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A PhD kutatás rövid összefoglalója iro-
dalmi áttekintéssel 

Az akusztooptikai (AO) kölcsönhatás közel egy évszázada ismert, az alkalmazásai 
az elmúlt ötven évben váltak igazán jelent ssé. Az akusztooptikai kristály a modern 
tudomány és a csúcstechnika gyakran alkalmazott, alapvet  eleme, mivel egyedülálló 
el nyökkel rendelkezik. A széleskör  alkalmazás és számos tudományos kutatás alap-
ját képez  eszköz pontos numerikus leírása azonban mind a mai napig hiányzik. 

Az AO kölcsönhatás elméleti vizsgálatáról számos tudományos publikáció és 
könyv íródott, a teljesség igénye nélkül például [6-56]. Az, hogy nincs köztük olyan, 
amelyik megkísérelné a jelenség pontos számolását, részben érthet  is, hiszen húsz 
évvel ezel tt a számítógépek erre még nem voltak alkalmasak. A méréssel leginkább 
összehasonlítható eredményt az ún. csatolt-hullám egyenletek módszere [32, 42] ad, 
ami lényegében egy 1D analitikus modell, mely a fényt is és a hangot is tökéletes sík-
hullámnak kezeli. A diffrakciónak mind a hang-teljesítmény függését, mind a beesési 
szögt l való függését jellegre helyesen írja le, ezért igen fontos eredmény. A valóság-
ban azonban sem a hang, sem a fény nem tökéletes síkhullám, ezért a rengeteg tudo-
mányos cikk nem adja, és nem is adhatja pontos leírását a kölcsönhatásnak. 

Az AO eszközökkel foglalkozva egyrészt az a tapasztalatunk, hogy lépten-
nyomon fontos kérdések merülnek fel, melyek megválaszolása csak egy pontos szi-
mulációval lehetséges. Másrészt úgy látom, hogy az AO eszközök tovább optimali-
zálhatóak volnának, amelynek szintén az a legfontosabb feltétele, hogy a diffrakciós 
hatásfokot pontosan meg tudjuk jósolni adott ultrahangkelt  és egyéb paraméterek 
mellett. 

PhD kutatásom kezdetén célul t ztem ki egy minél pontosabb AO modell létreho-
zását. 

A pontos modell alkotóelemeit négy tézispontra csoportosítottam, mindegyik té-
zispontot külön, egy-egy fejezetben mutatom be. 
A szimulációnak a következ  fizikai jelenségeket kell számolnia: 

(I) - a fény terjedése anizotrop, optikailag aktív, inhomogén közegben, 
(II) - a fény törése az izotrop – anizotrop, optikailag aktív síkpárhuzamos határfe-

lületeken, 
(III) - a hang által létrehozott inhomogén törésmutató-tenzor eloszlása, akusztiku-

san anizotrop közegben. 
Az inhomogén közeg itt nem tetsz leges inhomogenitást jelent, hanem csak olyat, ami 
el fordul az AO eszközökben, ennek pontosítása a következ  fejezetben történik. 
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A fény terjedésére vonatkozó (I) számolást nem egyszerre, hanem több lépésben 
valósítottam meg: 

(Ia) - a fény terjedése anizotrop, homogén közegben, 
(Ib) - a fény terjedése anizotrop, inhomogén közegben, 
(Ic) - a fény terjedése anizotrop optikailag aktív, homogén közegben, 
(Id) - a fény terjedése anizotrop, optikailag aktív, inhomogén közegben. 

Eleinte eredetileg az (Ia) - (Ib) helyett az izotrop homogén-inhomogén esettel fog-
lalkoztam. Hónapokon át próbálkoztam egy viszonylag pontos közelít  megoldás ke-
resésével az izotrop esetre, számos módszert dolgoztam ki közelít  sorfejtések alkal-
mazásával, de még a skalár-hullámegyenlet számolása is pontossági kérdéseket vetett 
fel, ráadásul a módszerek nagyon komplikálttá váltak a különféle sorfejtési tagok 
megjelenésével, hasonlóan Ciattoni és Yariv eredményéhez [57]. Több kolléga is a 
Green-tenzoros [58-65] módszert ajánlotta. Ezeknél a vektori hullámegyenlet számo-
lása történik inhomogén, izotrop esetben, mégis ez egyrészt a diffrakció hatásfokára 
vonatkozó korlát miatt, másrészt a konvergencia sebessége miatt (nagyméret  számo-
lási térfogat) sem t nt ígéretesnek. 

A sok sikertelen módszer után kipróbáltam, ha nem az izotrop, hanem az anizot-
rop esetet számolom, és a vektori hullámegyenlet megoldását keresem, azaz az (Ia)-t 
és (Ib)-t . A szakirodalomban számos publikációt találtam az (Ia) különféle számolá-
sára [66-76], melyek sokszor elég bonyolultak. Az 1. tézispontban, ennél lényegesen 
egyszer bb, általános, pontos numerikus módszert vázolok fel a problémára. Meg-
döbbent  tapasztalat volt, hogy az anizotrop formalizmus segítségével sikerült talál-
nom megoldást az (Ib) számolásra is, amely természetesen izotrop esetre is m ködik. 

Az els  tézispontban bemutatott módszerek az (Ia) és (Ib)-re adnak konvergens 
megoldást. Az els  módszer izotrop esetben optimális (ott konvergál gyorsan). A má-
sodik módszer körülbelül kétszer akkora m veletigény , viszont a konvergenciája 
anizotrop esetben is mindig gyors marad, tetsz leges kristályorientáció esetén. Fontos 
eredménynek tartom, hogy megmutatom a módszerek konvergenciáját (szemben szá-
mos más szerz vel, hasonló téma esetén). 

A második tézispontban a korábbi módszer továbbfejlesztését mutatom be, ami ál-
tal már az optikai aktivitás pontos számolása is lehet vé vált, nevezetesen (Ic) és (Id). 

A szakirodalomban szintén rengeteg cikk foglalkozik az optikai forgatással, más 
szóval az optikai aktivitással és annak mérésével, ismét a teljesség igénye nélkül pél-
dául [77-87]. Azonban az optikai tengellyel nem párhuzamos esetben mindez nem 
tárgyalható pontosan az (Ic) és a (II) pontos számolása nélkül, és nem találtam olyan 
szerz t, aki az (Ic)-t vagy (II)-t pontosan számolná. 



6 
 

A harmadik tézispontban a nagy gyakorlati jelent ség  TeO2 AO kristály optikai 
forgatásának vizsgálata szerepel. A tárgyaláshoz bemutatom (II) megoldását, amit a 
forgatás részletes mérése és kiértékelése követ. 

Végül az utolsó tézisponthoz kapcsolódóan, a (III) számolása esetén is hasonló 
mondható el, mint az el ekben. Bár sok tudományos munka foglalkozik a (III) mo-
dellezésével, például [88-98], nem tudok olyanról, amely a hullámhosszhoz viszonyí-
tott ilyen nagy térfogat esetén pontosan számolná az akusztikus vektori hullámegyen-
letet. 

A negyedik tézispontban összefoglalom a (III) pontos megoldására vonatkozó 
módszeremet, illetve annak összeépítését az (I)-et és (II)-t számoló programokkal. Az 
így létrejött, egyedülállóan pontos és általános AO modellt egy összetett kísérleti 
módszerrel igazolom. 

Mindegyik tézisponthoz tartozik tudományos folyóiratban publikált cikk. 

A  PhD  kutatásom  során  nyújtott  segítségéért  köszönettel  tartozom  dr.  Maák  Pál  
konzulensemnek és dr. Barócsi Attila témavezet mnek. 
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Bevezetés 

Az AO kölcsönhatás 

1922-ben jósolta meg Brillouin az akusztikus hullám hatására történ  
fénydiffrakciót, megfelel  kölcsönhatási közeget feltételezve [6]. 

Els ként Debye és Sears, illetve Lucas és Biquard igazolta kísérleti úton a jelen-
séget 1932-ben [7-8]. Ezt követ en az AO kölcsönhatásnak inkább elméleti jelent sé-
ge volt, egészen a lézer felfedezéséig. 

A lézer megjelenése (~1960) magával vonta az AO eszközök rohamos fejl dését, 
illetve alkalmazásainak markáns b vülését. F  alkalmazás a fény irányának változta-
tása (deflektor), a fény modulálása és a jelfeldolgozás. Mind a kristálynövesztés, mind 
az ultrahangkelt  technológiájának fejl dése nagyban hozzájárult az AO eszközök 
jelent s fejl déséhez.  

Az AO kölcsönhatás a diffraktált rendek száma szerint többféleképpen viselked-
het: Bragg-, illetve Raman-Nath tartományt különböztetünk meg attól függ en, hogy 
az ún. Klein-Cook paraméter (Q) mekkora értéket vesz fel. 

Q = Lz Ka
2/k, (1) 

ahol Lz a kölcsönhatási hossz, Ka az akusztikus hullámszám és k a közegben a fény 
hullámszáma. Ha Q<<1, a kölcsönhatás a Raman-Nath tartomány szerint történik, 
ilyenkor magasabb rendek is kialakulnak a diffrakció során. Q>>1 esetén Bragg-
diffrakció történik, a diffraktált rend 1. fokú, a magasabb rendek elhanyagolhatóak. 
El fordulhat továbbá a köztes eset, amikor a diffrakció nem sorolható egyértelm en 
az egyik tartományhoz sem.  

         
1. ábra. A Raman- és a Bragg tartomány szerinti diffrakció. Az utóbbiban csak az els  rend jelent s 

A Bragg kölcsönhatást leíró Bragg-feltétel: 

kd = ki  Ka, (2) 
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ahol kd a diffraktált-, ki a bees  nyaláb hullámvektora, és Ka az akusztikus hullámvek-
tor. Bragg-szög alatt azt a beesési szöget értjük, amelyhez tartozó hullámvektor kielé-
gíti a Bragg-feltételt. 

Az akusztooptikai eszközök olyan optikai rácsot – azon belül is fázis rácsot – al-
kotnak, ahol a rácstávolság az akusztikus hullámhosszal egyenl . A kölcsönhatás 
egyik f  különlegessége éppen az, hogy a hangfrekvenciát, ezáltal a rácstávolságot 
nagy sebességgel, számítógéppel lehet vezérelni. Annak ellenére, hogy a törésmutató 
relatív megváltozása a hang hatására igen kicsi, általában kevesebb, mint ezrelék, mé-
gis, a diffrakciós hatásfok az els rendben meghaladhatja a 90%-ot (Bragg-tartomány). 

Az AO eszközök alkalmazásai 

Az AO eszközök túlnyomórészt a Bragg-tartományban m ködnek, ami alól kivé-
telt jelentenek egyes q-kapcsolók és módus-csatolók. 

Összefoglalóan, a Bragg-kölcsönhatásnak négy alapvet  tulajdonsága van, amit 
különösen kihasználnak az eszközökben (lásd alább). Néhány ezek közül mindegyik 
eszközben jelen van, mint például a frekvencia-eltolás, amely mind a modulátorok-
ban, mind a deflektorokban létrejön: 

d = i  Fa,  (3) 

ahol d a diffraktált, i a bees  nyaláb frekvenciája, Fa az akusztikus frekvencia. Az 
eszközök közti különbség f ként abból adódik, hogy az adott alkalmazás szempontjá-
ból mely tulajdonságoknak érdemes jobban szerepet kapniuk, és melyeknek kevésbé. 

1. Fényelhajlás. A szög szerinti irányváltozás arányos az akusztikus frekvenciával, 
ezt az alapelvet használják ki a deflektorokban. A deflektorokkal lehet vé válik a 
fénynyaláb irányának gyors változtatása. Régebben még szkennerekben is használták, 
ez mára már egyáltalán nem költséghatékony megoldás. Jelenleg ígéretes alkalmazás 
például a 3D mikroszkóp [99], mellyel lehet vé válik egy él  idegsejt 
roncsolásmentes 3D felvétele. 

2. Az amplitúdó (intenzitás) modulációnál azt használják ki, hogy a diffraktált in-
tenzitás a hangteljesítmény függvénye. Modulátorok (q-kapcsolók) m ködnek ezen az 
elven. 

3. Frekvencia-eltolás (frequency shift). A frekvencia-eltolás annak eredményeként 
jön létre, hogy a kölcsönhatás során a hang frekvenciájának 1 -ese hozzáadódik a 
bees  nyaláb frekvenciájához. Bármely AO eszköz használható frekvencia-eltolásra. 

4. Hangolható, hullámhossz szerinti sz rés. Széles spektrális tartományú fényfor-
rás hullámhossz szerinti szelektálása valósítható meg, mivel csak egyetlen hullám-
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hossz elégíti ki a Bragg-feltételt. Meghatározó tulajdonság a szelektivitás gyors állít-
hatósága. 

Az akusztooptikai eszközöknek több olyan egyedülálló tulajdonsága van, ami nél-
külözhetetlenné teszi több alkalmazásban. Meghatározó, hogy az akusztikus hullám 
frekvenciája és intenzitása nagy sebességgel változtatható. Deflektorként tükörrel he-
lyettesíthet , azonban mind sebességben, mind kopás-kotyogás szempontjából sok-
szor a mozgó tükrök alul maradnak az AO eszközökkel szemben. Hasonló mondható 
el a sz k és modulátorok kapcsán is, az AO cellák relatíve magas költségét sokszor 

ven fedezi az el nyük, a nagyfokú linearitás*, és rendkívül jó vezérelhet ség. Emi-
att is alkalmazzák az iparban, csúcstechnológiában, és számos élvonalbeli tudomá-
nyos kísérletnek nélkülözhetetlen eleme például [99-109]. Az 1999. évi kémiai Nobel 
díjat a femtokémiai kutatásokért adták, amelyeket szintén az AO modulátorok segít-
ségével valósítottak meg [108-109]. 

Az AO kölcsönhatás elméletének bevezetése  

A fény egy elektromágneses hullámjelenség, amit ugyanazok az elméleti alapel-
vek írnak le, mint ami meghatározza az összes elektromágneses sugárzást. Az elekt-
romágneses sugárzás egy kölcsönösen csatolt vektor hullám, egy elektromos- és egy 
mágneses-tér hullám. Ennek ellenére számos optikai jelenséget le lehet írni a skalár 
hullámelmélettel, amelyben a fény egyetlen skalár hullámfüggvénnyel leírható. A 
fény kezelésének ezt a közelít  módját nevezik skalár hullámoptikának, vagy egysze-

en csak hullámoptikának. 
Amikor a fény egy olyan tárgyon keresztül, és körül terjed, amelynek a méretei 

messze meghaladják a fény hullámhosszát, a fény hullámtermészete nem nyilvánul 
meg különösebben, ezért a viselkedés kielégít en leírható olyan sugarakkal, melyek 
teljesítenek néhány geometriai szabályt. A fénynek ezt a modelljét sugároptikának 
hívják. Szigorú értelemben véve, a sugároptika a hullámoptika azon határesete, ahol a 
hullámhossz infinitezimálisan kicsi. 

                                                
*Az AO eszközök linearitása két esetben jelent s. Az egyik, ha az ultrahangkelt re kapcsolt 
gerjeszt  feszültségek alacsonyak, tehát kis hangteljesítmények vannak. Ekkor E1(r,t) jelölje a 
diffraktált térer sséget, ha a meghajtó feszültség U(t) = A1 exp(2 F1 t); és E2(r,t) jelölje a 
diffraktált teret, ha a meghajtó feszültség U(t) = A2 exp(2 F2 t); továbbá E(r,t) jelölje a 
ugynacsak a diffraktált térer sséget, ha U(t) = A1 exp(2 F1 t)  + A2 exp(2 F2 t). Ekkor E = 
E1 + E2. Természetesen a linearitás tetsz leges számú különböz  gerjeszt frekvencia esetén 
érvényes marad. A fény is lehet több frekvenciájú (nem monokromatikus.) 
Az említett eseten túl, az AO sz  és eltér  hangfrekvenciák esetén a linearitás nagy 
hangteljesítményeknél is igen jól teljesül.  
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A fény elektromágneses elmélete, más szóval az elektromágneses optika tehát ál-
talánosabb a hullámoptikánál, és ez utóbbi is általánosabb a sugároptikánál. A klasszi-
kus optika keretein belül az elektromágneses optika jelenti a fény legteljesebb tárgya-
lását. Vannak bizonyos optikai jelenségek, jellemz en kvantummechanikai természe-

ek, amelyek nem magyarázhatóak klasszikusan. Ezek a jelenségek a kvantum-
elektromágneses elmélettel írhatók le, más szóval a kvantum-elektrodinamikával. Az 
elméletre kvantumoptika néven is szoktak hivatkozni. 

Az AO kölcsönhatás során nem jellemz ek a kvantumos effektusok, ezért adódik, 
hogy a legáltalánosabb leíráshoz elegend  az elektromágneses optikai tárgyalás. Mi-
vel ez is igen komplex, ezért felmerül a kérdés, hogy vajon szükséges-e egy ilyen ösz-
szetett elmélet használata, nem elégséges-e a hullám- vagy akár a sugároptika? Való-
ban, készült tudományos cikk [22], amely a sugároptikán keresztül, az eikonál-
egyenlet alapján vizsgálja a kölcsönhatást. Annak ellenére, hogy az így kapott ered-
mények összehasonlíthatóak a tapasztalatokkal, nyilvánvaló, hogy nem teljesülnek a 
szükséges követelmények a konzekvens és pontos számoláshoz. Hasonló mondható el 
a hullámoptika esetén is. Egyrészt, a diffrakció feltétele a megfelel  polarizációjú 
nyalábok számolása, ami a hullámoptikával nem lehetséges. Másrészt, az akusztikus 
hullám által létrehozott helyfügg  törésmutató-eloszlás olyan s n változik, hogy a 
skalár hullámegyenlet közelítés nem kielégít en pontos. Tehát kijelenthet , hogy az 
AO kölcsönhatás pontos számolásának szükséges és elégséges tárgyalása az elektro-
mágneses optika keretein belül lehetséges. 

A fény elektromágneses elmélete a Maxwell-egyenleteken alapul, és kiegészül a 
megfelel  anyagi egyenletekkel. Az AO eszközökben nincsenek szabad töltéshordo-
zók és áramok, így a Maxwell-egyenletek a következ  alakot öltik: 

0D , (4) 

0B , (5) 

t
BE , (6) 

t
DH , (7) 

ahol D az elektromos eltolási vektor, B a mágneses indukció vektor, E az elektromos- 
és H a mágneses térer sség vektora. Mind a négy mennyiség valós vektor függvény, 
egyszerre függenek az id l és a helyvektortól. 

Ha az elektromágneses tér monokromatikus, akkor az elektromos- és mágneses tér 
összes komponense az id nek harmonikus függvényeként írható fel: 

)}exp()(Re{),( 0tirEtrE , (8) 



11 
 

)}exp()(Re{),( 0tirHtrH , (9) 

ahol E(r) és H(r) a komplex amplitúdói rendre az elektromos- és mágneses tereknek, 

0 a fény körfrekvenciája. A D, és B komplex amplitúdók hasonlóan definiálhatóak a 

D, és B valós függvényekb l. 

Az anyagi egyenletek az AO kölcsönhatás esetén 

)()( 0 rHrB . (10) 

- Izotrop közegben: 

)()()( 0 rErrD , (11) 

- ugyanez anizotrop közegben: 

)()()( 0 rErrD , (12) 

ahol  a relatív dielektromos tenzor, aminek a koordinátavektortól való függése azt 
jelenti, hogy a közeg inhomogén. Az anizotrop tehát azt jelenti, hogy a D eltolási vek-
tor és az E vektor között a kapcsolat lineáris, de a két vektor általában nem párhuza-
mos. Jellegzetes kett stör  természete miatt gyakran hívják az anizotrop szinonimája-
ként a közeget kett stör nek. A jelenség kristályokban fordul el , ezért a hétköznapi 
gyakorlatban nem találkozunk vele, ugyanakkor az AO eszközökben manapság jó-
formán csak anizotrop kristályokat alkalmaznak. Bár el fordul természetes körülmé-
nyek közt létrejött kett stör  kristály, a gyakorlati alkalmazásokra mesterségesen el -
állított, nagy tisztaságú, és ezért igen költséges kristályokat használnak. 

