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1. fejezet:
Bevezetés
Az optikai anyagok egy részében inhomogén megvilágítás hatására törésmutatóinhomogenitás alakulhat ki. A jelenséget, melyet később fotorefrakciónak neveztek el,
először A. Ashkin és szerzőtársai mutatták ki LiNbO3, LiTaO3, BaTiO3 és KTN kristály
esetén 1966-ban [1], majd F. S. Chen és szerzőtársai 1968-ban tették közzé szintén
lítium-niobáttal végzett hologramtárolási és rekonstrukciós kísérleteiket [2]. A folyamat
lényege, hogy inhomogén megvilágítás hatására a kellően megvilágított térrészben
elektronok kerülnek a vezetési sávba. Ezek az elektronok termikus diffúzió, elektromos
térerősség hatására történő drift, megvilágítás hatására bekövetkező fotovoltaikus hatás
[3], vagy ezek szuperpozíciója révén makroszkopikusan elmozdulnak, majd újra
csapdába

esnek

tartományokban

valamilyen
csökken,

elnyelő
a

hibahelyen.

gyengébben

Az

erősebben

megvilágítottakban

megvilágított

pedig

nő

az

elektronsűrűség. A folyamat részletes elméletével a 2.1. fejezetben ismerkedhetünk meg.
A töltések fent leírt átrendeződése elektromos térerősség kialakulásához vezet, ami
az elektrooptikai hatás (Kerr- vagy Pockels-effektus) útján modulálja az anyag
törésmutatóját, a modulált törésmutató pedig az anyagon áthaladó fény fázisát tolja el a
hely függvényében különböző mértékben. Ily módon tehát fázishologramot, illetve
kéthullámkeverés (két, a mintára különböző irányból beeső, azonos hullámhosszúságú és
egymással koherens monokromatikus síkhullám) interferenciája révén diffrakciós
fázisrácsot lehet létrehozni.
Két, egymással szöget bezáró, koherens, kitágított lézernyaláb interferenciája
periodikus (szinuszos) térrácsot hoz létre. Fotorefraktív anyagban a rács mindkét
lézernyalábra

vonatkozóan

Bragg-diffrakciót

okoz.

Alkalmasan

megválasztott

paraméterek mellett a diffrakció során energiaátadás jöhet létre a két nyaláb között, tehát
az egyik nyalábbal, mint pumpáló nyalábbal erősíteni lehet a másik nyaláb által
hordozott jelet [4-6]. A jelenség matematikai leírását a 2.3.1. fejezetben találjuk.
Ha ezt a kéthullámkeverésként ismert összeállítást kiterjesztjük két további
koherens lézernyalábbal úgy, hogy az azok anyagból kilépő nyalábokkal ellentétes
irányban essenek be, négyhullámkeverésről beszélünk. Általában a négyből csak három
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beeső nyalábbal dolgoznak, a negyedik irányt csak kimenetként veszik figyelembe. Az
összeállítás igen sokoldalú, többek között fény- illetve képerősítőként, multiplexerként,
fázisfordító tükörként használják. Nem ismeretes viszont más kutatócsoportok arra
vonatkozó korábbi vizsgálata, hogy a négyhullámkeverés során hogyan alakul ki és
hogyan változik a moduláció pontról pontra a kristály belsejében az idő függvényében.
Együttműködő partnerem, S. Bugaychuk szerzőtársaival analitikusan és számítógépes
modellezéssel is kimutatta, hogy ha a fotovoltaikus hatás a rács kialakulására nézve
elhanyagolható a diffúzióhoz képest, továbbá ha az abszorpciót elhanyagoljuk, a
törésmutatórácsot létrehozó optikai dielektromos állandó modulációjának hosszirányú
eloszlása ugyanolyan sine-Gordon differenciálegyenlettel írható le, amilyen a
hullámcsomagok terjedését írja le nemlineáris optikai közegben, és amelynek stacioner
megoldása a szoliton-eloszlás [7]. Kimutatta továbbá, hogy az eloszlás maximuma és
annak a kristályban elfoglalt helye, valamint az eloszlás félértékszélessége a bemenő
nyalábok intenzitásának arányától és a Γ energiaátadási nyereség faktortól függ. Ezt az
elméleti megállapítást, valamint a szoliton-eloszlás alakját és kialakulását céloztam meg
kísérletileg megvizsgálni. Dolgozatom 5. fejezetében ezen a területen elért
eredményeimet mutatom be. A négyhullámkeverés matematikai alapjait és a fenti
megállapítások levezetését a 2.3.2. fejezetben olvashatjuk. A hullámkeverés során
létrejövő törésmutatórács-eloszlást a legnagyobbrészt saját fejlesztésű, a 4.2. fejezetben
ismertetett diffrakciós topográfiai összeállítással vizsgáltam.
A fotorefraktív rács illetve hologram - mely alapvetően fényérzékeny - egyes
kristályokban hőkezeléssel rögzíthető, s így fényérzékenysége megszüntethető [8, 9].
Ilyen kristály a lítium-niobát (LiNbO3) is. A rács (hologram) termikus fixálása
(rögzítése) az elektronok által keltett elektrosztatikus térerőeloszlásnak termikus
aktiváció révén elmozduló ionok terével történő kompenzációja útján megy végbe. A
kompenzáció után az újra szobahőmérsékletre hűtött anyagban erős homogén,
inkoherens megvilágítás hatására az elektronok eloszlása megváltozik – részben az
inhomogenitás amplitúdójának csökkenése, részben pedig a fotovoltaikus hatás miatti
fáziseltolódás következtében –, így az új helyzetükbe "befagyott" ionok elektromos tere
már túlkompenzálja az elektronok terét. Ily módon az eredő térerősség-eloszlás az
elektronok eredeti terének "negatív lenyomata" lesz, mely már fényre nem érzékeny, és
hosszú időn át megmarad. Kongruensen növesztett, vassal adalékolt LiNbO3 kristály
esetében a kompenzációban részt vevő ionok a kutatók nagy része – pl. [10-14] – szerint
a levegőn növesztett kristályban mindig nagy mennyiségben jelenlevő hidroxid ionokkal
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függnek össze, mégpedig az azokból származó H+ ionokkal (protonokkal) azonosak [1114]. Mindazonáltal eddig még nem volt bizonyítottnak tekinthető, hogy a kristály
mindenfajta összetétele esetében (kongruens, sztöchiometrikus, tiszta, vassal vagy más
átmenetifémmel adalékolt, stb.) csak a protonok játszanak jelentős szerepet a rögzítés
folyamatában. Erősen redukált, gyakorlatilag OH–-mentes LiNbO3 kristályban is
mutattak ki termikus kompenzációt, amit egyértelműen sikerült a Li+ ionoknak
tulajdonítani [14-16]. Intézetünkben néhány év óta igen jó minőségű sztöchiometrikus
kristályt is tudunk növeszteni, mely lehetőséget nyújtott a termikus rögzítés szélesebb
körű vizsgálatára, a kompenzáló ionok azonosítására a különböző összetétel esetén.
Kovács László és Lengyel Krisztián infravörös spektroszkópiai vizsgálatok útján
meghatározta a majdnem sztöchiometrikus (Li/Nb = 0.99) adalékolatlan LiNbO3-ban az
OH– rezgési sávok termikus relaxációs tulajdonságait, nevezetesen a relaxációs
időállandóik hőmérsékletfüggését [17, S6], mely minden esetben közelítőleg követte
Arrhenius törvényét, és az egyes sávok egymáshoz közeli termikus aktivációs energia
értékeket eredményeztek. Saját eredményeim második csoportjában vassal illetve
mangánnal

adalékolt,

kongruens

illetve

közel

sztöchiometrikus

lítium-niobát

kristályokban kéthullámkeveréssel létrehozott fotorefraktív rács termikus rögzítéséért
felelős ionok termikus, időbeli viselkedését és aktivációs energiáját határoztam meg, és
általában az OH– sávok termikus relaxációjából számított proton aktivációs energiához
igen közeli értékeket kaptam. Ezzel alátámasztottam azt a hipotézist, miszerint a
termikus rögzítésben a lítium-niobát összetételétől függetlenül – amennyiben kellő
koncentrációban jelen vannak – a protonok játsszák a fő szerepet. Ezeket az
eredményeket a 6. fejezetben részletezem. A termikus rögzítés elméleti alapjait a 2.2.
fejezetből, az alkalmazott mérési módszert pedig a 4.3. fejezetből ismerhetjük meg.
A fotorefrakció révén nem csak inhomogén megvilágítás hozhat létre törésmutatóhologramot (fázishologramot). Bizonyos feltételek mellett erős koherens homogén
megvilágítás (monokromatikus síkhullám) hatására is kialakulhat fényszórás, mely
hasonlóan jön létre egy túlvezérelt erősítőben kialakuló gerjedéshez. Bármilyen kis
törésmutató inhomogenitás, felületi reflexió, felületi vagy térfogati kristályhiba
(karcolás, zárvány, por, stb.) elegendő, hogy az önmagát erősítő folyamatot beindítsa.
Ezt a szórást nevezzük holografikus (fény-) szórásnak vagy parazita hologramok (fény-)
szórásának, esetleg fényindukált szórásnak. (A szakirodalomban még nincs teljes
összhang az elnevezésben. Gyakran előfordul még a "beam fanning" azaz a nyaláb
legyezőszerű szétterülése kifejezés is.) Bár ez az általában nemkívánatos jelenség
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tulajdonképpen több fontos fotorefraktív jelenségben, mint pl. fáziskonjugálás,
"újdonság-szűrő" (novelty-filter) közvetve alapvető szerepet játszik, magát a
holografikus szórást eddig közvetlenül még viszonylag kevesen állították a tudomány és
a technika szolgálatába [18-31] (bővebben lásd a 3.3. fejezetben). Ezt a sort
gyarapítottam saját eredményeim harmadik csoportjával, melyben a hologramok
termikus rögzítésért felelős ionok aktivációs energiájának meghatározására új módszert
fejlesztettem ki, felhasználva a holografikus szórás jelenségét. A módszer technikailag
és eszközigényét tekintve is lényegesen egyszerűbb a kéthullámkeverés módszerénél,
nem igényel rezgésmentes optikai asztalt, sem nagy koherenciahosszúságú lézert, sem
pedig költséges, igen stabil optikai elemeket. Alkalmazhatósági köre ugyan szűkebb, de
azon belül az aktivációs energia meghatározási pontosság megközelíti a hagyományos
kéthullámkeveréses módszerét. A kutatási eredmények részleteit a 7. fejezetben, a – saját
eredményként kifejlesztett – mérési összeállítás ismertetését a 4.4. fejezetben
olvashatjuk.
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2. fejezet:
Elméleti háttér
Dolgozatom fő témája a fotorefrakció, más szóval a törésmutató fény hatására
bekövetkező változása. Ezen belül egyaránt foglalkozom töltéstranszport folyamatokkal
és hullámkeveréssel, mely területek sokszor egymástól némileg elszigetelődve fejlődtek,
kialakítva saját jelölésrendszerüket, melyek – tekintve, hogy az első téma elsősorban
fizikai, míg a második jobbára matematikai – sok eltérést mutatnak egymástól. A
könnyebb érthetőség kedvéért célszerűnek láttam dolgozatomban egységesíteni a
jelöléseket, így előfordulhat, hogy azok eltérnek a hivatkozott cikkekben – beleértve
saját cikkeimet is – használtaktól. Segítségül a függelék F.1. fejezetében betűrendben
kigyűjtöttem a dolgozatban előforduló jelöléseket.
A fotorefrakció tárgyalása során a fény terjedését általában a klasszikus
elektrodinamika és annak speciális leszűkítései, mint például a geometriai optika,
anizotrop (kristály-) optika, elektromos szigetelők (dielektrikumok) optikája illetve
hullámoptika

eszköztárával

írhatjuk

le.

Az

ebben

a

közelítésben

érvényes

alapegyenletek áttekintésében a függelék F.2. fejezete nyújt segítséget.
A fény és anyag kölcsönhatásának kvantummechanikai - kvantumelektrodinamikai vonatkozását a 2.1. fejezetben bemutatott kváziklasszikus leírásmóddal vesszük
figyelembe. Itt foglalom össze az elektromos töltéshordozók és a fotonok
kölcsönhatásának elméletét és az elektromos térerősség kialakulásának mechanizmusát
is. A kristályban elmozdulni képes ionok transzportfolyamatait külön alfejezetben (2.2.
fejezet) elemzem, hiszen a látható tartományba eső fotonok szerepe az ionok
aktivációjában elhanyagolható, szemben a termikus aktivációval, mely a fotonos
gerjesztéstől lényegesen eltérő folyamat.
Végül a 2.3. fejezetben ismertetem a két- és négyhullámkeverés dinamikai
vizsgálata kapcsán felmerülő problémák matematikai modellezését. Ezzel a leírással
követhetjük nyomon az energiaátadására, optikai erősítésre, oszcillációra vonatkozó
tapasztalatok elméleti hátterét is.

7
2. ELMÉLETI HÁTTÉR
_________________________________________________________________

2.1. Fényindukált töltéstranszport folyamatok
2.1.1. Alapegyenletek
A szabad töltéshordozók az általunk tárgyalt jelenségek során háromféle módon
vándorolhatnak szigetelő kristályokban: drift, térfogati fotovoltaikus hatás illetve
r r
r
r
diffúzió útján. A teljes áram tehát: j = jdrift + jfv + jdiff . Az egyes áramok általában
helytől és időtől függnek, és vektor jellegűek.
A drift áram Ohm törvényével jellemezhető:
r
r
jdrift = σ̂E ,

(2.1)

σˆ = eµˆ e, h N e, h ,

(2.2)

ahol σ̂ az elektromos vezetőképesség tenzor, e az elemi töltés, µ̂ e, h és N e, h a
mozgékony

töltéshordozók

(elektronok

a

vezetési

sávban

vagy

lyukak

a

vegyértéksávban) mozgékonysági tenzora illetve sűrűsége. A lineáris Ohm-törvény
általában jól teljesül 1V és 1kV feszültségtartományban [32-34]. Ennél kisebb
feszültségeknél felületi kontaktproblémákkal, nagyobbaknál pedig a Joule-hő hatásával
magyarázható nemlinearitás tapasztalható több anyagnál, pl. szilleniteknél (BSO, BTO,
BGO) [33-35].
A driftet létrehozó elektromos térerősség maga is három összetevőből állhat: a
töltéshordozók inhomogenitása által generált tértöltés Esc teréből, a kívülről ráadott E(0)
elektromos térerősségből és az Epyro piroelektromos térerősségből. Utóbbi kis
hőmérsékletváltozásra közelítőleg megadható az
r
∂
P
r
r
s
Epyro = −εˆ −1
∆Tes
∂T

(2.3)

r
képlettel, melyben εˆ −1 a dielektromos tenzor inverze, Ps a spontán polarizáció, ∆T a
r
hőmérsékletváltozás és es a spontán polarizáció irányába eső egységvektor.
A térfogati fotovoltaikus áram a

β̂

háromindexes fotovoltaikus tenzor

segítségével fejezető ki:

r
1
( jphv ) i = ∑ β ijk E *j Ek + c.c. ,
jk 2

(

)

(2.4)
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ahol az alsó indexek a vektorok illetve tenzorok komponenseit jelentik egy adott
koordinátarendszerben, a csillag a komplex konjugálás jele, és a c.c. rövidítés az összeg
első tagjának komplex konjugáltját jelenti.
Végül pedig a diffúziós áram termikus egyensúlyban a következő:
r
jdiff = −QDˆ grad N e,h ,

µˆ k T
Dˆ = e,h B .
e

melyben

(2.5)
(2.6)

A képletekben Q a töltéshordozó töltése (-e, ha elektronok, és e, ha lyukak a mozgékony
töltéshordozók), D̂ a diffúziós tenzor, µ̂ e,h a töltéshordozó mozgékonysági tenzora, kB
a Boltzmann-állandó, T a kristály hőmérséklete, és e az elemi töltés.
A töltéshordozók vándorlására teljesülnie kell a Poisson-egyenletnek:
r
div (εˆE ) = ρ ,

(2.7)

és a kontinuitás-egyenletnek is:
r ∂ρ
div j +
= 0,
∂t

(2.8)

r
ahol εˆ a dielektromos tenzor, E az elektromos térerősség, ρ az elektromos
r
töltéssűrűség, j pedig az elektromos áramsűrűség.

A dielektromos tenzor – és vele együtt a törésmutató – nem csak az ω
körfrekvenciától függ. Az elektrooptikai hatás révén az elektromos térerősség is képes
modulálni:
⎛ 1 ⎞
= ∑ rijk Ek (Pockels-), illetve
2 ⎟
⎝ n ⎠ij
k

(2.9)

⎛ 1 ⎞
= ∑ g ijkl Ek El (Kerr-effektus),
2 ⎟
⎝ n ⎠ij k ,l

(2.10)

ε 0 ∆(εˆ −1 ) ij = ∆⎜
ε 0 ∆(εˆ −1 ) ij = ∆⎜

ahol rijk az r̂ háromindexes lineáris elektrooptikai tenzor komponense, gijkl pedig a ĝ
négyindexes kvadratikus elektrooptikai tenzoré. A (2.9) képletből például egytengelyű
optikai kristályban az extraordinárius törésmutató változása az optikai tengellyel
1
párhuzamos (z-irányú) elektromos térerősség esetén: ∆ne = − r333ne3 E3 .
2
A

3×3×3

komponensű

elektrooptikai

tenzor

független

elemei

szimmetriamegfontolások alapján (rijk = rjik) megadhatók egy 6×3-as mátrixban, melyek
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elemeit szokásosan rij-vel jelölik, képzési szabálya pedig a következő: r1k = r11k, r2k =
r22k, r3k = r33k, r4k = r23k, r5k = r13k, és r6k = r12k.
A fotorefraktív anyagokban bekövetkező törésmutató-változás az elektrooptikai
tenzortól és az elektromos tértől függ. Amennyiben nem alkalmazunk különösen nagy
külső elektromos teret, tipikus fotorefraktív kísérletek során az elektromos teret az
anyag belsejében csak a töltések átrendeződéséből adódó Esc határozza meg, a többi
járulék elhanyagolható. Az elektromos tértöltés térerőssége elsősorban azoktól a
mikroszkopikus folyamatoktól függ, melyek a töltések szétválását, gerjesztését,
befogását és mozgását szabályozzák. A sáv-transzport modellt [5-6] olyan standard
modellként tartjuk számon, amelyik jól leírja a fotorefraktív anyagokra vonatkozó
kísérleti tapasztalatokat. A különféle típusú anyagok és jelenségek hatékony leírására a
modellen

belül

megkülönböztetünk

egy-

illetve

kétcentrumos,

valamint

háromvegyértékes modellt, és mindegyiken

Vezetési sáv
hν 1 2 3

C–/C0
Vegyértéksáv
2.1 ábra. Az egycentrumos modell vázlata. A
vegyértéksáv és a vezetési sáv közti tiltott sávban
egy fotorefraktív centrum energianívója van jelen.
Innen gerjesztik a fotonok az elektront a vezetési
sávba (1), ahol térben elmozdulva (2) valahol egy
másik centrum befogja (3). C– és C0 a betöltött és
betöltetlen centrumok koncentrációját jelöli.

belül

szabadon

figyelembe

vehető vagy elhanyagolható az elektronok és lyukak mozgásának együttes
hatása. E fejezetben csupán az egy- és
kétcentrumos modellt szeretném vázlatosan bemutatni. A továbbiakban –
csak a legtipikusabb geometriát figyer
lembe véve – k legyen az optikai tengellyel (z) párhuzamos, a lyukvezetést
pedig hanyagoljuk el, mivel az általunk
vizsgált anyagoknál az elektronvezetés
dominál.

2.1.2. Az egycentrumos modell
Az egycentrumos modellben (2.1 ábra) a vegyértéksáv és a vezetési sáv között
elhelyezkedő tiltott sávban egyetlen fotorefraktív centrumot feltételezünk, melynek két
vegyértékállapota lehetséges. A centrum alacsonyabb vegyértékállapotban donorként
(betöltött csapdaként), magasabb vegyértékállapotban akceptorként (üres csapdaként)
viselkedik. A donor állapot elektront képes leadni, az akceptor állapot pedig felvenni
(befogni). A donorról az elektron mind termikusan, mind foton által gerjesztve átjuthat a
vezetési sávba. Itt diffúzió, drift vagy fotovoltaikus hatás révén térben elmozdulhat, míg
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egy másik, akceptor állapotban levő centrum be nem fogja. Az elektrongenerálási arány
G = (sqI + β)(C – C0), ahol s a foton elnyelési hatáskeresztmetszet, q a foton elnyelés
általi szabad elektron gerjesztés kvantumhatásfoka, I a fény intenzitása, β a termikus
gerjesztési arány, C az összes (betöltött és betöltetlen) fotorefraktív centrum száma, C0
pedig az ionizált donorok (üres csapdák, akceptorok) sűrűsége. A rekombinációs arány
W = rNeC0, ahol r a rekombinációs együttható, és Ne a szabad elektronok sűrűsége a
vezetési sávban. Így
dC 0
= (qsI + β )(C − C 0 ) − rC 0 N e
dt

(2.11)

Figyelembe véve a (2.8) kontinuitás-egyenletet,
e

r
d
N e − C 0 + div j = 0 ,
dt

(

)

(2.12)

r
ahol j az áramsűrűség. A teljes áramsűrűség
r
r
r
j = eµˆ N e E + µˆ k BT grad N e + sqI (C − C 0 )eLfv ,
(2.13)
r r r
r
ahol E = E sc + E0 a teljes elektromos térerősség, és Lfv a fotovoltaikus drift vektor, azaz
az elektronok átlagos elmozdulás vektora. A Poisson-egyenlet pedig ebben a modellben
a következő alakú:

r
div (εˆE ) = e C 0 − N e − C .

(

)

(2.14)

Tételezzünk fel, hogy a fotorefraktív anyagra két monokromatikus síkhullám
interferenciaképe esik. Legyen a belépő sík az (x, y) sík, a beesési merőleges z irányú, az
interferencia-vonalak pedig x irányúak. Jelölje Is az egyik hullámnyaláb (jel nyaláb)
intenzitását, és Ir a másikét (referencia nyaláb). Ekkor a két nyaláb interferenciaképe
rögzített y mellett I(x) = I0(1 + m cos Kxx), ahol I0 = Is + Ir a teljes intenzitás,

r r r
Ir Is r r
(er es ) a moduláció foka, K = k s − kr a diffrakciós rács térfrekvenciaI0
r
r
r
r
vektora, k s és k r , illetve es és er pedig rendre a jel- (s) illetve referencianyaláb (r)
m=2

hullámszám-vektora illetve polarizációs irányának egységvektora. Tekintsük azt az
r
r
esetet, amikor Is << Ir. Ekkor m << 1 is fennáll. Ebben a közelítésben C0, Ne, j és E
mennyiségek térbeli változása is kicsi, és azok felírhatók térbeli Fourier-soruk nullad- és
elsőrendű tagjával [36-37]:

rr
C 0 = C00 + C10 exp iKr

( )

(2.15)
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rr
N e = N e 0 + N e1 exp iKr
rr
r r r
j = j0 + j1 exp iKr
r r
r
rr
E = E0 + Esc exp iKr .

