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1. Bevezetés
Doktori munkám célja egy mélyagyi infravörös stimulációra alkalmas hullámvezető
elektróda multimodális mikroeszköz (röviden optród) fizikai vizsgálata, amely egyik
kulcseleme a központi idegrendszer modern orvosi-biológiai kutatásának. Az orvosi
kutatás célja, hogy az ingerület keletkezése és terjedése infravörös fénnyel befolyásolható
legyen, ami idegrendszeri betegségek kezelését teszi lehetővé. Az infravörös stimuláció
időbeli lefolyása, térbeli kiterjedése, valamint az elért hőmérséklet-változás nagysága
kulcsfontosságú paraméterek, ezek pontos ismerete, kézbentartása és optimalizálása
nélkülözhetetlen a biológiai kísérlet elvégzéséhez. Dolgozatom célja egy olyan fizikai
modell létrehozása, amely az optród és a gerjesztő fény fizikai tulajdonságai alapján
megbízhatóan előre jelzi az agyszövet hőmérsékletének térbeli és időbeli változását, és
alkalmas a biológiai kísérletek tervezésére, valamint az eszköz optimalizálására. A fizikai
modellben ennek megfelelően az infravörös idegi stimuláció során a gerjesztő fény
terjedését, hullámvezetőbe történő becsatolását, szórását, kicsatolását és az agyban
történő elnyelődését fogom vizsgálni. Az elnyelt optikai teljesítményt, mint térben és
időben változó kiterjedt hőforrást figyelembe véve, a hővezetési egyenlet használatával
meghatározom az optród és az agyszövet hőmérséklet-eloszlását, modellezem a szilícium
tűtest, mint mechanikai hordozó és optikai rendszer működését. Az elkészült modell
érvényességét kísérleti úton megerősítem, és a validált modell segítségével optimalizálom
a rendszer hatásfokát.
Dolgozatom felépítése a következő szerkezetet követi:
A bevezetésben összefoglalom az infravörös idegi stimuláció biológiai és technológiai
hátterét, valamint a modellezésére használt fizikai és numerikus módszereket. A dolgozat
további részében saját eredményeimet mutatom be. A 2. fejezetben ismertetem a vizsgált
eszköz optikai modelljét és kísérleti validálását. A 3. fejezetben részletezem a stimuláció
hőtani modelljét és kísérleti validálását. A 4. fejezetben bemutatom az eszköz optikai,
hőtani és mechanikai optimalizálását. Az 5. fejezetben ismertetem egy biológiai kísérlet
az eszköz validált modelljének felhasználásával történő tervezését.
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1.1 Az agyi stimuláció biofizikai háttere
Az agyi stimuláció elektromos változata az orvoslásban ismert és széles körben
alkalmazott kezelés idegrendszeri betegségek esetében. Hatása arra vezethető vissza,
hogy 100 Hz-nél magasabb frekvenciájú elektromos gerjesztés a környezetében lévő
idegsejtek működését gátolja, anélkül, hogy irreverzibilis változásokat okozna [1]. Ezen
gátló mechanizmus lehetővé teszi, hogy az agy megfelelő területét célozva megszüntesse
a túlzott neuron-aktivitást. Ebből fakadóan sikeresen alkalmazható például a Parkinsonkór tüneteinek enyhítésére, megszüntetésére [2]. Magyarországon kiemelkedő példa erre
a 2018-as évben az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben végzett műtét, melynek
során elektródákat ültettek be egy Parkinson-kórban szenvedő beteg agyába, a ROSA
nevű csúcskategóriás idegsebészeti robot segítségével. A stimuláció hatására a beteg
addigi kézremegése szinte teljes egészében megszűnt [3].
Az agy nem csak elektromos, hanem optikai úton is stimulálható. Biológiai funkció
szempontjából megkülönböztethetünk optogenetikai és infravörös idegi stimulációt. Az
optogenetika olyan sejtek stimulálásával foglalkozik, gerjesztést vagy elnyomást váltva ki
a sejtaktivitásban, melyek genetikai módosítás következtében a látható fény
tartományában fényérzékeny membránnal rendelkeznek [4]. Az elektromos stimulációval
összehasonlítva nagy tér- és időbeli felbontást biztosít, akár egyetlen sejt is stimulálható.
Hullámhossztól függően képes kiváltani gerjesztést, kék, zöld vagy piros fény
alkalmazásával, valamint elnyomást, sárga fényt használva. Fontos követelmény, hogy a
fényteljesítmény sűrűség olyan érték alatt maradjon, hogy a stimuláció ne váltson ki
termikus hatásokat [5]. A munkámhoz közvetlenül kapcsolódó infravörös idegi
stimuláció hatása ezzel ellentétben a sejteknél fellépő termikus változásoknak
köszönhető. A termikus hatás a sejtekben lévő vízből indul ki, ugyanis a víznek közeli
infravörös (NIR - Near InfraRed) tartományban elnyelési csúcsa van 1500 nm és 1900
nm környékén (lásd 1. ábra), azért a sejtet ért gerjesztő NIR sugárzás döntő része
elnyelődik, hővé alakul [6].
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1. ábra. A víz elnyelési spektruma közeli infravörös tartományban. Jellegzetes csúcs figyelhető
meg 1500 nm és 1900 nm környékén (forrás [6]).

Először J. Wells mutatta ki, hogy infravörös impulzusokkal akciós potenciál váltható
ki, sejtkárosodás nélkül [7]. Ennek érdekében az energiasűrűség 0,4 J/cm2 alatt kell
maradjon [8]. Jenkins szívverés-szabályozást ért el infravörös stimulációval [9], Cayce a
látásközpontot tudta aktiválni ily módon [10]. Az infravörös idegi stimulációnak
(Infrared Neural Stimulation - INS) három fő előnye van az elektromossal szemben [11]:
1. Az optikai úton közvetített energia sokkal lokalizáltabb gerjesztést eredményez a
szövetben, ezáltal alkalmas adott idegsejt-csoportok stimulálására, anélkül, hogy a többi
működését befolyásolná.
2. In vivo kísérleteknél az optikai stimuláció nem eredményez áthallást az idegi válasz
elektromos jelével, így az utóbbi zavartalanul mérhető.
3. Az optikai jel vezetésére alkalmas eszközök anyaga biokompatibilitás szempontjából
kedvezőbb, mint a fém elektródák.
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Az infravörös stimuláció gátolja az Alzheimer és Parkinson kórban szenvedő betegek
agyi leépülését [12]. Alzheimer-kór kezelése esetében elegendő a koponya felszínén
elhelyezni a stimuláló infravörös forrásokat, ugyanis a sugárzás képes lehatolni a
koponya alatt 8-10 mm-re lévő agykéregig, ahol a stimulálandó terület található.
Parkinson-kór esetében az agytörzs stimulálása szükséges, ehhez az agyba beültetett
hullámvezetőn keresztül lehet a gerjesztő jelet a megfelelő helyre irányítani [13].
A stimuláció biofizikai hátterének vizsgálatához a következőket kell szem előtt tartani:
Az

agyban

lezajló

befolyásolhatjuk.

folyamatokat

Az

az

ingerületvezetés

ingerület
a

terjedésének

változtatásával

sejtmembránon

kialakuló

potenciálkülönbségeken alapszik. Az idegsejt és az izomsejt esetében ez a
potenciálkülönbség elegendően nagy ahhoz, hogy vezesse az ingerület terjedését, ezért
ezek a sejtek ingerelhetőek. A sejtmembrán az ionszelektív áteresztő képessége miatt a
külső és a belső felén szétválasztja a különböző, egy vegyértékű ionokat, ezáltal, mint
egy kondenzátor töltés tárolására alkalmas (lásd 2. ábra). A külső felén Na+ ionok
találhatók nagy mennyiségben és Cl− ionok kis mennyiségben, így ez tekinthető a pozitív
fegyverzetnek, a belső felén kisebb mennyiségű K+ ionok és nagy mennyiségű, negatív
töltésű fehérje anionok vannak, ezért ez tölti be a negatív fegyverzet szerepét [14]. Ebben
az esetben a membránokat polarizált membránnak nevezzük, melyeknek nyugalmi
feszültsége -80 mV körüli. A membránt ért inger megnöveli a Na+ ioncsatorna áteresztő
képességét, ezáltal Na+ ionok áramlanak be a sejtbe, csökkentve ezzel a belső felület
negatív

össztöltését.

Ezt

a

folyamatot

depolarizációnak

nevezzük,

eredményeként kb. 5 ms időre kialakul az akciós potenciál, -40 mV értékkel.
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melynek

2. ábra. Sejtmembrán, mint kondenzátor, nyugalmi állapotban. Az ábrán látható a membrán
falának K+ ion áteresztő szelektív csatornája (forrás: [15]).

Az infravörös stimuláció hatásmechanizmusának megértéséhez elemeznünk kell az
iontranszport hőmérsékletfüggő folyamatait. Az i. ion elektromotoros ereje az ún. Nernstpotenciál [15]:

U N ,i =

RT ck ,i
ln
zi F cb,i

(1)

ahol R az univerzális gázállandó, T az abszolút hőmérséklet, zi az ion vegyértéke, F a
Faraday-állandó, cb és ck az ion belső és külső koncentrációja.
Legyen a sejtfal ionszelektív áteresztő csatornájának i. ionra vett vezetőképessége gi, a
membrán kapacitása Cm, a membránfeszültség Um! A membránon folyó Im áram ekkor az
ioncsatornákon átfolyó IR rezisztív, és a kapacitáson folyó IC kapacitív áram összegeként
áll elő. A fentiek alapján a sejt elektromos viselkedése az alábbi kapcsolással
modellezhető:
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3. ábra. A membrán áramköri helyettesítő képe (forrás: [15]).

A 3. ábra alapján írható:
I R ,i = g i (U m − U N ,i )

IC =

(2)

dQm
dU m dCm
= Cm ⋅
+
⋅U m
dt
dt
dt

Figyelembe véve az összes ion hatását:
I m = ∑ g i (U m − U N ,i ) + Cm ⋅
i

dU m dCm
+
⋅U m
dt
dt

(3)

A (3) egyenletben mind az ioncsatornák szelektív áteresztőképessége, mind a
membránkapacitás

hőmérsékletfüggő,

ezért

az

infravörös

stimuláció

hatására

megváltozik a membránon folyó áram. Figyelembe véve a T hőmérséklettől való függést
a fenti egyenletben:
I m = ∑ g i (T )[U m − U N ,i (T )] + C m (T ) ⋅
i

dU m
dC (T ) dT
+Um ⋅ m
dt
dT dt

(4)

Látható, hogy mind a hőmérséklet-változás nagyságának, mind az időbeli változásának
jelentősége van a stimuláció szempontjából.
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A membránkapacitás hőmérsékletfüggésére a Gouy-Chapman-Grahame elméletet
használva lehet eredményt kapni [16, 17], mely szerint az ionok eloszlásának
hőmérsékletfüggését

Boltzmann-eloszlással

közelíthetjük.

Az

ioncsatornák

hőmérsékletfüggő viselkedését a Hodgkin-Huxley egyenletek írják le. Ezen egyenleteken
alapuló szimuláció szerint magas hőmérsékleten a membrán K+ ion áteresztő képessége
jelentősen meghaladja a Na+ ionra vonatkozót, ami gátló hatást fejt ki az akciós potenciál
terjedésére [18]. Ennek hatására az ingerület gátlása váltható ki a hőmérséklet egyenletes
növelésével. A szimuláció ezen eredményét a mérések is alátámasztották [19]. Érdemes
megemlíteni a hőmérsékletfüggő TRPV receptorok szerepét az infravörös agyi stimuláció
okozta akciós potenciál kiváltása szempontjából. A TRP mozaikszó a "Transient
Receptor Potential" kifejezésből ered, és nem-ionszelektív csatornát jelöl. 43°C felett a
TRPV1 típusa aktivizálódik, aminek hatására depolarizálódik a sejtmembrán, akciós
potenciált váltva ki. E. Suh et al. cikkében kimutatta, hogy ezen receptor eltávolítása
megszünteti a korábban észlelt INS hatására adott ingerület-választ a tesztállatokban [20].
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1.2. Agyi stimulációs eszközök
Az infravörös stimulációra használt bimodális optikai-elektronikai eszközöket
optródoknak nevezzük [21]. Ezek az adott hullámhossztartományon átlátszó anyagból,
zömmel szilíciumból készült eszközök, melyek a nagy törésmutatónak köszönhetően
hullámvezetőként vezetik az infravörös fényt a gerjeszteni kívánt agyi területre. Két fő
típusát különböztethetjük meg: az Utah-típust [22] és a Michigan-típust [23] (lásd 4.
ábra).

4. ábra. Illusztráció az Utah-típusú (a) és a Michigan-típusú elektródákhoz (b), elektronmikroszkópos képpel és keresztmetszeti rajzzal (forrás [21]).

