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E ~ Ö 5 Z Ó 

A I:!Tudományos Hiiszaki Bibliot;ráf'iák" c. kiadványsorozatunk je

len~egi kötete aZ optikai inforcáci6 átvit~llel foglalkozó 5Zak

irodalom adatait tarta~zza. 

;\ témavá~asztást indokQ~ja, hogy az el.muJ.t évtizedben a J:6ny

vezető technika eloélete terén aIért sokirányu fejlődés eredeénye

képpen a 80-as években már a gyakor1ati felhasználás kiszélesedésé

vel számo~atunk a következo szakterületeken: számitástechnika, át

viteltechn~a, kábeles TY átvitel, er5sáramu ipar, vegyipar, bánya

ipar, METRO: yJiV és a kereskedelem. 

Az optikai szálak hLradástechnikai a1ka~záaának a hagyományos 

kábeJ_as összeköttetésekkel szemben aZ a1ábbi elön:yei vannak: 

- nagy ~Dformációtarta~ ja~átv~tel, 

- rez megtakari tás , 
- je~ent55 suJ.y- és térfogatcaökkené"B J 

- J:~e~ibi~is fektetési J.ehetőség, 

- elektromágnases zavarok a jelátvitelt nem beto~j~solják, 

- a vezetőszáJ.ak közötti áthaJ.~ás ~or~tLJ.ag kizárt, 

- a rényad6 és a féo)-~ev5 áramköre között nincs közvetlen elektromos 

kapcsolat, ezért mentes a berezgésekt51, osato1ásoktó~f 

- a széles frekvenciasáv kLbaszná1áaa többré~e Bzo~áltatást 

jadatátviteJ., teJ.eJ:oIlá~ás, Bzé~a",sá'7Ú távközJ.és/ nyújt. 

A nagy v~lágcégek /5e11 Laboratories, ti~pon Te~egraph and 

7elephoo./ jelenleg az eg-<"rmódusu, Il%....,.,obb p,ul.lé.mb.os5zon /1300 és 1500 

t.r:l/ do1.~ozó optikai szálas rsndszersk k.if'ejle~ztá5én fáradoznak. .. A 

r:ZlQ-:'~ sávszélesség kisebb fé-nyhullám-sz6ródással. jár, s il;m6don több 

adnt vihető ~t. Az ál1.ocisok k.özötti nagyobb távolsé.ggal a n.agy hul

lá:m:hosszu rendszerel-: -::lsüdloges cél.ja a kis jelcsil~e.pité.s e1éZ'éso. 

~ tapasztalatok szerint aZ uj technikai megoldások széleaköri e1-

~erjE:od6sét :t tényleGes szükségletek. határozzá.k nleg. Is-y Van ez 



~Z opti~ai-BZála5 Techn~ka bev9zetésével is. Hazai a1ka1mazásával 

kapcso~atban elsősorban a távbeszélötechnikára gondolunk. A gazda

sá.::;ossáGi ceg1"outclú:sok ismeretében. azt ajánJ.juk a témával. f'ogl.a1-

koz6 szakeobereknek, hogy a ~egcé~szerübb fejlesztési sorrend ki

dolCozisúval próbálják azt a hazai keretekbe i~e5zte~i. A sok új 

szakkifejezés ciut~ szó jegyzéket is közlünk. 

4 

Ezúton is k6rjük a kiadvánn)~l kapcsolatban a fe~haszná~6k 

e: :::re'lt6tcl.oit, túnácsait, javaslatait. 

Dr.Héberger Károl.y 

könyvtárigazgat6 
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Könyvek 

~Iagyar nyelven 

1. CSILL~G L.: 1. Lézercl< a méréstechnikában.9-31. p. = Fizika 

1979-80. Szerk.: Abonyi I. Bp. Gondolat, 1980. 239 p. 

Bib1iogr. a tanulmányok végén. 

A lézerfény tUla,jdonságai. Lézertipusok. Héréstechnil;:ai alkalma

zásoI;:. Holográfia. Lézeres spektroszkópia. Lézer standardok. A 

fénysebesség értéke. 

BHEKK 338.700 

2. BOR ZS. - ~~CZ B.: 2. Hangolható festéklézerek. 35-61. p. 

1979-80. Szerk.: Abonyi I. Bp. Gondolat, 1980. 239 p. 

Bib1iogr. a tanulmányok végén. 

Fizika 

Festékoldatok spektroszkópiai tulajdonságai. Az optikai erosités 

feltételei festéI;:ekben. Impulzuslézerrel gerjesztett festék1éze-o 

r.ek. A festéklézerek hangolása. Elosztott visszacsatolásu festéklé

zerek. Folytonos üzemü festéklézerek. Fej10dési irányok. Alkalma-

zások. 

BHEIlli 338.700 

3. H.~Y, J. E . Ipari lézerek és alkalmazásaik. Bp. l-!üszaki Kiadó, 

1979. 226 p. 

Bib1iogr.: 219-220. p. 

A hagyományos fényforrások és a lézerek. Az alkalmazást befolyá

soló fontosabb lézerjellemzok. Az optikai anyagok és eszközök. 

A kereskedelemben kapható lézerek. A lézerek alkalmazási területei. 

Biztonsági kérdések. Kvantumelektronika a szocialista országokban 

és l-Iagyarországon. 

Bl-IEKI< 336.899 

4. SZAL~Y H.: Száloptikai rendszerek az elektronikában. Bp. KFKI, 

1978. 43 p. /Számitógéphá1ózatok. Szemináriumi füzet 14./ 

Bibliogr.: 24. p. 
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A száloptikai rendszerekben felhasznált alkatrészek: emittálók, 

optikai vezeto szálak, detektálók működési elve és fobb müszru~i 

adatai. Néhány optikai csatlakozó ismertetése, s azok bekötésével 

járó technológiai problémák. 

BHEKK l3l.486 

5. KOZ~~ L. - KETSKE~illTY I.: Festéklézerek. Szeged, JATE, 1978. 

135 p. 

Bibliogr.: l35. p. 

A lézerek fizikai alapjai. Lézertipusok. Generáló festékoldatok 

spektrofotometriai jellemzoi. Festéklézerek. A festéklézerek gya

korlati vonatkozásai. 

BHEKK l32.898 

6. FARKAS GY. - HORVÁTH Z.: 2. Részecskeemisszió lézerfüggvény hatá

sára. 33-70. p. = Fizika 1976. Szerk.: Abonyi L Bp. Gondolat, 

1976. 290 p. 

Bibliogr. a tanulmányok végén. 

Lézerek. Sokfotonos fotoeffektus. Az ionemisszió. Semleges részecs

kék emissziója. Plazmakeltés. Lézerfuziós kutatások. 

Bl-IEKK 334. 818 

7. BAKOS J.: .2. Lézerek és a modern spektroszkópia. 33-60. p. Fi

zika 1975. Szerk.: Abonyi I. Bp. Gondolat, 1975. 25l p. 

Bibliogr. a tanulmányok végén. 

Klasszikus spektroszkópiai lézerek. Telitési spektroszkópia. Sok

'fotonos spektroszkópia. Nem lineáris spektroszkópia. Idofelbontá

sos spektroszkópia. 

BHEKK 245.73l 

Angol nyelven 

iii. Opti.oal. ,tibre-c_!l;oatiollU3: Devioea. e!;reuitlJ"~,'sylil,te_vn "'e, 
jOptikai hirkl)zl.és: ~Eszl&:(lliIi:Ik, áramk.~, :é8 reni!sS$%Iek! 'Url:iy ,~, . 

B$ves);. M •. .,J.,'; Morgan,< D" V. Nev Ton, liil.ey" 1980. 304 p. 

l!IB Kikrohul.lámu Hiradámteohnika 

~so6k Ja. Eiol.dmalm GY. tér 3. 
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9. Semioonduotor deVioes for optio al oommunioation. /Félvezet6 esz

közök az opt~i hirközlés oéljaira. / Ed.by Kressel, H. Berlin

Heidelberg-Nev York, Springer, 1980. XIV, 289 p. /Topios in ap_ 

t1ied physios 39./ 

Bibliogr. fejezetenként. 

OMKDK C 104227/39 

10. Optioal fibre oommunication systema. /Opt~i szálas hirköz16 

rendszerek./ Ed. by Sandbank, C. P. Chiohester, Wile~1980. 

347 p. 

Az opt~i hirközlés alapelvei. Terjedés opt~i szálas hullám

vezetökben. Optikai szálas hullámve~etők gyártása. Optikai-szálas 

kábel összeköttetések. Mérési eljárások. Félvezető lézer fényfor

rások az optikai szálas hirközlés céljaira. Detektorok optikai 

szálas hirközlési rendszerekhez. Rendszertervezés. Optikai-szálas 

hirközlési rendszerek potenciális alkalmazásai. Egy 140 Mbit/s 

átvitelü optikai szálas kisérleti rendszer leirása. 

BMEKK 255.655 

ll. MIDWINTER, J. E.: Optioal fibers for transmission. /Optikai szá

lak hirközlési célra. /Nsv York, etc./ Wiley, 1979. XV; 410 p. 

Bibliogr. a fejezetek végén. 

Bevezetés az optikai hirközlésbe. A térrelációk és a Maxwell-egyen

letek. Reflexió és refrakció. Planár dielektrikumu hullámvezető. 
\ 

Folytonosan változó törésmutatóju optikai szálak. Módusosatolás 

lépcsős törésmutatóju optikai szálakban. Az optikai szálak anya

gai. Szálgyártás. Vsszteségmérések. Terjedési paraméterek mérése. 

Optikai kábelek tervezése. Optikai szálak becsatolása és összekö

tése. Optikai vev6k. Optikai szálas rendszerek. 

BMEKK 253.642 

12. Quantum electronics. /Xvantum elektronika./ Ed.by Tang, C. I. A-B. 

Part. New York-San Francisco-London. Academic Press, 1979. 2 db. 

/Methods of experimental physics. 15. vol./ 

Bibliogr. B. Part 297-298. p. 

BMEKK 254.682/A-B 
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13. Exc~er !asers. /Exc~er 1ézerek./ Ed.by Rhodes, C. K. vith 

contr. by Brau, Ch.Ber1in-Reide1berg-~ev York, Springer, 1979. 

IX. 194 p. /Topics in app1ied physics. 30. vo1./ 

Bib1iogr. 189. p. és a tanu1mány~k végén. 

Az exc~er rendszerek fe1épitése. Nemesgáz exo~erek. Nemesgáz 

ha10gén exc~erek. Fémgőzö1ögtetéses excimerek. Az excimer rend

szerek a1ka1mazásai. 

BMEKK 337.762 

14. Semiconduotors and sem~eta1s. /Fé1vezet6k és fé1rémek./ Ed. by 

Wi11ardson, R. K. - Beer A. C. 14. vo1. Lagers, junctions, trans

port. New York-San Francisco- London, Acad. Pr. 1979. XIV, 
334 p. 

Bib1iogr. 1ábjegyzetenként. 

OMKDK C 85963/14 

15. Integrated optics. /Integrá1t optika./ Ed.by Tamir, T.}"with contr. 

by Garmire, E., Hammer, J. W. /etc./ Ber1in-Reide1berg-New York, 

Springer, 1979. XII, 333 p. /Topics in app1ied physics 7. vo1./ 

Bib1iogr. 321-327. p. 

BME E1ektronikus Eszközök Tanszéke 

Go1dmann Gy. tér 3. 

BME E1mé1eti Vi11amosságtan Tanszék 

XI. Egri J. u. 18. 

16. BENDotf, B. - MITRA, S. S.: Fiber optics. Advances in research 

and deve1opment. /Szá1optika. Fej16dés a kutatás és a fej1esztés 

terén./ New York, P1enum Press, 1979. 693 p. 

Le16he1y ismeret1en 

17. Laser beam propagation in the atmosphere. /A 1ézernya1áb terje

dése atmoszférában./ Ed. by Stroohbehn, J. ll.) Ber1in-Reide1berg

Nev York, Springer, 1978. XI. 235 p. /Topios in app1ied physios. 

25. vo1./ 
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Bib1iogr. a tanu1sányok végén 

BMEKK 336.887 



18. ELION, G. A. - ELION, H. A.: Fiber optics in communications sys

tems. /Optikai szálak a hirl~özlő rendszerekben./ New York- Basel

Dekker, 1978. XI, 245 p. 

Bibliogr. a fejezetek végén. 

B}ffi Elméleti Villamosságtan 

Tanszél~ Egri J. u. 18. 

19. CASEY, H. C. Jr. - PA},TISH, N. B.: Heterostructure lasers. A. Part. 

Fundamental Pli'inc*P.laIo./Hetero-szerkezetü lézer'ek. A. rész. Alap

elvek./ Ne., York- San Francisco-London, Acad. Pr. 1978. XIII, 

272 p. /Quantum electronics, principles and applications./ 

Bibliogr. fejezetenként. 

OMIillK C 112979/A 

20. CASEY, H. C. Jr. - P.4...."ISH, H. B.: Heterostructure lasers. B. Part. 

~~terials and opera ting characteristics. /Hetero szerkezetü léze

rek. B. rész. Anyagok és müködési l~arakteriszti.1cik./ :New York

San Francisoo-London, Acad. Pr. 1978. XIII, 330 p. /Quantum 

electronics, principles and applications./ 

Biblj_ogr .. f'ejezetenként .. 

OHlillK C ll2979/B 

21. UNGER, H. G.: Planar optical waveguides and fibres. /Pl,anaris 

optikai hUllámvezetök,és optikai szálak./ Oxford, Clarendon 

Press, 1977. XVII, 751 p. 

Bibliogr. a fejezetek végén. 

Homogen sikhullámok. Dielektromos réteg~~. Transzverzális össze

tartásu planáris hullámvezetők. Bevonattal ellátott vezetőszálak. 

Folytonosan változó törésmutatóju optikai szálak. Szál szennyezö

dések. Szál előállítás. Szál csatlakozásol~ és átmenetek. 

mffiKK 336.796 

22. ~1Ó·lii.l. oomsrun:lcdion 'tlieory. !Opti.b.i i!iiX'Éailfl.eoo~i&'t.1 ~"i>~ 

lIiIi.\iir~ iR'. O.·;,,' StE'oudÍllburg,' Pa..-, DowUI:'l.'; ·liuteMnsOD: aa2I!l! ROllIa,; . 

1977. XII, 326 p. 

Bibliogr. az egyes tanulmányok végén, 

A kvantum kommunikácíós elmélet alakulása 1971-ig. Poisson folya

mat modellek. Optikai csatornák. A kvantum kommunikációs elmélet 



fej15dése 1971-t51. 

BHEKK 336.223 

23. KEYES , R. J.: Optica1 and infrared Detectors. /Optikai és infra

vörös detektorok./ Topics in App1ied Physics, V01. 19, Springer

Ver1ag, Ber1in-Heide1berg-New York, 1977. 305 p. 

BHEKK 337.767 

24. SODHA, M. S. - ca~TAK, A. K.: Inhomogeneous optica1 waveguides. 

/Inhomogén optikai hu11ámvezet5k./ New York-London, P1enum Press, 

1977. X. 269 p. 

Bib1iogr. 259. p. 

B~m E1mé1eti Vi11amosságtan 

Tanszék Egri J. u. 18. 

25. YOUNG, H.: Optics and 1asers. An engineering physics approach. 

/Optika és 1ézerek. Mérnöki-fizikai megköze1ités./ Ber1in-Hei

de1berg-New York. Springer, 1977. XII, 207 p. /Springer series 

in optica1 sciences. 5. voL/ 

Bib1iogr. 193-195. p. 

B~m E1mé1eti Vi11amosságtan 

Tanszék Egri J. u. 18. 

26. KRESSEL, H. - BUTLER, J. K.: Semiconductor 1asers arid heterojunc

tion LEDS. /Fé1vezetö 1ézerek és heteroátmenetü fényemittá1ó dió

dá1~./ Ne'" York-San Francisoo-London. Academic Press, 1977. XIIIJ 

608 p. /Quantum e1ectronics-princip1es and app1ications./ 

Bib1iogr. a fejezetek végén. 

mmKK 254.034 

27. HELSTROM, C. li.: Quantum detection and estimation theory. /A 

detel~ció és becs1és kvantume1mé1ete./ New York-San Francisoo

London Acad. Press, 1976. IX, 309 p. 

Bib1iogr. 297-303. p. 

Döntés és becs1és. A k1asszikus detekció és becs1ése1mé1et. Kvan

tummechanika. Kvantum e1ektromágnességtan. A koherens és az in

leoherens fény detekciója. Kvantum becs1és e1mé1et. 

A mfruek van orosz forditása is. 

BHEKK 249.643 



28. GAGLIARDI, R. }I. - KARP, S.: Optica~ communications. /Optikai hir

köz~és./ New York, Wi~ey Interscience, ~976. XV; 432 p. 

Bib~iogr. fejezetenként. 

A milnek van orosz fordítása is. 

B}m E1mé~eti Vi~~amásságtan 

Tanszék, XI. Egri J. u. ~8. 

29. op~~ ribertechnol.ogy. IA.z optikai sálak teebJlo1.ósiája.! J!<d. by 

G~~, .. D. liew}.f1:lN; mEE Pl:'ess, .1976. VJ::t, .429. p. 

Bib~iogr. több he~yütt 

Szá~e~5á~~itási módok. Az anyagok és a veszteségek értéke~ése. 

Terjedése1mé~et. Je~torzu~ás. Szá~szi~árdság és stabi~itás. Csat

~akoztatás és kötések. Fényadó, fényvev6 és a periferikus e~ektro

nika. ATha1mazások. 

BI-mKK 409. 3~2 

30. ARNAUD, J. A.: Beam and fiber optics./Fénynya~áb és a szá~optika.1 

Nel< York-San Franciseo-London. Academic Press, ~976. XX; 447 p. 

Bib~iogr. a fejezetek végén. 

mmKK 334.890 

3~. KOECaNER, W.: So~id-state ~aser engineering. /Szi~árdtest ~éze

rek./ Nel< York-Heide~berg-Ber~in, Springer, ~976. XI, 620 p. 

/Springer series ~ optica~ sciences. ~. vo~./ 

Bib~iogr. a fejezetek végén. 

BHEKK 335.85~ 

32. B..'ill..OTOSKI, H. K.: Fundamenta~s of optica~ f:L,ber communications. 

/Az optikai szá~as hirköz~és a~apjai./ Nel< York-San 

Franci sc.o-London , Acad. Press, ~976. XI, 227 p. 

Bib~iogr. fejezetenként. 

A milnek van orosz fordítása is. 

ICFKI Könyvtára 52.309/77 

33. YARIV, A.: Quantum e~ectronics. /Kvantume~ektronika./ 2. ed. 

Ne" York, \fi~ey, ~975. XVI, 570 p. 

Bib~iogr. az egyes fejezetek végén. 

A milnek van orosz nye~vü fordítása is. 

mmKK 245.546 



34. KOCK, V. B.: Engineering applioations of 1asers and holography. 

/A lézerek és a hOlográfia mérnöki alkalmazásai./ New York

London, Plenum Press, 1975. XV, 400 p. /Optical physic~ and 

engineering./ 

Bibliogr. 389-390. p. és a fejezetek végén. 

BME Fizikai Intézet 

XI. BudafoJd; u. 8. 

35. MARCUSE, D.: Theory of dielectric optioal waveguides. /A dielektro

mos optikai hullámvezetők elmélete./ New York-London, Academio 

Press, 1974. XI, 257 p. 

Bibliogr. 247-250. p. 

BMEKK 245.886 

36. BARNOSKI, M. K.: Introduotion to integrated optios. /Bevezetés az 

integrált optikába./ New York, Plenum PressJ 1974. XV, 515 p. 

Integrált optikai mikroáramkörök, továbbá optikai hirközlési vona

lak miniatür optikai szálas és vékonyréteg alkatrészeinek terve

zése, számitása és gyártása. 

A münek van orosz forditása is. 

BMEKK 243.930. 

37. Laser handbook. /Lézer kézikönyv./ Ed. by Arecohi,. F. T. - Sohulz

Dulois, E. O. - Stioh, M. M. l-3. vol. Amsterdam, North-Holland, 

New York, Amerioan Elsevier, 1972-1979. 

Bibliogr. a fejezetek végén. 

BMEKK 330.542/1-3 

38. KAPANY, N. S. - BURKE, J. J.: Optioa1 waveguides. /Optikai hul

lámvezet6k./ New York-London, Aoad. Press, 1972. XI, 328 p. 

/Quantum eleotronios-prinoip1es and applioations./ 

Bibl±ogr. fejezetenként 

BMEKK 242.272 

39. MARCUSE, D.: Light transmission optios. /A fényátvitel optikája./ 

New York, Van Nostrand-Reinhold Co., 1972. XI, 444 p. 
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Bibliogr. 432-437. p. 

A mtinek van orosz forditása is. 

BMEKK 241.311 



40. PRATI' , 1í. IC.: Laser C ommuni ca tions systems. /Lézeres hirközlő 

rendszerek./ New York, l{iley; 1969. XI, 271 p. 

Bibliogr. a fejezetek végén. 

A műnek van orosz ford:itása is. 

B}lli Elméleti Villamosságtan 

Tanszék Egri J. u. 18. 

41. ROSS, N.: Laser receivers, devices, tecbniques and systems. /Lé

zer VE'vők, eszközöle eljárások és rendszerek./ New York, lHleYj 

1966. XI, 405 p. 

Bibliogr. a fejezetek végén. 

Intors4ci6elméleti nézőpontok. Vételi m6dok és eszközök. Modu~áoi-

6s .oljárások. Az átviteli közeg hatásai. Optikai alkatr~szek és kon

qe~iók. Re~szer e.lrendezések. A lézeres in.f'ormáci6s rendszerek jö

vője •. 

l,. ~& .van ,orosz f'orditása is. 

~ 231.916 
BME Elméleti V111amosságtan 

Tanszék Egri J. u. 18. 

Német nyelven 

42. lfINSTEL, G. - lffiYRICH, C.: Optoelektronik. L Lumineszent- und 

Laserdioden. jOptoelektronika. l. Lumineszcens és iézerdiódák./ 

Berlin-Heidelberg-New York, Springer, 1980. 315 p. 

Bibliogr. a fejezetek végén. 

