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 Az értekezés tárgya és célkitűzése 

 

Doktori értekezésem témája a híradástechnikai célú félvezető és szilárdtestlézerek 
esetében alkalmazható intenzitászaj csökkentési módszerek vizsgálata, illetve az ehhez 
kapcsolódó új kutatási eredményeim bemutatása. 

Elsősorban rövid távú üvegszálas összeköttetések, így helyi illetve városi hálózatok, 
valamint optikai-mobil rendszerek esetén a lézerek relatív intenzitászaja az átvitel 
legjelentősebb zajforrása, mely a kis csatorna csillapítás miatt a fotodetektor termikus 
zaját fölülmúlva az eredő jel-zaj viszony és így az átviteli minőség egyik legfontosabb 
meghatározója. Ennek fényében természetes tehát, hogy igen fontos a lézerek 
intenzitászajának minimalizálása, valamint a zajcsökkentő eljárások kutatása. 
Disszertációmban mind szilárdtestlézer mind pedig félvezető lézer esetére 
megvizsgálom az alkalmazható lehetőségeket és a két esetben új tervezési eljárást, 
illetve új zajcsökkentési módszert javaslok. 

Eredményeimet három téziscsoportba foglaltam össze. Az első téziscsoport 
Nd:YVO4 szilárdtestlézer optoelektronikus visszacsatolással történő zajelnyomását, 
illetve annak hatásait tárgyalja.  

A második téziscsoportban aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométerek 
intenzitászajra kifejtett hatását vizsgálom. Megmutatom továbbá, hogy az ilyen 
struktúrák optikai zajcsökkentés során is bevethetőek.   

A harmadik téziscsoportban kettőnél több késleltetős rendszerek közül legegyszerűbb 
esetként háromkarú transzverzális szűrőt tekintve igazolom, hogy a fáziszaj 
intenzitászajba történő átalakulása bizonyos frekvenciákon kisebb mértékű mint 
kétkarú interferométer esetén, így támasztva alá, hogy transzverzális szűrő 
használatával tovább javítható a zajcsökkentés mértéke.  

 

Alkalmazott kísérleti és vizsgálati módszerek 

 

Az értekezés a bevezetésben leírtaknak megfelelően távközlési lézerek zajcsökkentési 
módszereit tárgyalja. A disszertációban alkalmazott vizsgálati módszerek: 

• lineáris és nemlineáris hálózatok vizsgálata 

• áramkörök modellezése, számítógépes hálózat analízis  

• nemlineáris differenciálegyenlet-rendszerek megoldása munkaponti 
linearizálással, ill. numerikus úton 

• kaotikus rendszerek vizsgálata 
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• lineáris áramkörök zajanalízise 

• visszacsatolt rendszerek analízise 

• optikai rendszertechnikai elemzés 

• könyvtári irodalomkutatás (konferencia kiadványok, szakmai folyóíratok, 
szakkönyvek), internetes keresők alkalmazása, szakmai adatbázisok kutatása 
(IEEE Explore stb.)  

A kutatás gyakorlati része során alkalmazott kísérleti módszerek: 

• számítógépes adatfeldolgozás és megjelenítés 

• áramkör tervezés, kivitelezés, vizsgálat 

• optikai rendszertervezés 

• kis- és nagyfrekvenciás elektromos és optikai méréstechnika 

A disszertáció készítése során a felsorolt vizsgálati és kísérleti módszereket az 
egyes témakörök által igényelt mértékben használtam föl. 

 

Az értekezés új tudományos eredményei 

 

1. téziscsoport: Szilárdtestlézer optoelektronikai visszacsatoláson alapuló 
zajcsökkentése 

 

A távközlési felhasználásokban egyre jelentősebb szerepet kap a mikro- ill. 
milliméteres hullámok optikai előállítása, feldolgozása. Optikai-mobil 
rendszerekben, a bázisállomások üvegszálas technológiával ellátott hálózatba 
kapcsolása esetén, lehetővé válik a mikrohullámú keverő jelek egy központi 
állomásról történő optikai továbbítása, és így a bázisállomások (BS) igen drága 
rendszertechnikai elemének a helyi oszcillátornak az elhagyása. Mikrohullámok 
optikai előállításának egyik lehetséges megoldása több módusú szilárdtestlézerek 
alkalmazása. A jövő vezeték nélküli hálózatainak várható frekvenciasávjaihoz 
illesztve használhatunk 20GHz vagy akár 60GHz módustávolságú kristálylézert. A 
longitudinális módusok távolsága a kristály geometriai méreteiből számolható. Két 
vagy több módus esetén, a bázisállomásban történő optikai detekció során nyert 
nagyfrekvenciás jel, oszcillátor jelként közvetlenül felhasználható ill. kisugározható. 
Azonban a microchip lézerek jó fáziszaj tulajdonságaik mellett jelentős 
intenzitászajjal rendelkeznek a módusokhoz közeli alacsony frekvenciás 
tartományban (100kHz-2MHz). Mivel a relaxációs oszcilláción megjelenő 
intenzitászaj 20-40dB-es kiemelése igen zavaró lenne a lézer módusok oszcillátor 
jelként történő felhasználása során, a zaj elnyomására optoelektronikai 
szabályzókört vagy egyéb nyílthurkú elnyomást alkalmazhatunk. A fent vázolt  
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optikai-mikrohullámú rendszer egy lehetséges, egyszerűsített blokkdiagramja az 
1.1.ábrán látható.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ábra Optikailag táplált rádiós vezeték nélküli rendszer  

A kristálylézer relaxációs oszcillációs frekvenciáján megjelenő relatív intenzitászaj 
növekményt 100mW-os optikai pumpálás esetén a 1.2. ábrán mutatom be. 

