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A kutatás el zménye 

Az akusztooptikai (AO) kölcsönhatás közel egy évszázada ismert, az 
alkalmazásai az elmúlt ötven évben váltak igazán jelent ssé. Az akuszto-
optikai kristály a modern tudomány és a csúcstechnika gyakran 
alkalmazott, alapvet  eleme, mivel egyedülálló el nyökkel rendelkezik, 
azonban a széleskör  alkalmazás és számos tudományos kutatás alapját 
képez  eszköz pontos numerikus leírása mindezidáig hiányzott. Bár az AO 
kölcsönhatás elméleti vizsgálatáról számos tudományos publikáció és 
könyv íródott, a méréssel leginkább összehasonlítható eredményt az ún. 
csatolt-hullám egyenletek módszere ad, ami lényegében egy 1D analitikus 
modell, mely a fényt is és a hangot is tökéletes síkhullámnak kezeli. A 
valóságban sem a hang, sem a fény nem tökéletes síkhullám, ezért a 
rengeteg tudományos cikk nem adja, és nem is adhatja pontos leírását a 
kölcsönhatásnak. 

 

Célkit zések 

Az AO eszközökkel foglalkozva az a tapasztalatunk, hogy lépten- 
nyomon fontos kérdések merülnek fel, melyek megválaszolása csak egy 
pontos szimulációval lehetséges. Továbbá úgy látjuk, hogy az AO 
eszközök tovább optimalizálhatóak volnának, amelynek szintén az a 
legfontosabb feltétele, hogy a diffrakciós hatásfokot pontosan meg tudjuk 
jósolni adott ultrahangkelt  és egyéb paraméterek mellett. 

A PhD kutatásom kezdetén célul t ztem ki egy minél pontosabb AO 
modell létrehozását. 

A PhD munkámban az AO kölcsönhatás részletes elméleti és kísérleti 
vizsgálatával foglalkoztam. A kutatás során létrehoztam egy olyan 
komplex numerikus módszert, amely segítségével az AO kölcsönhatás 
pontosan, relatíve gyorsan és igen általánosan számolható. A számolási 



eredményeket egyrészt összevetettem az elméleti várakozásokkal, illetve 
részletes kísérleti ellen rzéseket végeztem. 

Remélhet leg a modell hozzájárul az AO eszközök további, jelent s 
optimalizálásához, továbbfejlesztéséhez. 
 

Új, tudományos eredményeim 

1.  Létrehoztam és algoritmikusan teszteltem egy olyan numerikus mód-
szert, 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 hason-
ló nem található a szakirodalomban. Az általánosság azt jelenti, 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 alkalmazható. A feltételek az AO kölcsön-
hatás során nagyon 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 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] 

 
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 szakirodalomban. Az 
általánosság ugyanazt jelenti, mint az el  tézispontok esetén. A 
módszert továbbfejlesztettem arra az esetre is, ha a be- és kilép  
felületeken párhuzamos, homogén vékonyrétegek 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-re, megmutattam, hogy a módszer 
alkalmas az inhomogenitás egyfajta mérésére. Mind kísérlettel, 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 összeépítettem 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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