Bl-lliKK 254. 552 

43. NÁR<\.Y Zs.: Laser und ihre Anwendungen. /Laserek és alkalmazásaik./ 

Eine Einführung. /Übers. v. A. Szőke./ Bp. Akad. K.) 1976. XI, 

311 p. 

Bibliogr. : 307-308. p. 

B}lliKK 246.962 

44. UNGER, H. G.: Quanterelektronik /Kvantumelektronika,/ Braunschweig, 

Vieweg, 1968. 100 p. 

B}lli . Elméleti Villamosságtan 

Tanszék Egri J. u. 18. 

15 



Orosz nye1.ven 

45. DOLGINOV, L. M. - JELISZEJEV, P. G. - ISZMAILOV, I.: I=sekqionnüe 

iz1.ucsate~nüe priborü na osznove mnogokomponentnüh po1.uprovod

nikovüh tverdüh'rasztvorov. /Sok komponensü fé1.vezető szi1.árd 01.

datokbó1. készü1.t injekciós sugárzó eszközök./ 3-1.1.5. p. = Itogi 

nauki i tebniki Szer. Radiotebnika. Tom 21.. Hoszkva, VINITI. 

1.980. 

Bib1.iogr. 1.08-1.1.5. p. 

OHKDK C 991.49 

46. ZAGORODNJUK, V. T. - PARSLN, D. J.: Lazernaja operativnaja szvjaz4 

sz promüs1.ennümi o~>ektami /Lézeres opera tiv összeköttetés ipari 

1.étesitmények között./ Hoszkva, Szvjaz~ 1.979. 1.04, /2/ p. 

Bib1.iogr. 1.01.-1.03. p. 

mlEKK 255.980 

47. ABDULLAEV, G. B. - SZALAEV, É. Ju. - SZAUIANOV, V. H.: Vzaimodej

sztvie 1.azernogo iz1.ucsenija SZ po1.uprovodnikovani tipa A III 

B VI. /A lézernya1.áb és a A III B IV tipusu félvezetők kölcsönha

tása./ Baku, E1.m, 1.979. 1.36, /4/ p. /Akademija Nauk Azerbajdzsan

szkoj SzSzR. Institut FiziJ~i./ 

Bib1.iogr. 1.28-1.35. p. 

OMKDK C 1.1.3251. 

48. UNGER, H. G.: Opticseszkaja szvjazl/Optische Nachrichtentechnik/ 

Per. N. A. Szemenova)Hoszkva, Szvjaz' , 1.979. 263 p. 

Bib1.iogr. 254-259. p. 

B~lE E1.mé1.eti Vi1.1.amosságtan 

Tanszék Egri J. u. 1.8. 

49. Szpravocsnik po 1.azernoj technike. /Lézertechnikai kézikönyv./ 

Red.: Bajborodin, Ju. V.; Krilcszunov, L. Z.; Litvinenko, O.N. Kiev, 

Tehntlca , 1.978. 287 p. 

1.6 

Bib1.iogr. a í'ejezetek végén. 

A 1.ézertechnika a1.apjainak tömör ismertetése. A 1.ézerekben végbe

meno fizikai je1.enségek, a méretezés, a technikai kivitaezés, va-

1.amint a felhaszná1.ás prob1.émái a tudomány és a technika kü1.ön-



böző területein. A kvantummechanika főbb fejezeteinek és a fény 

kvantumelméletének is.mertetése. Különös figyelmet szentel az op

tikai kvantumgenerátorok lOK I és az erősitők 10KYI különböző 
tipusainak. Ezek főbb paramétereinek mérési módszerei és a modu

láció kérdései. Lézernyaláb formálási és letapogatási rendszerek. 

A lézerek alkalmazása a hirköZlésben, az optikai helymeghatáro

zásban, a giroszkópiában)a filmvetitésnél, a televiziónál, és a 

defektoszkópiában. 

BHEKK 253.603 

50. ZUEV, V. A. - KABANOV , H. V.: Perenosz opticseszkih szignalov 

v atmoszfere. 10ptikai jelek terjedése az atmoszférában.1 Hoszkva, 

Szov. Radio, 1977. 

B~ffi Elméleti Villamosságtan 

Tanszék Egri J. u. 18. 

51. Lazernoe izlucsenie. lA lézersugárzás.1 Obscs. red.: Grankin, V. 

Sz.} Hoszkva, Voenizdat, 1977. 191 p. 

Bibliogr. 189-190. p. 

A lézerek és sugárzásaL~. Biológiai, termikus és mechanikus hatá

sok. Biztonságtechnikai kérdések. 

Bl-ffiKK 131. 951 

52. BAJBORODIN, Ju. V.: Vvedenie v lazernuju, tehniku. IBevezetés a 

lézertechnikába.1 Kiev, Tehnika, 1977. 239 p. 

Bibliogr. 231-238. p. 

Áttekintést nyujt a kvantumelektronika gyakorlati alka1mazásai

ról. Optikai kvantumgenerátorok szilárdtestekben és gázolcban egye

nes és gyürüs rezonátorokkal. 

B~ffiKK 251.132 

53. BOGDA ... 'nIEVICS, O. V. - DARIl-lEI" Sz. A.: Poluprovod..'1.L1;:ovüe Lazerü. 

IFélvezctő lézerelel l·loszlcva, Nauka, 1976. 415 p. 

Bibliogr. 374-411. p. 

Félvezető injekciós lézerele. Elméleti leérdések. Az injelcciós lé

zerek optilcai felépitése. Elektron injelctálásos félvezető léze-
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rek. A gerjesztés dinamikája. Gyakorlati alkalmazások. 

BNEKK l31. 618 

54. TARASZOV, L. V.: Fizicseszkie osznovü kvantovoj elektroniki /Op

ticseszkij diapazon/ /A kvantum-elektronika fizikai alapjai. Op

tikai tartomány./ Hoszkva, Szovetszkoe Radic, 1976. 367 p. 

Bibliogr. az egyes fejezetek végén. 

Az optikai tartomány és a kvantumelektronika fizikai alapjainak 

összefüggése. A koherens és a statisztikus jelleg; elemi folyama

tok; a sugárzás és az eléktronok kölcsönhatásai; /foton struktura, 

a folyamatok valószinüsége/ a tér fizikájának problémái; a kvan

tumelektronika alapösszeftiggései /energiaállapotok, kvázirészecs

kék, nemoptikai átmenetek, relaxációs folyamatok stb./ 

BNEKK 248.557 

55. KONONENKO, V. IC.: Poluprovodnikovüe lazeru i ih pI'imenenie v 

nauke i tehnike. /A félvezető lézercl< és alkalmazásuk a tudomány

ban és a technikában./ Hinszk, Nauk. i Tehn.}l975. 5l, /4/ p. 

Bibliogr. /53./ p. 

OHKDK V l4049 

56. GONCSARENKO, A. H. -REL' KO, V. P.: Vvedenie v integral' nuju opti

ku. /Bevezetés az integrált optikába./ Hinszk, "Nauka i Tehnika" 

1975. l52 p. 

Bibliogr. l4l-l48. p. 

BHE Finommechanilca-Optika 

Tanszék XI. Egri J. u. 8. 

57. SERE~lliTJEV, A. G. - TOLPAREV, R. G.: Laze~aja szvjaz~ /Lézeres 

hirközlés./ Hoszkva, Szvjaz', 1974. 383 p. 

l8, 

Áttclcinti a lézeres hirközlés elemeit és felépitésének alapel

veit. Bevezet a hirközlési rendszer paramétereinek és jellemzői

nek méretezési módszerébe. A zavarmentes analóg és digitális 

lézeres hirközlési rendszerek méretezéséhez ajánlásokat ad. 

B~lliKK 246. 204 

B~lli Elméleti Villamosságtan 

Tanszék XI. Egri J. u. l8. 



58. SZATTAROV, D. K.: Vo1okonr~ja optika. lA szál optikája.1 

Leningrád, J.lasinosztroénie, 1973. 280 p. 

Bibliogr. 279. p. 

B~ffi Elméleti Villamosságtan 

Tanszéle XI. Egri J. u. 18. 

59. SZEHJONOV, N. A. - CSERENKOV, G. A.: Die1ektricseszkie volnovodü 

opticseszkogo diapazona. 10ptikai sávu dielektromos hullámvezetöki 

11-1.77. p. = Itogi Nauki i Tehn:iki. SZer. Rad:iotebni.ka. Tom 5. 

Ho s zkva I VINITI, 1974. 

01-lKDIC C 991.49 

60. SERE1·ffiTJEV, A. G.: Szta tiszticseszkaja teorija 1.azernoj szvjaz:i. 

lA 1ézeres hírközlés statisztikai e1mé1.ete.1 HoszkVa, Szvjazl, 

1.971. 264 p. 

A monográfia a 1ézeres hírköz1.és statisztilcai e1mé1etéve1. fog-

1alkozllc. Áttekinti az optimá1.is hírköz1.ési'vona1.ak 1.étrehozásá

nak problémáit. 

BJ.ffiKK 239.811. 

61. LISZICA, H. P. - BEREZSINSZKIJ, L. I. - VAL!\.H, H. Ja.: 

Vo1.okonnaja optllca lA szá1. optikája.1 Kiev, Tehn:ika, 1.968. 

278 p. 

Bibliogr. 270-276. p. 

BJ.ffi Elméleti Villamosságtan 

Tanszék XI· Egri J. u. 1.8. 

62. VAJNSTEIN, L. A.: Otkrütüe rezonatorü i' otkrütüe volnovodü. jNy:!.

tott rezonátorok és nyitott hu1.1.ámvezetök.1 Hoszkva, Szovetszkoe 

Radio, 1966. 474 p. 

Bib1.iogr. 469-472 p. 

A monográfia a kVQzioptikai berendezések - a nyitott rezonátorok 

és ny:!.tott hu1.1.ámvezetök elmé1.etéve1. fog1.alkozik. Ezek egyre szé-

1.esebb alkalmazást nyernek rezgorendszerként és átvite1.i vona1.

ként a m:i1.1.i~étere~a szubm:i1.1.iméteres és a fényhu1.1.ámok számá-

ra. 

mffiKK 231.462 

B~ffi Elmé1.eti Vi1.1.amosságtan 

Tanszék XI. Egri J. u. 1.8. 



Összefoglaló müvek 

.A:ngo1. nye1.ven 

63. INAO, S. - HONDO, H. - HIGASHIMOTO, H. - stb.: Optica1. fiber 

cab1.e./Kábe1.ek optikai szá1.bó1../= Furukawa E1.ectric Review. 68. 

sz. 1.980. p. 79-89. b:50. 

A jelentés e1.sősorban az optikai szá1.bó1. készü1.t kábe1.ek tervezé

sével fog1.alkozik. :t-!ikDogörbü1.eti j e 1.lemz ők , mechanikai tulajdon

ságok és néhány példa a még kipróbá1.ás a1.att 1.évő és a gyakor1.at

ban már alkalmazott kábe1.ekrő1.. 

Le1.őhe1.y ismeretlen 

64. BOTEZ, D. - HERSKOlYITZ, G. J.: Components for optica1. communica

tions s:ystems: A Review A.z optikai hirköz1.ő rendszerek alkatré

szei.l= Proceedings of the IEEE 68. k. 6. sz. 1.980. p. 689-71.8. 

b:640. 

Az alkatrészfej1.esztés és kutatás trendje. Kieme1.i az optikai szá-

1.as rendszerek ructiv e1.emeit. Az optikai szá1.ak a1.apvető tu1.ajdon

ságai és az uj techno1.ógiai fej1.esztés~c e1.sősorban csato1.ók, kap

cso1.ók, fénykibocsátó és fényvevő eszközök terén. Kitér a fényde

tektorokra, a 1.ézer- és fényemittá1.ó diódrucra, va1.amint az eszköz 

megbizhatóságra. Tárgya1.ja a 0.8-0.9 um, va1.amint az 1.0-1..7 um 

hul1.ámtartományba eső fej1.esztéseket is. Áttekinti az uj optikai 

szá1.as alkatrészek, az integrált optilca, az uj gyártási e1.járá

sok és az optikai alkatrészek integrá1.ása terén lefolytatott ku

tatások eredményeit. 

BHEKK 

65. AlU'i"AUD, J. A.: Review optica1. ''-aveguide theory lAz optikai hu1.-

1.ámvezetők elmé1.ete.l= Opti cal and Quantum E1.ectronics, 1.2. k. 

3. sz. 1.980. máj. p. 1.87-191.. b:40. 
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Rövid ismertetés a Leuwenhorsban /Ho1.landia/ 1979 szeptemberében 

öt szekcióban megtartott konferencia e1.őadásairól. 

BHEKK 



66. BEALES, K. J. - DAY, C. R.: A-review of glass fibres for optical 

communication !Optikai hirközlésre alkalmas üvegszálak. Szemle.! 

=' Physics and Chemistry oC Glasses, 21, k. 1. sz. 1980. p. 5-21. 
b: 158. 

Az optikai szálak minoségét /foleg a csillapitást és a sávszéles_ 

séget/ meghatározó tényezők ismertetése. Az üvegszál készités fo

lyékony fázisu és elgözölögeteto fázisu eljárásai. Előbbinél meg

adják az üvegkészités, és a szálhuzás részletes leirását. A gőz

fázisu eljárást a reakcióhoz alkalmazott energia felhasználási 

módja szerint csoportositja, igy: lánghidrolizises, hooxidációs 

és plazma-oxidációs. Az eljárások előnyei és hátrányai. Az üveg

kompozició megválasztását b~folyásoló tényezők meghatározása. 

Ol-lKDK 

67. KI~ruRA, T.: Single-mode systems and components for longer wave

lengths /optical fibre transmission/.!Hosszabb hu11ámhosszokra 

tervezett egymt>dusu rendszerek és alkatrészek /optikai szálas 

hirközlés/ = IEEE Transactions on Circuits and Systems, CAS-29. 

k. 12. SZ. 1979. p. 987-1010. b:100. 

Egymódusu optikai szálas technológia az 1.0-1;8 um tartományban. 

A rendszerek elonyeinek é~ az optikai szálak terén történt fejlo

désnek, a szálcsatolásnak és az eszközöknek az áttekintésé. 

BMEKK 

68. GLOGE, D.: The optical fibre as a transmission medium/Az opti

kai szál mint átviteli közeg.!= Reports on Progress in Physics 

42. k. 11. sz. 1979. p. 1777-1824. b:160 

Az optikai szálak fizikája és kémiája. Az alkalmazások széles 

skálája. 

BHE Fizikai Intézet 

XI. Budafoku u. 8. 

69. CAHIL, L. W.: Transmitters for optical communication !Fényfor

rások az optikai hirközlésben.!= Proceedings of the Institution 

of Radio and Electronic Engineers Australia, 40. k. 4. sz. 1979. 

p. 115-126. b:71. 
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Áttek~tést ad a legutóbb megjelent optikai rorrások teljesitmé

nyéről. Részletezi a kimenő teljesitmény, a modulációs képesség, 

a rényemittáló diódák optikai s.prektruma és a rélvezető lézerek

kel összefüggő problémákat. Ismerteti a szilicium szálek jobb át_ 

viteli tulajdonságait kihasználó és az 1.0-1.7 um hullámhosszu

ságu tartományban müködő fényforrásokat. 

OHKDK 

70. COO, P. I.: Heasurements in opti cal fibres. /Hérése1c optikai szá

l~Ü)an./= Proceedings or the Institution or Radio and Electronics 

Eng~eers Australia., 40. k. 4. sz. 1979. p. 102-114. b:69. 

Az optikai szálak paramétere~a~ mérései. Ezek: a csillapitás, 

impulzustorzitás, szál-sávszélesség, módusfüggő csillapitás, tö

résmutató profil és szálátmérő. A hangsuly azokon a mérési el-

j árá sokon van, amelye1cről hasonló témáju szemlejellegü cikkek

ben részletes leirás nem szerepel. 

ONKDK 

71. PASK, C. - SA1·ll-fUT, R. A.: Development :Ln the theory of fibre op

'tics /Előrehaladás az optikai szálak elméletében./ = Proceedings 
.c; 

of the Institution of Radio and lectronics Eng~eers Australia, 

40. k. 3. sz. 1979. p. 98-101. b:78. 

A ~well-egyen1etekből kiindulva a levonható közelitések és meg

szoritások után megadják a jól hasznositható egyenleteket és for

mulákat. Közölnek két gyakorlati alkalmazásra szánt példát, ame

lyek egyrészt a solcmbdusu optikai szálak törésmutató profiljának 

optimális xervezésére, másrészt az egym6dusu szálak használatát 

és megválasztását befolyásoló lcülönböző veszteségek és diszper

ziók kölcsönös kapcsolata~ak analizisére vonatkoznak. 

ONKDK 

72. ú~GER, H. G.: Optical fibre communication ~ West Germany. 
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IHirközlés optikai szálakkal Nyugat Németországban.l= Proceedings 

or the Radio and Electronics Engineers Australia, 40. k. 3. sz. 

1979. p. 82-87. b:51. 

Az optikai hírközlés alkatrészei és hatásule az egyes rendszerek

re. Uj szálrejlesztési törekvések, planáris és egyéb elréndezé-



sek a sokm6dusu szálak összekötésére, csatolására és szétágazta

tására. 

O}lKDK 

73. TO~~RU, Y.: Optical fibre communication in Japan.jHirközlés op

tikai szálakon Japánban./= Proceedings of the Institution of 

Radio and Electronic Engineers Australia. , 40. k. 3. sz. 1979. 

p. 72-81. b: 51. 

OMKDK 

74. PAL, B. P.: Optical communication fiber waveguide fabrication: a 

review./Az optikai hullámvezető szál gyártása. Szemle./= Fiber 

and Integraled Optics. 2. k. 2. sz. 1979. p. 195-252. b:179. 

A két fő technológia: a sokkomponensü és a nagy szilicium tartal

mi üvegekből készült szálgyártás leirása. 

BHEKK 

75. GL~LORENZI, T. G.: Opti cal' communications research and technology: 

Fiber optics /Kutatás és technológi& az optikai hirközlés terén: 

Optikai szálak./ = Preceedings of the IEEE, 66. k. 7. sz. 1978. 
744-780. p. 

Bibliogr. 778-780. p. 

BMEKK 

76. BARNOSKI, M. K. - PERSONICK, S. D.: Measurements in fiber optics. 

/Optikai szálak mérése./ = Proceedings of the IEEE, 66. k. 4. sz. 

1978. 429-441. p. 

Az optikai szálas hullámvezetők paramétereinek mérése. Áttekinti 

a csillapitás, a törésmutató p~o~il, szálátmérő, mechanikai szi

"lárdság stb. mérésére szolgáló eljárásokat. 

BMEKK 

77. TIEN, P. K.: Integrated opti CS and new wave phenomena in optical 

waveguides. /Az integrált optika és uj hullámjelenség az optikai 

hUllámvezetőkben./ = Reviews of Modern Physics, 49. k. 2. sz. 

1977. 361-420. p. 

BMEKK 

2' 



78. KOGELNIK, H.: ~ :introduction to :integrated optics. jBevezetés 

az :integrál t optikába. / = IEEE Transactions. ori.14i'021eW&Vlli ~~ 

and Tecbn:iques, MTT-23. k. 1. sz. 1975. p. 2-70. p. 

BHEKK 

Német nyelven 

79. HEINLEIN, W.: Progress :in opti cal fibers for lightwave communi

cation. /Fejlodés a h:irközlésre szánt optikai szálak terén./ = 
Nachrichten Elektron:ik, 33. k. 12. sz. 1979. 393-396. p. b:53. 

Az utóbbi négy év mérlege az optikai szálak terén. Az 1 um-nél 

kisebb hu11ámhosszon kis veszteséggel és csekély diszperzióval 

rendelkezo szálak alkalmazása. 

Bl>1EKK 

80. GRÜSS, R. von: Communication by optical waveguides. /H:irközlés 

optikai hullámvezetokkel./ Fernmelde-Ingenieur, 33. k. 10. sz. 

1979. p. 1-28. b:ll. 

A különbözo üvegtipusok fo sajá tossága:i. Hérési és gyártási el

járások. A hu11ámvezetok különbözo tipusai. A veszteségek tipusai 

és csillapitás mérések. A diszperzió különbözo tipusai és impul

zusszélesség mérés. Optikai kábelek, csatlakozók, bekötések. A 

Fulenwider és az Ohnsorge-féle rendszer_koncepció részletezése. 

BHEKK 

Orosz nyelven 

81. HIHEEV, L. D.: Gazovüe lazerü sz sirokopolosznoj opticseszkoj 

nakacskoj /Obzor/ /Szélessávu optikai gerjesztésü gázlézerek./ 

Kvantovaja Élektron:ika 5. k. 6. sz. 1978. p. 1189-1220. b:147. 
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Áttek:inti a lézermüködés gerjesztésére gázokban használt azon el

járásokat, melyel~ az atomok és molekulák elektron átmeneteiben 

termoem:Lssziós fényforrásol~l végzett szélessávu optiImi ger

jesztésnél alkalmaznak. 

BJ.lEKK 
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Fol.yóiratcikkek 

Angol. nyel. ven 

l.l.2. OHASHI, Y.: Az opt:i.ka:i. hirközl.és az l.980-as években. jOpt:i.cal. 

communioation outl.ook for the l.980s./ = Japan El.ectron:i.c En
g:i.neer:i.ng, l.7. k. l.59. sz. 1980. p. 68-74. b:16. 

Áttek:i.nt:i. az opt:i.kai hirközl.és gyakorlati alkalmazásait és az 

opt:i.kai eszközfejlesztést. Igy a hivatalok közötti hirátvitelt, 

az üzemek és épületek belsejében az opt:i.kai képátvitelt. Az 

eszközb~ terén az opt:i.kai fén~orrásokat és az opt:i.kai detektor 

moduloka t, az opt:i.kai irányc sa tOlóks.t, kapc solóka t, szigetelő

ket és csatlakozókat. 

113. }~CUSE, D. - PRESBY, H. M.: Opt:i.kai szálak törésmutatójának mé

rési elJárásai és értékel.ésük. /Index profile measurements of 

fibers and their evaluation./ = Proceed:i.ngs of the IEEE, 68. k. 

6. sz. 1980. p. 666-688. b:89. 