Megmutatható, hogy  valós és szimmetrikus, amennyiben nincs abszorpció (ami 
tipikusan igen jól teljesül az AO közegekben). Ezért  f tengely-transzformációval 
diagonális alakra rendezhet . Ha a diagonális alak mindhárom eleme különböz  érté-
ket vesz fel, akkor optikailag kéttengely  anizotrópiáról van szó, ha pedig kétféle ér-
ték szerepel, akkor a közeg optikailag egytengely . A kett stör  kristályok többsége 
az utóbbi csoportba tartozik. (Ha a diagonális mindhárom eleme egyenl , akkor a kö-
zeg izotrop.)  

Az összefüggéseket behelyettesítve a Maxwell-egyenletekbe, adódik, hogy 

BiE 0 , (13) 

EriB 000 )( . (14) 

A (13) és (14) egyenletekb l felírható a fényterjedés hullámegyenlete: 
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0)()( 2

2
0 E

c
rE , (15) 

ahol felhasználtam a c2
0 0 = 1 összefüggést, és az egyenlet tovább alakítható a k0 = 

0/c behelyettesítésével. 
A levezetés során feltételeztem, hogy az inhomogenitást hordozó  eloszlás id ben 

állandó, csak a helykoordinátától függ. Ez igen jó közelítés, hiszen az akusztikus 
frekvencia sok nagyságrenddel kisebb a fény frekvenciájánál. Ugyanakkor, éppen az 
id független dielektromos tenzor eloszlás / (r)/ használatával mutatható meg a (3) 
frekvenciaeltolódás, például a [110] alapján (a dolgozatban bemutatott szimuláció is 
ugyanezt az eredményt adja). 

Az optikai aktivitás 

Az optikai aktivitás elméleti bevezetése azon alapul, hogy egyes anyagokban a D 
és E közötti összefüggés eltér (12)-t l, a kapcsolat pontosabb felírásához a két meny-
nyiség függésének sorfejtésére van szükség. 

)()()( 0 rPrErD ,  (16) 

és 

...)(0
0

jkijkjijii EEPP , (17) 

ahol az összegzés az Einstein-féle konvencióval történik. A (17) jobb oldalának má-
sodik tagja a felel s a már bevezetett kett stör  tulajdonságért, és a harmadik tag írja 
le az optikai aktivitást. A magasabb rend  tagok okozzák a nemlineáris viselkedést, 
ami az AO eszközökben nincs jelen, tehát a sorfejtés többi tagja szükségtelen. Míg az 
 (és ij) valós és szimmetrikus tenzor, addig a ijk-ra vonatkozó megszorítások egyál-

talán nem egyszer ek. Átnéztem a szakirodalom optikai aktivitásra vonatkozó elméle-
teit, többféleféle megközelítés van, ezekb l igyekeztem a lehet  legáltalánosabb esetet 
tekinteni. Általában igaz, hogy ijk valós, és els  két indexével való felcserélésre 
antiszimmetrikus az optikai aktivitás esetén (ha a  helyett a k hullámvektort használ-
ják, akkor ijk képzetes!). A legegyszer bb eset, ha ijk-t egyetlen skalárral helyettesí-
tik, ekkor a (17) egyenlet 3. tagja a következ  alakú: Eg . A másik megközelítés 

[32] szerint, általánosabb, ha a Elg )(  alakot használjuk, ahol l a terjedési irány-

vektor és g egy szimmetrikus képzetes mátrix, ez f tengely-transzformációval diago-
nális alakra rendezhet  az  tenzorhoz hasonlóan. Optikailag egytengely  közeg ese-
tén a diagonális alak három eleme ugyanúgy kétféle értéket vesz fel. A hullámegyen-
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letben a terjedési irány definiálását csak a hullámvektor által lehet bevezetni (l || k), 
továbbá felhasználva, hogy ik = , adódik az eltolási vektorra: 

)]()()()([)( 0 rEgrErrD , (18) 

ami a legáltalánosabb tárgyalása az aktivitásnak és kielégíti az antiszimmetriára vo-
natkozó feltételt. (A g giráció tenzor ugyanolyan szimmetria tulajdonsággal rendelke-
zik, mint a dielektromos tenzor.) 

Az optikailag egytengely  közeg sajátpolarizációi 

Amennyiben a közeg optikailag egytengely , anizotrop, nem aktív, homogén, to-
vábbá egy adott (kx, ky) komponens  általános polarizációjú monokromatikus síkhul-
lámot szeretnénk terjeszteni, akkor általában nem lehet olyan kz komponenst hozzá-
rendelni, ami pontosan leírná a terjedést. Azonban az említett komplex amplitúdót 
egyértelm en fel lehet bontani két sajátpolarizációs összetev re, hogy azokhoz külön-
külön már hozzárendelhet  egy-egy kz komponenssel jellemzett sajáthullám, ami he-
lyesen leírja a z-irányú terjedést: 

)](exp[~)](exp[~~
,22,11 zkykxkiAzkykxkiAA zyxzyx . (19) 

A (19) egyenletben szerepl  egyik hullámszám irányfüggetlen, azaz |k1| konstans, 
ezért ezt ordináriusnak hívják. A hozzátartozó A1 sajátpolarizációt ordinárius polari-
zációnak hívják. A másik sajátpolarizáció esetén a hullámszám nem állandó, hanem a 
terjedési irány függvénye, ennek meghatározása összetettebb, ezt extraordináriusnak 
hívják. A kétféle terjedési sebesség okozza a látványos kett stör  tulajdonságot. 

Optikailag egytengely  anyag esetén a diagonális alakú dielektromos tenzor ele-

mei: [ 2
on , 2

on , 2
en ]. Az no és ne a terjedési iránytól független állandók, az ordinárius 

polarizáció terjedési sebessége ténylegesen az no törésmutatóval jellemezhet , az 
izotrop esethez hasonlóan itt is igaz, hogy a hullámvektor hossza: 0/(c no). Azonban 
az extraordinárius polarizáció terjedése nem írható le ne-vel. 

Az akusztikus hullámterjedés 

Folytonos közeg esetén definiálni lehet a közeg pontjaira az elmozdulásmez t. A 
t0 id pillanatban r helyen található tömegpont elmozdul, és a t id pillanatban az 
r' (r, t) = r + u(r, t) helyen lesz megtalálható. Az elmozdulást jellemz  u vektormez t 
elmozdulásmez nek nevezik. 

A folytonos közegek két meghatározó mennyisége a feszültségtenzor (T) és a 
deformációtenzor (S). A deformációtenzor definíciója: 
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k

l

l

k
kl x

u
x
uS

2
1 . (20) 

Ha a közeg potenciálos ( ), azaz a lokális deformációs állapotnak egyértelm  
függvényeként adható meg a deformációs energias ség, akkor a feszültségtenzor 
egyértelm en megadható a deformációk függvényeként: klklijij SSTT /)( . 

Kis deformációk esetén -t sorba fejtve kapjuk, hogy: 

kl
kl

ij
ijij S

S
T

TT
0

)0( … (21) 

Mivel deformálatlan állapotban nincsenek feszültségek, az els  tag zérus. Kis kité-
rések esetén elegend  a lineáris közelítés, amib l a Hooke-törvény adódik: 

klijklij ScT , (22) 

ahol a cijkl a Hooke-tenzor (értékét a (21) egyenletben a differenciálhányados adja 
meg), és az összegzés ezúttal is az Einstein-féle konvenció szerint történik. A négyin-
dexes tenzor indexeinek páronkénti felcserélésével szemben szimmetrikus, így nem 
81 db független elem van, hanem jóval kevesebb. Ezért érdemes bevezetni [32] alap-
ján egy összevont indexelési rendszert: 

ij 11 22 33 23 vagy 32 31 vagy 13 12 vagy 21 
I 1 2 3 4 5 6 

 (23) 

amellyel a Hooke-törvény a következ  alakot ölti: 

JIJI ScT . (24) 

Az összevont indexeléssel a iK differenciáloperátor: 

0///00
/0/0/0
//000/

xyz
xzy
yzx

iK . (25) 

(A Lj éppen iK transzponáltja.) 
A közeg tömegpontjaira vonatkozó mozgásegyenlet alakja így a következ  lesz: 

iKiK uT , (26) 

és (20) helyett írható, hogy 
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jLjL uS . (27) 

A (24), (26) és (27) egyenletekb l a hullámegyenlet felírható: 

ijLjKLiK utuc 22 / .  (28) 

Az összevont indexeléssel a hullámegyenletben szerepl  tenzorok már kétindexesek, 
így a mátrixszorzás egyszer  szabályai szerint történhet az összegzés. 

Az anizotrop AO kölcsönhatás 

Az AO kölcsönhatás során a dielektromos tenzor megváltozik a deformáció (Skl) 
hatására, de ezúttal a változást hagyományosan a dielektromos tenzor inverzére szo-
kás felírni: 

1 .  (29) 

 meg rzi  valós és szimmetrikus tulajdonságát, ezért hasonlóan indexelhet . Így az 
AO kölcsönhatásra adódik, hogy 

JIJI Sp ,  (30) 

ahol  az indexellipszoid megváltozását jelöli, nem a Laplace-operátort. pIJ neve foto-
rugalmassági tenzor, ez általában egy nem szimmetrikus mátrix (szemben cIJ-vel), 
azonban a kristályszimmetria rendszerint itt is jelent sen csökkenti a független ele-
mek számát.  
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1. tézispont – az AO fényterjedés modelle-
zése I. 

Létrehoztam és algoritmikusan teszteltem egy olyan numerikus módszert, amely a 
Maxwell-egyenleteken alapuló optikai hullámterjedést számolja az akusztooptikai 
(AO) kölcsönhatás leírására. A módszer el nye a nagy pontosságú, gyors és általános 
számolás, amihez hasonló nem található a szakirodalomban. Az általánosság azt jelen-
ti, hogy a kristály anizotrópiája tetsz leges lehet (optikailag egy-, kéttengely  vagy 
izotrop, és a kristály optikai tengelye is tetsz leges irányú lehet), a bees  fénynyaláb 
általános eloszlású (például Gauss-nyaláb), monokromatikus (de legalábbis véges sok 
hullámhosszú), a számolt közeg be- és kilép  síkja párhuzamos, az inhomogenitás 
kicsi, de a diffrakciós hatásfok tetsz legesen nagy lehet, akár telítésbe is mehet. A 
módszer feltételezi továbbá, hogy reflektálódó nyalábok nem jönnek létre, és hogy a 
fényterjedés számolásának irányára mer legesen a periodikus peremfeltétel alkalmaz-
ható. A feltételek az AO kölcsönhatás során nagyon jól teljesülnek, ezért az említett 
el nyöket nem korlátozzák. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: [1, 2, 3] 
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A számolás lépései 

A cél az adott feladatra a Maxwell-hullámegyenlet pontos megoldásának kiszámo-
lása. 

Látható, hogy bizonyos megoldási módszerek kivitelezhetetlenek. Például a teljes 
térben a Maxwell egyenletek kiintegrálása az id  függvényében, azaz az FDTD (finite 
difference, time domain) módszer nem oldható meg véges id n belül, a hullámhossz-
hoz viszonyított nagy térfogat miatt.  
Monokromatikus fényforrást használva a tér )exp( 0ti  id függést mutat. Ekkor a 

Maxwell-egyenletekb l a bevezet ben szerepl  (15) id független (steady state) 
komplex hullámegyenlet adódik: 

0)()( 2
0 ErkE . 

Ez csupán egyetlen frekvenciájú fényhullámot ír le, mindez mégsem jelent lényeges 
megszorítást, mivel különböz  frekvenciákra a Mawell-egyenletek linearitása miatt az 
id függ  tér összeadható. 

A dielektromos-tenzorra igaz, hogy 

)()( rr B  és Br)( , (31) 

ahol B a háttérre (backround) vonatkozó helyfüggetlen dielektromos tenzor. Az AO 
kölcsönhatás esetén a  térbeli eloszlására jellemz  térfrekvencia (pontosabban hul-
lámszám) határozottan kisebb a fény hullámszámánál (másképpen írva: hang > fény). 
Emiatt nem jönnek létre reflektálódó nyalábok a terjedés során* (ez feltételként szere-
pel a tézispontban). További következmény, hogy egy megfelel en megválasztott 
számolási irányban (ez legyen a z-tengely, és legyen közel párhuzamos a bees  nyaláb 
hullámvektorával**) a (15) hullámegyenlet számolható. Ez szintén nagy könnyebbség, 

                                                
*Két indoklást adok arra vonatkozólag, hogy nem jönnek létre reflektálódó nyalábok. Az 
egyik inkább elméleti: a diffrakció feltétele, hogy teljesüljön az (1) Bragg-feltétel. Mivel a 
hanghullámhossz jóval nagyobb a fényhullámhossznál, ezért a hang hullámvektora határo-
zottan kisebb a fény hullámvektorától. Az utóbbiakat beírva az (1)-be látható, hogy csak 
nagyon sokszoros diffrakció esetén történhetne a térfogatban reflexió, ami nem reális. 
A másik indok, hogy a mérésben sem tapasztalunk reflektálódó nyalábokat. 
**Két oka is van annak az elvárásnak, hogy a bees  nyaláb iránya legyen közel párhuzamos a 
z-tengellyel. Az els , hogy bár a reflektálódó nyalábok számolásáról le kell mondani, de 
kisebb szög  diffrakciókat minél általánosabban érdemes számolni. Tehát, ha nagyobb szöget 
zár be a nyaláb a z-tengellyel, majd diffraktálódik, akkor ez a szög tovább n het, és ezáltal 
romlik a modell alkalmazhatósága.  
A másik ok, hogy a Fourier-transzformáció használatánál feltétel a periodikus peremfeltételek 
használata. Ez fizikailag azt jelenti, hogy a nyaláb kiszélesedése nem haladhatja meg a 
periódustávolságot. Ha nagyobb szöget zár be a terjedés a z-tengellyel, akkor csak nagyobb 
periódustávolság mellett lehet elérni, hogy a nyaláb a számolási tartományon belül maradjon.  
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mert nem kell a teljes térfogatban egy ritka mátrixszal reprezentált rendszert iterálni a 
pontos megoldáshoz. Azonban a másodrend  parciális differenciálegyenlet-rendszer 
számolása még így is igen lassú. A számolás megkönnyítése több lépésben történik. 

Az els , hogy a parciális derivált mennyiségek számolása nem a véges differencia, 
véges elem módszerekkel történik, hanem a Fourier-transzformáció segítségével. Ez 
egyszerre jelent kevesebb m veletet, és nagy pontosságot. A mintavételi-tétel alapján 
ugyanis, ha a mintavételezési frekvenciával enyhén túllépjük a frekvencia határt, ak-
kor a kívánt függvény pontosan el áll. Emiatt tehát elegend  kisebb felosztás az x és y 
tengelyek mentén, és mindez nagy pontosság mellett adódik! A Fourier-
transzformáció alkalmazhatóságának a feltétele a periodikus határfeltétel teljesülése, 
ami a periodicitás távolságának növelésével elérhet . 

A számolás megkönnyítésének további lépései összetettebbek, ez a következ kben 
kerül kifejtésre.  
A kiinduláshoz érdemes tekinteni a differenciálegyenletek legegyszer bb alakját, il-
letve leg sibb numerikus közelítését. Legyen adott a következ  kezdeti érték problé-
ma: 

/ z u(z) = F(z, u), (32) 

ahol a kezdeti feltételre teljesül, hogy 

u(0) = a, (33) 

és a 0  z  L tartományon keressük u értékét. 

Az Euler-módszer értelmében u-t a következ  rekurzív módon közelíthetjük: 

u(z+d) = u(z) + d·F(z, u(z)). (34) 

Ha az L hosszú tartományt n darabra osztjuk, akkor a lépéstávolság d = L/n. A 
módszerr l bizonyított, hogy a felosztás növelésével a megoldás konvergál az egzakt 
megoldáshoz. Bár a módszer igen szemléletes és egyszer , a konvergenciára vonatko-
zó bizonyítás [111] lényegesen bonyolultabb. Általában is igaz, hogy a komplikáltabb 
differenciálegyenlet megoldó módszerek bizonyítása igen összetett. A továbbiakban 
nem fogok az alkalmazott módszer konvergenciájára egzakt bizonyítást adni, de tö-
rekszem a helyesség minél szemléletesebb bemutatására. Felhasználom, hogy egy 

G(x, y, z) függvény megadása ekvivalens a G~ (kx, ky, z), az x- és y szerinti Fourier-
transzformált megadásával. 

Megmutatható, hogy magasabb rend  és összetettebb lineáris differenciál-
egyenletrendszerek visszavezethet ek a bemutatott kezdeti érték problémára. Ehhez 
hasonlóan, ha az y általánosított változót azonosítjuk az: 
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),,(
),,(

:)(
zyxEz

zyxE
zy  (35) 

függvényekkel, akkor a rekurzív képlet alakja a következ  lesz: 

)0,,()0,,(),,(

)0,,()0,,(),,(
22 yxEzdyxEzdyxEz

yxEzdyxEdyxE
 (36) 

Egy  adott  0   z   d térrészben, ha nincsenek reflektálódó nyalábok, akkor a 
)0,,( yxEz  nem hordoz többlet információt. (Ha vannak, akkor segítségével szá-

molható a reflektálódó nyalábok mennyisége.) Ezért esetünkben elég, ha a léptetésnél 
számolt peremfeltétel egyedül a E(x, y , 0) mennyiség. Fontos kiemelni, hogy 

),,( zyxEz  a formula szerint z-ben lineárisan változik (36b), következésképp az 

),,( dyxE  becslése d2-tel arányos hibatagot eredményez (36a). Emiatt a konvergencia 

elégséges feltétele, hogy a (36a) egyenlet alapján történ  számolás z-ben els rendig 
legyen pontos. 

El ször arra az esetre kerül ismertetésre a számolás, ha a közeg homogén, majd az 
inhomogén eset bemutatása következik. Mindkét esetben a térer sség ismertnek felté-
telezett a z = 0 síkban, és a cél a tér meghatározása a z = d síkban. 

