r, r2, t)E

?(r, r2, t)〉t
, (126)
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ahol
Re E (r, rj, t) = E (r, rj, t) (127)

ésE képzetes része a valós rész Hilbert-transzformáltja [145].32 Ezzel – a továb-
biakban azr változót elhagyva – az

〈
Ei(r, r1, t)Ej(r, r2, t + τ k)

〉
t
időátlag

1

4

〈
Ei (r1, t) E?

j

(
r2, t + τ k

)
+ E?

i (r1, t) Ej

(
r2, t + τ k

)〉
t
. (128)

A számunkra fontos esetben, mivel az eredeti fényforrás tökéletesen polarizált
(azaz a polarizáció id̋ofüggetlen, és nem egy sztochasztikus függvény mint az
amplitúdó), és a fázislemezek ezt nem rontják el, ezért aE (rj, t) komplex vekto-
rokat e(rj)

|e(rj)|E (rj, t) alakba írhatjuk. Ezzel a fenti időátlagra azt kapjuk, hogy
〈
ei (r1) e?

j (r2) E (r1, t) E?
(
r2, t + τ k

)
+ e?

i (r1) ej (r2) E? (r1, t) E
(
r2, t + τ k

)〉
t

4 |e (r1)| |e (r2)| .

(129)

A γ12

(
τ k

)
koherencia fokot

∣∣γ12

(
τ k

)∣∣ eiφ12(τk) alakba írva

〈
Ei(r, r1, t)Ej(r, r2, t + τ k)

〉
t
=

√
〈E(r1, t)E

?(r1, t)〉t 〈E(r2, t)E
?(r2, t)〉t·

· |γ12|
ei (r1) e?

j (r2) eiφ12 + e?
i (r1) ej (r2) e−iφ12

4 |e (r1)| |e (r2)| . (130)

Ebb̋ol már lehet látni, hogy a polarizációs holográfiában, ha a fény tökéletesen
polarizált, a koherencia kérdése lényegében ugyanúgy jelenik meg, mint az inter-
ferencia képet rögzítő hagyományos holográfiában. Ekkor a tér a referencia és a
tárgy hullámok ered̋ojeE = ER + EO, azL pedig

Lij = ε0c 〈EiEj〉t = ε0c
〈
ER

i ER
j + EO

i EO
j + ER

i EO
j + EO

i ER
j

〉
t
. (131)

Felhasználva, hogy az intenzitásI = ε0c 〈EE〉 = 1
2
ε0c 〈EE?〉t és a nyalábokon

belül a koherencia változását (helytől való függését) elhanyagolva

Lij =
IR

2 |eR|2
(
eR
i

?
eR
j + eR

j

?
eR
i

)
+

IO

2 |eO|2
(
eO
i

?
eO
j + eO

j

?
eO
i

)

︸ ︷︷ ︸
Homogén kett̋ostörés

+

+ |γOR|
√

IRIO

2 |eR| |eO|
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eR
i
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eO
j + eR

j

?
eO
i

)
eiφOR +

(
eO
i

?
eR
j + eO

j

?
eR
i

)
e−iφOR

]
︸ ︷︷ ︸

Anizotróp rács

.

(132)

32Az E az analitikus jel, ez monokromatikus esetben nem más mint a komplex amplitúdó szo-
rozva azeiωt fázissal. Mi itt ezzel a fogalommal nem akarunk ennél részletesebben foglalkozni,
annak b̋ovebb ismertetése megtalálható például a [112, 145] könyvekben.
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Ebb̋ol pedig látszik (például, ha összehasonlítjuk a (7) kifejezéssel), hogy a diff-
rakciós hatásfok számításakor a (105), (121) egyenletekkel megadottψ fázisokat
|γOR|-kel való szorzással kell helyesbíteni. Így a diffrakciós hatásfok kis indu-
kált anizotrópiák esetén arányos lesz

∣∣γOR(τ k)
∣∣2-tel. Inkoherens fényforrásokkal

(γOR = 0) polarizációs hologramot sem lehet létrehozni.
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Ramanujam, S. Hvilsted és P. Richter,„Nonlinear effect in azobenzene
polymers used for polarization holography; experiments and theoretical
modeling” (2002 Május 16-19, Budapest.), poszter aFourth Annual Mee-
ting of the COST Action P2konferencián,.

[147] Á. Kerekes, Sz. Sajti, E. L̋orincz, S. Hvilsted és P.S. Ramanujam,„Dyna-
mic behaviour of azobenzene polyester used for holographic data storage”.
Matthias Wuttig, Lambertus Hesselink és Herman J. Borg, szerkesztésében:
Applications of Ferromagnetic and Optical Materials, Storage and Magne-
toelectronics, 674MRS Proceedings, 2001, v3.4, MRS Spring
http://www.mrs.org/publications/epubs/proceedings/spring2001/v/.

[148] Á. Kerekes, Sz. Sajti, E. L̋orincz, S. Hvilsted és P.S. Ramanujam,„Rew-
ritable azobenzene polyesters for polarization holographic data storage”.
Tung H. Jeong és Werner K. Sobotka, szerkesztésében:Holography 2000,
4149Proc. of SPIE, 2000.
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