A törésmutató eloszlás egy sokm6dusu opt:i.kai hul.l.ámvezető magjá

ban fontos szerepet játsz:i.k az átviteli tulajdonságok szempont

jából. Minél. közelebb van a profil. a kivánt ideális eloszlás

hoz, annál nagyobb a szál. :információt tovább:i.tó kapacitása. Meg

vizsgálja a törésmutató eloszlás méréseket és a mért profilok

ból nyerhető ~puJ.zusválaszt és a jel sávszélességét. 

l.l.4. EICHENBAUM, B. R.: Opt:i.kai szálburkoJ.at centirozásának előre

sz6rási képpel történő el.lenőrzése - elmélet és gyakorlat. /The 

cen ter:i.ng of optical fiber coa tings by mon:i. tor:i.ng forward 

scatter:i.ng patterns - theory and practice./ = Bell System 

Teohnical Journal, 59. k. 3. sz. 1980. p. 315-332. b:13. 
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Transzverzál.isan megvil.ágitott, pol~errel boritott szálvezető 

el.őreszórási mintáit modellezi. A szórási kép olyan jel.legzetes 

felül.eteket tartalmaz, amel.yek a szálnak a burkolat tengelyétől 

való eltérésekor jól. mérhető módon torzuJ.nak. Igy egyszeTÜ beren

dezés készithető az egytengelyüség mérésére, ill.. beállitására. 



115. PALAIS, JC.: Rövid előadások az optikai.hirközlés témakörből. 

/Short courses on riber optical communications. = IEEE Transac

tion on Education, 23. k. 2. sz. 1980. p. 59-62. b:16. 

116. YEVICK, D.: A dirferenciális móduskésés geometriai optikai vizs-· 

gálata. /A geometrical optics treatment or dirrerential mode 

delay/ = Optical and Quantum Electronics, 12. k. 3. sz. 1980. 

máj. p. 253-257. b:2. 

Fókuszált rövid lézerimpulzusok áthaladási időit mérik. Feltéte

lezik, hogy a vizsgált optikai szál sokmódúsu és a módusok közöt

ti csatolás elhanyagolható, továbbá, hogy a beeső lézersugár a 

száltengellyel párhuzamos. Kimutatják, hogy a áirrerenciális 

móduskésés-mérések alapján pontosan meghatározható egy változó 

törésmutatóju optikai szál vagy sik optikai hullámvezető törés

mutató profilja. Levezeti a törésmutató integrálegyenleteit és 

bemutatja azok megoldásait. 

117. D:rv:rTA, P. - ROSSI, U.: ~tikai szálakban a szórás sugároptikai 

vizsgálata. /A ray approach to scattering in optical fibres./ = 
Optical and Quantum Electronics, 12. k. 3. sz. 1980. máj. p. 

221-230. b:l0. 

Az általános átviteli egyen1etbol kiindulva, kétváltozós dirru

ziós egyen1etet vezetnek le és elemzik annak érvényességi tar

tományát. Az egyszerü esetek eredményei /stacionárius teljesit

mény-eloszlás az egyes sugarak között, csillapitás/ összehason

litásra adnak lehetőséget más elméletekkel. 

118. RAYMOND, A. M. - RUGEHALIRA, B. A. M.: Az átlagos hibavalószi

nüség számitása digitális optikai szálas távközlési rendszer

ben. /The calculation of average error probability in a digital. 

fibre optical communication system./ = Optical and Quantum 

Electronics, 12. k. 2. sz. 1980. márc. p. 131-141. b:l0. 

A hibavalószinüségre kiható tényezők: je1rüggő inhomogén és nem

stacionárius törészaj, az addi~iv Gauss-eloszlásu zaj és a je

lek közötti kölcsönhatás. Figyelembe veszik a vevő és a szürő 

matematikai modelljét és három hibaarány-értékelő eljárást /a 

Csernov-Gramcharlier-sorbafejtő- és a karakterisztikus függvény

módszert/ hasonlitanak össze. 
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119. RAYMOND, A. M. - RUGEMALIRA, R; A. M.: A hibava16szinüség számi._ 

tása optikai távközlési csatornában, a jelek közötti int'erf'eren

cia esetén, ,a karakterisztikus f'üggvény m6dszerével. /Calcula

tion of' ~ probab:ll:l tJ:' in an opt:lcal communica t:lon channel 

in the presence of' intersymbol interf'erence, us:lng a character_ 

':lstic f'unct:lon method./ = Optical and Quantum Electronics, 12. 

k. 2. sz. 1980. márc. p. 119-129. b:6. 

A számitásnál a karakter:lsztikus f'üggvényeket viszonyit ják a va

lészinüségsürüségi f'üggvény Four:ler-egytitthat6ihoz és az eredő 

k:lf'ejezéseket használják f'el a "legrosszabb eset" és a hibaarány 

középértéke valószinüségének meghatározására. 

120. GASPERSON, L. W.: Lézerteljesitmény számi.tások: hibaforrás. 

/Laser power calculations: source of'.~/ = Applied Optics, 

19. k. 3. sz. 1980. f'ebr. lJ p. 422-434. b:17. 

A teljesitmény k:lszámitásakor elsősorban f'igyelembe kell venni 

az erősitőközeg tulajdonságát és a rezonátor szerkezetét és számos 

közelitést kell alkalmazni. A legf'ontosabb közelitések áttek:ln

tése. 

121. i~STEL, W. - KLINGSHIRN, C.: Hangolható lézersugárzás wurtz:lte

tipusu II-VI vegytiletekből. /Tunable Laser-emission from wurt

zite-type II-VI compounds./ = Optics Communications, 32. k. 

l. sz. 1980. f'ebr. p. 269-273. b:19. 

Megmérték a Zno- és CdS kristályok lézersugárzását kétfoton

gerjesztés hatására a hőmérséklet f'üggvényében. KülöP~éle lu

mineszcencia folyamatokban észleltek indukált emissziót. J.!egha

tároz ták a lézersugárzás küszöbértékeit és összehasonlitották 

azokat elméleti számitásokkal. A félvezető lézerek allcalmazási 

lehetoségeinek vizsgálata. A kristályokat hullámhossz-szelektiv 

rezonátorokban helyezték el és meghatározták azok hangolási tar

tományait. 

122. SIGIHURA, A. - DAIKOKU, K.: Egymódusu optikai szálak hullámhossz

diszperziós ,jellemzoi a kis veszteségek tartományában. /Wavelength 

dispersion character:i.st:i.cs of single-mode f:i.bers :ln 101<-lossre

gion./ = IEEE Journal of' Quantum Electronics, QI-16. k. 2. sz. 

1980. p. 215-225. b:29. 
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12J. HASEGAWA, O. - NA}~ZU, R.: Gömbfelületü fényemittáló dióda és 

pömbvégü optika~ szál csatolása. /Coupl~ng of spher~cal-surfaced 

LED and spher~cal-ended f~ber./ = Journal of Appl~ed Phys~cs, 

51. k. l. sZ. 1980. p. JO-J6. b:6. 

Lépcsozetesen és folytonosan változó törésmutatóju, gömbfelületü 

opt~ka~ szálakra határozták meg a csatolási hatás60kot gömbfelü

letü LED forrással. A max~mál~s hatásfok e1éréséhez szükséges 

gömb sugarak meghatározása. 

124. KOBAYASHI, IC, - SEKI, H.: H:!.krooptikai rács mult~plexerek és op

tiI~ai izolátorok opt~ai szálas hlrközlés céljaira. /H~croopt~c 

grating multiplexers and opt~cal isolators for fiberoptic commu

nications./ = IEEE Journal of Quantum Electro~cs, QE-16. k. l. 

sz. 1980. p. ll-22. b:29. 

Uj rácsmultiplexerek és optikai ~zolátorok kifejlesztése a 0.8 

um sávban az optikai szálas hlrközlés számára a m~oopt~ai kö

zelités alkalmazásával. 

125. WATKINS, L. S.: A köralaktól eltéro keresztmetszet hatása az ol

dal megvilágitásu burkolatban vezetoszál elore szórási karak

t@T~ztikáj~a. /Effsct of nonc~rcular cross sect~on on·ths.for

~$Catt~~~ng patt0rn(~C sidei~~itiated unclad fioe~a./ :.App

l.i>9d Op.Uca, 1.8. k. 24. 8\3 •. 19'79. dac. 15. p. 4089-4094. b:6. 

126. BUDDL~SKY, B. - DRUCKER, D. C. - KINO, G. S. _ RI CE , J. n.: 
A burkolt opt±ka.i szál nyomásérz.ékenysége. /Pressure sensitivity 

of a clad optica1 fiber./ = Applied Optics, 18. k. 24. sz. 

1979. dec. 15. p. 4085 - 4088. b:6. 

127. Rlu.~SliAHY, V. _ STOLEN, R. H. - DIVINO, H. D. - PLEIBEL, 1,.: 

Kettos törés ellipt~usan burkolt bór-sil~t egy-módusu szálak- . 

ban. /Birefrigence in elliptically clad borosilicate single-mo

de fibers./ = Applied Optics, 18. le. 24. sz. 1979. dec. 15. 

p. 4080-4084. b:15. 
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128. PRESBY, H. H. - HARCUSE,'D. - FRENCH, li. G.: A törésmutat6 

profil mérése egym6dusu optikai szálaknál és preformoknál. 

/Refractive index profiling of singlemode optical fibers and 

preforms./ = Applied Optics, 18. k. 23. sz. 1979. deo. l. 

p. 4006-4011. b:15. 

129. FLEHING, J. 'W.: Diszperzi6 a lépcsős törésmutat6ju, szilikon 

burkolatu szálakban. /Dispersion in step-index silicone-clad 

fibers./ = Applied Optics, 18. k. 23. sz. 1979. dec. l. 

p. 4000-4002. b:15. 

Szervetlen üvegmagból készült szilikon burkolattal ellátott, 

sokm6dusu, lépcsős törésmutat6ju szálakat felépitő anyagok op

tikai tulajdonságainak Vizsgálata térfogatminta mérési eljá

rás sal. 

130. FRANZEN, D. L. - DAY, G. W.: Az anyagtulajdonságtól függő ter

jedési álland6k mérése nagy sávszélességti optikai szálakban. 

/}wasurement of propagation constants related to material 

properties in high banduidth optical fibres./ = IEEE Journal of 

Quantum Electronics, QE-15. k. 12. sz. 1979. p. 1409-1414. 

b:10. 

Az elektrooptikai heteroátmenetes di6dák különböző tipusainak 

viselkedését hasonlitották össze. A lézerdi6dák impulzus

üzemti viszonyai között 0,8-0,9 mikronos hullámhossz tartomány

ban határozták meg az optikai szál diszperzi6ját. 

131. N~~KffiA, M.: Félvezető injekci6s lézerek egyIDÓdusu mtiködtetése. 

/Single mode operation of semiconductor injection lasers./ = 
IEEE Transaction on Circuits and Systems., CAS-26. k,' 12. sz. 

1979. p. 1055-1065. b:58. 

Gallium-aluminiumarzenid anyagu injekci6s lézer m6dusstabili

zálásának feltételeit vizsgálták. Kisérletileg ellenőrizték a 

transzverzális m6dus instabilitási jellemzőit és ennek alapján 

levezették a le1rására alkalmas modell. A m6dusstabilizált lé

zerstruktura. 



l32. GOTTLIEB, M. - BRA~Lrr, G. B.: SLkból való kiszórás optLkai hul

lámvezetőkben. jOut-of-plane scattering in optical waveguides.j 

= IEEE Transactions on Circuits and Systems., CAS_26. k. l2. 

sz. 1979. p. l029-l035. b:7. 

Termikusan oxidált szilicium alaprétegre vákuumgözölés módsze

rével felvitt optikai szál tápvonalak sLkjától eltérő helyzetü 

diffrakció sajátosságait mérések alapján ellenőrizték. Optimá

lis tulajdonsága, igen kis veszteségü tápvorialak gyártását elő

segitő mérési módszer ismertetése. 

l33. HILTON, A. F. - B1JRNS, li. K.: Hóduscsatolás változó keresztmet

szetü optikai hullámvezetőkben és elektrooptikai kapcsol6kban. 

jHode coupling in tapered optical waveguide structures and 

electrooptic switches.j = IEEE Transactiona on Circuits and 

Systems, CAS-26. k. l2. sz. 1979. p. l020-l028. b:l3. 

Integrált optLkai rendszerek kivitelezéséhez szükséges változ6 

keresztmetszetü elemek t~rjedési viszonyait elméleti össze

függések alapján vizsgálták és kidolgozták a helyi normál m6du

sok közötti csatolás általános elméletét. A keresztezett elektro

optikai kapcsol6k viselkedését is elméletileg jellemezték. Heg

határozták a kis áthallás t b~ztosit6 üzemeltetés általános kö

vetelményeit. 

l34. YEli, C. V.: OptLkai hullámvezetők elm~lete. jOptical waveguide 

theory.j = IEEE Transactions on Circui ts lill!Id Systema. CAS_26. 

k. l2. sz. 1979. p. lOll-lOl9, b:20. 

Az optikai szálak méretezés ére felhasználhat6 a véges elemek 

m6dszere, mig a tápvonalak méretezésére a gyors Fourier-transz

formációt használják fel. Az egy- és a sokmódusu terjedés fel

tételei között érvényes összefüggések levezetése. 

l35. KDfURA, T.: Egymódusu rendszerek és alkatrészek hosszabb hullám

hosszakra •. jSingle-mode systema and components for longer 

wavelengths.j = IEEE Traneactions on Circuits and Systems, CAS-

26. k. l2. sz. 1979. p. 987-l0l0. b:lOO. 
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Az l,0_l,8 m~on hullámhossz tartományban üzemeltethető, egy

módusu optikai szálrendszerek technológiai tulajdonságait vizs

gálják. A kis optikai veszteség és a szélessávu egymódusu op

tikai szál jelleggörbe biztosit ja a nagysebességü adatátvitel 

megvalósitását, vonali erositők beiktatása nélkül. A vizsgála

ti eredmények lehetővé teszik a távlatilag kiépitésre kerülő 

hirközlési hálózatok tervezési irányelve'inek kidolgozását. 

l36. SODA, H. - IGA, K. - KITAHARA, C. -Su~MATSU, Y.: GaIn4s,/Inp 

felületen emittáló injekciós lézerek. /GaInAsP/Inp surf ace 

em~tting injection lasers./ = Japanese Journal of Applied 

Physics, l8. k. l2. sz. 1979. p. 2329-2330. b:9. 

A félvezető szeletre merőleges irányban emittáló, uj tipusu 

injekciós lézer pro.totipusának vizsgálata. 

l37. CHOW, li. W. - HAl·IBEmm, J. B.: A Zeeman-gyürüs lézer elmélete. 

2. r. Speciális esetek. /Theory of a Zeeman ring laser-part 

II; special cases./ = IEEE Journal of Quantum Electronics, QE_ 

l5. k. ll. sz. 1979. p. l30l-l309. b:l8. 

A Zeeman-gyürüs lézer két és négy módusu eseteit vizsgál ták.. 

A kapott eredmények a polarizációs terü telitéses spektrosz

kópiában és egyéb területeken használhatók fel. 

l38. VAN DER ZIEL, J. P.: Pulzáló intermetalloid kettos hetero

szerkezetü lézerek spektrális kiszélesedése. /Spectral broad

ening of pulsating Alx Gal _x As double heterostructure lasers/ 

= IEEE Journal of Quantum Electronics, QE-l5. k. ll. sz. 1979. 

p. l277-l28l. á:7, b:26. 
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A kettős heteroszerkezetü lézer hosszirányu módusban mért 

spektrumán 0,8 A spektrumszélesedést észleltek, melyet az im

pulzus alatti töltéshordozó koncentráció csökkenés vált ki. A 

törésmutató változás ugy a plazma kölcsönhatással mind a sávok 

közötti kölcsönhatással kapcsolatban van. Az elméletileg meg

határozott hullámhossz eltolódás a méréssel kapott értékkel 

megegyezett o 



~39. TORPHA~~~, P. - TELL, R.: A tö~téstáro~ás hatásának minima~i

zá~ása fé~vezető ~ézerekben nagysebességü impu~zusmodu~áci6 ese

tében. /:t.1inimizing pattern effects in semiconductor ~aser.. at 

high rate pu~se modu~ation./ = IEEE Journa~ of Quantum E~ectro

nics, QE-~5. k. ~~. sz. ~979. p. ~27~-~276. b:~6. 

Adatátvite~ cé~jaira fe~aszná~t fé~vezető ~ézer modu~áci6s tu

~ajdonságait vizsgá~ták. A tö~téstáro~ás hatását o~ym6don mini

malizá~ták, hogy a modu~á~6 impu~zus és az e~őfesztiési áram 

tartományát az elmé~eti összefüggésnek megfe~e~ően vá~asztották 

meg. A bit-sebesség kor~átozásaként a tranziens je~enségekto~ 

mentes ~ézer imp~zusok generá~ásának fe~téte~eit mutat ták ki. 

l40. NITA, S. - NA.HIZA.KI, H.: Egym6dusu TJS rétegü igen nagy élet

tartamu félvezető lézer. /Sing~e-mode junciton up TJS lasers 

"lith estimated lifetime of lO 6 hours./ = IEEE Journal of 

Quantum Electronics, QE-~5. k., 'lL sz. l.979. p. l208-~209. b:8. 

A lézer gyorsitott élettartam vizsgálatát megeme~t hőmérsékle

ten végezték. A lézer egységeket sziliciumnitrid vékonyréteggel 

passziválták. 25 0 C hőmérsékleten a félvezető ~ézer élettartama 

az adatok extrapolálása alapján egymi~li6 6rára becsü~ető. Ez 

á sziliciumnitrid bevonatnak köszönhető. 

~4L HARCUSE, D. - PRESBY, H. H.: A profildeformáci6 hatása a szál 

sávszélességére. /Effects of profile deformations on fiber 

bandwidth./ = Applied Optics, l8. k. 22. sz. 1979. D.GV. l5. 

p. 3758-3763. b:lO. 

Az optikai szál törésmutat6 profil jának az optimá~ist6~ val6 

eltérése jelentősen csökkenti a szá~ sávszélességét. A tanu~

mány a preform készités során fellépő törésmutat6 deformáci6k 

hatását vizsgálja a sávszélességre. 

~42. ACKENHUSEN, J. G.: Mikrolencsék a fényemittál6 di6da és az op

tikai szál közötti csatolás, valamint a beál~itási türés javi

tására. /:t.licrolenses to improve LED-to-fiber optical coupling 

and alignment tolerance./ = Applied Optics, l8. k. 2l. sz. 

1979. nov. l. p. 3694-3699. b: lO. 
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~43. SEAEKEANG, C. - CHD, P. I.: Diameter determination of graded

index optica~ f'ibers from backward'-scattered pattern. /Fo~yto

nosan vá~tozó törésmutatóju optikai szá~ak. átmérojének megha

tározása a visszaszórási karakterisztikából./ = Applied Optics, 

~8. k. ~9. sz. ~979. okt. ~. p. 3276-328~. b:17 • 

~44. TATEDA, H. - HORIGUCHI, T. - TOKUDA, N. - UCRIDA, N.: Optikai 

veszteségmérés f'o~ytonosan vá~tozó ~orésmutatóju szá~on, segéd

szá~ f'e1haszná~ásáva~. /Optica~ los s measurement in graded 

index f'iber using a dummy f'iber/ = App~ied Optics, ~8. k. ~9. 

sz. ~979. okt.~. p. 3272-3275. b:7. 

~45. TANAKA, T. P. - YAHADA, S.: Sokmódusu 11-tipusu optikai' szá~ak. 

stacionárius je~~emzoi. /Steady-state characteristics of' mu~ti

mode If-type f'ibers./ = App~ied Optics,· ~8. k. ~9. sz. ~979. 

okt. ~. p. 326~-3264. b:8. 

~46. KINOSHITA, K. - KOBAYASHI, M.: Optikai szá~ végeinek kia~ak.itása 

és f'uziós csat~ak.oztatása CO2 ~ézerrel. /End preparation and 

f'usion sp~icing of' an optical f'iber array with a CO2 ~aser./ = 
Applied Optics, ~8. k. 19. sz. ~979. olet. l. p. 3256-3260. b:14. 

~47. PRESBY, R. l·1. - l·Ll\.RCUSE, D. - COHEN, L. G.: A sávszé~esség ki

számitása optikai szá~ak törésmutató prof'ilból 2: Kisérlet. 

/Ca~cu~ation of' bandwidth f'rom index prof'iles of' optical fibers 

2: Experiment./ = App~ied Optics, ~8.1c. ~9. sz. 1979. okt. 

p. 3249-3255. b:~9. 

Ge02 és B203-dal szennyezett sokmódusu optikai szálak. imp~zus

vá~asztás és sávszé~ességét számit ják ki azok mért tö~ésmutató 

prof'iljábóL 

148. }UillCUSE, D. - PRESBY, ~ N.: Optikai szál sávszé~esség-spektrum 

tanulmányok. /Fiber bandwidth-spectrum studies./ ~ Applied 

Optics, ~8. k. 19. sz. 1979. okt. l. p. 3242-3248. 



l49. IDRAHDl, H. H.: A lézernyaláb keresztmetszeti mérete légkörön 

át történő távközlésnél. /On laser beam size for atmospheric 

co~ication liru~s./ = Optica Acta, 26. k. lO. sz. 1979. 

p. l225-l228. b:8. 

A lézernyaláb és a vevőantenna méretének hatását vizsgálja a 

?étel biztonaágáraés minőségére. Eljárást ismertet az optimá

lis nyalábméret meghatározására és azt egy 3 km-es He-Ne-léze

res távközlési vonal példáján mutatja be. Kisérleti eredmény: 

a müködési idő 99 %-ban a vett jelintenzitás ingadozása max. 

4,3 dB-re korlátozódott. 

l50. KRIVOSHLYKOV, S. G. - SISSAKLW, I. N.: J.l6duscsatolás két ös z

szekapcsolt sokmódusu, parabolikus törésmutatóju hullámvezető

ben. /Hode coupling be t .. leen two oonnected multimode parabol ic

index optical \.;aveguides./ = Optical and Quantum Electronics, 

ll. k. 5. sz. 1979. szept. p. 393-405. b:33. 