Homogén anizotrop fényterjedés számítása 

Ha a közeg homogén anizotrop ( 0)(r ), akkor Eh(x, y, d) meghatározása 

Eh(x, y, 0)-ból a Fourier-transzformációval tetsz leges d-re számolható, az egyetlen 
megszorítás d-re, hogy még igaz maradjon az (x, y)-ra vonatkozó periodikus határfel-
tétel. Ekkor a hullámegyenlet: 

0)( 2
0 hBh EkE . (37) 

A  'h' index jelöli, hogy a közeg homogén. A Fourier-transzformáció szemléletesen 
síkhullámokra való bontást jelent. Egyetlen síkhullámra: 

)exp(~ rkiEE hh . (38) 

Így a hullámegyenlet tovább egyszer södik: 

0~~ 2
0 hBh EkEkk . (39) 

A (39) egyenletb l adott kx és ky esetén kz-re négy érték adódik, az így el álló hullám-
vektorok az el re és hátra haladó, ordinárius és extraordinárius síkhullámok hullám-
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vektorai. Mivel a terjedés során reflektálódó nyalábok nem keletkeznek, ezért csak a 
két pozitív kz érték releváns. Az ordináriust 'o'-val, az extraordináriust 'e'-vel jelölöm, 
ugyanígy a többi polarizációfügg  mennyiséget is. A hullámvektorokhoz tartozó 

),( yxo kke  és ),( yxe kke  polarizációs irányok szintén (39)-ból határozhatóak meg (a 

sajátérték-sajátvektor számoláshoz hasonló módon). A számolás során további felté-

tel, hogy a z = 0-ban a téreloszlás, Eh vagy hE~ , pontosan ismert. Eh és hE~  közti kap-

csolat a Fourier-transzformáció: 

Eh(x, y, 0) = 24
)(exp)0,,(~ yx

yxyxh
dkdk

ykxkizkkE . (40) 

Ahhoz, hogy a téreloszlást ki lehessen számolni a z > 0 síkban, a hE~ -t fel kell bontani 

a lehetséges polarizációk szerint: 

eeooeoyxh eEeEEEkkE ~~:~~),(~ .  (41) 

oE~  és eE~  meghatározása hE~ -ból: 

),(~
),(~

),(),(
),(),(

),(~
),(~

,

,
1

,,

,,

yxyh

yxxh

yxyeyxyo

yxxeyxxo

yxe

yxo

kkE
kkE

kkekke
kkekke

kkE
kkE

. (42) 

Így a tér meghatározható: 

24
),(exp)(exp),(~),,( yx

yxozyxyxoh

dkdk
zkkkiykxkikkEzyxE  

     2
yx

yxezyxyxe 4
dkdk

z)k,k(kiexp)ykxk(iexp)k,k(E~ . (43) 

A bemutatott  módon a  tér  tetsz leges  homogén anizotrópia  esetén  pontosan  szá-
molható egyetlen lépésben (négy darab 2D Fourier-transzformációval), azaz a közeg 
lehet optikailag egytengely  (uniaxial), kéttengely  (biaxial) vagy akár izotrop. A 
polarizációs irányvektorok bevezetésével elkerültem a paraxiális vagy más hasonló 
közelítés használatát. A módszer rövidsége és egyszer sége miatt adódik, hogy bizo-
nyára mások is használják, de ennek nem leltem nyomára. Ehelyett a talált [69-76] 
cikkekben sokszor egészen bonyolult elméleteket találtam, amelyek csak valamilyen 
speciális esetet számolnak, érthetetlennek találom, hogy az idézett cikkekben mi a 
tudományosan értékes eredmény. 
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Inhomogén anizotrop fényterjedés számítása – 1. módszer 

A közeg inhomogén és anizotrop, azaz a (31) egyenletben 0)r( . A számolás-

hoz a homogén közeg esetén a hullámegyenlet megoldását továbbra is Eh-val jelölöm, 
az inhomogén esetben E-vel, a kett  különbségét pedig Ei-vel: 

ih EEE .  (44) 

Továbbra is az a gondolatmenet, hogy a E(x, y, 0)-ból kell meghatározni d távolságra 
lév  síkban E(x, y, d)-t, azonban itt feltételezem, hogy a d lépéstávolság kicsi, a pon-
tos értéke a konvergencia sebességét l függ. 
A (15) és (37) egyenleteket egymásból kivonva adódik, hogy: 

ihiBi ErkErkEkE )()( 2
0

2
0

2
0 , (45) 

Az Ei x és y szerinti Fourier-transzformáltját a következ  alakban keresem: 

)exp(
),(
),(
),(
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),,(~ zik
kkc
kkc
kkc

z
kkb
kkb
kkb

zkkE oz

yxz

yxy

yxx

yxz

yxy

yxx

yxi . (46) 

A (46) egyenlet jobboldalának két tagját röviden rendre Ei,b-nek és Ei,c-nek jelölöm. 
Így a tér hat paraméter-függvénnyel illeszthet . Újra felírva a (45)-et: 

cibihiBi ErkErkErkEkE ,
2
0,

2
0

2
0

2
0 )()()( . (47) 

A c vektor bevezetésére azért van szükség, mert inhomogén térrészben, adott kx és ky 
esetén el fordulhat, hogy a tér nem esik az eo, ee polarizációs irányok által kifeszített 
síkba. Emiatt elegend , ha a c vektor iránya mer leges eo–ra és ee-re, azaz az iránya 
adott (ec), csak a nagysága ismeretlen (c): 

),(),(),( yxcyxyx kkekkckkc . (48) 

Másképpen fogalmazva, az Ei,c tag  bevezetés  azért  szükséges,  hogy z =  0-ban  a  pe-
remfeltétel pontosan ki legyen elégítve nulladrendben. Az els rend  egyezést az Ei,b 
tag biztosítja. 

A (47) egyenlet implicit Ei-re nézve. A jobboldal els  tagja a peremfeltételekb l 
adott. A második tag z-ben lineáris. Ezért, ha a Ei,c értéke is ismert, akkor kis lépéstá-
volság esetén a második tag elhagyása z-ben másodfokú hibát eredményez a (47) 
egyenlet megoldása során. Ez a (36) egyenlet kapcsán említettek miatt megtehet , az 
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elhagyás nem akadályozza a konvergenciát. A (47) megoldásához az egyenletet két 
részre bontom: 

)(2
0 rMEkE iBi , (49) 

ahol 

cibih ErkErkErkrM ,
2
0,

2
0

2
0 )()()()( . (50) 

Ei,b elhanyagolásával M(r) egyszer södik: 

cih ErkErkrM ,
2
0

2
0 )()()( . (51) 

A (45) egyenlet megoldása a (49) és (51) egyenletek alapján történik. Eh és Ei,c meg-
határozása a peremfeltételekb l egyértelm en adódik, tehát M(r) egy konstans, ame-
lyet érdemes az alábbi alakban közelíteni: 

2
 4)(exp)exp()0,,(~),,( yxyxozyxkicsiz dkdkykxkizikkkMzyxM , (52) 

amely egy nulladrendben pontos közelítés és ),(~
yx kkM  az M(x, y, 0) Fourier-

transzformáltja. Az (52) egyenletet és (46)-ot behelyettesítve (49)-be a bx, by és bz 
függvények egyértelm en számolhatóak. Az elmondottak alapján, a számolt térer s-
ség a felosztás növelésével a Maxwell-egyenletek pontos megoldásához konvergál! 

Felvet dik, hogy a Ei,c tag számolása a peremfeltételb l felesleges hibát visz a 
számolásba, mivel egy léptetés során a 0  z  d térfogatelemben az Ei,c mennyiség 
meghatározható a hullámegyenletb l is. A meghatározáshoz azonban egy újabb 
egyenletre van szükség, ami az els  Maxwell-egyenletb l (3) adódik: 

0D . (53) 

Az (53) ekvivalens a hullámegyenlet divergenciájával, a következ  egyenletre vezet: 

)()(2
0 rMEk iB . (54) 

Mivel (52) alapján M(r)-t nulladrendben közelítettem, ezért az (54) jobboldalának a z 
szerinti parciális deriváltja nem lesz pontos (a divergencia kifejtésénél). Ezért az Ei,c 
tagot eszményi pontossággal nem tudom a hullámegyenletb l meghatározni ennél a 
tárgyalásnál (a következ  fejezetben ez kezelhet vé válik). Azonban jó közelítés az 
(51)-ben, hogy 0)(r  (mivel a hanghullámhossz jóval nagyobb a fényhullám-

hossznál), amib l a 

0)( iB E  (55) 
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közelít  egyenlet adódik. Az (55) segítségével az Ei,c illesztése a peremfeltételekhez 
elkerülhet , azokhoz csupán az ordinárius és extraordinárius polarizációkat szükséges 
illeszteni. Ekkor adott kx és ky esetén négy skaláregyenlet van (a (49) baloldala egyen-

 az  (51)  jobboldalával,  és  az  (55)  egyenlet),  és  négy  ismeretlen,  bx, by, bz és c. A 
megoldás abban különbözik a korábbi gondolatmenett l, hogy Ei,c sem ismert, ezért 
például iteráció alkalmazására van szükség. Az iteráció els  lépéseként Ei,c-t nullának 
tekintem, az egyenleteket megoldom, ezáltal a négy függvény értéke adódik eredmé-
nyül. Az iteráció következ  lépéseként a M(r) értéke az (51) alapján újraszámolható. 
Mivel azonban Ei,c értéke igen kicsi Eh-hoz viszonyítva, ezért még sincs szükség va-
lódi iterációra, elegend  az els  lépés is (becslés alapján is, és a számolás szerint is). 

Ei,c tehát számolható a térfogatból és a peremfeltételb l is. Az el bbi esetben egy 
közelítést és egy iterációt kell alkalmazni (mivel csak az els  iterációs lépést számo-
lom, ezért ez is egy közelítés), ami hátránynak t nhet a második esettel szemben. A 
tapasztalat mégis az, hogy az említett közelítések egészen elhanyagolható hibát ered-
ményeznek, el ny viszont, hogy érezhet en (~20%-kal) gyorsabb így a számolás. 
Ráadásul a fejezet következ  részében ugyanez a módszer (2. módszer) már úgy al-
kalmazható, hogy az (54) egyenletnél nem történik közelítés. 

Ellen rzések 

A szimuláció helyességét az AO kölcsönhatás számolására igyekeztem minél több 
módon leellen rizni.  

Az ellen rzéseket nem azért tartottam kritikus fontosságúnak, hogy biztos legyek 
a módszer helyességében, hiszen az a levezetésb l következtethet , hanem inkább 
azért, mert hiába lehet az elv helyes, ha a program egyetlen elírást is tartalmaz, akkor 
az egész modell hibás lesz. Természetesen ez a veszély általában jellemz  a szimulá-
ciós munkára, ezért nagyon fontos a különös odafigyelés. Az adott esetben szükség 
volt arra, hogy minden megtett lépés el tt-alatt egy programozástechnikai kapaszko-
dót, ellen rzési lehet séget keressek a lehetséges hibák kisz résére. 

Természetesen az ellen rzésen túlmutató cél a kölcsönhatás pontos megismerése.  
Valami olyasmit kell tehát leellen rizni, amit nem ismerünk pontosan. Mint a PhD 

kutatás összefoglalójánál említem, igen sok publikáció foglalkozott az AO kölcsönha-
tás vizsgálatával [6-56], tehát van néhány fontos elv, aminek teljesülnie kell, ezeket 
alkalmaztam az els  tézispont esetén az ellen rzéshez. A második tézispontnál két 
eltér  számolási módszer a f  összehasonlítási elv.  A legobjektívebb összehasonlítási 
alap a valóság, a kísérleti összehasonlítás a harmadik és negyedik tézispontnál válik 
lehetségessé.  

A legfontosabb elméleti ellen rzési pontok a következ k voltak: 
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1. ellen rzés az energiamegmaradásra irányul. A levezetésb l látható, hogy az 
energiamegmaradás egyáltalán nem része a matematikai modellnek, az egyedül a 
Maxwell-egyenletek helyes számolásából következik. A számolási eredményekb l az 
a tapasztalat adódott, hogy bár az energia-magmaradás pontosan nem teljesül, csak a 
felosztás növelésével konvergál a helyes viselkedéshez. Ez a tapasztalat meger sítette 
a szimuláció helyességét. 

2. ellen rzés az ismert egyéb fizikai törvényszer ségek vizsgálata. Ezek közül leg-
relevánsabb az ún. Bragg-feltétel. Ha a Bragg-feltételt kielégíti a bees  nyaláb szöge 
(más szóval, a Bragg-szöggel egyenl ), akkor várjuk a maximális diffrakciós hatásfo-
kot. Mindezt a modell helyesen visszaadja. A szimulációban egy olyan törésmutató-
változást modellezünk, ami ideális, tökéletes síkhullám. (Például a 11 (a) ábrán jól 
látható.) 

3. A Bragg-szög  beesés esetén a nemlineáris viselkedés. Ismert, hogy Bragg-
szögben bees  nyaláb diffrakciója csökken, ha bizonyos érték fölé növekszik a hang-
amplitúdó [110]. Ehhez hasonlóan, ha a hang-amplitúdó állandó, de a kölcsönhatási 
hossz változik, akkor ugyanúgy megfigyelhet , hogy bizonyos távolság után az els  
rend intenzitása csökken. Ez is teljesen a várakozásnak megfelel en történt. (A bemu-
tatott példákon jól látható a jelenség.) 

4. A Bragg, illetve Raman-Nath tartomány elkülönülése a Q faktor értékét l füg-
en szintén visszaadja a bevezet ben ismertetett viselkedést.  

5. Kisszög  elforgatással szembeni invariancia. Azt ellen riztem, hogy az y-
tengely körüli elforgatással szemben változik-e a számolás. A koordináta rendszer 
megválasztásánál az a szempont, hogy a z-tengely, amely mentén a számolás történik, 
legyen közel párhuzamos a bees  fénnyalábbal. Azonban a f  szempont az az, hogy 
ne történjen reflexió a z-hez viszonyítva (ne legyen negatív kz), ami nem szigorú meg-
szorítás, hiszen a diffrakció összes rendje néhány fokos szögtartományt ölel fel. Ezért 
kényelmes mozgástér van a koordináta rendszer megválasztásánál. 10°-os elforgatása 
az összes fizikai mennyiségnek (bees  nyaláb, optikai tengely, hang-síkhullám stb.) 
függetlenül hagyta a diffrakciót (az is épp 10°-kal fordult el), az eredmény ezúttal is 
teljesítette a várakozást. 

Néhány szimulációs eredmény 

A modellezett paraméterek: 

A hullámhossz vákuumban: 0 = 633 nm, a közeg anizotróp, optikailag egytengely , a 
két fajta törésmutató: no = 2.259 és ne = 2.412. Az optikai tengely az x-z síkban fek-
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szik, a z-tengelyhez viszonyított szöge:  = 3 . A fénynyaláb Gauss-nyaláb, a nyaláb-
derék sugara: W0 = 46.27 m, a nyalábderék a kölcsönhatási térfogat kezd  síkjában 
helyezkedik el. A számolt térfogat mérete: Lx = 0.8 mm, Ly = 0.4 mm, Lz = 2.5 mm, 
amelyek rendre az x, y és z irányú kiterjedések.  
A feltételezett törésmutató tenzor eloszlás (r) ideális síkhullám: 

)sin()( 0 xKAr , 

ahol A = 6.511 10-4, és  a TeO2 esetén a nyíró irányú akusztikus hullám által keltett 
törésmutató tenzor „irány”: 

00073.00
0073.001
010

0 . 

Az akusztikus hullámhossz a hullámvektorral kifejezve: 2 /K = 9.0286 m. Amib l a 
Klein-Cook paraméter: Q = 54. 
Mint látható, néhány szabadon választható mennyiség nem kerek számúnak van meg-
adva (W0, A és  2 /K). Ennek az az oka, hogy az ilyen mennyiségek származtatottak, 
az eredeti mennyiségek akusztooptikai szempontból fontosabbak (pl. F, a hang frek-
venciája), azonban az itt tárgyalt optikai modell esetén az eredeti mennyiségek nem 
relevánsak. A továbbiakban ugyanígy szerepelnek majd nem kerek számú paraméte-
rek, amelyek elvileg szabadon választhatóak volnának. (A [2, 3] cikkekben is ezek a 
paraméterek szerepelnek.) A számolás geometriája kés bb a 6. ábrán is látható. 

A fénydiffrakció a z-tengely mentén ábrázolva 

A 2.  ábrán látható a z koordináta függvényében a fény terjedésének a diffrakciós 
rendjei. Az (a) esetben a számolás 100 lépésben történt, míg a (b) esetben 500 lépés-
ben. A beesési szög 0.75 , ami az adott beállítás esetén közel esik a Bragg-szöghöz. A 
korábban felsorolt elméleti ellen rzési elvek közül az els , az energiamegmaradás 
konvergenciája látható az ábrákon. Bár pontosan nem teljesül az energiamegmaradás, 
a felosztás növelésével konvergál az ideális konstanshoz az összteljesítmény a számo-
lási irányban. 

A számolás x, y, és z szerint rendre Nx, Ny, és Nz egész számokra történik. A 
számolási id  arányos az Nx Ny Nz szorzattal. 2D számolás esetén Ny = 1. Ha a hang 
tökéletes síkhullám, és az akusztikus hullámvektor (K) az x-z síkba esik (ami sokszor 
igen jól teljesül), akkor a 2D számolás igen pontos. Tipikus 3D felosztás: Nx = 210, Ny 
= 26 és Nz = 500. Ekkor a futtatás egy dual-core intel 3GHz-es processzorral kb. 10 
másodpercig tart. 
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A felosztás finomításáról. Az összintenzitás változásából látható, hogy a konver-
gencia nem tökéletes. Az a tapasztalat, hogy a felosztás (Nz) k -os növelése éppen k  
kisebb hibát okoz a összintenzitás változásban. A [2] cikkben részletesen elemzem, 
hogy bár az energiamegmaradás hibája érzékelhet , mégis, a diffrakciós hatásfok 

)(
)(

zI
zIdiff gyorsan konvergál. Az intenzitás hibájának részletes elemzése a 8. ábrán jól 

látható. A 31. oldalon indokolom, hogy miért lehet fordítottan arányos kapcsolat a 
számolás hibája és a felosztás között (nagy Nz esetén). 

 
(a) 

 
(b) 

2. ábra. A diffraktált rendek a z koordináta függvényében. Az intenzitás a kezdeti intenzitáshoz viszo-
nyított arányban szerepel. A számoláshoz használt felosztás lépéstávolsága (a) 25 m és (b) 5 m 
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A valós- és a k-térbeli intenzitás-eloszlások 

A 3. ábrán a kezdeti (z = 0) intenzitás-eloszlás látható a hely függvényében. 

 

 
3. ábra. A kezdeti (z = 0) intenzitás-eloszlás látható a hely függvényében, (a) a teljes számolási tarto-
mányon, (b) a folt környezetére nagyítva 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

4. ábra. A kezdeti (z = 0) intenzitás-eloszlás látható a k-síkon (a), a végs  (z = L) intenzitás-eloszlás lát-
ható nulladrendben (b), els rendben (c). Az intenzitások egysége tetsz leges, csak az egymáshoz vi-
szonyított értékek relevánsak 

A 4. ábrán a kezdeti (z = 0) és végs  (z = L) intenzitás-eloszlás látható a k-síkon. Meg-
figyelhet , hogy ha az els rendet a K vektorral eltoljuk és hozzáadjuk a 
nulladrendhez, akkor nagyjából a kezdeti eloszlást kapjuk meg. Mindez jól egyezik a 
bevezet ben említett, kd = ki  K összefüggés  alapján  várttal.  A  4.  (b)  ábrán  megfi-
gyelhet  az úgynevezett kiürülés (depletion) jelensége, amikor a nyaláb közepe job-
ban, míg a két széle kevésbé diffraktálódik.  

A számolásokból egyértelm en adódik, hogy csupán az els rend  diffrakció jelen-
s, a másodrendek elenyész ek. Mindez szintén jól egyezik a várakozással, miszerint 

ekkora Klein-Cook paraméter esetén (Q = 54) a diffrakció a Bragg-tartomány szerint 
viselkedik (lásd bevezet ). A következ  példában a hanghullámhosszat tízszeresére 
változtattam, és az egyszer bb ábrázolás végett a Lx, Ly és W0 értékét háromszorosára 
növeltem, így a Klein-Cook paraméter: Q = 0.54, továbbá  = -1,34 . Az 5. ábrán jól 
látható, hogy ezúttal magasabb rend  diffrakciók is megjelennek, azaz a Raman-Nath 
tartomány szerint történik a diffrakció. 
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5. ábra. A terjed  fény intenzitása látható a z = 4 mm síkban (a), illetve a z koordináta függvényében 
(b). A (b) ábrán a pontozott vonal jelöli az (a) ábra helyét. A Klein-Cook paraméter század akkora, 
mint a 4. ábrán, ezért több diffrakciós rend jelenik meg. Az intenzitás egysége tetsz leges 

Az 1. módszer továbbfejlesztése, hogy a konvergencia gyors 
maradjon tetsz leges kristályorientáció esetén – 2. módszer 

A bemutatott eljárás (1. módszer) részletes elemzése egy hiányosságot mutat: 
adott pontosság eléréséhez a szükséges számolási felosztás megn  anizotrop közegben 
bizonyos esetekben, azaz lecsökken a konvergencia sebessége. 

A probléma feloldásához a (46) helyett Ei fourier-transzformáltját két különböz  
fázistagú komponenssel közelítem: 
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)exp()exp(),,(~ zikzbczikzbcEEzkkE ezeeozooieioyxi . (56) 

 (koz az ordinárius- és kez az extraordinárius hullámvektor z komponense. koz, co, bo, kez, 
ce és be a (kx, ky) függvényei.) Eio egyenl  az (56) egyenlet jobboldalának els  tagjá-
val. A hullámegyenlet korábban használt (49) alakja: 

)(2
0 rMEkE iBi , 

Az (56) bevezetése miatt M(r)-t másképp kell felírni. A hullámegyenlet (56)-tal 
történ  megoldásához M(r)-t is két összetev ként közelíem, egy ordinárius és egy 
extraordinárius fázistaggal: 
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 (57) 

Az (57) egyenlet jobboldalának els  tagját jelölje Mo, a másodikat pedig Me: 

M = Mo+Me. (58) 

Bár az (56) formula evidensnek t nhet, az igazán fontos része az ötletnek az az, 
hogyan lehet Ei-t a peremfeltételekhez illeszteni. Nevezetesen, hogyan lehet M(r) tér-
frekvencia komponenseit praktikusan a két különböz  fázistagú Mo és Me összegekre 
bontani. Eh felosztása triviális, azonban M(r) tartalmazza a (r) tenzort, ami viszont 
függ a helyvektortól! Mo és Me meghatározásához (illesztéséhez) két vektor egyenlet 
szükséges. Ezek a következ k: 

– az (51) és (57) egyenletek baloldalának egyenl sége a  (59) 
z = 0-ban, 

– az (51) és (57) egyenletek baloldalának z-szerinti parciális  (60) 
deriváltjának egyenl sége a z = 0-ban. 