       

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ábra A Nd:YVO4 mikrocsip lézer intenzitászaj csúcsa 100mW-os optikai pumpálás 
esetén. A relaxációs oszcilláció frekvenciája 500kHz.  

A 2. ábrán látható módon a relaxációs rezonancián megjelenő RIN, jelentős 
(~40dB) kiemeléssel rendelkezik az optikai vivőhöz igen közel. A szabályzókör 
tervezése során, a szükséges szimulációk végrehajtásához a lézer átviteli 
karakterisztikáihoz illeszkedő, megfelelő matematikai modellt kell használnunk. 
Ennek megalkotásakor fontos szempont volt az egyszerűség, mivel így könnyen 
átlátható a visszacsatoló rendszer működése, Olyan modellre van tehát szükség, 
melynek amplitúdókarakterisztikája a relaxációs oszcilláció frekvenciáján, a modell 
valamely paramétere által szabályzott kiemeléssel rendelkezik, ugyanezen frekvencia 
közelében majdnem 180° a fázistolása valamint impulzusválasza csillapított 
szinuszos jel. E feltételek kielégítésére, a szilárdtestlézerek relatív intenzitászajának  
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T3/3: Megvizsgáltam az átviteli karakterisztika különböző pontjainak hatá-
sát a fáziszaj-intenzitászaj konverzió szintjére és a várható zajelnyomás mi-
nőségére, valamint megmagyaráztam mind Mach-Zehnder interferométer 
mind pedig három késleltetős FIR szűrő esetére a kimeneten mejelenő in-
tenzitászaj kialakulásának folyamatát. Az összehasonlító vizsgálatok során 
kapott eredményeim zajcsökkentési célú szűrőstruktúrák tervezéséhez nyúj-
tanak közvetlen segítséget. Jellemeztem a három késleletetős véges impul-
zusválaszú szűrő koherens átviteli karakterisztikájának jellegzetes pontjait 
fáziszaj-intenzitászaj konverzió szempontjából, mely alapján tervezési út-
mutatót állítottam össze. ([Csörnyei, 2007e]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredmények hasznosítása 

 

Az értekezés eredményei tudományos közlemények, folyóiratcikkek és nemzetközi 
konferenciákon tartott előadások formájában kerültek publikálásra, valamint  
részben átkerültek az oktatási anyagba, önálló laboratóriumi feladatok és 
diplomatervek formájában. Munkámra az elmúlt évek során két független 
tudományos hivatkozást kaptam. 

 

A tézisekhez kapcsolódó saját publikációk 

 
Cikk szerkesztett könyvben 

[Csörnyei,2003a] M.Csörnyei, T.Berceli, B.Klein: „Technology for mobile society”, 
Editor: M. Muraszkiewicz, MOST Mobile Open Society through Wireless Telecommunications press, 
January, 2003. pp. 180-187. L  

Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk 

[Csörnyei,2003b] M.Csörnyei, T.Berceli, P.R.Herczfeld: „Noise suppression of 
Nd:YVO4 solid-state lasers for telecommunication applications”, IEEE Journal of Lightwave 
Technology, Vol. 21, No. 12, December 2003, pp.2983-2988. L R  IF2.01 

[Csörnyei,2005a] M.Csörnyei, T.Berceli, T.Marozsák: „All-optical intensity noise 
suppression for solid-state and semiconductor lasers”, Journal of Telecommunications and 
Information Technology, Mikon 2004 young authors special issue, 2/2005, pp.65-70. L R  

Magyarországon megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk 

[Csörnyei,2005b] M.Csörnyei, T.Berceli: „Fiber-delay lines for intensity noise 
suppression in optical links”, Híradástechnika, Selected Papers, vol. LX, 2005/6, pp.39-43. L R  

[Csörnyei,2005f] M.Csörnyei, Berceli T.: „Optikai-mikrohullámú szűrés fénytávközlő 
rendszerek intenzitászajának csökkentésére”, Híradástechnika, vol. LX, 2005/2, pp.13-17.L R 

[Csörnyei,2002b] Udvary, E., M.Csörnyei, G.Maury, Y.Le Guennec: „SOAs in subcarrier 
multiplexed optical networks”, MIKON-2002 14th International Conference on Microwaves, Radar 
and Wireless Communications, Gdansk, Poland, May 20-22, 2002, pp. 874-877. L R 



16 

  

            TÁVKÖZLÉSI LÉZEREK ZAJCSÖKKENTÉSI EREDMÉNYEI                             Csörnyei Márk, Ph.D. értekezés tézisei 

  

Az eddig vizsgálatokból tehát kiderült, hogy amint azt a korábbi fejezetben 
kiszámítottam keskeny vonalszélességű lézerek esetén koherens üzemmódban igen 
jelentős zajcsökkentés érhető el, azonban ügyelni kell, hogy a zajcsökkentésnek 
alávetendő lézer vivőfrekvenciája az interferométer átviteli karakterisztikájának mely 
szakaszára esik. A maximum helyen (out-of-quadrature) egyenletes lefutású 
konverziót kaptam (3.4. ábra), azonban ha a vivőfrekvencia a kvadratúra pontra 
esik, a hirtelen és jelentősen megnövekedő konverziós eredetű intenzitászaj a 
zajcsökkentést lehetetlenné teszi. 