A száltengely eltol6dás, vagy a törésmutat6 eltérései okozta, 

m6dusok közti teljesitmény-átadás elméleti vizsgálata optikai 

hullámvezetőkben a koherenciaállapot és a dinamikai szirometria

csoportok módszerével. Kifejezéseket vezetnek le a m6duscsato

lási tényezőre és a módusátfedési integrálokra. Analógia a 

Franck-Condon tétellel. Egyszerü geometriai m6dszer a leginten

zivebben csatolható módusok meghatározására. 

l5L LU!, T. IL - GAnSIDE, B. K. - MAnTON, J. P.: Vezetett módusok 

parabolikus törésmutatóju-profilu magból és homogén burkolat

ból álló optikai szálban. /Guided modes in fibres with para

bolic-index core anc homogeneous cladding./ = Qptical and 

Quanturo Electronics,.ll. k. 4~ sz. 1979. p. 329-344, b:l7. 

A szálak módusterjedési jellemzőit vektorhullám-elemzéssel vizs

gálják. A sajátérték egyenletek aszimptotikus viselkedése alap

ján átfogó összeállitást adnak a különböző módusokra. Nagyfoku 

hasonlóság .a folytonosan változó törésmutatóju szálak hibrid és 

TEom ' ill. THom módusainak degenerál6dása között, ami az eljá

rás alkalmazhatóságát igazolja más tipusu folytonos törésmutat6-

ju szálakra. A sajátérték egyenletek megoldásáb61 nyert szám

szerü eredmények aZ elméleti megfontolásokat igazolják. Össze-
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hasonlitás a különböző k8zelitő eljárásokkal. Ezek levágáskö

zeli módusokra nem alkalmazhatók. 

152. ANDO, H. - KANBE, H. - KJJ.!UIlA, T.: Ge lavina 1'otódióda. /Ge 

avalanche photodiode./ = Review 01' the Electrical Communication 

Laboratories. 27. k. 7-8. sz. 1979. p. 586-599. 

Sötétáram, kvantumhatásfok, sokszorozási zaj és aZ impulzusvá

lasz tanulmányozása n+-p rétegü Ge lavina 1'otódiódáknál egy 

optimális struktura kialakitásának céljából • 

153. TSUCHIYA, H. - SHJJ.IIZU, N. - IZ-<\lfA, T.: Egymódusu optikai csat

lakozók. /Single mode 1'iber connectors./ = Review 01' the 

Electrical Communication Laboratories. 27. k. 7-8. sz. 1979. 
p. 543-545. 

Kisveszteségü, cserélhető csatlakozó leirása, mely tartalmaz l 

pár, - a csatlakozni kivánt szálak elhelyezésére szo.l,gáló -

QUGaszt, és egy gömbcsészés csapággyal ellátott rendszert a du

gaszok központositására. Két dugasztipus ismertetése: az egyik 

állitható kettős excentrikus mechaniznrussal ellátott, a másik 

viszont nem és preciz megmunkálásu. Az átlagos csatolás i vesz

teség /beleértve a szálat é~ a visszaverődést/ 0,5 dB alá csök

kenthető. 

154. SOLOHIN, A. Z. - ALEXOPOULOS, N. G.: A csatolás i hatélconyság 

növelése a LED-ek és az optil;::ai szálal;:: között. /Improvement 

01' the coupling e1'1'iciency beb/'een LEDs and optical 1'ibers./ 

Applied Optics, 18. k. 12. sz. 1979. p. 2062-2067. 

155. YBH, C. V. - HA, K. - DONG, S. B.: Egymódusu optikai hullámve

zető!;::. /Single-mode optical "aveguides./ = Applied Optics, 18. 
k. 10. sz. 1979. p. 1490-1504. 

156. EDAUillO, T. - CEIDA, K. - OHonI, Y. - OKAZ-tiliI, II.: Fabrication 

technique 1'or graded index optical 1'ibers. /Folytonosan válto

zó törésmutatóju optilcai szálak /oyártástechnológiája./ = Revie\; 

01' the ElectricaI Communication Laboratories, 21f. k. 3-4. sz. 

1979. p. 165-175. 
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157. CHD, P. L.,- h~THREAD, T.: Az opt~ka~ szál törésmutat6 prof~l-

jának roncsolásmentes meghatározása: Gyors~@~transzformá

'c~6s m6dszer. /Nondestruct~ve determ~nat~on of refract~ve ~ndex 

prof~le of an opt~cal f~ber: Fast Four~er transform method./ = 
Appl~ed Opt~cs, 18. k. 7. sz. 1979. p. 1117-1122. 

158. BRINK}ffiYER, E.: Spot s~ze of graded-index s~ngle-mode f~bers: 

prof~le-~ndependent representat~on and new determ~nat~on method. 

/A folytonosan változ6 törésmutat6ju egym6dusu optikai szálak 

fényfolt mérése: prof~lfüggetlen reprezentác~6 és uj meghatáro

zási eljárás./ = Applied Optics, 18. k. 6.' sz. 1979. 

p. 932-937. b:15. 

159. KUBODERA, K. - OTSUKA; K. - NIYAZII.VA, S. I.: Stabil LiNdP4012 

m~niatür lézer. /Stable L~NdP4012 miniature laser./ = Applied 

Optics, 18. k. 6. sz. 1979. p. 884-890. b:12. 

160. CANCELLIERI , G. - }ffiZZETTI, H.: Pásztázó eljárás opt~kai szálak 

diszperzió jának vizsgálatára. /Scanning technique for investi

gating optical fibre dispers~on./ = Opt~cal and ~uantum Electro

nics, ll. k. 4. sz. 1979. p. 305-317. b:7. 

A módusok közötti késleltetési különbség méréseket végeztek, 

ugy a lépcs os - mind a folytonosan változ6 törésmutatóju szála

kon szinuszosan '~odulált optikai forrással. Ezek adatokat szol

gáltattak a szál alapsávátvitelérs aZ aszimetrikus és a szivár

gó sugarak hatásának f~gyelembevételével és anélkül. Kifejlesz

tétték a móduscsatolás elméleti modelljét és ennek felhasználá

sával az alapsáv-átvitelt olyan szálakra is számithatják, melyek 

m6duscsatolása nem elhanyagolhat6. 

161. YEH, C. V. - BROHN, If. P. - SZEJN, R.: SOkmódusu, inhomogén op

tikai csatolók. /Hultimode inhomogeneous fiber oouplers./ 

Applied Optics, 18. k. 4. sz. 1979. p. 489-495. b:8. 

162. HARCUSE, D. - PHESBY, H. H.: Egy- és sokm6dusu optikai szálak 

automatLkus geometriai mérései~ jAutomatic geometric measure

ments of single-mode and multimode optical fibers./ = Applied 

Optics, 18. k. ~. sz. 1979. p. 402-408. b:9. 
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163. DUPUIS, R. D. - DAPKUS, -P. D.: Preparation and properties of 

Gal _x AlxAs.GaAs heterostructure lasers grown by metalorganic 

chemical vapor deposition./Fémorganik-us gőzőléssel előállitott 

int~rmetalloid heteroszerkezető lézerek tUlajdonságai./ = IEEE 

Journal of Quantum Eleetronies, ctE-15. k. 3. sz. 1979. 

p. 128-135, b:44. 

A kettős heteroszerkezetü lézer tulajdonságait a spektrum alap

ján is értékelték és a lézer-strukturár6l finomszerkezeti fel

vételeket készitettek. A lézer szobahómérsélcleten impulzus 

üzemm6dban használhat6 fel. 

l6lf. HERZ, J. L. - LOGAN, R. A. - SERGEl'I"r, A. R.: Nedves kémiai 

maratásu GaAs integrált optikai áramkörök. /GaAs integrated 

optieal eireui ts by .,et ehemieal etehing./ = IEEE Journal of 

Quantum Eleetronies (!E-15. k. 2. sz. 1979. p. 72-82. 

165. OKANOTO, K. - OKOSHI, T. - HOTATE, K.: A elosed-form a-pprox-. 

imate dispersion formula for o.. -power graded-eore fibers. /Zárt

alaku közelitő diszperzi6s formula ct. hatványkitevőjü folytono

san változ6 törésmutat6ju magu szálakra./ = Fiber and Integrated 

Opties, 2. k. 2. sz. ~979. p. 127-144. 

166. PRESBY, H. H.: Tengelyirányu törésmutat6 depress'zi6 a prefor

mokban és optikai szálakban. /Axial refraetive index depression 

in preforms and fibers./ = Fiber and Integrated Optiea, 2. k. l. 

sz. 1979. p. 111-126. 

167. FUJII, K. I. - HIYAZAliA, S. I.: Fehérfényü lézer tervezése a 

kat6desés elmélet alapján. /Design of whitelight laser based 

on eathode falI theory./ = IEEE Journal os Quantum E1eetronies 

:m-15. k. l. sz. 1979. p. 35-44. b:16. 
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Az üreges kat6dos lézer működésének és tervezésének áttekinté

se elméleti összefüggések alapján. A vörös és zÖldfényü lézer

vonalak egyidejü gerjesztése révén a koncentrikus hengerelren

dezésü lézerrel sárga lézersugárzást generáltak. A kat6desés 

elmélet továbbfejlesztett formában közvetlenül igénybevehető 

lézeresövek méretezésére. 



168. LEE, T. P. - BúTIRUS, C. A. Jr. - DEN~AI, A. G.: InGaAsP/InP 

fotódiódák:,}!ikroplazma-korlatolt lavinahatásu ~ltiplikáció 

az 1-1,3 um hullámhosszon. IInGaAsp/ItPphotodiodes: Hicroplasma 

-limited avalanche multiplication at 1-1,3 um wavelength.1 = 
IEEE Journal of ,<uantum Electronics, QE-15. k. 1. sz. 1979. 

p. 30-35. 

169. GAHBLING, W. A. - HATSlJl.fUR.IJ., H. - RAGDALE, C. H.: Görbületi és 

kis sugaru hajlitási veszteségek egymódusu optikai szálakban. 

;'Curva tur e 

fibers .1 
and microbending losses in single-mode optical 

Optical and Quantum Electronics, ll. k. l. sz. 

43-59. b:20. 1979. p. 

170. YAKol.HOTO, Y. -·KARUSE, Y. stb.: Egymódusu optikai szálakhoz ki

fejlesztett sebesség-csatolókkal felépitett kisveszteségü csa

toló. lLow loss splice of single-mode-fibers using tapered 

velocity couplers.1 = Transactions of the Institute of 

Electronics and Communication Engineers of J apan , Ser E, 62. k. 

1. sz. 1979. p. 11-17. b:16. 

0,2 dB-nél kisebb veszteségü csatoló gyártási módsze~ének és 

jellemzőinek vizsgálata. 

171. SAh "THE , R. P.: Külső rezonátorokhoz csatolt lézerdiódák. 

IDiode lasers coupled to external resonators.1 = Applied 

Physics, 20. k. 1. sz. 1979. p. 1~18, b:118. 

Passziv optikai, visszacsatolással móködő injekciós lézerek tu

.lajdonságai. Különböző tipusu külső rézonátorokhoz kapcsolt 

lézerdiódák tulajdonságai, valamint a monolitikus integrált op

tikai strukturákban a passziv visszacsatolással kapcsolatos ki

sérletek áttekintése. 

172. 1'lEHPLE , S. H.: Anyagi diszperzió optikai szálakban. IHaterial 

dispersion in optical fibers.1 = Applied Optics, 18. k. 1. sz. 

1979. p. 31-35. b:16. 

173. PRESBY, H. M. - }!ARCUSE, D.: Optikai szál pre~orm diagnózisa. 

jOptical fiber preform diagnostics.1 = Applied Optics, 18. k. 

1. sz. 1979. p. 23-30. b:5. 



J.74. FEIT, H. D. - FLECK, J. A. Jr.: Fényter;!edés f'oJ.ytonos törésmu

tat6ju optikai száJ.akban. /Light propaga~ion in graded-index 

opticaJ. fibers./ = AppJ.ied Optics, J.7. k. 24. sz. J.978. dec. 

J.5. p. 3990-3998. b:J.6. 

J.75. KRlI.liARIK, P. H. - liATKINS, L. S.: Az optikai száJ. geometriai 

specifikáci6i és kapcsoJ.atuk a mért statisztikai jeJ.lemzőkkeJ.. 

/Fiber geometry specifications and its reJ.ation to measured 

fiber statistics./ = Applied Optics, 17. k. 24. sz, J.978. dec. 

J.5. p. 3984-89. b:4. 

1';'9. KITAYAHA, K. - IKEDA, H.: H6duscsatoJ.ási együtthat6 mérések 

optikai s záJ.al<:ban. /l-lode coupling coefficient measurements in 

optical fibers./ = Applied Optics, J.7. k. 24. sz. J.978. deQ. 

J.5. p. 3979-3983. b:12. 

177. 1.L<\TAH.É, H. F.: FényemittáJ.ó féJ.vezető eszközök. 2. r.: Az esz

közöl, tervezése és alka1.mazása. /Light-emi t ting devices. Part 

2.: Device design and applications./ = Advances in Electronics 

and Electron Physics. 45. le. 1978. p. 39-20J., b:162. 

J.78. TANGORJ\.N, G. I. - GOlm, I. E. - PERSECHINI, D. L.: Sik kiaJ.a

kitásu, sokmódusu optikai szálcsato16k. /PJ.anar multimode 

couplers for fiber optics./ = Optics Communications, 27. k. 3. 

sz. 1978. dec. p. 358-360. b:6. 

A csatlakoz6k Li2s04 és K2S01f 01vadékáb6l, ioncserélő folyamat

tal, sik feJ.ületelckeJ. készüJ.. Aszimetrikus Y-elágaz6 csatoló

val végzett mérések ismertetése. 

179, HART}~N, R. I. - KOSZI, L. A.: /AI,Ga/As injekci6s lézerek tu

lajdonságai a szubsztrátumb6l emittáJ.t lumineszcencia felhaszná

lásával. /Characterization of' /AI, Ga/As injection lasers 
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using the J.uminescence emitted from the substrats./.= JournaJ. 

os AppJ.ied Physics, 49. k. J.2. sz. J.978. p. 573J.-5744. b:4J.. 

A J.mnineszcens intenzitás képerősitőveJ. történt detektáJ.ása a 

küJ.önféJ.e paraméterek függvényében J.ehetővé teszi a J.ézerek kü

J.önféJ.e erede tü hibáinalc megha tározásá t, tehá t a J.umineszcen-



cia mérés a félvezeto lézerek minositési eljárásaként is hasz

nálhat6k. 

180. OZORIO de ALMEIDA, A. M.: Elektromágneses hullámok két d~en

zi6ban inhomogén közegben. /Electromagnetic waves in twod~en

sionally inhomogeneous media./ = Journal of the Optical Society 

of _~erica, 68. k. 12. sz. 1978. p. 1748-1756. b:14. 

181. CROSImL~NI, B. - PAPAS, C. H. - Di PORTO, P.: Eros csatolás 

esetén fellépo m6dus diszperzi6 fényvezetokben. /Hodal disper

sion in lightguides in the presence of strong coupling./ 

Journal of the Optical Society of America 68. k. 11. sz. 1978. 

p. 1586-1591. b:10. 

182. :UTAYAHA, K. _ IKEDA, H.: A burkolat és a sokertiség következté

ben fellépo módus keveredés hatásai optikai szálakban: mérések. 

/Hode mLxing effects in opticaJ, fibers caused by sheathing and 

multistranding: measurements./ = Applied· Optics, 17. k. 22. sz. 

1978. nov. 15. p. 3660-3664. b:17. 

183. S_~~I, J. - KI}fu~, T.: Splicing and bending losses of single

mode optical fibers. /Egym6dusu optikai szálak csatlakoztatás i 

és hajlitási veszteségei./ = Applied Optics, 17. k. 22. sz. 

1978. nov. 15. p. 3653-3659. b:10. 

184. STONE, J. - E_~L, H. E.: Optikai szál törésmutat6jának mérése 

interferencia mikroszkóppal: egy egyszertisitett eljárás. 

/Optical fiber refractometry by interference microscopy: a 

s~pliried method./ = Applied Optics, 17. k. 22. sz. 1978. 

nov. 15. p. 3647-3652. b:18. 

185. BUDIN, J. P. - :N"'EUBA1JER, H.: Neodimium miniatür lézerek terve

zése. /On the design of neodymium miniature lasers./ = IEEE 

Journal of Quantum Electronics, QE-14. k. 11. sz. 1978. 

p. 831-839. b:30. 

186. STRAUS, J.: Nagy sugárzási teljesitményü fényemittá16 di6dálc 

nemlineáris,jel1emzoi. /The nonlinearity of high-radiance light 

emitting diodes./ = IEEE J.ournal of Quantum Electronics, QE-14. 

k. 11. sz~ 1978. p. 813-819. 
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187. AND O , H. - KA:NBE, H. - -KD!URA, T. - YA}L"OSA, T. - Ki\.:NEDA, T.: 

Germánium lavina fotodiódák karaktérisztikái az 1-1,6 um-es 

bullámhossz tartományban. /Cbaracteristics of germánium 

avalancbe photodiodes in the wavelengtb region of 1-1.6 um./ 

= IEEE Journal of Quantum Electronics QE-14. k. ll. sz. 

1978. p. 804-809. 

188.KERBER, R. L. - l-l"CIíJ:ITGHT, A. If. - FRANICLnr, R. D.: Egy lehet

séges nagy energiáju lézer 1,27 um-en. /Possible high energy 

laser at 1,27 um./ = Applied Optics, 1.7. k. 20. sz. 1978. 

okt. 15. p. 3276-3283. b:26. 

189. KURODA, T. - N KAHliRA, H. - AlliI, K. - lJHEDA, J.: Csatorna-ki

alakitásu szubsztrát-planár struktura AlxGal~~\s lézerek: ana

litikus hullámvezető tanulmány. /Chanelled-substrate-planár 

structure AlxGal_r\s lasers: an analytical waveguide study./ = 
Applied Optics, 17. k. 20. sz. 1978. okt. 15. p. 326Lf-3267. b:12. 

190. HIYAGI, H. - KAHAKA.HI, S. - OHt\SHI, H.: ]-leasurement of mode 

conversion coefficients and mode dependent los se s in a ruulti

mode fiber. /J.1ódus konverziós együtthatók és módustól függő 

veszteségek mérése sokru6dusu szálban./ = Applied Optics, 17. k. 

20. sz. 1978. okt. 15. p. 3238-3244. b:8. 

191. HARCUSE, D.: Csatol t teljesi tmény egyenletele veszteséges szá

lakra. /Coupled pO\'ler equations for lossy fibers./ = Applied 

Optics, 7. k. 20.- sz. 1978. okt. 15. p. 3232-3237. b:6. 

192. OCO}fNOR - TAUC, J.: Fényszórás optikai hulláruvezetőkben. /Light 

scattering in optical waveguides./ = Applied Optics, 17. k. 

20. sz. 1978. okt. 15. p. 3226-3231. b:28. 

193. DRAKE, H. D.: Hultimode f'iber-optics coupler with low insertion 

loss. /Kis beiktatási veszteségü, sokruódusu optilcai szálas csa

tOló./ = Applied Optics, 17. k. 20. sz. 1978. okt. 15. 

p. 3248-3252. b:16. 
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194. SI~EKE.~G, C. - CHD, P. L.: Optikai szálakb61 eredő fény 

vissza-sz6rás tetszőleges törémutató eloszlásnál:egyenletes 

közelitési eljárás. /Backscattering of light ~rom optical 

fibers with arbitrary refrective-index distributions: uniform 

approximation approach./ = Journal of the Optical Society of 

.~erica, 68. k. 10. sz. 1978. p. 1298-1305. b:26. 

195. KEELER, P.: A beállitási pontosság biztositása az optikai szá

las csatlakozók fő feladata, de ennek előfelt'étele a pontos 

szálkialakitás. /Alignment is the fiber-optic connectors main 

job-but accuracy starts ,dth fibers./ = Eléctronic Design, 

26. k. 22. sz. 1978. okt. p. 104-108. b:6. 

Feladatuk az optikai szálak egymáshoz, a fényforráshoz vagy a 

detektorokhoz csatlakoztatása. Csak minimális fényveszteség 

keletkezhet, s általában l dB-nél kisebb veszteség lép fel. A 

veszteség jelentős része /20-50 %/ az optikai szál paraméterei

től függ, és független a csatlakozó kialrucitását61. 

196. YEH, P. - YARIV, A. - HAR OH , E.: A Bragg-féle optikai szál el

mélete. /Theory of Bragg fiber./ = Journal of the Optical 

Society of .~erica 68. k. 9. sz. 1978. p. 1196-1201. b:14. 

197. SAKAI, J. I. - KITAYAl,LII., K. - IKEDA, H. stb.: Szélessávu kétmó

dusu optikai szálak tervezésének szempontjai. /Design conside

ration of broadband dual-mode optical fibers./ = IEEE Trans

actions on Hicrowave Theory and Techniques, 26. k. 9. sz. 

1978. p. 658-665. b:16. 

Adatok olyan uj tipusu folytonosan változ6 törésmutatóju szálak 

tervezéséhez, amelyekben csak ,két móduscsoport /LPOl és LPlll 

tud terjedni, s lényegében azonos sebességgel. E szálak magát

mérője kb. a kétszerese a hagyományos egylépcsős törésmutat6-

junak. Gyártási türések; összehasonlitás sokm6dusu optikai szá

lakkal. 

198. CILI\.:N!)RA, R. _ TNYAGARA.JAN, K. - GEATAK, A. K.: H6dus gerjesztés 

szükitett és tágitott Gauss nyaláb okkal li_tipusu szálakban. 

/Hode excitation by tilted and offset Gaussian be ams in li-type 

fibers./ = Applied Optics 17. k. 17 • sz. 1978. szept. l. 

p. 2842-2847. b:17. 
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~99. HIKOSHIBA, K. - K.~JIOKA, R.: Sokmodusu W'-tipusu optikai szál 

átviteli karakterisztikái: a közbenső réteg hatásának kisérle

ti leirása. /Transmission characteristics of' multimode ii-type 

optical f'iber: experimental study of' the ef'f'ect of' the inter

mediate layer./ = Applied Optics, 17. k. 17. sz. 1978. szept. 

l. p. 2836-2841. b:8. 