Ahogy Ei egyedül M-b l kerül meghatározásra, hasonlóan Eio és Eie is csak a rendre 
azonos index  Mo és Me-t l függ, azaz Eio és Eie egymástól függetlenül számolható! 
Mivel az (57) z-ben nullad- és els rendben pontos, ezért az (54) egyenlet pontosan 
számolható, azaz az Ei,c ezúttal pontosan meghatározható a térfogatból, a peremfelté-
telb l elegend  csupán az ordinárius és extraordinárius polarizációjú tér (Eh) számolá-
sa. 

Így az (56) és (57) egyenleteket (49)-be és (54)-be helyettesítve értéket kapunk 
box, boy, boz, bex, bey, bez, co és ce paraméterekre minden (kx, ky) esetén, ezáltal Ei-t sike-
rült meghatározni. /A c irányát a (48) egyenlet definiálja, csak a hossza ismeretlen./ 
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Bár a peremfeltétel illesztéséhez nincs szükség se bz-kre,  se  a  c vektorokra, mégis 
szükséges a használatuk a hullámegyenlet konzekvens számolásához a térrészben. 

Az (57) egyenlet tehát illesztés eredményeként áll el , amely a számolt térre má-
sod- és magasabb rendben sokkal kisebb hibát ad, ennek a következménye, hogy a 
konvergencia sebesség nem csökken le semelyik esetben. 

A konvergencia sebességét értelemszer en a legnagyobb hibatag mértéke határoz-
za meg, jelen esetben ez az (51) egyenletben az Ei,b tag elhagyásából adódó z-ben má-
sodrend  hiba. Ez azért nem csökkenthet  tovább, mert ugyan iterációval például pon-
tosítható volna egy lépés hibája, de akkor módosítani kellene az (56) közelítést is, 
hogy z-ben magasabb rend  tagokat is tartalmazzon. Ez valójában igencsak elbonyolí-
taná a módszert.  

Adott számolási hosszon (L) a tartományt egyenköz  felosztással n részre osztva, 
továbbá feltételezve, hogy az így kapott lépéstávolság (L/n) kicsi annyira, hogy a hiba 
már arányos (L/n)2-tel, akkor az n darab lépés összes hibáját összeadva (L/n) nagyság-
rend  lesz. Látható tehát, hogy ha a számolási lépések hibája összeadható, akkor a z-
ben másodrend  hiba a teljes L tartományon a felosztással (n) fordítottan arányos hi-
bát eredményez, megfelel en nagy n esetén. 

Az elemzés azt mutatja, hogy ezzel az általánosítással a modell tetsz leges irányú 
akusztikus hullám esetén már gyorsan konvergál. Az inhomogén anizotrop hullám-
egyenletet akkor is pontosan számolja a modell, amikor a különböz  polarizációjú 
hullámok (ordinárius, extraordinárius) terjedési sebessége eltér (ha a terjedés iránya az 
optikai tengellyel nagyobb szöget zár be). 

A korábban bemutatott ellen rzésekhez hasonlóan, ez esetben is kritikus fontossá-
gú volt a szimuláció helyességének folyamatos leellen rzése. Mivel az els  és máso-
dik módszer csak a konvergencia sebességében tér el, ezért az egymáshoz való kon-
zisztenciájuk könnyen ellen rizhet : ugyanazon bemen  paraméterekkel történ  szá-
molások esetén az eredménynek is meg kell egyeznie. Egyúttal, néhány ellen rz  elv 
által, további példákon mutatom meg a szimulációk várakozás szerinti viselkedését. 

Szimulációs eredmények 

A modellezett paraméterek: 

A hullámhossz vákuumban: 0 = 633 nm, a közeg anizotróp, optikailag egytenge-
ly , a két fajta törésmutató: no = 2.259 és ne = 2.412. Az optikai tengely az x-z síkban 
fekszik, a z-tengelyhez viszonyított szöge:  = 9 . A fénynyaláb Gauss-nyaláb, a nya-
lábderék sugara: W0 = 208.6 m, a nyalábderék a kölcsönhatási térfogat kezd  síkjá-



32 
 

ban helyezkedik el. A számolt térfogat mérete: Lx = 1.2 mm, Ly = 0.6 mm, Lz = 30 
mm, amelyek rendre az x, y és z irányú kiterjedések. A beesési szög:  = 8,8 . 
A feltételezett törésmutató tenzor eloszlás (r) ideális síkhullám: 

)sin()( 0 rKAr , ahol 

A = 1.306 10-4, és  

00.0215-0
0.0215-01

010

0 . 

Az akusztikus hullámhossz a hullámvektorral kifejezve: 2 /K = 9.0286 m. Amib l a 
Klein-Cook paraméter: Q = Lz K2/k = 650. A K vektor is az x-z síkban fekszik, az x-
tengellyel  = 6  szöget zár be. A számolás sémája a 6. ábrán látható. 

 
6. ábra. A számolás geometriája. A ferde csíkok szimbolizálják az akusztikus síkhullámot. Minden 
feltüntetett vektor az x-z síkban fekszik, az y-tengely mer leges az ábra síkjára. A beesési sík párhuza-
mos az x-y síkkal. Ka jelöli az akusztikus hullámvektort, eopt.t. az optikai tengely irányát.  jelöli a kez-
deti hullámvektor szögét a z tengellyel,  az optikai tengely szögét a z tengellyel, továbbá  jelöli az 
akusztikus hullámvektor és az x tengely által bezárt szöget. 

A továbbiakban ismertetem az els  és második módszer összehasonlítását a kon-
vergencia szempontjából. A kezdeti fénynyaláb hullámvektora kielégíti a Bragg-
feltételt. Mindkét módszer esetén egy nagy (30 mm /20 000 lépés) és egy jóval kisebb 
(30 mm/1000 lépés) felosztással számolt diffrakciós hatásfok-görbe látható a 7. ábrán. 
Az (a) ábrán a kis felosztású számolás szerepel. Látható, hogy az els  módszer itt 
mennyivel rosszabb eredményt ad, ugyanakkor a (b) ábrán, a nagy felosztású megol-
dások annyira jól egyeznek, hogy a megfelel  görbék az ábrán fedik egymást. 

Egyéb paraméter beállítás esetén is ugyanez a tapasztalat adódik, a második mód-
szer sokkal gyorsabban konvergál, míg megfelel en nagy felosztás esetén a két mód-
szer eredménye megegyezik. 
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(a) 

 
(b) 

7. ábra. Az AO diffrakció számolásainak összehasonlítása látható az els - és a második módszer hasz-
nálata esetén. (a) a lépéstávolság: d = 30 m, (b) d = 1.5 m. Ind: nem diffraktált intenzitás (nullad-
rend), Id: diffraktált intenzitás (els rend), I: összintenzitás. 

A 7. ábrát szemlélve felvet dik a kérdés, hogy hogy miért elég ennyire látványos 
konvergencia eléréséhez a fény hullámhosszánál sokkal nagyobb hosszirányú 
lépésköz? A (46) illetve (56) egyenletek f  el nye, hogy a z-szerinti s  oszcillálást 
az exponenciális tagok hordozzák, amelyhez a b és c vektorok egyfajta burkológörbét 
jelentenek (az egydimenziós függvények szóhasználatával élve). Emiatt lehet vé válik 
a hullámhosszat meghaladó lépéstávolság esetén is a kielégít  pontosságú konvergen-
cia. 

A konvergencia sebesség gyakorlati vizsgálatához érdemes elemezni az összinten-
zitás változását. Csak a Maxwell-egyenletek pontos megoldása esetén várható el bizo-
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nyosan az energiamegmaradás teljesülése. Amennyiben az összintenzitás nem állan-
dó, akkor az eltérés számolása segítheti a konvergencia becslését. 

Bevezetek egy RI skalár mennyiséget, amely az eltérések abszolút értékét integrál-
ja a szimuláció során: 

L

I dzdI
I

R
00

1 = 0
1

/ IdI
N

i
i ,  (61) 

ahol I0 a kezdeti  összteljesítmény, dIi pedig az i. lépésben az összintenzitás változása. 
A 8. ábrán RI-t az egyenköz  lépéstávolság függvényében ábrázoltam (a lépéstávolság 
fordítottan arányos az N felosztással). A fényterjedés paraméterei nem változtak. 
Adott felosztás mellett az els  módszer használata esetén az RI értéke többszöröse 
annak, mint a második módszer számolása esetén. A második módszerrel RI lineárisan 
változik a lépéstávolság függvényében (ha a nullad- és els rend kz komponense kicsit 
tér el, akkor az els  eset is lineáris). Az els  módszer megoldásnál mindez jó közelí-
téssel egy hiányos másodfokú függvény: (a d+b) d (d a lépéstávolság) és b > 0. 

 

 
8. ábra. Az RI mennyiség értéke a lépéstávolság függvényében az els - és a második módszerrel szá-
molva. 

A kollineáris terjedés számolása 

A kollineáris AO kölcsönhatás esetén a fény és a hang hullámvektorok kis szöget 
zárnak be, ekkor várható a leglassabb konvergencia (mivel a törésmutató eloszlás 
gyorsan változik a számolási irányba, és a sajátpolarizációk terjedési sebessége jelen-

sen különbözik), ezért itt különösen érdekes a konvergencia mértéke. 
A számolási paraméterek egy része változik csak meg az el ekhez képest, ezek a 
következ k: 
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A beesési szög 2.62 , az optikai tengely az x-tengellyel párhuzamos. A számolási 
hossz, Lz = 2.5 mm,. A feltételezett törésmutató tenzor eloszlás amplitúdója: A (r), 
ahol A = 4.452 10-4, és 

000
001
010

0 . 

Az akusztikus hullámhossz a hullámvektorral kifejezve: 2 /K = 4.14 m,  a  Klein-
Cook paraméter: Q = 258. A K vektor a z-tengellyel párhuzamos. 
A megadott paraméterekkel teljesül a Bragg-feltétel. 

A 9. ábrán a kollineáris paraméter  diffrakciós hatásfok látható a számolási távol-
ság függvényében, a két eltér  módszerrel számolva. Háromféle egyenköz  felosztás-
sal végeztem számolást, egy viszonylag nagy lépéstávolsággal (NLF, 2.5 mm-en 500 
lépésben), és két lényegesen kisebb lépéstávolsággal: 2.5 mm-en 8000 (KLF) és 
16000 lépésben (KLF2). Míg a második módszer esetén már a kis felosztás is jól kö-
zelíti a nagyobb felosztású számolást ((a) ábra), addig az els  módszerrel csak a leg-
nagyobb felosztás ad jó közelítést. Ezúttal is csak a konvergencia sebességében mu-
tatkozik különbség, de abban jelent s az eltérés. 

 
(a) 
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(b) 

9. ábra. A kollineáris AO diffrakció számolásainak összehasonlítása látható a második- (a) és az els  
módszer használata esetén (b). Az NLF (nagy lépéstávolságú felosztás) esetén a lépéstávolság, d = 
5 m, KLF esetén (kis lépéstávolságú felosztás) d = 0.312 m, és KLF2-nél (legkisebb lépéstávolságú 
felosztás) d = 0.156 m. Ind: nem diffraktált intenzitás (nulladrend), Id: diffraktált intenzitás (els rend), 

I: összintenzitás. 

Konklúzió 

Az els  tézispontban els ként a homogén, anizotróp közegben történ  fényterje-
dés pontos számolására hoztam létre egy numerikus módszert. A módszer fontos el -
nye, hogy tetsz leges lépéstávolságra egyetlen lépésben számolja a téreloszlást 
(amennyiben teljesül az (x, y)-ra vonatkozó periodikus határfeltétel). 

Ezt követ en két módszert mutattam be arra az esetre, ha a közeg enyhén inhomo-
gén (az AO kölcsönhatásra jellemz  módon). A numerikus módszerek által számolt 
megoldás pontosan kielégíti a Maxwell-egyenleteket (amennyiben a lépéstávolság tart 
nullához), ezáltal egy egészen egyedülálló megoldó módszert hoztam létre az AO 
kölcsönhatás számolására. Nem történt olyan közelítés, ami a megoldás pontatlansá-
gát eredményezné. Nem szorítkoztam a paraxiális közelítésre, a diffrakció mértékére 
sincs fels  korlát. Az eljárás a vektori hullámegyenletet oldja meg, tehát skalár-
közelítés sem történik. A kristály orientációja is tetsz leges lehet. 

Az inhomogén esetet számoló els  módszer el nye, hogy kb. fele akkora a m ve-
letigénye. Hátránya a konvergencia sebességével van abban az esetben, amikor az 
eredeti és a diffraktált rendek hullámvektorainak z komponense jelent sen eltér, és 
nagyobb szöget zárnak be az optikai tengellyel. Ez azt jelenti, hogy bár a pontos meg-
oldáshoz konvergál az eljárás, de a szükséges z-tengely szerinti minimális felosztás 
nagyságrendekkel megnövekszik és ugyanígy a szükséges számolási id  is. Izotrop 
esetben ez nem fordul el , ekkor a konvergencia mindig gyors marad.  
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A második módszer igen hatékonyan küszöböli ki az els  módszer hiányosságát. 
Az elemzés és a futtatások azt mutatják, hogy ezzel az általánosítással a modell tet-
sz leges irányú akusztikus hullám esetén már gyorsan konvergál. A konvergencia 
nagy sebessége nem megy a korábban felsorolt általánosság és pontosság rovására, 
továbbra sincs szükség paraxiális vagy egyéb közelítésekre.  

Bár a modell els sorban az AO kölcsönhatás számolására jött létre, bármely más 
jelenség esetén, ahol teljesül az enyhe inhomogenitás feltétel, és nem jön létre reflek-
tálódó nyaláb, ott a fényterjedés szimulációjára jól alkalmazható, legyen az inhomo-
genitás akár holografikus, termikus vagy például kémiai eredet .  
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2. tézispont – az AO fényterjedés modelle-
zése II. 

Az els  tézispontban vázolt módszert továbbfejlesztettem, arra a – nagy gyakorlati 
jelent ség  – esetre, ha a vizsgált közeg optikailag aktív. A numerikus módszer ez 
által az AO kölcsönhatásban a fény terjedését pontosan, gyorsan és igen általánosan 
tudja számolni. A továbbfejlesztés nem csak azért releváns, mert a szakirodalomban 
gyakorlatilag hiányzik az optikai aktivitás és az AO kölcsönhatás együttes tárgyalása, 
hanem azért is, mert az aktivitás érdemben befolyásolja a diffraktált intenzitást, és az 
AO eszközök többségében a közeg optikailag aktív. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [3] 
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A módszer általánosítása arra az esetre, ha a vizsgált közeg opti-
kailag aktív 

Az eddig bemutatott numerikus módszerek célja a (15) és (31) egyenletekkel defi-
niált probléma megoldása. Azonban az AO közegnek használt anyagok közül több 
optikailag aktív, így azokat a (15) egyenlet nem írja le pontosan. Ilyen anyag például a 
leggyakrabban alkalmazott TeO2 kristály is. A (18) egyenlet felhasználásával a hul-
lámegyenlet pontos alakja ekkor: 

0)()()( 2
0

2
0 EgkErkE , (62) 

Látható, hogy az egyenlet még összetettebbé vált. Fontos tény azonban, hogy a g 

tenzor helyfüggetlen és értéke igen kicsi: )(rg . 

Perturbációs megoldás a (62) hullámegyenletre 

Els ként a legkézenfekv bbnek adódó módon, úgy oldottam meg a feladatot, 
hogy a plusz tagot perturbációként vettem figyelembe, hasonlóan az inhomogenitást 
leíró taghoz. Az (51) egyenlet új alakja: 
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Az egyenlet adott síkhullám esetén tovább alakítható: 

rki
cici

rki
hh eEkgikErkeEkgikErkrM ,

2
0,

2
0

2
0

2
0

~)(~)()( . (64) 

A második és negyedik tag keresztszorzatot tartalmaz, amelyet mátrixszal lehet he-
lyettesíteni. A helyettesítés mátrixa legyen  

][:' kgg , (65) 

azaz  

'g v = ( g k) v, tetsz leges v vektorra. (66) 

Így adódik: 
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Így tulajdonképpen kétféle  tag adódik: egy r-t l, és egy k-tól függ . Ez utóbbi nem 
okoz többlet nehézséget, mivel a számolás során úgyis minden lépésben át kell térni 

az ),(~
yx kkM  felírásához a (kx, ky) síkba.  

Így néhány átalakítással a probléma visszavezethet  az eredeti feladatra. Ezzel az 
új, optikai aktivitást leíró tagot mint perturbációt vettem figyelembe. A módszer 
egyetlen hátránya, hogy a növekv  perturbációs tag lassítja a konvergenciát. Azaz 
ugyanakkora pontossághoz nagyobb felosztás szükséges, több számolás (ahhoz ké-
pest, mintha nem lenne aktivitás). Ha nincs jelen hanghullám ( 0)(r ),  akkor  is  

szükség van a z-tengely szerinti felosztásra, amely szerinti lépésekben számol a mo-
dell (míg korábban ezt egyetlen lépésben lehetett számolni). 

Gyorsított megoldás a (62) hullámegyenletre 

Látható, hogy a giráció tenzor nem függ a helykoordinátától. Felmerül tehát a 
gyanú, hogy homogén esetben vajon számolható-e egy lépésben pontosan, adott d 
távolságra lev  síkban a tér eloszlása, ahol d nem infinitezimális. A megoldandó 
egyenlet ekkor: 

0)()( 2
0

2
0 hhBh EgkEkE  (68) 

Továbbra is síkhullámok összegeként keresem a megoldást. Egyetlen síkhullám ese-

tén: )exp(~ rkiEE hh . A homogén hullámegyenlet így: 

0~)(~~ 2
0

2
0 hhBh EkgikEkEkk  (69) 

(39)-hoz hasonlóan kz-t most is kx és ky függvényeként kellene megkapni. A (69)-et 

olyan alakra lehet, rendezni, amely egy 3 3-as mátrix és hE~  vektor szorzata, és a mát-

rix másodrendig tartalmazza a k hullámvektor elemeit: 

0~')( 2
0

2
0 hB

TT EgikkIkkkk , (70) 

ahol I az  egységmátrix,  és  g'  a  (65)-ben  bevezetett,  vektorszorzásból  képzett  mátrix  
alak. Az egyenletnek akkor van nem triviális megoldása, ha a mátrix determinánsa 
nulla. Adott kx és ky esetén egyedül kz ismeretlen, így a feltétel kz-ben negyedfokú 
egyenletre vezet. Az egyenlet négy gyöke adja az el re és hátra haladó két-két saját 
polarizáció hullámvektorának z komponensét. A sajátpolarizációk irányát is a (70) 
egyenletb l lehet meghatározni, kz adott értékét visszahelyettesítve az egyenletbe a 
zárójeles rész sajátvektora adja a keresett mennyiséget. A sajátpolarizációk nem azo-
nosak a kett stör  kristályoknál definiált ordinárius és extraordinárius polarizációk-
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kal: a sebességük az optikai tengellyel párhuzamosan terjedve enyhén eltér , és cirku-
lárisan polárosak ellentétes forgásiránnyal, ez a magyarázata az úgynevezett polarizá-
ció-forgatásnak. Ha a haladás iránya az optikai tengellyel szöget zár be, akkor a saját-
polarizációk elliptikusan polárosak (nagy szög esetén közel lineárisan polárosak). A 
sajátpolarizációk elnevezésére az ordinárius és extraordinárius helyett rendre 'a'  és 'b' 
polarizációkat használom. 