Hasonló vizsgálatokat végeztem a három késleltetős transzverzális szűrő mint 
koherens zajcsökkentő struktúra esetén is, és a fentiekhez igen hasonló eredményt 
tapasztaltam, vagyis hogy a 3dB-es csillapítású  pont kivételével a struktúra alkalmas 
félvezető lézerek intenzitászajának csökkentésére. 

Elsőként vizsgáltam optikai-mikrohullámú szűrőstruktúrák fáziszaj-intenzitászaj 
konverzióját zajcsökkentési alkalmazások szemszögéből. További fontos, új 
eredményként megmagyaráztam a fent bemutatott jelenség okát, miszerint koherens 
esetben az optikai vivő átviteli függvényen való elhelyezkedésétől függő különböző 
konverziós karakterisztikák oka az átviteli függvény lézer vivőre vonatkoztatott 
szimmetriájában keresendő. 

Az összehasonlító vizsgálatok során kapott eredményeimet a 3.1. Táblázatban 
foglaltam össze, mely könnyen használható és áttekinthető tervezési segédeszközt 
jelent zajcsökkentő interferometrikus rendszerek létrehozása során. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázatban x betűvel jelöltem meg azokat párosításokat melyek nem 
fordulhatnak elő (pl. inkoherens esetben nem választhatók ki tetszőlegesen az 
átviteli karakterisztika pontjai, így a lokális maximum, 3dB-es pont, stb.), vagy 
alkalmazásuk a túl nagy zajkonverzió vagy a vivő eltűnése miatt nem javasolt.  

Eredményeimet a következő altézisben foglaltam össze: 

Koherens Inkoherens

UMZI maximum 

pont

Keskenysávú periódikus 

zajelnyomás (DFB, FP)

Keskenysávú periódikus 

zajelnyomás (FP)

UMZI minimum 

pont
x x

UMZI 3dB-es pont x x

FIR maximum 

pont

Szélesebb elnyomási sávok 

(DFB, FP)

Szélesebb elnyomási 

sávok (FP)

FIR minimum 

pont
x x

FIR 3dB-es pont x x

FIR lokális 

maximum

Szélesebb elnyomási sávok 

(DFB, FP). Egyaránt 

csökken a jel és a zaj 

teljesítménye is. S/N értéke 

megegyezik a maximum 

pont esetével. A maximum 

pont esetéhez képest más 

frekvenciákon működik, így 

annak alternatívája.

x

3.1. Táblázat 
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modellezésére, egyszerű, kétidőállandós erősítő tagot választottam. A 
kétidőállandós erősítő átviteli függvényét (1.3.1) mutatja, ahol A0 a 
frekvenciafüggetlen átvitelt, ωf1 és ωf2  pedig az időállandók reciprokaként adódó 
törésponti körfrekvenciákat jelentik. 

.  

 

 

Az új zajmodell segítségével a 1.3. ábrán látható optoelektronikai struktúrát 

terveztem, melynek segítségével a 1.4. ábrán bemutatott zajcsökkentés volt 

elérhető. 
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T1/1: Új, egyszerű zajmodellt dolgoztam ki szilárdtestlézerek 
optoelektronikai visszacsatolással történő zajcsökkentésének tervezéséhez. 
A modell segítségével végrehajtott számítógépes szimulációk és szabály-
zástechnikai számítások alapján, könnyen meghatározhatók az 
optoelektronikai visszacsatolás különböző blokkjai, illetve azok elemérté-
kei. ([Csörnyei, 2002a] [Csörnyei, 2002c], [Csörnyei, 2003b]) 
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1.3. ábra Kétmódusú Nd:YVO4 lézerkristályt 
használó optikai adó elvi rajza. 

1.4. ábra Nd:YVO4 relaxációs oszcillációján 
megvalósított zajcsökkentés. 

T1/2: A zajmodell jelentette módszer általánosított alkalmazhatóságának 
ellenőrzése érdekében optoelektronikai szabályzókört terveztem Nd:YVO4 
szilárdtestlézer intenzitászajának csökkentésére, majd kísérleti vizsgálatok-
kal igazoltam annak működését. Méréssel ellenőriztem a zajcsökkentés 
mértékét és 17dB-es elnyomást tapasztaltam a lézer relaxációs oszcillációs 
frekvenciáján. A zajcsökkentési eredmény lehetővé teszi a Nd:YVO4 
szilárdtestlézer optikai-mobil rendszerben való felhasználását. ([Csörnyei, 
2002a] [Csörnyei, 2002c], [Csörnyei, 2003b]) 
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A zajcsökkentő rendszer tervezéséhez használt fenti lézermodell paramétereinek 
pontos meghatározásához megoldottam a Nd:YVO4 szilárdtestlézer sebesség 
egyenlet rendszerét a munkaponti linearizálás módszerével. Az autonom rendszer 
megoldásával meghatároztam továbbá a lézert leíró nemlineáris differenciálegyenlet-
rendszer megoldásainak stabilitási feltételeit, mely elengedhetetlen a későbbi 
dinamikus vizsgálatok elvégzéséhez.  