A Utah-típusú optród 1 mm-nél vastagabb, bórral dópolt szilícium szeletből [24]
készül, melybe kb. 100 µm mély barázdákat alakítanak ki [25]. A lap alja dielektrikum
vékonyréteggel szigetelt, tetejére pedig fémes kontaktusok integrálhatók, például
platinából. Nedves kémiai maratással [26] sima és hegyes tüskéket hoznak létre a tetején,
melyeket szigetelő vékonyréteggel választanak el egymástól.
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Az eszköz alkalmas az agyi elektromos válasz 2 dimenziós mérésére, azonban a tüskék
hosszúságát a szilícium lap vastagsága korlátozza, így zömmel agykérgi stimulációnál
használják. A Michigan-típusú optródok szilícium szeletből fotolitográfiás eljárással [27]
és reaktív ionmarással [28] készülnek, ebből kifolyólag változatos síkbeli alakot vehetnek
fel az alkalmazott maszktól függően. A fenti technikák a Michigan-típusú optródok
esetében az Utah-optródokénál kisebb keresztmetszetet tesznek lehetővé, ezáltal
beszúráskor csökkentik az agyszövet károsodását.
A mikroelektródák lehetővé teszik a gyógyszerek jól irányzott célba juttatását is. Ennek
nehézsége, hogy a gyógyszermolekula át kell jusson a vér-agy gáton, hogy kifejtse
hatását [29]. Ezen akadály leküzdésére felhasznált jelenség a konvekció hajtotta diffúzió
[30]. Ebben az esetben a gyógyszer a külső tárolóban van, összeköttetésben a
befecskendező pumpával, ami egyvonalban helyezkedik el a koponyán kívüli katéterrel.
Az így létrehozott nyomás-hajtotta áramlás magas gyógyszertranszport-sebességet
biztosít, a tartálytól viszonylag nagy távolságban is. A mikroelektródák pontos kialakítása
lehetővé teszi, hogy a gyógyszer kiömlőnyílása és a választ mérő szenzorok egymáshoz
képest mikrométer távolságra legyenek, ezáltal a gyógyszer pontosan célba juttatható
legyen, és a lokális hatása párhuzamosan mérhető legyen. Az elektromos érzékelés
mellett a különböző ingerületátvivő anyagok neurokémiai szenzorokkal történő
érzékelése is képet nyújt a terápiás hatás vizsgálatához. Johnson először tette lehetővé
elektromos és neurokémiai jelek párhuzamos érzékelését [31]. A szilícium optródok
tervezésénél a végcél, hogy az elektromos és neurokémiai jelelvezetés, a stimuláció és a
befecskendezés egymással összehangolva, egyetlen kompakt eszközön valósuljon meg, a
kívánt terápiás hatás optimalizálásának érdekében.
Fontos szempont emellett az eszköz biokompatibilitása [32], melynek optimalizálása
során makroszkopikus és mikroszkopikus szempontokat is figyelembe kell venni.
Makroszkopikus megközelítésben a beszúráskor fellépő szövetroncsolódást kell
minimálisra csökkenteni. Az agy összenyomódásának mértéke jellemezhető azzal a
távolsággal, mely az agyfelszín eredeti, és a tű behatolásakor mért pozíciójának
különbségéből adódik. A behatolás pillanatát az határozza meg, hogy a szövet által a tűre
ható erő mikor éri el a maximális értékét. Az összenyomódást csökkenti a tű
keresztmetszetének csökkentése, a beszúrási sebesség csökkentése, valamint a minél
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vékonyabb felületi szenzorok alkalmazása. Az agyhártya eltávolítása jelentősen
lecsökkenti a behatolási erőt, azonban megnöveli a későbbi fertőzések kialakulásának
esélyét [33]. Az eszköz mechanikai stabilitásának tervezésénél rendkívül fontos
szempont, hogy a tű kihajlásához szükséges erő magasan meg kell haladja a beszúráshoz
szükséges erő mértékét. Mikroszkopikus szempontból el kell kerülni a szervezet
immunreakcióját a beszúrt tű körül, ugyanis ez elszigetelheti a stimulálandó sejtektől. Cél
tehát a minél jobb sejttapadás elérése és a gyulladásveszély minimalizálása. Ebből a
szempontból a szilícium jobban megfelel, mint a fémek [34]. A porózus szilícium
kedvezőbb a kristályosnál, köszönhetően a nanoméretű érdességének [35]. Másik
módszer a tű felületének kémiai kezelése, melynek során bioaktív molekulákkal vagy
biokompatibilis polimer bevonattal látják el [36].
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1.3. Kutatási előzmények
Infravörös idegi stimulációra alkalmas terápiás célra szánt eszközök fejlesztésével
foglalkozik Fekete Zoltán és csoportja – PPKE ITK Implantálható Mikrorendszerek
Kutatócsoport –, akik kutatómunkájába bekapcsolódtam. Az általuk előállított
szilíciumból

készült

mikroeszközök

biokompatibilis

megoldást

nyújtanak

agyi

stimulációra, egyúttal az eszköz felületére integrált szenzorokkal lehetővé teszik az agy
elektromos és termikus válaszának szimultán mérését.
A kutatási előzmények részét képezi a 2013-ban publikált gyógyszeradagolásra és a
hatás elektromos válaszának mérésére alkalmas szilícium elektróda kifejlesztése [37]. Az
eszköz felületén kialakított csatornák segítségével a gyógyszer a megfelelő helyre
juttatható. A csatornák kilépőnyílása mellett platina szenzorok találhatóak, melyekkel az
adott agyi terület elektromos aktivitásának változása mérhető (lásd 5. ábra).

5. ábra: Reaktív ionmaratással készült, üreges szilícium eszköz, integrált gyógyszeradagoló
csatornákkal és elektromos jelelvezető szenzorokkal. Elektróda (a)-(b), SEM kép a párhuzamos
csatornák keresztmetszetéről (c), perspektivikus kép az elektród felületére integrált
áramkörökről (d) (forrás [37]).

15

Az eszköz ily módon akár 7 cm-es távolságban a koponya alatt is képes kifejteni
hatását. A hordozó 200-380 µm vastag (100) szilícium kristályból készül, reaktív
ionmarással. A cél olyan multielektród kialakítása volt, mely alkalmas rágcsáló, macska
és főemlős kísérletre, az adagolt gyógyszer hatásának vizsgálatával.
Az eszköz működését patkányagyban tesztelték: a csatornákon keresztül túlzott idegi
aktivitást kiváltó anyagot [38] juttattak be 1-6 mm mélyre, és mérték az agyi aktivitás
elektromos válaszának megváltozását. Az eszköz minden esetben elég erős volt ahhoz,
hogy elhajlás nélkül hatoljon be a szövetbe. 5 percig a normál és 5 percig a bejuttatás
utáni választ mérték. A gyógyszer befecskendezése után rögtön éles csúcs jelent meg az
agykérgi

válaszban.

A

folyamat

ellentéteként

az

eszköz

használható

túlzott

neuronaktivitást gátló anyag befecskendezésére is. Ebben az esetben például epilepsziás
betegek agyi működését monitorozva lehet szükség esetén a rohamot gátló gyógyszert
juttatni a megfelelő területre.
Az eszközök mechanikai stabilitását és az agyszövetbe való beszúrásához szükséges
erőt is mérte a kutatócsoport [39]. Kimutatták, hogy kétszeres beszúrási sebességnél 1035%-kal nagyobb erő lép fel (60 mN helyett 80 mN), valamint a tű keresztmetszetének
lecsökkentése 400 µm x 400 µm -ről 200 µm x 200 µm -re 40 %-kal csökkenti a
beszúráshoz szükséges erőt (93 mN-ról 58 mN-ra). Tompa végű tű helyett 60° illetve
30°-os hegyes tűt vizsgálva, az erő 35%, illetve 75% csökkenést mutatott ( 112 mN-ról
72 mN-ra és 27 mN-ra). Kémiai maratással kiélesített tű 11 ± 3 mN beszúrási erőt
igényelt, ami megfelelő értéknek bizonyul az orvosi alkalmazások szempontjából [40].

A 2016-ban publikált cikkben már infravörös idegi stimulációra és az agy elektromos
válaszának egyidejű mérésére alkalmas szilícium eszközt mutattak be [41]. Az
alapjelenség az volt, hogy a szilícium távoli és közeli infravörös tartományban átlátszó,
ezért teljes visszaverődések útján vezetni képes ezen hullámhosszú fényt [42]. Ily módon
egyszerre szolgál mechanikai hordozóként és hullámvezetőként. Előnye az optikai
szálakhoz képest, hogy elektromos érzékelők helyezhetők el közvetlenül a felületén,
valamint a tűben végződő hegye – az ún. tűtest – elegendően keskenyé alakítható, hogy a
lehető legkisebb szövetroncsolást okozza beszúráskor (lásd. 6. ábra).
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(a)

(b)

6. ábra. Optikai szál vájata és a becsatoló lencse rajza a szilícium eszközön (a) és a teljes
eszköz keresztmetszete (b). A tűtest végén parabolikus mikrotükör került kialakításra [41].

A csoport által kidolgozott nedves kémiai polírozó eljárásnak köszönhetően az eszköz
felülete megfelelően simává tehető a szórási veszteségek csökkentésére.
A felületi szórási veszteségeket az alábbi közelítő formulával becsülték:


 − 4π cos Θ i R q
TS = R 0 1 − exp
λ







(5)

ahol TS a diffúz szórás aránya, R 0 a teljes reflexió a felületen, R q a felületi érdesség
négyzetes közepe, Θi a beesési szög, λ pedig a hullámhossz [43]. A fenti képlet alapján
látszik, hogy a szórási veszteség egyrészt a felületi érdesség csökkentése, másrészt a
beesési szög növelésével csökkenthető. Ez utóbbi céljából becsatoló lencsét helyeztek el
az optikai szál után, ami a tűtest felé irányítja a fénysugarakat.
A másik két veszteségi tényező az abszorpció és a reflexió. Az előbbi szilíciumban az
adott hullámhosszon elhanyagolható, az utóbbi azonban a magas törésmutatónak
köszönhetően a legszámottevőbb veszteség. A Fresnel-formulákból [44] merőleges
beesést feltételezve a becsatolásnál a levegő-szilícium és kicsatolásnál a szilícium-levegő
határfelületeken, az eszköz teljes transzmittanciájára kb. 48% adódik. Ezen értéket
csökkenti le a fentebb tárgyalt szórási veszteség. A szál pontos pozícionálását szálvezető
vájattal oldották meg. Az optikai szál pozíciójának változtatásával állítani lehet a kilépő
nyaláb divergenciáját, és ezáltal a gerjesztett tartomány méretét. Kérdés maradt azonban,
hogy a lencsén való szórás mennyire befolyásolja ezen hatást?

17

Az eszköz gyártásának első lépéseként 100 nm vastag Al maszkot párologtatnak a
szilíciumra, majd erre centrifugálás [45] és fotolitográfia segítségével felviszik a kívánt
alakú mintát. Ezután reaktív ionmarással kialakítják a megfelelő alakú szilícium tömböt,
végül oldószerekkel eltávolítják a maszkot és az Al réteget. A reaktív ionmarás
következtében függőleges és vízszintes barázdák jönnek létre az eszköz falán, ami
nagyban megnöveli a szórási veszteséget. Ennek csökkentése érdekében nedves kémiai
maratással polírozzák a felületet, egyik mintánál 1, a másiknál 2 percig. A tű végére
parabolikus tükröző felületet hoznak létre, ami fókuszálja a kilépő nyalábot, ezáltal
lokalizáltabbá teszi a gerjesztést.
A folytonos üzemű 5 mW teljesítményű lézerdióda 1310 nm hullámhosszú fénye egy
egymódusú, lecsupaszított szálon keresztül jut az eszközbe. A kilépő fényteljesítményt
CMOS kamerával mérték. Mivel az eszközt nehéz közvetlenül a kamera elé helyezni,
mikroszkóp objektívvel képezték le a kilépő fényt a kamerára. A hatásfokmérés első
lépéseként a háttérzajt kellett kiküszöbölni.

A szálból kilépő teljesítményt véve

referenciának, megmérték 5 db eszköz kicsatolási hatásfokát. A nyalábdivergenciát a
fókuszban mért nyalábnyakból számolták a Gauss-nyalábra érvényes képlet alapján [46].
Az eltérő idejű polírozásnak köszönhetően kétfajta felületi érdességű mintát kaptak,
melyek mért kicsatolási hatásfoka 17,4 ± 4,6% illetve 22,1 ± 7,4% értéknek adódott. A
nyalábdivergencia a simábbra polírozott minta esetében kisebbnek adódott, ugyanis a tű
végéről kilépő fény divergenciáját lényegesen megnövelte az oldalakon való szóródás.
Az intenzitást a kilépéstől különböző távolságokra megmérve és a mért adatokra Gausseloszlást illesztve felvették a mért nyalábalakot.
Az előző optród-geometria hátránya a nehéz optikai mérhetőség és tesztelés. A
kutatócsoport a könnyebb minősítés céljából tompa végű optródok gyártására és
alkalmazására tért át [80]. Az eszköz alkotóelemei három fő működési csoportra
oszthatóak: elektromos jel vételét, hőmérséklet-érzékelést és infravörös stimulációt
megvalósító egységekre. Az optród 200 µm vastag, polírozott felületű szilícium
egykristályból készül nedves kémiai maratással, fényképe látható a 7. ábra (A) részén. Az
infravörös gerjesztő jel egy többmódusú optikai szálon keresztül jut az eszközbe (c). A
szilícium testbe egy becsatoló hengerlencsén (b) keresztül lép be, ami egy elkeskenyedő
nyak felé irányítja. A nyak után az eszköz egy 170 µm széles tűben végződik − a
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továbbiakban tűtest (a) − ami a szilícium magas törésmutatójának köszönhetően teljes
visszaverődéseken keresztül, hullámvezetőként irányítja az infravörös fényt a kívánt
területre. A tűtestet a gerjesztendő agyszövetbe szúrjuk pár milliméter mélységre (C),
ahol a végén kilépő infravörös fény elnyelődik a szövetben, és kifejti stimuláló hatását. A
tűtest végére (B) elektromos érzékelők (e) és platina hőmérő (f) integrálhatók, melyek a
jelelvezető csatlakozókon (d) keresztül képesek az agy stimuláció közben adott
elektromos és termikus válaszát fogadni és továbbítani a feldolgozó egység felé (g).

7. ábra: Fénykép a tokozott eszközről, méretskálával (A), tűtest (a), fókuszáló lencse (b),
szálvezető vájat (c), jelelvezető csatlakozók (d). Tűtest végére intergrált szenzorok (B):
elektromos szenzor (e), platina hőmérő (f). (C): Alkalmazás sematikus ábrája: külső
optoelektronikai jelfeldolgozó (g).

A kutatás eddigi eredményei alapján az eszköz alkalmasnak bizonyult a stimuláló
infravörös lézerfény vezetésére, kicsatolására, és az agy elektromos válaszának mérésére.
További kutatást igényel azonban, hogy a stimuláció az agy pontosan melyik területét
érinti, illetve milyen csúcsteljesítményű és jelalakú gerjesztés szükséges a kívánt
hőmérséklet-eloszlás létrehozásához? Fontos feladat maradt továbbá az optród
mechanikai stabilitásának vizsgálata is. Ezen paraméterek meghatározása után lehetőség
adódik az eszköz továbbfejlesztésére, az orvosi alkalmazás szempontjából történő
optimalizálására.
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1.4. Modellezéshez használt numerikus módszerek
Az infravörös idegi stimuláció előkészítésekor elengedhetetlen az előzetes, pontos
tervezés, melynek során modellezés és numerikus szimulációk útján meghatározzuk a
stimuláció paramétereit − úgymint a gerjesztett agyszövet tartomány méretét, a
hőmérséklet emelkedésének térbeli és időbeli változását, valamint a stimulációhoz
használt eszköz mechanikai, optikai és termikus tulajdonságait. A kutatómunkába ezen
területen keresztül kapcsolódtam be, csatolt optikai-termikus-mechanikai szimulációkkal
támogatva az eszköz tervezését, fejlesztését. Munkám során a fény terjedését
sugárvezetéssel (geometriai optikai közelítés), a fény szóródását Fraunhofer diffrakcióval
modelleztem. A mechanikai és termodinamikai tulajdonságok vizsgálatára a végeselemek
numerikus módszerét alkalmaztam.