A közbenső réteg szélességének változtatásával a kivánt vesz_ 

teség és sávszé~esség érhető el. A il-tipusu vastag közbenső 

réteggel rende~kező szál átviteli vesztesége 2 dB/km nagyság

rendü. Vizsgálja néhány szál karakterisztika hossz f'tiggőségét, 

hogy meghatározhassa a rendszer tervezésre alkalmas lí-tipusu 

szál átviteli karakterisztikáját. Leirja a mikrohajlitási vesz

teség hu~~ámf'tiggőségét ti tipusu szál esetén. 

200. STONE, F. T.: Folytonos törésmutat6ju, sokm6dusu rövid szálak 

becsatolást6l f'tiggő veszteségei. /Launch dependent loss in short 

lengths of' graded-index multimode f'ibers./ = Applied Optics, 

17. k. 17. sz. 1978. szept. l. p. 2825-2830. b:28. 

A kü~önböző kezdeti á~lapotok hatása a veszteségekre /~ l-ml 

sokmódusu optikai szálban kalirométerrel mérve. A szálban tör

ténő energia eloszlás és a különböző gerjesztéSi vál'coz6k kö

zötti összef'üggés ismertetése. 

201. STOLL, R. H.: Elosztott Bragg-def'lektor: egy többf'unkci6s in

tegrált optil~ai eszköz. /Distributed Bragg def'lector: a multi

f'unctional integrated optical device./ = Applied Optics, 17. k. 

18. sz. 1978. aug. 15. p. 2562-2569. b:22. 

202. CllOSS, P. S. - SCIJ1.1IDT, R. V. - TRORNTON, R. L.: Optikai SZa

bályozásu kétcsatornás integrált optikai kapcsoló. /Optically 

controlled two channel integrated-optical switch./ = IEEE 

Journal of' "uantum Electronics, QE-14. k. 8. sz. 1971'3. 

p. 577-580. 

203. YEH, C. - HANSHADI, K. - CASEY, F. _ JORNSTON, A.: Az irány

csatoló elmélet pontossága optikai szálas és integrált optikai 

alkalmazásokban. /Accuracy of' directional coupler theory in 

f'iber on integrated optics applications./ = Journal of' the Op

tical Society of' America. 68. k. B. sz. 1978. p. 1079vl083. b:3. 
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204. GIALLORENZI, T. G.: Optikai hirközléssel kapcsolatos kutatások 

és techno16gia: optikai szálak. /Optical communications research 

and technology: fiber optics./ = Proceedings of the IEEE 66.·k. 

7. sz~ 1978. p. 744-780. b:98. 

Áttekintés az optikai szálas alkatrészek és technológia hely

zetéről. A cSillapitás, az informáci6s kapacitás, szálszilárd

ság és a gyártás kérdései. Az optikai kábelek, adók, vevők és 

csatolások, valamint a javasolt rendszerek leirása. A fejlődés 

várhat6 üteme és az alkalmazhat6ság gazdasági háttere. 

205. RUNGE, P. K. - CHENG, S. S.: Bontható egyszálas optikai csat

lak6zok és helyszini mérésük. /Demountable single-fiber optic 

connectors and their measurement on location,./ = Bell System 

Technical Journal, 57. k. 6. sz. 1978. jul./aug. p. 1771-1790, 

b:5. 

Egym6dusu optikai szálcsatlakoz6k és az üvegszálas eloszt6rend

szer leirása. Uj mérési eljárást ismertetnek a csatlakozó és , 

abecsatolt üvegszál veszteségeire vonatkozóan. 

206. BUCKLER, H. J. - HILLER, C. H.: Az atlanta-i kisérlet: optikai 

áthallás értékelése két, végtől-végig terjedő fényvezető rend

szernél. /Atlanta Fiber System Experience: Optical crosstalk 

evaluation for two end-to-end lightguide system installation./ 

= Bell System Technica~. Journal, 57. k. 6/1. sz. 1978. jul./aug. 

p. 1759-1769. b:ló. 

A keresztosatolás mérésére fénymérésen alapul6 eljárást ismer

tetnek. Az áthallásb61 adód6 veszteségeket 100 dB-ig ! l dB 

felbontással lehet mérni. Két különböző helyen és időben mért 

eredmények megerősitették,· hogy az egymás mellett futó szálak 

áthallása elhanyagolbat6an kicsi. 

207. BUCKLER, H. J. - SA1>.'TAN.>\., H. R. - SA1JNERS, H. J.: Az atlanta-i 

kisérletnél használt fényvezető kábelek gyártása és jellemzőik. 

/Atlanta Fiber System Experiment: Lightguide cable manufacture 

and performance./ = Bell System Tecbnical Journal, 57. k. 6/1. 

sz. 1978. jul./aug. p. 1745-1757. b:17. 



Optikai szála!cból !cészül t szalag és kábel eHíálli tása. A ká

belgyártás fázisaiban és a szálroc beágyazása során adódó vesz

teségek és a sávszélesség változásra történő !cihatásuk. A kábel 

hőstabilitása, valamint a huzási és hajlitási igénybevétel vizs

gálata. 

208. LI, T.: Hirközlés optikai ezálrocon - helyzetkép. 10ptical fiber 

communication - the state of the art.1 ; IEEE Transaction on 

Communications, 26. k. 7. sz. 1978. p. 946-955. b:55. 

Az optikai szálrocra és kábele!cre valamint a segédberendezések

re és az alkatrészekre vonatkozó kutatások eredményei. 

209. NODA, J. - HJJ\AHI, O. - HIN..l\.KATA, H.: Egymódusu optil<:ai - hul

lámvezető csa toló. ISingle-mode optical-,;aveguide fiber coupler.1 

= Applied Optics, 17. k. 13. sz. 1978. jul. 1. p. 2092-2096. 

b:9. 

Három tengelyirányu elmozdulás és két szögelfordulás hatása' a 

csatolás i hatékonyságra a 6328-!\. hullámhosszra. A kapcsoló spe

ciális tulajdonságu: a szál elmozdulásból adódó kapcsolási deg

radáció az összekapcsolás után a kezdeti állapotba helyezhető. 

A teljes optikai veszteség 3 dB azután hogya szálat a 4 um 

széles és 8 um hosszu hullámvezetőhöz rögzitik. 

210. NAGANO, K. - KA1fAKA.J.lI, S. - NISHIDA, S.: A törésmutató válto

zása optikai szálban külső erők hatására. IChange of the 

refractive index in an optical fiber due to external forces.1 

Applied Optics, 17. k. 13. sz. 1978. jul. 1. p. 2080-2085. b:21. 

CVD eljárással készült optikai szálban kisérleti uton vizsgál

ja a huzás és a tiszta hajli tás hatására fellépő törésmutató 

változást. A jelenség az egyszeTÜ optikai szál - mely egy kör

keresztmetszetü homogén rud - fogalmaival leirható. A törésmu

tat ő változás hatását egybevetik a szál geometriai deformáció

jának aZ átviteli karakterisztikára való hatásával. 

211. SANHUT, R. A.: A W-tipusu optikai szálak egymódusu mü!cödési 

tartománya. lRange of monomode operation of W-fibres.1 = Optical 

Quantum Electronics, 10. k. 6. sz. 1978. p. 509-514. b:4. 
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212. HATAKEYAHA, I. - TSUCHIYA, H.: Fusion splices for optical 

fibers by discharge heating. /Optikai szálak csatlakoztatása 

kisüléses hevitéssel végzett fuzió révén./ 

17. k. 12. sz. 1978. p. 1959-1964. b:ll. 

Applied Optics, 

213. I·L-\.RCUSE, D.: Egymódusu optikai szálak csatlakozási veszteségei

nak szémitása. /Loss analyses of single-mode fiber splices./ = 
Bell System Technical Journal, 56. k. 5. sz. 1977. p. 703-718, 

b:8. 

A szálak illesztési hibáiból adódó veszteségek, Gauss-görbe 

alal~u módusokat feltételezve, a Gauss-görbe alaku nyaláb ok 

illeszkedési hibáival fejezhetők ki. A Gauss-görbe alaku módu

salak a gyakorlatban jó közelitésnek bizonyul. 

214. LOv'E, J. D. - \'iIKKLER, C.: The effects of' material absorption 

on ray pm-Ter attenuation in multi-layered optical waveguides 

/Az anyag abszorpciójánal~ hatása az optikai teljesitmény csilla

pitására sokrétegti optikai hUllámvezetőkben./ = Optical and 

Quantum Electronics, 10. k. 5. sz. 1978. p. 383-392. b:12. 

215. LOVE, J. D. - lITh"KLER, C.: Univerzális tunelezési együttható 

a lépcsős és a folytonos indexü sokmódusu szálakra. /A univers al 

tunnelling coefficient for step-and graded-index multimode 

fibres./ = Optical and Quantum Electronics. 10. k. 5. sz. 1978. 

p. 341-351. b:14. 

216.SAKAI, J. - KTI-fli1L'c, T.: Terjedő mÓdusok görbületi vesztesége 

tetszőleges index-profilu optikai sz&lakban. Bending loss of 

propagation modes in arbitrary-index profile optical fibers. 

Applied Optics, 17. k. 10. sz. 1978. p. 1499-1506. b:14. 

217. FURUYA, K. - SUEHATSV, Y. - TOKIliA, H.: A véletlen elhajlás 

olwzta csatolási hossz sokmódusu optikai szálakban. /Coupling 

length due to random bending in multimode optical fibers/ = 
Optics and Quantum Electronics. 10. l~. 4. sz. 1978. p. '23-:3:)0. 

b:ll. 

51 



218. KINOSHITA, K. - EGASHIRA, K.: Opt~ai szálvég kialakitása CO
2 

lézerrel. /Optical fiber and preparation usimg a CO2 laser./ 

Applied Optics, 17. k. 8. sz. 1978. P. 1210-1212. b:9. 

219. YOUNG, M. - h~WTON, R. A.: Szilicium fot6di6dák telitődése nagy 

modulációs frekvencián. /Saturation of silicon photoáiodes 

at high modulation frequency./ = Applied Optics. 17. k. 7. sz. 

1978. p. 1103-1106. b:9. 

220. K~RLAND, I. J. - BERTONI, H. L.: Kettősen törő prizma csatolók 

vékonyréteg optikai hullámvezetőkhöz. /Birefrigent prism 

couplers for thin film optical waveguides./ = Applied Optics. 

17. k. 7. sz. 1978. ápr. l. p. 1030-1037. b:ll. 

A lézertől egy vékonyréteg optikai hullámvezetőhöz kettősen 

törő anyagb61 összeállitott prizmacsato16 erősen függhet az op

tikai tengely irányitottságát61. Kimutatták, hogy amikor a film 

utján vezetett hullám effektiv indexe a prizma szokásos és attól 

eltérő törésmutat6i közé es~ a csatolás főleg az optikai ten

gely irányitottságát61 függ. A csatolás irányfüggését megha

tározták a tiszta mÓdusra, amikor az optikai tengely a beesési 

sikban fekszik és amikor móduscsatolás lép fel a beesési sikb61 

való kifordulás következtében. Am~or a vezetett hullám effek

tiv törésmutat6ja a prizma szokásos és attól eltérő törésmuta

t6jánál kisebb, a csatolási tulajdonságok aZ izotr6p prizmánál 

nyertekéhez hasonlóak. 

221. GECKELER, S.: Diszperzió optikai szálekban: uj nézőpontbk. /Dis

persion in optical fibers: new aspects./ = Applied Optics, 17. 

k. 7. sz. ápr. l. 1978. p. 1023-1029. 
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A módusok közötti csoport késési különbségek, melyek a szálek 

sávszélességét befolyásolják nemesek a fénytörő profil torz i

tásaitól erednek, hanem a profil konturnak aZ adott hullám

hosszon történő diszperzió jától is. A két hatás kölcsönhatását 

magyarázó eljárás ismertetése, mely a két hatás illesztése ré

vén a teljes diszperzi6 ujszerti minimalizálását teszi lehetővé. 



222. GILL, R. B. - STOCKTON, T •. E. - SCHNEIDER, P. J.: Az optikai 

szá~as hirköz~ést szo~gá~ó injekoiós ~ézer források. /Injeotion 

~aser souroes for fiber optio oommunioation./ = Fiber and. 

Integrated Optios, ~. k. 4. sz. ~978. p. 335-356, b:4. 

Leirja a ~ézerdiódák két osztá~yát. Az egyik a fo~yamatosan 

sugárzó 75 mW-ig emittá~ó, a másik a 200 mW osuoste~jesitményt 

megha~adó, 27 oC_on ~O %-os ~ökette~ rende~kezőt. Rész~etes 
~eirást ad a berendezések gyártásár6~, üzembehe~yezésérő~ va~a

mint a kutatási környezetbő~ a gyártási müve~etekre va~ó átté

rést kisérő fo~yamatokró~. 

223. CO:N.iELL, E. H. - BURNHAH, R. D.: Anyagok integrá~t optikai oé~

ra. /}~terials for integrated optios./ = ~nnua~ Reviews of 

~ateria~ Soienoe 8. k. 3. sz. ~978. p. ~35-~79. 

224. SHITH, D. R. - HOOPER, R. C. ~. GARRETT, I.: Optikai detektorok: 

A ~avina-fotodiódák összehasón~itása a 'PIN-FET hibridekkel. 

/Reoeivers for optioa~ oommunioations: A oomparison of ava~anohe 

photodiodes with PIN-FET hybrids./ = Optios and Quantum E~eotro

nios ~O. k. 3. sz. ~978. p. 293-300. b:~9. 

225. BA}~10ND, C. R.: SiO 2 a~apu kettős tivegrendszerek: h~~ámhossz

diszperziós tu~ajdonságok és összetéte~ optikai szá~akban. /Si

~ioa- based bi·nary g~ass systems: wave~ength dispersive proper

ties and oomposition in optioa~ fibres./ = Optioa~ and Quantum 

E~ectronios. ~O. k. 3. sz. ~978. p. ~63-~70. b:~9. 

226. LEE, T. P. - DE:N~AI, A. G.: Optikai hirköz~és oé~jára szo~gá~6 

G~~s-A~GaAs nagy sugár~i te~jesitményü fényemittá~6 di6dák 

te~jesitménye és modu~ációs sávszé~essége./ Power and modu~ation 

bandwidth of GaAs-A~GaAs high radianoe LEDs for optioa~ oommu

nioation systems./ = IEEE Journa~ of Quantum E~eotronios. QE

~4. k. 3. sz. ~978. p. ~50-~59. 

227. HONDA, H. - KIHARA, T. - ENDO, H.: Sokoé~u a~ka~mazásra szánt 

optikai szá~as digitá~is vona~ tervezése. /Design and perfor

manoe of an optica~ fiber digita~ ~ink for widespread app~ica

tion./ = Fujitsu Scientific and Teohnioa~ Journa~. ~4. k. 3. 

sz. ~978. p. ~-24. 
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228. SNYDER, A. W. - YOUNG, il. R.: Az optikai hullámvezetől~ módusai. 

/J.lodes of' optical "aveguides • / =' Journal of the Optical Socie ty 

of' America. 68. k. 3. sz. 1978. p. 297-309. b:22. 

229. BRYNGDAHL, O. - LEE, ll. H.: Fényeloszlás optikai hullámvezetők

ben. /On light distribution in optical t<aveguides./ = Journal of 

the Optical Society of America. 68. k. 3. sz. 1978. p. 310-315. 

b:13. 

230. JEUNlIOHJ.lE, L. - 1'0CHOLLE, J. P.: Folytonos törésmuta tó ju opti

kai szálak szelektiv módusu gerjesztése. /Selective mode exci

tat ion of graded index optical fibers./ = Applied Optics, 17. 

k. 3. sz. 1978. febr. l. p. 463-468. b:9. 

231. ZUCKER, J. - LA.URER, R. B.: Nagy fényerejü, l;:ettős heteroszer

kezetü fényemittáló diódák optimálása és jellemzése optikai 

hirközlési célokra. /Optimization and characterization of high 

radiance /Al,Ga/As doubleheterostructure LEDs for optical 

communication systems./ = IEEE Journal of Solid-StateCircuits, 

SC-13. k. l. sz. 1978. febr. p. 119-124, b:1B. 

Negh"tározták az optimális üzemmód paramétereit s a megbizha

tóságot gyorsitott öregitéssel is vizsgálták. Az áram-hatásfok 

optimálása érdekében a p-rétegek sikbeli ellenállását minél 

jobban meg kell növelni, ugyanekkor az n-rétegét minél alacso

nyabb szinten kell tartani. 

232. BARREL, K. F. - FASK, C.: A burkolatveszteség hatása a folyto

nos törésmutatóju optikai szálakban. /The effect of cladding 

los s in graded-index fibres./ = Optics and Quantum E1ectronics) 

10. k. 2. sz. 1978. p. 223-231. b:9. 
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A jelenség vizsgálata sOkmódusu, folytonos törésmutatóju, 

Lambert sugárzással gerjesztett szálban. A burkolat abszorp

ciójának hatása az átvitt teljesitményre és az impulzusalakra. 

Kimutatják, hogy a cSillapitás további oka még aZ alaguthatás 

sugárzási vesztesége. A folytonos törésmutatóju szálak kevés

bé érzékenyek e jelenségre, mint a lépcsős törésmutatójuak. 



233. SHITH, D. n. - GAlli'..ETI', I.: A d:ig:i tál:is opt:ika:i VeVő tervezésé

nek egyszerüs:itett megközel:itése. /A s:impl:if:ied approach to 

d:ig:ital opt:ical rece:iver des:ign./ = Opt:ics, and Quantum Electro

n:ics, 10. k. 2. sz. 1978. p. 211-221. boB. 

234. DI VITA, P. - ROSSI, U.: A teljesitmény csatolás elmélete sok

módusu optikai szálak között. /Theory of pover coupling between 

multimode optical fibres./ = Optics and Quantum Electronics, 10. 

k. 2. sz. 1978. p. 107-117. b:12. 

A geometr:iai közel:itésen alapul6 formaliZmus alkalmas tetszőle

ges index profilu és sugárzás eloszlásu szálak bármilyen, egymás 

közötti csatolás konfiguráci6jának az anoli~isére. A modell al

kalmas a csatolás:i veszteségek kiszámitására a fellépo összes 

csatolási hiba figyelembevételével. A tanulmány hasznos eszköz 

lehet az optikai kábelek és az egyedi szálak csatolásának ter

vezésénél. 

235. CHINONE, N. - NAKASHIMA; H. - IKUSHIMA, I.: Vékony aktivrétegU 

/~ 0,1 um/ félvezető lézerek optikai hirközlésre. /Semioonduc

tor lasers with a thin active layer /~ 0,1 um! for optical 

oommunications./ = Applied Optics, 17. k. 2. sz. 1978. jan. 15. 

p. 311-315. b:16. 

236. NEMOTO, S. - UP, G. L.: Négyszög - és Gauss impulzusok terje

dése önf6kuszá16 optikai szálban. /Propagation of reotangu1ar and 

Gaussian pulses in a se1f-foousing optioal fiber./ = Applied 

Optios, 17. k. 1. sz. 1978. <Jan. 1. p. 57-62. b':8. 

237. SMITH, A. M.: Egymódusu optikai szálak polarizáoi6ja és magneto

optikai tulajdonságai. /Polarization and magnetooptic properties 

of single-mode optical fiber./ = Applied Optios, 17. k. 1. sz. 

1978. jan. 1. p. 52-~6. b:10. 

238. AliKIEl1ICZ, A. - PASK, C.: Tunelezo sugarak folytonos törésmuta

t6ju szálakban. /Tunnelling rays in graded-index fibres./ = 
Optios and Quantum Eleotronios. 10. k. 1. sz. 1978. 

p. 83-93. b:9. 
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239. IKEDA, M.: A te1jes dismperzió B~ sokmóduau Eo1ytenos tö

réslllUtaMju optikai szál.ak.ba.n. /MiniEula. tota1 diIJparsion in 

au1tiBode graded-index Eibres./ = Optios and Quantum E1ootronios, 

10. k. 1. sz. 1978. p. 1-8, b:5. 

As optimális törésmutató pro~ilt több adalékolt Si-üveg törés_ 

mutatóinak mérésével határozza meg. Kimutatja, hogy a profil 

negyedrendü együttható jának optimális értéke közel esik a mini

sáli& módusdiszperziónak megfelolöhöz. 

240. PASK, O.: Genera1izod parameters ~or tunelling ray attonuation 

in optioal ~ibers. /A sZivárgó sugár okozta osillapitás általá

nositott paraméterei az optikai szálakban./ = Journal of the 

Optioa1 Sooiety of Ameria, 68. k. 1. sz. 1978. p. 110-115. b:21. 

241. YAMAOKA, T. - ABE, M. - HASEGAliA, O. I GallAs fényemittá1ó dió

dák optikai szálas hirközlő rendszslö'ek részére. /GaA.1AS LEDs 

for Siberoptioal oommunioation systoms./ = Fujitsu Seient~io 

and Teohnioal Journa1, 14. k. 1. sz. 1978. p. 133-146. 

242. BIRSCHFELD, F, I Az ipari horizont bővülése az optikai szá1ak. 

terü1etén. /Expanding industry horizons for fiber optioa./ = 
~~chanioal Engineering, 100. k. 1. sz. 1978. p. 20-26. 

Az optikai szá1ak utján történő jelátvitel elve, eszközei. A 

várható fejlődés 1990-ig. 

243. JAEGER, R. E. - Me o OEESSNEY, J. B. - MILLER, T. J. I The pre pa

ration oC optioal waveguide preforms by plasma deposition. /Op

tikai hullámvezető preformok készitése plazma leosapatással./ = 
Bell System Teohnioal Journal, 57. k. 1. sz. 1978. p. 205-210, 

b18. 

Si01
3

; Ge014 ; 1301
3 

és O2 gázok jelenlétében izzitották az op

tikai hullámvezető anyagául szolgáló üveget, aminek követ~té

ben bórszilikát rakódott le az üveg felületére, növelve annak 

optikai vezető tulajdonságait. A reakoióhoz szükséges 10-20.000 

°K-os hömérsék.letet plazmával érték el. 1,oó um hullámhosszon 

a hullámvezető oSil1apttását 6,5 dB/km értékre tudták. osökken

teni. 



244. MILLER, C. N.: Maratott szilioi~apkák összekaposolása optikai 

a~lakkal. /Fibar optio array splioing with stohed silioium 

ohips./ = Bell System Teohnioal Journal)57. k. l. sz. 1978. 

p. 75-90. b:6. 