( )
( )
( )

(2.16)
(2.17)
(2.18)

Feltevésünk szerint az elsőrendű tagok sokkal kisebbek, mint a nulladrendűek.
Tegyük fel továbbá, hogy a sötétvezetés elhanyagolható a fotovezetéshez képest; hogy a
fotorefraktív centrumoknak csak kis része ionizált, azaz C0 << C; és hogy az intenzitás
kicsi, azaz Ne << C0. Figyelembe véve feltevéseinket, helyettesítsük be a (2.11 - 2.14)
egyenletekbe a (2.15 - 2.18) egyenleteket. Az egyenletrendszer megoldása Esc-re:

[

] ( )⎤ ,
⎥

r r
rr
⎡ − imE q E d − i (E0 + E fv )
r
E sc (r ) = e Kr Re ⎢
exp iKr
⎢⎣ E q + E d − i (E 0 + ζE fv )

(2.19)

⎥⎦

r r
r
ahol ζ = C00 /C az anyag redukciós fokát jellemzi megvilágítás nélkül, eKr = K / K az
interferenciarács egységvektora, Ed és Eq pedig a diffúzió- illetve csapda-limitált
r
térerősségek, melyeket a következőképpen definiálunk: Ed = K k BT / e , és
r
E q = eCeff /(ε K ) , ahol Ceff = C − C00 C00 / C az effektív csapdasűrűség. A (2.19)

(

)

egyenlőség jobb oldalán a tört valós része a lokális fotorefraktív rácsra, a képzetes pedig
a nem lokálisra vonatkozó tértöltés. A tértöltés térerőssége nem haladhatja meg az mEq
értéket, melynél minden csapda betöltött állapotban van a sötét tartományokban. Így a
létrehozható

legnagyobb

tértöltés-térerősség

az

anyagi

állandóktól

és

az

interferenciarács periódusától függ.
Nézzük meg még azt az esetet, mikor a fotovoltaikus hatás elhanyagolható. Ekkor
a (2.19) egyenlet – valós formalizmussal – a következő alakot ölti:
r r
r
r
Esc (r ) − E0 = − meKr

2
2
2
rr
rr
r r E q E d + E q E d + E q E0
cos
K
r
m
e
sin Kr . (2.20)
−
2
2
2
K
2
( E q + E d ) + E0
(Eq + Ed ) + E0

Eq2 E0

( )

( )

Ha pedig a külső elektromos tér E0 = 0, akkor
rr
r
r EE
Esc (r ) = − mekr q d sin Kr .
Eq + Ed

( )

(2.21)

Láthatjuk, hogy ha nincs külső elektromos tér, akkor a tértöltés térerősségét Eq és Ed
közül a kisebbik limitálja.
Az

egycentrumos

modell

jóslatai

a

LiNbO3:Fe

kristálynál

tapasztalt

eredményekkel kitűnő egyezést mutatnak folytonos lézerrel végzett kísérleteknél, ha az
intenzitás nem lépi túl a 106 W/cm2 értéket.
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2.1.3. A kétcentrumos modell
A

négyzetcentiméterenkénti

több

megawatt

intenzitás

esetén

tapasztalt

fotorefraktív folyamatok leírására az egycentrumos modell már nem mindig ad kielégítő
eredményeket. A kétcentrumos modell az előbbi továbbfejlesztése, feltételezve egy
további fotorefraktív centrumot, melynek energianívója nem azonos az elsőével [38].
Az alacsonyabb energiájú centrumot mély, míg a magasabbat sekély csapdának
nevezzük, melyek sűrűségét jelölje rendre C1 és C2. A tértöltés térerősségének
egyensúlyi egyenlete a következőképpen alakul:

E sc = −imE d
EQ = Eq + Eqs =

ahol

e

r
1
Rtc I , K ,
1 + E d / EQ

( )

(

r C
ε rε 0 K

eff
1

+C

eff
2

)

(2.22)

(

)

⎡ C100 C1 − C100
C (C − C20 ) ⎤
=
+ 20 2
r ⎢
⎥
C1
C2
ε rε 0 K ⎣
⎦
e

a mély (Eq) és sekély (Eqs) csapdákra vonatkozó csapdalimitáló térerősségek összege,
C2eff , C2 és C20 az effektív, összes és betöltött

Vezetési sáv
hν
C1– /C10

hν
C2– /C20

Vegyértéksáv
2.2. ábra. A kétcentrumos modell. A tiltott sávban
két
különböző
fotorefraktív
centrum
energianívója van jelen. C1 jelöli a mély, C2 a
sekély csapdák koncentrációját, Ci– és Ci0 a
betöltött és betöltetlen centrumok koncentrációja.

sekély csapdák sűrűsége, C1 és C100 az összes
donorok, illetve ionizált donorok sűrűsége a
mély csapdákban, és Rtc egy korrekciós
faktor,

mely

az

intenzitástól

és

a

térfrekvenciától függ. A modell segítségével
olyan problémás jelenségeket sikerült már
megmagyarázni, mint pl. a fényindukált
abszorpcióváltozást (fotokrom hatást) [39], a
fotovezetés-méréseknél tapasztalt anomáliákat [40, 41] vagy a sekély csapdák szerepét a
töltéstranszportban [42].

2.2. Ionok termikus aktivációja és a hologram rögzítése
2.2.1. Alapegyenletek
Eddig az elektronok illetve lyukak transzportjával foglalkoztunk. Térjünk most át
az ionok vándorlásának kérdéseire. A hologramok lítium-niobátban történő termikus
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rögzítése szempontjából – mint azt a bevezetőben is olvashattuk – az ionok termikus
gerjesztése és diffúziója alapvető szerepet játszik.
Bár a következő gondolatmenet értelemszerű helyettesítésekkel bármilyen ionra
alkalmazható, a továbbiakban az egyszerűség kedvéért tekintsük úgy, hogy csak a
protonok mozgékony ionok. A protonok transzportjának alapegyenletei a következők:
r
∂N
div j H = −e H , és
∂t
r
r
j H = eµˆ H N H E − eDH grad N H ,

(2.23)
(2.24)

r
ahol j H a protonok áramsűrűsége, NH a protonsűrűség, µ̂ H a protonok mozgékonysági
r
tenzora,
E
a
töltéseloszlás
által
létrehozott
elektromos
térerősség,

[

DH = DH 0 exp − E A( H ) /(k BT )

]

a

protonok

effektív

diffúziós

állandója,

DH0

a

protondiffúziós pre-exponenciális faktor, E A(H ) pedig a protonok aktivációs energiája.

2.2.2. Elsőrendű egyenletek
Az egyik dimenzió szerint térben közel periodikus megvilágítás esetében általában
célszerű a változókat Fourier-sorba fejteni, és az elsőnél magasabb rendű tagokat
elhanyagolni [43]. Ez akkor tehető meg, ha a mintázat modulációja m<<1. Ebben a
közelítésben a mintázat adott K térfrekvenciájú komponense mellett definiáljuk az FK
effektív hajtóerőt:
FK =

dC K0
+ γ c (1 + ξ e )C K0 + γ e N H( K ) ,
dt

[

(2.25)

]

ahol γ e az effektív relaxációs arány: γ e = γ e 1 + K 2 De / (rC 0 ) , γ e =
arány, ξ e =

eµ e N e

ε

a relaxációs

E fv C 0 γ efv
Ed
−i
normálási paraméter,
Eq
Eq C γ e

[

]

N e = (qsI + S T 0 exp − E A( D ) / k BT )(C − C 0 )/ (rC 0 ) az átlagos elektronsűrűség, E A( D )
a donorok termikus aktivációs energiája, ST0 a donorok egységnyi idő alatti
ionizációjának elvi valószínűsége igen magas hőmérsékleten (pre-exponenciális faktor),
és C 0 az átlagos üres csapdasűrűség. A protonok mozgására felírt hasonló kifejezésnek
termikus egyensúlyban nullának kell lennie:
0=

dN H( K )
+ γ H C K0 + γ H (1 + ξ H )N H( K ) ,
dt

(2.26)
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ahol γ H =
Ed =

Kk BT
e

eµ H N H

ε

a proton relaxációs arány, ξ H =

diffúziólimitált térerősség, Eq =

térerősség, E fv =

L fv rC 0

µe

eCeff

εK

E d Ceff
Eq N H

normálási paraméter,

szaturációs vagy csapdalimitált

pedig fotovoltaikus térerősség.

A (2.25) jobb oldala, az effektív hajtóerő kifejezve a fentiekből:
FK = −i

E fv + iEd
m
Ceff γ efv
.
2
Eq

(2.27)

Az egyenletrendszert a megoldásához ki kell egészíteni a kísérletre vonatkozó kezdeti
feltételekkel. Megadható elvileg bármilyen elrendezésű fixálási kísérlet, így pl. a
kidolgozási folyamatra, illetve a fixált hologram élettartamára vonatkozó vizsgálatok is.
A (2.26) és (2.27) egyenletek szerkezete jelzi, hogy ha FK = 0, akkor az időben változó
fizikai mennyiségek időfüggése két exponenciális módus szuperpozíciójával írható le:

[

egy gyorsabb (1 − exp − Γ f t

])

és egy lassabb (1 − exp[− Γs t ]) taggal. Mivel a legtöbb

esetben az elektronokra illetve protonokra vonatkozó normálási paraméter ξe illetve ξH
kicsi, általában jó közelítés a
Γ f = γ e + γ H illetve a Γs =

γ eγ H
(ξ e + ξ H ) .
γe +γ H

(2.28)

Egyhez közeli moduláció esetén a Fourier-sor nem helyettesíthető lineáris
közelítéssel. Ezenkívül a modell abban az esetben sem alkalmazható, ha nagyon hosszú
ideig történik a fixálás magas hőmérsékleten, mivel ekkor akár a csapdák, akár az ionok
koncentrációjának telítése limitálhatja a kompenzációs folyamatot.

2.3. A csatolt hullámok elmélete
Vastag holografikus rácsokra elsőként H. Kogelnik írta fel a csatolt hullámok
elméletét 1969-ben [44]. Az elmélet alapján D. L. Staebler és J. J. Amodei 1971-ben
kéthullámkeverés esetére kiszámolta az energiaátadást a nyalábok között, figyelembe
véve a két beíró lézernyaláb közötti csatolást, valamint a kiolvasó nyaláb és a diffraktált
nyaláb közötti interferenciát [4].
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2.3.1. A kéthullámkeverés
Vizsgáljunk két, θ szöggel szimmetrikusan beeső hullámot, melyek egy
l =λ/(2sinθ) periódusú rácsot hoznak létre a kristályban. Feltételezve, hogy a beíró
nyalábok a már beírt rácsra vonatkozóan pontosan kielégítik a Bragg-feltételt, a
jelnyaláb ES és a referencianyaláb ER térerősségére

E R = E R ( z ) exp{− i[(2π cosθ / λ ) z + (π / l ) x]}, és

(2.29)

E S = E S ( z ) exp{− i[(2π cosθ / λ ) z − (π / l ) x]}

(2.30)

felírhatjuk, hogy
dE S ( z )
dE R ( z )
= −iKE S ( z ) illetve
= −iKE R ( z ) ,
dz
dz

(2.31)

ahol K = π∆n / λ cosθ , és ∆n a törésmutató-rács amplitúdója. A differenciálegyenletek
általános megoldása
E R ( z ) = ae iKz + be − iKz

(2.32)

E S ( z ) = − ae iKz + be − iKz

(2.33)

alakú. Az a és b együtthatók a határfeltételekből határozhatók meg z = 0 esetén,
melyeket az általánosság sérülése nélkül megadhatjuk pl. ER(0) = 1 és ES(0) = Ae–iϕ
alakban. Ekkor az egyes nyalábok amplitúdója
E R ( z ) = cos( Kz ) − iAe − iϕ sin( Kz ) és

(2.34)

E S ( z ) = −i sin( Kz ) + Ae − iϕ cos( Kz ) ,

(2.35)

az intenzitása pedig
I R ∝ E R = cos 2 ( Kz ) + A 2 sin 2 ( Kz ) − A sin( 2 Kz ) sin ϕ , és
2

I S ∝ ES

2

(2.36)

= sin 2 ( Kz ) + A 2 cos 2 ( Kz ) + A sin( 2 Kz ) sin ϕ .

A beírás folyamata közbeni csatolást, valamint az egyes nyalábok közti energiaátadást –
az egyszerűség kedvéért egyenlő intenzitások, azaz A = 1 mellett – a következő
egyszerűsített formában láthatjuk legkönnyebben:

I R = 1 − sin(2 Kz ) sin ϕ , és

(2.37)

I S = 1 + sin(2 Kz ) sin ϕ ,

(2.38)

a fotorefraktív hatás szempontjából leglényegesebb összintenzitás pedig:
I teljes ∝ E R + E S

2

= 2{1 + cos[(2π / l )x ]}.

(2.39)

Mint a 2.2.1. pontban láthattuk, a töltések átrendeződése háromféle folyamat útján
történhet: diffúzió, drift és fotovoltaikus hatás révén.
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Ha a közegben csak diffúzió útján mozdulhatnának el a töltések, és csak a beírás
kezdeti szakaszát vizsgáljuk, amíg a betöltött centrumok sűrűsége nem változik
jelentősen, és a szabad töltéshordozók sűrűsége arányos marad a fény intenzitásával,
vagyis N e ∝ 1 + cos[(2π / l )x ] , továbbá feltesszük, hogy a töltésátrendeződés által
gerjesztett elektromos térerősség még nem befolyásolja jelentősen a töltések mozgását,
a

törésmutató

modulációja

a

z

koordináta

függvényében

arányos

lesz

az

áramsűrűséggel, ami pedig az intenzitás gradiensével arányos. Ebből adódóan az
intenzitás eloszlása és a törésmutató modulációja között π / 2 fáziseltolódást kapunk:

ϕ = π / 2. A (2.37-2.38) egyenletekben tehát ekkor maximális energiaátadás történik a
nyalábok között. Ezt az esetet nem lokális fotorefraktív válasznak, a rácsállandó
negyedével eltolt törésmutatórácsot pedig nem lokális rácsnak nevezzük.
Maradjunk a fenti feltételek mellett, de most diffúzió helyett csak a homogén
külső elektromos tér generálta drift hatását vegyük figyelembe. Ebben az esetben az
áramsűrűség arányos a fényintenzitással, tehát a törésmutató modulációja szintén az
intenzitással lesz arányos. Így tehát most ϕ = 0, ami a (2.37-2.38) egyenletekben éppen
nullázza az energiaátadást.
Hasonló a helyzet abban az esetben is, mikor csak a fotovoltaikus hatást vesszük
figyelembe, tehát amikor nem alkalmazunk külső elektromos teret, jóllehet ekkor az
elektromos térerősség nem homogén, ezért a törésmutató modulációjában a magasabb
térfrekvenciájú tagok is számottevőek.
Érdemes itt megjegyezni, hogy azoknál az anyagoknál, amelyeknél az anomális
diszperzió illetve a belső polarizáció dominál az elektrooptikai hatással szemben, a
törésmutató modulációját nem az elektromos térerősség inhomogenitása, hanem a
csapdák betöltöttségének inhomogenitása okozza, ezért a fenti gondolatmenet épp
ellentétes eredményt ad mindhárom töltésátrendeződési folyamatra [4].
A vastag kristályban kéthullámkeverés során kialakult diffrakció intenzitásának a
törésmutatórács ∆n amplitúdójától való függését egyetlen, Bragg-szögben (θ) illesztett
nyaláb (kiolvasó nyaláb) esetén pedig az

⎡ αd ⎤ 2 ⎛ π∆nd ⎞
sin ⎜
I diffr = I 0 exp ⎢−
⎟
⎣ cos θ ⎥⎦
⎝ λ cos θ ⎠

(2.40)

Bragg-diffrakciós képlet írja le, ahol α az abszorpciós állandó, d a közeg vastagsága, λ
pedig a fény vákuumbeli hullámhossza.
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2.3.2. A négyhullámkeverés
Vizsgáljuk meg most a négyhullámkeverés

c

esetét,
I4

I1

melyben

két-két,

egymással

ellentétes

irányban haladó, θ szögben beeső nyaláb van jelen,
szimmetrikusan a beesési merőlegesre és egy, a

I2

I3
x 0

d

síkkal párhuzamos tengelyre is [7, S2]. Számozzuk
meg a nyalábokat a 2.3 ábra szerint. Írjuk fel az n-

z

edik nyaláb komplex amplitúdóját

2.3. ábra. A négyhullámkeverés
transzmissziós geometria mellett. A
c vektor jelzi a kristály optikai (és
poláros) tengelyét. A rácssíkok nem
lokális válasz esetén negyed
rácsállandóval eltolódnak a pozitív c
irányba (szaggatott vonalak).

An = an (t , z ) exp[iϕ n (t , z )] (an valós)
alakban.

Ez

az

általánosított

amplitúdó

elektromos térerősséggel arányos, és

az

2

An = I n .

Feltételezve, hogy mind a négy nyaláb extraordináriusan polarizált, és hogy
transzmissziós geometriát használunk, továbbá csak nem lokális fotorefraktív választ
figyelembe véve a következő egyenletrendszert kaphatjuk [S2]:

∂A1 / ∂z = −iδεA2
∂A2* / ∂z = iδεA1*

(2.41)

∂A3* / ∂z = −iδεA4*
∂A4 / ∂z = iδεA3
és

∂δε / ∂t = i

Γ

τ0

(A A
1

∗
2

)

+ A4 A3∗ − δε / τ 0 ,

ahol τ0 a rács relaxációs időállandója, |δε| a rács amplitúdója (a dielektromos állandó
modulációjával arányos, de az általánosított amplitúdó miatt más dimenziójú),

δε (t , z ) = ∆ε (t , z ) exp[iΨ ′(t , z )] , ahol ∆ε(t, z) = –iδε(t, z) az eltolt rács, és Γ az erősítési
nyereség: Γ = −π ⋅ r33 ne3 Esc [λ cos θ ] . Feltesszük még, hogy teljesül a fázisillesztés, azaz
r
r r r r
r
r
az n-edik nyaláb kn hullámszám vektorára teljesül a k1 − k 2 = k 4 − k3 = K , ahol K a rács
−1

térfrekvencia vektora.
Bevezetve a τ = t/τ0 normált időváltozót, az u (τ , z ) = ∫ ∆ε (τ , ζ ) dζ új változót,
z

mint a z-irányú fényindukált optikai úthosszváltozást, és szétválasztva a (2.41)
egyenletrendszert az amplitúdók és a fázisok u-szerinti deriválásával (a részleteket lásd
[S2]-ben), egy sine-Gordon differenciálegyenletet kapunk u(τ, z)-re:
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∂ 2u ∂u
+
= R sin( 2u + α ) ,
∂τ∂z ∂z

0,6

ahol

⎢∆ε⎢/ Γ

0,4

R

és

α

meghatározható

a

(2.42)
határfeltételekből

paraméterek.

A

differenciálegyenlet stacionárius megoldása

0,2

tg (u ) = exp( 2ΓCz + p ) ,
amiből ∆ε =

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

z/d

2.4. ábra. A sine-Gordon egyenlet megoldása, mint jellegzetes szoliton görbe (Γ-val
normálva): C / cosh (2ΓCz + p).
A grafikonon Γ = 6, C = 0.5, és p = –3.

2

2

2

2

A

ΓC
,
cosh (2ΓCz + p )

(2.44)

ahol C és p szintén a határfeltételekből
kiszámolható paraméterek:
C=

H = A2 + A4 − A1 − A3 .

(2.43)

p

1
2
H 2 + 4(a1a 2 + a3 a 4 ) ,
2

paraméter

∆ε ( z = 0 ) = a1 (0 )a 2 (0 ) cos[Φ 1 (0 )] + a 3 (0) a 4 (0) cos[Φ 2 (0 )] =

szintén

megkapható

ahol
a

ΓC
és
cosh ( p )

∆ε ( z = d ) = a1 (d )a 2 (d ) cos[Φ 1 (d )] + a3 ( d ) a 4 ( d ) cos[Φ 2 (d )] =

ΓC
cosh (2ΓCd + p )

határfeltételekből, ahol a1(0) = a10, a2(0) = a20, a3(d) = a3d és a4(d) = a4d a bemenő
nyalábok amplitúdója, Φ1(0) = Φ10 és Φ2(d) = Φ2d a bemenő nyalábok
fáziskülönbségének a rácshoz viszonyított fázisa (Φ1 = ϕ1 - ϕ2 - ψ' és Φ2 = ϕ4 - ϕ3 - ψ'),

a1(d), a2(d), a3(0), a4(0), Φ1(d) és Φ2(0) pedig a kimenő nyalábok amplitúdója illetve
relatív fáziskülönbsége. A kimenő nyalábok adatai és a p paraméter értéke
meghatározható a bemenő nyalábok adatai, valamint Γ és C ismeretében [S2].
A 2.44 függvény grafikonja jellegzetes szoliton görbe (2.4. ábra). Az elmélet
jóslata szerint, ha mind a négy beíró nyaláb intenzitása egyenlő, akkor a görbe
maximuma a kristály közepén helyezkedik el, míg ha pl. I1-et lecsökkentjük, akkor balra
tolódik. A fentiekből következően az egyes beíró nyalábok intenzitásának és az erősítési
nyereségfaktornak a változtatásával módosítani lehet a maximum nagyságát és
félértékszélességét is.
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3. fejezet:
Irodalmi áttekintés
3.1. A négyhullámkeverés irodalmi háttere
Saját kutatási eredményeim első csoportja a négyhullámkeveréssel létrehozott
fotorefraktív

rács

térbeli

szerkezetének

vizsgálatához

kapcsolódik.

Maga

a

négyhullámkeverés, mint az optikai erősítők, fázisfordító tükrök, optikai kapcsolók és
multiplexerek alapja tengernyi szakirodalmat tudhat maga mögött. Ugyanakkor a
hullámkeverés során kialakuló fotorefraktív rács térbeli szerkezetét és kialakulásának
időbeli lefolyását még kevesen vizsgálták.
A korábbi munkák közül a legfontosabbak közé sorolhatjuk M. Cronin-Golomb és
szerzőtársai 1984-ben közzétett munkáját [45], melyben egyrészt lineáris abszorpciós
modellel gyengítetlen pumpáló nyaláb közelítés esetére, másrészt elhanyagolt
abszorpció mellett, de a gyengítetlen pumpa közelítés nélkül is megoldották a
négyhullámkeverés differenciálegyenleteit transzmissziós és reflexiós geometriára
egyaránt. A megoldásból fontos következtetéseket sikerült levonniuk a fázisfordító
tükrökre, megmagyarázva a reflexiókat és a küszöbeffektust. Eredményeiket kísérletek
sorával is demonstrálták. Hasonlóan fontos munkával állt elő A. A. Zozulya és V. T.
Tikhonchuk [46] is, akik a problémát drift-diffúziós nemlineáris mechanizmus és
mesterséges komplex csatolási állandó mellett oldották meg. Ők a nemlineáris gyűrűrezonátor elrendezésre vonatkozó négyhullám-kölcsönhatási modellt is elemezték.
Részletes stabilitási vizsgálatokat is végeztek, és meghatározták a nemlinearitásból
adódó instabil tartomány határait [47-48]. B. Fischer és szerzőtársai 1989-ben áttekintő
tanulmányt készítettek a fotorefraktív oszcillátorok kutatásáról, beleértve az elméletet,
kísérleteket és alkalmazásokat [49], S. Odoulov pedig szerzőtársaival részletesen
összefoglalta és elemezte a négyhullámkeverés dinamikai modelljeit [50].
A továbbiakban Ping Xie és szerzőtársai [51] különböző komplex csatolási
állandók és változó fázistolás figyelembevételével, W. Krolikowski és szerzőtársai [52]
lineáris stabilitás-elemzéssel illetve a nemlineáris egyenletek idő szerinti integrálja
segítségével végzett stabilitási vizsgálatokkal, J. M. Heaton és L. Solymar [53] az

3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
20
______________________________________________________________________
energiaátadásnak a kettőstörést, optikai aktivitást és abszorpciót is figyelembe vevő
időfüggő megoldásaival fejlesztette tovább az elméletet és a numerikus megoldási
módszereket. Hasonlóan A. Bledowski és szerzőtársai az optikai fázisfordítás
időfüggésének és optikai instabilitásainak vizsgálatával [54], V. V. Eliseev és kollégai
pedig a fázisfordítás közben gyakran kialakuló görbült fényút magyarázata kapcsán
finomított modellel [55] vitték előre a négyhullámkeverés elméletét.
Fontos mérföldkő volt M. Jeganathan és kollégái kéthullámkeverésre vonatkozó
munkája [56], melyben levezetik a vastag törésmutatórács amplitúdójának térbeli
eloszlását, és annak időbeli változását és terjedését – egyelőre csak a törlés folyamatára.
A leírást M. R. Belic és kollégái kiterjesztették a fázisfordító tükör geometriájára is
[57]. Ezt is felhasználva J. Leonardy és kollégái 1996-ban részletes elemzést végeztek a
kettős fázisfordító tükör kétféle viselkedéséről: az erősítésről és az oszcillációról,
különös tekintettel a kettő közti küszöbállapot dinamikájára [58]. Ők két független
numerikus módszert is felhasználtak a vizsgálathoz. Szerzőtársam S. Bugaychuk két
másik kutatóval együtt ekkor kezdte kidolgozni a négyhullámkeverés során keletkező
törésmutatórács térbeli alakjának és dinamikájának részletes elméletét [59, 60, 7]. A
későbbiekben született eredmények közül fontos még megemlíteni Ping Xie és
szerzőtársai 1999-ben közzétett munkáját, melyben a különböző fáziskonjugátorokban
kialakuló

frekvenciaeltolódást

és

dinamikai

instabilitásokat

vizsgálnak

egy

kétdimenziós modell keretében [61]. A stabilis, az oszcilláló illetve kaotikus viselkedési
tartományok

határait

az

elektromos

térerősség

függvényében

is

vizsgálták.

Négyhullámkeverés során vastag kristályban kialakuló térbeli törésmutatórács-eloszlás
kísérleti vizsgálatára vonatkozó eredmények azonban korábban nem voltak ismeretesek,
ezért kezdtem az értekezésemben bemutatott kutatásba, melynek során diffrakciós
topográfiai összeállítást fejlesztettem ki, és ennek segítségével több, az elmélet által
jósolt jelenséget sikerült a gyakorlatban is tanulmányozni.