1.4.1. Sugároptika és alkalmazásának feltételei

Az optródban való fényterjedés szimulálásának bevett gyakorlata a sugároptikai
közelítés. Alkalmazása előtt azonban meg kell érteni a közelítés pontossági határait és
feltételeit. A geometriai optikai törvényeit elméletileg abban a határesetben kapjuk,
amikor a fény hullámhossza nullához tart. Ebben a határesetben a Maxwell-törvényekből
levezetett hullámoptika egzaktul a geometriai optikát adja. A gyakorlatban ez akkor
alkalmazható, ha a hullámfront lineáris méretei sokkal nagyobbak a hullámhossznál.
Ezen feltétel teljesül, ha a vizsgált eszköz legkisebb struktúráinak mérete is jóval
nagyobb, mint a hullámhossz. [47]. Ekkor a Helmholtz-egyenlet az eikonál-egyenlettel
közelíthető, ahol az eikonál határozza meg a különböző fázisú felületeket. Ezek
normálisai

megegyeznek

a

fénysugarak

irányával.

Az

eikonál-egyenletből

variációszámítással levezethető a geometriai-optika Fermat-elve, vagyis hogy a P1 és P2
végpontok közötti g görbe akkor és csak akkor fénysugár, ha g-nek a végpontjait
változatlanul hagyó kis deformációi első közelítésben nem módosítják az n(r)
törésmutató görbe menti integráljának abszolút értékeként definiált P1 és P2 végpontok
közötti optikai úthosszat [48]. A Fermat-elvből következik a törési törvény. Az eszköz
határfelületein a beeső, a visszavert és a megtört fénysugarakhoz rendelt intenzitások

20

viszonyait a Maxwell-egyenletekből levezetett Fresnel-formulákkal számolt súlyokkal
kaphatjuk meg. A közegben elnyelt teljesítményt a közeg törésmutatójának komplex
részéből számolva az adott úthosszon a Beer-Lambert törvény adja [49].
A sugároptika alkalmazására példaként említhető Abaya cikke [50], melyben Utah
típusú agyi optródsor kicsatolási hatásfokát mérte és számolta, egyszerű geometriai
optikai módszerek segítségével. A lézerfény optikai szálon keresztül csatolódott be a
rendszerbe, ami 10 db elkeskenyedő végű optródban végződött. A becsatolási veszteséget
a Fresnel-formulákkal közelítették a felületeken való kétszeres reflexióval számolva,
figyelembe véve az optród és az üvegszál numerikus apertúrájának arányát. Mivel a
multimódusú optród módusszáma a csökkenő keresztmetszet mentén csökken, a
magasabb módusok kiszóródnak. Ez geometriai optikai megközelítésben azt jelenti, hogy
a teljes visszaverődés szöge alatt lévő beesési szögű sugarak kilépnek a rendszerből. A
fénysugarak az eszköz falain teljes visszaverődések során egyre kisebb beesési szöggel
érkeznek, mígnem elhagyják azt. Minél nagyobb a kúp alakú optród nyílásszöge, annál
hamarabb következik ez be, tehát nagyobb a fenti veszteség. A szórási veszteséget a
hullámvezetők hullámoptikai modelljéből levezetett közelítő formulával számolták [51].
A veszteségeket egymástól elválasztva tudták mérni, az eszköz speciális részeit
alumínium fóliával leárnyékolva. A mérések elfogadható egyezést mutattak a közelítő
számolásokkal.
Kiss Marcell cikkében [52] MATLAB-ban fejlesztett sugároptikai szimulációval
vizsgálta Michigan-típusú szilícium optród kicsatolási hatásfokát. A kétdimenziós modell
a bemenő Gauss-nyaláb terjedését számolta, sugarak eredőjeként előállítva. A modell
alkalmasnak bizonyult a határfelületeken kialakuló intenzitásviszonyok meghatározására
a Fresnel-egyenletek felhasználásával.

1.4.2. Fraunhofer-szórásmodell és alkalmazásának feltételei

A geometriai optika feltételei nyilvánvalóan nem teljesülnek mikroszkopikusan érdes
felületek esetén, ahol a legkisebb struktúrák mérete összemérhető a hullámhosszal. Ebben
az esetben hullámoptikai leírást kell alkalmazzunk [53].
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A felületi szórás hullámoptikai leírására szemléletes (és kis szórási szögekre a
Maxwell-egyenletekből levezethető) modell a Huygens-Fresnel elv, amely szerint az új
hullámfront az előző pontjaiból kiinduló elemi gömbhullámok interferenciájaként áll elő.
Az optikai tengelyhez közeli, paraxiális közelítésben az elemi hullámok gömb alakú
fázisfelületeit a hozzájuk simuló paraboloidokkal helyettesítjük. Ennek a Fresnel-féle
közelítésnek a következő feltételei vannak [54]:
a) a nyaláb mérete és az optikai tengelytől való távolság jelentősen kisebb, mint
bármilyen releváns fókusztávolság, vagy rendszerméret
b) a hullámhossznál jóval nagyobb távolságokban keressük a megoldást
Ekkor a Fresnel-féle diffrakciós integrálhoz jutunk, mely a keresett pontban érvényes
eloszlást az integrálási tartományon ismert amplitúdó és egy közelítő parabolikus
hullámfront

szorzatának

térfrekvenciákkal

kifejezett

Fourier-transzformáltjával

arányosan adja meg. Abban az esetben, amikor a megfigyelési sík olyan távol van a
diffrakciós felülettől, és a beeső amplitúdó olyan kis kiterjedésű, hogy a parabolikus
fázistényező egységnyinek vehető, a Fresnel-közelítés a Fraunhofer-integrálhoz tart.
Ennek feltétele képlettel kifejezve:

[

]

π
2
2 
z >>  (x 1 − x 0 ) + (y1 − y 0 ) 
λ
 max

(6)

Ahol z a megfigyelési sík és a diffrakciós felület távolsága, λ a hullámhossz,

(x1 − x 0 )2 + (y1 − y 0 )2 pedig a beeső amplitúdó kiterjedését megadó sugár négyzete. Ebben
az esetben a távoltéri amplitúdó a beeső amplitúdó térfrekvenciákkal kifejezett Fouriertranszformáltjával arányos. Felületi érdesség fényszórásának modellezése esetén az
optikai úthosszak különbözősége miatt a felület a beeső nyaláb fázisát különbözőképpen
tolja el a különböző pontokban, a Huygens-Fresnel elv szerint pedig az új hullámfront
ezen elemi hullámfrontok szuperpozíciója lesz. A felület tehát mint fázistoló maszk
veendő figyelembe. Abban az esetben, ha a felületi érdesség a hullámhosszal
összemérhető méretskálán mozog, a fenti diffrakciós jelenségek számottevőek lesznek.
Paraxiális közelítést akkor lehet alkalmazni, ha a felületi szórásban a viszonylag kis
szögű szórások dominálnak, valamint a felülettől a hullámhossznál jóval messzebb
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keressük a megoldást. Ha a Fraunhofer-közelítés feltevései is teljesülnek, akkor a szórt
tér eloszlása a beeső tér és a felületi érdesség, mint fázistoló maszk szorzatának Fouriertranszformáltjával lesz arányos:

E ( x ' , y ') ∝

 2π

 k

E 0 (x , y ) ⋅ exp − i
OPLD(x , y ) ⋅ exp − i (x ' x + y' y ) dxdy
λ


 z'

apertúra

∫∫

(7)

Ahol OPLD(x,y) az optikai úthossz-különbség [54].
A fenti szórásmodell használatára példa K. Bittkau cikke [55], melyben rácsmodell
felhasználásával számolták ZnO minták szórásprofilját. Ezen közelítésben a felületi
topográfia periodikus rácsok szuperpozíciójaként állítódik elő, amelyeken a fény
szóródik.

Elsőrendű

közelítést

alkalmazva

a

szórásprofil

a

felület

Fourier-

transzformáltjával arányos, ahol a szórási szögek a rácsok rácsállandóinak reciprokával
vannak kapcsolatban. A megvilágító fény hullámhossza 780 nm volt, a vizsgált minták
felülete pedig tipikusan 1000 nm széles és 500 nm magas krátereket tartalmazott. A
számolt

szórásprofilok

megfelelő

egyezést

mutattak

a

goniométeres

mérések

eredményeivel.
F.-J. Haug és társai [56, 57] cikkükben levezették a (7) fázistoló szórás diszkrét
képletét, ami szerint az intenzitás egy adott szögben arányos az alábbi diszkrét Fouriertranszformáció megfelelő együtthatójának négyzetével:

fq =

1 N
) ⋅ (4
n 1 − n 2 )]⋅ exp[− 2πi ⋅ p ⋅ q / N ]
∑ exp[ik 0 ζ(p / L4
44
3
N p=1 144442
U

(8)

t

ahol N a diszkrét pontok száma, k0=2π/λ a vákuumbeli hullámszám, ζ (x) a mért
felületprofil, L a felületszakasz hossza, n1 és n2 a két közeg törésmutatója, Ut pedig a
transzmissziós pupillafüggvény. A fenti modellt ZnO és levegő határfelületén történő
szórás számítására használták. A felületi érdességet AFM-mel (Atomic Force
Microscope) [58] mérték. A modellből adódó szögfüggő szórásprofilt 543 nm
hullámhosszon végzett goniométeres mérésekkel hasonlították össze. Az eredmények jó
egyezést mutattak a mért adatokkal, 0°-os beesési szög mellett. A szóró felületek
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esetében a Lambert-szórás [59] dominált. A modellt validáltnak tekintve alkalmazták a
nem, vagy nehezen mérhető ZnO/Si határfelületen való szóródásra. Ekkor kisebb szögű
szórást kaptak, ami a kisebb törésmutató-különbségből fakadt. A szóródó fény
hullámhosszfüggését a 400 nm - 1000 nm tartományban vizsgálva megállapították, hogy
nagyobb hullámhosszak esetében a felület a kisebb szögű irányokban szór.
K. Bittkau cikkében [60] összehasonlította pontosság szempontjából a fent tárgyalt
fázismodellt a rácsmodellel. Matematikailag összevetve a kettőt könnyen látható, hogy a
rácsmodell a fázismodell elsőrendű közelítése. Ugyanis (8)-ban az Ut pupillafügvény a
hullámhossznál kisebb érdesség és kis törésmutató különbségek esetén sorba fejthető, és
ennek elsőrendű tagja a rácsmodell képletét adja:

fq =

1 N
/ L )(n 1 − n 2 ) ⋅ exp[− 2πi ⋅ p ⋅ q / N ]
∑ k 0 ζ(p4
2444
3
N p=1 144
U

(9)

t

Ha a közelítés megfelelően pontos, akkor az azt jelenti, hogy a fényszórás az első
diffrakciós rendben dominál, tehát a felület kis szögekben, enyhén szór. A cikkben
vizsgált ZnO-levegő határfelületeket 780 nm hullámhosszú fénnyel megvilágítva a
transzmissziós szórásprofil mind a fázis, mind a rácsmodellben jó egyezéssel visszaadta a
mérési eredményeket. ZnO/a-Si:H határfelület esetében a nagyobb törésmutatókülönbség miatt a fenti sorfejtés már kevésbé pontos, ezért a rácsmodell nem adott
elfogadható eredményt.

1.4.3. Mechanikai deformációs modell

Az eszköz használata előtt rendkívül fontos megtervezni annak mechanikai
tűrőképességét, terhelhetőségének határát. A beszúráskor fellépő, valamint a használat
közben kialakuló mechanikai feszültségek ezen tervezett határon belül kell maradjanak.
Az optród fejlesztése során, a geometriájának módosításakor figyelni kell arra, hogy
eközben a szilárdsága szintén javuljon, vagy legalábbis ne csökkenjen. A modellezés
elméleti háttere a deformálható testek mechanikáján alapul, lineáris közelítést
alkalmazva, figyelembe véve a Si tűtest mechanikai tulajdonságainak irodalmi adatait.
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A lineáris Hook-törvény szerint a testben a deformáció hatására ébredő feszültségek
( σ ) egyenesen arányosak a deformáció mértékével ( ε ), a két tenzor között a
rugalmassági tenzor ( C ) teremt kapcsolatot [61]:

σ = C⋅ε

(10)

C egy negyedrendű tenzor, amelynek elemeit rugalmas együtthatóknak nevezzük.

Ezek általában függhetnek a helytől, ezért a test minden pontjához más és más
együtthatók rendszere tartozhat. Homogén testek esetén ezek helytől függetlenek,
ilyenkor rugalmas állandóknak hívjuk őket. Ortorombos (orthotrop) kristályokban három
egymásra merőleges szimmetriatengely van, amelyek körül 180°-os elforgatás a kristályt
önmagával fedésbe hozza. Ezek a forgatások a kristály fizikai tulajdonságait nem
változtatják meg, tehát a rugalmas együtthatókat is változatlanul kell hagyniuk. Ebből
belátható, hogy az ortorombos kristálynak 9 független rugalmas együtthatója van.
Statikus állapotban a test nyugalomban van, tehát a rá ható terhelő erő és a belső
feszültségekből származó erő eredője nulla. A feszültségtenzor Pa dimenziójú
mennyiség, így a felületre vett integrálja adja a megfelelő tagot Newton II. törvényében:

F V − ∫∫ σ ⋅ dA = 0

(11)

F

A tenzorokra vonatkozó Gauss-tétel segítségével (11) átírható:
F V = ∫∫∫ (σ ⋅ ∇ )dV

(12)

V

3

∂σ ij

j=1

∂x j

ahol [σ ⋅ ∇ ]i = ∑

A testben ébredő térfogati erősűrűség tehát (11) és (12) szerint:
f V = σ ⋅ ∇ = (C ⋅ ε )⋅ ∇
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(13)

A végeselem modell adott terhelés esetén kiszámolja az eszközben ébredő
feszültségeket. A számításhoz a lineáris rugalmassági anyagmodellt használtam, a
szilícium (110) orientációjának megfelelő ortorombos rugalmassági tenzorral [62]:

C100

194,4 63,9 35,2

 63,9 165,7 63,9



 35,2 63,9 194,4

=

79,6




50,9


79,6


(14)