Az els  tézispontban szerepl  levezetés a homogén közegben történ  fényterjedés-
re akadály nélkül általánosíthatóvá vált az optikai aktivitás esetére, mivel minden 
mennyiség ugyanúgy el állítható kx és ky függvényében. A tér tehát  

bbaabayxh eEeEEEkkE ~~:~~),(~  (71) 

alakban számolható a (43) egyenletnek megfelel en, az 'o'  és  'e' indexeket felváltja 
rendre az 'a' és 'b'. A f  különbség, hogy az elliptikus polarizáltság miatt az ea, eb irá-
nyok komplex vektorok lesznek, ami nem okoz nehézséget. 

Így sikerült gyorsítani az optikailag aktív, anizotrop, homogén közegben a fény-
terjedés számítását, mindez egyetlen lépésb l áll, nincs szükség a már ismert pertur-
báció-számításra (homogén közegben). 

Az inhomogén közegben való fényterjedés számolásánál ezúttal is kihasználom, 
hogy a homogén közeg  terjedés már megoldott. Hasonlóan a korábbi esethez, amikor 
a közeg nem volt aktív, lényegében ugyanazt a perturbációs módszert alkalmazom.  
Az ordinárius és extraordinárius polarizációk helyett itt is az a és b sajátpolarizációkat 
használom a perturbációban, a számoláshoz ez esetben tehát a ba, bb, ca és cb együttha-
tó-vektorokat érdemes bevezetni, melyeknek a meghatározása jelenti a hullámegyen-
let megoldását: 

)exp()exp(),,(~ zikzbczikzbcEEzkkE bzbbazaaibiayxi . (72) 

Az aktivitást leíró tagot beírva a hullámegyenletbe adódik, hogy: 

)()(2
0

2
0 rMEgkEkE iiBi , (73) 

ahol M(r)-re az (51) egyenlet érvényes. 
A hullámegyenlet divergenciájára adódik, hogy: 

)()(2
0

2
0 rMEgkEk iiB . (74) 

A (49) és (54)-b l álló egyenletrendszert ezúttal a (73) és (74) egyenletek helyet-
tesítik. 
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A (72), (73), (74) és (51) egyenleteket behelyettesítve (57)-be adódnak a b és c para-
méterek értékei (az (57) egyenletbe is a, b indexelést használva e, o helyett). A c vek-
torok irányát eddig az eo és ee irányok által kifeszített sík mer legese adta, jelen eset-
ben ec || ea eb, ami komplex egységvektorokra is korrekt definíció. Így végül értéket 
kapunk bax, bay, baz, bbx, bby, bbz, ca és cb paraméterekre minden (kx, ky) esetén, ezáltal 
Ei-t sikerült meghatározni. 
Az egyenletrendszer, a hullámvektorok és a polarizációs irányok megváltoztak, mégis 
minden ugyanúgy számolható, mint az el  fejezetben lett bevezetve. 

Bár az inhomogenitás a korábbiakhoz hasonlóan perturbációs módon van figye-
lembe véve, az aktivitás azonban nem. Ezért az optikai aktivitás jelenléte nem lassítja 
le a szimulációt, és így lényegesen gyorsabb, mint az els  megoldásom ugyanerre a 
problémára. Ugyanakkor sikerült az összes jó tulajdonság meg rzése, mint a pontos-
ság és nagy konvergenciasebeség. 

Az AO kölcsönhatás szimulációja optikailag aktív közeg esetén 

A szimuláció futtatásához az els  lépés a g tenzor értékének a meghatározása. 
A közeg továbbra is TeO2, az optikai hullámhossz 633 nm. A szakirodalomban 

nem találtam hiteles adatot a g tenzorra, csupán a  optikai forgatásra. A g tenzor az  
dielektromos tenzorhoz hasonlóan szimmetrikus, pozitív definit 3x3-as mátrix, azaz 

tengely-transzformációval diagonális alakra hozható, ahol a f átló két független 
elemet tartalmaz: (g11, g11, g33). A vizsgálataimból az az érdekes tapasztalat adódott, 
hogy a g33-mal szemben g11 értéke egyáltalán nem befolyásolta a fényterjedést, kivé-
ve, ha az utóbbi értékét több nagyságrenddel megnöveltem (ami fizikailag nem reális). 
Ennek oka a következ . A síkhullám fényterjedés optikailag aktív, homogén 
közegben a (70) egyenlet alapján számolható. A g  tenzor nagyságrendekkel kisebb 

B-nél, tulajdonképpen az a furcsa, hogy egyáltalán létezik bármilyen mérhet  hatása. 
A (70) egyenlet zárójeles részének determinánsát nullává téve (ami a sajátpolarizációk 
meghatározásához szükséges), a g33 ad els rend  járulékot, g11-nek viszont csak 
magasabb rend  hatványa jelenik meg, ami ezért elhanyagolható. Ezért a továbbiak-
ban g11 értékét nullának tekintem, és így g33 értéke már egyértelm en kifejezhet  az 
optikai forgatásból, 

0
33g , (75) 

ahol 0 a fény hullámhossza vákuumban. Az optikai forgatás, , fizikailag azt jelenti, 
hogy egységnyi vastagságú, párhuzamos falú közegben, ahol az optikai tengely mer -
leges a falakra, továbbá a terjedés is mer leges az oldalakra, a bees  lineárisan polá-
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ros nyalábhoz képest a kilép  polarizáció mekkora szöggel fordul el (radiánban kife-
jezve). 

A szakirodalomban  értékére (TeO2, 633 nm) a következ  mennyiségeket talál-
tam: 87°, 86.9° és 85.75°. Ezekb l önkényesen a leghitelesebbnek vélt 86.9° értéket 
választottam ki, amihez a g33 = 3.056 10-4 érték adódik. 

További szimulációs paraméterek 

Ismét csak azokat a paramétereket adom meg, amelyek eltérnek a fejezet els  pél-
dájában használtaktól. A beesési szög 1.702 , az optikai tengely az x-z síkban fekszik, 
a z-tengellyel 3  szöget zár be. A kezdeti polarizáció ordinárius, a számolási hossz, Lz = 5 
mm. A feltételezett törésmutató tenzor eloszlás amplitúdója: A (r), ahol A = 
3.255 10-4, és 

0073.
00.00730
001
010

0 . 

Az akusztikus hullámhossz a hullámvektorral kifejezve: 2 /K = 9.029 m, a Klein-
Cook paraméter: Q = 108. A K vektor az x-tengellyel párhuzamos. 

Az optikailag aktív közeg  AO kölcsönhatás számolására a két fajta módszer által 
kapott eredményeket összehasonlítom, az összehasonlításhoz ugyanazokat a kezdeti 
értékeket adom meg. A mérésben könnyen létrehozható, lineáris polarizációjú 
ordinárius és extraordinárius polarizáció-eloszlásokat adok meg a bemenetnek az a és 
b polarizációk helyett. (A gyorsított megoldó módszer esetén a kezdeti teret a és b 
polarizációs felosztásra transzformálom.) 

A 10. (a) ábrán az optikai aktivitás nélküli AO kölcsönhatás intenzitásviszonyai 
láthatóak a z-tengely függvényében. A diffrakciós hatásfok 80% fölötti.  
A 10. (b) és (c) ábrákon ugyanaz minden beállítás, kivéve, hogy az optikai aktivitás 
tagot is számolja a szimuláció. A (b) ábra a perturbációs módszerrel, míg a (c) ábra 
esetén a gyorsított módszerrel történik az aktivitás számolása. Mindkét ábrán kétféle 
felosztással történt a számolás: egy nagy lépéstávolságú- (NL, d = 5 mm/100), és egy 
közepes lépéstávolságú felosztással (NL2, d = 5 mm/400, a nagy lépéstávolság a hiba 
szemléltetéséhez kellett). Jól látható a (c) ábrán, hogy a gyorsított módszer esetén már 
a kis felosztás is igen jól közelíti a pontos megoldást, míg a perturbációs módszer ese-
tén (b) ez nem mondható el. 
Végül a (d) ábrán egyszerre látható mindkét módszerrel számolt megoldás, a felosztás 
kis lépéstávolságú (KL, d = 5 mm/1600). Látható, hogy a felosztás növelésével a két 
módszer egyazon eredményhez konvergál, és hogy a gyorsított módszer konvergenci-
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ája gyorsabb. Az utóbbi módszer el nye még jelent sebb, ha az inhomogenitás kis 
mérték , illetve, ha a kristály hossza nagyobb. 

 
 (a) (b) 

 
 (c) (d) 
10. ábra. Az optikai aktivitás számolásának összehasonlítása a perturbációs módszerrel (PM, (b) és (d)) 
és a gyorsított módszerrel (GyM, (c), (d)) nagy, közepes és kis lépéstávolságú felosztásokkal (NL, NL2, 
KL). Ind: nem diffraktált intenzitás (nulladrend), Id: diffraktált intenzitás (els rend), I: összintenzitás. 
NL: d = 50 m, NL2: d = 12.5 m, KL: d = 3.125 m. 

Az egyszer  példán keresztül megmutattam, hogy a két különböz  matematikai 
módszer ugyanazt a végeredményt adja, ami az el  fejezetben elmondottak alapján 
fontos ellen rzési lehet sége – nem is els sorban az elméletnek, mint inkább – a pre-
cíz programozásnak.  

A konvergencia és pontosság kérdésén túl, fontosnak tartom kiemelni azt az egy-
értelm  tapasztalatot, ami a 10. (a) és (d) ábrák összehasonlításából jól látható, hogy 
az optikai aktivitás érdemben befolyásolja a diffrakció mértékét! 

Az optikailag aktív közeg esetén a diffrakciós hatásfok vizsgálata a beesési szög és a z 
koordináta függvényében 

A 11. (a) ábrán a diffrakciós hatásfok látható a beesési szög és a z koordináta 
függvényében. A közeg nem optikailag aktív, a kiinduló nyaláb polarizációja 
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ordinárius. A maximális diffrakciós hatásfokok a Bragg-szögek esetén adódnak (az 
ábrán fekete folytonos vonallal jelölve), ami fontos eredmény, az els  fejezetben emlí-
tett ellen rz  elvek egyike erre vonatkozik.  

A 11. (b) ábrán minden bemen  paraméter ugyanaz, azzal a különbséggel, hogy a 
közeg optikailag aktív. A 10. ábrához képest itt talán még szembet bb az optikai 
aktivitás hatása. Megváltoztak a maximumok értékei és a hozzájuk tartozó beesési 
szögek is. Ez utóbbira egyszer  magyarázat, hogy a (2) Bragg-feltétel megváltozott, 
mivel a ka és kb sajátpolarizációs hullámvektorok nem azonosak a korábbi ugyanilyen 
ko és ke mennyiségekkel, tehát a Bragg-feltételnek továbbra is eleget tesz a számolt 
tér. 

A  12.  (a)  ábrán  ábrázolom  a  11.  ábrák  z koordináta szerinti maximumát, azt az 
esetet is ábrázoltam, ha a kezdeti polarizáció extraordinárius. A 12. (b) ábrán már csak 
az aktív közeg maximális diffrakciós hatásfokai láthatók. A 12. ábrán megfigyelhet , 
hogy nyolc különböz  szög esetén adódik maximuma a görbéknek, ami egyértelm en 
azzal hozható összefüggésbe, hogy a megfelel  sajátpolarizációk ezúttal saját maguk-
ba is tudnak diffraktálni! Bár a diffrakció mértéke kisebb, gyakorlati jelent sége ezért 
csekélyebb, de a fent idézett szakirodalomban például [6-56] nem találtam erre uta-
lást, pedig a mérésben mindez jól mérhet  (lásd 4. tézispont, 18 és 19. ábrák), és fon-
tos segítséget jelentett a kristály-orientáció pontos meghatározásánál. 

 
(a) 



46 
 

 
(b) 

11. ábra. A diffrakciós hatásfok látható a beesési szög és a z koordináta függvényében. Az (a) esetben a 
közeg nem optikailag aktív, (b) esetben igen. A bees  nyaláb mindkét esetben tisztán ordinárius. A 
fekete görbe vonal jelöli Bragg-szögek esetén a diffrakciós hatásfokot, a Bragg-szögeket a (2) egyen-
letb l számoltam. A Bragg-szögek számolásánál az optikai aktivitást nem vettem figyelembe.  

 
(a) 
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(b) 

12. ábra. A maximális diffrakciós hatásfok a beesési szög függvényében (a maximális értékek a 0  z  
5 mm tartományra vonatkoznak). Az (a) ábrán a függ leges folytonos vonal jelöli a Bragg-szögeket, ha 
az optikai aktivitás nincs figyelembe véve, a függ leges pontozott vonal, ha az aktivitás is figyelembe 
van véve a (2) egyenlet megoldásánál. A (b) ábrán a függ leges folytonos vonal jelöli a Bragg-
szögeket, ha a diffrakciós átmenet más sajátpolarizációba történik (a b, b a), függ leges pontozott 
vonal pedig , ha a nyaláb azonos sajátpolarizációba diffraktálódik (a a, b b). 

Konklúzió 

A második tézispontban az els  tézispont fontos továbbfejlesztését mutattam be és 
teszteltem algoritmikusan. A továbbfejlesztéssel a módszer az optikai aktivitást is 
számolni tudja. Amennyiben a közeg homogén, úgy egyetlen lépésben számolható a 
téreloszlás a kezdeti síktól L távolságban lev  síkban; ha a közeg inhomogén, akkor 
az els  tézispontnál elmondottak igazak maradnak: az aktivitás számolása nem okoz 
sem lassabb konvergenciát, sem kisebb pontosságot. A továbbfejlesztés által a nume-
rikus módszer az AO kölcsönhatásban a fény terjedését pontosan, gyorsan és igen 
általánosan tudja számolni. 

Az optikai aktivitás pontos számolása fontos, mert az AO kölcsönhatást érdemben 
befolyásolja, amint a bemutatott példák alapján ez jól látható, továbbá, mivel a leg-
gyakrabban használt kölcsönhatási közeg, a TeO2 optikailag aktív. A szakirodalomban 
nem  találtam  olyan  munkát,  amely  –  akár  egyszer bb  tárgyalás  mellett  –  egyszerre  
vizsgálná az AO diffrakciót és az optikai aktivitást. 
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3. tézispont– a fény törésének vizsgálata 
AO kristályban 

Egy olyan numerikus módszert dolgoztam ki és teszteltem algoritmikusan, amely 
a Maxwell-egyenleteken alapuló fénytörést számolja arra az esetre, ahol a fény be- és 
kilépési síkja párhuzamos. A módszer el nye ezúttal is a nagy pontosságú, gyors és 
igen általános számolás, amihez hasonló nem található a szakirodalomban. Az általá-
nosság ugyanazt jelenti, mint az el  tézispontok esetén. A módszert továbbfejlesz-
tettem arra az esetre is, ha a be- és kilép  felületeken párhuzamos, homogén vékony-
rétegek helyezkednek el. 

A numerikus módszer segítségével egy kísérleti módszert mutattam be az optikai 
aktivitás pontos mérésére. He-Ne lézert alkalmazva (633nm) az optikai forgatás 
mennyiségét, illetve annak egyfajta szórását publikáltam TeO2-ra, megmutattam, hogy 
a módszer alkalmas az inhomogenitás egyfajta mérésére. Mind kísérlettel, mind a szi-
muláció segítségével megmutattam, hogy párhuzamos falú TeO2 kristály esetén 
(amely optikailag aktív és anizotrop közeg) az áthaladó lézernyaláb intenzitása fluktu-
ál a beesési szög függvényében. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [4] 
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Bevezetés 

Az els  két tézispontban bemutattam az AO kölcsönhatás esetén a fényterjedés 
részletes numerikus modelljét. A teljes optikai modellhez szükséges még a fény töré-
sének a számolása a be- és kilép  felületen. Ezúttal is a célkit zésem az általános eset-
re vonatkozó és a Maxwell-egyenleteken alapuló pontos számolás. A kutatás f  célja 
az AO kölcsönhatás szimulációja, amihez minél többféle kísérleti ellen rzés alkalma-
zására törekedtem. Az AO eszközök anyaga leggyakrabban a TeO2, amely optikailag 
aktív, azaz polarizáció-forgató.  

A fénytörés számolása 

Ebben a fejezetben bemutatom a kikapcsolt AO cella polarizáció-forgatására vo-
natkozó elméleti és kísérleti vizsgálataimat. A számolás továbbra is a Fourier-optikára 
alapul, mind a törés, mind a fény terjedése a Maxwell-egyenleteketet számolja. To-
vábbra sincs szükség a paraxiális közelítésre, továbbá a bees  nyaláb is általános le-
het, nem csak egyetlen síkhullám, például Gauss-nyaláb. A kristályon a fény be- és 
kilépési felületek párhuzamosak. A kristály anizotrópiája tetsz leges lehet (optikailag 
egy-, kéttengely  vagy izotrop, és a kristály optikai tengelye is tetsz leges irányú), a 
közeg lehet optikailag aktív vagy sem. 

A koordináta rendszert praktikusan úgy veszem fel, hogy a beesési sík épp az (x, 
y, z = 0)  legyen,  míg  a  kilépési  sík  az  (x, y, z=L), ahol L a közeg (kristály) hossza. 
Mivel a belép - és kilép felületei párhuzamosak, továbbá a cella kikapcsolt állapot-
ban van, ezért a fény terjedése egyetlen lépésben adódik, igen gyorsan a (43) egyenlet 
alapján (az 'o' és 'e' indexeket felváltja rendre az 'a' és 'b'). Ha a két felület nem párhu-
zamos, akkor a kilép  felületen a diszkrét felosztás minden pontjára kell számolni a 
teret, ami lényegesen számolásigényesebb. Ha például a kilépési sík rácspontjai fel-
oszthatóak olyan nem túl nagy számú (n) csoportra, ahol egy csoporton belül a rács-
pontok távolsága a belépési síktól megegyezik (Li, i=1,...,n), akkor minden csoportra 
külön elvégezve a (43) integrált, a m veletigény éppen a csoportszám-szorosára ( n) 

. 
A szimulációban a modellezett fény Gauss-nyaláb, amelynek értéke a mintavételi 

pontokban analitikusan könnyen számolható a kristály beesési síkjában. Nem mer le-
ges beesés esetén koordináta-transzformációval adódik a bemen  térer sség eloszlása. 
A kristály el tt és után a közeg leveg . A fénytörés számolásához fel kell írni a kü-
lönböz  (kx, ky) párokhoz a térer sségeket a térben a leveg re: 
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 + { ugyanez a pi és pr polarizációkra } (76) 

A (76) egyenletben az 's' a mer leges (függ leges) polarizációra utal, a 'p' a párhuza-
mos (vízszintes) polarizációt jelenti, 'i' a bees  nyalábot, míg 'r' a visszaver  nyalá-
bot szimbolizálja. Paraxiális közelítésben az s és p polarizációkat könny  szemlélete-
sen definiálni, jelen esetben azonban nem csak mer leges beesést akarunk pontosan 
számolni, így az s és p polarizációt egyértelm vé kell tenni. (A felület normálisa a 
[0, 0, 1] vektor.) Az epi polarizáció iránya legyen: a ki [0, 1, 0], esi iránya: pii ek , epr 

polarizáció iránya: kr [0, 1, 0], és az esi iránya: prr ek . 

A (76) egyenlethez ezúttal is minden (kx, ky)-ra el kell végezni a számítást. Az 
egyszer ség kedvéért a továbbiakban nem jelölöm ezt a függését a változónak, csak 
hangsúlyozom, hogy kétváltozós függvényekkel dolgozunk. Elhagyom a Fourier-
transzformáltságot jelz  fels  hullámot is. 

