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1. Bevezetés 
 

Az utóbbi évtizedben a fotonikus kristály típusú szerkezetek kutatása a tudomány 

több területén is a figyelem középpontjába került. A fizika és információtechnológia az 

optikai számítógépek aktív elemeinek potenciális alkotóanyagát látja benne, ezzel 

párhuzamosan egyre több élőlényről derül ki, hogy valamilyen evolúciós hatás következtében 

fotonikus kristály jellegű szerkezeteket fejlesztett ki. Kézenfekvő ezeket az élőlényeket úgy 

tekinteni, mint inspirációs forrásokat, fotonikus szerkezeteik működésének megértése számos 

ponton segítheti a mérnöki fejlesztés haladását. 

Érdemes megemlíteni, hogy a mások, valamint az általam vizsgált biológiai eredetű 

fotonikus szerkezetek rendszerint az élőlény (egyed) és a faj szempontjából meghatározó 

életfunkciókban vannak hatással, mint a szaporodás és a rejtőzködés. Ezért erős szelekciós 

nyomásnak voltak kitéve az evolúció évmilliói alatt, így joggal feltételezhető, hogy sok millió 

mérnökórának megfelelő optimalizációs munka fekszik bennük, amelyet kár lenne 

kihasználatlanul hagyni a mesterséges fotonikus szerkezetek tervezése során. 

A dolgozatban bemutatott vizsgálatok a fizika és biológia területét hozzák egymáshoz 

közelebb: fizikai mérési módszereket (SEM/FIB, TEM, mikrospektrométer, spektro-

goniométeres mérések, termikus mérések) alkalmaznak biológiai eredetű minták elemzésére, 

így keresik az összefüggéseket a szerkezet, tulajdonság és funkció között. Az eredmények 

felhasználását tekintve profitál mindkét terület: az anyagtudomány az „ingyen” előállt minta 

mérési lehetőségéhez jut, a biológusok pedig a tanulmányozott élőlények elterjedésével, 

életmódjával és fejlődésével kapcsolatos kérdésekre kaphatnak választ. 

 A dolgozatban igyekeztem megfelelően bevezetni a határterület műveléséhez 

szükséges alapvető ismereteket, mielőtt következne a saját eredmények bemutatása. 
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A második fejezetben a fotonikus tiltott sáv megjelenésének elméleti leírása után 

összefoglalom a fotonikus kristályok néhány használatos előállítási módszerét, és rövid 

ízelítőt adok a lehetséges alkalmazásokból. 

 A harmadik fejezet kitekintést ad, bemutatok néhány, természetben kialakult 

fotonikus szerkezetet a kőzetek és az állatok világából. 

Mivel fizikus körökben szokatlan lehet a választott tematika, a 4. fejezetben külön a 

lepkék leírásával foglalkozom a biológia irányából közelítve. 

Az 5. fejezet ismerteti az alkalmazott képalkotó, különböző optikai, spektroszkópiai 

és termikus vizsgálati módszereket. 

Az ezt követő három fejezet az eredményeket tartalmazza. Az első fejezet két közeli 

rokonságban álló boglárkalepke faj (ún. testvérfajok) elemzésével ismerteti a szárnyon 

található szerkezet, szín és a hőháztartás összefüggését. A második ugyanazon lepke két 

oldalán hasonló, de egyedi módon felépülő fotonikus kristályszerkezet teljesen eltérő 

megnyilvánulási formáját és ennek funkcióját tárja fel. A harmadik témája eltér az előzőektől, 

egy növény, a havasi gyopár fellevelein található fehér szőrös réteget alkotó szálacskák 

szerkezete és a növény UV sugárzás elleni védekezése közötti kapcsolatot mutatja be. 

A 6., 7., és 8. fejezetek végén megfogalmazom a kapcsolódó tézispontokat, és ezek a 

dolgozat végén külön is szerepelnek. Befejezésül közlöm a publikációim aktuális listáját, 

majd felsorolom a dolgozat elkészítése során felhasznált könyvészeti anyagokat. 