3.2. A termikus hologramrögzítés szakirodalma
A fotorefraktív kéthullámkeverés és fázishologram beírás kutatása során
csakhamar felmerült az a probléma, hogy a lítium-niobátba beírt hologramok igen
fényérzékenyek, és élettartamuk sötétben sem elegendően hosszú. Egy lehetséges
megoldást Juan J. Amodei és David L. Staebler már 1971-ben publikált, mint termikus
hologramrögzítést [8]. Az eljárás során mind LiNbO3, mind Ba2NaNb5O15:Fe,Mo
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kristályban kb. 50% diffrakciós hatásfokú fixált rácsot sikerült létrehozniuk 100oC-on
történő hőkezeléssel. A következő évben lítium-niobáton végzett kísérletekben
meghatározták a hologram rögzítéséért feltehetően felelős ionok termikus aktivációs
energiáját [9], amely 1.1 eV-nak adódott, jó egyezésben az egyenáramú vezetőképesség
hőmérsékletfüggéséből kapott értékekkel. Még ugyanebben az évben egy áttekintő
cikket is közzétettek a lítium-niobátba való hologram beírásról, finomítva a jelenség
magyarázatán, és összefoglalva a témában addig feltárt ismereteket [62]. A termikus
rögzítés és előhívás folyamatára adott magyarázatuk a következő: Az inhomogén
megvilágítás hatására – diffúzió vagy drift útján – az elektronok eloszlása inhomogénné
válik. Az inhomogén eloszlás sötétben is megmarad, és ha ekkor felmelegítjük a
kristályt annyira, hogy a kristályrács ionjai mozgékonnyá váljanak, de az elektronok
még ne, az ionok igyekeznek kompenzálni az elektronok elektromos terét, "negatív
lenyomatot" képezve azok struktúrájáról. A kristályt ezután visszahűtve, homogén
megvilágítással homogenizálni lehet az elektronokat, így az ionok elektromos tere
előtűnik, és az elektrooptikai hatás révén ugyanúgy modulálja a törésmutatót, mint
korábban az elektronoké. A magyarázatban vázolt folyamatokat matematikai modellel is
leírták. Hiányzott azonban a kompenzációban részt vevő ionok azonosítása, és nem volt
elég meggyőző a homogén megvilágítás elektron-homogenizáló hatása az ionok tere
ellenében.
A termikus rögzítésért felelős ionok későbbi azonosításához lényeges támpontot
nyújtott W. Bollmann és H.-J. Stöhr 1977-ben [10], részletesen vizsgálva az OH– ionok
behatolását, mozgékonyságát és lehetséges beépülési pozícióit lítium-niobátban. 1979ben W. Meyer és szerzőtársai kísérleteik alapján megerősítették Amodei és szerzőtársai
feltevését, miszerint a kompenzáció alapja ionok vándorlása [63], szemben egy másik
feltevéssel, amely a ferroelektromos anyag lokális átpolarizálódását teszi felelőssé
ugyanezért [64]. Mindazonáltal az ionokat nem sikerült azonosítaniuk, csupán
valószínűsítették, hogy azok nem OH– ionok, és nem is szilícium ionok, bár
kristályukban 0.03 mól % Fe2O3 mellett ugyanennyi SiO2 adalék is jelen volt.
Az áttörést H. Vormann és kutatótársai hozták meg 1981-ben, a protonokat
jelölvén meg a hologramok kongruens, levegőn növesztett, vassal adalékolt lítiumniobátban való termikus rögzítéséért felelős ionokként [11]. Állításukat a termikusan
rögzített fázishologram diffrakciós hatásfokának az OH– ionok koncentrációjától való
erős függésével támasztották alá.

Magyarázatuk szerint a protonok az oxigén

3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
22
______________________________________________________________________
hiányhelyekre beépülő OH– ionokból származnak. Kimutatták a termikusan rögzített
hologramokban a hidroxidionok koncentrációjának térbeli modulációját is.
A téma kapcsán is említésre méltó kísérletet végzett H. Franke 1984-ben [65].
Fémes lítium elektródával ellátott, adalékolatlan lítium-niobát kristályon végzett
egyenáramú vezetőképesség-mérést, melynek eredményeképpen Li+ ionos vezetést
mutatott ki 0.5 eV (a kristálytani c tengelyre merőlegesen) illetve 0.7 eV (c-vel
párhuzamosan) aktivációs energiával 100 és 300oC között. Az alkalmazott 10 kV-os
feszültség segítségével érte el, hogy az ionos vezetésben az elektródából bediffundált
lítium ionok játszhassák a döntő szerepet. Ezüst elektróda használatakor nem sikerült
megnövelnie az elektromos vezetőképességet 200oC alatt. Eredményeinek csak
látszólag mond ellent N. Schmidt és kollégáinak munkája, melyben protonnal adalékolt,
sőt,

nedves

atmoszférában

hőkezelt

lítium-niobátot

vizsgáltak

[12].

Végkövetkeztetésként kizárták a Li+ ionos vezetés lehetőségét kísérleti körülményeik
között egészen 600oC-ig, 100 V/cm térerősség mellett, egyedüli mozgékony ionként a
protont jelölve meg. Állításukat deutériummal való adalékolás mellett végzett
mérésekkel is megerősítették.
P. Hertel és szerzőtársai [66] sokkal diplomatikusabbnak mutatkoztak a kérdésben,
mivel miután finomították és kiegészítették a termikus hologramrögzítés elméletét,
egyszerre véve figyelembe a fotovoltaikus hatást, a driftet és a diffúziót, és alkalmazták
az elméletet rézzel adalékolt lítium-niobátra, a diffúziós állandóra kapott értékek
ellentmondásos volta miatt nem tartották valószínűnek, hogy a termikus rögzítésért
egyedül a protonok lennének felelősek. Mindazonáltal az általuk felírt modell –
kiegészítve az elektronok termikus gerjesztésével – ma is elfogadott alapja a termikus
hologramrögzítés elméleti megközelítésének.
Mercedes Carrascosa és kollégája 1990-ben kiegészítette a termikus rögzítés
elméletét az elektronok termikus gerjesztésével, leírva a beírás közbeni illetve utáni
fixálás és a kidolgozás folyamatának kinetikáját, a teljes hatásfokot, és a
hőmérsékletfüggést egyaránt [67]. Az elméletet vassal adalékolt lítium-niobátra
alkalmazták. L. Arizmendi és négy szerzőtársa a következő évben kísérletileg kimutatta,
hogy a fixálás folyamata közben a törésmutató modulációjának lecsengése 50 és 165oC
között nem tisztán exponenciális, hanem csak két exponenciális komponens
szuperpozíciójaként írható le, melyeket a protonok illetve az elektronok termikus
gerjesztésének tulajdonítottak [68]. Az optikai törlés folyamatánál 0.15 eV aktivációs
energiát, a termikus lecsengésre 0.85 és 0.95 eV közötti aktivációs energiát mértek.
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Kimutatták

továbbá,

hogy

170oC

felett

enyhén

redukált

mintákban

az

elektrongerjesztési folyamat felerősödik.
D. H. Jundt és szerzőtársai 1992-ben közölték 1100oC-on végzett Li+-diffúziós
kísérletüket lítium-niobáton, széles tartományban változtatva a lítium koncentráció
profilját [15]. Megmérték a lítium diffúziós állandóját a Li/Nb arány függvényében is.
Eredményeiket felhasználva A. Yariv és szerzőtársai 1996-ban erősen dehidratált
lítium-niobát kristályon két év körüli élettartamú fixált hologramról számoltak be [16].
Közleményükben a hologramrögzítéssel kapcsolatos négy fő folyamatot (ionos
kompenzáció, elektron-sötéttörlődés, kidolgozás-kiolvasás, ionos törlődés kiolvasáskor)
részletesen kidolgozott matematikai modellel mutatták be.
A termikus hologramrögzítés matematikai modelljére alapozva a fixálás és a
kidolgozás kinetikájára 1993-ban G. Montemezzani és szerzőtársai adtak jól
használható analitikus megoldást számos különböző szituáció esetére [69].
M. Carrascosa és L. Arizmendi szintén 1993-ban tette közzé magas hőmérsékleten
(180 -300oC) végzett fotorefrakciós vizsgálatait [70]. Figyelembe véve a protonok és
elektronok termikus gerjesztését is, az előbbiekre 1.33 eV-os aktivációs energiát kaptak.
1996-ban megjelent egy igen részletes áttekintő munka a lítium-niobátba beépülő
hidrogénnel kapcsolatos addigi kutatási eredményekről, beleértve a hologramok
termikus rögzítését is [13].
1997-been K. Buse és szerzőtársai makroszkopikus fénymintázattal (egy-illetve
kétdimenziós

Gauss-nyaláb)

végeztek

termikus

rögzítést

különböző

hidrogén

koncentráció mellett [14], kalibrációként felhasználva S. Kapphan és A. Breitkopf
protonkoncentrációra vonatkozó méréseit [71]. A fixált hologram térbeli törésmutatóeloszlását

Mach-Zender

interferométer

segítségével

térképezték

fel.

Ezzel

párhuzamosan a kristály abszorpciós spektrumának változását is vizsgálták szintén
térben felbontva. Az eredményeket számítógépes szimulációval vetették össze. A
kísérletek alapján megállapították, hogy az elektronok töltéseloszlását protonok
kompenzálják, feltéve, hogy legalább annyi proton van jelen, mint amennyi betöltött
elektroncsapda; ugyanakkor protonok nélkül is létrejöhet termikus rögzítés, mégpedig
hosszabb élettartamú hologramot eredményezve. További eredményeik között meg kell
említeni,

 hogy a fixálási eljárás nem okoz számottevő változást a spontán polarizációban;
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 hogy a kidolgozás során térben modulált áramok keletkeznek a térben modulált
betöltött és üres elektroncsapdák miatt, és mérhetően csak az eközben létrejövő
térbeli töltéseloszlás elektromos tere modulálja a törésmutatót;

 és végül, hogy az igen nagy koncentrációjú vas illetve réz adalék mellett a tértöltés
tere olyan nagy lehet, hogy letörés (levágás) történik, és ekkor csak kis
törésmutató-változás jön létre.
L. Arizmendi és szerzőtársai 1998-ban vassal adalékolt lítium-niobáton vizsgálták
a termikus rögzítéshez tartozó ion aktivációs energia és időállandó függését a beírt rács
periódusától [72]. Az aktivációs energiát (0.94 eV) függetlennek találták a
rácsállandótól. B. I. Sturmann és szerzőtársai ugyanebben az évben vizsgálták a magas
hőmérsékleten végbemenő fotorefraktív folyamatokat [73]. Méréseik szerint az
elektronok és ionok diffúziója széles hőmérséklettartományban (200 és 300oC között)
egyaránt számottevő, egymással versenyző folyamat.
A témában elért saját eredményeimet közvetlenül megelőzően E. M. de-Miguel és
kollégái 2000-ben arról számoltak be, hogy kétféle oxidációs állapotú vassal adalékolt
kongruens lítium-niobáton végzett termikus rögzítés utáni kidolgozás során az
erősebben oxidált minta esetében a telítési függvényben oszcillációt tapasztaltak, és ezt
a töltéstranszport-elmélet segítségével kielégítően meg tudták magyarázni [74]. A
diffrakciós hatásfok függése a rácsállandótól és az oxidáció fokától egyaránt jól követte
az elmélet alapján számított értékeket. Egyedül az intenzitásfüggés nem követte az
egycentrumos modell alapján jósolt viselkedést. Ugyanebben az évben I. Nee és
szerzőtársai igen nagy vaskoncentrációjú lítium-niobát esetében vizsgálták a hologram
sötétélettartamát és benne a vas szerepét [75]. Megállapították, hogy a mozgékony
protonok által kialakult áram mellett elektronok alagútárama is létrejön a vas centrumok
között. Az utóbbi vezetőképesség-komponens a vas koncentrációjának köbgyökétől
exponenciálisan függ.
A termikus hologramrögzítéssel foglalkozó első saját közleményeimmel
egyidejűleg, 2001-ben két fontos munka jelent meg, az első Y. Yang és szerzőtársai
tollából [76], melyben a fixálatlan hologramok élettartamát vizsgálják lítium-niobátban,
és a lecsengést két komponensre bontva 1.0 és 0.28 eV-os aktivációs energiákat
határoztak

meg

az

egyes

folyamatokra.

[74]

alapján

előbbit

a

protonos

vezetőképességnek, utóbbit az elektronok alagútáramának tulajdonították. Még
ugyanebben az évben K. Buse és szerzőtársai ezt az alagútáramot használták fel a vassal
erősen adalékolt kristályban fixált hologram fény helyett elektromos árammal való

3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
25
______________________________________________________________________
kidolgozására, mely állításuk szerint kisebb diffrakciós hatásokra képes ugyan, viszont
lényegesen hosszabb élettartamú [77].
A következő évben E. M. de-Miguel-Sanz és szerzőtársai a termikus rögzítés
aktivációs energiáját új technikával, intenzív homogén megvilágítás mellett mérték,
hogy a fotovezetés révén az elektronok mozgása nagyságrendekkel legyen gyorsabb,
mint a protonoké, és ezáltal a diffrakciós hatásfok időfüggésében gyakorlatilag egyetlen
exponenciális tag jelentkezzen [78]. A mérés kiértékelésénél egy további eljárással
pontosították az eredményt: az időállandókat az (1 + NH / Ceff) faktorral korrigálták, ahol

NH a protonsűrűség és Ceff az effektív csapdasűrűség. Ily módon a különböző hidrogén
koncentrációjú és oxidációs fokú kristályra egyaránt 0.95 ± 0.02 eV aktivációs energiát
kaptak, sőt, az Arrhenius-egyenesek nem csak párhuzamosak voltak, de fedésbe is
kerültek, ami azt jelenti, hogy a diffúziós állandó pre-exponenciális faktora is minden
mintánál egyenlő volt: 1.4 × 10–3 cm2s–1.
További, a témát érintő irodalmi áttekintés olvasható M. Carrascosa 2003-ban
közzétett áttekintő munkájában [43].
Mivel időközben kollégáim és magam számára hozzáférhetővé váltak igen jó
minőségű, tiszta és vassal illetve mangánnal adalékolt sztöchiometrikus illetve
kvázisztöchiometrikus (Li/Nb=0.988) lítium-niobát kristályok, két kollégám és
társszerzőm, Lengyel Krisztián és Kovács László a termikus rögzítésért felelős
ionoknak a fenti összetételű anyagokban való azonosításához OH– kinetikai IR
abszorpciós méréssorozatot végzett. Eredményeiket jelen dolgozat 6. fejezetében
részletezett vizsgálataimmal és a szakirodalommal szándékozták összevetni. A
hidroxidionok rezgési abszorpciós sávja a nem teljesen sztöchiometrikus kristályokban
több – általában legalább négy – Lorentz-görbére bontható. A felbontás a
kvázisztöchiometrikus összetétel esetén kellően nagy pontossággal elvégezhető (3.1.
ábra), ezért a mérésekhez adalékolatlan kvázisztöchiometrikus mintát választottak.
A mintát magas (250oC) hőmérsékleten tartották egy órán keresztül, majd a kívánt
hőmérsékletre lehűtve állandó hőmérsékleten vizsgálták a sávot alkotó komponensek
időbeli változását. Általában kettős exponenciális görbét kaptak, melyekből a lassúbb
összetevő jól kiértékelhető Arrhenius-összefüggést mutatott, 1.1 eV körüli aktivációs
energiával (3.2. ábra) [17, S6]. A feltevés szerint az egyes vonalak intenzitása arányos
az egyes oxigénhely-típusokon elhelyezkedő OH– ionok számával, ezek változása pedig

3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
26
______________________________________________________________________

0.9

A

B

Li/Nb=0.945

Abszorbancia

Abszorbancia (ö.e.)

0.6

0.3

Li/Nb=0.99

0.0

Li/Nb=1
3420

3450

3480

3510

3540

3420 3440 3460 3480 3500 3520

Hullámszám (cm-1)

Hullámszám (cm-1)

-

4. ábra.
OH abszorpciós
sávoksávja
LiNbO
3 kristályban
3.1. ábra.
A lítium-niobát
OH– rezgési
az infravörös
abszorpciós spektrumban. A sáv alakja
kongruens, kvázisztöchiometrikus és sztöchiometrikus kristályban (A), és annak felbontása
kvázisztöchiometrikus minta esetén (B). Négy Lorenz-görbével való felbontás már igen jól visszaadja
a sáv szerkezetét.

7

ln τ (óra)

6

4

4

3

3

2

2

6
5

Ea=0.9 eV

5

5

1
2.5

ln τ (óra)

6

Ea=1.34 eV

2.6

2.7

2.8

2.9

Ea=1.0 eV

1
2.5

5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.8

2.9

Ea=1.04 eV

4

4
3
3
2
2
1
2.5

1
2.6

2.7

2.8

2.9

2.5

2.6

2.7

-1

1000/Hőmérséklet (K )

3.2.6.ábra.
rezgési
modusához tartozó IR abszorpciós sávot alkotó
3 hidroxidionjainak
ábra.AAzLiNbO
OH- abszorpciós
időállandók
Arrhenius-illesztései
vonalak intenzitásváltozásának időállandóira illesztett Arrhenius-egyenesek. A 3465 cm–1 -es
vonalat kék, a 3472 cm–1 -eshez tartozót zöld, a 3479 cm–1-eshez tartozót piros, a 3488 cm–1eshez tartozót pedig lila szín jelöli. (v. ö. 3.1. ábra)

a protonok termikus diffúziója útján megy végbe, anélkül, hogy az oxigénionok
elmozdulnának. Az egyes vonalakra kapott aktivációs energiák: 1.34±0.08, 1.0±0.2,
0.9±0.1 és 1.04±0.08 eV. Összességében 1.1±0.1 eV aktivációs energia adható meg a
négy vonalra. Ugyanezeket a méréseket később a sáv felbontása helyett az
izoszbesztikus pont módszerével is kiértékelték, és az aktivációs energiára 80°C alatt
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0.67 ± 0.03 eV-ot, a fölött pedig 1.01 ± 0.15 eV-ot kaptak, előbbi értékkel kapcsolatban
a proton mellett a lítiumot valószínűsítve, mint mozgékony iont [79]. Az eredmény
értékelését a hozzá kapcsolódó saját kutatásaimmal együtt dolgozatom 6. fejezetében
találhatjuk meg, melyben megerősítem a feltevést, hogy a mozgékony ionok a protonok.

3.3. A holografikus szórással kapcsolatos irodalom
A holografikus fényszórást elsőként A. Ashkin figyelte meg lítium-niobátban [1].
A jelenséget V. Obukhovskii nevezte el holografikus szórásnak 1985-ben [80]. A
jellemző szórási kép lítium-niobátban kettős csóva formájú [18, 81-87], míg más
kristályokban – a kristály szimmetriájától függően és az erősítési nyereség faktor
irányfüggése szerint – különböző alakú. Például BaTiO3-ban összetett csóvaszerkezet,
pontokkal, körökkel és vonalakkal [88, 89], LiTaO3-ban szórt csóvák [90],
Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O kristályban homogén, izotrop szórási kép [91], illetve az
anizotrop szórás következtében létrejövő éles körvonal alakú szóráskép [92]. A pontok,
körök, egyenesek és elmosódott foltok a jelenség különféle változatait jelzik. Ha a
holografikus szórásban keletkezett elemi nyalábok mindegyike tisztán két-két nyaláb
kölcsönhatásából jön létre, akkor elmosódott szórásképet kapunk, mivel ilyenkor a
Bragg-feltétel automatikusan teljesül a nyalábokra, míg ha három vagy több nyaláb
közti kölcsönhatás (degenerált vagy valódi négyhullámkeverés) eredménye, akkor éles
kör- vagy egyenes vonalat, esetleg pontot kapunk, attól függően, hogy a fázisillesztés és
az esetleges parametrikus erősítés milyen irányfüggéssel jön létre [93, 94].
A jelenség elnevezésében számos változat él együtt napjainkban, és mindegyik
mellett jó néhány érv szól. Szokás az optikai zajok közé sorolni [95], vagy nevezik
fotoindukált [80] illetve fényindukált szórásnak [96], és – a stimulált Brillouin- illetve
Raman-szórás analógiájára – stimulált fotorefraktív szórásnak is [97]. Egyes
fotorefraktív anyagokban a beeső nyaláb legyezőszerűen szétterül, sugallva a "beam
fanning" (a nyaláb legyezőszerű szétterjedése) elnevezést [98]. A holografikus szórást
létrehozó, spontán kialakuló fotorefraktív hologramokat pedig a közelmúltban kezdték
parazita rácsoknak [20] illetve parazita hologramoknak nevezni [21]. A lézernyaláb
frekvenciasokszorozására használt nemlineáris optikai anyagoknál ugyanakkor a
holografikus szórást, az önfókuszálást és ön-defókuszálást, valamint a maradandó
kristályszerkezeti sérüléseket [99] összefoglalóan szokás lézersérülésnek vagy optikai
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sérülésnek is nevezni, ám ez a fogalmak összekeverésére és félreértésre is okot adhat.
Dolgozatomban egységes elnevezésként a holografikus szórás kifejezést választottam.
A holografikus szórás felépülési mechanizmusának matematikai modellezése
nehéz és csak részben kidolgozott terület. Történtek próbálkozások két [18, 82, 100103], három [18, 83, 90, 104], illetve négy hullám [105, 106] kölcsönhatásának
figyelembevételével. A számítógépes szimulációkban a pusztán határfelületről kiinduló
"csíra-szórás" feltételezése nem vezetett eredményre [107], ezért C. Gu és P. Yeh
modelljében a kiinduló szórást a kristály egész térfogatában véletlenszerű eloszlású
töltéseknek [102],

V. Obukhovskii és szerzőtársai pedig a törésmutató és a

fotovoltaikus tenzor véletlenszerű fluktuációinak tulajdonította [80, 108]. Ők
modelljüket később kiegészítették a sötét- és fotovezetés-tenzor sztatikus térbeli
fluktuációinak figyelembevételével [109].
M. Forshaw egy monokromatikus, sík pumpáló nyaláb és pontszerű szóró
forrásokból kiinduló "csíra-szórás"-sal számolt, figyelembe véve a kiolvasó nyaláb és a
pontszórások kölcsönhatását, és a Bragg-szögtől való eltérés hatását is, elhanyagolva
viszont a beírási mechanizmus nemlinearitását [110]. M. Segev és szerzőtársai [103],
valamint J. Marotz és szerzőtársai [111] már figyelembe vették a nemlinearitást is.
Utóbbi munka ma is a nem fázisillesztett holografikus szórás egyik legteljesebb elméleti
leírásának tekinthető. V. Obukhovskii és A. Stoyanov számításai igazolták, hogy lokális
fotorefraktív folyamat esetén csak tranziens erősítés jöhet létre a holografikus
szórásban, így a lokális folyamat egyensúlyi holografikus szórást önmagában nem
okozhat [80]. Ezért lokális fotorefraktív folyamat esetén a holografikus szórás
modellezésére Rayleigh-zajt vagy más kvázi-rugalmas szórást [112, 113] célszerű
figyelembe venni.
Két beeső pumpáló nyaláb által keltett nemlineáris parametrikus erősítés modelljét
B. Sturman és szerzőtársai [86, 114], S. Odoulov és szerzőtársai [88], valamint J.
Neumann és szerzőtársai [115] dolgozták ki, a legáltalánosabb modell pedig ismét B.
Sturman és szerzőtársai nevéhez fűződik [116]. A. Novikov és szerzőtársai ugyanakkor
a térbeli szubharmonikus holografikus szórás elméletét is kidolgozták [89].
A holografikus szórást a jelenségen alapuló fáziskonjugáción [117] és újdonságszűrőn [118] kívül alkalmazták már kettőstörés mérésére [18], LiNbO3 kristályban a Li
és Nb arányának meghatározására [19], fotovezetés, erősítési nyereség és törésmutatóváltozás becslésére [18], valamint kémiai úton kidolgozandó hologramok optikai
hibáinak meghatározására [22-24]. Ezen kívül alkalmazták színkonverzióra [25],
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inkoherens-koherens konverzióra [26], optikai határolásra [27], vékony fotorefraktív
kristályok (hullámvezetők, optikai szálak) tulajdonságainak javítására [28], és
inkoherens digitális optikai műveletek végzésére is [29-31].
A holografikus szórás tulajdonságainak és – más holografikus módszerekkel
együtt – anyagvizsgálati alkalmazásainak széles körű leírását találhatjuk R. A. Rupp
1992-ben megjelent munkájában is [119].
A holografikus szórás jelenségének alkalmazásai között eddig nem szerepelt a
mozgékony ionok termikus aktivációjának vizsgálata, melyre vonatkozó eredményeimet
a 7. fejezetben mutatom be.
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4. fejezet:
Anyagok és mérési módszerek
4.1. A lítium-niobát
A fotorefrakció jelenségét elsőként LiNbO3 és LiTaO3 kristályokon tapasztalták
[1]. A lítium-niobát ma is széles körben kutatott és alkalmazott anyag a szervetlen
fotorefraktív kristályok között. Tulajdonságai minden szempontból alkalmasak mind a
négyhullámkeverésre, mind pedig a termikus hologramrögzítésre. Dolgozatomban
közölt kutatásaimhoz ezért ezt az anyagot használtam. Ebben a fejezetben a kristály
fizikai tulajdonságait foglalom össze [120, 121].
Bár nagyobb méretű LiNbO3 egykristályt először 1965-ben növesztettek
Czochralski-módszerrel [122], már 1949-ben kimutatták ferroelektromos voltát [123].
Nagyon jó sztöchiometriájú, optikai minőségű lítium-niobát – ún. top-seeded (felső
magos) oldat-olvadék módszerrel való – növesztéséről először 1997-ben számolt be K.
Polgár és szerzőtársai [124].