Optikai szálakból kétdimeniiós elrendezést alakitottak ki hornyok= 

kal ellátott szilioi~apkákkal, amelyek hornyaiban helye~edtok 

el az optikai vezető szálak. A kötéseket alkotó szilioium2apkák 

osillapitása 0,16 és 0,32 dB között volt, 98,8 %-os kihozatal

lal. Összehasonlitó méréseket végeztek különböző elrendezéseken 

optimá2ás oéljából. Ta1áltak egy olyan eirendezést, aDaly lap

kénkéut 0,02 dB-t osillapitott és osak egyetlen azélon lehetett 

szilioium-szennyezodés nyomait találni. 

245. ~UillCATILI, R. A. J.: A tetszőleges numerikus aperturáju és pro

fil-diszperzióju optikai szálak módus diszperzi6ja. /Modal dia

persion in optioal fibers witharbitrary numsrioal aperture and 

profile dispersion./ = Bell System Tecbnioal Jonrnal)56. k. l. 

sz. 1977. p. 49-63. b:17. 

246. EANNICHI, Y.: A félvezeto lézerek terén elért legujabb eredmé

nyek. /Reoent progress in semioonduotors lasers./ = Japanese 

Journal of Applied Physios, 16. k. 12. sz. 1977. p. 2089-2108. 

A félvezető lézerek mint fényforrások igen fontos helyet tölte

nek be az optikai hirközlésben. Áttekintés a teohnikai fejlodés

ről a kristálynövasztés az alakithat6ség és a reprodukálhat6ság 

terén. Vizsgálja a stabil rendszer működés és a karbantartás 

problémáját. 

247. CROSIGNANI, B. - PAPAS, C. H. - Di PORTO, P.: Az idofüggo terje

dés e~élete sokmódusu fényvezetokben. /Theory of 1ine-dependent 

propagation in ~timode 1ightguides./ = Journal of the Optioal 

Sooiety of America, 67. k. 10. sz. 1977. p. 1300-1307. b:8. 

248. CHOUDHARY, S. - FELSEN, L. B.: Vezetett módusuk folytonos törés

mutatóju optikai szélakban. /Guided modes in graded index opti

oa1 fibers./ = Journal of the Optical Society of Amerioa. 67. k' 

9. sz. 1977. p. 1192-1196. b:9. 
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249. l~CUSE, D.: A csato~ás~ tényezők meghatározása opt~ka~ szá~rezo

nátorra~. /Determ~nat~on or coup~~ng coerr~c~ents by means or 

a r~ber resonator./ = Journa~ or the Opt~ca~ Soc~ety or Amer~c~ 

67. k~8. sz. ~977. p. 997-~003. b:~2. 

250. ARNOLD, G. - RASSER, p.: Fé~vezető ~njekc~6s ~ézerek modu~ác~6s 

~se~kedése. /Modu~at~on behav~Our or sem~conductor ~nject~on 

~asers/ = App~~ed PhYS~CST ~4. k. 3. sz. j~. p. 255-269. ~977. 

25~. MOB~NC, J. P.: Opt~ka~ szá~as h~adástechn~~ eszközök. /F~ber 

opt~ca~ commun~cat~on dev~ces./ = App~~ed Phys~cs, ~4. k. 3. sz. 

~977. j~. p. 2~~-223. b:86. 

Az opt~ka~ ~nrormác~6átv~te~ em~ssz~6s, mod~ác~6s és detek

tá~6s eszköze~nek áttek~ntése. 

252. OGAVA, K.: A sokmódusu opt~a~ szá~as csato~6k egyszerüs~tett 

e~é~ete. /S~p~if~ed theory or the ~t~ode r~ber coup~er./ 

Be~~ System Technic~ Journa~, 56. k. 5. sz. ~977. p. 729-745. 

b:6. 

Az egyszerüs~tett e~é~etbő~ a csato~ás~ együtthat6 re~ső kor

~átját megad6 becs~és vezethető ~e, és a v~zsgá~atok szer~nt a 

osat~akoz6va~ max. 72 %-os /-~,5 dB-esi csato~ás érhető e~. 

253. PAOLI, T. L.: Changes ~n the opt~ca~ propert~es or cw /A~Ga/As 

junct~on ~asers dur~ng acce~erated ag~ng. /A ro~yamatosan mü

ködő /A~C~/As ~ézerek opt~a~ ~ajdonsága~ban bekövetkező vá~

zotások a gyors~tott öreg~tés hatására. = IEEE Jou--n~ or Quan

tum E~ectron~cs, QE ~3. k. 5. sz. ~977. p. 35~-359. b:22. 

254. MONTIERTH, M. R.: Ujabb eredmények a sokmódusu opt~i szá~ak 

gyártásában. /Recent advances ~n the product~on or ~t~ode 

opt~ca~ r~bars./ = Journa~ or E~ectron~c Mater~a~s}6. k. 3. 

sz. ~977. máj. p. 349-372, b:~4. 

58 

Az á~~and6 és a reproduká~at6 sz~~ajdonságok renntartása, az 

opt~~ cs~~~ap~tás, d~szperz~6, mérettürések, numar~s aper_ 

~üra és sz~~árdság prob~émái. A kereskede~emban beszerezhető 

egy~épcsős és ro~ytonos törésmutat6ju szá~ak t~pusa~ és je~~em-

zoi. 



255. Di YITA, P.: A fény terjedés eLmé~ete sokm6dusu optikai szá~akban. 

/Theory of propagation of ~ight in mu~timode optica~ fibers./ = 
CSELT Rapporti Tecnici)5. k. 4. sz. ~977. szept. p. 209-227, b:36. 

Fe~haszná~ja a kvázi-geometriai köze~itésen a~ap~ó haso~ósá

goto A fényforrás és az optikai szá~, a sz~ak közötti osato~ás, 

a te~jesitménye~osz~ás a szá~akban, va~amint a veszteségek ~eg

gyakoribb okainak vizsgá~ata. 

256. 'í.ID[NERY, ;. R.: Az integrá~t opt~a he~yzete és néhány mego~

dásra váró prob~éma. /Status of integrated optics and some 

unso~ved prob~ems./ = Radio Scienc~ ~2. k. 4. sz. ~977. 

p. 49~-498. 

257. BIRKHOFF, R. D. - ASHLEY, J. C. - EABBEL, J. H.H.: Fényszórás 

mikron-méretü opt~ai szá~akbó~. /Light scattering from mic ron

size fibers./ = Journa~ of-the Optica~ Society of America, 67. 

k. 4. sz. ~977. p. 564-569. b:28. 

258. YARIY, A. - NAKAMURA, M.: Period~s strukturák integrá~t op

tikai cé~ra. /Periodic structures for integrated optics./ = 
IEEE Journa~ of ~tum E~ectronios)QE-~3. k. 4. sz. ~977. 

p. 233-253. 

259. O HARA, S.: Fé~vezeto fényemittá~ó diódák, nagy fényerejü vi

~ágit6testek és ~ézerek degradáci6ja. /The degradation of 

semiconductor ~ight-emitting diodes, high-radiance ~amps and 

~asers./ = Journa~ ~f Physics, D. ~O. k. 4. sz. ~977. márc. 

~~. p. 409-430. b:54. 

A LED-ekke~ végzett kisér~eti eredmények bizonyit ják a fénydeg

radáci6s meohanizmusok fe~~épését. Ezek szennyezések vándor

~ásábó~ vagy hibaha~yekbo~ á~~. Disz~okáci6k, ha nagy sUrü

ségben vannak je~en szintén a degradáCió növekedését segit~ 

e~o. A fénydegradáci6 csökkentését szo~gá~ó megfonto~ások is

mertetése. 

260. SAMHUT, R. A.: Imp~zus diszperzió paroiá~isan gerjesztett, 

fo~ytonos indexü sz~akban. /Pu~se dispersion in partial~y

exoited graded index fibres./ = Optioa~ and Quantum E~eotronios, 

9. k. ~. sz. ~977. p. 6~-74. b:22. 
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26~. MIYAGI, M. - YIP, G. L.: A haj~itás következtében fe11épo módus 

konverzió és sugárzási veszteségek 1éposos törésmutatóju opti

kai szá1ban. /Mode conversion and radiation 10sses in a step

index optica1 fibre due to bending./ = Optica1 and Quantum 

E1ectronios, 9. k. 1. sz. 1977. p. 51-60. b:9. 

262. DAVIES, W. S.: A ~épcsős indexü sokmódusu vezetők diffuziós 

eg)~tthatói. /On optioa1 diffusion ooefficients for step-ineex 

m~timode guides./ = Optica1 and Quantum E1eotronics, 9. k. 

1. sz. 1977. p. 43-50. b:15. 

263. CHUA, S • J. - THOMAS, B.: Optikai hu11ámveze~és fé1vezető 

injekciós 1ézerekben és az integrá1t optikában. /Optica1 

waveguiding in semiconduotor injection 1asers and integrated 

optics./ = Optica1 and Quantum E1eotronios, 9. k. 1. sz. 1977. 

p. 15-32. 

264. ~!INOV, I. P. - PRESBY, H. M.: Profi1szintézis sokkomp~neü 

üveg optikai szá1akban. /Profi1e synthesis in ruu1ticomponent 

g1ass optica1 fibers./ = App1ied Optics, 16. k. 1. sz. 1977. 

p. 108-112. 

265. NORTH, D. O.: Fé1vezető 1ézerek módusje11emzői, térszerkezetek 

és veszteségei. /Theory of moda1 charaoter, fie1d structure 

and 10sses for semiconductor 1asers./ = IEEE Journa1 of Quantum 

E1entronics, QE-12. k. 10. sz. 1976. p. 616-624 b:23. 

Uj e1mé1et kia1akitása a nem egyfé1e die1ektrikumu üregekre 

nézve. Ez a 1ézer fo1yamatok uj nem1ineáris e1mé1etének meg

értésébez és baszná1atáboz e1engedbetet1en. 

266. CARPENTER, D. J. - PASK, C.: Optikai szá1 gerjesztése parciá1i

San koberens fényforrásokka1. /Optica1 fibre excitation by 

partia11y ooberent sources./ = Optica1 and Quantum E1eotronios, 

8. k. 6. sz. 1976. p. 545-556. b:17. 

267. SHORE, K. A. - ADA}!S, M. J.: A kettős heteroszerkezetü 1ézer e1-

mé1ete. - 3. A vi11amos és az optikai je11emzök. "Se1f-consistent" 

számitásai.jTheory of the doub1e heterostructure 1aser-3. e1ectri

oa1 and optica1 characteristics./ = Optica1 and Quantum E1ectro

nics, 8. k. 5. sz. 1976. szept. p. 383-391. b:13. 
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268. SHORE, K.' A. - ADAMS, M. J.: A kettős heteroszerkezetü ~ézer 

eLmé~ete. 2- A tö~téshordozó koncentrációtó~- függő törésmuta

tót tarta~azó hul~ámvezető mode~L. /Theory of the doub~e he

terostructure Laser -2. Waveguide modeL incorporating carrier 

concentration-dependent refractive index./ = OpticaL and Quan

tum ELectronics, 8. k. 5. sz. L976. ezept. p. 373-38~. b:20. 

269. DOGLIOTTI, R. - GUARDINCERRE, A. - LOVISON, A.: ~apsávi ki

egyenLités optikai szá~as digitá~is átviteLnéL./Baseband 

equalization in fibre optic digitaL transmission./ = OpticaL 

and Quantum ELectronic~ 8. k. 5. sz. ~976. p. 343-353. 

270. HIYAGI, }1. - YIP, G. L.: AhajLitás hatására feL~épő tér defor

máció és poLarizációs váLtozások ~épcsős indexű optikai szá~

ban. /FieLd deformation and poLarization change in a step

index optioaL fibre due to b.ending./ = OpticaL and Quantum 

ELectronic s , 8. k. 5. sz. ~976. p. 335-34~. b:9. 

27L. WEIDEL, E.:Sokmódusu optikai száL csatoLása GaAs Lézerhez. 

/Light coupLing probLeme for GaAs Laser-muLtimode fibre coupLing/ 

= OpticaL and ~uantum ELectronics,8. k. 4. sz. L976. p. 30~-307. 

b:6. 

272. EVE, M.: Rays and t~e dispersion in mult~ode graded core 

fibres. /Sugarak és időbeLi diszperzió sokmódusu gradiens erű 

száLakban./ = OpticaL and Quantum ELectronic~ 8. k. 4. sz. 

L976. p. 285-293. b:4. 

273. SHORE, K. A. - AD_~S, M. J.: A kettős heteroszerkezetü Lézer 

eLméLete. L- A tö~tés transzportegyenletek numerikus megoLdá

sa. /Theory of the doubLe-heteroetructure Laser-L. NumericaL 

soLution of the charge transport equations./ = OpticaL and 

Quantum ~Lectronics/8. k. 4. sz. L976. juL. p. 269-278. b:2L. 

274. STO~~, J. - EARL, H. E.: Surface effects and refLection refrac

tometry of opticaL fibres. /Felületi hatások és az optikai 

száLak refLexiós refraktrometriája./ = Optica~ and Quantum 

ELectronics, 8. k. 6. sz. L976. p. 459-463. 
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275. OLSHANSKY, R. - KECE:, D. B.: Impul.zus kiszélesedés f'olytonosan 

változ6 törésmutat6ju optikai szálakban. /Pulse broadening in 

graded-index optical f'ibers./ = Applied Optics, 15. k. 2. sz. 

1976. p. 483-491. 

276. LOVE, J. D. - SNYDER, A. W.: A Fresnel- és a Snell-f'éle törvény 

a körkeresztmetszetü sokmddusu optikai hullámvezetőre. /Fresnel~s 

and Snel11 s laws f'or the multimode optical waveguide of' circu

lar cross section./ = Journal of' the Optical Society of' AmeriC~ 

65. k. ll. sz. 1975. p. 1241-1247. b:13. 

277. KURT Z , C. N.: Skaláris és vektoriális m6dus viszonyok gradiens

indexű f'ényvezetőkben. /Scalar and veotor mode relations in 

gradient index light guides./ = Journal of' the Optical Society 

of' America, 65. k. ll. sz. 1975. p. 1235-1240. b:8. 

278. BOERS, P. M. - VLAARDINGERBROEK, H. T. - DANIELSEN, M.: Fél veze

tő lézerek dinamikus viselkedése. /Dynamic behaviour of' semi

conductor lasers./ = Eleotronic Letters, ll. k. 10. sz. 1975. 

p. 206-208. 

279. MoIN~IRE, P.: Az áthallás abszorpci6s spektrumának vizsgálata 

optikai szálak között. /Cross talk in absorbing optical./ = 
Journal of' the Optical Society of' Amerioa, 65. k. 7. sz. 1975. 

p. 810-813. b:12. 

280. NAYSER, J. - SD~MATSU, Y. - TOKIWA, H.: Tok-tipusu optikai 

hullámvezetok mag an)~gának törésmutat6 inhomogénitása követ

keztében f'ellépő m6dus csatolása és sugárzási vesztesége. /Hode 

coupling and radiation loss of' elad-type optical waveguides 

due to the index inhomogeneities of' the cora materia~./ = 
Optical and Quantum Electronics, 7. k. 6. sz. 1975. p. 481-492. 

b:l. 

281. REIDENBACH, H. D. - BODEN, F.: Nagy optikai teljesitmények át

vitelére alkalmas wüanyag optikai szálak átviteli tulajdonságai 

és kialakitási jellemzoi. /Investigation of' various transmission 

properties and launching techniques of' plastic optical f'ibres 

suitable f'or transmission of' high optical powers./ = Optical 

and Quantum Electronios)7. k. 5. sz. 1975. p. 355-3óo. b:7. 
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282. MIDWIN~ER, J. E.: The prismtaper coupLer for the excitation 

of singLe modes in opticaL transmission fibres. /Prizma-száL 

csatoLó egymódus gerjesztésére optikai száLakban./ = OpticaL 

and Quantum ELectronics, 7. k. 5. sz. L975. p. 297-303. b:8. 

283. MIDWINTER, J. E.: Terjedési módok Lencseszerü közegben. /Pro

pagating modes or a Lens-Like medium./ = OpticaL and Qnantum 

ELectronic s , 7. k. 4. sz. L975. p. 289-296. b:7. 

284. KAWAS_~I, B. S. _ JOHNSON, D. C.: Bura végződésü optikai száL 

csatoLása LED-ekhez. /BuLb-ended fibre coupLing to LED sources./ 

= OpticaL and Quantum ELectronics, 7. k. 4. sz. L975. p. 28L-288. 

b:4. 

285. MA1'SUMUR"-, H. - KITANO, T.: "Magasabb rendü aberrációvaL rendeL

kező Lencseszerü közeg geometriai anaLizise. /GeometricaL 

anaLysis of a Lens-Like medium with higher order aberration./ 

= OpticaL and Quantum ELectronics, 7. k. 4. sz. L975. 

p. 253-26L. b:9. 

286. EICKHOFF, W. - w~IDEL, Eg: Mérési eLjárás törésmutató profiL 

mérésére optikai száLaknáL. /Measuring method for the refractive 

index profiLe of opticaL gLass fibers./ = OpticaL and Quantum 

ELectronics, 7. k. 2. sz. L975. p. L03-LL3. 

287. IMA. I , H. - ASAKURA, T. _ KINOSHITA, K.: FLuctuation of Gaussian 

beams propagating through a Light.focusing gLass fibre. /Fó

kuszáLó optikai száLon áthaLadó GAUSS-nyaLábok fLuktuációja./ = 
OpticaL and Quantum ELectronics, 7. k. 2. sz. L975. p. 95-L08. 

b:LO. 

288. AR1~UD, J. A.: A mechanikai fényeLméLet aLkaLmazása az optikai 

száLakra. /AppLication of the. mechanicaL theory of Light to 

fiber optics./ = JournaL of the OpticaL Society of AmeriCa, 65. 

k. 2. sz. L975. p. L74-L8L. 0:23. 

289. MATSUHARA, M. - WATANABE, A.: GörbüLetteL rendeLkezo átviteLi 

fonaLak osatoLása és aLkaLmazása optikai iránycsatoLókra. /Coup

Ling of curved transwission Lines and appLication to optioaL 

directionaL coupLers./ = JournaL of the OptioaL Society of'Ameri~~ 

65. k. 2. sz. L975. p. L63-L68. b:9. 
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290. MATSUMURA, H.: Fo~ytonosan vá~toz6 törésmutat6ju optikai szá~ 

fénybefogási szöge. /The ~ight aooeptanoe ang~e of a graded 

index fibre./ = Optioa~ and Q~ntum E~eotronios, 7. k. ~. sz. 

~975. p. 8~-86. b:8. 

29~. STEINER, K. H.: A ~aory of ths die~eotrio mu~ti-~ayer-oora 

waveguide. /A die~ektromos többrétegü magga~ rande~kező h~

~ámvezetők e~mé~ete./ = Optioa~ and Quentum E~eotronios, 7. k. 

~. sz. ~975. p. 59-7~, b:7. 

Franoia nye~ven 

292. LA FOR IE , P. - MOULINET, M.: Digitá~is átvite~ optikai szá~akra. 

2. r. /Le dossier de ~a transmission numerique par fibres 

op~iques. 2.- Systemes de oonnexions et ohoix des oomposants./ 

= E~eotronique and App~ioations Industrie~~es, 270. sz. jun. ~. 

~979. p. 27-32, b:~. 

A osat~akoztatási rendszerek a /Ál~andó kötések: a hegesztett 

/laboratoriumi/ és a ragasztott kötések, ame~yak a helyszinen 

készithetők. E kötéstipusok vesztesége kb. 0,2 dB. b./ Oldható 

kötések, kétrészes osatlakoz6kka~. Veszteségük kb. 0,5 dB. A 

veszteségek okai és a kötések a~ka~mazási terü~etei. A kötés

je~~emz6k táb~ázata. Az a~katrészek megvá~asztási szempontjai. 

A gyárt6k jegyzéke. 

293. BENOIT, P. - ZURCHER, J. F.: Optikai kába~ek ~s osato~ó ele

mek. /Optioa~-fibre oab~es and ooup~ing e~ements./ = Teohnisohe 

Mittei~ungen PTT, 57. k. 7. sz. ~979. p. 267-76. 

Az optikai szá~ak és kábe~ek gyártásátiak kü~önböző e~járásai. 

Az összekaposo~ás prob~émái. A Cab~optio csato~ó e~emek vizs

gá~ata. 

Német nye~ven 

294. Uj fé~vezető~ézer az optikai szá~as hirköz~és részére. /Lioht

~eiter: Lasserdiode für 50 km/ = E~ektronikschau, 56. k. ~. 

sz. ~980. p. ~7. 
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A Hitachi ELP-5000 je~ü, ~,3 um-en sugárzó, 5 mW te~jesitményü 

2 Gbit/sec átvite~i sebességü ~ézerdi6da rövid ismertetése. 

295. K~ISER, M.: Optikai csat~akoz6k. /Optica~ counectors./ 

E~emtronik, 28. k. 8. sz. ~979. p. 90-96. b:~4. 

A csat~akoz6k je~entősége az optikai szá~u átvite~i rendszerek

ben. A veszteségi mechanizmus áttekintése és a gyártás során 

re~~épő nehézségek. A mego~dásokat pé~dákon i~~usztrá~ja. 

296. BLEICHER, M.: Lézerdi6dák. Je~e~egi he~yzetük és a techno~6-

gia. /Leserdioden. Stand und Techno~ogie./ = E~ectronics In -

dustry, ~O. k. 7/8. sz. ~979. p. ~5-~9. b:6. 

Az a1ka~mazott anyagok hu~~ámhossz- 8S küszöbáramsürüség-füg

gése. A ~ézerdi6dák fe~épitése. ~yártási techno~6gié~ fej~ődé

se és hatásuk a szerkezet kia~akitásra. A1ka~mazási terü~et 

hu1~ámhossz szerint. 

297. BENOIT, P.: Információátvite~ optikai száiakon. II. /Information 

by optica~ fibre II./ = E~ectro Revue, 7~. k. 17. sz. 1979. 

máj. p. 426-433. 

A svájci Cab~optic AG cég á~ta~ e~5á~~itott optikai szá~ak gyár

tástechno~6giája és a~ka~zásai. A szálak gyártása szabá~yo

zott gőzö~ögtetési reakci6va~ és ezek tu~ajdonságainak leirása. 