Tehát a bemeneten adott Esi és Epi, melyekb l meg kell határozni Esr-t, Epr-t, Ea-t 
és Eb-t. Az ismeretlenek meghatározása a Maxwell-egyenletekb l a peremfeltételek 
illesztésével: 

ybyayprypiysrysi

xbxaxprxpixsrxsi
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, (77) 

ahol 

sisisi EkB )1( 0  

{ ugyanez a pi, sr, pr, a és b polarizációkra } (78) 

A (78) minden polarizációra egy-egy vektoregyenletet jelent. Mindegyik egyenlet 
definiálja a mágneses indukció megfelel  polarizációjának az irányvektorát, amely 
ezáltal pontosan meghatározott. Ezen túl a (78) egyenletek megadják az adott polari-
záció esetén az elektromos térer sség és mágneses indukció vektorok hosszának ará-
nyát. Így az összes polarizációs irányvektor ismert, nyolc darab vektor hossza az is-
meretlen: Esr, Epr, Ea, Eb, Bsr, Bpr, Ba és Bb. Rendelkezésre áll nyolc darab lineáris 
egyenlet: (77) és a (78) utolsó négy egyenlete, így egy lineáris egyenletrendszer adó-
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dik, és a keresett nyolc komplex amplitúdó egyértelm en meghatározható. (A (78) 
els  két egyenletével a bees  nyaláb mágnese indukció vektorai határozhatóak meg a 
bees  nyaláb elektromos térer sség vektoraiból, ez utóbbi mennyiségek ismertek.) A 
kilépésnél egészen hasonló eset van azzal a különbséggel, hogy más az egyes nyalá-
bok sajátpolarizációja. Ez az egyenletek megoldhatóságát nem befolyásolja. A mérés-
ben a kristály hossza elegend en nagy (és a reflexió elegend en kicsi) ahhoz, hogy a 
kilép  felületr l visszaver  nyaláb hatása elhanyagolható legyen a belép  felületen, 
ezért a többszörös visszaver dési effektust nem vettem figyelembe. (A (77) egyenle-
tek eredetileg a H vektorra vonatkoznak, azonban nem mágneses anyagok esetén, ahol 
B = 0 H, a (77) helytálló.) 

Vékonyréteg modellezése 

A módszert általánosítottam arra az esetre, ha a felületen több egymással párhu-
zamos homogén vékony réteg van jelen, például bevonatok. Ekkor minden vékony 
rétegre négy különböz  polarizációt kell figyelembe venni: az el re és hátra haladó s 
és p polarizációkat (anizotrop réteg esetén a és b). Így minden újabb réteg nyolccal 
növeli az ismeretlenek számát, ugyanakkor minden újabb határfelület a (77) és (78) 
egyenletekhez hasonlóan nyolc függést ad, amelyekkel a rendszer egyértelm en meg-
oldható. (Vékony rétegnél tehát a visszaver  nyalábokat is figyelembe kell venni.) 

A mérési berendezés 

Az optikai forgatás mérése az 1. ábrán látható elrendezésben történt.  

 
13. ábra. Az optikai forgatás mérésének kísérleti elrendezése 

A kristály paraméterei 

A kristály egy TeO2 AO deflektor, (Gooch&Housego, gyártási szám: 206112) 
Hossza (L): 30.50 mm. A gyári specifikáció alapján az optikai ablakok által bezárt 
szög kisebb, mint 0.07  (= 4 ), a felületek min sége /4 vagy jobb, ahol  = 633 nm. 
Az optikai tengely helyzete: az (x, z) síkban fekszik, a beesési síkkal 6.97  szöget ( ) 
zár be. A lézer típusa Coherent He-Ne (633nm), a nyalábsugár 0.38 mm. 
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A mérésben alkalmazott forgatóasztal forgási tengelye a kristály belép  ablakának 
síkjában van, amellyel párhuzamosan a kristály függ legesen és vízszintesen mozgat-
ható. Ez lehet vé teszi a nyaláb pozíciójától való függés mérését, a beesési szög és a 
bees  nyaláb pozíciója (X, Y) három egymástól független mennyiség, amelyek szaba-
don változtathatóak. Az eltolási pontosság 0.03 mm, a szögpontosság 0.01 . 

A mérés során a vízszintesen (p) polarizált lézer polarizációját a kristály elforgat-
ja, aminek a függ leges (s) vetületét engedi át a polarizátor, ezt méri a detektor. A 
kristály függ leges tengely (y) körüli mechanikai elforgatásától (azaz a  beesési 
szögt l) függ en különböz  mértékben forgatja el a polarizációs síkot. 

A kristály mechanikai elforgatása digitális léptet motorral történik. Mind a 
léptet motort, mind a detektorról érkez  jelet ugyanaz a számítógép kezeli. Ez egy-
szerre biztosít nagy pontosságot és viszonylag gyors mérést (egy elforgatási irányba 
történ  mérés egy perc). Adott beállítás esetén egy mérés könnyen reprodukálható, az 
eredmények nem változnak. A motor léptetése a detektor-jel kiolvasásához szinkroni-
zált, a sebesség beállítása a pontossághoz és alacsony zaj viszonyhoz optimalizált. 

A vizsgálatok eredményei 

A 14. (a) ábrán a detektoron mért intenzitás látható a kristály mechanikai elforga-
tásának a függvényében, a nyaláb különböz  függ leges (Y) pozíciói mellett. 

A 14. (b) ábrán a modellezett intenzitás látható. A különböz  görbék különböz  
g33 értékekhez tartoznak. 

Az optikai forgatás helyfüggésének a méréséhez kiválasztottam egy optimális 
szöget:  = 15  (ekkor a terjedési irány kis szöget zár be az optikai tengellyel), ame-
lyet rögzítve a mért intenzitás az Y koordináta függvényében látható a 15. (a) ábrán. 
Ugyanez a mennyiség látható a 15. (b) ábrán (X, Y) függvényében. 
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14. (a) ábra. A mért intenzitás a beesési szög függvényében, különböz  függ leges nyalábpozíciók 
esetén. A vízszintes pozíció rögzített, X = 6 mm 

 
14.  (b)  ábra.  A  számolt  intenzitás  a  beesési  szög  függvényében,  a  g tenzor  különböz  értékeinél.  A  
hozzájuk tartozó optikai forgatás értékek fentr l lefelé, rendre:  = 86.81 /mm; 86.47 /mm és 
86.13 /mm 
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15. (a) ábra. A mért intenzitás a nyaláb függ leges pozíciójának a függvényében. A beesési szög és a 
vízszintes pozíció rögzített,  = 15 , X = 6mm 

 
15. (b) ábra. A mért intenzitás a nyaláb függ leges- és vízszintes pozíciójának a függvényében. A be-

esési szög rögzített,  = 15  

Diszkusszió 

A mérési eredményeket elemezve szembeötl , hogy a különböz  beesési pontok-
ban a polarizáció annyira különböz en fordul el annak ellenére, hogy a beesési sík és 
a kilép  sík párhuzamos. Ha ez utóbbi tulajdonság nem teljesülne, az magyarázhatná 
az eltéréseket. Az adott beállításban a polarizáció-elfordulás közel 90  milliméteren-
ként, ezért nagyjából 0.25 mm hosszkülönbség okozna hasonló mérték  eltérést a for-
gatásba. 

A be- és kilép felület sík tulajdonságának és a párhuzamosságuknak ilyen mérté-
 tökéletlensége már szabad szemmel vizsgálva is könnyen érzékelhet  volna. A 

részletes vizsgálat határozottan kizárja, hogy a párhuzamosság hibája okozná a mérési 
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eltéréseket, a két említett felület egymással 3 szögpercet zár be, a visszaver  nyaláb 
divergenciájában nincs növekedés, azaz a felületek nagy pontossággal sík alakúak. Az 
egyetlen lehetséges magyarázat, hogy a kristály térfogata nem tökéletesen homogén a 
törésmutató- és giráció tenzor elemeire vonatkozóan.  

Bár a kristály kiváló min ség , az enyhe inhomogenitás jelenléte nem váratlan. 
Egy tökéletesen homogén kristályban a nyalábterjedés nem látható oldalról, ez eset-
ben a fényszórás megfigyelhet , még ha igen kis mérték  is. Megvizsgáltam az AO 
diffrakciót a mért deflektor esetén. Az els rend  diffrakciónál mért fény-zaj (a cella 
kikapcsolt állapotában mért diffrakció) 5-6 nagyságrenddel volt kisebb a bees  nyaláb 
intenzitásánál. 

Így felmerül a kérdés, hogy ilyen kis inhomogenitás okozhat-e ennyire jelent s el-
térést a forgatásban? 

A válasz igen, okozhat. A polarizáció forgatás valójában egy igen apró tényez  
hatására jön létre, mivel a giráció tenzor négy nagyságrenddel kisebb, mint a 
permittivitás tenzor. Jelen esetben a giráció tenzor átlagosan kevesebb, mint 1 %-kal 
változott meg (15. (b) ábra). Az optikai forgatás a két függetlenül terjed  sajátpolari-
zációjú nyaláb interferenciájának az eredménye. Mindkét polarizáció elliptikusan po-
láros, amikor párhuzamosak az optikai tengellyel, akkor cirkulárisan polárisak és a 
terjedési sebességük 0.01 %-kal tér el. 

Az akusztooptikai effektusnál azonban nincs ilyen interferencia, a diffrakcióban 
az egyik polarizáció egy másik polarizációba úgy diffraktálódik, hogy közben az irá-
nya is megváltozik. Ezért az állandó inhomogenitás hatása az akusztooptikai kölcsön-
hatásban alig mérhet , gyakorlati jelent sége nincs. 

Megvizsgáltam, hogy a Gauss-nyaláb esetleges tökéletlensége mennyire befolyá-
solhatja az optikai forgatást, a szimuláció lehet vé teszi ugyanis eltér  eloszlású kiin-
duló nyalábok számolását. A Fourier-térben (vagy k-térben) a nyaláb intenzitás-
eloszlása jól közelíti a Gauss-eloszlást, ami könnyen mérhet  a távoltéri képen, ezért 
az ebb l adódó hiba hatása elhanyagolható. Másrészr l, ha a komplex amplitúdó fázi-
sa változik a (kx, ky) függvényében, az egyáltalán nem befolyásolja az optikai forgatás 
mértékét (homogén, párhuzamos falú közeg esetén). Ezek alapján következik, hogy a 
mérésben használt lézer tökéletlensége nem okozhatja a forgatás szabálytalan viselke-
dését. 

A 15. ábra alapján az inhomogenitást valószín leg mechanikai feszültség okozza. 
Ez által az inhomogenitás folytonos jellege könnyen magyarázható. 

Visszatérve a 14. (b) ábrához, az inhomogenitást a szimuláció nem számolja, mi-
vel az nem ismert (a teljes térben pontosan kellene ismerni). Mégis, a forgatást leíró 
g33 paraméter értékét egy sz k tartományon belül változtatva a homogén közeg szimu-
lációja esetén, a számolt intenzitás szórása jól egyezik a mért értékekkel. 
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Eszményi egyezést várnék, ha pontosan ugyanazt az inhomogenitást modellez-
ném. Természetesen a fényterjedés nem tökéletesen ugyanaz, ha a törésmutató egy 
átlagos érték körül ingadozik, vagy, ha az végig pontosan az átlagérték a terjedési út 
során. A különbség a két eset között ismét egy hibát eredményez. Ezt figyelembe véve 
úgy találom, hogy a mérés és a számolás jól egyezik, hibahatáron belül. 

A módszer lehet vé tette, hogy meghatározzam az optikai forgatást, és annak egy-
fajta szórását. A 14. és 15. ábrák alapján a giráció tenzor meghatározó eleme, g33 = 
(3.041 0.012) 10-4. Az optikai tengellyel párhuzamosan a polarizáció forgatás értéke 

 = (86.47 0.34) /mm. 

 
16. ábra. A polarizátor nélkül mért és számolt intenzitás a beesési szög függvényében. Az intenzitás 
igen sz k tartományban változik 

A következ  lépésben megismételtem az els  mérést azzal a különbséggel, hogy a 
lineáris polarizátort kivettem a rendszerb l (16. ábra). Ebben az esetben a mérés ne-
hézsége az intenzitás ingadozásának a keskeny tartománya, amely néhány százaléka 
az összintenzitásnak. Emiatt itt a mérés hibájának nagyobb a hatása (az inhomogenitás 
mellett), mind a bees  nyaláb intenzitásának az ingadozása, mind a detektor hibája 
körül-belül 0.3%. 

Bár az inhomogenitás ennyire jelent s, az intenzitás mért és számolt alakja hason-
ló. A leginkább megegyez  paraméterek a fázisa és a frekvenciája az intenzitás válto-
zásának. Az ingadozás kitérésének a nagyságrendje is hasonló. Ugyanakkor az inten-
zitás burkológörbéje jobban eltér. Úgy vélem, hogy az eltérések a korábban részlete-
zett hibákból erednek. 

Érdekes kiemelni ezt a kis mérték , de határozott oszcillálását az intenzitásnak a 
beesési szög függvényében. Izotrop-izotrop közeghatár esetén nem tapasztalunk ha-
sonló effektust. A jelenség azon alapul, hogy anizotrop, homogén közegben a két füg-
getlen sajátpolarizáció függetlenül terjed, a törésnél azonban már nem függetlenek! 
Az effektus jól mutatja, hogy a (77) egyenlet nem hagyható ki vagy egyszer síthet  
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tovább. (Izotrop-izotrop törésnél az s és p polarizációk függetlenül törnek, számolásuk 
emiatt lényegesen egyszer bb, lásd Fresnel-együtthatók.) 

Konklúzió 

A harmadik tézispont kapcsán egy új módszert mutattam be, amellyel pontosan 
számolható az optikai forgatás, ha a bees  és kilép  felületek párhuzamos síkok. Ezt a 
feltételt leszámítva általános is, hiszen ezúttal sincs szükség a paraxiális közelítésre, a 
nyaláb általános eloszlású lehet. A Maxwell-egyenleteket számolom mind a törésnél, 
mind a terjedésnél, továbbá a közeg anizotrop és akár több vékonyréteg is boríthatja a 
felületeket. 

A szimulációt mérésekkel hasonlítottam össze, amit részletes hibaelemzés köve-
tett. Összességében megállapítható, hogy a számolás hibahatáron belüli pontossággal 
írja le a jelenséget, ezáltal empirikus alátámasztását adja az elméletnek. A hiba f  for-
rása a kristály inhomogenitásából adódik, amely az akusztooptikai kristály rendelte-
tésszer  m ködését egyáltalán nem befolyásolja, ugyanakkor az optikai forgatás meg-
határozása egy kézenfekv  módszert jelent az inhomogenitás mérésére. 

A bemutatott elméleti- és kísérleti módszerrel meghatároztam és publikáltam a 
TeO2 optikai forgatását, illetve annak egyfajta szórását He-Ne lézer esetén (633nm). 
Mind kísérlettel, mind a szimuláció segítségével megmutattam, hogy párhuzamos falú 
TeO2 kristály esetén (amely optikailag aktív és anizotrop közeg) az áthaladó lézernya-
láb intenzitása fluktuál a beesési szög függvényében, szemben az izotrop esetet leíró 
Fresnel-egyenlettel, ahol az áthaladási együtthatók a Brewster szög el tt és után mo-
noton változnak. 
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4. tézispont – a komplex AO kölcsönhatás 
vizsgálata 

Létrehoztam és algoritmikusan teszteltem egy olyan numerikus módszert, amely a 
nem kollineáris AO cellában a homogén, anizotrop akusztikus hullámterjedést szá-
molja nagy pontossággal. Az akusztikus hullámterjedést számoló modellt összeépítet-
tem az 1 – 3. tézispontban bemutatott optikai modellekkel, így az AO kölcsönhatás 
komplex szimulációját hoztam létre. A létrejött AO modell a nem kollineáris AO esz-
közöket nagy általánossággal írja le, a korábban említett nagy pontosság mellett: mind 
az optikai, mind az akusztikus hullámterjedés számolása a megfelel  anizotrop, vekto-
ri egyenletek alapján történik, 3D-ban. Hasonló modellt a szakirodalomban korábban 
nem publikáltak. A bemutatott komplex AO modell helyességét kísérletileg igazol-
tam. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [5] 
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Bevezet  

Az els  három tézispont az AO kölcsönhatás teljes optikai részét pontosan szá-
molja, az egyetlen hiányzó elem a hang számolása. Ebben a fejezetben bemutatom az 
akusztikus hullámterjedés részletes modelljét. Ezúttal is a pontosság volt a legfonto-
sabb szempont. Azt a célt t ztem ki, hogy minden olyan hatás legyen figyelembe vé-
ve, ami nem elhanyagolható, egyedüli kivétel, hogy nem veszem figyelembe a mele-
gedés hatására kialakuló inhomogenitásokat. Az optikai- és a hang szimuláció össze-
építésével az AO kölcsönhatás egyedülállóan pontos, gyors és igen általános modelljét 
készítettem el. A szimuláció helyességét mérésekkel szándékoztam igazolni, amely-
hez igyekeztem minél inkább kétséget kizáró mérési módszereket alkalmazni. Az iga-
zolást nehezíti a nagyszámú ismeretlen mérési paraméter, aminek kiküszöbölésére 
részletes méréssorozatot végeztem, és módszert dolgoztam ki az ismeretlen paraméte-
rek becslésére. 

Az akusztikus hullámterjedés számolása 

Az akusztikus hullámterjedés modellezésénél egészen hasonló érvelés mondható 
el, mint az els  fejezetben az optikai rész esetén. Mindez értelemszer en abból követ-
kezik, hogy a megfelel  hullámegyenletek matematikailag igen hasonlóak. 

A pontos megoldást ezúttal is az id függ  hullámegyenlet számolásával, az FDTD 
módszerrel lehetne a legkézenfekv bben keresni. Ez itt sem kivitelezhet  a teljes tér-
fogatban tipikus cellaméretre és frekvenciára (1 mm - 10 cm, 10 -100 MHz). Ezúttal 
is érdemes egyetlen gerjeszt  frekvenciát kiválasztani, amire a hullámegyenlet 
id függetlenné tehet  (több gerjesztési frekvencia esetén pedig a linearitás miatt a 
számolt törésmutató eloszlások szuperponálhatóak). Az id független hullámegyenlet 
megoldása továbbra is problematikus a rendkívül nagyszámú rácspont miatt. A jól 
ismert végesdifferencia vagy végeselem módszerekkel való megoldás (a rácspontok 
közti kapcsolatot egy ritkamátrix-szal reprezentálva) [112-113] szintén megoldhatat-
lan, mivel a számolandó rácspontok száma nagyságrendileg ~1010 db. 

A fényterjedéshez hasonlóan, a probléma feloldását az jelenti, ha a peremfeltéte-
lek megengedik, hogy a számolás ne egyszerre történjen a teljes térfogatban, hanem 
kiválasztható egy optimális hullámterjedési irány, amely szerint a parciális differenci-
álegyenlet (PDE) kiintegrálható. Így elérhet , hogy a számolás véges id n belül lefus-
son. Az ilyen módszerek hátránya, hogy nem veszi figyelembe a kristály oldallapjaiól 
a hangreflexiókat, vagy legalábbis komplikált iterációt követel a reflexiók becslése. 
Azonban sok esetben, például a mérésben bemutatott nem-kollineáris AO sz  és 
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AO deflektor esetén, a vizsgálataim szerint az ilyen reflexiók hatása jelentéktelen, 
elhanyagolásuk indokolt (a 80. oldal 3. bekezdésében indokolom). 

Az említett „lefuttatható” számolási módszer többféleképpen is kivitelezhet . 
Ezek közül a legpontosabbnak és egyúttal számolási id ben is a legoptimálisabbnak a 
Fourier-transzformáción alapuló módszert találom, mivel így a rácspontokon a parciá-
lis deriváltak is pontosan számolhatók (amennyiben teljesül a mintavételezési felté-
tel). Az akusztikus hullámterjedést egy másodrend  PDE írja le, amely ezáltal ponto-
san számolható. További el ny, hogy a rácspontok között a mennyiségek pontosan 
interpolálhatóak. Erre egyrészt azért van szükség, mert a fényterjedés számolásához a 
számolási síkban  -t és / z  –t igen pontosan kell ismerni, másrészt pedig a 
fényterjedés és a hangterjedés koordinátarendszere nem esik egybe, tipikusan kicsit 
kisebb szöget zár be, mint 90°. 

Egy ultrahangkelt  hatásának a kiszámolása a ~10 cm3-es deflektor térfogatában, 
100MHz-es akusztikus frekvencia esetén egy 4 GHz-es, 4 magos asztali számítógépen 
kb. egy napot vesz igénybe. A törésmutató változását leíró információ, amit el kell 
tárolni, terabyte-os nagyságrend . Az AO sz  vagy kisebb hangfrekvencia esetén 
kisebb felbontás is elegend  a mintavételezési feltétel teljesítéséhez 3D-ben, így 
ezeknek a számolása gyorsabb. 