4.1.1. A kristály szerkezete
A LiNbO3 a tágabb értelemben vett perovszkit-szerkezetű anyagok közé tartozik.
A kristály szerkezete trigonális, pontcsoportja 3m (a Schönflies-jelölés szerint C6v), tércsoportja pedig R3c. Elemi cellaként választható hexagonális vagy romboéderes szerkezetű cella is. A kristály poláros tengelyének iránya megegyezik a háromfogású
szimmetriatengely irányával. A tengely pozitív illetve negatív irányának legegyszerűbb
ellenőrzése a piezoelektromos hatáson alapul: a c kristálytani tengely irányában
alkalmazott nyomóerő hatására a tengely irányában elektromos feszültség jön létre, és a
negatív pólus azon a lapon keletkezik, mely a minta középpontjától +c irányban
helyezkedik el.
Hexagonális elemi cella választása esetén a kongruens, adalékolatlan kristály
elemi cellájának rácsállandói: ah = 5.15052 Å és ch = 13.86496 Å, míg sztöchiometrikus
összetétel esetén ah = 5.14739 Å és ch = 13.85614 Å [125].
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A kristály oxigén ionjai a c tengelyre merőleges síkokban helyezkednek el, kissé
torzult oktaéderes szerkezetbe rendeződve. Az oktaéderek közepén felváltva Li+, Nb5+
ion illetve üres hely található a c tengely mentén. A kongruensen növesztett kristályban
Li+ hiányhelyek és lítiumhelyre beépült nióbium ionok (ún. antisite nióbiumok) okozzák
a sztöchiometriától való eltérést. A kongruens összetétel mólaránya Li/Nb = 0.946.
A lítium-niobát szerkezete – összetételtől függően – kb. 1100...1200oC-ig stabil,
afölött paraelektromos fázis jön létre, melynek pontcsoportja 3 m , tércsoportja pedig

R 3 c . A paraelektromos fázisátalakulás adalékolatlan, kongruens kristályban 1139oCon, sztöchiometrikus kristályban 1213oC-on megy végbe [126].
A levegőn növesztett lítium-niobát kristályokban mindig jelen vannak H+ ionok.
Ezek a kristályrács oxigén ionjaival OH– ionokat alkotnak, melyek rezgési vonalai az
infravörös tartományba esnek. A tapasztalat azt mutatja, hogy az OH– kötések
rendszerint merőlegesek a c tengelyre, tehát az oxigén ionok síkjában fekszenek.
Munkám során leggyakrabban vassal illetve mangánnal adalékolt kristályokat
vizsgáltam. Ez a két átmenetifém a szakirodalom szerint többnyire Li+ helyre épül be,
de speciális esetekben mindkettő elfoglalhat Nb5+ helyet is.

4.1.2. A lítium-niobát makrofizikai állandói
Az adalékolatlan, kongruensen növesztett lítium-niobát alapvető fizikai állandóit a
4.1, a sztöchiometrikusét a 4.2. táblázat foglalja össze ([121] és [127] alapján).
Fizikai tulajdonság

Érték

Ref.

Sűrűség

ρ = 4648 kg m–3

[125]

Hőtágulás

αa = 15.2 × 10–6 K–1, αc = 4.8 × 10–6 K–1

[128]

Spontán polarizáció

Ps = 1.06 C m–2

[129]
[130]

p3 = –4 ×10–5 CK–1m–2 vagy

[131]

–6.8 × 10–5 CK–1m–2

[120]

Olvadáspont

1253 oC

[132]

Elektrooptikai együtthatók

r13 = 10.49 pmV–1, r33 = 31.4 pmV–1 [133]

632.8 nm, feszültségmentes

r22 = 3.3 pmV –1*, r51 = r42 = 32 pmV –1* [134]

Relatív dielektromos

εr11 = 84, εr33 = 30

Piroelektromos állandó

[135]

állandók (f < 100 kHz)
4.1. táblázat. A kongruensen növesztett, adalékolatlan LiNbO3 legfontosabb fizikai állandói
* az adatok más szerzőktől [134] származnak
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Fizikai tulajdonság

Érték

Ref.

Sűrűség

ρ = 4635 kg m–3

[125]

Hőtágulás

αa = 14.3 × 10–6 K–1, αc = 6.5 × 10–6 K–1

[128]

Spontán polarizáció

Ps = 0.71 C m–2

[129]
[130]

Piroelektromos állandó

p3 = –4 × 10–5 CK–1m–2

Elektrooptikai együtthatók

r13 = 9.25 pmV–1, r33 = 29.4 pmV–1 [133]

632.8 nm, feszültségmentes

(r22, r42 és r51 értékére nincs adat)

Relatív dielektromos

εr11 = 84*, εr33 = 29.4*

[131]

[135][136]

állandók (f < 100 kHz)
4.2. táblázat. A sztöchiometrikus, adalékolatlan LiNbO3 legfontosabb fizikai állandói
*Az adatokat [136]-ban közölt összetétel-függés alapján [135]-ből számoltam.

Az extraordinárius és ordinárius törésmutató hullámhosszfüggését a 4.3 táblázatban találhatjuk, egyrészt kongruens lítium-niobátra, mind adalékolatlan, mind 0.1
tömegszázalék vas, mind 0.1 tömegszázalék mangán adalék esetére, lineáris
interpolációval illetve Sellmeier-függvénnyel [127] alapján [137]-ből, másrészt pedig
tiszta sztöchiometrikus kristályra, hőmérsékletfüggő Sellmeier-függvény segítségével
meghatározva [121] alapján [138]-ból. További törésmutató adatok a [121, 137, 139148] munkákban találhatók.
Hullám- kongruens
hossz

tiszta

sztöchiometrikus
vassal adalékolt

(nm)

mangánnal

tiszta

adalékolt
ne

no

ne

no

ne

no

ne

no

457.9

2.236

2.326

2.257

2.356

2.263

2.366

2.273

2.373

476.5

2.228

2.317

2.247

2.345

2.255

2.356

2.261

2.358

488.0

2.224

2.311

2.244

2.340

2.249

2.349

2.254

2.350

496.5

2.221

2.308

2.241

2.337

2.246

2.345

2.250

2.345

501.7

2.219

2.306

2.239

2.335

2.243

2.342

2.247

2.342

514.5

2.214

2.301

2.234

2.330

2.237

2.335

2.241

2.334

543.0

2.206

2.291

2.224

2.318

2.225

2.320

2.228

2.320

632.8

2.185

2.267

2.203

2.296

2.200

2.288

2.202

2.288

4.3. táblázat. Névlegesen tiszta, 0.1 tömegszázalék vassal illetve mangánnal adalékolt kongruens,
valamint névlegesen tiszta sztöchiometrikus lítium-niobát extraordinárius (ne) illetve ordinárius (no)
törésmutatója 22oC hőmérsékleten.
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4.2. A négyhullámkeverés és a diffrakciós topográfia
A négyhullámkeveréses kísérleteket a 4.1. ábrán látható összeállítással végeztem. Az
összeállítás szimmetriája – az egyes nyalábok egyenlő hosszúsága – biztosítja, hogy a

NyO

T
I4

T

T
I3

I1
I2

T
NyO
T

K

T

NyT
NyO

4.1. ábra. A négyhullámkeverés kísérleti elrendezése. Jelölések: NyT: nyalábtágító és térszűrő, NyO:
nyalábosztó, T: tükör, K: kristály.

nyalábok közötti koherencia a legkevésbé függjön az alkalmazott lézer koherenciahosszától, a mechanikai hatásoktól és a levegő törésmutatójának lassú, homogén
változásától.
A kristályba a mérések során a fotorefraktív rácsot a nyalábok közül két, három,
vagy mind a négy nyalábbal írtam be. A nyalábok intenzitását szürke szűrők
beiktatásával állítottam be a kívánt értékre. Az intenzitást egy Newport gyártmányú,
883-UV típusú lézer teljesítménymérővel határoztam meg. A rácsok törlését pedig egy
150 W-os, fényvezető szálas halogénlámpa intenzív fehér fényével végeztem.
Az egész összeállítást egy Newport gyártmányú, 4 db I-2000 típusú lamináris
légáramú rezgésszigetelő lábra állított, RS 4000 típusú rezgéscsillapított optikai asztalon
építettem fel. A 488 nm hullámhosszúságú beíró nyalábokat egy 3W-os, Carl Zeiss
gyártmányú ILA 120-1 típusú argon ionlézerrel, a kiolvasó nyalábot MOM gyártmányú,
He-Ne 77 típusú hélium-neon gázlézerrel állítottam elő. A kristály egész térfogatában
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kialakuló fotorefraktív rácsrendszert a 4.2. ábrán látható, saját fejlesztésű diffrakciós
topográfiai összeállítással tettem 2 dimenzióban láthatóvá, mérhetővé és fotózhatóvá.
Az összeállítás alapötlete, hogy a beírt fotorefraktív térrács síkokat alkot,
melyekhez nem csak a beíró nyalábok síkjában található Bragg-irány, hanem elvileg
bármilyen,

a

rácssíkok

normálisát

tartalmazó síkban, így az ábrán látható
elrendezésben függőleges síkban is. Az

kiolvasó
nyaláb

beíró
nyalábok

ilyen irányból beeső, a kristályt lefedő
nyaláb diffrakciója révén tehát olyan

beíró
nyalábok

kétdimenziós

intenzitáseloszlást

kapunk,

pontról

mely

pontra

megközelítőleg a harmadik koordináta
szerinti integrális diffrakciót adja meg.

diffraktált

A közelítés LiNbO3 esetén azért jó,

és

mert – elegendően kis szögű beíró

átmenő mintázat

nyalábok esetén – a kristály nagy
törésmutatója miatt annak belsejében

4.2. ábra. A diffrakciós topográfiai összeállítás.

még kisebb szöggel tér el a nyaláb a
függőlegestől, ezért a kis gradiensű diffrakciós hatásfok eloszlást jól visszaadja.
A hosszirányú intenzitáseloszlás méréséhez a diffraktált mintázatot egy tükörrel
egy lézer teljesítménymérőre irányítottam, mely elé közvetlenül egy kb. 1 mm x 1mm
méretű, négyzet alakú nyílást helyeztem. A detektort a nyílással együtt a mintázat
hossztengelye mentén fél mm-es lépésekkel mozgattam egy precíziós transzlátorral.
A fotózást először egy hagyományos 35
mm-es fényképezőgéppel végeztem. Az ernyőre
eső diffrakciós mintázatnak a koherenciából és a
papír egyenetlenségéből adódó szemcsézettségét
az ernyő (papírkorong) nagy fordulatszámmal
való

forgatásával

későbbiekben

egy

küszöböltem
Casio

ki.

gyártmányú

A
3

megapixel felbontású digitális fényképezőgép is
4.3. ábra. Hullámkeveréses törésmutatórácseloszlás topografikus képe forgásban lévő
ernyőn fényképezve (legjobban bevált
módszer).

rendelkezésemre állt, mellyel a több különböző
lehetőség közül ismét a fent vázolt módszer vált
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4.4. ábra. Négyhullámkeveréses törésmutatórács eloszlása közvetlenül (előtétlencse és
ernyő nélkül) fotózva. Jól látható a túl kis
apertúra.

4.5. ábra. A négyhullámkeveréses törésmutatórács topografikus képe nyugvó ernyőn felfogva.
Látható a kép koherens szemcsézettsége.

be legjobban (4.3. ábra). A többi lehetőség – direkt fotózás konfokális előtétlencsével,
illetve nyugvó ernyő fotózása – a torzítás, az inhomogén intenzitásátvitel, kis apertúra
(4.4. ábra) illetve a koherens szemcsézettség (4.5. ábra) miatt – nem vált be, az objektív
eltávolítására pedig nem volt lehetőség.

4.3. A kéthullámkeverés és a termikus rögzítés
nyalábtágító

λ/2 lemez polarizátor

Ar-ion lézer
fényzár

He-Ne lézer
λ/2 lemez

s zűrő

fűthető kamra
fényzár
kris tály
lock-in erős ítő (trans zm.)

lock-in erős ítő (diffrakt.)

interferencias zűrő

fotodióda

s zámítógép

s zaggató

4.6 ábra. A termikus rögzítéshez használt kéthullámkeveréses összeállítás egyik változata,
nagyságrendileg közel egyenlő intenzitású diffraktált és átmenő próbanyaláb esetére.

A kéthullámkeveréssel létrehozott elemi hologram termikus rögzítését a 4.6.
illetve 4.7. ábrán látható összeállítással vizsgáltam. Az összeállításban a beíró nyaláb
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nyalábtágító

λ/2 lemez polarizátor

Ar-ion lézer
fényzár

He-Ne lézer
szűrő

λ/2 lemez
fűthető kamra

fényzár
szaggató

kristály

lock-in erősítő (diffrakt.)
interferenciaszűrő
lock-in erősítő (transzm.)

interferenciaszűrő

fotodióda

számítógép
fotodióda

4.7 ábra. A termikus rögzítéshez használt kéthullámkeveréses összeállítás tetszőleges
intenzitásarányú diffraktált és átmenő próbanyaláb esetére.

4.8. ábra. A termikus rögzítéshez használt mintatartó
kamra. A W ablakok 1 cm
vastag,
reflexiócsökkentő
bevonatú, kör alakú üvegablakok,
O ó-gyűrűvel vákuumszigetelve; a C kristályt
rögzítő pofákat a G üvegcsövek és az S rugók tartják, a H
kerámiaburkolatú fűtőszálak
fűtik; a pofák és a kristály
hőmérsékletét pedig a T termoelemek mérik.

fényforrásaként egy Carl Zeiss gyártmányú, ILA-120-1 típusú 3W-os argon-ionlézert, a
kiolvasó nyaláb fényforrásaként pedig egy MOM gyártmányú, He-Ne 77 típusú hélimneon gázlézert használtam. A beíró nyaláb átmérőjét egy Newport gyártmányú tűlyukas
térszűrővel ellátott nyalábtágítóval állítottam be a kívánt méretűre. A polarizáció irányát

λ/2-es lemezzel szabályoztam, és egy polimer polarizátorral szűrtem ki az esetleges
elliptikus komponenst. A prizmás nyalábosztóval kettéosztott beíró nyalábot két
tükörrel irányítottam a kristályra, melyet egy vákuumozható, és kb. 180oC-ig fűthető
kamrába helyeztem (4.8. ábra). A kamra ablakaiként kb. 1 cm vastag, reflexiócsökkentő
bevonattal ellátott üveglapokat használtam, hogy elkerüljem a nyomáskülönbség miatti
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számottevő deformációt és a nemkívánatos reflexiókat. A minta fűtése miatti
konvekciós áramlás optikai hatását a kamrában lévő levegő nyomásának jelentős
csökkentésével küszöböltem ki. A légritkítás a minta hőmérsékletének homogenitását is
elősegítette. A kamra fűtését egy HAGA gyártmányú, KOCH típusú mikroprocesszoros
programozható PID-szabályozó vezérelte. Az összeállítást egy Newport gyártmányú, 4
db I-2000 típusú lamináris légáramú rezgésszigetelő lábra állított, RS 4000 típusú
rezgéscsillapított optikai asztalon építettem fel.
A kamrából kilépő nyalábokat vagy a 4.6. ábrán látható módon újra egyesítettem
egy fotodiódán, miután egy Stanford gyártmányú, SR540 típusú fényszaggató két külön
lyuksorán engedtem át, vagy pedig külön fotodiódákkal mértem, és a kiolvasó nyalábot
közvetlenül a hélium-neon lézer után szaggattam meg (4.7. ábra). A dióda jelét pedig
két Stanford gyártmányú, SR510 típusú lock-in erősítővel mértem meg. (A lock-in
erősítők a fényszaggatóval modulált komponenst szűrik ki a háttérből, a szaggatóból
közvetlenül kapott referenciajel segítségével.) Az előbbi megoldás a diffrakciós
hatásfok kvantitatív méréséhez annyiból látszott alkalmasabbnak, hogy a fotodiódák
különbözőségéből eredő szisztematikus hibát képes kiejteni. Tapasztalataim szerint
azonban erre nem volt ténylegesen szükség. Az igen kis diffrakciós hatásfokok
méréséhez viszont a második módszerre volt szükség, mert a lock-in erősítők egyetlen
detektor által mért jelből csak a nagyságrendileg közel egyenlő komponenseket képesek
kellő pontossággal megmérni.
A méréseket számítógéppel vezéreltem, mely az adatgyűjtést is elvégezte. Két
Oriel gyártmányú, 76993 illetve 76994 típusú fényzártat is vezéreltem a mérések során,
melyek közül az egyik a kiolvasó nyalábot szakította meg. A másik fényzárral többféle
feladatot is elláttam a mérés különböző fázisaiban.
A

termikus

rögzítésben

szerepet

játszó

ionok

aktivációs

energiájának

meghatározására különböző hőmérsékleteken megmértem a beírt rács diffrakciós
hatásfokának csökkenését az idő függvényében. Ehhez beírtam szobahőmérsékleten egy
rácsot, majd a mintát gyorsan felmelegítettem a kívánt hőmérsékletre. Miután 1-2 fok
pontossággal beállt a termikus egyensúly, a diffrakciós hatásfokot alkalmas
időközönként megmértem. A mérések között a kiolvasó nyalábot elzártam.
Egy-egy méréssorozat után a mintákba beírt rácsot kellően magas hőmérsékleten
intenzív fehér fénnyel töröltem. A törlést mindig legalább annyi ideig folytattam,
amennyi idő szobahőmérsékleten elég lenne a beírt – de termikusan nem fixált – rács
törléséhez.
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Az állandó hőmérsékleten mért diffrakciós hatásfok az idő függvényében a (2.40)
egyenlet

szerint

függ

a

{

törésmutató

modulációjától,

} {

}

∆n(T ) 2 = ∆n0H (1 − exp[− t / τ H (T )]) + ∆n0e (1 − exp[− t / τ e (T )])
2

2

ami

viszont

szerint függ az időtől

törlődés közben. Itt ∆n0e és ∆n0H a törésmutató modulációjának az elektronoktól illetve a
protonoktól függő összetevője t = 0 időpontban, τe = 1/γe és τH = 1/γH pedig
hőmérséklettől függő időállandók, lásd (2.28). Amennyiben fény nincs jelen, (2.23),
(2.24) és (2.26)

miatt γH Arrhenius törvénye szerint függ a hőmérséklettől, tehát

τ H = τ H 0 exp[− E A( H ) /(k BT )]. Hasonló összefüggés igaz τe-re is. A mérések alapján a
diffrakciós hatásfokra kapható kettős exponenciális lecsengésből az időállandók
hőmérsékletfüggése, abból pedig az aktivációs energia meghatározható.
Ha a protonsűrűség elég nagy, akkor elegendően magas hőmérsékleten az
elektron-sötétvezetésből

adódó

relaxáció

elhanyagolhatóvá

válik

az

ionos

kompenzációhoz képest, és a törésmutató modulációjának időfüggését gyakorlatilag
egyetlen exponenciális függvény határozza meg.

4.4. A holografikus szórás felhasználása aktivációs
energia mérésére
Az aktivációs energia 4.3. fejezetben vázolt mérési módszerét szerzőtársaimmal
együtt ültettük át egy eredendően új, és technikailag egyszerűbb elrendezésre. Az
összeállítás a holografikus szóráson – más néven a parazita hologramokon – alapul.
Ezek a hologramok intenzív lézerfény hatására keletkezhetnek olyan fotorefraktív
anyagokban és olyan geometria mellett, amikor a 2.3.1 pontban vázolt energiaátadás
létrejöhet, és 1-nél nagyobb erősítési tényező alakulhat ki a primer nyaláb és a közegben
keletkező tetszőleges hullámvektorú másodlagos nyaláb között az utóbbi javára. Ekkor
létrejön minden olyan hullámvektorú
nyaláb, amelyre a feltétel teljesül, és
elegendően hosszú ideig folytatva a
megvilágítást,
4.9. ábra. A holografikus szórás jellegzetes, kettős
csóva alakú szórásképe LiNbO3-ban extraordinárius
besugárzás esetén.

mindegyik

egészen

a

limitáló feltételek teljesüléséig (telítésig)
erősödik.

Például

extraordinárius

lítium-niobátban

polarizáció

esetén
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jellegzetesen elnyúlt, üstökös csóva alakú szórási foltok jelennek meg a poláros c
tengely pozitív és negatív irányában (4.9. ábra).
Ötletünk az volt, hogy – a mechanikai hatásokra annyira érzékeny –
kéthullámkeveréssel létrehozott rács helyett a holografikus szórás során létrejött parazita
hologramokat is megpróbálhatjuk termikusan rögzíteni, és megmérhetjük az ionos
kompenzáció időfüggését.
Kísérleteink során a diffraktált intenzitás helyett a kristály transzmisszióját
mértük. Így a mért adatok a teljes szórt intenzitásra vonatkoznak, hiszen ennyivel
csökken az átmenő nyaláb intenzitása. Az átmenő nyaláb intenzitásának időfüggésére
kétféle függvényt is alkalmaztunk, melyek a holografikus szórás modelljén [18],

I (t )
1+ m
=
I (∞) 1 + m exp{Γd exp(− t / τ )}

(4.1)

illetve a vastag rácsra vonatkozó diffrakció elméletén (2.40 egyenlet)

I (t )
= 1 − sin 2 [κ exp(− t / τ )]
I (∞)

(4.2)

alapulnak. Itt I(∞), m, Γ, τ és κ illesztési paraméterek, d pedig a minta vastagsága. A
paraméterek fontos fizikai állandókhoz kapcsolódnak, pl. Γ a nyereség faktor, τ az
időállandó, κ λ cos θ / (π d) pedig a törésmutató modulációja (v. ö. 2.40).
A kísérletek során kapott adatok alapján mindkét függvény alkalmasnak bizonyult
az aktivációs energia meghatározására, és az eredményekben szisztematikus eltérést
nem tapasztaltunk.

II. RÉSZ:
SAJÁT EREDMÉNYEK
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5. fejezet:
A négyhullámkeveréssel létrehozott
fotorefraktív rács
A négyhullámkeveréssel létrehozott fotorefraktív rács térbeli szerkezetének
témájában saját eredményeim a 4.1 fejezetben leírt, a 4.1 ábrán látható transzmissziós
négyhullámkeveréses

összeállítás

megtervezésével,

megépítésével

és

finombeállításával, valamint 4.2. ábrán látható diffrakciós topografikus összeállítás
megtervezésével, megépítésével, tökéletesítésével és az azzal készített fotókkal és
mérésekkel kapcsolatosak [S1- S5].
A mérésekhez kongruensen növesztett, 0.01 mól% vassal adalékolt lítium-niobát
kristályt használtam. A kristály optikai sűrűsége λ = 488 nm hullámhossznál OD = 0.5
körül volt, ami az alkalmazott θin ≈ 5.3° beesési szög mellett (a kristály belsejében
mérve) elegendő volt ahhoz, hogy a fotorefraktív hatásban a diffúzió domináljon. A
minták méretei a kristálytani tengelyek irányában a × b × c = 3 × 14 × 5 illetve 3 × 17 ×
5 mm3 voltak. A – többi méretéhez viszonyítva – igen hosszú minta lehetővé tette, hogy
a törésmutatórács eloszlását a hossztengely mentén jó felbontásban fel lehessen
térképezni. A kis beesési szögre azért is szükség volt, hogy a hosszú minta teljes
hosszában ki tudjon alakulni a négyhullámkeverés (5.1. ábra), továbbá, hogy a

I1

I4
3

2

3

4 (FWM)
3
I2

2

3
I3

5.1 Ábra. A négyhullámkeverés során vastag kristályban létrejövő hullámkeverési zónák. A
számozott zónákban – a reflexióktól eltekintve – a megadott számú hullám keveredik. FWM = FourWave Mixing (négyhullámkeverés)
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topografikus összeállítás során felülről ferdén illesztett Bragg-szög a kristály belsejében
632.8 nm-re vonatkoztatva ne legyen túl nagy (ebben a kísérletben mindössze kb. 7°
volt). Utóbbi kritériumot azért állítottuk fel, mert a topografikus rendszerekkel szemben
alapvetően az ideális merőleges beesést várjuk el, és valóban, a matematikai
formalizmus euklideszi rendszerben merőleges nyalábbal való feltérképezés esetén a
legegyszerűbb.