298. RICHARD, E. - RICHARD, G.: Az optikai szálas hirátvite~ e~vi 

a~apjai. /Die Prinzipien der optischen Nacrichtenübertragung 

mit G~asfaser~eitern./ = Fernme~de Ingenieur) 32. k. 5. sz. ~978. 

p. ~-32. b:32. 

Az optikai hirköz~és a~aptudományai. A hirátvite~i rendszer e~vi 

fe~épitése. A fényad6va~ szemben támasztctt követe~ények. A vi

~ágitó-, a ~ézerdióda és a fé~vezető-~ézer fizikája. Az optikai 

szá~ak anyaga és fe~épitése. Je~torzu~ás és a csi~~apitás. A 

rényvevőve~ szemben támasztott követe~mények. A PIN-dióda és a 

1av~ua-fotodi6da. Az információ e1ökészitése az optikai átvi-

te~hez. 
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Orosz nyelven 

299. DEDLOVSZKIJ, M. H. - KORSUNOV, I. P. - SEVCSENlW, P. P.: Sok

m6dusu optikai szálak sugárz6 terének koherencia vizsgálata. 

/Iszszledovanie kogerentnoszti polja izlucsenija mnogomodovogo 

opticseszkogo volokna./ = Radiotehnika i Elektronika, 25. k. 

5. sz. 1980. p. 481-486. b:7. 

Mérések gázlézerrel megvilágitott optikai szálakkal. A kb. 

200 m hosszu szálakon történő áthaladás után a térbeli kohe

rencia mértéke átlagosan 0,9-nél nagyobb maradt, aZ időbeli 

koherenciáé pedig kb. 0,64 volt, 

JOO. FEL' D, Sz. Ja. - FOJGEL', A. V.: Kétrétegti optikai szálak laza 

boritással. /Dvuszlojnüe opticseszkie volokna sz neplotno 

prilegajuscsej obolocskoj./ = Radiotehnika i Elektronika, 25. 

k. 4. sz. 1980. p. 67J-678. b:7. 

Kis veszteségti körkeresztmetszetü optikai szál csillapitó 

mtianyagboritással; a borit6réteg és aZ üvegszál közötti lég

rés káros hatása. 

JOl. KO~~JCSUK, V. I.: Optikai távközlési rendszerek fot6di6dás 

vevőkészülékeinek zajviszonyai. /SumoVtie harakterisztiki foto

diodnüh priemnikov szisztem opticseszkoj szvjazi./ = Izvesztija 

VUZ Radioelektronika, 2J. k. l. sz. 1980. p. J8-44. b:8. 

Ana16g jelek vételénél a vevő zajjelleggörbéit vizsgálja az át

vitt sávszélesség függvényében a fot6di6dát követő erősitő két

féle konstrukci6ja esetén. Kimutatja, hogy egy meghatározott 

határértéknél szűkebb sáv esetén a térvezérlésü tranzisztoros 

erősitő jelleggörbéje előnyösebb, mig e határértéknél széle

sebb sáv esetén a bipoláris tranzisztorokkel kialakitott erő

sitő zajjelleggörbéje kedvezőbb. Az optikai jelteljesitmény 

számitása. 

J02. MIRONOV, Jn. M. - SZEMENOV, A. Sz.: Gradiens fényvezetők fel

használása optikai szálak és injekoi6s lézerek osatolására. / 

/Iszpor zovanie gradiontnüh szvetovodov dlja szoglaszovanija 

inzsekcionnüh lazerov sz opticseszkimi vOl~nami./ = Kvantovaja 

Elektronika, 5. k. 6. sz. 1978. p. 12J7-124J. b:6. 
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Grad~ens fényvezetők ~ehetséges fe~haszná~ását v~zsgá~ja aZ 

~njekc~6s ~ézernya~áb és az egy- és sokm6dusu opt~a~ szá~ak 

között~ csato~ás j6ságának növe~ésére. K~tatja, hogy ezek

ke~ a csato~ási tényező ~.5-3.5-szeresére növe1heto. 

303. BOGDANKEVICS, O. V. - BORISZOV, N. A. - BRJUNETKIN, V. A.: 

Vá1toz6 z6náju strukturák félvezető ~ézerekben e~ektronsugaras 

gerjesztésse~. /Var~zonnüe sztrukturti v po~uprovodn~ovüh ~a

zerah sz é~ektronnüm vozbuzsden~em./ = Kvantovaja E1ektron~a, 

5. k. 6. sz. 1978. p. 1310-~3~7. b:8. 

304. ANDRIES, A. M. - BÜKOVSZKIJ, Ju. A. - SZMIRNOV, v. L.: Fény

vezető e~emek és re~~ef t~pusu d~frakc~6s ráosok AS2S3 vékony

rétegekben ~ntegrá~t opt~a~ célokra. /Fotopr~eDmüe e~ementü ~ 

difrako~onnüe resetk~ re~'efnogo t~pa v tonk~ p~enkah AS2S3 

d~ja ~ntegraDnoj opt~k~./ = Kvantovaja É~ektron~, 5. k. 

5. sz. ~978. p. ~090-1094. b:ll. 

A2-S-S3 rendszerti cholcogen~de amorf félvezetőket ~ntegrált 

opt~a~ alkalmazásokra felhaszná16 vékonyréteg hullámvezetők 

felületén komb~nált vevő-reg~sztrá16 integrált opt~~ elemek 

és rel~ef t~pusu difrakc~6s rács strüktura alkalmazhat6ságának 

v~zsgálata. 

305. ALFEROV, G. N. - GRIGOR'EV, V. A. - DONIN, V. I.: A sugárzás 

m6dus szelektálása nagyteljesitményti argon lézerekben. /Szelek

c~ja izlucsenija v moscsnüh argonovüh lazerah./ = Kvantovaja 

Elektron~a, 5. k. l. sz. 1978. p. 29-35. b:21. 

M6dus szelekc~6ra szolgá16 különbözo tipusu rezonátoroknak nagy 

aperturáju kisülési csővel rendelkező, nagy teljesitményti ar

gon lézarben történő alkalmazhat6ságának vizsgálata. 

306. ARSZENYEV, V. A. - MATVEED, I. N. - USZTANOV, N. D.: Nano- és 

mikroszekundum hOsszuságu impulzusok generálása szilárdtest 

lézerekben. /Generacija impul'szov nano- i mikroszekundnoj 

dlite1'noszti v tverdotel'nüh lazerah/Obzor./ = Kvantovaja 

Élektron~ka, 4. k. ll. sz. 1977. p. 2308-2329. b:60. 
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ÁtteKinti a Q-Kapcsolástechnikáju lézerek időjellemzőit. La
irja a szilárdtest lézerből emittált impulzus szélességének 

és alakjának az aktiv közegtől és a rezonátor paramétereitől 

va16 ;függését 6riás impulzus üzemben. 

307. NAPARTOVICS, A. P. NOVOBRANCEV, I. V. - SZTAROSZTIN, A. N.: 
Stacionárius CO lézer analitikus elmélete. IAna1itioseszkaja 

teorija sztaoionarnogo CO-lazera.1 = Kvantovaja Élektronika, 

4. k. 10. sz. 1977. p. 2125-2135. b:21. 

Egyszerü összefüggéseket származtattak le, melyek által lehe

tövé válik az emisszi6s intenzitás, lézer hatékonyság a kimenő 

spektrum javitása a kinetikus egyenletek komplex rendszerének 

megoldása nélkül. Áttekinti ugy a szelektiv, mint a nam szelek

tiv rezonátorokat. Az analitikus elmélet eredményeit összehason

lit ja a kisérleti adatokkal. 

308. PAHALQV, V. B. - CSIRKIN, A. Sz.: Fázisátmenet térben koherens 

lézersugarak formálásánál. IFazovüj perehod pri formirovanü 

prosztransztvenno-kogerentnüh puoskov v 1azere.1 = Kvantovaja 

Élektronika, 4. k. 6. sz. 1977. p. 1268-1275. b:16. 

Ismerteti a térbeli koherens sugár~ cor és a sugárzási inten

zitás I variáoi6iva1 fogla1koz6 tanulmányok eredményeit. E 

szerint követik az1" yJ-J
t 

j-"'és a 1-vll-l~ rJ3 törvé-J c= ~ .~ 
nyeket. ahol thr a veszteségi érték melynél a lézerhatás bekö-

vetkezik,~ és ~ kritikus indexek. A méréseket He-Ne lézerrel 

végezve ad6dott: o( =0,49;;; 0,5 és~= 0,9:0,2 Azc<,-ra és ~ -ra 

ad6dott értékek j6 egyezésben vannak a térbeli koherens képzö

dés elméle tével, me1y a hullám alakitáson alapul Ioc: = 0,5, 

~ = 1,01 A tapasztalati eredmények és a másodrendü fázisátmenet 

Landau-féle elmélete közötti egyezés megvitatása. 

309. BAPANOVA, H. B. - GOLu~COV, A. A. - 2EUDOVICS, B. Ja.: Indukált 

hátrasz6rás gerjesztett anizotr6piáju közegben. IVünuzsdennoe 

raszszejanie szveta nazad v szredah sz navedennoj anizotropiej.1 

= Kvantovaja É1ektronika, 4. k. 4. sz. 1977. p. 844-856. b:8. 
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310. BORISZOV, V. ü. - GLADUS, G. G. - SZTEPANOV, Ju. Ju.: Fotoioni

záoió impulzus CO2 lézerben. /Fotoion:izaoija v impul' sznom CO2-

1azepe./ = Kvantovaja Elektronika, 4. k. 4. sz. 1977. 

p. 809-814. b:16. 

311. BASZOV, N. G. - DOLININA, V. I. _ S ZUCSKOV , A.F.: Elektron 

sugárral szabályozott CO lézer emissziós karakterisztikájának 

eLméleti vizsgálata. /Teoretioseszkoe iszszledovanie generacion

nüh harakterisztik élektroionizacionnogo SZO-lazera./ = Kvan

tovaja Élektronika, 4. k. 4. sz. 1977. p. 776-782. b:ll. 

312. LANDA, P. Sz. - VÜGODIN, V. A.: A módusok önszinkronozása lé

zerekben. /0 szamoszinhronizacii mod v lazerah./ = Kvantovaja 

Élektronika, 4. k. 4. sz. 1977. p. 769-775. b:19. 

313. BELOVSZOVA, J. M. - DOBROV, B. D. - KISZELEV, B. M. stb.: A 

lézersugár emisszi6jának szögkorrekciója inhomogén aktiv kö

zeggel. /Uglovaja korrekcija izlucsenija lazera sz neodnorodnoj 

aktivnoj szpedoj./ = Kvantovaja Elektronika, 4. k. 4. sz. 1977. 

p. 751-757. b:24. 

Teleszkópos szögválasztóval rendelkező sikrezonátor és egy in

s"tabil teleszkópos rezonátor között végeztek összehasonlitást. 

A mozgó lézer zónából a sugárzáSi karakterisztika jelentős szü

kitése kezdetben teleszkópos szögválasztó rezonátor alkalmazá

sával volt elérhető. 

314. ANDRIES, A. M. - BÜKOVSZKIJ, Ju. A. _ KOLOMEJKO, É. P. stb.: 

Az integrált optika hullámvezető strukturái és funkoionális 

elemei térbeli holografikus ráos alapján As2S3 vékonyrétegben. 

/Volnovodnüe sztrukturü i funkcionar nüe élementü integra~no

optioseszkih szhem na osznove ob"emnüh golograficseszkih rese

tok v tonkih plenkah As2S3./ = Kvantovaja Elektronika, 4. k. 

3. sz. 1977. p. 629-637. b:17. 

315. BELEN\KIJ, M. Sz. - KON, A. J. - MIRONOV, V. E.: A lézernya

láb térbeli koherenciájának turbulens torzulásai. /Turbulentnüe 

iszkazsenija prosztransztvennoj kogerentnoszti lazernogo pucs

ka./ = Kvantovaja Elektronika, 4. k. 3. sz. 1977. p. 517-523. 

b:17. 



316. MAMZER, A. F. - ROGOV, V. Sz. - Ru~lJANCEV, A. Sz.: Instab~l 
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A 1egujabban k~ej1esztett opt~a~ eszközök 20 Gb~t/s-os át

v~te1t tesznek 1ehetővé kb. 40 km-es szakaszon, vona1erős~tő 

nélkül. A hul1ámhossz-osztásu mu1t~p1ex üzem 1ehetősége~. 
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Obzor, 40. k. 7. sz. 1979. p. 319-328. 

Homogén erü több- és egym6dusu opt~a~ szálak tulajdonsága~ és 

folyamatosan változó törésmutatóju többmódusu vezetök. Je11em

zö~: cs~11apitás, numer~s apertura és anyag~ d~szperz~ó. Az 

elektromágneses tér konf~gurác~ójának változása az em1~tett 

a1apt~pusokná1: a módusjellemzőkt61 és aZ eredő m6dus d~szper
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ÁJ.. talános érvényü összefüggések a l~ét összekötött szálvág fényes

ságeloszlása között a geometr~a~ v~szonyok és a csatolás~ h~-

bák /hézag, olda1~rányu eltolódás, tenge1yelhaj1ás/ hatása~nak 

f~elembevéte1éve1, a csatolt effekt~v fényteljesitmény és 

igy a csatolás hatásosságának meghatározására. A fellépő veszte

sági tényezők értékelése. 
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Beszámoló 1,3 um h~lámhosszon igen kis /0,5 dBkm- l / veszteségü, 

egymódusu optikai szál elöállitásáról és vizsgálatárÓl. Ismer

teti a szálanyag megválasztását Imag: Si02-Ge02-elegy, burko

lat: Si02/ a geometriai méreteit /magátmérö 5,0 ••• 9,5 um/, 
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a főbb veazteaégokok e~hár~tására végzett. A kb. ~ km hosszu 
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A TÉM.A.KÖR FOOA.J...MAINAK ÉRTEum:w SZÓTÁBA 

Absorpt~on - abszorpc~ó: 

Az optika~ hullámvezetoben fellépő cs~llap~tásnak aZ a része, 

amely az optika~ tsljes~tménynek hové va16 átalakulásáb6l ered. 

~Intr~s~c komponensei aZ UV és IR abszorpc~ós sávok széle~~ől 

/tails/ állnak. Extrins~c komponensei: a/ szennyezések, p. OE!~on 

és átmenet~ fémionok; b/ h~bák, pl. a term~s kezelés és nukleáris 

besugárzás eredményeként. L. még: Csillap~tás /Attenuation/. 

Acceptance angle - befogás~ szög: 

Homogén megvilágitásu hullámvezető esetén annak a kupnak a fél 

csucsszöge, amelyen belül a hullámvezetőbe becsatolt teljes~tmény a 

teljes becsatolt teljesitmén)~ek egy meghatározott része. 

NB. Az elméletileg m~~~mál~s befogási szög a f~zika~ optika alapján 

becsülhető meg: 

-3>A = ~ n> n';.. = nJz"Z 
amit néha pontatlanul a hullámvezető numerikus aperturájaként eml~ts

nek. Ebben a kifejezésben nl és n 2 az opt~kai szál tengelyében, ill. 

a burkclatban /cladding/ érvényes törésmutat6;Aa kifejezéssel def~ni-

ált kontraszt. L. még: Kr~t~kus szög /cr~tical angle/; Equ~librium ra

d~ation angle; Equ~l~br~um radiat~on pattern; Launch numer~cal aperture; 

Numer~cal aperture; Opt~cal wavegu~de; Rad~at~on angle; Radiat~on 

pattero. 

Acousto-optic - akuszto-opt~ka~: 

A fény- és hanghullám kölcsönhatásán alapuló jelenség, amelyek 

a közeg törésmutat6jának változása idéz elő. 

~ az akuszto-opt~ka~ hatást olyan eszközökben használjllic fel, ame

lyek modulál ják vagy eltéritik a fényt. 

Active laser medium - a lézer aktiv közege: 

Egy lézer belsejében lévő anyag, kristály, gáz, üveg, folyadék 

vagy félvezető, amely koherens sugárzást emittál/vagy erősit/ az 

alacsonyabb energ~áju állapotokba való indukált elektron-vagy mole

kula-átmenetek révén. Szinonima: Lézer közeg. L. még: Laser, Optical 

cavity. 
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A1igned bund Le - rendezett köteg: 

Az optikai száLak oLyan kötege, ameLyben az egyes száLak re

Lativ térbeLi koordinátáinak aZ eLoszLása a köteg mindkét végén azo

nos. Ez eLLentétes a száLak véLetLen orientáoi6jávaL, ami az optikai 

hirközLő vonaLakban aLkaLmazott kötegekre jeLLemző. 

~ Gyakran hasznáLják a "koherens köteg" kirejezést is, mint szino

nimát, de ez nem tévesztendő össze a rázis-koherenoiávaL vagy térbe

Li koherenoiávaL. Szinonima: Koherens köteg. L. még: Fiber bundLe. 

AmpLitude - ampLitud6: 

Az eLektromágneses tér viLLamos térerősségének maximáLis érté-

ke. 

AngLe or deviation - eLtéritési szög: 

Az a tiszta /net/ szögeLtérés, ameLyet egy optikai sugár szen

ved eL törőközegen vaL6áthaLadása után. 

~ A kirejezést áLtaLában prizmákkaL kaposoLatban hasznáLják, hatá

roL6 közegként Levegőt reLtéteLezve. ILyenkor az eLtéritési szög a 

beeső sugár és a kiLépő sugár között mérhető. L. még: Rerraotion. 

Angström - /A/: 

Az optikai huLLámhossz egyik /abszoLut/ egysége. 

L A LD-LOm 

~ Az Á nem SI mértékegység. 

AnguLar misaLignment Loss - heLyteLen szögbeáLLitásb6L /szöghibáb6L/ 

eredő veszteség: 

Az az optikai teLjesitmény veszteség, ameLy a rorrásnak az op

tikai huLLámvezetőhöz, a huLLámvezetőnek egy másik huLLámvezetőhöz, 

vagy egy huLLámvezetőnek a detektorhoz vaL6 optimáLis szögbeáLLitá

sát6L vaL 6 eLtérésbőL ered. L. még: Extrinsio junotion LOSSi Intrinsio 

junotion Loss; LateraL ofrset Loss. 

AntirerLeotion ooating - rerLexiómentesitő bevonat: 

Egy optikai reLüLetre reLvitt vékony dieLektrikum vagy rém 

riLm /esetLeg több iLyen riLmréteg/, ameLy osökkenti a reLüLet rer

Lexi6ját és növeLi a transzmisszi6ját jtransmittanoe/. 

~ Egy egyrétegü riLm törésmutat6jának ideáLis értéke a két oLda-
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~án ta~á~ható törésmutatók mértani közepe, vastagsága pedig a h~

~ámhossz negyedrésze. L. még: Di"ohroio f'i~ter; Fresne~ ref'~eotion; 

Ref'~eotanoe; Ref'~eotion ~oss; Transmittanoe. 