Szilícium alapanyagú eszközök mechanikai tulajdonságainak vizsgálata rendkívül
elterjedt például a MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) technológiában. Orvosi
alkalmazásokban példa rá M. I. A. Mokti cikke, mely szerint a gerincsérülések
gyógyulása monitorozható mechanikai feszültség érzékeny szenzorral [63]. Működésének
alapelve, hogy a milliméteres nagyságú kondenzátort a sérült területre helyezik, bizonyos
meghajlással és az ebből származó mechanikai előfeszítettséggel. A csontok
összeforrásával a meghajlás egyre jobban csökken, ennek következtében a fegyverzetek
közelebb kerülnek egymáshoz, ami a kapacitás növekedéséhez vezet. A csoport a fent
tárgyalt elmélet alapján végeselem analízissel meghatározta az eszköz deformációfeszültség karakterisztikáját, valamint az ehhez tartozó szenzorérzékenységet. Azt
találták, hogy a nagyobb kapacitású eszköz érzékenyebben reagál a változásra, tehát a
dielektrikum használata, a fegyverzetek felületének növelése, valamint a köztük lévő
távolság csökkentése növeli az érzékenységet. Ebből következik az az észrevétel is, hogy
a kevésbé deformált, ezáltal nagyobb kapacitású eszköz érzékenyebb. A MEMS
szimulációk másik nagy alkalmazási területe a mikrotükrök tervezése. Ezek általában
elektrosztatikus aktuátorokkal mozgatható precíziós eszközök, melyek lézerfény
megfelelő irányzását szolgálják [64]. Pásztázó lézerfényt a mikrotükör rezgetésével
hoznak létre. H. Camon és társai cikkükben egy ilyen rendszer analitikus és numerikus
modelljét mutatta be [65].
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1.4.4. Optikai és termikus modell csatolása

A szimuláció legfőbb feladata az infravörös stimuláció közben az agyszövetben elnyelt
hő és az ennek következtében kialakuló idő- és térbeli hőmérséklet-eloszlás
meghatározása. Ennek érdekében megoldandó feladat az optikai terjedést és a hőterjedést
számoló modell csatolása.
A korábbi munkákban példa erre Alexander C. Thompson cikke [66], melyben Monte
Carlo szimulációt [67] használt a fénysugarak terjedésének meghatározására az agyat
modellező közegben, optikai szállal történő infravörös gerjesztés esetén. Mivel a szál
erősen többmódusú volt, a kilépő fénysugarak eloszlását egyenletesnek feltételezte. Az
agy optikai tulajdonságait a törésmutató, az abszorpciós és szórási együttható, valamint
az anizotrópia faktor jellemezte [68]. A módszer lényege az volt, hogy minden egyes
fénysugár lépések sorozatával terjedt, ahol egy lépés hosszát egy pszeudo-random szám
adta. A lépések közben a fénysugarak energiájának megfelelő része abszorbeálódott,
aminek értékét a szimuláció eltárolta. A szóródás következtében a fénysugarak iránya is
megváltozott, és ez a folyamat addig zajlott, amíg az energiája egy küszöbérték alá nem
csökkent. A számítás addig tartott, amíg az összes fénysugár el nem nyelődött, vagy ki
nem lépett a számítási tartományból. Az optikai modellben számolt elnyelt térfogati
teljesítménysűrűség-eloszlás, mint forrástag jelent meg a termikus modell hővezetési
egyenletében. A szimuláció szerint 600 µm magátmérőjű szálat, 2012 nm hullámhosszú
és 1,13 mJ energiájú impulzust feltételezve, az agy maximális hőmérséklet-emelkedése
2,2°C-nak adódott.
R. Liljemalm és társai cikkükben [69] kísérleti paramétereket alkalmazott az optikai
szálból kilépő gerjesztő nyaláb leírására. A nyalábprofilt digitális kamerára irányították,
majd az adatokra Gauss-függvényt illesztettek. Ezen levegőben felvett profillal
közelítették a nyalábprofilt a gerjesztett közegben, amiből az elnyelt térfogati
teljesítménysűrűség-eloszlást a Beer-Lambert törvény alapján számolták ki. A hőterjedést
Comsol végeselem programmal szimulálták, mely a hővezetés differenciálegyenletét
oldotta meg numerikusan, az elnyelt térfogati teljesítménysűrűség-eloszlást, mint
forrástagot használva. A számítási tartomány alján állandó 32°C-ot definiáltak, a többi
határfelületen pedig 24°C-os levegővel való Newton-féle hűtést [70]. A gerjesztő 1550
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nm hullámhosszú lézer 300 mW csúcsteljesítményű, 20 ms impulzushosszú négyszögjel
alakot adott. A közeg maximális hőmérséklet-emelkedése 50 °C volt és az eszköz
felületétől 0,1 mm távolságban lépett fel. A szimuláció eredményeit ellenállás hőmérővel
validálták, tér- és időbeli hőmérséklet-eloszlások mérésével.
Az előző munkákban vagy az optikai vagy a termikus modell mérési eredményeken
vagy egyszerű analitikus közelítéseken alapult, ami nem tette lehetővé az összes
modellparaméter rugalmas változtatását, így korlátozott optimalizálási lehetőséget
biztosított. Ezen oknál fogva szükségessé vált egy olyan optródmodell kifejlesztése,
melyben az összes geometriai és anyagi paraméter változtatható. Az ilyen modell
alkalmas további vizsgálódásra, valamint az eszköz és az agyi stimulációs folyamat
optimalizálására.

1.4.5. Végeselemek módszere

A fizika fejlődése során a természet törvényeit a matematika eszközével fogalmazták
meg, felépítve az adott jelenségkör matematikai modelljét. A klasszikus fizika
alaptörvényei folytonos differenciálegyenletek, melyek adott kezdeti- és peremfeltételek
mellett meghatározzák egy folyamat idő- és térbeli alakulását [71]. Bizonyos
alapjelenségekre és egyszerűbb esetekre található analitikus megoldás, azonban a
műszaki élet számos területén fellépő bonyolult rendszerek tervezése szükségessé tette a
numerikus módszerek kifejlesztését. Ezzel párhuzamosan a számítástechnika fejlődése
lehetővé tette a pontosabb és bonyolultabb esetek modellezését, ami pl. processzorok
tervezésénél pozitív visszacsatolást eredményezett a mérnöki és informatikai kutatás
között [72]. A tér- és időbeli folyamatokat parciális differenciálegyenletek írják le,
például a folytonos közegek áramlását leíró Navier-Stokes egyenlet, vagy a hővezetés
differenciálegyenlete. A mérnöki gyakorlatban elterjedt hő- és áramlástani szimulációk
ezen egyenletek numerikus megoldásával foglalkoznak [73].
A megoldás első lépése minden esetben az idealizáció [74]. Ennek során a modellező
szakember eldönti, hogy mely jelenségek számítanak a kimenetel szempontjából és
melyek hanyagolhatóak el, valamint felállítja a figyelembe vett folyamatok matematikai
modelljét. Ebből következik, hogy a matematikai modellből nyert analitikus vagy
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numerikus eredmények csak a figyelembe vett szempontok szerint, a modell keretein
belül adnak információt a valóságról. A tervező feladata tehát, hogy a kívánt célnak
megfelelő modellt alkosson, és tisztában legyen annak alkalmazhatósági korlátaival. Egy
rendszer térbeli felépítését a szabadsági fokok segítségével adjuk meg. Definíció szerint a
szabadsági fok egy anyagi rendszer állapotának egyértelmű meghatározásához szükséges,
egymástól független mennyiségek száma. Véges szabadsági fok esetén diszkrét, végtelen
esetén pedig folytonos rendszerről beszélhetünk. Mivel a numerikus számítások mindig
véges szabadsági fokot kezelnek, folytonos rendszer modellezése során szükségszerű a
szabadsági fokok számának véges értékűre csökkentése. Ezt a lépést nevezzük
diszkretizációnak, az eredményét pedig diszkrét modellnek.
A folyamat során a következő hibák léphetnek fel: A diszkrét megoldás a számítási
kapacitás végessége miatt numerikus hibát tartalmaz, ami azonban konvergens megoldás
esetén megfelelően kicsi mértékűvé csökkenthető. A diszkrét modell diszkretizációs hibát
hordozhat, amelynek elegendően kicsi mértéke úgy ellenőrizhető, hogy bizonyos
speciális esetekben összevetjük az analitikus megoldással. Harmadik hibalehetőség a
matematikai modell eltérése a valós rendszertől, vagyis a modellezési hiba.
Általánosságban elmondható, hogy a numerikus modell akkor tekinthető megbízhatónak,
ha az eredményeit bizonyos speciális esetekben egybevetettük a valós rendszeren végzett
mérésekkel. Ezt a lépést hívjuk a modell validációjának. A validált modell már
alkalmasnak tekinthető a rendszer egyéb viselkedéseinek előrejelzéseire, módosítások
hatásainak vizsgálatára, az optimális működési paraméterek megállapítására, egy szóval a
rendszer tervezésére [75].
A végeselemek módszerének elnevezése onnan származik, hogy a diszkretizáció során
a számítási tartományt egymással nem átfedő, egyszerű geometriai tartományokra
bontjuk, amelyeket végeselemeknek nevezünk. Ezen eljárást hívjuk a tartomány
hálózásának [76]. A következő lépés az adott végeselemeken értelmezett interpolációs
függvények választása, melyeken, mint bázison keressük a megoldást, a bázisfüggvények
lineáris

kombinációjaként.

Ezután

az

eredeti

differenciálegyenletből

parciális

integrálással előállítjuk az ún. gyenge alakot, mely integrálegyenletben fejezi ki a fizikai
törvényt, tartalmazva az adott peremfeltételeket [77]. Ennek során ún. tesztfüggvény
alkalmazásával kikötjük az egyenlet, egy adott véges tartományra való teljesülésének
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feltételét. A tesztfüggvények teljes rendszerét bevezetve ily módon a teljes számítási
tartomány lefedhető. Negyedik lépés az egyes elemek illesztése, melynek során a
bázisfüggvények együtthatóit úgy állítjuk be, hogy a megoldásfüggvény a rácspontokban
folytonos legyen. A Ritz-Gallerkin módszer [78] a bázisfüggvényeket választja
tesztfüggvény-rendszernek, ezáltal a végeselemek számával egyenlő darab egyenletet ad.
A fizikai tartalmat hordozó peremfeltételek beállítása úgy történik, hogy az egyik
ismeretlen változót helyettesítjük a peremfeltételből ismert értékkel. Az így kapott
lineáris egyenletrendszert mátrixos alakba felírva jutunk el a globális mátrixos
formalizmushoz, amelyben szereplő mátrixot merevségi mátrixnak nevezzük. Az
egyenletrendszer megoldása a merevségi mátrix invertálásával történik.
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2. Optikai modell
Célom az infravörös idegi stimulációra alkalmas optród teljes optikai modelljének
megalkotása, figyelembe véve a fényszórási jelenségeket is. A modell validálása mérések
útján történik, mely után már alkalmasnak tekinthető a tervezési paraméterek megfelelő
beállítására. A szimuláció az alábbi részekből tevődik össze:

2.1. Sugároptikai modell
2.1.1. Sugároptikai modell felépítése

A sugároptikai modell a Zemax szimulációs program nem-sorrendi moduljának [79]
alkalmazásával készült, ami Monte Carlo módszert használ a fényterjedés számítására. A
határfelületeken a sugarak visszaverődnek vagy megtörnek a Fresnel-formulákból
számolt statisztikai súllyal. Két Zemax modellt használtam: az egyikben a fénysugarak
útját keresztező sík, virtuális detektorok mérték az intenzitás-csökkenést az eszköz
mentén, a másikban térfogati detektor modellezte az elnyelő agyi közeget [80]. A
gerjesztő hullámhossz λ0=1550 nm. A kristályos Si törésmutatója ezen a hullámhosszon
nSi=3,48; abszorpciós tényezője az eszköz modellezése szempontjából gyakorlatilag
nullának vehető ( k Si = 3,2 ⋅10 −8 ) [81]. Az alkalmazott optikai modell képei láthatók a 8.
ábrán.

(a)

(b)

8. ábra: A szilícium optród sematikus ábrája (a), az optikai szál vége és a fókuszáló lencse
részletezésével (b).
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A szálból kilépő sugarak egy hengerlencsén haladnak keresztül, ami az optród keskeny
vége (tűtest) felé fókuszálja azokat. A szilícium nagy törésmutatója miatt a tűtestben
teljes visszaverődések sorozata lép fel, hullámvezetőként viselkedik [82, 83]. A
becsatolás veszteségének csökkentése céljából törésmutató-illesztő ragasztó használható
a szálvég és a lencse között, n=1,54 törésmutatóval [84]. Az agyi közeg optikai
tulajdonságai első közelítésként vízként kerültek modellezésre (n=1,32, κ = 8,03 ⋅10 −5
[85]), ugyanis az agy tömegének 73%-át kitevő víznek az alkalmazott hullámhossz
közelében elnyelési csúcsa van [6]. A validáló méréseink is vízben készültek, a későbbi
agyban történő alkalmazás szimulálására már figyelembe vettem az agy térfogati szórását
is. A modell az elnyelt térfogati teljesítménysűrűség-eloszlást a törésmutató képzetes
részéből számolja, a Beer-Lambert törvény alapján. A kimeneti paraméter az első modell
esetében

a

kicsatolási

hatásfok,

a

másodiknál

az

agyban

elnyelt

térfogati

teljesítménysűrűség-eloszlás.

2.1.2. Optikai szál sugároptikai modellje és validálása

A lézerfény egy többmódusú, NA=0,24 numerikus apertúrájú, a=25 µm magsugarú
optikai szálon keresztül csatolódik az optródba. A modell körlap alakú forrásból, 14°-os
szögben kiinduló 1 millió darab sugarat használ, mely forrás a 2,96 mm hosszú szál
végén található. A többmódusú szálak elmélete szerint a szálban terjedő módusok száma
közelíthető az alábbi formulával [86]:

2

 4aNA 
 ≈ 335
M ≈ 
 λ0 

(15)

Megfontolást igényel, hogy alkalmazható-e a sugároptikai modell a szál szimulálására?
Elegendően nagy módusszám esetén ugyanis a fázis kiátlagolódik, és a fázisfront
homogénnek vehető, tehát modellezhető inkoherens geometriai optikával. A kérdés
eldöntésére goniométeres méréseket végeztem a szálból kilépő fény intenzitáseloszlásának meghatározására (lásd 9. ábra). A fényforrás egy közeli-infravörös
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hullámhosszú lézerdióda volt. A detektor egy forgatható karon ült, mely 0,1°-os
felbontással és 0,03° pontossággal forgatható léptetőmotorok segítségével, egy, a
tanszéken kifejlesztett kezelőszoftver felületéről vezérelve [87].

9. ábra: Optikai szál goniométeres mérési elrendezése: lézerdióda (a), optikai szál
(b), árnyékoló (c), szálvég (d), kilépő sugarak (e), forgatható karú detektor (f).

A nyalábból kilépő összteljesítmény detektorral lemérve 1,6 mW-nak adódott. A kilépő
nyaláb elvárt divergenciája α = arcsin( NA ) ≈ 14° . A mért és a számolt görbéket a 10.
ábra mutatja.

10. ábra: szálból kilépő mért és számolt nyalábprofil
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A görbék közötti különbség az inkoherens számolásból fakad, ami nem adta vissza a mért
diffrakciós másodrendeket. A két görbe ugyanakkor jellegre és szögtartományra
megfelelő egyezést mutat, így ezen szálmodellt használtam a továbbiakban az optikai
modellben.