5.1. A topografikus összeállítás működőképessége,
hasznossága
Kísérleti eredményeim első csoportjával a
topografikus összeállítás működőképességét és
tudományos hasznát kívántam megmutatni, nevezetesen, hogy segítségével lehetséges két dimenzióban láthatóvá, mérhetővé és fotózhatóvá tenni a
5 mm
5.2. ábra. Kéthullámkeveréssel létrehozott törésmutatórács topografikus képe.
A fehér szaggatott vonalak a kristály
széleinek helyét jelölik.

fotorefraktív anyagban két- illetve négyhullámkeverés során kialakuló törésmutatórács-profilt
(5.2, 5.3. ábra) [S1]. Megállapítottam, hogy a
kísérleti összeállítás megépítésénél a tükrök és
egyéb

optikai

elemek

rezgés-

és

elmozdulásmentes rögzítése után a legfontosabb feladat a kettéválasztott fényút
úthosszkülönbségének és a nyalábok fázisfrontjainak változatlanságát biztosítani, pl. az
első nyalábosztó és az utána következő optikai elemek közös, a szobáétól leválasztott
légtérbe helyezésével. Így jelentősen sikerült lecsökkenteni az emberi jelenlét
következményeit, nevezetesen a levegő hőmérséklet- és páratartalom-eloszlásának
inhomogenitását és annak változását. A beíró nyalábok 4.1. ábra szerinti elrendezése
segített a homogén hőmérséklet- és páratartalom-változás hatását a zavaró szint alá
csökkenteni. A minták méreteit és a beíró nyalábok szögét a fentebb leírt szempontok
szerint optimalizáltam.
A topografikusan megjelenített képek megörökítésére eleinte egy hagyományos 35
mm-es Praktica LTL fényképezőgép egy Carl Zeiss gyártmányú, Flektogon típusú
makró objektívvel (2.8/35 mm, legrövidebb távolság 18 cm) állt rendelkezésünkre.
2002-ben a mérések céljára beszereztünk egy Casio QV3500 EX típusú, 3.3
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megapixeles digitális fényképezőgépet, 3×-os optikai zoommal, F2...F2.5 fényerejű, f =
7...21 mm fókusztávolságú (33-100mm kisfilmes géppel egyenértékű) objektívvel. A
kamerának makró módban zoom nélkül 6 cm, 2×-es zoommal 9 cm a legrövidebb
beállítható tárgytávolsága, és a gép akár 16 s exponálási időt is megenged. E két
fényképezőgép segítségével végzett kísérleteket a következőkben ismertetem.

5.1.1. Kísérletek hagyományos fényképezőgéppel
A négyhullámkeverés beállítási nehézségeit és a topografikus összeállítás
hasznosságát egyszerre szemlélteti az 5.3 ábrasorozat. A kétdimenziós eloszlási képeken
jól észrevehető a szimmetria teljes hiánya, jelezve, hogy a beíró nyalábok páronként
nem pontosan párhuzamos hullámfrontokkal terjednek, a hullámfrontok nem
síkfelületek a kristály belsejében, vagy a kristályban aszimmetrikus törésmutatórács
maradt egy korábbi kísérletből. Az 5.4. ábrán összehasonlításul egy jól beállított
négyhullámkeveréssel készült fotót láthatunk.

5.3. ábra. A négyhullámkeverés beállítási hibáit rendkívül érzékenyen jelzi a topografikus összeállítás
által alkotott diffrakciós kép aszimmetriája.

5.4. ábra. Jól beállított
négyhullámkeverés nagyjából
szimmetrikus
topografikus
diffrakciós képet eredményez

A hagyományos fényképezőgéppel végzett kísérleteim során a négyhullámkeveréses összeállítás és a diffrakciós topografikus összeállítás beállításait és megoldásait
finomítottam, és az 5.2. fejezetben ismertetett méréseket végeztem el. A fotózási
technika egyetlen jól bevált módját alkalmaztam: a hosszú expozíciós idő közben az
ernyőül szolgáló papír gyors mozgatását illetve forgatását. Így el lehetett kerülni a
diffraktált kép koherens szemcsézettségét. Ellenőrzésképpen készítettem fotókat nyugvó
ernyővel is, esetenként milliméterpapírt használva ernyőül (pl. 5.3. ábra első fotó).
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5.1.2. Digitális topografikus fotózás
A digitális fényképezőgép beszerzése után
kibővültek

kísérleti

lehetőségeink.

Készíthettünk

kvázi-mozgóképet (animációt) a beírási folyamatokról,
vagy egyes körülmények változásának hatásáról, és
lehetőség nyílt a hagyományos géppel készített képhez
képest

pontosabb

utólagos

intenzitáseloszlás-

meghatározásra is.
Kísérleteket végeztem továbbá a leképezés más,
direktebb módjaira vonatkozóan is (lásd 4.2. fejezet,
4.3 és 4.4 ábra). Ezek a kísérletek azonban arra a
konklúzióra vezettek, hogy a már hagyományos
fényképezőgépnél
makrófotózása

bevált forgó

adja

vissza

fehér

papírernyő

leghűségesebben

és

legélesebben az intenzitáseloszlást.
A kéthullámkeverési diffrakciós rács intenzitáseloszlásának

kialakulására

vonatkozóan

nagyon

érdekes fotósorozatot sikerült készíteni (5.5 ábra). A
fotók bal szélén helyezkedik el a kristály belépő síkja,
azaz ebből az irányból esik be a két lézernyaláb. A
függőleges piros sáv ezen az oldalon talán a
holografikus szórás során kialakuló rácsokon szóródó
fényből adódik. Az első három képen továbbá
egyértelműen megfigyelhetünk három, a kristály
belseje felé hatoló sávot is (a legfelső halványabb,
mint a másik kettő). Ezek feltehetően tranziens rácsok
szórási képei, melyek közrejátszanak abban, hogy a
következő fejezetben bemutatásra kerülő szoliton-

5.5. ábra. Néhány elem egy fotósorozatból, mely a
kéthullámkeveréssel létrehozott törésmutatórács kétdimenziós
képének időfejlődését tárja elénk. Látható, hogy egy alig
észrevehető tranziens rácskép után szinte azonnal a végleges
helyén "nő ki" a kristály közepén kialakuló szoliton jellegű
rácseloszlás. A szomszédos fotók készítése között 15 – 15 s telt
el; I1 = I2.
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eloszlás a minta közepén "szinte a semmiből" nőhessen ki, vagy legalábbis olyan
rácsoké, melyeknek diffrakciós hatásfoka lényegesen kisebb marad a végeredményben
kialakuló rácsokénál.

15 s
30 s
45 s
60 s
75 s
90 s

1,0

Intenzitás (ö. e.)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

5

10

15

z (mm)

5.6. ábra. Az 5.5. ábrán látható fotósorozat elemeinek vízszintes középvonalában kapott diffraktált
intenzitás a z koordináta függvényében.

A fotók a következő beállítással készültek: fényérzékenység: ISO 100, exponálási
idő: 1s, blende F2, piros szűrő és piros kiemelés bekapcsolva. A beírást két egyenlő
intenzitású nyalábbal végeztem. A 15-15 másodperces beírási szakaszok között a
lézernyalábokat lezártam, és az optikai asztalhoz rögzített fényképezőgéppel 2
másodperces késleltetéssel készítettem a fotókat, hogy elkerüljem a gombnyomások
mechanikai hatását exponálás közben.
Egy másik fotósorozatot és annak kiértékelését láthatjuk az 5.7. illetve 5.8. ábrán,
mellyel azt vizsgáltam, hogy a kéthullámkeveréssel létrehozott fotorefraktív rács a
bemenő nyalábok intenzitásarányának megváltozására hogyan reagál. Az I2 = 0.3 I1
beállítás mellett megvárva a stacioner egyensúlyi állapotot, az I2 intenzitást egyenlővé
tettem I1-gyel, és ezzel egyidejűleg exponáltam az első fotót, majd 40 - 40 s beírási idő
elteltével sorban a továbbiakat. A sorozat minden elemét ISO 100 fényérzékenységgel,
F2 blendével, 1/50 s exponálási idővel, piros szűréssel és piros kiemeléssel készítettem.
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5.7. ábra. Fotósorozat a bemenő intenzitásarányok megváltozásának
hatásáról a kéthullámkeveréssel létrehozott fotorefraktív rács térbeli
eloszlására. Az egyes fotók között 40 s beírási idő telt el. Az első
fotó stacioner egyensúlyt mutat I2 = 0.3 I1 intenzitásarány mellett, a
további képek pedig az I1 = I2 esetére vonatkozó időfejlődés során
készültek.
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5.8. ábra. Az 5.7. ábrán látható fotósorozat elemeinek vízszintes
középvonalában kapott diffraktált intenzitás a z koordináta
függvényében.

Az 5.8. ábra görbeseregén látható, hogy a csúcs
maximumhelye folyamatosan vándorol balra, a maximum
értéke pedig növekszik. A folyamatos eltolódás helyett
várhatnánk két rögzített csúcsot is, melyek közül az egyik nő,
míg a másik csökken. Ez a multiszoliton-megoldás lenne,
melynek létezése elméletileg már bizonyítást nyert [S1, S2].
Az itt látható időfejlődés ellentmondásmentes elméleti leírása
pillanatnyilag még nem ismeretes.
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5.2. A szoliton-eloszlás és tulajdonságai
Eredményeim második csoportja annak az – elméletből levezetett – állításnak
kísérleti

vizsgálatára

irányul,

hogy

a

négyhullámkeverés

során

létrejövő

törésmutatórács-eloszlás

diffúzió

által dominált fotorefrakció esetén
szoliton-alakú, és a közegben való
elhelyezkedése a nyalábok bemenő
intenzitásának arányaitól függ. E
tétel

alátámasztásához

fejezetben
kifejlesztett

a

ismertetett,
mérési

4.1.

általam

módszerrel

végeztem kísérleteket. Az 5. fejezet
bevezetőjében és az 5.1. fejezetben
ismertetett
elvégzett

fejlesztések
méréseket

után
és

a

topografikus képek hagyományos
5.9. ábra. A szoliton alakzat változása egyensúlyi
állapotban különböző intenzitásarány esetén. Az I1 és
I2 aránya az első, második illetve harmadik görbénél
0.1, 0.5 illetve 1, míg I2 = I3 = I4. A 4. görbénél ezzel
szemben I1/I2 = I4/I3 = 0.01.

fényképezőgéppel készült fotóit –
melyeket az 5.9. ábrán bemutatott,
elméletileg

jósolt

tendenciákkal

szándékoztunk összevetni – az
5.10. ábrán láthatjuk. A képek jól

mutatják, hogy a maximum helyének változását az elmélet alapján számított, az 5.9.
ábrán látható grafikonokon látható viselkedés jellemzi [S2, S3].
A méréshez extraordináriusan polarizált beíró nyalábokat használtam, hogy az
erősítési nyereség a lehető legnagyobb legyen. A holografikus szórás emiatt fellépett
ugyan, de a jelenségek tendenciáit nem változtatta meg. A grafikonokon észrevehető
fluktuációk feltehetően a minta felületeiről visszaverődő nyalábok által okozott
interferencia következményei. A fotók elkészítésénél gyorsan mozgatott fehér papírt
használtam. A grafikonokon ábrázolt adatokat a mérési módszerek 4.2. alfejezetében
leírt módon tükör közbeiktatásával, precíziós transzlátor által mozgatott fotodióda
segítségével mértem.
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5.10. ábra. A négyhullámkeveréssel létrehozott törésmutatórács-profil kétdimenziós topografikus képe és
a kép hossztengelye menti intenzitáseloszlása I2 = I3 = I4 mellett, továbbá a) I1 / I2 = 0.08, b) I1 / I2 = 0.14,
és c) I1 / I2 = 1. A fehér szaggatott vonalak jelölik a négyhullámkeverés zónájának határait (v. ö. 5.1.
ábra).

Az 5.10. ábrán piros folytonos vonallal ábrázolt elméleti görbéket a (2.44) képlet
paramétereinek a mért pontokhoz a legkisebb négyzetek módszerével való illesztése
útján határoztam meg, figyelembe véve a diffrakciós hatásfok és a dielektromos állandó
modulációja közti nemlineáris összefüggést (v. ö. 2.40. egyenlet). Az illesztések
paramétereit az 5.1 táblázat tartalmazza.
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Az illesztett paraméterek
a)
jele

értéke

b)
szórása

értéke

c)
szórása

értéke

szórása

C

0.0737 ±0.0027

0.0521 ±0.0025

0.0580 ±0.0015

Γ

2 rögzítve

2 rögzítve

2 rögzítve

p

-0.213 ±0.042

-0.036 ±0.065

-1.409 ±0.040

κ

2.464 ±0.092

3.00 ±0.18

2.546 ±0.054

χr2

0.00004

0.00005

0.00008

5.1. táblázat. Az 5.10 ábrán ábrázolt mért adatokra való illesztések paraméterei. Az illesztés a
sin2[κΓC/cosh (2ΓCz + p)] függvény szerint történt. A Γ paraméter értékét, ami nem független a C
paraméterétől, más mérések alapján becsültük meg, ezért azt az illesztésnél rögzítettük. A κ paraméter
tartalmazza az n = ε r összefüggés deriválásából adódó 1/2ne faktort is. χr2 a redukált
szórásnégyzetösszeget jelöli.

Megállapíthatjuk tehát, hogy

 a topografikus összeállítás alkalmas a két- és négyhullámkeverés során
létrejövő törésmutatórács-eloszlás térbeli, sőt, "in-situ", azaz felépülés
közbeni vizsgálatára

 az összeállítás alkalmas segédeszköz négyhullámkeverés precíziós
finombeállítására

 az elmélet által jósolt szoliton jellegű lokalizált törésmutatórácseloszláshoz hasonló valóban létrejön,

 a kísérletek pedig igazolták az eloszlás változásának tendenciáit a beíró
intenzitások arányainak változtatása függvényében
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6. fejezet:
A termikus hologramrögzítés kinetikája
A hologramok termikus rögzítése kapcsán átmeneti fémmel (Fe, Mn) adalékolt
kongruens és majdnem sztöchiometrikus (Li / Nb = 0.99) lítium-niobát kristályokban
vizsgáltam a hologramok fixálásáért felelős ionok mozgását, elsősorban az aktivációs
energiájukat.

Mint

az

irodalmi

áttekintésből

láthattuk,

előttem

sem

közel

sztöchiometrikus, sem mangánnal adalékolt lítium-niobát kristályt nem vizsgáltak
hasonló céllal, bár kongruens, vassal illetve rézzel adalékolt LiNbO3 kristályok esetében
a szakirodalom gyakorlatilag már bizonyítottnak tekinti, hogy – leszámítva az OH– mentesített mintákat – a fixálásért az oxigénrácsba beépülő OH– ionokról leszakadó
protonok felelősek. Munkatársaimmal együtt az volt a célom, hogy hasonló állítást
tudjak kísérletileg alátámasztani mind mangánnal adalékolt kongruens, mind vassal
vagy mangánnal adalékolt majdnem sztöchiometrikus kristályokra vonatkozóan.
A vizsgálatokhoz az optikai minőségű kongruens kristályokat Czochralski, a
majdnem sztöchiometrikusakat felső magos oldat-olvadék módszerrel [124] levegő
atmoszférában növesztettük. Alapanyagként minden esetben 4 kilences (99.99%)
tisztaságú, Merck gyártmányú Suprapur minőségű lítium-karbonátot és hasonló
tisztaságú Starck gyártmányú LN Grade minőségű nióbium-pentoxidot használtunk. (A
kristályok a növesztés sajátságai miatt ennél is tisztábbak.) Mintáink tipikus méretei a
derékszögű kristálytani tengelyek (a, b, c) sorrendjében 6 × 1 × 4 mm3 illetve 6 × 3 × 4
mm3

voltak. Az ac síkú felületeket 1 Newton-gyűrűnél kisebb görbületű, tehát

gyakorlatilag sík felületűre políroztuk. A minták oldallapjait ezüst pasztával festettük
be, hogy rövidre zárjuk a fotovoltaikus és a piroelektromos áramot, és ne alakuljon ki
külső elektromos térerősség. Az ezüst paszta alkalmazásának másik két célja a
mintatartó és a minta, valamint a termoelem és a minta közötti hővezetés javítása,
valamint a minta oldalról, kis nyomóerővel való befogásánál a tapadás biztosítása és a
minta illetve a középső termoelem elmozdulásának megelőzése volt. Nagy figyelmet
fordítottunk arra, hogy a holografikus rácsok beírásánál se az ezüst paszta, se a befogó
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pofák ne árnyékolják el a minták széleit, hogy az ezüst rövidzár valóban megvilágított –
és a fotovezetés révén elektromosan vezető – tartománnyal érintkezzen.
A kísérleteknél a beírás θ szögét úgy választottuk meg, hogy a kristályba beírt
holografikus rács periódusa l = 2µm legyen. A beírásnál törekedtünk arra, hogy a rács
diffrakciós hatásfoka kezdetben elegendően nagy legyen, de a (2.40) képletben szereplő

π∆nd / λ cosθ argumentum π / 2-nél lényegesen kisebb legyen, hogy az abszorpció
miatt térben fellépő amplitúdó csökkenés hatása a függvényillesztésben ne okozzon
jelentősebb hibát. Az elérhető legnagyobb diffrakciós hatásfok azonban mintáról
mintára változott, kb. 4%-tól 70%-ig, de 40%-nál nagyobb hatásfokkal nem kezdtünk
mérést.

A

magasabb

hőmérsékleten

végzett

mérések

során

a

hőmérséklet

stabilizálódásáig akár 0.1%-ig is lecsökkenhetett a diffrakciós hatásfok. A konstans
háttér általában 0.01 és 0.001% diffrakciós hatásfok között volt, annak zaja pedig még
legalább egy nagyságrenddel kisebb volt.
A beírás befejezése után a mintát a lehető leggyorsabban felmelegítettük a kívánt
hőmérsékletre. A felfűtés sebességét és a felfűtési szakasz végén a hőmérséklettartás
pontosságát a hőmérsékletprogramozó fűtési paramétereinek optimalizálásával időről
időre sikerült kedvező értéken tartani. A diffrakciós hatásfok időfüggését a minta
hőmérsékletének 1-2 fokon belüli állandósulásakor kezdtük rögzíteni. Ezzel a
módszerrel kb. egyperces lecsengési időállandó méréséig tudtunk felmenni a
hőmérséklettel úgy, hogy a stabilizálódás után még legalább egy időállandó elteltéig
mérhető maradjon a diffrakciós hatásfok és a háttér különbsége.
Négyféle összetételű mintát vizsgáltunk meg a kéthullámkeveréses termikus
rögzítés

technikájával:

kongruens

(Li/Nb=0.945)

és

kvázisztöchiometrikus

(Li/Nb=0.99) kristályokat, 10–3 mol/mol vassal illetve mangánnal adalékolva. A
továbbiakban

jelöljük

a

kongruens

kristályokat

CFe

illetve

CMn,

a

kvázisztöchiometrikusakat pedig SFe illetve SMn betűkombinációkkal. Tipikus
diffrakciós hatásfok lecsengési görbéket láthatunk a 6.1 ábrán.
A diffrakciós hatásfok lebomlási görbékre a (2.40) képlet paramétereit
∆n(t ) = ∆n0 exp(−t / τ ) helyettesítéssel illesztve – és az abszorpciót kiküszöbölve

helyett

I diffr
I átmenő + I diffr

I diffr
I beeső

hatásfokkal számolva – kiszámoltuk az egyes időállandókat,

amelyek logaritmusát a reciprok abszolút hőmérséklet függvényében ábrázolva a 6.2
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Kvázisztöchiometrikus LiNbO3:Mn

Kongruens LiNbO3:Mn
70 oC
81 oC
90 oC
101 oC
110 oC
121 oC

Normált diffrakciós hatásfok

1.0

0.8

50 oC
60 oC
70 oC
80 oC

0.6

0.4

0.2

0.0
0

2000

4000

6000

0

500

1000

1500

Idő (s)

Idő (s)

6.1. ábra. A diffrakciós hatásfok lebomlása különböző hőmérsékleten, 0.1 mól % mangánnal
2. ábra. A holografikus rácsok termikus lebomlása
adalékolt kongruens illetve kvázisztöchiometrikus LiNbO3-ban. A hosszabb lecsengési idejű görbéket
csak részben ábrázoltuk. A diffrakciós hatásfok induló értéke mintától és hőmérséklettől függően
0.4–0.001 volt. A háttér 10–4–10–5 között, annak zaja pedig 10–5–10–6 között volt.

ábrát kaptuk. Az Arrhenius-grafikonokon az aktivációs energiát egyenesillesztés útján
kaptuk meg, annak 0.03 eV-os hibáját pedig részben az egyenesillesztésből számolt
statisztikus hibából, részben pedig a 7.2 fejezetben részletezett rendszeres hiba
becsléséből határoztuk meg.

14

100

140

60

20 (oC)

12

ln τ (s)

10

Ea=1.06 eV

8

Ea=1.1 eV

6
4
0.0025

0.003

0.0035

1/Hőmérséklet (K -1)
6.2. ábra.
mangánnal
adalékolt
kongruens (lila háromszögek) és
3. ábra.Arrhenius-grafikon
Arrhenius-illesztés aa termikus
lecsengés
időállandóira
kvázisztöchiometrikus (zöld korongok) mintán mért lebomlási időállandókkal. Az aktivációs energiákat
egyenesillesztéssel határoztuk meg, ± 0.03 eV hibával.
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Hasonlóan, a vassal adalékolt kristályok esetére az Arrhenius-grafikont a 6.3.
ábrán láthatjuk. Az eredmények összhangban vannak a kvázisztöchiometrikus (Li/Nb =
0.99), adalékolatlan kristályban a hidroxidionok rezgéséhez tartozó infravörös
abszorpciós sávnak a 3.2. fejezet végén vázolt módon mért termikus kinetikájából
kapott értékekkel (1.34±0.08, 1.0±0.2, 0.9±0.1 és 1.04±0.08 eV, átlagosan 1.1±0.1 eV).

12

ln τ (s)

10

120

100

60

80

40

T (0C)

Kongruens LiNbO3:Fe
Ea= 1.12 eV

8

Ea = 1.10 eV

6

Kvázisztöchiometrikus
LiNbO3:Fe

4
0,0025

0,0030
1/Hőmérséklet (K-1)

6.3. ábra. Arrhenius-grafikon a vassal adalékolt kongruens (lila háromszögek) és
kvázisztöchiometrikus (zöld korongok) mintán mért lebomlási időállandókkal. Az aktivációs
energiákat egyenesillesztéssel határoztuk meg, ±0.03 eV hibával.

A

6.2.

és

6.3.

ábrákon

jól

megfigyelhető,

hogy

a

vizsgált

hőmérséklettartományban nem, vagy csak elenyésző módon játszik szerepet az
elektronok diffúziója, mivel a pontok jól illeszkednek az egyenesekre, és nincs szükség
másodrendű görbe vagy két, egymással szöget bezáró egyenes illesztésre, mint azt pl.
[68] alapján vártuk (v. ö. 3.2. fejezet). Ezen túlmenően az aktivációs energia értékében
kiváló egyezést tapasztalhatunk D. L. Staebler és J. J. Amodei 1972-ben közzétett
munkájában [9], valamint Y. Liu és szerzőtársainak egy egészen friss közleményében
[149] közölt eredményekkel, ugyanakkor az általunk meghatározott érték kissé
magasabb, mint a [68], [72], [76] és [78] közleményekben megadott értékek, melyek 0.9
eV körül mozognak, ám jóval alacsonyabb a [70]-ben közölt aktivációs energiánál
(utóbbit viszont magasabb hőmérséklettartományban, 180-300oC között mérték). A
különbözőséget magyarázhatjuk A. Yariv és szerzőtársai [16], valamint munkájukban
hivatkozott más szerzők feltevésével, miszerint a protonok aktivációs energiája függ az
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OH–-koncentrációtól, a hőmérséklettartománytól, az adalék koncentrációjától és
oxidációs fokától.
Az általunk meghatározotthoz hasonló aktivációs energiákat mértek hologram
lebomlásból és ionos vezetőképességből, utóbbi pedig egyenesen arányos a hidrogénkoncentrációval [10, 150, 151]. Ez azt sugallja, hogy a hidroxid ionok illetve a protonok
felelősek a termikus rögzítésért. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig csak
kongruens, vassal adalékolt lítium-niobátban [11], illetve olyan kristályokban sikerült
találni, melyekben igen magas a hidroxid koncentrációja [14]. Ezért volt jelentős a 3.2.
fejezetben leírt, kvázisztöchiometrikus mintán végzett kísérlet eredményeivel összevetni
saját méréseim eredményeit.
Bár az OH– rezgési spektrumvonalainak termikus kinetikájából meghatározott
aktivációs energiák hibakorlátai között igen nagyok is akadnak, a négy vonalra számolt
átlaggal (1.1±0.1 eV) igen jó egyezést láthatunk. Ezáltal alátámaszthatjuk azt a feltevést,
miszerint a hologramok termikus rögzítése kvázisztöchiometrikus lítium-niobát
kristályban is a protonok vándorlása útján megy végbe [S6, S7].
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7.fejezet:
A holografikus szórás módszere
A 6. fejezetben ismertetett kutatás hologramok termikus rögzítésével kapcsolatban
nem maradt folytatás nélkül. Egy eredeti ötlet nyomán egy új módszert sikerült
kifejlesztenünk, amellyel mind a költséges rezgésmentes optikai asztal és optikai
elemek, mind a nagy koherenciahosszúságú lézer, sőt a lock-in erősítők is feleslegessé
tehetők. Ez a holografikus szórás módszere. A mérési módszer kifejlesztésében,
tesztelésében,

és

vassal

illetve

mangánnal

adalékolt,

kongruens

illetve

kvázisztöchiometrikus lítium-niobátba beírt hologramok fixálásáért felelős ionok
aktivációs energiájának meghatározására való felhasználásában elért eredményeimet a
továbbiakban ismertetem.