Munkám anyagi hátterét az EU6 BIOPHOT NEST „Complexity and evolution of 

photonic nanostructures in bio-organisms: templates for material sciences” (2005-2008) 

című, és az OTKA T042972 „Összehasonlító fiziomorfológiai és termikus vizsgálatok 

boglárkalepke-félék monofiletikus és nem monofiletikus fajcsoportjainak pikkelyein, különös 

tekintettel a diszkoloráció konvergens jelenségére” (2003-2006) című projektek, valamint a 

Magyar Tudományos Akadémia (fiatal kutatói állás) biztosították. 
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Kutatásainkhoz a lepkék a Magyar Természettudományi Múzeum lepkegyűjteményéből 

származnak. 

A dolgozatban a saját cikkekre való hivatkozást [D1], [D2], stb., a tézispontokhoz felhasznált 

hivatkozásokat [T1], [T2], stb. jelölöm, és a cikkek felsorolása a 97. oldalon található. Mások 

munkáira való hivatkozásokat az irodalomjegyzék tartalmazza (104. oldal) és [1], [2] stb. 

jelöléssel szerepelnek. 
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2. Elméleti alapok 

2.1. A fotonikus kristály fogalma 

 

 Fotonikus kristály alatt olyan kompozit jellegű anyagokat értünk, amelyekre jellemző, 

hogy a kompozit optikai tulajdonságai (dielektromos állandói) periodikusan változnak a 

térben [1]. Ennek legegyszerűbb megvalósítási formája a Bragg-reflektor, vagy más szóval az 

egydimenziós (1D) fotonikus kristály (2.1.a. ábra). Míg a Bragg-reflektor régóta ismert a 

fizikában, a két- és háromdimenziós fotonikus kristályokra irányuló kutatás az 1980-as évek 

végén indult Yablonovitch [2] és John [3] munkái nyomán. 

 

 

 

 

2.1. ábra Egy, két és három dimenzióban periódusos szerkezetek.                                                                   

A fehér és szürke tartományok törésmutatója eltérő. 

 

 A szilárdtestek sávszerkezetéből ismert, az elektronok lehetséges energiájában 

előforduló tiltott sávhoz hasonló módon értelmezhető az optikai tiltott sáv. Ez egy adott 

frekvencia és a hozzá tartozó hullámszámvektor optikai diszperziós relációjára vonatkozik. 

Amint az elektronok energiája és impulzusa a kvantummechanikában tárgyalható a 

Schrödinger-egyenlet segítségével, a fotonok frekvenciája és hullámszámvektora leírható a 

Maxwell egyenletekből származtatható elektromágneses hullámegyenlettel. 1987-ben 

Yablonovitch [2, 4] alkalmazta először az elektromágneses hullámokra a szilárdtestfizikából 

kölcsönzött elemi cella, reciprok rács, Brillouin-zóna [5] fogalmakat. A fotonikus kristály 

elemi cellájának mérete nem összemérhető az atomi kristályszerkezetével, hanem egy, a 
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dielektromos állandóban nanoskálán (látható fény esetében a 100 nm-es skálán) periodicitást 

mutató struktúrának méretével egyenlő. Megfelelően megválasztva a méreteket és a 

dielektromos állandókat, bizonyos energiájú fény nem terjedhet az adott anyagban. Ha ez 

csak bizonyos, sajátos terjedési irányokra igaz, akkor részleges, ha minden irányra igaz, 

akkor teljes fotonikus tiltott sávról beszélünk. Ha egy fotonikus kristályban olyan részeket 

akarunk létrehozni, amelyek más tiltott sávot mutatnak valamilyen frekvenciára, azt 

rácshibák, egyenetlenségek beiktatásával tudjuk megtenni. Így például a „hibákat” sorba 

fűzve kívánság szerint lehetőség nyílik a fény útjának változtatására. 

 Kísérletek folynak fémes alapú fotonikus szerkezetek előállítására is [6], ám a jelen 

dolgozatban tárgyalt biológiai eredetű minták jellege nem indokolja ezek leírását, tehát 

kizárólag nemfémes anyagok kerülnek tárgyalásra. 