2.2. Szórásmodell
2.2.1. Felületi mérések és kiértékelésük

Abban az esetben, ha az eszköz felületének érdessége összemérhető a gerjesztő fény
hullámhosszával, jelentős fényszórás lép fel. Megvizsgálva ezen lehetőséget, felületi
érdesség mérést végeztem fehérfényű interferométerrel [88] (továbbiakban WLI : Whith
Light Interferometer). A műszer Bruker Contour GT K0-x típusú, a használt objektív
nagyítása 50, numerikus apertúrája 0,55, optikai felbontóképessége 0,5 µm, mintavételi
távolsága 0,14 µm volt. A felületi méréseket a tűhegy oldalán, valamint az eszköz
eltörése után a becsatoló lencse felületén végeztem. A felület dőlését a mért képből egy
konvolúciós integrál kivonásával távolítottam el. A tűhegy oldaláról készült, az eszköz
szóró felületének érdesség szempontjából jellegzetes topográfiai képe látható a 11. ábrán.

11. ábra: Tűtest oldalfelületének fehérfényű interferométerrel mért topográfiája

Az eredményeket kiértékelve látszik, hogy a felületi érdesség csúcstól-csúcsig vett
értéke 1 µm, vízszintes periódusa pedig 10 µm nagyságrendű. Ebből arra lehet
következtetni, hogy a fényszórás modellezése szükséges. Kis szögű szórások esetében
fennállnak a Fraunhofer-diffrakciós modell alkalmazhatóságának feltételei. Ekkor a szórt
elektromos térerősség az alábbi képlettel arányos:
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{

}

~
~
E (ν x ,ν y ) ∝ ℑ U (x1 , y1 )
ahol ν x =

x0
y
, νy = 0
λz
λz

(16)

a térfrekvenciák adott z távolságban ( ℑ

a Fourier-

transzformációt jelöli). z-t elegendően nagynak kell választani, hogy teljesüljön a
Fraunhofer-közelítés feltétele:

[

]

π
2
2 
z >>  (x 1 − x 0 ) + (y1 − y 0 ) 
λ
 max

(17)

A pupillafüggvény a fázismodell szerint:

~
 2π

U ( x1 , y1 ) = exp i
⋅ OPLD ( z ( x1 , y1 ))
 λ


(18)

ahol OPLD (optical path length difference) az optikai úthossz különbség.
A

Fourier-transzformációt

MATLAB-ban

végeztem

el,

az

FFT

algoritmus

használatával [89]. A mért terület 157 µm × 157 µm volt, amit egy 2048 µm × 2048 µm
méretű nullmaszkba helyezve, a felület mint fázistoló maszk veendő figyelembe a
diffrakciós integrálban. A maszk alkalmazása a numerikus Fourier-transzformált
felbontását javítja. A mintavételezési frekvencia 4 µm-1, így 8192 × 8192 pixeles
mátrixot kaptam.

2.2.2. Felületi szórás Zemax modellje

A szórásmodell alkalmazása Zemax-ban a következőképpen történik: a határfelületre
beeső sugár szórt sugarakat eredményez, melyek szögek szerinti eloszlása a megadott
szórásprofil által definiált statisztikai súlyokból adódik. A szórásprofil ily módon az
intenzitás-eloszlás modulációs függvényeként jelenik meg a felületen. A kiindulási
paraméterek a sugár beesési szöge (α), melyből a törési törvénnyel meghatározható a
visszavert (α'), és a megtört spekuláris sugár iránya (β) (lásd 12. ábra). A szórt sugarak
irányait a spekuláris irány által meghatározott gömbi koordináta-rendszerben értelmezett

35

koordinátákkal adjuk meg: θ a radiális, Φ az azimut szög. A reflexiós szórásprofil a
visszavert, a transzmissziós szórásprofil a megtört spekuláris sugár irányához képest
határozza meg a diffúz intenzitás arányát, a radiális és az azimut szögek függvényében,
figyelembe véve a minta forgatási pozícióját a beesési merőleges körül (Ω). Mivel a
szórásprofil két irány, a beesési (α, Ω) és a szórási irány (θ, Φ) függvényében adja meg az
egységnyi térszögbe eső intenzitást, kétirányú szóráseloszlás függvénynek nevezzük
(bidirectional scattering distribution function - BSDF [90, 91]). Két fajtáját
különböztetjük meg: reflexiós (bidirectional reflectance distribution function - BRDF)
(12. ábra felső része) és transzmissziós (bidirectional transmittance distribution function BTDF) (12. ábra alsó része). Mivel a MATLAB eredménye egy ν x , ν y skála szerint
kiszámolt mátrix, szükség van ennek áttranszformálására a fenti gömbi koordinátarendszerbe. Ennek céljából a szórási profilt letapogattam a fenti gömbi koordinátarendszerbeli futóvektorral. Adott θ és Φ szögekkel meghatározott szórási irányban a
körülötte lévő szomszédos ν x , ν y koordinátákkal megadott irányokhoz rendelt értékek
súlyozott átlagát vettem.
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12. ábra: A felületi szórás geometriáját leíró mennyiségek. A fenti részen a reflexiós, az alsón a
transzmissziós eset látható. A szórásprofilok a minta forgatási pozíciója (Ω), valamint a
spekuláris reflexiós (α) és spekuláris transzmissziós szöghöz (β) megadják a diffúz intenzitáseloszlást, a radiális (θ) és az azimut (Φ) szögek függvényében.

2.2.3. Szórásmodell validálása

A modell validálása a következőképpen történt: A szilícium optród szóró felületének
kisebbik mérete mindössze 200 µm, így nem volt alkalmas arra, hogy közvetlenül
szórásmérést végezzek rajta. Ezért a modell validálására egy polikarbonát diffúzort
alkalmaztam. Miután WLI méréssel meggyőződtem arról, hogy a felületi érdessége az
optród felületi érdességéhez hasonló (csúcstól-csúcsig vett értéke 1 µm, vízszintes
periódusa pedig 10 µm nagyságrendű), segítségével elvégeztem a szórásmodell
validálását. A szórásmérést a laborban fejlesztett és épített goniométerrel végeztem.
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A 13. ábrán látható a mérés sematikus rajza. A fényforrás egy 5 mW állandó
teljesítményű, 1550 nm hullámhosszú lézerdióda volt. A nyalábot a detektorra
fókuszáltam, majd a mintát a sima felületével rögzítettem a mintatartóba.

13. ábra: Goniométeres mérési elrendezés: lézerdióda (a) , lézernyaláb (b),
mintatartó (c) , minta (d), szórt sugarak (e), forgatható karú detektor (f).

A szórásmodellben a mért felület nPC=1,586 törésmutatójú fázistoló maszkként
szerepel. Mivel transzmissziós szórásprofilt mértem, a használt optikai úthossz
különbség:
OPLD(z ) = (n PC − 1) ⋅ z

(19)

Minta nélkül is lemértem a nyaláb intenzitás-eloszlását, jelölje ezt G függvény, amikor is
~
az OPLD zérus. Ekkor (18) szerint a pupillafüggvény U(x 1 , y1 ) = 1 és

{}

~
~
E ∝ ℑ U = δ(ν x , ν y ) , a Dirac-delta. A lineáris rendszerek elméletéből következik, hogy
a G a mérési rendszer Green-függvénye, ugyanis G a rendszer Dirac-delta gerjesztésre
adott válasza [92]. Ebből kifolyólag a detektor intenzitás-integráló hatását úgy lehet
figyelembe venni a mérés modellezésében, hogy a felületi szórt intenzitás-eloszlás és a
rendszer Green-függvénye konvolúcióját állítjuk elő:

I mért = G ∗ I felületi
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(20)

A szórásmodell eredményét tehát konvolválni kell a mérési rendszer Greenfüggvényével, és ezen adatsor hasonlítható össze a mért intenzitás-eloszlás profillal.
A mért és számolt profilok 0° és 30°-os beesési szög mellett a 14. ábrán láthatók. 0°-os
beesésnél a két görbe nagyon jó egyezést mutat mind a szórási szög, mind a csúcsérték
tekintetében. 30°-os beesésnél a mérés csúcsértéke 24%-kal kisebb, míg az illesztett
Gauss-görbe félértékszélessége 17%-kal nagyobb, mint a számítás esetén. Ezen eltérés
következhet abból, hogy nullától különböző beesési szög esetén a Fouriertranszformációs modell adta szórásprofil szignifikánsan mindössze egy spekuláris
irányba történő eltolással változik meg [93], míg a fizikai mintára szögben érkező fény
szórásának szempontjából a felületi érdesség fázistolása kissé eltérő. Az eltérés másik
oka lehet, hogy a szögben beeső nyaláb eltérő alakú megvilágított mintaterületet
eredményez. Összességében elmondható, hogy a szórásmodell megfelelő pontossággal
adja vissza a felületen való fényszóródást.

14. ábra: Diffúz polikarbonát minta számolt és mért szórásprofiljának összehasonlítása 0° (a) és
30° (b) beesési szögnél.
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2.2.4. A komplex optikai modell validálása

A komplex optikai modell validálása a kicsatolási hatásfok alapján történt [80]. Az
eszköz hatásfokát Horváth Ágoston kollégám relatív lézerteljesítmény-méréssel határozta
meg (lásd 15. ábra). A fényforrás egy 5 mW teljesítményű, folytonos üzemű lézerdióda
volt (S1300-5MG-FW, Roithner Laser Technik GmbH, Austria), ami 1550 nm
hullámhosszúságú fényt adott. A lézernyalábot a kolléga a többmódusú szálra fókuszálta
(FibreFab Ltd., UK), és a kilépő teljesítmény adta a referencia-értéket. Ezután a szálvéget
az optród szálvezető vájatába helyezte, és a csúcson kilépő mért teljesítmény nyújtotta a
hasznos értéket. Az eszköz hatásfokát ezen két érték hányadosa szolgáltatta. Mivel a
detektort körülményes lett volna közvetlenül az eszköz elé helyezni, a kilépő nyalábot
egy mikroszkóp objektív (50x, NA=0.8) segítségével képezte le a detektorra. A mérés
CinCam Nano CMOS (metal-oxid-semicundactor) kamerával történt (CINOGY
Technologies GmbH, Germany). A mérések kiértékelése után 32 ± 4% átlagos kicsatolási
hatásfokot kapott.

15. ábra. Az optikai mérésről készült fénykép: az optród egy egyedi tervezésű mintatartóban (4),
3 szabadsági fokban mozgatható alapon (2). Az infravörös fény (λ= 1550 nm) egy többmódusú
optikai szálon keresztül csatolódik a rendszerbe (3). A szál pozíciója egy 1 szabadsági fokban
precíziósan mozgatható elemmel állítható (1). Leképezés mikroszkóp objektívvel (50x, NA = 0.8)
(5). A mért adatok rögzítése CMOS kamerával történt (6). A méretskála 2 cm. A kinagyított rész
a rögzített optródot mutatja, 5 mm méretskálával.
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Modellezési célom az volt, hogy meghatározzam az intenzitás-csökkenést az eszköz
mentén, valamint hogy modellezzem az optikai szál vége és a lencse között alkalmazott
törésmutató-illesztő ragasztó hatását. Három különböző esetet vizsgáltam: egy ideálisan
sima falú, egy érdes falú, és egy azonosan érdes falú optródot, de már törésmutatóillesztő ragasztó használatával. A 16. ábrán látható az intenzitás csökkenése az eszköz
mentén.

16. ábra: Intenzitáscsökkenés az eszköz mentén. A betűkkel jelzett pontokban érvényes relatív
intenzitásértékek láthatók a jobb oldali ábrán a szálvégtől vett távolság függvényében.

Mielőtt a fény a tűtestbe jutna, az intenzitás jelentősen leesik a lencsén való szóródás és
visszaverődés következtében. A B pontban az ebből fakadó veszteség jelentősen
különbözik a három esetet tekintve: látható, hogy a törésmutató-illesztő ragasztó
használata majdnem az ideálisan sima esetére csökkenti a veszteséget. A másik nagy
veszteséget a C és D pontok között figyelhetjük meg, ami abból fakad, hogy a teljes
visszaverődés szöge alatt beeső sugarak kilépnek az eszközből, csökkentve ezzel a
tűtestbe való becsatolás hatásfokát. A harmadik fő veszteség a kicsatolásnál lép fel a
tűtest végéről való reflexió következtében. A tűtest mentén a felületi szórás miatt fellépő
veszteségek kicsinek bizonyultak az előbbi három okból fakadókhoz képest. A számolt
csillapítási tényezők a tűtest mentén 0,05 dB/mm és 0,15 dB/mm volt az ideális és a
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szórásmodellt tartalmazó esetben. Az ideálisan sima falú modell 46%-os kicsatolási
hatásfokával szemben a realisztikus modell 29%-ot adott, amit a törésmutató-illesztő
ragasztó használatával 34%-ra lehet javítani a modell szerint. Annak érdekében, hogy
meghatározzam a modell pontosságát, két optród négy különböző helyen mért felületéből
számolt, összesen 8 féle szórásprofillal is végigszámoltam a hatásfokokat. A két optród
technológiai szempontból semmiben sem különbözött egymástól, mindössze a
technológiai megismételhetőséget akartam ezáltal tesztelni. Az optikai hatásfok átlaga és
szórása így 30,5 ± 2,5%-nak adódott, ami jó egyezésben volt a mért 32 ± 4%-os értékkel.
Ezzel az optikai modell validáltnak tekinthető.

A fejezet tézisszerű összefoglalása:

Elsőként dolgoztam ki egy ún. Michigan-típusú (vagyis planáris) szilícium alapú optród
komplex optikai modelljét. Az eszköz felületének fehérfényű interferométerrel végezett
mérése után Fourier-szórásmodellt alkalmazva modelleztem a felületi fényszórást, amit
goniométeres szórásprofil-méréssel validáltam. A szórásprofilt több különböző mért
felületből kiszámolva és beépítve az optród sugároptikai modelljébe, a szimulált optikai
hatásfokra 30,5 ± 2,5% adódott, ami jó egyezésben volt a mért 32 ± 4% értékkel. A
validált optikai modellt felhasználva kimutattam, hogy a törésmutató-illesztő ragasztó
használata a szilícium lencse és az optikai szál vége között 16% relatív hatásfok
növekedést eredményez. [80, 86]
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3. Termikus modell
Az infravörös agyi stimuláció fontos szempontja, hogy a szövet melegedése az
optimális tartományon belül maradjon, ugyanis a már említett 0,4 J/cm2 fényteljesítménysűrűség felett a sejtek spontán aktivitása visszafordíthatatlanul leáll [7]. A hőmérséklet
emelkedésének mértéke, időbeli lefolyása nagy jelentőségű a kiváltott hatás
szempontjából: a már tárgyalt biológiai jelenségek miatt kiváltható idegi stimuláció és
inhibíció is, attól függően, hogy impulzusszerű, vagy állandó meghajtó jelet alkalmazunk.
Ezért kiemelt jelentőségű a gerjesztés termikus modellezése, mely lehetővé teszi az
optród működési paramétereinek megfelelő beállítását. Ennek céljából kifejlesztettem a
stimuláció végeselemek módszerén alapuló termikus modelljét. Célom az volt, hogy az
eszköz olyan optikai-termikus csatolt modelljét hozzam létre, mely alkalmas az optród
közelében

gerjesztés

hatására

kialakuló

hőmérséklet-eloszlás

idő-

és

térbeli

meghatározására.