 

Az optoelektronikai visszacsatolás elvén működő zajcsökkentés működési 
határainak egzakt meghatározásához a visszacsatolókör fotodiódája által detektált és 
erősített rezonanciát a pumpáló lézer moduláló jelének tekintem. Ilyen értelemben, 
kis modulációs mélység esetén a korábbaikban látottak alapján megfelelő tervezés 
esetén a relaxációs oszcilláció frekvenciáján kioltás történik. Vizsgálatom célja 
ezúttal az volt, hogy meghatározzam nagyobb modulációs mélységek esetén hogyan 
változik a rendszer működése. Ennek érdekében a korábban már tárgyalt, a lézer 
működését leíró sebesség egyenlet rendszert kiegészítettem a visszacsatolt zaj jel 
okozta pumpálás moduláció összetevőjével. Az így időfüggővé vált, nemautonóm, 
nemlineáris differenciálegyenlet-rendszert ezután különböző optikai pumpálási 
arányok és visszacsatolt jelszintek esetére numerikusan oldottam meg, annak 
érdekében, hogy feltérképezhessem a lézer dinamikus viselkedését. A numerikus 
számítások első eredményeként, a visszacsatolás nélküli lézer esetére visszakaptam a 
fotonsűrűségre és inverziósűrűségre a munkaponti linearizálás módszerével kapott 
eredményeket, melyeket az 1.5-1.6. ábrákon mutatok be. Ekkor tehát látható, hogy a 
lézer a relaxációs oszcilláció frekvenciájával jellemezhető tranziens után közel 
konstans foton– és inverziósűrűséggel működik. A megoldás fázistérben történő 
ábrázolása (1.7. ábra) alapján kijelenthetük, hogy a lézer bekapcsolt állapota stabil 
fókuszpont.  

A visszacsatolt jel amplitúdóját növelve a 1.8-1.12. ábrákon látható módon az 
egyenletrendszer megoldása előbb határciklus, majd perióduskettőző bifurkációk 
sorozatán kaotikus állapotba megy át.  

 

 

A T1/3: altézisben bevezetett zajmodell paramétereinek meghatározása 
végett, valamint a modell pontossága verifikálásához a munkaponti 
linearizálás módszerével megoldottam a Nd:YVO4 szilárdtestlézer autonóm 
nemlineáris differenciálegyenlet-rendszerként leírható sebesség-egyenleteit. 
Az eredményekből meghatároztam a relaxációs oszcilláció frekvenciáját, 
csillapítását és időfüggvényét melyek igazolták az általam használt modell 
pontosságát. Az egyenletrendszer megoldásával meghatároztam továbbá a 
lézerműködés stabilitásának feltételeit Nd:YVO4 esetére, melyek a lézer 
dinamikus tulajdonságainak későbbi vizsgálatai során fontos kezdeti infor-
mációkkal szolgáltak. ([Csörnyei, 2003g])  
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Koherens transzverzális optikai szűrők esetén az intenzitászaj kimeneti spektrális 
sűrüségfüggvénye igen nagy mértékben függ attól, hogy az optikai vivőfrekvencia az 
átviteli karakterisztika mely szakaszára esik. Ennek alapján beszélhetünk különböző 
munkapontokról. Tekintsük először a korábbi példákban már többször szerepelt 
1ns késleltetéskülönbségű kétkarú interferométert. Az átviteli karakterisztika 
maximumára illetve a 3dB-es kvadratúra pontra helyezett optikai vivő esetén a 
szimulált fáziszaj-intenzitászaj konverziót a 3.4. és 3.5. ábrákon láthatjuk. 
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3.2.ábra Fáziszaj eredetű kimeneti intenzitás-
zaj 2MHz vonalszélességű lézerrel megvilágí-
tott 0,5ns késleltetés különbségű három karú 
optikai-mikrohullámú szűrú esetén.    
(RIN=-170dB/Hz) 

3.3.ábra Három ágú FIR szűrővel elérhető 
intenzitászaj csökkentés. 3GHz fölött a fázis-
zajból kialakuló intenzitászaj szintje kisebb a 
lézer eredeti -140dB/Hz-es zaj szintjénél, és 
így itt periódikus zajcsökkentés érhető el. 
(vonalszélesség: 2MHz) 

T3/2: A működési feltételek optimalizálása érdekében, megvizsgáltam a 
struktúra fáziszaj-intenzitászaj konverzióját, kizárólag fáziszajt tartalmazó 
bemeneti jel esetén. Számításaimmal igazoltam, hogy a fáziszaj-
intenzitászaj konverzió ellenére, a több elemes optikai-mikrohullámű szű-
rők kiváló lehetőséget biztosítanak a zajcsökkentés terén, segítségükkel 
10dB-es zajcsökkentés érhető el. ([Csörnyei, 2007e]) 
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3.4. ábra Az UMZI átvitelének maxi-
mumára helyezett vivő esetén kialakuló  
zajkonverzió. 