A megoldandó hullámegyenlet a bevezet ben ismertetett (28): 

iK cKL Lj uj =  2/ t2 ui, 

Bevezetve az elmozdulásra az Ui(r) komplex amplitúdót, egy gerjesztési körfrekven-
cia esetén írható: 

ui(r,t) = Re{Ui(r) exp(i t)},  (79) 

Kihasználom, hogy akusztikusan a közeg homogén, a hullámterjedést síkhullámok 
összegeként írom fel. Ekkor egyetlen K hullámvektor által jellemzett síkhullám-
irányra: 

KiK cKL KLj Uj = 2 Ui, (80) 

amelynek bal oldala kifejtve, csoportosítva és visszatérve a hagyományos jelöléshez: 

KiK cKL KLj Uj  = zyyx KKAKAKA 6
2

2
2

1 ... U. (81) 

Az Ak mátrixok a cKL Hooke-tenzor elemeib l adódnak. A hullámegyenlet tovább ír-
ható: 

2
6

2
2

2
1 ... IKKAKAKA zyyx U = 0. (82) 
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Látható, hogy homogén, anizotrop esetben az akusztikus hullámegyenlet alakja 
hasonló az optikai megfelel jéhez, mint például a (39) vagy a (70) egyenletek. A (82) 
egyenletnek akkor van megoldása, ha a zárójeles rész determinánsa nulla. Ha adott 
(Kx, Ky)-nal jellemzett síkhullám terjedését akarjuk számolni, akkor csupán Kz értéke 
ismeretlen. Az említett determináns így Kz-ben hatodfokú egyenletre vezet, ami kis 
(Kx, Ky) értékek esetén három el re- és három hátrahaladó sajátpolarizáció terjedését 
írja le. Nagy Kx vagy Ky esetén az egyenletnek lesznek irreális megoldásai is e.g. 
Re{Kz}>0 és Im{Kz}<0, amib l következik, hogy bizonyos peremfeltételek nem jö-
hetnek létre. Az említett zérus determinánsértékekhez tartozó sajátvektorok adják meg 
a megfelel  sajátpolarizációs irányokat. Az egyenlet megoldása a (43) egyenlettel 
analóg módon történik, az egyetlen lényeges különbség, hogy háromféle sajátpolari-
záció van. 

Mivel a hang terjedése a vektori hullámegyenlet megoldásán alapul, ezért például 
a hang er sen anizotrop viselkedését (amikor a hullámvektor és az energiaterjedési 
irány extrém nagy szöget zár be) a modell pontosan teljesíti bármilyen utólagos kor-
rekció nélkül. 

Az AO kölcsönhatás optikai részét az 1-3. fejezet tartalmazza. Így az akusztikus 
hullámterjedés modelljének létrehozásával, és annak az optikai szimulációval való 
összeépítésével, létre jött a komplex AO modell. Továbbá lehet vé vált mindhárom 
modell kísérleti leellen rzése.  

A TeO2 fizikai együtthatói meghatározásának a kérdése 

Az el  fejezetben a mérési módszer lehet vé tette az optikai forgatás pontos 
meghatározását. Ezúttal is az volt a szándékom, hogy a mérésb l a különböz  együtt-
hatókra és paraméterekre a szakirodalomban fellelhet nél pontosabb értéket kapjak. A 
nehézséget az okozza, hogy egy adott cella esetén az ultrahangkelt  irányát nem lehet 
változtatni. A hanghullám véges kiterjedése ellenére er s síkhullám jelleget mutat, 
ezért az irányfügg  viselkedést leíró anizotrop együtthatókról kevés információt tu-
dunk kapni. (A probléma áthidalását számos, különböz  orientációjú AO cella mérése 
jelentheti.) 

Ez  az  oka  annak,  hogy  az  elnyel dést  nem  tudtam  anizotrop  módon  figyelembe  
venni: arra sem a szakirodalom, sem a mérés révén nem adódott megbízható adat. 
Ugyanazon okból adódik, hogy adott cella orientáció esetén az izotrop hangelnyel dés 
is igen pontos eredményt ad. Ennek értékét a mérésb l határoztam meg. 

Egészen hasonló mondható el a Hooke-tenzor (cKL) kapcsán is, amelyre bár ponto-
sabb értékek vannak az irodalomban, pontosságuk mégis kérdéses [32, 42]. A mérés-

l a hangsebességre kaptam pontos értéket (egyetlen irányba), amivel nem tudom a 
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hét független komponens értékét meghatározni, csak egy függést tudok közöttük adni, 
a többi értéket a szakirodalomból vettem [32]. 

A fotorugalmassági tenzor esetén a tenzor független elemeib l kett  ad (p44, p66) 
csupán járulékot az általunk vizsgált nyíró irányú akusztikus polarizáció esetén, de 
ebb l a kett l p66 hatása nagyságrendekkel kisebb, ezért elhanyagolható járulékot 
ad. 

A mérési elrendezés 

A szimuláció helyességét mérésekkel szándékoztam igazolni, minél inkább kétsé-
get kizáró mérési módszerek alkalmazásával. Annak ellenére, hogy különféle mennyi-
ségek számolása vált lehetségessé: (a térer sség polarizációja, fázisa, az egyes ren-
dekre külön-külön, helyfüggés a teljes térfogatban), ha ezek mérése nem lehetséges, 
nem tudom ellen rzésre felhasználni azokat. Jól és relatíve könnyen mérhet  mennyi-
ség a diffraktált rend intenzitásának, polarizációjának mérése különböz  mennyiségek 
függvényében: beesési szög, hangfrekvencia, hangteljesítmény, bees  nyaláb polari-
zációja és pozíciója (a belép  ablakon). 

Megvizsgáltam a diffrakció hatásfokát a hangteljesítmény függvényében. Kis tel-
jesítmény esetén a hatásfok arányos a hangteljesítménnyel, és csak nagy teljesítmé-
nyek esetén változik meg a lineáris viselkedés. Hiába próbáltam elemezni a hatásfok 
függését egyszerre a teljesítményt l és például a beesési szögt l, alig kapható többlet 
információ (bár tény, hogy ezt a nemlineáris viselkedést a Bragg-szög közelében he-
lyesen visszaadta a számolás). Ezért a továbbiakban kifejezetten kis hangteljesítmé-
nyeket, a lineáris viselkedést tanulmányoztam. Ezáltal elkerültem a kristály melegedé-
sét is egyúttal. 

A vizsgálataim tárgya egy közepes min ség  sz  és az a kiváló min ség  
deflektor, amelynek a polarizáció forgatását részletesen kimértem (3. tézispont). 
Mindkét kristály anyaga TeO2. Els ként az AO sz t vizsgáltam, majd amikor a cella 
min sége akadályozta a pontosabb vizsgálatot, áttértem az AO deflektor vizsgálatára. 
Az els nél az optikai tengely 3.51° szöget zár be az ultrahangkelt  síkjával, a 
deflektor esetén ez a szög 9.52°. A mér  rendszer is azonos az el  fejezetben bemu-
tatottal, az eltérés, hogy itt csak az els  rendet mértem (17. ábra). (A nyaláb pozíciója 
(X, Y) a bees  felületen függetlenül változtatható a beesési szögt l ( )). A méréshez 
használt lézer is ugyanaz, mint a 3. fejezetben használt: He-Ne (633 nm), a nyalábde-
rék-sugár 0.38 mm.  
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17.ábra. A mérési elrendezés 

1. Vizsgálat – a fénydiffrakció szögfüggésének mérése az AO 
sz n és 2D számolása 

Els ként a sz t vizsgáltam, a szimulációban 2D számolást alkalmaztam mind a 
hang, mind a fényterjedésnél (18. ábra). Külön mértem a függ leges és vízszintes po-
larizációkat. Az ultrahang frekvenciája 40 MHz. 
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18.ábra. A sz n mért és modellezett diffrakciós hatásfokok a beesési szög függvényében különböz  
polarizációjú bees  nyaláb esetén. A P2 polarizátor ebben a mérésben nem szerepel 

A 2. tézisponthoz kapcsolódóan megmutattam, hogy optikai aktivitás esetén az a 
és b sajátpolarizációk saját magukba is diffraktálnak, csak lényegesen kisebb intenzi-
tással. Maximum nyolcféle diffrakció lehetséges els  rendben: mind a bees , mind a 
diffraktált nyaláb lehet függ leges vagy vízszintes, illetve a diffrakció lehet +1. vagy 
–1. rend . Az enyhén elliptikus a és b sajátpolarizációk helyett a lineáris polarizáció-
kat mérem. 

A szimulációban alkalmazott ultrahangkelt  szélessége megegyezik a mért érték-
kel: 20 mm. A szakirodalomban fellelhet  egyetlen eredmény a diffrakció 
beesésiszög-függésére a csatolt hullámegyenletek módszerén alapul [32, 42], ahonnan 
a sinc2-es szögfüggés adódik. A sinc2 függvény, amely periodikusan elhelyezked  
zéruspontokkal rendelkezik, láthatóan nem pontos. Ezzel szemben a modell helyesen 
adja meg a f csúcsok maximumának helyeit, és viszonylag jól a minimumok helyeit 
is. Relatíve jól egyezik a f maximumok nagysága mind a nyolcféle diffrakciós átme-
net esetén, ezért itt a polarizációk is viszonylag jól egyeznek. Más modellek nem 
számolják a kölcsönhatást ilyen általános módon. Kevésbé jól egyezik a mellékmaxi-
mumok nagysága, inkább a nagyságrendjük helyes. Megállapítható, hogy a 2D modell 
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néhány dolgot helyesen leír, lényegesen jobban, mint a korábbi analitikus eredmé-
nyek, azonban nem elégséges. 

2. Vizsgálat – a Bragg-szögek frekvencia-függésének mérése és 
2D szimulációja 

A következ kben egyéb frekvenciákon megismételtem az el  mérést. Az ered-
mények egészen hasonlónak adódtak. Az AO sz n mért és modellezett nyolcféle 

csúcs helye látható a különféle gerjeszt -frekvenciák esetén a 19. ábrán. 

 
19.ábra. A sz n mért és modellezett Bragg-szögek a nyolc különböz  els  rend  diffrakció esetén az 
akusztikus frekvencia függvényében 

Látható, hogy egyéb frekvenciák esetén is jól egyezik a mért- és számolt Bragg-
szögek értéke. Az 1. és 2. vizsgálatot megismételtem a deflektorral is. Az eredmény 
ezúttal is hasonló lett, azonban itt a f csúcs alakja nem szokványos, mint a 25. ábrán 
látható. (Továbbá a deflektor esetén kb. 100 MHz alatt csak hatféle diffrakciós átme-
net fordul el  1. rendben, mint ahogy a 19. ábrán kb. 40 MHz alatt is csak hatféle át-
menet van.) 

Diszkusszió – a 2D- és 3D szimuláció és a mérés eltéréseinek 
vizsgálata 

Az 1. és 2. vizsgálat azt mutatja, hogy a 2D modell bizonyos mennyiségeket pon-
tosabban leír, mint más numerikus modellek, azonban vannak így is jól mérhet  elté-
rések. Ezért modelleztem a 3D-ban mind a hang-, mind a fényterjedést is. Bár az els  
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várakozás az volt, hogy a 3D komplex modell pontos lesz, az eredmények csak rész-
ben teljesítették ezt. Igaz, hogy a Bragg-csúcsok (a nyolc f maximum) értéke függ az 
X és Y értékt l is. Igaz továbbá, hogy a függés jól egyezik a mért függéssel, azonban 
nem egyezett hibahatáron belül, és nem magyarázta a hatásfok szögfüggésének visel-
kedését sem lényegesen jobban. Annak ellenére, hogy az AO sz  ultrahangkelt jé-
nek téglalap alakját a 3D modell már tartalmazza. 

A vizsgálataimból egyértelm en adódott, hogy az eltérés meghatározó oka az, 
hogy a kezdeti hanghullámfront nem egyenletes eloszlású. Az eredmény nem túl meg-
lep , az elektróda tökéletes vezet képessége, zéró impedanciája idealisztikus feltéte-
lezés, amely a deflektor vizsgálatánál, például a 23. ábrán jól látszik. 

A kezdeti hanghullámfront (IAWF, initial acoustic wavefront) 
vizsgálata 

Els dleges célom az volt, hogy megmutassam a modell helyességét, mivel elméle-
ti úton igaznak találom, ezért azt mérés is támassza alá. Az a tapasztalat, hogy a diff-
rakció hatásfoka függ a -tól, X-t l és Y-tól. Ugyanakkor a kezdeti hanghullámfront 
nem egyenletes eloszlású. Ezért azt gondoltam, hogy ha valahogy meg tudnám be-
csülni az IAWF-et, ami egy 2D mennyiség, akkor az kísérleti alátámasztása lenne a 
szimulációnak, mivel a mérend  mennyiség ( , X, Y) 3D mennyiség. Ez megalapo-
zott, a mért ( , X, Y) értékek számottev en több információt tartalmaznak, mint am-
ennyi a peremfeltételhez szükséges. Ugyanakkor az IAWF vizsgálata eredeti célomnál 
fontosabb lehet, hiszen annak ideális beállítása (az ultrahangkelt n keresztül) hozzá-
járhat az AO eszközök optimalizálásához. 

Az inverz akusztooptikai módszer (IAOM) 

A fenti okokból igen sok energiát, több évnyi intenzív munkát fordítottam arra, 
hogy megvalósítsak egy olyan eljárást, ami a diffrakciós hatásfok ( , X, Y) függéséb l 
visszafelé megpróbálja megbecsülni az IAWF-et. A becsléshez kiválasztottam az 
egyik polarizációs átmenet  diffrakciót. Az inverz akusztooptikai módszer, IAOM, 
egyik lényege, hogy a korábbi néhány nap-hét id l lerövidíti néhány másodperc-
perc id re adott IAWF esetén a hatásfokok, ( , X, Y) kiszámolását. A gyors számolás 
lehet vé teszi, hogy egy iterációs módszerrel úgy változtassam az IAWF-et, hogy a 
mért és számolt hatásfokok megegyezzenek. A gyors számolást pedig az teszi lehet -
vé, hogy lineáris (kis hangteljesítmény ) tartományban a diffrakciós szóródási folt 
téreloszlása lineáris kapcsolatban van az IAWF-fel. Ezért az IAWF-et független bá-
ziselemekre bontva, minden báziselemhez kiszámoltam az Ed,folt( , X, Y, kx, ky)-t az 
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eredeti komplex AO modellel, így végül egy jókora adatbázis keletkezik, és lehet vé 
válik a gyorsítás. A gyorsítás ára, hogy a báziselemekhez tartozó Ed,folt ( , X, Y, kx, ky) 
eloszlások igen számolásigényesek, a deflektor esetén ez több hónap volt, egyszerre 
több számítógépen számolva. Az iterációs rész végrehajtása is több hétig tart. 
Mivel 

folt

kykx
EYX

,

2
foltd, |~|~),,( , 

ezért a korábbi lineáris rendszer er sen nemlineárissá válik (  nem lineáris kapcsolat-
ban van az IAWF-al). Ebb l adódik, hogy egy ( , X, Y)-hez nem csupán egy IAWF 
tartozik, hanem több, méghozzá igen sok (szürjektív leképezés). Ez akkor sem javul, 
ha más polarizációs átmenet  diffrakciót is bevonok a vizsgálatba (hogy bijektív leké-
pezés legyen). Ez sajnos megnehezíti, hogy következtetni lehessen az ultrahangkelt  
pontos viselkedésére. 

3. Vizsgálat – az AO sz  részletes 3D vizsgálata 

Ezúttal tehát a hatásfok-szög függvényt igen sok Y értékre lemértem (a teljes tar-
tományon, egyenletes osztásközzel) a sz n, X1 = 6 mm, X2 = 11 mm esetén. A kere-
sés olyan IAWF-re vonatkozott, amely kielégíti a mérési adatokat. Mindkét X esetén 
találtam olyat, ami viszonylag jól közelíti a mért adatokat külön-külön, azonban olyat 
nem találtam, ami egyszerre mindkét X érték esetén hasonló egyezést adott volna. A 
Bragg-szög esetén az illesztett IAWF-fel kapott ( Bragg, X, Y) egyezése viszonylag jó 
volt, azonban egyéb szögek esetén az eltérés a mérési hibánál egyértelm en nagyobb 
volt. Ez újabb kérdést vetett fel, mi okozza az eltérést? 

Az elmélet, és minden korábbi vizsgálat szerint a modell helyes. Az, hogy van 
olyan IAWFi, amelyre szim( , Xi, Y) = mér( , Xi, Y) viszonylag teljesül, szintén meg-
er síti a szimuláció helyességét, hiszen a mért ( , Y) értékek száma is lényegesen 
nagyobb az IAWF független elemeinek a számánál.  

Az eltérésekre a magyarázatot abban látom, hogy a közepes min ség  AO cella 
inhomogenitása túl nagy. Az inhomogenitás kérdésével kiemelten foglalkozik az el -

 fejezet, ahol több módszert is említek az inhomogenitás becslésére. Összességében 
elmondható, hogy az eddig említett, közepes min ség  sz  inhomogenitása lénye-
gesen nagyobb, mint az el  fejezetben mért deflektoré. Azonban a szabálytalan vi-
selkedést itt nem a törésmutató inhomogenitása okozza. Ezt úgy tudom becsülni, hogy 
a kikapcsolt állapotú cella diffrakcióját összehasonlítom a bekapcsolt cella esetén az 
illesztés hibájával off < | szim – mér|, az el bbi határozottan kisebb az utóbbinál.  

Úgy vélem, hogy a problémát a Hooke-tenzor inhomogenitása okozza, amely 
mennyiség az akusztikus hullámterjedést határozza meg. Ez az inhomogenitás kevés-
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bé „drasztikus”, a diffrakcióra való hatása sokkal enyhébb, egyfajta fázistolást ered-
ményez. Ezért tudtam egy Xi-re sokkal jobban kielégíteni a feltételeket, mint kett re. 
(Kikapcsolt AO cella esetén egy igen kis intenzitású fényszórás tapasztalható, egyfajta 
zaj, ami a szög függvényében rendezetlenül „ugrál“. Mégis, a mérésben az ilyen zaj 
nem túl nagy, hanem a diffrakció a szög függvényében viszonylag folytonosan 
változik (lásd 18. ábra). Tehát a kikapcsolt cella szög függvényében, els rend  
diffrakció irányában mért fényzajához ( off) viszonyítva enyhébb a hatás.) 

4. Vizsgálat – az AO deflektor részletes 3D vizsgálata 

Az inhomogenitás megléte, és szignifikáns hatásának felismerése eredményezte 
azt, hogy a 3. fejezetben tanulmányozott, kiváló min ség  AO cellán ismételjem meg 
az el , 3. vizsgálatot. 

A kísérlethez választott akusztikus frekvencia 100 MHz, és a mérési helyek: X1 = 
3 mm, X2 = 8 mm. Az Y-szerinti felosztás a 18.2 mm-es tartományon egyenletes, 0.2 
mm-es osztásközökkel (0.8 mm – 19 mm, 92 db). A ( ) szög szerinti felosztás a 12.5° 
tartományon 1300 lépésben történik. Az ultrahangkelt  a 20. ábrán látható. Mint ko-
rábban említettem, kikapcsolt cella esetén is mértem diffrakciót ( off). Tekintettel arra, 
hogy kis hatásfokokat mértem ( <1.2%), ezért off-ot levontam a mért hatásfokból. 

 

20.ábra. A mért deflektor ultrahangkelt je. Balról az els  hatszög alakú elektróda van csak gyárilag 
csatlakoztatva 
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A polinom alakú (P) IAWF 

Mivel az ultrahangkelt  is kiváló min ség , ezért els  lépésben a mért adatokra 
egy egyszer  IAWF-ot illesztettem, a terület alakja egy három paraméterrel rendelke-

 hatszög, lásd a 21. ábrát. Az IAWF komplex amplitúdója y-szerint egy harmadfokú 
polinom, illetve egy lineáris fázistolás szorzata: 

S(x, y) = (q0 + q1y + q2y2 + q3y3  + i q4y2) exp(2 i y q5). 