 A következőkben az elmélet leírása J. D. Joannopoulos [7] gondolatmenetét követi. 

Az irodalomban az összefüggések részletes levezetése is megtalálható, itt csak a fontosabb 

lépéseket ismertetem. 

 Mivel elektromágneses hullám terjedését vizsgáljuk, kiindulhatunk a Maxwell-

egyenletekből, a következő egyszerűsítésekkel: 

- a térerősség legyen annyira kicsi, hogy a nemlineáris hatásokat elhanyagolhassuk, 

- az anyag legyen izotróp, a dielektromos állandó legyen skalárként írható, 

- a dielektromos állandó ne legyen frekvenciafüggő, 

- legyen kis veszteségű a dielektrikum, vagyis a dielektromos állandó legyen valósnak 

tekinthető. 

 Hogy a számítások bizonyos részei egyszerűek legyenek, a mágneses térerősséget 

(  rH ) fogjuk használni [8]. A Maxwell-egyenletekből az elektromos térerősség 

kiküszöbölésével felírható: 
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        (1.) 

ahol  r  a helytől függő dielektromos állandó,   az elektromágneses hullám frekvenciája, c 

a vákuumbeli fénysebesség. 

Bevezetve a   operátort: 

   







 rH
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1      (2.) 

az (1.) egyenlet felírható mint egy sajátérték egyenlet: 

   rHH
2









c
r        (3.) 

melyben  rH  a sajátvektor, és 
2









c
  a sajátérték. 

Ha az  r  dielektromos állandó periodikus, (amit a fotonikus kristály meghatározásánál 

feltételeztünk) a sajátvektort is periodikus alakban keressük [9]. k hullámszámvektorral 

felírva: 

     rurH k
rk

k
 ie         (4.) 

ahol az  ruk  függvény a dielektromos állandó periodicitását követi. 

 Tekintsük a legegyszerűbb esetet, periodicitást egy dimenzióban. Az ilyen, különböző 

dielektromos állandójú rétegek ismétléséből felépített szerkezet (2.2. ábra) jól ismert az 

optikából, ahol a határfelületeken történő többszörös visszaverődések elemzésével írják le 

[10]. A következőkben ezt a rendszert az optikai sávszerkezet szerint tárgyaljuk. 

 

 

 

 

2.2. ábra z irányban periodikus réteges szerkezet a rácsállandóval 
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 Mivel xy síkban az anyag homogén, itt a hullámszámvektor jelölhető mint ||k , a 

távolság mint  , erre merőlegesen a hullámszámvektor zk , a távolság z. A mágneses 

térerősség vektorra a periodikus rácsban a hullámegyenlet megoldásaként felírható Bloch-

függvényt a következő formában kapjuk [8]: 

   zee
z

z

z kn
ziki

kn ||

||

|| ,,,, k
k

k urH       (5.) 

Az  zu  függvény z-ben periodikus, vagyis    Rzz  uu  ahol R egész számú többszöröse 

az a rácsállandónak. 

Mivel a kristály xy síkban szabadon eltolható, ||k  bármilyen értéket felvehet. A primitív 

rácsvektor zaˆ , a reciprok rács vektor z
a

ˆ2






  , tehát a reciprok térben 

a
2  egész számú 

többszörösei nem elkülöníthetők. Így az első Brillouin-zóna határai: 

a
k

a z


       (6.) 

 Legyen a fény terjedése merőleges a rétegekre. Ekkor 0|| k , zk  helyett elég a k 

használata. A k minden értéke meghatároz egy  kn  frekvenciájú állapotot és egy  rH kn ,  

sajátvektort. Az n mutatja, hogy hányadik Brillouin-zónában vizsgáljuk az   változását. 

Példaként tekintsük három esetben az  kn  függvényt (2.3. ábra). 