3.5. ábra Az UMZI átvitelének kvadratú-
ra pontjára helyezett vivő esetén kialaku-
ló  zajkonverzió. 
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kell a szűrő fáziszaj-intenzitászaj konverziós képességét, hogy az aszimmetrikus 
Mach-Zehnder interferométer esetéhez hasonlóan, elkerülhető legyen az az eset 
amikor a zajcsökkentő struktúra, helytelen tervezés következtében, csökkentés 
helyett a kimeneti zaj növekedését okozza.  

A másodk téiscsoportban irmertetett módszert kiterjesztve ezúttal három késleltetős 
egyszerű véges impulzusválaszú (FIR) optikai-mikrohullámú szűrő esetére 
határoztam meg elsőként a fáziszaj-intenzitászaj konverzió értékét zárt formában, 
annak érdekében, hogy használható megoldás álljon rendelkezésre ilyen struktúrák 
zajcsökkentési célú méretezéséhez. A fáziszajjal terhelt bemeneti jel hatására a 
kimeneten megjelenő késleltetett jelösszeg autokorrelációs függvényének Fourier 
transzformációját meghatározva kaptam meg a kimeneti teljesítménysűrűséget. A 
fáziszaj-intenzitászaj konverzió számított eredményét három késleltetős FIR szűrőre 
koherens (τ=0,5ns) és inkoherens (τ=0,5µs) esetben a 3.1.ábrán mutatom be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számításaimat VPIphotonicsTM optikai szimulátor programmal végzett szimulációk 
segítségével ellenőriztem. A három késleltetős optikai-mikrohullámú transzverzális 
szűrő által létrehozott fáziszaj-intenzitászaj konverzió, valamint a megvalósítható 
zajcsökkentés a 3.2 és 3.3. ábrákon láthaó. 

 

T3/1: Véges impulzusválaszú optikai-mikrohullámű szűrőstruktúrákat ja-
vasoltam félvezető lézerek relatív intenzitászajának csökkentésére, illetve 
az aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométerrel elérhető zajcsökkentés 
sávszélességének növelésére. ([Csörnyei, 2005a]) 
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3.1. ábra Fáziszajjal terhelt bemenő jellel meghajtott háromkaru transzverzális optikai-
mikrohullámú szűrő (a különböző jelútak súlyozása azonos) kimenetén kapható intenzi-
tászaj spektrális sűrűségfüggvénye. A felső (kék) görbe mutatja az inkoherens (τ=0,5µs) 

, míg az alsó (piros) görbe a koherens (τ=0,5ns)  esetben kapható konverziót.  
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1.5. ábra Numerikus megoldás az inverzió-
sűrűség bekapcsolási változására (pumpálási 
arány: W=0,7). 

1.6. ábra Numerikus megoldás a 
fotonsűrűség bekapcsolási változására 
(pumpálási arány: W=0,7). 
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1.7. ábra Időfüggő gerjesztés nélküli egyen-
letrendszer bekapcsolt állapothoz tartozó 
megoldása a fókuszpont környezetében. 
Számítási  időtartomány: 0..0,009s.  
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1.8. ábra Időfüggő, nemautonóm rendszer 
megoldása m=25%-os visszacsatolási mo-
dulációs mélység esetén. A fázisportrén 
határciklus látható. 
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1.10. ábra Időfüggő, nemautonóm rendszer 
megoldása 35%-os visszacsatolási modulá-
ciós mélység esetén. A fázisportrén az első 
perióduskettőző bifurkáció látható. 

1.9. ábra Időfüggő rendszer megoldása az 
inverziósűrűségre 35%-os visszacsatolási 
modulációs mélység esetén. Hasonló perió-
duskettőző bifurkáció kapható a 
fotonsűrűségre is. (1.10. ábra) 
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A fotonsűrűség vagy az inverziósűrűség amplitúdóértékeit a pumplézer moduláló 
amplitúdójának függvényében ábrázolva, a klasszikus [Gleick, 1999] villás 
szerkezetű bifurkációs diagrammot kaptam, melyet az 1.13. ábrán mutatok be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13. ábra Nd:YVO4 lézer bifurkációs diagrammja, 0,7-es optikai pumpálás esetén, a 
pumpmoduláció amplitúdójának függvényében.  

T1/4: Felismertem és igazoltam, hogy a szilárdtestlézerek zajcsökkentésére 
tervezhető optoelektronikai visszacsatolás, mint pumpáló jel moduláció je-
lentősen befolyásolja a lézer dinamikus viselkedését. Ennek keretében 
Nd:YVO4 esetében numerikusan megoldottam a pumpáló jel modulációja 
által gerjesztett nemautonóm, nemlienáris differenciálegyenlet-rendszerként 
leírható sebesség-egyenleteket. Az egyenletrendszer különböző visszacsato-
lás erősségekre történő megoldásával meghatároztam az inverziósűrűség és 
fotonsűrűség kaotikus viselkedéshez vezető bifurkációs sorozatát. A perió-
duskettőző bifurkációk számos esetét, illetve a kaotikus eredményt is mind 
időtartományban mind pedig fázisportrén ábrázoltam. ([Csörnyei, 2007b], 
[Csörnyei, 2007d]) 
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1.11. ábra Az inverziósűrűség kaotikus 
menete m=94% esetén. 