7.1. A módszer kidolgozása és ellenőrzése
A holografikus szórás irodalmi áttekintésében (3.3. fejezet) szóba került, hogy az
elmosódott szórási foltot eredményező holografikus szórási folyamat kialakulásában a
kéthullámkeverés játssza a döntő szerepet [93, 94]. A lítium-niobátban merőlegesen
beeső, extraordináriusan polarizált nyaláb által létrehozott holografikus szóráskép
elmosódott

kettős

csóva formájú, ami arra utal, hogy ebben az esetben

kéthullámkeverésről van szó. A csóva keresztirányú kiterjedése lényegesen kisebb, mint
a hosszirányú (4.9. ábra), ezért – integrálva a keresztirányú intenzitáseloszlást – jó
közelítéssel egydimenziósnak tekinthetjük. A holografikus szórást ebben a közelítésben
tehát

végtelen

sok

kéthullámkeveréssel

létrehozott,

különböző

rácsállandójú

fotorefraktív rács szuperpozíciója okozza. A kéthullámkeveréses aktivációs energia
meghatározási módszerhez (4.3. fejezet) képest már az is lényegesen egyszerűbb lenne,
ha a holografikus szórás felépülése után egy-egy adott hőmérsékleten egy kiválasztott
szögben szóródó intenzitás változását mérnénk. A későbbiekben viszont be fogjuk látni,
hogy – bizonyos megszorítások mellett – az átmenő intenzitás mérése is elegendő
ahhoz, hogy az előbbi módszerét megközelítő pontossággal meghatározhassuk az
aktivációs energiát. Ez pedig tovább egyszerűsíti a méréstechnikát, és hozzásegítheti a
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mérnököket egy – az iparban is jól alkalmazható – elegendően pontos tesztszerű
mérőeszköz megalkotásához. A mérőeszközt LiNbO3 vagy esetleg más hasonló
kristályok karakterizációjára lehetne felhasználni egyes fizikai tulajdonságok, mint pl.
OH–- és adalékkoncentráció, illetve oxidációs fok meghatározása céljából (v. ö. 6.
fejezet) [16].
Az általam kidolgozott mérési módszer részletes leírása a 4.4. fejezetben található.
A módszer pontosságának ellenőrzésére kongruensen növesztett, 0.1 mól % mangánnal
adalékolt lítium-niobát kristályt választottunk. A minta méretei a derékszögű
kristálytani tengelyek sorrendjében: 5.05 × 4.34 × 3.75 mm3 voltak. A holografikus
szórás létrehozásához argon-ion lézer extraordináriusan polarizált, merőlegesen beeső,
0.55 W/cm2 intenzitású, 488.0 nm hullámhosszúságú, térszűrős nyalábtágítóval formált
nyalábját használtuk. A kristályon eltérülés nélkül áthaladó nyaláb intenzitását
fotométerhez kapcsolt szilícium fotodiódával mértük. A mintát a 4.3. fejezetben
bemutatott fűthető mintatartó kamrában helyeztük el (4.8. ábra). A kamrát a parazita
hologramok kiolvasási szögfüggésének vizsgálata érdekében egy számítógéppel
vezérelhető, az asztalhoz vízszintesen rögzített, függőleges forgástengelyű precíziós
rotátorra telepítettük, úgy, hogy a forgástengely a minta közepén haladjon át. A lézert, a
nyalábtágítót és a detektort az asztalhoz rögzítve tartottuk.
A mérést a 4.4. fejezetben leírt módon folytattuk. A telítési holografikus szórás
elérése, a beíró nyaláb kikapcsolása és a mintának a kívánt hőmérsékletre való
felmelegítése után a beíró nyalábot újra bekapcsoltuk, ám drasztikusan lecsökkentett
intenzitás (3 × 10–5 W/cm2) mellett. Ezt a csökkentett intenzitású nyalábot a
továbbiakban kiolvasó nyalábnak nevezzük. Ezzel, és a 20-30 percnél hosszabb várható
időállandójú mérések esetén a kiolvasó nyalábnak az egyes mérések közötti
kikapcsolásával, valamint a mérések időközének a várható időállandóhoz való
igazításával értük el, hogy a kiolvasás ne befolyásolja észrevehetően a mérések
eredményét. A kéthullámkeverésnél szokásos másik módszer, nevezetesen a kiolvasó
nyaláb hullámhosszának a kristály fényérzékeny tartományán kívül eső megválasztása
itt lényegesen rontotta volna a módszer pontosságát és érzékenységét, és nehezítette
volna a kiértékelést a hullámszám-vektorok által meghatározott Ewald-gömbök
tökéletlen illeszkedése miatt [20, 21].
Miután az átmenő nyaláb intenzitása újra telítésbe került (7.1. ábra), a mintát
150W-os halogénlámpával intenzíven megvilágítva 150oC-ra felmelegítettük, és ezen a
hőmérsékleten 45 percig folytattuk a bevilágítást. A megvilágítás és a magas
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7.1. ábra. Az átmenő intenzitás növekedése – a holografikus szórás csökkenése – az idő
függvényében kongruens, mangánnal adalékolt lítium-niobátban, 70°C-on. A mérési adatokat
pontok, a (4.1.) illetve (4.2.) képlet szerinti illesztést folytonos illetve pontozott vonal jelzi
(utóbbiak szinte vonalvastagságon belül megegyeznek).

hőmérsékletű hőkezelés egyidejű alkalmazása tette lehetővé a kristályba beírt parazita
elektronrács-hologramok és az azokat kompenzáló ionos rácsok törlését. A 45 perces
időtartam az alkalmazott fényintenzitás mellett szobahőmérsékleten is elegendő volt a
fixálatlan rácsok törlésére. A törlés és a szobahőmérsékleten való termikus egyensúly
elérése után kezdődhetett az újabb beírás.
A módszerrel a kongruensen növesztett, mangánnal adalékolt mintán 60°C és
115°C közötti hőmérséklettartományban végeztünk méréseket. Az idő függvényében
ábrázolt görbékre a 7.1. ábrához hasonlóan mind a (4.1.), mind a (4.2.) képlet alapján
végeztünk paraméterillesztést. A kapott időállandók szisztematikus eltérést mutattak
ugyan a használt képlettől függően, de az időállandók Arrhenius-grafikonján a kétféle
illesztés eredménye lényegében párhuzamos egyenespár, melyek hibahatáron belül
azonos aktivációs energiaértéket eredményeznek: 1.05 ± 0.02 eV a (4.1.), és 1.06 ± 0.03
eV a (4.2.) függvény alkalmazásával (7.2. ábra). Ugyanezen az anyagon standard
kéthullámkeveréses módszerrel végzett aktivációs energia meghatározás 1.06 ± 0.03 eV
eredményt adott (lásd 6. fejezet; 6.2. ábra) [S8].
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7.2. ábra. Kongruensen növesztett, mangánnal adalékolt lítium-niobátban a mozgékony ionok
aktivációs energiájának meghatározása a holografikus szórás módszerével, a (4.1.) (kék, tömör
négyzetek) illetve a (4.2.) képlet (piros, üres négyzetek) paramétereinek a legkisebb négyzetek
módszerével való illesztésével. A pontokra illesztett Arrhenius-egyenesekből 1.05 ± 0.02 eV (kék,
pontozott vonal) illetve 1.06 ± 0.03 eV (piros, folytonos vonal) aktivációs energiát kaptunk.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a módszer működőképes, és – mangánnal adalékolt
kongruens lítium-niobátra – a kéthullámkeverés módszerével lényegében azonos
eredményt ad. A módszer pontosságáról és alkalmazhatóságának határairól a további
fejezetekben találhatunk diszkussziót.

7.2. Összehasonlító vizsgálatok aktivációs energia
meghatározására
A továbbiakban bemutatom a vassal illetve mangánnal adalékolt, kongruens
illetve közel sztöchiometrikus lítium-niobát kristályokon többféle módszerrel végzett
aktivációs energia meghatározások eredményeit. Az eredmények közt előforduló
eltérések megértésére pedig mélyebb összefüggéseket próbálok feltárni [S9].
A módszerek a következők voltak: a kéthullámkeverés módszere, a holografikus
szórás módszere, és az egyenáramú vezetőképesség módszere. A mérések során a 7.1.
táblázatban felsorolt mintákat vizsgáltuk. A vas és a mangán adalék koncentrációja az
olvadékban egyaránt 0.1 mól % volt. A hidrogén koncentrációját a kongruens mintákra
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[152] alapján az OH– rezgési sáv amplitúdója, a majdnem sztöchiometrikusakra a sáv
területe alapján becsültem meg, [152]-t és a kongruens minták adatait felhasználva.
Minta jele

Olvadék összetétel

Li/Nb Adalék

a × b × c [mm3]

NH [1024m-3]

CMn

Kongruens

0.945 Mn

5.10 × 4.35 × 3.75

4.3

SMn

Kvázisztöchiometrikus

0.99

5.15 × 3.60 × 4.20

2.6

CFe

Kongruens

0.945 Fe

4.85 × 4.10 × 3.75

3.7

SFe1

Kvázisztöchiometrikus

0.99

Fe

5.99 × 3.96 × 4.88

1.0

SFe2

Kvázisztöchiometrikus

0.99

Fe

6.02 × 0.98 × 4.89

1.0

Mn

7.1. táblázat. A vizsgált minták jelölése és adatai. A vas és a mangán egyaránt 0.1 mól %
koncentrációban volt jelen az olvadékban. A hidrogén koncentrációját az OH– rezgési abszorpciós sáv
amplitúdója és területe segítségével becsültem meg.

A kéthullámkeverés és a holografikus szórás módszerével mért aktivációs energia
értékeket a 7.2. táblázatban hasonlíthatjuk össze az egyenáramú vezetőképesség
hőmérsékletfüggéséből [S9] számolt értékekkel.
Aktivációs energia EA (eV)

Minta
Holografikus szórás

Kéthullámkeverés

DC vezetőképesség

CMn

1.05 ± 0.03

1.06 ± 0.03

1.11 ± 0.03

SMn

1.05 ± 0.03

1.10 ± 0.03

0.96 ± 0.03

CFe

1.25 ± 0.03

1.12 ± 0.03

1.13 ± 0.03

SFe1

1.02 ± 0.04

-

0.95 ± 0.03

SFe2

-

1.10 ± 0.03

-

7.2. táblázat. Az egyes mintákra a 3 különböző módszerrel meghatározott proton aktivációs energiák.
Az SFe2 és SFe1 minták ugyanabból a kristálynövesztésből származó, de különböző vastagságú minták.

Az egyenáramú vezetőképesség meghatározása – ami nem saját, hanem
társszerzőm eredménye, itt csak összehasonlításul használom fel – a b kristálytani
tengellyel párhuzamosan, tehát a poláros c tengelyre merőlegesen alkalmazott 50V
feszültséggel, 3 Pa nyomásúra ritkított atmoszférában történt. Elektródául ezüst paszta
szolgált. Az áram mérését egy Keithley elektrométer végezte 2 °C/min sebességgel
csökkenő hőmérséklet mellett.
A kongruensen növesztett CMn és CFe kristályok különböző módszerrel való
vizsgálatából kapott Arrhenius-grafikonokat mintánként közös koordinátarendszerben
ábrázolva a 7.3. a) – b) ábrákon láthatjuk. A vezetőképesség értékéhez a σ = ε / τ képlet
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szerint rendeltünk relaxációs időt, ahol ε a kristály abszolút dielektromos állandója a
megfelelő irányban.

7.3. ábra. Kompenzációs időállandó Arrhenius-grafikonja kongruens lítium-niobát kristályban, 0.1 mól %
vassal (a) illetve mangánnal (b) adalékolva. Az időállandót holografikus szórás módszerével (HS;
kereszt), kéthullámkeveréssel (TWM; tömör négyzet) és DC vezetőképesség mérésével (DCC; üres
háromszög) is meghatároztuk.
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A kéthullámkeveréses módszernél a mérés során potenciálisan előforduló
hibaforrások közül a két fotodióda közti gyártási illetve öregedésből adódó eltérés csak
igen erős nemlinearitás esetén okozhatna észrevehető hibát az aktivációs energiában. A
lock-in erősítők nemlinearitása is jóval az alatt a szint alatt van, hogy számottevő hibát
eredményezhetne. Az egyes fotodiódák elé helyezett interferenciaszűrők anyagi és
beállításbeli különbsége okozott ugyan mérhető hibát a tényleges diffrakciós hatásfok
értékében, de ezt gondos pozicionálással jelentősen sikerült csökkenteni, és az általuk
okozott hibát, amely a sin2 függvény következtében csak nagy diffrakciós hatásfok
esetén számottevő, úgy sikerült elhanyagolhatóvá csökkenteni, hogy a lecsengési
görbék elejét – amikor még a hőmérséklet sem stabilizálódik teljesen – kihagytuk a
függvényillesztésből.

A

kiolvasó

lézer

instabilitását

és

a

minta

esetleges

abszorpcióváltozását a diffrakció és transzmisszió egyidejűleg való mérésével
küszöböltük ki. Az interferenciaszűrőkkel kapcsolatos probléma megoldása a Braggszög beállítási bizonytalanságának hatását is minimalizálta. A hőmérsékletszabályozás
abszolút pontossága 120°C alatt 2°C, ingadozása közvetlenül a felfűtés után legfeljebb
3°C, kb. fél perccel későbbtől már csak legfeljebb 1°C volt. 140°C-nál mindezek az
értékek

1–1°C-kal

nagyobbra

becsülhetőek.

A

magasabb

hőmérsékleten

exponenciálisan felgyorsuló lebomlás miatt a felfűtési és stabilizálódási idő alatt a
diffrakciós hatásfok egyre inkább lecsökken, és egyre kevésbé pontosan lehet
meghatározni az időállandót. Ezért az aktivációs energia meghatározás pontosságának
növelése érdekében csak lefelé lehet kiterjeszteni a hőmérséklettartományt, ez azonban
exponenciálisan növeli a mérési időt, sőt, egyre számottevőbb lehet az elektromos
sötétvezetés hatása is.
A táblázatban feltüntetett hibakorlátok elsősorban a hőmérsékletszabályozás és
-mérés hibájából adódnak, de kismértékben tartalmazzák a lock-in erősítők és a
fotodiódák zaját, és rejtve szerepet játszhat az elektromos sötétvezetés hatása is. Az
aktivációs energia statisztikus hibáját a függvényillesztésekből határoztuk meg. A
rendszeres hibát csak becsülni lehet. Számottevő forrása csak a hőmérsékletmérés
hibájának hőmérsékletfüggése, a túlmodulált kiindulási állapot és az elektromos
sötétvezetés lehet. Utóbbi azonban az Arrhenius-grafikonon feltűnő nemlinearitást
kellene, hogy okozzon, ezt azonban nem tapasztaltuk. A hőmérsékletmérés
pontatlanságának hatását 0.01–0.02 eV-ra becsülhetjük, amit a táblázatban megadott
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hibakorlátoknál figyelembe vettünk. A túlmodulált állapotról pedig a következő
fejezetben esik szó.
A holografikus szórás módszerénél az imént felsorolt hibaforrások közül többel –
pl. az interferenciaszűrő, a túlmodulált állapot – nem kell számolnunk. A kiolvasó
intenzitás ingadozásának hatása viszont felerősödik, mivel az időben egyre kevésbé
csökkenő exponenciális lefutás nem egy interferenciaszűrőkkel és lock-in technikával
szinte lenullázott háttér mellett, hanem a maximális átmenő intenzitás mellett mérendő.
Ezért egy erre a célra leválasztott referencianyaláb intenzitását is egyidejűleg mértük az
átmenő nyalábéval, és a két intenzitás arányával számoltunk. Mindazonáltal a
statisztikus hiba átlagosan 0.005 eV-tal nagyobb lett ennél a módszernél a
kéthullámkeveréshez képest, ugyanakkor a jelenség rendszeres hibát nem okozhat,
mivel a lézer teljesítményingadozása nem függ sem a minta hőmérsékletétől, sem az
eltelt időtől. A rendszeres hiba itt is három fő forrásból származhat: a hőmérsékletmérés
hibájának hőmérsékletfüggéséből, az elektromos sötétvezetésből és az ionos
kompenzáció időállandójának térfrekvenciafüggéséből. A táblázatban megadott
hibakorlátokban csak az első forrást vettük figyelembe 0.01–0.02 eV között becsült
hibával. A sötétvezetésről az előbbi okfejtés újból elmondható, a harmadik forrásról
pedig a 7.3. fejezetben olvashatunk részletes diszkussziót.
A 7.2 táblázatban és a 7.3. ábrán egyaránt jól látható, hogy – elsősorban vas
adalékolása esetén – a különböző módszerekkel kissé különböző aktivációs energiát
kapunk. A mangánnal adalékolt minták esetében az eltérések többé-kevésbé a megadott
hibakorlátokon belül vannak, ám a vassal adalékolt minták esetén jelentős különbségek
is előfordulnak.
A 6. fejezet végén már találkoztunk azzal a jelenséggel, hogy a protonok
aktivációs energiája több tényezőtől is függhet, így pl. a hőmérséklettartománytól és a
kristály összetételétől is. Az elektromos vezetőképesség – amely a másik két
módszerhez képest magasabb hőmérséklettartományban ad jól értékelhető eredményt –
alapján számolt aktivációs energiák között ezért nem csodálkozhatunk szisztematikus
eltéréseken.

A

kongruens

mintákat

a

majdnem

sztöchiometrikus

mintákkal

összehasonlítva észrevehető az előbbiekben az ionos vezetés magasabb aktivációs
energiája. A holografikus szórás és a kéthullámkeverés módszere szerinti értékek
különbségét azonban ilyen egyszerűen nem magyarázhatjuk. Nézzük meg hát
alaposabban, milyen okokról is lehet szó.

7. A HOLOGRAFIKUS SZÓRÁS MÓDSZERE
63
______________________________________________________________________

7.2.1. A modulációs mélység
A kéthullámkeverés és a holografikus szórás módszere közti egyik lényeges
különbség a fotorefraktív rácsok modulációs mélységében jelentkezik. Az m modulációs
mélységet két síkhullám kölcsönhatása esetén az m =

(I s I r ) / (I s + I r )

kifejezés adja

meg, ahol Is a jel- és Ir a referencia-, vagy más néven pumpáló nyaláb intenzitása. A
kéthullámkeverés módszere esetén m akár az 1-et elérheti, míg a holografikus szórás
módszerénél a pumpáló nyaláb intenzitása nagyságrendekkel nagyobb az elemi szórt
nyalábokénál, ebben az esetben tehát igen kis modulációval kell számolnunk. Az
elektromos térerősség egyensúlyi állapotban E ( K ) = − E eff m( K ) alakban írható fel, ahol
m(K) a K térfrekvenciájú rácsokhoz tartozó moduláció, Eeff pedig a többi paramétertől

függő komplex, térerősség dimenziójú arányossági tényező. Ha figyelembe vesszük,
hogy a holografikus szórás során létrejövő hologram olyan elemi, kéthullámkeveréssel
létrehozott rácsok összességével reprezentálható, melyek nagyon gyenge kezdeti
szórásból energiaátadással erősödnek fel (lásd csatolt hullámok elmélete, 2.3. fejezet), a
törésmutatórács Bragg-szórási kifejezésében a sin2 függvény argumentumát, melyet
nevezhetnénk pl. "Bragg-szórási fázisszögnek", mindkét módszer esetén felírhatjuk

κ=

π∆nd
,
λ cosθ

(7.1)

ahol ∆n a törésmutatórács amplitúdója, d a minta (és a térbeli rács) vastagsága, λ a
vákuumbeli hullámhossz, és θ a rács Bragg-szöge. κ nagysága rögzített hullámhossz és

θ szög mellett két paramétertől függ: a rács ∆n amplitúdójától és d vastagságától. A
holografikus szórás esetén a moduláció kicsi, ezért ∆n is sokkal kisebb, mint a
kéthullámkeverés technikája esetén. Mivel a diffrakciós hatásfok, amit közvetlenül
tudunk mérni, a κ paramétertől η = sin2 κ függvény szerint függ, vastag kristály esetén
nő az esélye annak, hogy a függvénykapcsolat kilépjen a monotonitás tartományából,
azaz a κ paraméter π /2 -nél nagyobbra nőjön. Az ilyen rácsot túlmoduláltnak nevezzük,
és κ további növelésével η csökkenni fog. Noha kéthullámkeveréses méréseink során
ezt a jelenséget közvetlenül nem tapasztaltuk, vastagabb mintáink esetén az abszorpció
"fátyla alatt" mégis szerepet játszhatott az aktivációs energia értékek közötti
különbségekben. Az abszorpció révén ugyanis vastag kristályban könnyen előállhat az a
helyzet, hogy – a mintát gondolatban vékony szeletekre vágva – a jel- és
referencianyaláb belépési oldalán a nagy intenzitás miatt ∆n néhány tizedmilliméternyi
rétegben akkora, hogy fellép a túlmodulált állapot, míg a további rétegekben az
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abszorpció annyira lecsökkenti ∆n-et és vele együtt κ−t is, hogy az összes rétegre
vonatkozó eredő diffrakciós hatásfokban észre sem lehet venni a túlmodulált állapotot.
A vassal adalékolt mintákon végzett kéthullámkeveréses méréseknél a nagyobb
abszorpció miatt előfordulhat, hogy e jelenséget alábecsültük, és az integrális
diffrakciós hatásfok ezért nem pontosan a (2.40) képletből származtatott

η(t) = sin2 [κ0 exp(-t/τ)]

(7.2)

szerint függ az időtől, sőt az eltérés nemlineárisan függhet a hőmérséklettől, ily módon
szisztematikus hibát okozva az aktivációs energia meghatározásban. Célszerű tehát a
kéthullámkeveréses vizsgálatokat folytatni oly módon, hogy egyrészt a minták
vastagságát csökkentjük, másrészt a beírást is megszakíthatjuk a telítéstől távoli, kis
diffrakciós hatásfokú állapotban. Eddigi méréseinknél ezzel szemben fontosabbnak
láttuk a háromféle mérési módszert ugyanazokra a mintákra alkalmazni, hogy elkerüljük
az esetleges összetételbeli és oxidációs állapotbeli különbségeket. Ezért választottunk
általában lehetőség szerint nagyobb mintavastagságot, hiszen a holografikus szórás
módszerének pontossága vékony vagy kis fotorefraktív érzékenységű mintára
lényegesen rosszabbá válik.
Az aktivációs energia meghatározásában felmerülő anomáliáknak azonban más
okai is lehetnek. Ilyen okként kell megvizsgálnunk a holografikus rácsok
térfrekvenciájában jelentkező különbségeket is.