3.1. A modell validálása
Az optikai modell tartalmaz egy térfogati detektort, mely a közegre jellemző valós és
komplex törésmutatóval, és szórási paraméterekkel bír. Az ezek alapján számolt elnyelt
térfogati teljesítménysűrűség-eloszlás kimenthető a programból, és bemeneti hőforráseloszlásként megadható a termikus modell számára. Ekkor a termikus modell
transzportegyenlete:

ρc p

•
∂T
= ∇(k ⋅ ∇T ) + q V
∂t

(21)

ahol ρ a sűrűség, c p az izobár fajhő, T az abszolút hőmérséklet, k a hővezetési
•

együttható, q V pedig a térfogati hőforrássűrűség. A modell validálhatósága céljából
először a 17. ábrán látható mérési elrendezést modelleztem. A mérést Horváth Ágoston
doktorandusz kollégám végezte [94]. 6.5 mm belső sugarú, 1 mm falvastagságú és 13
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mm magas polietilén hengerbe vizet öntött. Egy gerjesztő optródot 3 mm-re a vízbe
mártott, miközben egy tőle ∆x=300 µm távolságban lévő másik optród kalibrált platina
hőmérőjével mérte a hőmérsékletet. A gerjesztő jel csúcsa, periódusideje és
impulzushossza 6,9 mW, 120 s és 60 s volt. A mérő optród hőmérőjével felvette az
időbeli hőmérséklet-eloszlást, 40 ms időlépéssel, majd a mérő optródot az X és Y irányba
mozgatva a térbeli eloszlást is, 100 µm-es mintavételezéssel.

17. ábra: Termikus modell validálásának mérési elrendezése felülnézetből
(a) és oldalnézetből (b) (forrás [94])

Először létrehoztam a mérés optikai modelljét, melynek bemenete az adott gerjesztés,
kimenete az elnyelt térfogati teljesítménysűrűség-eloszlás (lásd 18. ábra). A termikus
modell geometriája látható a 19. ábrán.
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18. ábra: Validáló mérés optikai modellje

19. ábra: Validáláshoz használt termikus modell geometriája
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A modell tartalmazza a 3 mm-re beszúrt szilícium tűtest elejét, a vizes közeget, és a
polietilén hengert. Bemeneti paramétere a méréshez használt gerjesztés, kimenete a
hőmérséklet térbeli eloszlása és időbeli változása a tűtesttől ∆x=300 µm távolságban. A
kezdőhőmérséklet 25°C, a határokon pedig Newton-féle hűlést definiáltam, a levegőhűtésnek megfelelő h=5 W/m2K együtthatóval [95]. Az időlépés 0,1 s, ami elegendően
kicsinek bizonyult a tranziens viselkedés megfelelő felbontásához.

3.1.1. Hálófüggetlenségi vizsgálat

A modell validálása előtt meg kell győződni arról, hogy az általa szolgáltatott
eredmények függetlenek az alkalmazott numerikus hálótól. Ezt hívjuk hálófüggetlenségi
vizsgálatnak [96]. Lényeges hőmérséklet-gradiensek a tűtest vége, mint hőforrás
környezetében várhatók, ebből következően ezen tartomány igényel elegendően sűrű
hálózást. A 20. ábra mutatja a hálófüggetlenségi vizsgálathoz alkalmazott hálók
metszeteinek kinagyítását a tűtest környezetében. A maximális hálóelem-kiterjedés az
első esetben 100 µm, a másodikban 10 µm, a harmadikban pedig 1 µm. A modellek
kimenete a hőmérséklet-eloszlás a függőleges szimmetriatengely mentén, a tűvégtől vett
távolság függvényében. A kapott eredmények a t=60 s időpillanatban a 21. ábrán
láthatók.

20. ábra: Háló sűrítése a vizsgált tartomány körül. A maximális hálóelem-kiterjedés balról jobbra
rendre 100 µm, 10 µm és 1 µm. A piros vonal mentén vizsgáltam a hőmérséklet-eloszlást.
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21. ábra: Hálófüggetlenségi vizsgálat 6,9 mW csúcsteljesítményű, 120 s periódusidejű és 0,5
kitöltési tényezőjű négyszögjel gerjesztés esetén. A hőmérséklet-eloszlás a szimmetriatengely
mentén a tűtől vett távolság függvényében, a t=60 s időpillanatban

Az eredmények alapján elmondható, hogy a 10 µm maximális hálóelem-kiterjedés
megadása elegendően finom felbontást biztosít, így a továbbiakban ezt a hálót használtam
a validáláshoz.

3.1.2. Az eredmények kiértékelése

A 22. ábrán látható a hőmérséklet időbeli változása a tűtesttől ∆x=300 µm távolságban,
egyrészt a mért időbeli adatsor, másrészt a tranziens szimuláció eredményei szerint. A
mért és modellezett időfüggés jó egyezést mutat, így a modellt az időbeli viselkedés
szempontjából validáltnak tekinthetem.
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22. ábra: Mért és szimulált hőmérséklet-változás, a tű végétől 300 µm távolságban a
szimmetriatengely mentén.

A térbeli viselkedés validálásához tekintsük a 23. ábrát, mely az X és Y irányok menti
mért és szimulált stacionárius hőmérséklet-eloszlásokat mutatja! A mérési pontokhoz
ábrázoltam az adatok szórását is. Az eredményeket kiértékelve látható, hogy a szimuláció
mindkét esetben jellegében jól adta vissza a maximális hőmérséklet-változást. X irányban
a hőmérséklet felfutása jó egyezést ad a mérés és az elmélet között, ugyanakkor a
lecsengő szakasz esetén a mérés a szimulációnál meredekebb csökkenést mutat. Egyenest
illesztve ezen szakasz pontjaira a meredekségek a mérés és a szimuláció esetén rendre
-0,6 °C/mm és -0,35 °C/mm. Y irányban viszont a mérés kb. 300 µm távolság után
magasabb értékeket vesz fel, és a lecsengése is lassabb.
Ennek oka a következő lehet: A mérés elején a hengerbe öntött víz hidegebb volt, mint
a külső hőmérséklet, ezért a környezettel való termikus kölcsönhatás miatt idővel
inhomogén hőmérséklet-eloszlás alakult ki benne. A konvektív áramlások következtében
a henger aljától a tetejéig egyre melegebb vízrétegek jöttek létre. Ezért a hőmérő az X
irány mentén a henger aljához közeledve egyre alacsonyabb hőmérsékleteket mért, mint a
szimuláció értékei. Y irányban végig vízszintesen mozgott a hőmérő, ezért a hőmérsékleti
rétegződés nem játszott szerepet. A hőmérő mozgatásakor fellépő keverő hatás és
konvektív áramlások viszont módosíthatták a mért értékeket a modellezett stacionárius
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állapothoz képest, amivel magyarázható a 23. ábra B grafikonján látható eltérés a mérés
és a szimuláció között. Ezen áramlások figyelembevétele a szimulációban sajnos a
rendelkezésre állónál nagyobb memória kapacitást követel [97]. Azonban az
agyszövetben a víz sejtek általi kötöttsége miatt nincs szükség a konvektív áramlások
számítására az infravörös stimuláció okozta hőmérséklet-eloszlás szimulálásához.

23. ábra: Szimulált (t=60 s) és mért hőmérséklet-eloszlás stacionárius állapotban az X és Y
irányok mentén (lásd 17. ábra)

Összességében elmondható, hogy a szimuláció jól egyező hőmérséklet értékeket adott
az időbeli viselkedésre és a maximális hőmérséklet-változás értékére, valamint jellegében
elfogadható eredményt a térbeli hőmérséklet-eloszlásra, ezért a modell a továbbiakban
validáltnak minősül.
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3.2. A validált modell alkalmazása
A validált optikai-termikus hőtani modellt immár felhasználhatjuk arra, hogy előre
jelezzük egy adott gerjesztés okozta hőmérséklet-eloszlást az agyszövetben [85]. Az erre
kifejlesztett modell mérete (4 × 4 × 6) mm3 térfogatot ölel fel, mely tartalmazza az
agyszövetet és az abba 3 mm-re beszúrt szilícium tűt. A számolási térfogat további
növelése nem befolyásolta az eredményeket. A kezdeti és a határokon felvett hőmérséklet
37°C. A továbbiakban egy 100 ms impulzushosszú, 30 mW csúcsteljesítményű
impulzusgerjesztést vizsgáltam, a modell optikai részében tekintett 3 esetet érintve:
ideálisan sima felületű, szóró felületű és szóró felületű optródot, a szálvég és a lencse
között törésmutató-illesztő ragasztó alkalmazásával. Vizsgáltam a hőmérséklet térbeli
eloszlását a szimmetriatengelyen a tű végétől vett távolság függvényében, valamint az
időbeli viselkedését a tű végétől 100 µm-re lévő pontban. Az eredményeket a 24. ábrán
lehet látni. Megfigyelhető, hogy a szórás csökkenti a maximális hőmérsékletet és
megváltoztatja a gerjesztett tartomány alakját: a maximumhely közelebb tolódik a
tűvéghez. Ennek oka, hogy a szórás szélesebb szögtartományú kilépést eredményez a
tűből, így a sugarak átlagosan kisebb távolságra terjednek a szimmetriatengely mentén. A
gerjesztett tartomány kb. 1 mm3 nagyságú térfogatot ölel fel, és a tűtől 0,1-0,2 mm
távolságra található a hőmérséklet maximuma, kb. 3 °C-os melegedést jelezve. A pulzus
után 0,4-0,5 s idő múlva a hőmérséklet visszaáll az eredet értékére, köszönhetően a közeg
hővezetésének. A törésmutató-illesztő ragasztó használata keskenyebb gerjesztett
tartományalakot és nagyobb maximális hőmérséklet-emelkedést eredményez, egyrészt a
sugarak divergenciájának csökkentése, másrészt a hatásfok növelése révén. A szilícium
tűtest hőmérséklete a melegítés során végig a gerjesztett közeg hőmérséklete alatt marad.
Ennek oka az, hogy egyrészt a szilícium elnyelése az adott hullámhosszon jóval kisebb,
mint a közegé, másrészt a hővezetési tényezője jóval nagyobb, emiatt a külső környezet
felé vezeti a hőt [98].
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24. ábra: Elnyelt térfogati teljesítménysűrűség-eloszlás az optród középsíkja mentén ideálisan sima (a),
szóró felület (b), valamint szóró felület és törésmutató-illesztő ragasztó használata esetén (c).
Hőmérséklet-eloszlás ideálisan sima (d), szóró (e), szóró felület, törésmutató-illesztő ragasztó használata
esetén (f), 30 mW csúcsteljesítményű, 100 ms impulzushosszú gerjesztésnél, 90 ms időpillanatban.
Térbeli hőmérséklet-eloszlás a szimmetriatengely mentén (g), a csúcstól vett távolság függvényében,
időbeli hőmérséklet-eloszlás a tűtesttől 100 µm távolságra lévő pontban (h).
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A fejezet tézisszerű összefoglalása:

Megalkottam a biostimulációt szolgáló optród végeselemek módszerén alapuló
termikus modelljét. A közeg hőmérséklet-eloszlását hőtranszport modellel szimuláltam,
ahol a hőforrást az optikai modellben elnyelt térfogati teljesítménysűrűség-eloszlás adta.
Az agyat első közelítésben vizes közeggel modelleztem. A modell validálása céljából
kiszámoltam egy gyakorlatban használt méréshez tartozó gerjesztéssel és elrendezéssel a
hőmérséklet tér- és időbeli alakulását, ami megfelelő egyezést mutatott a mérésekkel. A
validált modell felhasználásával meghatároztam a közeg orvoslásban alkalmazott
gerjesztéséhez tartozó tér- és időbeli hőmérséklet-eloszlását. [86]
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4. Az eszköz optimalizálása
A bemutatott csatolt optikai-hőtani modell a validáció után immár alkalmas az eszköz
további fejlesztésére. Az optimalizáció célja az, hogy azonos mechanikai stabilitás
mellett minél nagyobb kicsatolási hatásfokot lehessen elérni, aminek következtében a
gerjesztés minél nagyobb hányada lokalizálódhasson a stimulálandó területre. A folyamat
során mechanikai, optikai és hőtani szimulációkkal megvizsgálom az optikai szálvég
pozíciójának és a lencse elhagyásának, valamint a tűtest alakjának hatását a fenti
szempontok szerint.

4.1. A becsatolás optimalizálása
Az optród optimalizációja során fontos szempont a mechanikai tűrőképesség megőrzése
(az optród lencséje és a szálpozícionáló vájat nem csökkentheti az eszköz szilárdságát).
Ennek vizsgálata céljából az eddigi csatolt optikai és termikus modellt egy mechanikai
résszel egészítettem ki [99]. Mivel az optród 3 mm-re van beszúrva az agyba, a modell a
tűtest első 3 mm hosszú szakaszán használ egy adott erejű terhelést. Az optród hátulja
fixen van tartva. A modell bemenete a terhelési erő értéke, kimenete a feszültség
maximuma az eszközben. A terhelési erőt addig növeltem, amíg ez a maximum el nem
érte a szilícium szakítási szilárdságát [100].