1.12. ábra Fázisportré a 94%-os moduláci-
ós mélység esetén kialakuló kaotikus meg-
oldásról. 
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Optikai-mikrohullámú interferométer vagy szűrő zajcsökkentési célra történő 
tervezése során, további megfontolást igényel, amennyiben van döntési lehetőség, 
hogy koherens vagy inkoherens struktúrát alkalmazzunk-e. Az inkoherens rendszer 
megvalósítása és üzemeltetése robosztussága miatt egyszerűbb, azonban nem 
minden esetben nyílik lehetőség az általa felkínált egyszerűbb megoldás választására. 
A koherens és inkoherens működési módok között a lézer vonalszélességével 
fordítottan arányos koherencia idő és az interferométer τ késleltetési időkülönbsége 
között fennáló arány dönt. Irodalmi hivatkozások [Armstrong, 1966], [Moslehi, 
1986], [Capmany, 2000], valamint eddigi számítási eredményeim alapján egyértelmű, 
hogy inkoherens esetben, bár a megvalósítás egyszerűbb, a fáziszaj-intenzitászaj 
konverzió sokkal (20-30dB) jelentősebb a koherens rendszerben megfigyelhető 
értéknél. 

E legutóbbi megfontolások alapján általános kijelentés tehető a különböző 
lézertípusok zajcsökkentő rendszereinek koherencia viszonyaira. 

Először megállapítható tehát, hogy DFB lézerek esetén, azok tipikusan viszonylag 
alacsony relatív intenzitás zaja (<-135dB/Hz) miatt kizárólag koherens 
zajcsökkentő rendszer használható. Ellenkező esetben a zajcsökkentésre szánt 
rendszer által bevitt zaj további zajnövekményt okoz, és a kívánt javító hatás helyett 
romlás következik be. 

Fabry-Perot lézerdiódák esetében azonban a relaxációs oszcilláció környezetében 
mérhető tipikusan viszonylag magas RIN érték ( <-110dB/Hz) miatt mind 
koherens mind pedig inkoherens, vagy az inkoherencia határán működő 
struktúrával zajcsökkentés érhető el.  

 

3. téziscsoport: Félvezető lézerek relatív intenzitászajának csökkentése 
transzverzális optikai szűrők segítségével 

 

Ebben a téziscsoportban új elgondolásként optikai transzverzális szűrőket javasolok 
UMZI helyett zajcsökkentésre. A működőképesség alátámasztására ebben az 
esetben is szükséges a fáziszaj-intenzitászaj konverzió számítással történő 
jellemzése, majd pedig a zajcsökkentés mértékének bemutatása. Annak érdekében 
tehát, hogy transzverzális szűrőt használhassak intenzitászaj csökkentésre, ismerni  

T2/2: Általánosan használható felső becslést adtam Fabry-Perot és DFB 
lézerekre, különböző vonalszélességek esetén a zajcsökkentésre használha-
tó interferométer késleltetési időkülönbségére. ([Csörnyei, 2007a])  

T2/3: A számítógépes szimulációs és mérési eredményekkel alátámasztott 
számításaim alapján felismertem, hogy DFB lézerek esetén kizárólag kohe-
rens rendszer alkalmazható zajcsökkentési célra, míg Fabry-Perot lézerdió-
dák használatakor tervezési megfontolás kérdése a koherens vagy inkohe-
rens megoldás választása. ([Csörnyei, 2007a]) 
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A 2/1 altézis eredményeit felhasználva kiszámítottam a gyakorlatban előforduló 
lézer vonalszélességek és interferométer késleltetésiidő-különbségek számos 
kombinációjára az aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer (UMZI) kimenetén 
az optikai vivő frekvenciájára eső fáziszaj eredetű intenzitászaj konverzió értékét. 
Ezeket az adatokat a két lézertípus esetén tipikusnak mondható relatív intenzitászaj 
(RIN) értékekkel összehasonlítva felső becslést adtam az adott lézer típusokhoz 
zajcsökkentési céllal tervezhető UMZI alapú zajcsökkentő struktúra késleltetésiidő-
késleltetésére. A különböző vonalszélesség és késleltetés különbség párokra 
meghatározott kimeneti zajszinteket a 2.6. ábrán mutatom be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2/1: Kísérleti vizsgálatokkal igazoltam, hogy az aszimmetrikus Mach-
Zehnder interferométer alkalmas félvezető lézerek relatív intenzitászajának 
csökkentésére, és így egyszerű megoldást jelent rövid távú, segédvivő 
multiplexált fénytávközlő rendszerek zajának csökkentésére. A működési 
feltételek optimalizálása érdekében, megvizsgáltam a struktúra fáziszaj-
intenzitászaj konverzióját, fáziszajt és fehér amplitúdózaj eredetű intenzi-
tászajt egyaránt tartalmazó bemeneti jelet feltételezve. A számítások ered-
ményeként zárt formában meghatároztam az interferométer kimeneti jelé-
nek teljesítménysűrűség-spektrumát, melyben elkülöníthetőek a bemenő 
jel fáziszajából illetve intezitászajából átalakult összetevők. A számításokat 
számítógépes szimulációs eljárással és megvalósított zajcsökkentő struktú-
rán mért eredmények bemutatásával egészítettem ki és támasztottam alá. 
Megmutattam továbbá, hogy sávhatárolt fehér amplitúdózaj eredetű inten-
zitászajjal terhelt bemeneti jel esetében a kimeneten számítható intenzitás-
zaj visszavezethető a fehér zaj esetére zárt alakban levezetett összefüggés-
re. ([Csörnyei, 2005b], [Csörnyei, 2005f], [Csörnyei, 2006b], [Csörnyei, 
2007a])  
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2.6. ábra A lézer fáziszajából a UMZI kimenetén megjelenő intenzitászaj szintje különbö-
ző vonalszélességek és késleltetési különbségek esetén, az optikai vivőtől számított 0Hz 
frekvencián. Bejelöltem a legelterjedtebb FP és DFB lézerekre jellemző RIN szinteket 