7.2.2. A holografikus rács térfrekvenciája
Míg a kéthullámkeveréses módszernél, ahol a két nyaláb pontosan meghatározott

θ szögben esik be a kristályba, és pontosan meghatározott l = λ / (2 sin θ) rácsállandójú
fotorefraktív rácsot hoz létre, a holografikus szórás módszerénél megannyi különböző
rácsállandójú elemi rács jön létre, mégpedig más-más amplitúdóval. Fontos tehát
megvizsgálnunk, hogy mi is történik tulajdonképpen egy holografikus szórással
létrehozott parazita hologram termikus ionos kompenzációja során, és elsősorban azt,
hogy milyen időfüggést, mekkora időállandókat várhatunk ezek eredőjére.
A 4.3. és a 7.1. fejezetben is láthattuk, hogy a holografikus szórás módszerével
kapott időfüggő transzmittancia adatokra kétféle függvényt is sikerrel illesztettünk (7.1.
és 7.2. ábra). A holografikus szórás elméleteiből a szórás időbeli kialakulásának
leírására általánosan elfogadott az
It = I0

1+ m
1 + m exp[Γd {1 − exp(−t / τ )}]

(7.3)
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egyenlőség (itt I0 a szórás nélküli esetben átmenő fény intenzitása, m a moduláció, Γ az
erősítési nyereség, d a minta vastagsága, τ pedig az időállandó), mely többek között arra
épül, hogy az egyes elemi rácsok és a hozzájuk tartozó szórt nyalábok mind
kölcsönhatásban állnak egymással, egyik a másikat, másik a harmadikat stb. erősíti,
tehát egy kollektív erősítési folyamat történik egy közös τ időállandóval. Ha ugyanez
elmondható lenne az inverz folyamatra, azaz a parazita rácsok törlődésére illetve
kompenzációjára, akkor teljes mértékben elfogadható lenne a (4.1) képlet, mely (7.3)ból származik 1–exp(-t/τ) helyett exp(–t/τ) helyettesítéssel. Azonban egy fotorefraktív
rács kompenzációs időállandója eredendően függhet a rácsállandótól, mivel több
különböző térfrekvencia jelenléte esetén kis modulácó mellett az egyes rácsok nem
hatnak kölcsön egymással, így a mért időfüggésben sok-sok különböző időállandójú,
(4.1) szerinti időfüggésű intenzitás összege szerepel (hiszen a mért átmenő intenzitás a
szórás nélküli esetben átmenő intenzitás mínusz az összes szórt intenzitás). Ennek az
integrálnak a kiszámításához tudnunk kell az időállandók és a rácsperiódusok közötti
összefüggést, és célszerű lenne ismernünk az egyes rácsállandókhoz tartozó szórt
intenzitás eloszlásának analitikus kifejezését. Az előbbit megkaphatjuk a 2.2. fejezet
alapján. Ehhez lítium-niobátban egyszerre kell figyelembe venni a diffúzió által
létrehozott nem lokális, és a fotovoltaikus hatás által létrehozott lokális fotorefrakciót.
A diffúziós térerősség
Ed = K kB T / e

(7.4)

egyenesen arányos a K térfrekvenciával. Tehát nem várhatunk a kéthullámkeverésnél és
a holografikus szórásnál pontosan azonos helyzetet. A τ kompenzációs időállandó
azonban összetettebb módon függ K-tól. Az egyszerűség kedvéért számoljunk egyetlen
homogén, K térfrekvenciájú fotorefraktív ráccsal. Tételezzünk fel az elektronrácsra

ρe(x) =1/2 (ρe exp iKx + c.c. ) harmonikus töltéssűrűség-eloszlást. Tegyük fel továbbá,
hogy az akceptorok által a beírási folyamat következtében befogott elektronok sűrűsége
nem függ a hőmérséklettől. A hidrogénionok áramsűrűsége
J H = σ H E − QH DH

∂N H
,
∂x

(7.5)

ahol σH a fajlagos proton-vezetőképesség, E a teljes elektromos térerősség, QH a
hidrogénion töltése, DH a protonok diffúziós állandója, és NH a protonok koncentrációja.
A kifejezés második tagja a diffúziós áramsűrűséget írja le.
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Az ionos áramsűrűség (7.5) kifejezését és az εr ε0 ∂E / ∂x = ρe + ρH Poissonegyenletet helyettesítsük be a kontinuitás-egyenletbe (ρH a protonok által létrehozott
töltéssűrűség). Az eredmény:

ρe
∂ρ H
ρH
+
=−
,
∂t
τ H (K )
τ M , H + KE d µ H ρ H , 0 + iKE fv µ H ρ H ,0

(7.6)

ahol ρH,0 a protonok által létrehozott töltéssűrűség egyensúlyi (telítési) állapotban,

τM,H = ε0 εr / σH,0,
τ H (K ) =

(7.7)

τ M ,H

1 + µ H K (Ed + iE fv )τ M , H

,

(7.8)

és Efv a fotovoltaikus térerősség. A (7.6) és (7.7) egyenletekből következik, hogy teljes
kompenzáció csak K = 0 esetén következhet be. Egyéb esetekben ρH < ρe. Azt is vegyük
észre, hogy (7.8) kifejezés komplex, tehát az általa meghatározott mennyiségben
egyszerre jelen lehet relaxációs és oszcillációs időállandó is. Felhasználva (7.4)-et és
(7.7)-et, a kifejezés valós része

τ H (K ) = τ M , H

1 + ε 0ε r K 2 k B T / QH2 N H ,0

(

1 + 2ε 0ε r K 2 k B T / QH2 N H , 0 + ε 0ε r K / QH N H , 0

) (E
2

2
d

+ E 2fv )

(7.9)

alakba írható. Mivel azonban az egyes hőmérsékletekhez tartozó időállandó mérését
sötétben végeztük, a fotovezetést nullának tekinthetjük, így a tisztán valóssá váló (7.8)ból közvetlenül kapható a

τ H (K ) =

τ M ,H
1 + ε 0 ε r K 2 k B T / Q H2 N H , 0

(7.10)

egyenlőség. Az általunk vizsgált kristályokra az ε 0ε r K 2 k B T / QH2 N H , 0 kifejezés 1-nél
sokkal kisebb volt, tehát az időállandó esetünkben alig függ a térfrekvenciától. Ez pl.

λ = 488 nm és T ≤ 140°C (413 K) esetén lítium-niobátra akkor érvényes feltétlenül, ha
NH,0 >> 5.5 1023 m–3, ugyanis K nem vehet fel nagyobb értéket a θ = 90°-os Bragg-

szöghöz tartozó Kmax = 4πne/λ térfrekvenciánál. Ez az érték az említett hullámhossznál
578 000 cm–1. (Valójában, mint ahogy rövidesen látni fogjuk, általában ennél csak
lényegesen kisebb térfrekvenciák dominálnak a holografikus szórás során.)
Tehát a kompenzációs időállandó a µ H KEdτ M ,H = ε 0ε r K 2 k BT / QH2 N H , 0 = K 2 L2H
kifejezésen keresztül függ a rács térfrekvenciájától, ahol LH = ε 0ε r k BT / QH2 N H , 0 a
hidrogénionok diffúziós úthossza. A lítium-niobát anyagi állandóit felhasználva, a
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(7.10) egyenletből látható, hogy a legkritikusabb paraméter a hidrogén NH
koncentrációja. A 7.4. ábrán a τH(K)/τM,H arányt láthatjuk a rácsállandó függvényében
két különböző hidrogén koncentráció mellett. Meg kell jegyezni, hogy a protonok
koncentrációjának szokásos meghatározási módja az infravörös abszorpciós spektrumot

1024m–3

1023m–3 hidrogénion

l
7.4. ábra. A hologram termikus rögzítésének időállandója τM,H = ε0 εr /σH,0 egységekben a
rácsállandó függvényében megadva, 1023 (alsó, vékony vonal) illetve 1024 m–3 (felső, vastagabb
vonal) hidrogénion koncentráció mellett.

használja, ami az OH– ionok formájában kötött hidrogént mutatja ki, ezzel szemben a
termikus hologramrögzítésben az esetlegesen előforduló szabad hidrogénionok is részt
vesznek. A kétféle állapotú protonok koncentrációjának arányára vonatkozóan pedig
nincsenek adataink.
Láttuk, hogy a kompenzáció időállandója függhet a rács térfrekvenciájától, de
ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy a holografikus szórás módszerében ez milyen hibát
okozhat, integrálnunk kell a különböző térfrekvenciához tartozó szórt intenzitást. Ehhez
viszont ismernünk kell az intenzitás térfrekvencia – vagy szög – szerinti eloszlását.
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7.3.A holografikus szórás szögfüggése lítium-niobátban
A holografikus szórás módszerében az átmenő nyaláb intenzitásának
változásában tulajdonképpen az összes szórt fény intenzitásának változását mérjük –
ellenkező előjellel. A módszer alkalmazhatósági feltételeinek megállapítására ezért
lényeges volt jól megalapozott becslést adni arra vonatkozóan, hogy ebben az
integrálban milyen eredő időbeli lefolyást várhatunk, és az milyen feltételek mellett
rendelhető hozzá Arrhenius-jellegű folyamathoz, valódi aktivációs energiát eredményezve

[S10].

Ehhez

először

megmértük

a

minta

holografikus

szórásának

szögeloszlását. A mért eloszlást – térfrekvenciára átskálázva – a 7.5. ábrán pontokkal
jelöltük. Az ábrán a középső csúcs az átmenő nyaláb intenzitása. A mérést egy 1 mm
szélességű, 10 mm magasságú rés mögé helyezett lézer teljesítménymérővel végeztük,
0.5°-os lépésenként forgatva a detektort a réssel együtt kb. 10 cm sugarú kör mentén a

2

Szórt intenzitás (µW/10 mm )
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Rács térfrekvenciája (10 cm )
7.5. ábra. A holografikus szórás szögeloszlás-méréséből kapott (fekete) pontok, és a rájuk illesztett (7.16)
empirikus formula (kiegészítve egy, az átmenő nyalábot leíró Gauss-taggal) grafikonja (piros pontozott
vonal), a térfrekvencia függvényében ábrázolva. A (7.17) alakú – szintén egy további Gauss-taggal
kiegészített – formula illesztését kék folytonos vonallal ábrázoltuk. A mért adatok szórása kisebb volt,
mint 2 µW/10mm2 + 10% relatív hiba. A szögmérés hibája < 0.5°.

7. A HOLOGRAFIKUS SZÓRÁS MÓDSZERE
69
______________________________________________________________________
kristály körül, a beíró nyalábot 1%-nál kisebb intenzitásúra legyengítve. A mért
adatokat a törésmutató irányfüggését és a reflexiós veszteséget figyelembe véve
korrigáltuk, a szögfüggést pedig átskáláztuk az elemi rács térfrekvenciájára 104 cm-1
egységben kifejezve. A 2.34 µW/10 mm2 háttérintenzitást pedig levontuk az adatokból.
A csatolt hullámok elmélete (2.3. fejezet) segítségével meghatározható a Γ
erősítési nyereség függése a θ Bragg-szögtől a mintába y irányban beeső,
extraordináriusan polarizált pumpáló nyaláb és a kristály belsejében kialakuló, az yz
síkon belül tetszőleges terjedési irányú nyaláb által létrehozott kéthullámkeverés
geometriájára [6, 153, 154]:

Γ=

− πne3 reff (θ ) E sc (θ )
mλ cosθ

,

(7.11)

ahol θ a pumpáló nyaláb és az adott elemi rács által bezárt szög,
⎛θ + ϕ ⎞
⎛θ + ϕ ⎞
4
reff (θ + ϕ ) = 2ne2 no2 r42 sin 2 ⎜
⎟ + ne r33 cos⎜
⎟,
⎝ 2 ⎠
⎝ 2 ⎠

(7.12)

a θ beesési és ϕ Bragg-diffrakciós szög pedig a Bragg-rács l periódusából az
ne

l
sin(θ + ϕ ) = λ ,
cos ϕ

(7.13)

n(θ + ϕ )l sin ϕ + ne l sin θ = λ , és

(

n(θ ) = ne no ne2 sin 2 θ + no2 cos 2 θ

(7.14)

)

−1 / 2

(7.15)

egyenletek segítségével határozható meg az említett geometriára (7.6. ábra). Ha a (7.11)

y
1
2

E

.
l

Pumpáló nyaláb

θϕ

.
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7.6. ábra. A Bragg-szórás vázlata egytengelyű anizotrop közegben, merőlegesen, y irányban beeső
pumpáló nyaláb mellett. A (7.13) - (7.14) egyenletek az 1. illetve a 2. fénysugár optikai úthosszának
egyenlőségét fejezi ki a 3. fénysugáréval. A rács periódusát – a rácssíkok távolságát – l jelöli.
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egyenletbe Esc helyére a (2.19) egyenlőség jobb oldalán álló kifejezésben található tört
képzetes

részét

helyettesítjük

be,

megkapjuk

a

nem

lokális

fotorefraktív

rácskomponensen való diffrakció erősítési nyereség faktorát. A lokális rácskomponens,
mint azt az elméleti háttér 2.3.1. fejezetében láttuk, csak az egyes nyalábok fázisát tudja
változtatni, folyamatos energiaátadást azonban nem tud létrehozni.
Az elméleti összefüggésbe való behelyettesítésnél a kísérletek során tipikusan
használt 550 mW/cm2 intenzitással, a [154]-ben 500 mW/cm2-re meghatározott 12100
V/cm fotovoltaikus térerősség intenzitásarányosan megnövelt értékével, továbbá 0.06
mól%-os tényleges vaskoncentrációval, valamint optikai abszorpciómérés alapján
meghatározott 3.9mól%-os Fe2+/(Fe2+ + Fe3+) aránnyal számoltam. Figyelembe vettem
továbbá a sztatikus dielektromos állandó és a törésmutató irányfüggését. A kristály igen
kis sötétvezetése, valamint a foltszerű megvilágítás miatt a szabad áramkör közelítést
használtam, feltételezve a szinuszosan váltakozó fotovoltaikus térerősség által
létrehozott, annak 2/π-szeresével egyenlő sztatikus térerősség jelenlétét is. Az elmélet
alapján kapott szögfüggés meglehetősen összetett, ezért helyette jól integrálható
empirikus közelítő formulát kerestem. Az
I s (k ) =

a

[(k − k )
1

2

+k

]

2 2
2

(

− b ⋅ exp − c12 k 2

)

(7.16)

képlet, melyben a, b, c1, k1 és k2 illesztendő paraméterek, valamint az

(

)

(

I s (k ) = a ⋅ exp − b 2 (k − k1 ) 2 − c1 ⋅ exp − c 22 k 2

)

(7.17)

képlet, melyben a, b, c1, c2 és k1 illesztendő paraméterek, alkalmasnak bizonyult
céljainkra. A kifejezéseket egy, az átmenő nyalábnak megfelelő csúcsra illeszkedő
Gauss-taggal kiegészítve, azok a 7.5. ábrán láthatóan viszonylag jól illeszkednek a mért
ponthalmazra. Hasonlóan, a (7.11) képletbe behelyettesített szögfüggő kifejezések és
tipikus anyagi paraméterek által meghatározott elméleti ponthalmazra szintén
viszonylag jól illeszthető a (7.16) kifejezés, a (7.17) pedig igen jól illeszkedik
ugyanezekre a pontokra. (7.7. ábra). Az egyes illesztések adatait a 7.3. táblázatban
foglaltam össze.
Tegyük fel tehát, hogy a (7.16) vagy a (7.17) képlet jól leírja a holografikus
szórás intenzitáseloszlási függvényének viselkedését. Fejezzük most ki a (7.10)
egyenletből 1 / τH(K) = ωH(K) -t:

ω H (k ) = ω M , H (1 + L2H K 2 ) ,

(7.18)
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A mért adatokra illesztve

Az elméletből számolt adatokra illesztve

A (7.16) képlet

A (7.17) képlet

A (7.16) képlet

A (7.17) képlet

alapján

alapján

alapján

alapján

érték

szórás

érték

szórás

érték

szórás

érték

szórás

a

4824 ±280

305 ±117

350700 ±5500

b

743 ±58

0.453 ±0.025

319.0 ±8.6

c1

0.823 ±0.014

333 ±114

0.2774 ±0.0010

c2

– –

0.620 ±0.042

– –

k1

0.0101 ±0.0029

0.057 ±0.024

0 rögzített

k2

1.580 ±0.055

– –

5.636 ±0.056

– –

e

212 ±13

267.0 ±4.5

– –

– –

f

3.27 ±0.15

2.848 ±0.055

– –

– –

χr2

33.0

21.8

155.8 ±2.1
0.14194 ±0.00045
128.0 ±2.0
0.2326 ±0.0011
0 rögzített

7.57

0.79

7.3. táblázat. A 7.5. és 7.7. ábrákon látható függvényillesztések paraméterei és azok szórása. Az e és f
2 2
paraméterek a formulákhoz hozzáadott, a nyaláb szóródás nélkül áthaladó részét leíró e exp(-f k )
kifejezéshez tartoznak. A térfrekvencia dimenziójú mennyiségek 104 cm-1 egységben szerepelnek. χr2 a
redukált szórásnégyzetösszeg.

Intenzitás: c exp(Γd) (ö. e.)
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7.7. ábra. A csatolt hullámelméletből származó (7.11) elméleti összefüggésből a holografikus szórás
intenzitásának térfrekvencia szerinti eloszlására számolt (fekete) pontokra illesztett (7.16) empirikus
formula grafikonja piros, pontozott vonallal ábrázolva, valamint a (7.17) empirikus formula grafikonja
kék, folytonos vonallal ábrázolva.
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ahol ωM,H = 1 / τM,H, és LH a hidrogénion diffúziós úthossza. A mi esetünkben a második
tag sokkal kisebb ωM,H -nál. Így a (4.2) képletbe (7.18)-et behelyettesítve, és Taylorsorba fejtve LH2 K2 szerint, a nullad- és elsőrendű tagok jó közelítést kell, hogy adjanak:

[

]

I t ( K , T , t ) = I 0 1 − sin 2 (κ (T , t )) + D (T ) K 2 ⋅ t ⋅ κ (T , t ) sin 2κ (T , t ) ,

(7.19)

ahol κ (T , t ) = κ exp[−ω M , H (T )t ] az időfüggő Bragg-diffrakciós fázisszög, és
D(T) = ωM,H (T) LH2(T). A (7.16) vagy (7.17) és (7.19) egyenlőségeket alkalmazva az
∞

∫ (I

I it (T , t ) = I 0 − −∞

0

− I t (k , T , t ) )I s (k )dk

(7.20)

∞

∫I

s

(k )dk

−∞

integrálra, ahol Is a (7.16) vagy (7.17) szórási eloszlás mint súlyfüggvény szerepel, a
következő egyenletet kapjuk az integrális transzmisszióra:

[

]

I it (T , t ) = I 0 sin 2 κ (T , t ) − B1 D (T ) ⋅ t ⋅ κ (T , t ) sin 2κ (T , t ) ,

(7.21)

ahol a (7.16) súlyfüggvény alkalmazása esetén

B1 =

(

⎛ b
aπ k12 + k 22
⎜
−
π
3
⎜ 2c13
aπ
b
2 k2
π
−
⎝
3
c1
2 k2
1

) ⎞⎟ ,
⎟
⎠

(7.22)

a, b, c1, k1 és k2 pedig a (7.16) képlet paraméterei. A B1 paraméter értéke –1.1 × 1013 m–2

körül volt mintáink esetében. Mivel D(T) = ωM,H LH2, ωM,H =1/τM,H, és LH2 1.7 × 10–16
m2, továbbá a mérést az exponenciális lefutás miatt legfeljebb az időállandó 3-4szereséig érdemes folytatni, azaz ωM,H t ≤ 4, ezért D(T)t ≤ 7×10–16m2. Mivel

κ(T, t)sin2 κ(T, t) < 2sin2κ(T, t) így a (7.21) kifejezés szögletes zárójelében az első tag
az általunk mért esetekben sokkal (több, mit 60-szor) nagyobb volt, mint a második.
Ilyenkor a kifejezést a sin2κ határozza meg, hasonlóan a kéthullámkeverés
módszeréhez.
A fentihez hasonló levezetéssel (4.1) -ből
⎛
(1 + m) mΓdD (T ) ⋅ t ⋅ exp( Γd (ψ (T , t ) − ω M , H ⋅ t ) ⎞
1+ m
⎟ (7.23)
+ B2
I it (T , t ) = I 0 ⎜⎜1 −
⎟
(1 + m ⋅ exp(Γdψ (T , t ) )2
⎝ 1 + m ⋅ exp (Γdψ (T , t ) )
⎠

kapható, ahol ψ(T, t) = exp(–ωM,H t), és B2 megegyezik a (7.22) kifejezés által
meghatározott B1-gyel. Mivel az mΓd szorzat 1 és 20 között várható, D(T)t ≤ 7×10–16, és
B2 = –1.1 × 1013 m–2, ebben az esetben is elhanyagolhatóak az időfüggésben jelentkező

magasabb rendű tagok.
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Ugyanezen gondolatmenet szerint, de a (7.16) helyett a (7.17) függvényt
használva integráló súlyfüggvényként,

ak12
c
a
+ 3 − 13
b
2b
2c 2
B1 = B2 =
.
a c1
−
b c2
A(7.17)

formulának

a

mért

szögeloszlásra

(7.24)

illesztett

paramétereiből

B1 = –5.1 ×1012 m–2 értéket kapunk, amely még kisebb, mint a (7.16) alapján számolt
érték.
Mindezek alapján láthatjuk, hogy a (7.16) és (7.17) formula – azon túl, hogy
kielégítően leírja a holografikus szórásnak mind az elméletből számított, mind a
kísérletekből kapott szögeloszlását – jól alkalmazható a holografikus szórás analitikus
matematikai vizsgálatára is. A holografikus szórás módszerére pedig jól megalapozott
közelítő explicit formulákat adtunk meg, melyek segítségével az anyagi és geometriai
állandók

közelítő

ismeretében

–

a

közelítések

érvényességi

tartományának

figyelembevételével – könnyen megadhatók a módszer használhatóságának határai.
Megállapíthatjuk, hogy a 7.2. fejezetben ismertetett aktivációs energia
meghatározás eredményeiben mutatkozó egyes eltérések a standard kéthullámkeveréssel
meghatározott adatoktól elsősorban a kéthullámkeveréses módszer alkalmazása során
fellépett túl nagy moduláció, nem pedig a holografikus szórás módszerében
potenciálisan előforduló térfrekvenciafüggő, összetett időfüggés következményei.
Nézzük meg most általános esetben, hogy milyen konkrét feltételeknek kell
teljesülniük egy kristályra és a hozzá tervezett kísérletre, hogy a holografikus szórás
módszerét megbízhatóan alkalmazhassuk a kéthullámkeverés módszere helyett. Először
is

teljesülnie

kell

K LH = ε 0ε r k BT / QH2 N H , 0

a

gondolatmenet

kiinduló

feltevésének,

miszerint

K << 1. Ez a lehetséges legnagyobb Kmax = 4πne/λ

térfrekvenciával számolva a

QH2
T
<<
λ2 N H ,0
16π 2 ne2ε 0 ε r k B

egyenlőtlenséghez vezet,

melynek segítségével akár a besugárzás hullámhosszát, akár a hőmérséklettartományt,
akár az ionkoncentrációt tervezhetjük a többi paraméter alapján.
Ha a fenti feltétel teljesül, következhet a (7.21) illetve (7.23) formulában
szereplő tagok összehasonlítása. Ehhez elméleti vagy kísérleti úton közelítőleg meg kell
határozni a holografikus szórás szögeloszlását az adott anyagra extraordinárius
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polarizáció mellett. Ne felejtsük el, hogy ωM,H t ≤ 4 egyenlőtlenség anyagtól függetlenül
általánosan igaz. Ha a (7.16) vagy (7.17) formulák bármelyike jól illeszthető az
eloszlásra, a paraméterek meghatározása után megállapíthatjuk, elhanyagolható-e a
D(T)-vel arányos tag, és ha igen, mennyire.
Ha a közelítő feltevések sérülése miatt nem várható kielégítő pontosság a
holografikus szórás módszerétől, az kis módosítással mégis alkalmassá tehető az
aktivációs energia meghatározására. Ehhez az átmenő nyaláb intenzitása helyett egy
rögzített irányban – amerre nagy szórt intenzitás várható – kell elhelyezni a
fotodetektort. Így a különböző térfrekvenciák közül csak egy szűk tartományt mérünk,
és a fent részletezett probléma nem jelentkezik.
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8. fejezet:
Összefoglalás
Dolgozatomban ismertetett kutatásaim célja az volt, hogy a fotorefraktív két- és
négyhullámkeverést felhasználva új kutatási és anyagvizsgálati módszereket fejlesszek
ki, és azoknak esetleges szélesebb körű alkalmazási lehetőségeit is megvizsgáljam.
Értekezésemben két fő témacsoportban mutattam be e célkitűzésnek megfelelő
eredményeimet: a négyhullámkeverés során létrejövő fotorefraktív rácsok térbeli
vizsgálata és a hologramok termikus rögzítése területén.
Dolgozatom két fő részre különült el. A saját eredményeimet ismertető II. rész
előtt átfogó elméleti hátteret vázoltam fel, segítve az Olvasót a dolgozatban előforduló
fogalmak, levezetések világos megértésében, kezdve a fény és anyag kölcsönhatásának
alapjain, és eljutva egészen a termikus hologramrögzítés legkorszerűbb elméletéig, sőt a
négyhullámkeverés
dolgozatomban

elméletéig

használt

és

lényegében

a

szolitonok
egységes

sine-Gordon-egyenletéig.