A lineáris fázistolás azért kell, mert a kristály orientációja [1*, 1, 0] nem tökélete-
sen mer leges a cella vízszintes síkjára, hanem kis szöget zár bevele,   0.1°. A q4 
paraméter eredményeként a fázistolás nem teljesen lineáris, hanem Y-nal enyhén nö-
vekszik a meredekség abszolút értéke. A p1 paraméter mentén az IAWF konstans (a 
hatszög területén belül). Az illesztéssel meghatározott p paraméterek a 17. táblázatban 
szerepelnek. Az illesztett P IAWF a 21. ábrán látható (a szimmetriatengelyen ábrázol-
va). A bemutatott módon, néhány paraméter segítségével jellemeztem az IAWF-et. A 
mért mes( , Xi, Y) hatásfokok egyezése az illesztéssel ( sim) a következ  pontban lát-
ható (23-25. ábrák.). 

    
21.ábra. Az illesztett P IAWF paraméterei. (a) Az ultrahangkelt  hatszög alakjának paraméterei. (b) Az 
illesztett P IAWF abszolút értéke és fázisa a szimmetriatengely mentén. Mint látható, a hatszög határai 
kissé elmosódottak, hogy deriválható legyen a pi paraméterek szerint. Az abszolút érték félértékszéles-
sége = p2+2 p3 

17. táblázat. A P IAWF hatszög alakjának illesztett paraméterei 
[mm] p1 p2 p3 

Illesztés 1.35 0,005 15 1.05 
Mikroszkópos 

mérés 
1.35 0,005 15.02 0,01 0.98 0,005 

Érdemes kiemelni, hogy az illesztett paraméterei az elektródának gyakorlatilag meg-
egyeznek a méréssel, p2 és p3 hibája az IAOM-nél használt báziselem méretével (= a 
diszkrét felbontás egysége) egyezik (p1-et a 2D számolásból határoztam meg).  
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A nagyfelbontású (HR, high resolution) IAWF 

A mérések kiértékelésénél látható, hogy a P IAWF-tal számolt hatásfokok nem 
adtak hibahatáron beüli egyezést, amib l következik, hogy a valóságban az IAWF 
nem annyira lassan változó függvény, mint egy harmadfokú polinom. Ezért a további-
akban egy összetettebb, folytonos IAWF-t kerestem, a mérési adatok pontosabb kielé-
gítéséhez. Ez esetben a komplex paraméterek száma 435 27. (A paraméterek száma 
onnan adódik, hogy a 17.4 mm  1.35 mm terület  téglalap 1 mm2-e 25 20 pixelre 
van osztva.) 

Az összetettebb viselkedést okozhatják például az ultrahangkelt  felületén lév  
fémszálak, amelyeket bizonyára a jobb vezet képesség elérése érdekében forrasztot-
tak oda a gyártók (20. ábra). 

Az illesztett HR IAWF abszolút értéke, és fázisa a 22. ábrán látható. 

 
22. ábra. Az illesztett HR IAWF abszolút értéke (a) tetsz leges egységekben és fázisa (b). Itt fontos 
hangsúlyozni, hogy az illesztett IAWF nem azonos a tényleges ilyen mennyiséggel, mivel több IAWF 
is tud ugyanolyan szim( , Xi, Y) mennyiséget képezni 

A 4. vizsgálat eredményei  

A ( Bragg, X, Y) görbék 

A Bragg-szögben (  = Bragg) mért diffrakciós hatásfok a függ leges pozíció (Y) 
függvényében a AO kölcsönhatás fontos 3D jellemzését adja, ezáltal lényeges eleme a 
vizsgálatnak. A mérés általában viszonylag egyszer en, akár manuálisan is kivitelez-
het . Sajnos azonban a deflektor esetén egy drasztikusan változó jel adódik a mért 
hatásfokhoz a Bragg-szög közelében, lásd 25. ábra. A hozzáadódó jel a föld elektróda 
által létrehozott akusztikus hullám hatására jön létre. Ez a szimulációban triviális mó-
don leválasztható, az eliminálás a mérésben azonban már korántsem olyan evidens, 
ezáltal megnehezíti a pontos illesztést. Az illesztéshez szükség van a föld elektróda 
hatása nélküli hatásfok becslésére*, lásd 23. ábra. (A becslésre azért van szükség, mert 

                                                
* Az alkalmazott módszer azon alapul, hogy a szimuláció szerint a Bragg-szög közelében a hatásfok 
görbe lassan változó, és ezért ahhoz polinom jól illeszthet  (22. ábra, lila görbék). A Bragg-szögt l tá-
volabb ( 0,5°) az említett hatás már elhanyagolható. Alacsony fokszámú polinom esetén a gyorsabban 
változó jel leválsztható. A probléma az, hogy az additív jelnek van kevésbé gyorsan változó 
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jelenleg nem áll szándékomban az IAOM-ot kiterjeszteni, hogy azzal a föld elektródát 
is meg lehessen határozni az illesztésb l, az igen sok többletmunkával járna.) Ha  = 

Bragg, akkor a HR IAWF illesztése a becsléshez annyira egyezik, hogy gyakorlatilag 
egyenl  vele, ezért külön nem tüntettem fel a 23. ábrán. El kell ismerni, hogy a becs-
lés hibája helyenként még a P IAWF illesztés hibájánál is nagyobb, lásd 25. ábra. 

Látható, hogy a középs  tartomány felé (függ legese, ahol 7 mm < Y < 13 mm) a 
lassan változó a P IAWF által létrehozott hatásfok görbék szintén lassan változnak. 
Az alkalmazott becslés hibája ellenére ez enyhén, de határozottan eltér a mérési ered-
ményekt l. Ez az egyik oka annak, hogy nem tartom reálisnak, hogy a valóságban az 
IAWF ennyire lassan változó lenne, és ilyen kevés paraméterrel is helyesen leírható 
volna. (A 23. ábra görbéi a 21. ábrán illesztett/mért IAWF-ból következnek.) 

Az enyhe különbségek ellenére a szimuláció a P IAWF esetén igen jól visszaadja 
a mérési eredményeket. Az illesztett P IAWF amplitúdója Y-ban monoton növekv , jó 
közelítéssel, ami fizikailag reális, az elektróda véges vezet képességére utal. A gör-
bék leszálló ágai nem szimmetrikusan helyezkednek el (a különböz  X értékek ese-
tén), ami annak a következménye, hogy a korábban (21. ábra kapcsán) említett  szög 
értéke nem pontosan nulla, hanem körül-belül 0.1°. 

 
23. ábra. A diffrakciós hatásfokok a Bragg-szögben X = 3 mm és X = 8 mm esetén a függ leges pozíció 
(Y ) függvényében, ahol a föld elektróda hatásának leválasztása a mérésb l becsléssel történt. A lila 
görbék jelölik a szimuláció eredményét a P IAWF esetén 

 

                                                                                                                                       
összetev je is, továbbá, hogy ez a helyt l függ en eltér  mérték . A becslésnek azért is nagy a hibája, 
mert a Bragg-szög közelében a hatásfok értéke nagyságrendekkel nagyobb, mint más szögek esetén.  
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A hatásfok szögfüggése 

A diffrakciós hatásfok beesési szögt l való függésének ábrázolása nem könny , 
mivel az négy nagyságrenden át változik. Mégis ezt találom az egyezés legkifejez bb 
módjának. Mindennek a legérthet bb megjelenítése egy nagyfelbontású videó segít-
ségével volna lehetséges (ahol az Y értéke felel meg az eltelt id nek). Ehelyett kivá-
lasztottam néhány Y értéket, amelyekhez a hatásfok – beesési-szög függvényt ábrázol-
tam a 24. ábrán. Az egyezés megjelenítésére minden egyes (X, Y) pár esetén kett  
vagy négy alábra illusztrálja a diffrakciós görbéket különböz  nagyításérték mellett: 
1 , 10 , 20  és 100 . Mindamellett fontos kihangsúlyozni, hogy a kiválasztott pon-
tokban az illesztések jóságai reprezentatívak, azaz átlagosak a teljes vizsgált (X, Y) 
tartomány 2 92 értékénél, és nincsen más olyan (X, Y) pár, amelynél az illesztési jó-
ság lényegesen rosszabb volna! 
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24. ábra. A mért és modellezett diffrakciós hatásfokok a beesési szög függvényében, számos (X, Y) pár 
esetén. A zöld vonal jelenti a szimulációt P IAWF esetén, a piros vonal mutatja a számolást a HR 
IAWF esetén, és a fekete vonal a mért hatásfok. Az egyezés megjelenítésére minden egyes (X, Y) pár 
esetén kett  vagy négy ábra illusztrálja a diffrakciós görbéket különböz  nagyításérték mellett: 1 , 10 , 
20  és 100  

A Bragg-szög környezetének az ábrázolása. 

A 24. ábrán a Bragg-szög sz k környezete nem jól látható, ezért azokat a 25. áb-
rán illusztrálom néhány tipikus esetre. Ezúttal is az egyezések reprezentatívak a teljes 
mért (X, Y) tartományra nézve. 
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25. ábra. A mért és modellezett diffrakciós hatásfokok a beesési szög függvényében, a Bragg-szög sz k 
környezetében, X =  3  mm és  számos Y érték esetén. Fekete vonallal ábrázoltam a mért hatásfokot, a 
piros görbe mutatja a számolást a HR IAWF esetén a föld elektródával számolva. A zöld vonal jelenti a 
szimulációt P IAWF esetén ismét a föld elektródával, míg a lila vonal ugyanazt jelöli (P IAWF), de a 
föld elektróda hatása nélkül. A 23., 24. és 25. ábrákon az azonos színek azonos mennyiségeket jelente-
nek. 

Diszkusszió 

Mint korábban említettem, az IAOM-dal a jelenlegi célom az ultrahangkelt  hatá-
sának megbecslése, és nem pedig a föld elektródáénak. Természetesen, ha gyakorlati 
jelent ség merül fel az utóbbinál, akkor azt is lehet pontosan vizsgálni. Ez az oka an-
nak, hogy a föld-elektródát a lehet  legegyszer bb módon vettem figyelembe: egy 
egyenletes 2D IAWF-t számoltam (az optikai rész maradt 3D). A vízszintes irányú 
szélességét a föld-elektródának egyszer  távolságméréssel határoztam meg, így a ska-
lár komplex amplitúdó volt az egyetlen szabad paraméter. 

A Bragg-szög sz k környezetét elemezve úgy találom, hogy a hatásfok-görbék a 
szimulációban és a mérésben egészen hasonlóak. Azonban mégsem egyeznek a hiba-
határon belül, mivel a számolt eset nem felel meg pontosan a valóságnak. A nagyobb 
pontossághoz ezúttal is precíz illesztésre volna szükség. Így a pontatlan illesztés elbo-
nyolította az eredeti tervet, hogy a föld elektróda hatása nélküli esetre illeszthessek 
paramétereket. A föld elektróda hatása nélkül – az illesztési tapasztalatok alapján – 
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egészen pontosan tudtam volna illeszteni közvetlenül a mért adatokra, nem pedig a 
mérésb l származtatott becslésre (lásd 23. ábra). 

Az összes eredmény elemezve úgy találom, hogy a polinomos IAWF tendenciájá-
ban igen jól leírja a mérési adatokat. Még ennél is lényegesen jobb az egyezés, ha az 
összetettebb HR IAWF-t használom.  

Felvet dik a kérdés, hogy vajon a mérési pontok száma nagyobb, mint az illesztett 
paraméterek száma? A válasz igen, egyértelm en nagyobb, hiszen a mérési pontok 
száma 1300 2 92, ami több mint tízszer nagyobb, mint a valós illesztési paraméterek 
száma (435 27 2). Ugyanakkor, úgy találom, hogy az effektív mérési pontok számá-
nak és a független illesztési paraméterek számának az arányát pontosan meghatározni 
nem evidens. A P IAWF esetén a helyzet egészen egyértelm , mivel egészen kevés az 
illesztési paraméter, így a kérdés itt okafogyottá vált. 

Itt diszkutálom, hogy a mérés és számolás hibahatáron belül egyezik-e a HR 
IAWF esetén. A mérés során, a detektor hibáján túl, a bees  nyaláb hibája is enyhén 
ingadozik, a két hatás együttesen is kevesebb, mint 1%-os relatív hibát okoz. A mér -
asztal hibája rendre 0.03 mm pozíciós és 0.01° szög szerinti eltérést okoz. A vízszin-
tes pozíció meghatározásának azonban van egy ennél nagyobb „egyszeri” X0 =  0.1  
mm hibája, ami mind X1-hez, mind X2-höz egyformán hozzáadódik. Az akusztikus 
inhomogenitás a deflektor esetén lényegesen kisebb mint a vizsgált filter esetén (3. 
vizsgálat), azonban itt sem teljesen elhanyagolható. Az oldallapok közvetlen közelé-
ben a reflektálódó hanghullámok hatása megjelenhet, azonban ez biztosan kisebb, 
mint a nem reflektálódó hang hatása, márpedig ez is gyorsan lecseng az oldallapok 
felé (23. ábra). Meggy désem ezért, hogy itt a reflektálódó hullámoknak nincs gya-
korlati jelent sége. 

A felsorolt hibaforrások alapján úgy találom, hogy azoknak a hatása nagyobb, 
mint  az  illesztés  hibája.  Más  szóval,  a  szimuláció  és  a  mérés  eltérése  az  említett  hi-
bákból származik. Összességében, azt a következtetést vonom le, hogy a szimuláció 
hibahatáron belül leírja a jelenséget, ezáltal a módszer kísérleti igazolást nyert. 

Reményeink szerint a komplex 3D modell számottev en hozzájárul az AO eszkö-
zök továbbfejlesztéshez. 

Konklúzió 

A negyedik tézisponthoz kapcsolódóan bemutattam azt a numerikus módszert, 
amely a vektori, 3D, anizotrop akusztikus hullámterjedést számolja, illetve annak ösz-
szeépítését az el  három fejezetben bemutatott optikai modellekkel. Úgy vélem, 
hogy az így létrejött komplex modell egyedülállóan pontos, gyors és igen általános.  
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Mindezt szándékomban állt kísérletileg is igazolni. Az igazolás azonban nem ma-
gától értet , mivel az az egyértelm  tapasztalat, hogy a valóságban az ultrahangkel-

 által keltett hullámfront nem egyenletes eloszlású, ezáltal igen sok input paraméter 
szükséges a pontos leíráshoz. A probléma kezelésére egy inverz AO módszert 
(IAOM) hoztam létre, amely ezeknek az input paramétereknek becsül egy lehetséges 
értéket a mért diffrakciós intenzitásértékekb l. Az igazolás alapja, hogy a mérési pon-
tok száma lényegesen több az illesztett paraméterek számánál. Határozottan úgy talá-
lom, hogy a mérés és a számolás hibahatáron belül egyezik, ezáltal a komplex nume-
rikus AO modell kísérleti meger sítést nyert. Mind a modell, mind az IAOM nagy 
segítséget jelenthet az AO eszközök további optimalizálásához. 
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Összefoglalás 

A PhD kutatásomban az AO kölcsönhatás részletes elméleti és kísérleti vizsgála-
tával foglalkoztam. Bár az AO kölcsönhatással számos tudományos publikáció fog-
lalkozik, ezek azonban kivétel nélkül igen er s megszorításokat tartalmaznak (mint 
például a tökéletesen sík akusztikus hullámok feltételezése), ezért nem alkalmasak a 
jelenség pontos és részletes leírására. 

A kutatásom során létrehoztam egy olyan komplex numerikus módszert, amely 
segítségével az AO kölcsönhatás pontosan, relatíve gyorsan és igen általánosan szá-
molható. A számolási eredményeket egyrészt összevetettem az elméleti várakozások-
kal, illetve részletes kísérleti ellen rzéseket végeztem. 

Remélhet leg a modell hozzájárul az AO eszközök további, jelent s optimalizálá-
sához, továbbfejlesztéséhez. 
A f  eredmények a következ  tézispontokba szedve szerepelnek:  

1.  Létrehoztam és algoritmikusan teszteltem egy olyan numerikus módszert, amely a 
Maxwell-egyenleteken alapuló optikai hullámterjedést számolja az akusztooptikai 
(AO) kölcsönhatás leírására. A módszer el nye a nagy pontosságú, gyors és álta-
lános számolás, amihez hasonló nem található a szakirodalomban. Az általánosság 
azt jelenti, hogy a kristály anizotrópiája tetsz leges lehet (optikailag egy-, kétten-
gely  vagy izotrop, és a kristály optikai tengelye is tetsz leges irányú lehet), a be-
es  fénynyaláb általános eloszlású (például Gauss-nyaláb), monokromatikus (de 
legalábbis véges sok hullámhosszú), a számolt közeg be- és kilép  síkja párhuza-
mos, az inhomogenitás kicsi, de a diffrakciós hatásfok tetsz legesen nagy lehet, 
akár telítésbe is mehet. A módszer feltételezi továbbá, hogy reflektálódó nyalábok 
nem jönnek létre, és hogy a fényterjedés számolásának irányára mer legesen a pe-
riodikus peremfeltétel alkalmazható. A feltételek az AO kölcsönhatás során na-
gyon jól teljesülnek, ezért az említett el nyöket nem korlátozzák. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [1, 2, 3] 

2.  Az els  tézispontban vázolt módszert továbbfejlesztettem, arra a – nagy gyakorlati 
jelent ség  – esetre, ha a vizsgált közeg optikailag aktív. A numerikus módszer ez 
által az AO kölcsönhatásban a fény terjedését pontosan, gyorsan és igen általáno-
san tudja számolni. A továbbfejlesztés nem csak azért releváns, mert a szakiroda-
lomban gyakorlatilag hiányzik az optikai aktivitás és az AO kölcsönhatás együttes 
tárgyalása, hanem azért is, mert az aktivitás érdemben befolyásolja a diffraktált in-
tenzitást, és az AO eszközök többségében a közeg optikailag aktív. 
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A tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [3] 

3. Egy olyan numerikus módszert dolgoztam ki és teszteltem algoritmikusan, amely 
a Maxwell-egyenleteken alapuló fénytörést számolja arra az esetre, ahol a fény be- 
és kilépési síkja párhuzamos. A módszer el nye ezúttal is a nagy pontosságú, 
gyors  és  igen  általános  számolás,  amihez  hasonló  nem található  a  szakirodalom-
ban. Az általánosság ugyanazt jelenti, mint az el  tézispontok esetén. A mód-
szert továbbfejlesztettem arra az esetre is, ha a be- és kilép  felületeken párhuza-
mos, homogén vékonyrétegek helyezkednek el. 

A numerikus módszer segítségével egy kísérleti módszert mutattam be az op-
tikai aktivitás pontos mérésére. He-Ne lézert alkalmazva (633nm) az optikai for-
gatás mennyiségét, illetve annak egyfajta szórását publikáltam TeO2-ra, megmu-
tattam, hogy a módszer alkalmas az inhomogenitás egyfajta mérésére. Mind kísér-
lettel, mind a szimuláció segítségével megmutattam, hogy párhuzamos falú TeO2 
kristály esetén (amely optikailag aktív és anizotrop közeg) az áthaladó lézernyaláb 
intenzitása fluktuál a beesési szög függvényében. 

 A tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [4] 

4. Létrehoztam és algoritmikusan teszteltem egy olyan numerikus módszert, amely a 
nem kollineáris AO cellában a homogén, anizotrop akusztikus hullámterjedést 
számolja nagy pontossággal. Az akusztikus hullámterjedést számoló modellt ösz-
szeépítettem az 1 – 3. tézispontban bemutatott optikai modellekkel, így az AO 
kölcsönhatás komplex szimulációját hoztam létre. A létrejött AO modell a nem 
kollineáris AO eszközöket nagy általánossággal írja le, a korábban említett nagy 
pontosság mellett: mind az optikai, mind az akusztikus hullámterjedés számolása a 
megfelel  anizotrop, vektori egyenletek alapján történik, 3D-ban. Hasonló modellt 
a szakirodalomban korábban nem publikáltak. A bemutatott komplex AO modell 
helyességét kísérletileg igazoltam. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [5] 
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