(RINFP≈-110dB/Hz, RINDFB≈-140dB/Hz). Tipikus RIN értékek esetén a határvona-
laktól balra biztosan lehetséges zajcsökkentés. 
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Számítógépes kísérletezésemből egyértelműen kiderült, hogy az egyenletrendszer 
bizonyos paraméterét változtatva a megoldásfüggvények perióduskettőző 
bifurkációkon mennek keresztül, mígnem előre teljesen megjósolhatatlan módon 
változó jelet adnak. Az említett bifurkációkat mind közvetlenül a megoldások 
időbeli alakulásában, mind pedig azok fázisportréján egyértelműen azonosítottam. 
Az irodalomban [Tél, 2002], [Gleick, 1999] közismert tény, hogy a bifurkáció 
sorozat az egyik lehetséges útat jelenti a káosz felé. Az általam kaotikusnak 
elfogadott állapot teljesen megfelel a fent hivatkozott irodalomban található hasonló 
ábrázolásoknak, az időfüggvényben semmiféle periodicitás nem található, maga a jel 
nem előrejelezhető, illetve a fázissíkon ábrázolva a zajjal ellentétben minden esetben 
az attraktor által körülhatárolt területen belül marad a trajektória. Mindezen 
ismeretek birtokában, kellően alátámasztottnak látom a „kaotikus viselkedés” 
kifejezés használatát az általam vizsgált rendszer esetén. 

Számítógépes kísérletezésem egyik eredménye tehát, hogy mikrocsip méretű 
Nd:YVO4 szilárdtestlézerek esetén viszonylag alacsony (35%) modulációs mélységre 
van szükség a bifurkálódás és a kaotikus üzem beindulásához. Az irodalmi adatok 
alapján [Luo, 1998], [Klische, 1984], [Arecchi,1982] más szilárdtestlézereknél 
nagyobb modulációs mélységek esetén (pl.: 85%) lépett fel a perióduskettőzés, 
illetve a káosz jelensége. Vizsgálatom eredményeként kimondható tehát, mikrocsip 
méretű Nd:YVO4 szilárdtestézer esetén a perióduskettőző bifurkációk sora már 
35%-os modulációs mélységek esetén föllép, ezért mind az információ átviteli célú 
pumpálójel modulációs alkalmazások során, mind pedig zajcsökkentő 
optoelektronikai rendszer tervezésekor ennél kisebb modulációs mélységet kell 
alkalmazni a kaotikus üzem elkerüléséhez, illetve az ezzel járó zavaró kaotikus 
spektrális komponensek kivédése érdekében. 

A bifurkációs viselkedés határát jelentő modulációs mélység ismeretében 
meghatározható a visszacsatoló körben alkalmazható maximális erősítés értéke is, 
így erősítés határt szabhatok a kaotikus üzem elkerüléséhez, mely a helyes gyakorlati 
tervezést nagyban segítheti.  

 

T1/5: A lézer nemautonóm sebességegyenleteinek megoldása során kimu-
tattam, hogy Nd:YVO4 esetén már 35%-os modulációs mélység esetén 
bifurkálódásba kezdenek a lézert leíró nemlineáris differeniálegyenlet-
rendszer megoldásai. E számításokkal tehát határt adtam a visszacsatoló 
kör által létrehozandó maximális modulációs mélységre. Az eredmények 
igazolták, hogy a optoelektronikai visszacsatolás során a nemkívánt kaoti-
kus működést előidéző modulációs mélység a megfelelő zajcsökkentéshez 
szükséges modulációs mélységgel egy nagyságrendben van, tehát ilyen 
rendszer tervezése során szükséges annak dinamikus ellenőrzése is. Először 
vizsgáltam a kaotikus jelenség fellépésének lehetőségét optoelektronikai 
visszacsatolás segítségével csökkentett zajú szilárdtestlézer esetén. 
([Csörnyei, 2007d]) 
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2. téziscsoport: Félvezető lézerek relatív intenzitászajának csökkentése 
aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer segítségével 

 