jelölésrendszer

és

az

A

optika

alapfogalmainak áttekintésére – különös tekintettel az anizotrop közegek klasszikus
optikájára – a dolgozatom végén található függelékben nyújtottam lehetőséget.
Az elméleti alapozást szakirodalmi áttekintés követte, melyből megismerhettük az
egyes témák előzményeit, fejlődését és jelenlegi állását, kiemelten részletezve a saját
eredményeimmel szervesen összefüggő kutatásokat. Végül az I. rész befejezéseként
megismerhettük az általam vizsgált anyagokat és a kutatásaim során alkalmazott, vagy
épp azok során kifejlesztett mérési módszereket.
A II. részben saját eredményeimet ismertettem. Ezek a következő tézispontokban
foglalhatók össze:
1. Létrehoztam egy Bragg-diffrakción alapuló topográfiai összeállítást vastag
kristályokban lejátszódó hullámkeverési folyamatok vizsgálatára. Az összeállítás
segítségével kísérletileg igazoltam, hogy a nem lokális válaszú fotorefraktív
anyagokban a négyhullámkeverés során a dielektromos állandó modulációjában
várható szoliton jellegű térbeli stacionárius eloszlás, mely a sine-Gordon
differenciálegyenlet egyik megoldása, lítium-niobát kristályban közelítőleg
megvalósul, valóban van lokális maximuma, és annak helye az elmélet által jósolt
tendencia szerint függ a beíró nyalábok intenzitásának arányától. Kísérletileg
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kimutattam azt is, hogy az eloszlás alakja lényegében már a kialakulás közben is
hasonló a stacionárius állapotban felvett alakhoz, helyét pedig kialakulás közben
nem változtatja. [S1, S2, S3, S4, S5]
2. Aktivációs energia meghatározás segítségével kísérletileg alátámasztottam azt a
feltevést, hogy lítium-niobátban a fotorefraktív hologram hőkezeléses rögzítéséért
felelős ionok az OH– ionokból leszakadó protonok. A kísérlet során vassal illetve
mangánnal adalékolt majdnem sztöchiometrikus illetve kongruens lítium-niobát
kristályban

kéthullámkeveréssel

létrehozott

holografikus

rács

termikus

relaxációjának időfüggését mértem különböző hőmérsékleteken. Az időfüggések
egykomponensű exponenciális görbék voltak, az időállandók pedig jól követték
Arrhenius törvényét. A kiszámított aktivációs energia hibahatáron belül
megegyezik a 3.2. fejezet végén leírt, OH– elnyelési sávok termikus relaxációjának
méréséből számolt értékkel. [S6, S7]
3. Új

kísérleti

módszert

fejlesztettem

ki

és

teszteltem

hőkezeléses

hologramrögzítésre alkalmas fotorefraktív anyagok rögzítésért felelős ionjai
termikus aktivációs energiájának mérésére. A módszert alkalmasnak találtam a
célra, és több előnyét megmutattam a kéthullámkeveréses módszerrel szemben. A
módszer lényege a holografikus fényszórás jelenségének alkalmazása termikus
relaxáció mérésre. A kéthullámkeveréssel beírt holografikus rács Bragg-szórása
helyett a beíráskor intenzív lézernyaláb által egymást felerősítő parazita
hologramok
lecsökkentett

okozta

intenzitásveszteséget

intenzitás

működőképesnek

mellett

találtam,

és

–

az

mérjük
idő

méréseim

–

több

függvényében.
szerint

a

nagyságrenddel
A

módszert

vassal

adalékolt

kvázisztöchiometrikus, és a mangánnal adalékolt, kvázisztöchiometrikus illetve
kongruens lítium-niobátban a termikusan mozgékonnyá tehető ionok aktivációs
energiája jól egyezik mind a protonok aktivációs energiájával, mind a standard
kéthullámkeveréses módszerrel meghatározott aktivációs energiával. A vassal
adalékolt kongruens minták esetében előfordult nagyobb eltérés, amit – kizárva a
többi lehetséges hibaforrást – a kéthullámkeverés módszerének alkalmazása során
fellépett túl nagy modulációnak lehet tulajdonítani. [S8, S9, S10]
4. Megmértem a holografikus fényszórás intenzitásának szögfüggését lítiumniobáton, és két könnyen integrálható empirikus függvényt is találtam a
szögeloszlásból számolt hullámszám-eloszlásra, mely a Γ erősítési tényező
(nyereség) elméleti szögfüggéséből számolt függvényre is kielégítően illeszkedik.
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Az empirikus függvények a k hullámszámtól a következő módón függnek:
a

I s (k ) =

1

Is

− b ⋅ exp(−c12 k 2 ) , illetve

[(k − k ) + k ]
(k ) = a ⋅ exp(− b (k − k ) ) − c
2 2
2

2

2

2

1

1

⋅ exp(− c 22 k 2 ) . ahol a, b, c1, c2, k1 és k2 illesztendő

paraméterek. A függvények, mint integrálási súlyfüggvények segítségével
sorfejtést végeztem a holografikus szórás módszere során használt kétféle
időfüggési formulával számolt aktivációs energia értékekre. Megállapítottam,
hogy mindkét időfüggési képlet használata elhanyagolható szinten tartja (az
általunk használt kristályok paraméterei mellett) annak a problémának a hatását,
hogy itt nem egyetlen rácsállandó van jelen, hanem végtelen sok, és a relaxációs
idő függ a rácsállandótól. Megadtam továbbá egy, a kétféle súlyfüggvény
bármelyikének illesztendő paramétereit és a kristály anyagi állandóit tartalmazó
explicit egyenlőtlenséget annak eldöntésére, hogy egy-egy adott esetben
alkalmazható-e a holografikus szórás módszere. [S10]
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9. Summary
In present dissertation, I describe the results of my research on the topics of the
spatial distribution of wave-mixing photorefractive gratings, thermal fixing of
photorefractive holograms and application of holographic scattering (photorefractive
beam fanning). These results are the followings:
1. I created and developed a topographical system, based on Bragg-diffraction, to
make the two-dimensional distribution of photorefractive wave-mixing gratings is
thick crystals visible, measurable and able to record by a camera. By using the
system, I showed experimentally that the theoretically predicted soliton-like
solution of the sine-Gordon equation that describes the four-wave mixing in case
of pure non-local photorefractive response, can be realized approximately, has
really local maximum, and its location depends on the input intensity ratio by the
tendency as predicted. I also showed that the stationary profile of the soliton-like
peak is similar to the same during its build-up, and it does not even change its
location.
2. By using activation energy determination, I supported the assumption that the ions
responsible for the thermal fixing of holograms in LiNbO3 are protons. I measured
the dark decay of the two-wave mixing gratings at different temperatures in nearly
stoichiometric and congruent LiNbO3:Mn. I observed simple exponential decay
with time constants that follow well the Arrhenius-law, resulting activation
energies of 1.06 ± 0.03 and 1.10 ± 0.03 eV, respectively. The values coincide well
with that of determined from the thermal kinetics of OH– absorption bands.
3. I developed a new method to determine the activation energy connected to thermal
fixing by applying holographic scattering. I showed that the technique that needs
more simple experimental set-up than the standard one, results nearly the same
activation energy that the standard method of two-wave mixing in LiNbO3:Mn. In
case of iron, some discrepancies were found that could be interpreted with
possibly too deep modulation in case of two-wave mixing experiments.
4. I measured the angular distribution of the holographic scattering in iron-doped
lithium-niobate, and found two simple empirical formulae that fit both to the
experimental data and to the theoretical function, and can be integrated easily as a
weighting function. By using these formulae I carried out a general estimation for
the effect of the dependence of the decay time on grating period to the limits of
applicability of the new method for activation energy determination with a simple
explicit inequality relation. I found that in our cases this effect is negligible.
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Függelék
F.1. Jelölések
a
an
A
An
b
B
Br1, B2
B
c
c1, c2
C

kristálytani tengely, elemi cella méret; illesztési paraméter a 7.3. fejezetben
általános együttható, komponens amplitúdója
Sellmeier-féle diszperziós formula paramétere
általános komplex amplitúdó, dimenziója az intenzitás négyzetgyöke
kristálytani tengely, elemi cella méret; illesztési paraméter a 7.3. fejezetben
Sellmeier-féle diszperziós formula paramétere
Taylor-sorfejtésben felhasznált együtthatók (7.3. fejezet)
mágneses indukció
fénysebesség vákuumban; vagy kristálytani tengely, elemi cella méret
illesztési paraméterek a 7.3. fejezetben
összes centrum (csapda) sűrűsége; Sellmeier-féle diszperziós paraméter;
paraméter a (2.44) szoliton-egyenletben
0
C
betöltetlen centrumok (ionizált donorok) sűrűsége
C–
betöltött centrumok sűrűsége
eff
Ceff, C effektív csapdasűrűség
d
vastagság
dij
3×6-os (redukált) piezoelektromos csavarási mátrix együttható
D
Sellmeier-féle diszperziós formula paramétere
diffúziós tenzor
D̂r
D
elektromos eltolásvektor
DH
a hidrogénionok (protonok) effektív diffúziós állandója
DH0 protondiffúziós pre-exponenciális faktor
D(T) levezetéshez használt függvény (7.3. fejezet): D(T)=LH2(T) /τM,H(T)
r
dn
normális-irányú felületelem-vektor
e
elemi töltés; illesztési paraméter a 7.3 fejezetben
r
e
egységvektor
eij
3×6-os (redukált) piezoelektromos nyomási mátrix együttható
r
ers
a spontán polarizáció irányába mutató egységvektor
Er
elektromos térerősség
E0
külső (alkalmazott) elektromos térerősség
(e )
EA
elektronok termikus aktivációs energiája
( D)
EA
elektron donorok termikus aktivációs energiája
E A(H ) protonok termikus aktivációs energiája
Erd
dffúziólimitált térerősség
Er fv
fotovoltaikus térerősség
E pyro piroelektromos térerősség
Eq
csapdalimitált térerősség
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EQ
csapdalimitált térerősségek csapdatípusonkénti összege
ER
referencianyaláb térerőssége
ErS
jelnyaláb térerőssége
E sc
tértöltés elektromos tere
f
illesztési paraméter a 7.3. fejezetben
FK
effektív hajtóerő
ĝ , gijkl kvadratikus elektrooptikai tenzor
G
elektron generálási arány
h
Planck-állandó
Hr
paraméter a négyhullámkeverés elméletében
H
mágneses térerősség
i
komplex egységgyök
I
fény (elektromágneses hullám) intenzitása
Is
jelnyaláb intenzitása
Irr
referencianyaláb intenzitása
elektromos ármsűrűség
rj
jrH
protonáram
k
hullámszám-vektor
krB
Boltzmann-állandó
K
rács térfrekvencia vektora
l
rácsállandó, rácsperiódus
L fv
fotovoltaikus drift vektor
mr
moduláció
M
mágnesezettség
n
törésmutató
ne
extraordinárius törésmutató
no
ordinárius törésmutató
Ne
vezetési sávban lévő elektronok sűrűsége
Nh
lyukak sűrűsége
NH
protonok sűrűsége
pr
piroelektromos állandó; paraméter a (2.44) szoliton-egyenletben
Pr
elektromos polarizáció
Ps
spontán polarizáció
q
a fotonelnyelés általi szabadelektron-gerjesztés kvantumhatásfoka
Q
töltés
r
rekombinációs együttható;
r
r
helyvektor
r̂ , rijk lineáris elektrooptikai tenzor
rij
6×3-as lineáris elektrooptikai mátrix együtthatói
R
paraméter a négyhullámkeverés elméletében
Rtc
korrekciós faktor
sr
fotonelnyelési hatáskeresztmetszet
S
Poynting-vektor
ST
egységidő alatti termikus donor ionizációs valószínűség
ST0
donor ionizációs valószínűség pre-exponenciális faktora
t
idő
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T
abszolút hőmérséklet
u(τ, z) fényindukált optikai úthosszváltozás
v
sebesség, terjedési sebesség
r
v
sebesség vektor
W
rekombinációs arány
x
az első euklideszi koordináta
y
a második euklideszi koordináta
z
a harmadik euklideszi koordináta
α
abszorpciós állandó vagy lienáris hőtágulási együttható
abszorpciós tenzor
α̂
β
termikus gerjesztési arány
β̂
háromindexes fotovoltaikus tenzor
χ̂ E
elektromos szuszceptibilitás tenzor
χ̂ M
mágneses szuszceptibilitás tenzor
ε0
a vákuum dielektromos állandója
εr
relatív dielektromos állandó
dielektromos tenzor (nem relatív dielektromos tenzor, tehát nem dimenziótlan!)
εˆ
−1
εˆ
a dielektromos tenzor inverze
ϕ
fázisszög, fáziskülönbség
γe, γH elektron illetve proton relaxációs arány
Γ
erősítési nyereség faktor
Γf
gyors komponens erősítési nyereségfaktora
Γs
lassú komponens erősítési nyereségfaktora
η
hatásfok, hatékonyság, diffrakciós hatásfok
inverz relatív dielektromos tenzor
η̂
κ
törésmutatórács "Bragg-szórási fázisszöge" (a sin2 függvény argumentuma)
λ
vákuumbeli hullámhosszúság
µ0
a vákuum mágneses permeabilitása
µe, µ̂e elektron mozgékonysági együttható illetve tenzor
µH, µ̂ H proton mozgékonysági együttható illetve tenzor
µr
relatív mágneses permeabilitás
mágneses permeabilitás tenzor
µ̂
ν
frekvencia
ρ
töltéssűrűség vagy tömegsűrűség
σ
fajlagos vezetőképesség
τ,τ0 időállandó, késleltetési paraméter
ω
körfrekvencia
ζ
az anyag redukciós foka megvilágítás nélkül
ξe
normálási paraméter elektronokra
ξH
normálási paraméter protonokra
θ
szög, beesési szög
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F.2. A fény mint elektromágneses hullám
A fény terjedését a Maxwell-egyenletek írják le, melyeknek differenciális alakja:
r
r
r
∂B
rotE = −
,
divD = ρ ,
∂t
r
r
r r ∂D
div B = 0 ,
rotH = j +
,
(F.1)
∂t
r
r
r
ahol E az elektromos térerősség, B a mágneses indukció, D az elektromos
r
r
eltolásvektor, H a mágneses térerősség, j az elektromos áramsűrűség vektor, és ρ az
elektromos töltéssűrűség.
Tekintsük az elektrodinamikai leírást makroszkópikus közelítésben. Ez azt jelenti,
hogy mindegyik mennyiséget a molekuláris méreteknél nagyobb térrészre kiátlagolva
vesszük figyelembe, hogy a differenciális mennyiségekben ne jelentkezzen az atomok,
molekulák, mikroszkopikus kristályszerkezet struktúrája. Ebben a közelítésben
r
mondhatjuk például, hogy szigetelők (dielektrikumok) esetén stacionárius esetben a j
áramsűrűség nulla. Makroszkópikus közelítésben az (F.1) Maxwell-egyenletek
változatlan formában teljesülnek.
A jelenlévő anyag tulajdonságait általános esetben a következő összefüggések
r
r r
írják le: D = ε 0 E + P , vagy más formában
r
r
r
D = ε 0 (1 + χˆ E ) E = εˆE ,
(F.2)
r
ahol ε0 a vákuum dielektromos állandója, P az elektromos polarizáció vektor, χ̂ E az
elektromos szuszceptibilitás tenzor és εˆ a közeg dielektromos tenzora; valamint
r
r r
r
r
B = µ 0 ( H + M ) = µ0 (1 + χˆ M ) H = µˆ H ,
(F.3)
r
ahol µ0 a vákuum mágneses permittivitása, M a mágnesezettség vektor, χ̂ M a
mágneses szuszceptibilitás tenzor és µ̂ a közeg mágneses permeabilitás tenzora. A
dielektromos tenzort sokan dimenzió nélküli mennyiségként definiálják, melynek
sajátértékei a relatív dielektromos állandókat adják meg. Ebben a munkában használjuk
inkább a dielektromos tenzor (F.2) által meghatározott definícióját.
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A dolgozatomban tanulmányozott anyagok mágnesezhetősége elhanyagolható,
r
r
ezért a továbbiakban (F.3) helyett használhatjuk a B = µ0 H összefüggést, azaz

µ̂ ≡ µ0 1̂ , ahol 1̂ az egységtenzort jelöli.
r
A χ̂ E , P és εˆ mennyiségek általános esetben függhetnek az időtől, valamint az

elektromos térerősség pillanatnyi és korábbi értékeitől. Figyelembe véve a kauzalitás (a
későbbi értékektől nem függhet) és a lokalitás (a tér más pontjaiban mérhető
térerősségtől sem függhet közvetlenül) követelményét, továbbá feltételezve, hogy a
függvények kapcsolata homogén lineáris, a következő összefüggést írhatjuk fel:
∞
r r
r r r
D(r , t ) = ∫ dτεˆ (r ,τ ) E (r , t − τ ) ,

(F.4)

0

r
ahol εˆ (r ,τ ) tenzor már csak a helytől és egy késleltetési időparamétertől függ.
Az (F.1) egyenletrendszerből - feltételezve még, hogy ρ = 0, az elektromos
térerősségre a következő hullámegyenletet kapjuk:
r
r
∂2E
rot (rot E ) = µ 0εˆ 2 .
∂t

(F.5)

Vizsgáljuk először a teljesen átlátszó anyagokat. Ebben az esetben az εˆ
dielektromos

tenzor

szimmetrikus.

Ekkor

az

egyenlet

egyik

megoldása

a

monokromatikus síkhullám, melynek komplex formalizmusban felírt alakja:
r r
r rr
E (r , t ) = E0 e i ( kr −ωt ) ,
(F.6)
r
ahol a komplex E0 vektor a hullám amplitúdóját, vákuumbeli polarizációs irányát és az
r
r
r = 0, t = 0 peremfeltételekre vonatkozó kezdőfázisát adja meg, k a hullámszám-vektor,
és ω a hullám rögzített pontban mérhető körfrekvenciája. Az (F.6) kifejezést
behelyettesítve az (F.5) hullámegyenletbe, a paraméterekre a:
r r r
r
k × k × E = µ 0ω 2εˆE
(F.7)
r
egyenletet kapjuk A vektoregyenletből látható, hogy a k hullámszám-vektor mindig
r
r
merőleges D = εˆE -re. Ezt a tulajdonságot úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az
r
elektromágneses hullám transzverzális hullám. A k vektor merőleges a hullámfrontok

(

)

(az azonos fázisú pontok) síkjára. (Az energia áramlásának iránya – mint rövidesen látni
r
r
fogjuk – nem feltétlenül párhuzamos k -val.) A B mágneses indukció külön-külön
r
r
r
merőleges k -ra, E -re és D -re, ezért utóbbi három vektor mindig egy síkban van.
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Az elektromos eltolásvektor irányát a hullám polarizációs irányának is nevezzük.
Ha az egy adott pontban az idő függvényében csak a nagyságát és előjelét változtatja,
lineáriasan polarizált hullámról beszélünk, ha az irányát is, akkor elliptikusan polarizált
hullámról. Ha csak az irányát változtatja, de a nagyságát nem, abban az estben
cirkulárisan polarizált hullámnak nevezzük.
Az (F.7) vektoregyenletben általában nem tudunk irányfüggetlen hullámterjedési
sebességet definiálni. Szűkítsük le a vizsgálatunkat nem girotróp (optikailag nem aktív)
közegekre. Ebben az esetben a dielektromos tenzor valós. Ekkor az egyenlet általános
megoldásait felbonthatjuk két, egymásra merőleges elektromos eltolásvektorú
megoldásra, melyekre külön-külön megadható terjedési sebesség. Legyen ilyen
r
r
felbontás a D1 és D2 . A felbontást úgy kaphatjuk meg, hogy az (F.7) egyenletet átírjuk

r rr
r2 r
r
r
r
k (k E ) − k E = −εˆE alakba, E helyére εˆ −1 D -t helyettesítünk, majd az egyenlet
r
mindkét oldalának képezzük a k hullámszámvektorra merőleges vetületét:
r2
r
r
k (εˆ −1D) ⊥ = µ 0ω 2 D

(F.8)

r
Ha olyan koordinátarendszerre térünk át, melynek z tengelye párhuzamos k -val,
akkor Dz = 0, a másik két komponensre pedig a következő egyenletet kapjuk:
⎡η xx η xy ⎤ ⎡ Dx ⎤
ω2
⎢η
⎥⎢ ⎥ =
r2
⎣ yx η yy ⎦ ⎣ D y ⎦ c 2 k

⎡ Dx ⎤
⎢D ⎥ ,
⎣ y⎦

(F.9)

r
r
−1
inverz relatív dielektromos tenzor. D1 -nek és D2 -nek η̂ ( 2)
ahol ηˆ = ε 0εˆ −1 = εˆrel

kétdimenziós hermitikus tenzor egyes sajátvektoraival kell egyenlőnek lennie,

ω2

r 2c 2 k1, 2

nek pedig a hozzá tartozó sajátértékekkel. A terjedési sebesség így tehát megadható a
r
c k1, 2
ω
.
két komponensre: v1, 2 = r , a törésmutató pedig n1, 2 =
ω
k1, 2
r
r
A hullám a közegbe belépve valóban szétválik k1 és k 2 hullámvektorú

komponensre, melyek különböző sebességgel terjednek. Ha a két hullámvektor
párhuzamos egymással, akkor izotróp közegbe átlépve újra egyesülnek egy hullámmá,
melynek polarizációja a kettő fázishelyes eredője: lehet lineárisan, elliptikusan vagy
cirkulárisan polarizált hullám. Ellenkező esetben két különböző, lineárisan polarizált
síkhullámként terjed tovább.
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Az η̂ ( 2) tenzor η xx x 2 + 2η xy xy + η yy y 2 = 1 egyenletű tenzorellipszisének tengelyei
a sajátvektorokkal párhuzamosak, a féltengelyek hosszai pedig a törésmutató lehetséges
értékeivel egyenlők.
A valóságban előforduló hullámok mind felírhatók monokromatikus síkhullámok
szuperpozíciójaként. Az elektromos eltolás (F.4) kifejezése egy konvolúciós integrál,
r
melyben szereplő εˆ (r ,τ ) függvény a monokromatikus síkhullám-felbontásban az
r
εˆ (r ,ω ) frekvenciafüggő függvénnyel helyettesítendő, mely Fourier-transzformáció
segítségével kapható meg. A gyakorlatban a dielektromos állandót a körfrekvencia
(esetleg a vákuumbeli hullámhossz λ = 2 π c / ω) függvényében szokták megadni.
r −1 r
−1
háromdimenziós tenzor r εˆrel
r = 1 egyenletű tenzorellipszoidját
Az ηˆ = ε 0εˆ −1 = εˆrel
index-ellipszoidnak is nevezik. Segítségével szemléletesen kezelhetők az anizotróp
közegek optikai problémái. Ha az index-ellipszoid mindhárom féltengelye egyenlő,
akkor a közeg izotróp; két különböző féltengely (forgási ellipszoid) esetén egy
kitüntetett iránnyal (forgástengely) rendelkezik, melyet optikai tengelynek nevezünk;
három különböző féltengely esetén két optikai tengely adható meg, melyek a legkisebb
és a legnagyobb törésmutató tengelye által kifeszített síkban fekszenek, és a középső
tengellyel, mint sugárral szerkesztett gömbfelület segítségével metszhetők ki az
ellipszoidból. Az optikai tengelyek tulajdonképpen azok a terjedési irányok, melyekben
r
a közeg törésmutatója tetszőleges – természetesen k -ra merőleges – irányú polarizáció
esetén azonos. Az egytengelyű anyagok esetében ordináriusnak nevezzük a hullámot, és
a hozzá tartozó törésmutatót is, ha a polarizációja merőleges az optikai tengelyre;
ellenkező esetben extraordináriusnak.
Ha a közegben a hullám terjedésekor veszteség (abszorpció) lép fel, azt egy
csillapítási paraméterrel vehetjük figyelembe. Mivel dolgozatomban csak lényegében
átlátszó anyagokat tárgyalok, elég a kis csillapítás esetét figyelembe venni. Ekkor a
hullámegyenlet az (F.6) helyett a következő alakú:
r r
r
E (r , t ) = E0e

r
1 k r
− α r r
rr
2 k
i ( k r − ωt )

e

,

(F.10)

ahol α az abszorpciós együttható (az 1/2 együttható abból adódik, hogy az abszorpciós
együtthatót eredetileg az intenzitás csökkenésének jellemzésére definiálták, amely a
térerősség négyzetével arányos).
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A fény terjedésével és mérésével kapcsolatban fontos definiálni az intenzitást,
mivel közvetlenül azt tudjuk mérni. Ehhez meg kell néznünk, hogyan terjed az energia
az elektromágneses hullámban. Az energiaáram-sűrűség vektort (Poynting-vektort) az
r r r
S = E×H
(F.11)
vektoriális szorzat adja meg. Az (F.1) egyenletrendszer első egyenletéből és az (F.6)
r r
r r
r
r
hullámegyenletből k × E = ωB , azaz k × E = ωµ 0 H , tehát
r r
1
S = E×

ωµ 0

r

(k × Er ).

(F.12)

r
Látható, hogy általános esetben az energia terjedési iránya nem azonos k
r
irányával. Egy dn normálvektorú felületelemre egységnyi idő alatt beeső energia a
r r
Poynting-vektorral vett skalárszorzatként definiálható: I = S ⋅ dn . Tehát a
monokromatikus síkhullám által létrehozott intenzitás az energia terjedésére merőleges
síkban:
r
1 r r 2 r
n r r 2
I (r , t ) =
E (r , t ) k sin θ =
E (r , t ) sin θ ,
ωµ 0
µ0c

(F.13)

ahol n az adott polarizációs irányra vonatkozó törésmutató, c a vákuumbeli
fénysebesség, θ pedig az elektromos térerősség és a hullámszám-vektor által bezárt
szög.
A szinuszos időfüggést egy periódusra átlagolva pedig megkapjuk az időátlagot:
r
I (r ) =

n
2µ 0c

r 2
E0 sin θ .

(F.14)

A kifejezés – eltekintve egy exponenciális csillapítási tényezőtől – akkor is érvényes
marad, ha az (F.6) hullámegyenlet helyett az (F.9) egyenlettel figyelembe vesszük az
r
abszorpciót is, feltéve, hogy α << k :

⎤
r ⎡ n r 2
I (r ) = ⎢
E0 sin θ ⎥ e
⎣ 2µ 0 c
⎦

r
k r
−α r r
k

(F.15)

A hullámkeverés során az elektrodinamika két fontos jelenségére kell figyelmet
fordítani: a monokromatikus síkhullámok interferenciájára, valamint egy-egy síkhullám
diffrakciójára a térben periodikus (szinuszos) törésmutatórácson. Előbbi egyszerűen
meghatározható a komplex térerősség-vektorok fázishelyes összeadásával, utóbbit pedig
– a levezetést mellőzve – a 2.3.1. fejezetben adom meg. Nem szinuszos törésmutatórács
esetén – a közeg linearitási tartományain belül, azaz nem túl nagy intenzitásra – pedig
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Fourier-sorral bonthatjuk fel harmonikus összetevőkre a törésmutatórácsot, és így
összegezhetjük az egyes komponensek diffrakciós hatását.
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