APD = Ava~anohe photodiode - ~avina f'otodióda 

Attenuation - osi~~apitás 

Attenuation ooef'f'ioient - osi~~api tási tényező / <x. / 

Attenuation ~imited operation - osi~~apitás kor~átozta működés 

Ava~anohe photodiode - ~avina f'otodióda 

Axia~ ray - axiá~is sugár /ame~y az optikai tenge~y mentén ha~ad/ 

Baoksoattering - vissza /hátra/ szóródás 

Bandpass f'i~ter - sávszürő 

Bandwidth _ sávszé~esség 

Bandwidth ~imited operatien - sáv/szé~esség/ kor~átozott működés 

Barrier ~ayer - záróréteg 

Baseband responee f'unction = Transf'er f'unotion 

Beem diamater - nya~áb átmérő 

Beem divergenoe ang~e - nya~áb dive.rgencia /széttartás szögel 

Beem spread - nya~áb nyi~ásszöge 

Beemsp~itter - nya~ábosztó 

Beamwidth - nya~ábszé~esség 

Bidireotiona~ transmission - kétirányu átvite~ 

Biref'ringent medium - kettősen törő közeg 

B~aokbody - f'eketest /ame~y töké~etesen abszorbeá~/ 

Bo~tzmann - á~~andó: k = ~,38.~O-23 J/K' 

~ = Pref'orm /optikai szá~ gyártásáná~/ 

Bound mode - domináns módus 

Brewster' s ang~e - Brewster-szög: ~ = arotg/n2/n~/ 
Brightness - /f'e~ü~eti/ fényesség, ragyogás 

~ = Fiber buf'fer 

~ : Fiber bund~e 

~ ~ Optio~ oab~e 

Cab~e assemb~y ~ Mu~tif'iber cab~e : optioa~ cab~e assemb~y 

Cavity : Optioa~ oavity 

Chemioa~ vapor deposition /cvo/ teohnique - kémiai gőz~eosapatási 

e~járás 

Chirping - gyors vá~tozás az optikai forrás emissziós hu~~ámbosszá

ban 

Chromatio dispersion - diszperzió /redundáns szinonima/ 

C~adding - bevonat /burko~at, köpeny/ 



C~adding diameter - bevonat átmérő 

C~adding mode - /tu1nyomórészt/ a bevonatban terjedő módus 

C~adding mode stripper - a bevonatban terjedő módust tör~6 

Coherence area - koherencia terület 

Coherence ~ength - koherenciahosszuság 

Coherence time - koherenciaidő 

Coherence - koherencia 

Coherent bundle = Aligned bund~e - rendezett köteg 

Coherent radiation - koherens sugárzás 

Co~limation - ko~limá~ás 

Connector - csat~akozó 

Conservation of radiance - a f~uxus ~~gmaradása 

Core - ér laz optikai szá~ ere, magjai 

Core diameter - érátméro 

Core mode = Bound mode 

Cosine emission ~ow - Lambert-törvény 

Coup~er - csato~ó 

Coup~ing - csato~ás, csat~akozás 

Coup~ing ~oss _ csato~ási /csatlakozási/veszteség 

Critica~ angle - kritikus szög; a terjedés során fe~lépo teljes visz

szaverodés határszöge /{7!14'= a..rc sL" (n,/n:z.J; ,r!..j<n:z.! 
Current - áram 

Curvature los s ~ }~crobend ~oss -haj~itási veszteség 

Gut-off frequency - ~evágási /cut-off/ frekvencia; határfrekvencia 

~ : Chemica~ vapor deposition 

Dá", D-star - detektor_je1.lemzo /.D*=A.lif/f(EP 
Dark current - sötétáram 

Degenerate wave~ide modes - elfajult illÓdusok /azonos fázis - vagy 

csoportsebességü módusok/ 

Degree of coherence - koherenciafok, láthat6ság /visibility/ 

Detectivity - detektá~at6ság /NEP reciproka/ 

Diohroic filter - alul - vagy fe~ü~átereszto /sze~ektiv/ szüro 

Diohroic mirror - szelektiven reflektá~ó tükör 

Differential mod al attenuation - a m6dusok közötti csi~lapitásbeli 

kü~önbség 

Differential moda1. delay - a m6dusok közötti kés~eltetési különbség 

Differan~ia~ quantum efficiency - differenciális kvantumhatásfok /a 

nem1.ineáris fény-áram görbe meredeksége/ 

D;~fraotion - diffrakció; elhajlás 
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D~ffraot~on ~~~ted - d~frako~6-kor~átozott 

D~ffuse ref~eot~on - d~fuz ref~exi6 

D~ode ~aser = Injeotion ~aser diode - /injeko~6s/ lézer di6da 

B~spersion - d~szperz~6 

D~stortion - torzitás 

D~stortion ~~~ted operation - torzitás kor~átozott müködés 

D~vergenoe = Beam divergenoe ang~e 

Doub~e oruo~b~e teohn~que - kett6s /dup~a/ tége~yü e~járás /opt~kai 

hu~~ámvezet6 e~6á~~~tására/ 

Driv~ng ourrant - meghajt6 áram 

Eff~oienoy = Quantum effio~enoy 

E~eotro~um~nesoenoe - e~ektro~um~neszoenoia 

E~eotro-opt~c effect - elektro-optika~ effektus /hatás/ 

Emissivity - faj~agos em~sszi6 /képesség/ 

Ecuil~brium oond~tion : Equi~ibrium mode distribut~on 

Equi~~br~um oouD~ing ~ength = Equi~ibrium ~ength 
Equ~~ibr~um ~ength - egyens~y~ hosszuság laz egyensu~~ m6duse~

osz~ás beá~lásához szükséges optika~ h~~ámvezet6 hosszuság/ 

Equi~ibrium mode distribution·- egyensu~y~ m6duse~osz~ás 

Ecu~~~brium mode d~str~bution ~ength = Equi~ibrium ~ength 
Ecui~~br~um mode simulator /EMS/ - egyens~yi m6dus e~osz~.ást szi_ 

~á~6 eszköz 

Ecu~~ibr~um rad~at~on angle - egyeasu~y~ m6dus e~osz~ásu optika~ 

hu~~ámvezető befogás~ szöge = egyensu+yi befogás i SZög 

Ecui~ibrium rad~at~on pattern - egyensulyi sugárzás~ diagram 

Ev~@oallt'·.f'1e)ld- e~enyész6 /e~to~6/ h~~ám 

Extrinsic junction ~oss - extrinzik csat~akozási veszteség Ikét kü

lönbözo átmérojü és/vagy anyagu hu~lámvezető osat~akozásáná~/ 

Far fie~d diffraction nattern - távo~ téri sugárzási diagram 

Far fiald ragion - távoli tér; távo~tér 

Ferru1e = befog6/szorit6 gyürü; pánt 

~ = Optioa~ fiber 
Fiber buffer = védő bevonat,/az egyes optikai sz~ak védelmét bizto

sitja fizikai behatások e~~en/ puffer 

Fiber bund~a = puffer nélkü~i optikai szálak kötege 

Fibar harnesa - optikai szálak,lkábelak csatlakoztatására szo~gál6 

aza~agkábel; sza~gkábel 

rihar 9ptios /FO/ - az optikai teohnol6giának egy ágai szá~optika 

~ = RadianZ power 

!2 ~ Fiber optiOB 
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Fraunho~er dir~raotion pattern = Far,~ie1d dirrraotion pattern 

Fre~e1 dirfraotion pattern ; Near fie1d dirfraotion pattern 

Frasne1 ref1eotion - Fresne1-ref1exió 

Fundamenta1 mode - a1apmódus 

Fused riber sp1ioe - 01vasztott /optikai/ szá1kötés 

Fused si1ica - amorr Si02 /Szi1iciumdioxid/ 

Gap 10ss - i11esztési veszteség /meohanikai pontat1anság miatti 

Gaussion beam - Gauss-nya1áb 

Geometrio optios - geometriai optika 

Graded index optioa1 waveguide - /~01yamatosan/ vá1tozó törésmutatóju 

optikai hu11ámvezetó 

Group index- N = wSe ... it-StU fén!SebeSség 
osoportsebess g az n törésmutatóju közegben 

Group ve100ity - osoportsebesség 

Guided mode ; Bo~nd mode - domináns m6dus 

HEaa módus ; Fundamenta1 'mode-a1apm6dus 

Hybrid mode - hibrid mddus 

~ : Injeotion Laser Diode 

Impulse response - impulzus válasz /~üggvény/; sUlyfüggvény 

Inooherent - inkoherens 

n -.ti. s!l. 
oIÁ 

Index matohing materia1s - /optikai i1lesztó anyagok; reflexi6mente

si.tó anyagok 

Index of refraction = Refractive index - törésmutat6 

Index profile - törésmutat6 profil/radiális elosztási 

Infrared /IR/ _ i~ravörös 

Injeotion fiber = Launching fiber - becsato16 szál 

Injection 1aser diode /ILD/-lézer di6da 

Insertion 10ss - beiktatási /beillesztési/ veszteség 

Integrated optioal oircuit /IOC/ - /mon01it/ integrált optikai áram

kör 

Intensity - intenzitás 

Interferenoe - interferencia 

Intermodal distortion - m6duson belüli /diszperzi6 okozta/ torzitás 

Intrinsic junction 10ss - teljes csatlakozási veszteség 

~ ~ Integrated Optioa1 Cireuit 

Ion exohange technique - ioncseré1ó e1járás 

Irradianee ; Power density - teljesitménysürüség /w/~/ 

Lambert's eosine law = Cosine emission law - Lambert-törvény 

Lambertian radiator: Lambert's eosine law 

Lambertian reflector ~Lambert' s cosine law 
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Lamb0rt~an souroe ~ Lambert\s oosine ~aw 

!:!!:!.!!: - Uzer 

Laser med~um = Aot~ve ~aser med~um 
Las~ng thresho~d - a ~ézer müködés küszöbgerjesztése 

Latera~ offset ~oss - o~d~~rányu e~térésbo~ eredo veszteség 

Launoh ang~e - beesés~ szög laz optika~ szá~ tenge~yéto~ mérve/ 

Launoh numerioa~ apertura /LNA/ - beosato~6 numer~kus apertura 

Launoh~ng f~ber - beosato~6 /optika~/ szá~ 

Leaky modes - gyengén vezetett /e~osurg6/ hul~ámok 

~ = L~ght Em~tt~ng D~ode - fényem~ttá~6 d~6da 

L~ght - fény 

L~ght ourrent ~ Photoourrent - fotoáram 

L~ght.emitt~ng d~ode = LED 

L~ght ray - fénysugár 

L~ghtgu~de t Opt~oa~ wavegn~de 

L~ne souroe - vona~forrás 

L~ne speotrum ~ vona~as spektrum 

Linear opt~oa~ e~ement or system - iineár~s optika~ e~em /rendszer/ 

L~near~y po~ar~zed /LP/ mode - ~ineár~san po~ar~zá~t m6dus 

L~new~dth - vona~szé~esség 

~ = Launoh numer~oa~ apertura 

Long~tud~na~ offset ~oss - Gap ~oss 

~ - ~eszteség 

LP mode = L~near~y po~ar~zed mode 

LPo~ ~ = Fundamenta~ mode 
Maorobend ~oss = Curvature ~oss - haj~~tás~ /görbü~et~/ veszteség 

Maroobe~ing - /makroszkop~s/ e~haj~ás laz opt~ka~ tenge~yto~/ 

makro-e~aj~ás; makro-görb~et 

Materia~ absorpt~on - abszorpo~6 

11ateria~ d~spersion - anyag /közeg/ d~szperz~6 /a törésmutat6 frek

venoiafüggése/ 

}~ter~a~ dispers~on parameter -/M/ - /anyagi/ d~szperzi6 paraméter: 

M(A.)== --1/c.CcLtf/d)")::= i../d d..2n /cJ..)..2) 
Materia~ soattering - anyagnak tulajdonithat6 szbrás; ~ 

Meohanio~ sp~ioe - meohanika~ osat~akozás /osat~akoz6/ 

Meridiona~ ray~ meridioná~is sugár /ame~y keresztezi az opt~kai 

tenge~yt/ 

Miorobend ~oss - /m~oszk6p~s/ e~haj~ás laz optika~ tenge~yto~/; 

m~kro-e~haj~ás; m~o-görbü~et 
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Microbending- az optikai hullámvezető mikroszkópikus méretü, éles 

hajlatai /görbületei/ 

Misalignment loss ~ Gap los s 

~- módus; terjedési mód 

Hode coupling - módus-osatolás 

Mode dispersion - gyakran hibásan a Hode distortion szinonimájaként 

használják 

~ lor mod al/ distortion ; Multimode distortion 

~~ - módusszürő 

Hode mixer -:: Mode sorambler 

Mode volume - módustérfogat /a terjedő módusok számai 

Modulation - moduláoió 

Monochromatio - monokromatikús 

Monomode optical waveguide = Single mode optioal waveguide - egymó

dusu optikai hullámvezető 

Multifiber cable - többerü /optikai/kábel 

Multifiber conneotor - többerü kábelosatlakozó 

Multilayer dieleotric filter - sok /több/ rétegü dielektromos szlirő 

Multimode distortion - sokmódusu torzitás /a módusok eltérő késlel

tetésébel eredő torzitás/ 

Hultimode group deIay:o Dif'ferential modal delay 

Multimode laser - sokmódusu lézer 

Hultimode optical waveguide - sokmódusu /optikai/ hullámvezető 

Hultiplexing - nyalábolás; mUltiplexelés 

~ = Numerical aperture 

Near field diffraction pattern _ közeltéri sugázási diagram 

Near field region - közti tér, közeltér 

Near fieId radiation pattern ~ Radiation pattern 

Noise equivaleat power /NEP/ - ekvivalens zajteljesitmény 

Nonequilibrium mode distribution - nem-egyensulyi móduseloszlás 

Nonlinear soattering - nemlineáris szórás 

Normalized freguency - normalizált frekvencia 

Numerical aperture /NA/ - numerikus apertura /NA = n 

Optic axis - optikai tengely /anizotróp közegekben!; 

sin .{7l / 

Optiaal axis - optikai tengely /a forgáSSZimmetrikus hullámvezető 
sZ:immetriatengelye/ nem azonos az "optio axis"-aell 

Optical blank - optikai elődarab /végső optikai mechanikai megmunká_ 
láshoz/ 

Optioal cable - optikai kábel = Optioal fiber cable 

Optioal cable assemblZ - optikai kábelszerelvény /csatlakozóval el
látva/; szerelt /optikai/ ~ 
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Qptioa~oavity - optikai üreg /rezonátor/ 

Qptioa~ oonduotor Optioa~ waveguide 

Qptioa~ oonneotor - optikai osat~akoz6 

Qptioa~ ooup~er : Optioa~ waveguide ooup~er - optikai osato~6 

Optioa~ data bus - optikai adatbusz 

Optioa~ density - optikai sürüség 

Qptioa~ deteotor - optikai detektor 

Optioa~ fiber - optikai sz!~; optikai hu~~ámvezető 

Optioa~ fiber oab~e ~ optioa~ oab~e 

Optioa~ fiber waveguide ~ optioa~ waveguide 

Optioa~ fi~ter - optikai szürő 

Optioa~ ~ink - optikai vona~ /osatorna/ 

Optioa~ path ~ength - optikai uthossz ~dS 
Optioa~ power - optikai te~jesitmény 

Optioa~ repeater - optikai ismét~ő /á~~omás/ 

Optioa~ spe o t rum - optikai spektrum 

Optioal thiokness - optikai ~stagság /vékony rétegekné~; fizikai 

vastagság x törésmutat6/ 

Ootioal waveguide - optikai hullámvezető 

Optioal waveguide oonneotor ~ /optikai/ hullámvezető osatlakoz6 

Optioa~ waveguide ooupler - /optikai/ hullámvezető osato~6 

Optioal waveguide fiber ~ optioa~ waveguide 

Optioa~ waveguide sp~ioe - optikai hu~lámvezető kötés 

Ootioa~~y aotive materia~ - optikailag aktiv anyag 

Optoe~eotronio - optoe~ektronikai 

Outpub ang~e ~ Radiation ang~e 

Paoking fraotion - kitöltési tényező /optikai szá~ötegben! 

Parabo~io profi~e - parabolikus /négyzetes/ profi~ 

Paraxia~ ray - paraxiá~is sugár 

Peak wavelength - maximum frekvenoia /nm-ben! 

Phase ooherenoe : Coherenoe 

Phase degenerate m6dus - e~fajult /azonos fázissebességü/ m6dusok 

Phase ve~ooity - fázissebesség 

Photooonduotivity - fotovezetőképesség 

Photoourrent - foto~-am 

Photodiode - fotodióda 

Photoeleotrio effeot - fotoelektromos effektus 

Photoemissive effeot - Photoeleotrio effeot 

~ - foton; fénykvantum 



.. 

Photovolta~~ effect - sugárzás hatására villamos feSZÜltséget keltő 

effektus 

Physical optics - fizikai optika 

Pigtail - /optikai/ csatlakoz6 vezeték 

PIN photodiode - PIN fotodi6da 

Planck's constant - Plank-álland6 /h=6,626.l0-34Js/ 

Plane wave - sikhullám 

~ - teljesitmény 

Power delJ.si ty -= Il:'lr.ad~ - teljesi tménysüruség 

Power-law index profil - hatvány /törésmutat6/ profil; a "graded 

index profil"-nak egy osztálya, ahol 

I'\.(r) ,::: n 1 (l-2ó (r/CL-)~) ~ i i'1f. a.. 
n (r) ::= nt.. =-n, (i-l4,)'/].; rZ"a. 

2. l 
n. , - n~ 

2n.~ 

Preform - előforma /üvegstruktüra, amelyből optikai szál húzhat6/ 

Profile - profil; törésmutat6-profil 

Profil - dispersion - profildiszperzi6 

Profil dispersion parameter Ip! - profildiszperziós paraméter: 

Profil parameter - profil paraméter 19! 

fCA) = no ;1... d Ll 
N~.él. .,IÁ 

Pulse distortion - impulzusátviteli torzitás 

Pulse duration - impulzus-hosszuság /időtartam/ 

Pulse length - gyakran hibásan használják a "pulse duration" helyett 

Pulse width - impulzusszélesség 

Q-switch - Q-kapcsoló 

Quadratic profile = Parabolic profile 

Quantum efficiency ~ kvantumhatásfok 

quantum limited operations - kvantumzaj koriátozott mül!:ödés 

quantum noise - kvantumzaj laz elektromágneses sugárzás diszkrét 

természetéből eradő zajok/ 

Radiance - fényesség (Yljt;kr/n/) 
Radiance theorem ~ Conservation of radiance 

Radiant emittance - sugárzóképesség /w/~/; az egységnyi felület ál

tal a 4~ térszögbe kisugárzott teljesitmény 

Radiant energx - sugárzó/kisugárzott energia /J-ban! 

Radiant exitance ~ Radiant emittance 

Radiant flux:Radiant power 

Radiant incidence ; Irradiance 

Radiant inteDSity - sugárzó intenzitás /csak pontforrásnál használ~ 

juk/ /W/sterad/ 
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Radiant powar - sugárzó/kisugárzott teljesitmény /W/ 

Radiation pattern - sugárzási diagram 

Radiative mode = Unb5und mode 

Radiometrx - rádiometria /a sugárzásmérés tudományai 

~ '=' Light ray 

Rayleigh soattering - Rayleigh - szórás 

Refleotanoe - reflexiótényező /a reflektált és a beeső teljesitmény 

viszonyai 

Refleotion - reflexió 

Refleotion loss - reflexi6s veszteség 

RefleotiVitx - reflektá16képesség /ritkán használatosl/ 

Refraotion - /fény/törés; refrakoi6 

Refraotive index - törésmutat6 

Regenerative repeater - regenerativ ismétlő /digitális átvitelnél/ 

Repeater ~ Optioal repeater 

Responsivity - optikai detektor jellemző je laz elektromos kimenőjel 

és az optikai bsmenőjel viszonya, a/W-ban vao'7 i//W-ban/. A "Sensi

tivity" /érzékenység/ gyakran, hibás an használt szinonimája. 

rrns pulse duration = Root mean square duration /pulse duration/ 

Rod-in-tube teohnique - /optikai szál gyárt6 eljárási 

Root-mean-square pulse duration - impulzus /hullámalak/ négyzetát-

lagban vett hosszusága V~ 

G' ::: [..J... J( t- r-l" S(t) dtJ impulzus-ampli tud6 
rrns A "'-- ....,.----~----"----

A =5s(j:)dt, 
T:::} t. sCt) dl:-

Soattering - sz6rás 

impulzus-terület; 

oentrális idő 

Self foousing fiber ~ Graded index optioal waveguide 

Semioonduotor laser : Injeotion laser 

Sensitivity - a Responsibility pontatlan szinonimája 

Shot noise - sörétzaj 

Signal - jel 

Single mode optioal waveguide - egym6dusu optikai hullámvezető 

Step-index profil: V L t/lOS e..se.te:n e.a.dirt. 
Power-law profil: lT ~ 2.,tros-1c'iJ+'1.)/'f 

g-profil paraméter 

Skew ray - axiális sugár Inem metszi az optikai tengely t/ 

Soot teohnique - /optikai szál gyárt6 eljárási 

Souroe effioiency - forrás hatásfok jegy forrás emittált optikai 

teljesitmény~nek és felvett elektromos teljesitményének~ viszonyai 
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Spatially aligned bundle - térben rendezett köteg 

Spatially coherent radiation - térben koherens sugárzás 

Specific detectivity ~D= 

Spectral irradiance - spektrális teljesitménystirüség /W/r/um/ 

Spectral line - spektrumvonal 

Spectral linewidth - spektrális vonalszélesség /a spektrális tiszta

ság mértékei 

1. deL FuJ.l wid th a t half ma .. ümum /FWHN\I 

komplex vonalak esetén nehéz használni. 

2. def. rrns width: I 

t,fl. =[150"-)..0/ s(,,-)dJ..] ~ 
megfei:lő rádiometriai mennyiség 

A =5S(i\) cO ; 

),0 = * S A sC,,-) d.i\ centrális huUámhossz 

3. def. Relative spectrial linevlidth -

relativ spektrális vonalszélesség /AA/A / 
gyakran használatos 

Spectral radiance - spektrális fényesség /lf/sterad/cm2/um adott }, 

mellett/ 

Soectral responsivity - responsivity per unit wavelength interval at 

agiven wavelength. 

Spectral window - spektrális ablak ~ Transmission window 

Spectrum -70ptieal spectrum 
Specular reflection - tükröző reflexió 

Splice ~optical waveguide splice 

Splice loss ~ Insertion los s 

Spontaneous emission - spontán emisszió 

Star coupler - /csillag/ csatoló 

Steady state condition = Equilibrium mode distribution - stacionaritás 

Step-index optical waveguide - lépcsős /törésmutató/ profilu optikai 

hullámvezető 

Stimulated emission - indukált emisszió 

Superradiance - sz~perradiancia 

Tapered fiber waveguide = Tapered transmission l~ne- a hossz mentén 

monoton változó transzverzális méretü hullámvezető 

TE mode ~ Transverse eleotric mode 

Tee ooupler - háromágu csatoló 

Temporal ooherence - időbeli koherenoia 

Temporally coherent radiation - időben koherens sugárzás 
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ThLn fLLm waveguLde - vékony réteg /fL1m/ hullámvezeto 

Threshold current - küszöbáram 

TLme coherence = tempora1 coherence 

TM mode : Transverse magnetLc mode 

To1erance fLelds - türésmezok 

Total Lnterna1 ref1ectLon z teljes /be1ső/vLsszaverodés, teljes 

refJ.exLó 

Transducer - áta1ak~tó; transzduktor 

Transfer functLon - átv~teJ.L /transzfer/ függvény 

TransmLssLon J.OS6 - /teJ.jes/ átvLteJ.L veszteség 

TransmLsSLon wLndow = SpeotraJ. wLndow 

Transm~ssLvLty - tranazmLsszLótényezo /l/m/ 

TransmLttance - átlátszó 

teJ.jes~tmény vLszonya/ 

transzmLsszL6 laz átVLtt és a beeso 

Transverse e1ectrLc /TEl ~ <El» transzverzáJ.Ls elektromos /TB/ m6dus 

Transverse magnetLc /TI4/ mode - transzverzálLe mágneses /TM/ m6dus 

Transverse offset loss = Lateral offset los s 

UltravLolet /UV/ - ultraLbolya 

Unbound mode - olyan m6dus, amelynek a teljes~tménye döntően a hulJ.ám

vezeto erén kLvü1 halad = RadLat~ve mode 

V number ; Norma1~zed frequency 

~ = Vapor Phase axLal deposLt~on 

Vanor nhase ax~a1 depoaLt~on techn~que w VAD techn~que - opt~aL hul

lámvezető elodarab gyártáSL eljárása 

Viaible spectrum - láthat6 spektrum 

Yavefront - hullámfront 

Yaveguide dLspers~on - a teljes dLszperzL6nak a hullámvezető geomet

ria~ tulajdonságait6l függő része 

Wavelength divisLon muJ.tLPJ.exing /,fDM/ - hul1ámhossz-osztásu mult~

plexelés /nyalábolás/ 

Wavegu~de scatterLng - hu1J.ámvezető sz6rása 

WeekJ.y guLd~ng optLcaJ. waveguide - opt~ai hulJ.ámvezető /amelynéJ. 

aZ ér és a bevonat törésmutat6ja között~ különbség kLcs~, rendsze

rLnt<J. %/ 
~ '" Spectral wLndow 

y counJ.er = Tee coupJ.er 
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