Kísérletileg igazoltam, hogy a 2.1. ábrán látható aszimmetrikus Mach-Zehnder 
interferométer elsősorban félvezető lézerek esetében zajcsökkentő struktúraként 
alkalmazható. A működési feltételek optimalizálása érdekében, megvizsgáltam a 
struktúra fáziszaj-intenzitászaj konverzióját, melyhez kiindulásként egy az 
irodalomban talált számítást [Armstrong, 1966] használtam föl, mely azonban az 
interferométer bemenetén csak fáziszajjal terhelt jelet vett figyelembe. Ezzel 
szemben az általam részletesen közölt számítás fáziszajt és intenzitászajt egyaránt 
tartalmazó bemeneti jelet feltételezett. Megvizsgáltam a fáziszaj-intenzitászaj 
konverziót a bemenő jelet terhelő fehér amplitúdózaj és sávhatárolt fehér 
amplitúdózaj esetén is. 

2.1. ábra Az aszimmetrikus Mach-Zehnder interferométer (Unbalanced Mach-Zehnder 
Interferometer) az ábra A és B pontja között látható. A mérési összeállításban az 

interferométert elhagyó lézer (LD) jel fotodiódával (PD) detektálva spektrumanalizátoron 
(SA) vizsgálható. 

Számításaim egyik fontos eredménye a fáziszajt és fehér amplitúdózaj eredetű 
intenzitászajt egyaránt tartalmazó bemeneti jellel meghajtott azimmetrikus Mach-
Zehnder interferométer kimeneti teljesítményspektruma, melynek segítségével teljes 
képet kaptam az interferométerben lejátszódó zajkonverzió mértékéről. A képletben 
δa vonalszélesség, σ a zaj szórása, τ az interferométer késleltetési különbsége. 

A kimeneti spektrális teljesítménysűrűség számítással történő meghatározásával 
sikerült pontosan meghatározni a fáziszaj és intenzitászaj eredetű kimeneti 
összetevők arányáz. Megmutattam továbbá, hogy sávhatárolt fehér amplitúdózaj 
eredetű intenzitászajjal terhelt bemeneti jel esetében a kimeneten számítható 
intenzitászaj visszavezethető a fehér zaj esetére zárt alakban levezetett 
összefüggésre. A fenti számítási eredmény alapján lehetővé vált az aszimmetrikus 
Mach-Zehnder interferométer mint zajcsökkentő struktúra tervezési eljárásának 
kidolgozása, mivel segítségével különválasztható a fáziszaj eredetű és az 
intenzitászaj eredetű kimeneti intenzitászaj. 2.2. és 2.3. ábrák a kimeneti 
teljesítménysűrűséget ábrázolják egy-egy tipikus koherens és inkoherens esetre. 
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Az eredményekből egyértelműen meghatározható, hogy adott lézer vonalszélesség 
és interferométer úthosszkülönbség esetén mely frekvenciákon valósítható meg 
zajcsökkentés, vagyis hogy megyik az az alsó határfrekvencia ami fölött a fáziszaj 
eredetű kimeneti intenzitászaj a lézer eredeti intenzitászaja alá esik. Fontos továbbá 
a koherens és inkoherens struktúra kimenetén megjelenő zajszintek közötti jelentős 
különbség. 

A számításokat számítógépes szimulációk végzésével verifikáltam (2.4. ábra). A 
számítással és számítógépes szimulációs eljárással elért eredményeket, megvalósított 
zajcsökkentő struktúrán mért eredmények bemutatásával egészítettem ki és 
támasztottam alá (2.5. ábra). A 2.5. ábrán látható eredmény jó egyezést mutat a 
2.3 .ábrán számított értékekkel, ami a következő altézis kimondását engedi meg. 

 Frekvencia, Hz 

S
, 
d
B
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S
, 
d
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2.3. ábra Kimeneti spektrum  20MHz vonal-
szélességű, FP lézer (RIN=-110dB/Hz ) és 
5ns késleltetés-különbségű UMZI esetén. A 
kék görbe a fáziszaj nélküli, a bemeneten 
csak intenzitászajt feltételező esetet mutatja, 
a zöld görbe a fáziszajból kialakuló intenzi-
tászajt adja. Az eredő a vörös görbe.  

2.2. ábra Kimeneti spektrum  2MHz vonal-
szélességű, DFB lézer (RIN=-140dB/Hz ) 
és 1ns késleltetés-különbségű UMZI esetén. 
A kék görbe a fáziszaj nélküli, a bemeneten 
csak intenzitászajt feltételező esetet mutatja, 
a zöld görbe a fáziszajból kialakuló intenzi-
tászajt adja. Az eredő a vörös görbe.  

 

Frekvencia (GHz) 

dB/Hz 

-60 

-100 

-120 

 

-140 

 

-160 

 

4 

 

0 

 
8 

 
12 

 
16 

 
20 

 
28 

 
32 

 

-80 

24 

2.5. ábra Mért zajcsökkentés. A) FP lézer 
RIN. B) az UMZI segítségével megvalósított 
zajcsökkentés. C) a mérőrendszer zaja.  

2.4. ábra A 2.2. ábrán bemutatott számított 
eredmény VPI szimulátorral elvégzett ellen-
őrzése. 