25. ábra: A szilícium optród mechanikai végeselem modellje (a), a szálvezető vájat hosszának
jelölése (b)
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A 25/a. ábrán látható, hogy a legnagyobb feszültség a tűtest első szakaszán lép fel.
Feltételeztem, hogy a szálvezető vájatot meghosszabbítva és a szálat közelebb tolva a
tűtesthez megnövekszik az eszköz hatásfoka, mivel a kilépő nyaláb nagyobb része jut be
a tűtestbe, ugyanakkor ezzel nyilvánvalóan egy bizonyos meghosszabbítás után már
csökken az eszköz mechanikai szilárdsága. A lencsét és az előtte lévő üreget elhagyva, a
szál várhatóan még közelebb tolható, azonos mechanikai szilárdságot feltételezve. A fenti
mechanikai modellel kiszámoltam a szálvezető vájat hosszának függvényében (a
továbbiakban ℓ, lásd 25/b ábra) az eszköz törési küszöbéhez tartozó legnagyobb terhelő
erőt, valamint a már említett optikai modellel az ezekhez tartozó kicsatolási hatásfokot. A
26. ábra felső grafikonján A-val jelölt pont az eredeti ℓ =2,33 mm hosszhoz tartozik, a B
pedig ahhoz a pozícióhoz, amikor a lencsés esetben a legnagyobb terhelő erő elkezd
csökkenni, azaz a vájat további hosszabbítása csökkenti az eszköz szilárdságát. A lencsét
elhagyva a legnagyobb terhelő erő az eredeti értékén marad egészen a C-vel jelölt pontig,
ami után meredeken csökkenni kezd. Az optikai kicsatolási hatásfok a 26. ábra alsó
részén látható, és szigorúan monoton nő ℓ növelésével. Megállapítható az is, hogy a
vájathossz alacsonyabb értékeire a lencse növeli a hatásfokot, azonban a mechanikai
határ közelében a lencse elhagyása jobb hatásfokot biztosít. A fentieket összegezve
elmondható, hogy a C pontban sikerült az eszköz hatásfokát megnövelni anélkül, hogy
ezzel a mechanikai szilárdságot rontottuk volna. Az ehhez szükséges szálvezető vájat
hosszabbítás ∆ℓ=0,94 mm. Ebben az esetben is megvizsgáltam a relatív intenzitáscsökkenést az eszköz belsejében. A 27. ábrán megfigyelhető, hogy a lencse elhagyása és
a vájat meghosszabbítása összességében jelentős tűtestbe való becsatolás-növekedést
okozott, így az eredeti 30,5 ± 2,5%-os hatásfokot 40,1 ± 2%-ra növelte.
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26. ábra: A mechanikai (fent) és az optikai (lent) szimulációk eredménye: a legnagyobb terhelő erő és a
kicsatolási hatásfok a szálvezető vájat hosszának (ℓ) függvényében. Az A pont az eredeti ℓ = 2,33 mm
értékhez, a B pont a lencsés geometria stabilitását még nem csökkentő legnagyobb ℓ = 2,88 mm értékhez,
a C pont pedig a lencse nélküli geometria optimális ℓ = 3,27 mm értékéhez tartozik. Az optimális
szálvezető vájat hosszabbítás ∆ℓ=0,94 mm.
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(C)

27. ábra: Az eredeti (A) és az optimalizált (B) eszköz sematikus ábrája. Relatív
intenzitáscsökkenés az eszköz mentén az eredeti és az optimalizált esetben (C). Az
eszköz részei: szálvezető vájat (a), fókuszáló lencse (b), tűtest (c).
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4.2. A kicsatolás optimalizálása
4.2.1. Tűvég geometria mérések

Az eredeti derékszögű tűvégű eszköz hátránya, hogy jelentősen
megnöveli a beszúráskor fellépő erőt, valamint csökkenti a
kicsatolási hatásfokot. Ezt kiküszöbölendő, különböző nyílásszögű
aszimmetrikus (28/a) és szimmetrikus (28/b) hegyes végű tűket
teszteltem optikai hatásfok és stimuláció közben fellépő hőátadás

28. ábra: aszimmetrikus (a) és
szimmetrikus (b)
tűhegy

szempontjából. A már ismertetett optikai modell segítségével
kiszámoltam a különböző esetekhez tartozó kicsatolási hatásfokokat, a tűvég α
nyílásszögét 7°-tól 90°-ig változtatva.
A valós tűvég geometria nem ideálisan hegyes, hanem a kémiai maratással történő
gyártásból fakadóan lekerekített. Az elektronmikroszkópos méréseket Sarkadi Tamás
kollégámmal közösen végeztük az optródok végéről. A 29. ábrán látható az egyik
elektronmikroszkóppal készült felvétel a tű végéről, a lekerekedés méretének
feltüntetésével. 4 különböző tű esetében készült hasonló mérés átlagolásával az átlagos
tűvég lekerekedés 2,5 µm-nek adódott.

29. ábra: Optród csúcsának elektronmikroszkóppal készült felülnézeti képe
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4.2.2. Csatolt optikai és termikus szimulációk

A 30. ábra felső részén láthatóak a szimulált hatásfokok a különböző nyílásszögű
tűvégekre, ideálisan hegyes, illetve 2,5 µm sugárral lekerekített végű optródokra. Az
eredmények szerint a hatásfok jelentősen leesik 53,35° és 73,35° között az
aszimmetrikus, valamint 35,5° és 73,35° között a szimmetrikus esetben. Ezen tartomány
után a nyílásszög növelésével a hatásfok kb. 40%-ra növekszik vissza. A tűvég
lekerekítése 1-2 % hatásfokcsökkenéshez vezet. Megfigyelhető, hogy ez a csökkenés
jóval jelentősebb a fent tárgyalt tartományon kívül. A tűhegy nyílásszögének
csökkenésével nagyobb kicsatolási hatásfokot lehet elérni.
A termikus szimuláció eredményei láthatóak a 31. ábra alsó részén, 30 mW-os
csúcsteljesítményű és 100 ms impulzushosszú négyszögjel gerjesztés esetén, t=90 ms
időpontban.

Szimulált kicsatolási hatásfokok a nyílásszög függvényében
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Maximális hőmérséklet-emelkedés a nyílásszög függvényében
30. ábra: Optikai és termikus szimuláció eredményei a tűhegy nyílásszögének
függvényében

Látható, hogy a legnagyobb hőmérséklet emelkedések jelentős korrelációt mutatnak a
kicsatolási hatásfokokkal. Lényeges különbség viszont, hogy az aszimmetrikus
nyílásszögű tűvég jobban lokalizált gerjesztési tartományt eredményez, ebből kifolyólag
nagyobb maximális hőmérséklet emelkedést okoz. A tűvég lekerekedését is figyelembe
véve 0,1-0,2°C-kal alacsonyabb hőmérsékleteket kaptam. Érdemes azt is megjegyezni,
hogy a korábbi munkák szerint a tű agyszövetbe való behatolásakor fellépő erő és a
mechanikai stabilitása is függ a tűhegy végének nyílásszögétől [39]. Ezen szempontokat
is figyelembe véve a továbbiakban a 15°-os nyílásszögű optródot vizsgáltam, mivel ez
alacsony behatolási erőt, és elegendő mechanikai stabilitást nyújt. A 31. ábrán láthatóak a
térbeli elnyelt térfogati teljesítménysűrűség -, és hőmérséklet-eloszlások az agyszövetben.
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31. ábra: Különböző tűvég geometriák térbeli vizsgálata. Felső sor: elnyelt térfogati teljesítménysűrűségeloszlás az optród középsíkja mentén 30 mW csúcsteljesítményű, 100 ms impulzushosszú gerjesztés esetén t=90
ms időpontban: eredeti tűvég (a), aszimmetrikus nyílásszögű (b), szimmetrikus nyílásszögű csúcs esetén (c), 2,5
µm lekerekítéssel a csúcsnál. Alsó sor: hőmérséklet-eloszlások az eredeti tűvég (d), aszimmetrikus nyílásszögű
(e), szimmetrikus nyílásszögű csúcs esetén (f) 2,5 µm lekerekítéssel a csúcsnál. A legnagyobb hőmérsékletemelkedések rendre 4°C, 4,42°C és 4,03°C.

A hőmérséklet 0,1-0,2 mm távolságra a tűvégtől és 0,1 s idő múlva a gerjesztés bekapcsolásától éri
el maximumát. A maximális értékek a tompa, az aszimmetrikus és a szimmetrikus nyílásszögű tűvég
esetében sorra 4°C, 4,42°C és 4,03°C, szemben az eredeti optródhoz tartozó 3°C-kal. A tűtest
maximális hőmérséklet emelkedése mindössze 0,1°C, köszönhetően a szilícium alacsony elnyelésének
és jó hővezetésének. A gerjesztés kikapcsolását követően a hőmérséklet 0,4 s-on belül visszaáll az
eredeti állapotára, mivel a tűtest gyorsan elvezeti a hőt a külső környezet felé.
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4.2.2. Az eredmények diszkussziója

A kapott eredmények diszkussziójaként tekintsük a 32. ábrán látható egyszerű
geometriai optikai közelítést! Ebből az következik, hogy 4 különböző esetet
különböztethetünk meg: 45° alatti aszimmetrikus (A eset) és 30° alatti szimmetrikus (C
eset) nyílásszögű tűvég esetében a sugarak teljes visszaverődéseken keresztül haladnak a
csúcs felé, ahol kilépnek a Fresnel-formuláknak megfelelően. A k. beesési szög az (A)
esetben α k = 90° − k ⋅ α , a (C) esetben α k = 90° − (2k − 1) ⋅ α . A fénysugarak akkor
lépnek ki, amikor α k a teljes visszaverődés szöge, azaz α t = 16,7° alá csökken, vagyis
mikor (A) esetben k >

73,3°
73,3°
+ 0,5 . Minél kisebb tehát a
, (C) esetben pedig k >
α
2α

tűvég nyílásszöge, annál több teljes visszaverődés után lép ki a sugár. Az analitikus
modell szerint a fényteljesítmény jelentős része a tű csúcsának közelében lép ki. Ezt
láttuk a szimuláció eredményeiben is, amikor a tűhegy nyílásszögének csökkentésével
növekedett a kicsatolási hatásfok. 45° és 53,35° között az aszimmetrikus, valamint 30°és
35,5° között szimmetrikus esetben a fényintenzitás többsége a P2 pontban fog kilépni.
53,35° és 73,35° között az aszimmetrikus (B), valamint 35,5° és 73,35° között
szimmetrikus esetben (D) teljes fényzár figyelhető meg a teljes visszaverődés
következtében [101]. Ezen jelenség szépen látszott a szimulációs eredményeket mutató
30. ábrán, ahol jelentős kicsatolási hatásfok visszaesést kaptam az említett tartományon
belül. 73,35° felett a fény a szimmetrikus és az aszimterikus esetben is a P1 pontban lép
ki.
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32. ábra: Vázlatok párhuzamosan érkező sugarak útjának analitikus becsléséhez a csúcs
közelében: aszimmetrikus csúcs 45°-nál kisebb nyílásszöggel (A), aszimmetrikus csúcs 45°-nál
nagyobb nyílásszöggel (B), szimmetrikus csúcs 30°-nál kisebb nyílásszöggel (C), szimmetrikus
csúcs 30°-nál nagyobb nyílásszöggel (D). A sugarak beesési pontjait és szögeit rendre Pk és αk
jelöli.
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A fejezet tézisszerű összefoglalása:

A validált csatolt optikai és hőtani modellt kiegészítettem az eszköz mechanikai
modelljével. A komplett mechanikai-optikai-hőtani modell segítségével optimalizáltam
az optród kialakítását mechanikai stabilitás, optikai hatásfok és az elérhető maximális
hőmérséklet-emelkedés szempontjából. Kimutattam, hogy elhagyva a becsatoló lencsét,
és 0,94 mm-rel közelebb tolva az optikai szálat a tűhöz, 40,1% optikai hatásfokot lehet
elérni, azonos mechanikai stabilitás mellett. Megvizsgáltam továbbá a tűhegy alakjának
hatását, kimutatva, hogy az eredetileg tompa tűhegyet 15°-os nyílásszögű tűhegyre
cserélve, az optikai hatásfok 45,2%-ig javítható. A csatolt termikus modell
felhasználásával összehasonlítottam az optimalizált konfigurációt az eredetivel. Az
eredmények alapján beláttam, hogy az optimalizált optród használatával előreláthatólag
4,42°C hőmérséklet-emelkedést lehet elérni az agyszövetben, azonos gerjesztő
paraméterek mellett. [99]
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5. A modell felhasználása állatkísérletek szimulációjára
5.1. Az agyszövet csatolt optikai-termikus modellje
Az eddigi termikus modellek a könnyebb validálhatóság szempontja miatt vizes
közeggel közelítették az agyszövet termikus tulajdonságait [69, 80, 87, 99]. Az
állatkísérletekben való tesztelés előzetes tervezése során ugyanakkor fontos, hogy az
agyszövet reális mérési alapokon nyugvó optikai és termikus modelljét használjuk. A
következőkben ezen modell felépítését részletezem.
Az agy optikai és termikus modellezésének első lépése a megfelelő fizikai paraméterek
beállítása. Mivel az agyszövet kb. 73%-át víz teszi ki, törésmutatója közel áll a vízéhez,
n=1,36 értékkel [102]. Fontos különbség azonban a vízhez képest, hogy az agyszövetben
haladó fénysugarak útjának számításakor figyelembe kell venni a térfogati szórást is
[103]. Adott x hosszon való áthaladás valószínűségét a szóródás

exp(− µ s x )

szorzófaktorral csökkenti, ahol µ s a szóródási együttható. Fontos paraméter még a g
anizotrópia faktor, melynek értéke 1 előre, -1 hátraszórás esetén, általános Θ szögű
szóródások esetében pedig a g = cos Θ

formula adja, tehát g a szóródási szögek

koszinuszainak átlaga. A fehérállomány esetén, 1,55 µm hullámhosszon ezek az értékek
az irodalom szerint a következők [104, 105]:
µ s = 100 cm-1,

g=0,95

A fenti tulajdonságokat az optikai modellben a Zemax "Angle Scattering" modellje
[106] szimulálja. Eszerint a szóródás valószínűségére x úthosszon
p(x ) = 1 − exp[− (µ s x )]

(22)

értéket adhatunk meg, a szórási együttható beállításával. Ezek után a kapott
valószínűségekkel, Monte Carlo módszer segítségével a program kiszámolja, hogy a
sugarak közül mennyi szóródik az adott úthossz megtétele után. A szórt sugár irányát
véletlenszerűen sorsolja, a megadott anizotrópia faktor szerint meghatározott Θ kúpszögű
tartományon belül.
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5.2. A modell összehasonlítása a vizes közeg közelítéssel
A fenti agymodell összehasonlítása a vizes modellel a 3 mm-re beszúrt tűtesttel való
gerjesztés termikus szimulációjával történt. A gerjesztő jel csúcsa, periódusideje és
impulzushossza 6,9 mW, 120 s és 60 s volt. A mérettartomány (4 × 4 × 6) mm3 volt,
melynek további növelése nem befolyásolta az eredményeket. A kezdeti és a határokon
felvett hőmérséklet 37 °C volt. Az eredmények a 33. ábrán láthatóak. Az ábra (a) és (b)
része mutatja az elnyelt térfogati teljesítménysűrűség-eloszlást a tű szimmetriasíkja
mentén. Látható, hogy a térfogati szórás miatt a sugarak a tű végéhez közelebb nyelődtek
el, mivel hosszabb utat tettek meg annak környezetében. A (c) és (d) ábrán
összehasonlítható

a

kialakuló

térbeli

hőmérséklet-eloszlás,

a

gerjesztés

60.

másodpercében. Megfigyelhető, hogy az agyszövetben kevésbé anizotróp melegedés
lépett fel. Ennek oka a fent említett jelenség, ami miatt csökkent a gerjesztett tartomány
függőleges kiterjedése. Az (e) és (f) grafikonok mutatják a (c) ábrán X és Y tengelyek
menti hőmérséklet-eloszlást, a tűvégtől vett távolság függvényében, a t=60 s
időpillanatban. Az Y tengelyt a tűvégtől ∆x=300 µm távolságban vettem fel. A (e) ábrán
megfigyelhető, hogy az agyszövetben a hőmérséklet a tűtől 292 µm távolságra érte el
maximumát, míg a vizes közegben 360 µm a maximumhely. A maximális hőmérséklet
5%-kal nagyobb értéket vett fel, mint a vizes közeg esetében. Ezen pont után azonban az
agyi hőmérséklet -0,52 °C/mm meredekséggel csengett le, szemben a vizes közegben
korábban is kiszámolt -0,35 °C/mm értékkel. Az (f) ábráról az olvasható le, hogy a tűtől
300 µm távolságban lévő vízszintes tengely mentén az agyszövet hőmérséklete végig 34%-kal a víz hőmérséklete felett maradt, mivel a térfogati szórás megnövelte a belépő
sugarak divergenciáját.
Az eloszlásokon megfigyelhető a gerjesztett tartomány jól behatárolhatósága, ami
egybecseng azzal a kísérleti ténnyel, hogy a stimuláció lokális változást okoz az agy
működésében [94]. Az előző termikus eredményekkel összehasonlítva látható (lásd 24.
ábra), hogy mindegyik esetben a biztonságos tartományon belül marad a hőmérsékletemelkedés, és annak mértéke a lézerteljesítménnyel jól kontrollálható.
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33. ábra: Vizes közeg modell és agymodell termikus szimulációjának összehasonlítása. (a)-(b): elnyelt
térfogati teljesítménysűrűség-eloszlás víz és agy esetében az optród középsíkja mentén (c)-(d): hőmérsékleteloszlás t=60s időpontban víz és agy esetében (e)-(f): hőmérséklet-eloszlás a (c) ábrán jelölt X és Y irányok
mentén (Y tengely-tűvég távolság: 300 µm)
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A 34. ábrán látható a fent részletezett termikus agymodell segítségével a tű végétől 300
µm

távolságban

kiszámolt

stimuláció

közbeni

időbeli

hőmérséklet-változás

összehasonlítása a vizes közeg időbeli viselkedésével. Az eredményeken jól látszik, hogy
mind a felfutás, mind a lecsengés alakja hasonló a két esetben, a maximális érték pedig
4%-kal nagyobb az agyi közeg esetében. A hőmérséklet a szilícium eszköz jó hővezetőképességének köszönhetően mindkét esetben kb. 1 percen belül visszaáll az eredeti
értékére.

34. ábra: Agymodell összehasonlítása a vizes modellel: időbeli viselkedés a tű végétől 300 µm
távolságban.
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5.3. Modell felhasználása állatkísérletek tervezésére
A modell validálása céljából a hippokampuszban stimuláció hatására kialakuló tér- és
időbeli hőmérséklet-eloszlást modelleztem [94]. Az 1,55 µm hullámhosszú lézerdióda a
négy stimulációs szakasz alatt rendre 2,8 mW, 7,1 mW, 10,7 mW és 13,4 mW állandó
teljesítményekkel, 2 perc időtartamú gerjesztést adott. A 35. ábra (a) részén látható a
mérési elrendezés sematikus ábrája, a mérési pont feltüntetésével; valamint 10,7 mW
teljesítmény mellett, az optród középsíkja mentén szimulált térbeli hőmérséklet eloszlás a
stimuláció 2. percében. Az ábra (b) része folytonos görbékkel mutatja a mérési pontban
szimulált időbeli hőmérséklet-változásokat, és 'x' jelekkel a mért maximális értékeket.

35. ábra: szimulált térbeli hőmérséklet-eloszlás a hippokampuszba szúrt optród körül, az optród
középsíkja mentén, 10,7 mW teljesítményű gerjesztés esetén, 2 perccel a bekapcsolása után (a), a
mérési pontban szimulált időbeli hőmérséklet-változás (folytonos görbék) és a mért maximális
értékek ('x' jelek) 2 perc hosszúságú, különböző teljesítményű gerjesztések esetén (b)

Megfigyelhető, hogy a szimuláció maximális hőmérséklet-változás eredményei
egybevágnak a mért értékekkel. Látható továbbá, hogy a hőmérséklet-emelkedés térben
lokalizált és a bemenő teljesítménnyel jól kontrollálható. Az agyszövetben azonban nem
volt lehetőség stimuláció közbeni térbeli-eloszlás mérésekre, ugyanis ez több eszköz
beszúrását igényelte volna. (Az állatkísérletek eredményeit részletesen a Függelékben
tárgyalom.)
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A fejezet tézisszerű összefoglalása:

Létrehoztam az infravörös agyi stimuláció teljes multi-fizikai modelljét, mely képes
meghatározni adott gerjesztési paraméterek mellett az agyszövetben kialakuló
hőmérséklet-eloszlás tér- és időbeli alakulását. Az agy optikai tulajdonságait
(törésmutató, abszorpciós és szóródási együttható, anizotrópia faktor) a megfelelő
irodalmi adatok alapján állítottam be. Megállapítottam, hogy a modell a vizes közeg
közelítéshez képest 5%-kal magasabb csúcshőmérsékletet ad, és térben kevésbé anizotróp
hőmérséklet-eloszlást mutat. A modellt felhasználtam állatkísérletek szimulálására.
Kimutattam, hogy a hőmérséklet-emelkedés térben lokalizált és a bemenő teljesítménnyel
jól kontrollálható. [94].
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6. A kutatási eredmények összefoglalása
I. Elsőként dolgoztam ki egy ún. Michigan-típusú (vagyis planáris) szilícium alapú
optród komplex optikai modelljét. A validált optikai modellt felhasználva megmutattam,
hogy a fény felületi szórásának jelentős hatása van az eszköz hatásfokára. Az ideális
rendszer 46%-os hatásfokához képest a valós érdességű felület a kísérleti eredményekkel
összhangban 30±2%-os hatásfokot eredményez. [S1, S2, S5]

II. Megalkottam a biostimulációt szolgáló optród végeselemek módszerén alapuló
termikus modelljét. A csatolt modellt egy egyszerű vizes közeget használó kísérleti
elrendezésre alkalmazva meghatároztam a hőmérséklet tér- és időbeli eloszlását, ami a
mérésekkel jó egyezést mutatott. Megállapítottam, hogy az orvoslásban alkalmazott
tipikus gerjesztés esetén a közeg maximális melegedése a tűvégtől 0,1-0,2 mm távolságra
lép fel, 3 °C értékkel. [S2, S6]

III. A validált csatolt optikai és hőtani modellt kiegészítettem az eszköz mechanikai
modelljével. A komplett mechanikai-optikai-hőtani modell segítségével optimalizáltam
az optród kialakítását mechanikai stabilitás, optikai hatásfok és az elérhető maximális
hőmérséklet-emelkedés szempontjából. Kimutattam, hogy elhagyva a becsatoló lencsét,
és 0,94 mm-rel közelebb tolva az optikai szálat a tűhöz, 40,1% optikai hatásfokot lehet
elérni, azonos mechanikai stabilitás mellett. Megvizsgáltam továbbá a tűhegy alakjának
hatását, kimutatva, hogy az eredetileg tompa tűhegyet 15°-os nyílásszögű tűhegyre
cserélve, az optikai hatásfok 45,2%-ig, a maximális hőmérséklet-emelkedés 4,42°C-ig
javítható, azonos gerjesztő paraméterek mellett. [S3, S7]
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IV. Az infravörös agyi stimuláció termikus modelljével megállapítottam, hogy a modell
a vizes közeg közelítéshez képest 5%-kal magasabb csúcshőmérsékletet ad, és térben
kevésbé anizotróp hőmérséklet-eloszlást mutat. A modellt felhasználtam állatkísérletek
szimulálására, és megállapítottam, hogy a kapott hőmérséklet értékek a kísérletekkel
kiváló egyezést adnak. Kimutattam, hogy a hőmérséklet-emelkedés térben lokalizált és a
bemenő teljesítménnyel jól kontrollálható. [S4, S8].
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való

Függelék
Az állatkísérletek szimulációs és mérési eredményei
Az eszköz tesztelését in vivo állatkísérletek során Fekete Zoltán és Horváth Ágoston
végezte [S4]. A műtéti elrendezésről az optród beültetése előtt készült kép látható az f1.
ábrán. Az optród az agykéregbe valamint a hippokampuszba volt beültetve és egy 2 perc
impulzushosszúságú, 4 perc periódusidejű négyszögjel adta a gerjesztést, 6,9 mW, 8,5
mW és 10,5 mW csúcsteljesítmények mellett. A cél a neuron aktivitás gerjesztés hatására
történő változásának kimérése volt, különböző agykérgi mélységek, valamint a
hippokampusz neuronjai esetében.

(A)

(B)

f1. ábra: Mérési elrendezés az optród agyi stimulációs alkalmazásához (A). A kék vonal egy szilícium
elektródát jelöl, mely ellenőrzésként szolgált a gerjesztett tartomány elektrofiziológiai válaszának
kiértékelésekor. A műtétről készült fénykép az optród patkányagyba történő beültetése előtt (B) (forrás
[S4]).
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A f2-f4. ábrák összefoglalják a kísérlet eredményeit. Az (a) ábrákon látható több
sejtcsoport együttes normalizált tüzelési frekvenciája az idő függvényében, különböző
csúcsteljesítményű gerjesztések mellett. Ezen grafikonok a gerjesztett térfogathoz
legközelebb eső 2-3 elektrofiziológia csatorna adatainak átlagolásából származnak. A (b)
ábrák a különböző sorszámú kísérletek estében mutatják az időfüggő tüzelési frekvenciát.
A (c) ábrák egy kisebb sejtpopuláció jelalakját ábrázolják a stimuláció előtt, alatt és után.
A (d) ábrák a szimulált hőmérséklet-eloszlást szemléltetik 10,5 mW csúcsteljesítményű
gerjesztés esetén, az (e) ábrák pedig az adott kísérletben használt hőmérőhöz tartozó,
szimulált időbeli hőmérséklet-változást, különböző csúcsteljesítmények mellett. Az
eredményeket kiértékelve a következők jelenthetők ki:
A stimuláció hatása nagymértékben függ a stimulált agyi terület elhelyezkedésétől: az
agykéregben 1600 µm mélyen alkalmazva a gerjesztést a célzott sejtcsoport akciós
potenciáljának stimulációja váltható ki, ellenben 1300 µm mélyen gátló hatást fejt ki, ami
a (b) ábrákon is megfigyelhető. A mért jel alakja csak kis mértékben függ a gerjesztő
teljesítménytől. A gerjesztő impulzus megszűnésével az idegsejtek tüzelése is visszaáll az
eredeti szintre. A (c) ábrák azt szemléltetik, hogy a stimuláció változatlanul hagyta a
megfigyelt sejtek akciós potenciáljának depolarizációs és hiperpolarizációs szakaszát.
Ebből arra lehet következtetni, hogy a stimuláció a tüzelés alatti metabolizmusra nincs
hatással, csak a bekövetkezésének gyakoriságára, illetve, hogy a folyamat reverzibilis. Az
állat testhőmérsékletének méréséből arra következtetett a csoport, hogy a stimuláció
hatása lokális, amit a (d) ábrákon látható modellezett gerjesztett tartomány kiterjedésének
jól behatárolhatósága is alátámaszt. Az (e) ábrák alapján kijelenthető, hogy a számolt
maximális hőmérséklet-emelkedés mindenhol a biztonságos tartományon belül marad, és
értéke függ attól, hogy hol helyezkedik el a szimulált hőmérő. Ennek oka a térbeli
hőmérsékleti inhomogenitáson kívül a szilícium tűtest nagy hővezető képessége, ami
befolyásolja a felületére integrált platina hőmérő által mért hőmérsékleteket.
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f2. ábra. Agykérgi neuronok tüzelésének infravörös stimulációja 1600 µm mélyen. (A) Agykérgi
neuronok tüzelési frekvenciájának megváltozása különböző teljesítményű gerjesztések mellett.
(B) Különböző sorszámú kíséretek esetében mért tüzelési frekvencia az idő függvényében. (C)
Kisebb sejtpopuláció aktivitása stimuláció előtt (pre-stim), alatt (on-period) és után (off-period),
és a stimuláció alatt mért tüzelések autokorrelogramja. (D) A gerjesztett tartomány szimulált
hőmérséklet-eloszlása 10,5 mW csúcsteljesítményű gerjesztés mellett. (E) A kísérletben használt
hőmérőhöz tartozó, szimulált időbeli hőmérséklet-változás, különböző csúcsteljesítmények
mellett (forrás [S4]).
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f3. ábra. Agykérgi neuronok tüzelésének infravörös gátlása 1300 µm mélyen. (A) Agykérgi
neuronok tüzelési frekvenciájának megváltozása különböző teljesítményű gerjesztések mellett.
(B) Különböző sorszámú kíséretek esetében mért tüzelési frekvencia az idő függvényében. (C)
Kisebb sejtpopuláció aktivitása stimuláció előtt (pre-stim), alatt (on-period) és után (off-period),
és a stimuláció alatt mért tüzelések autokorrelogramja. (D) A gerjesztett tartomány szimulált
hőmérséklet-eloszlása 10,5 mW csúcsteljesítményű gerjesztés mellett. (E) A kísérletben használt
hőmérőhöz tartozó, szimulált időbeli hőmérséklet-változás, különböző csúcsteljesítmények
mellett (forrás [S4]).
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f4. ábra. Neuronok tüzelésének infravörös stimulációja a hippokampuszban. (A) Neuronok
tüzelési frekvenciájának megváltozása a hippokampuszban különböző teljesítményű gerjesztések
mellett. (B) Különböző sorszámú kíséretek esetében mért tüzelési frekvencia az idő
függvényében. (C) Kisebb sejtpopuláció aktivitása stimuláció előtt (pre-stim), alatt (on-period) és
után (off-period), és a stimuláció alatt mért tüzelések autokorrelogramja. (D) A gerjesztett
tartomány szimulált hőmérséklet-eloszlása 10,7 mW csúcsteljesítményű gerjesztés mellett. (E) A
kísérletben használt hőmérőhöz tartozó, szimulált időbeli hőmérséklet-változás, különböző
csúcsteljesítmények mellett (forrás [S4]).
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