A 2.3.a. ábrán az anyag teljesen homogén (tömbi GaAs, melyre 13r ), a bevezetett 

rácsállandó csak virtuálisként értelmezhető. A 2.3.b. esetben a dielektromos állandók között 

(GaAs és GaAlAs ( 12r ) rétegek ismétlődése) van egy kis eltérés, és ez oda vezet, hogy a 

diagrammon a frekvencia folyamatos növekedésében szakadás lép fel, az ide eső 

frekvenciákkal jellemzett módusok hiányoznak. Az ilyen frekvenciájú fény nem terjedhet a 

szerkezetben. Ezt fotonikus tiltott sávnak nevezzük. Ha a dielektromos állandók eltérését 

növeljük, (GaAs és levegő rétegei) a tiltott sáv szélessége is növekszik (2.3.c. ábra). 
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2.3. ábra A 2.2. ábra szerinti elrendezés sávszerkezete különböző anyagi minőségű rétegek esetén. 

A tengelyeken normalizált hullámszámvektor és normalizált frekvencia szerepel. 

a.) folyamatos GaAs, b.) GaAs és GaAlAs rétegek, c.) GaAs és levegő rétegek. [11] 

 

 A tiltott sáv kialakulásának megértéséhez tekintsük a közvetlenül a tiltott sáv alatt és 

fölött levő módusokat, és a 2.3.b. ábra szerinti szerkezetet. Az első Brillouin-zóna határán 

(
a

k 
 ) a módusok 2a hullámhosszú állóhullámok [12]. Ilyen állóhullámot két lehetséges 

módon tudunk elhelyezni a kristályban. A csomópontokat tehetjük a kicsi vagy a nagy relatív 

dielektromos állandójú réteg közepére. (2.4. ábra) Mivel az alacsony frekvenciájú (tiltott sáv 

alatt levő) módusok az energiájukat a nagyobb dielektromos állandójú részekbe sűrítik és 

fordítva, megtörténik egy szétválás, ami tiltott sávként jelentkezik. A közvetlenül a tiltott sáv 

alatt levő módusok energiája az 13r -as dielektromos állandóval rendelkező rétegben, a 

tiltott sáv fölöttieké az 12r -es dielektromos állandóval rendelkező rétegben összpontosul. 

Így a tiltott sáv meghatároz egy alacsonyabb és egy magasabb frekvenciákkal rendelkező 

tartományt, amelyekre különböző dielektromos állandó jellemző. A kis-ε tartomány gyakran 

levegő, ezért a tiltott sáv fölötti sávot levegő sávnak, az alatta levőt dielektrikum sávnak 

nevezhetjük, hasonló módon, mint a félvezetők vezetési és vegyérték sávja. 
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2.4. ábra A 2.3.b. ábra szerinti sávszerkezethez rendelhető módusok ábrázolása. 

Az elektromos tér (a.) és energia (b.) eloszlása az n=1 sáv tetején. 

Az elektromos tér (c.) és energia (d.) eloszlása az n=2 sáv alján. 

 

 A tiltott sávba eső frekvenciával nincs terjedő módus a kristályban. Ha egy ilyen 

frekvenciájú hullámot bocsátunk a kristályra, annak amplitúdója exponenciálisan csökken a 

következő összefüggés szerint [13] 

    zikz eze  urH      (7.) 

Ezek lecsengő (evaneszcens) hullámok. Az egyenletben a ik   komplex hullámvektor 

szerepel. A   elnyelési tényező viselkedésének vizsgálatára tekintsük a 2.3.c. ábrát ahol a 

levegő sávban ( 2n ) a tiltott sáv közelében fejtsük sorba az  kn  függvényt: 

  ...
2
1 2

2

2

22 





 










 












a
k

ka
k

ka
k     (8.) 

A k páratlan hatványai nem szerepelhetnek (mivel kötelezően    kk nn  , az idő 

visszafordíthatósági szimmetria miatt [14]), így a 

   2
2

22 k
a

k
a

k 





 






 





     (9.) 

kifejezés írható. Kevéssel a tiltott sáv felső határa fölött 0 , tehát k  valós, vagyis 

0 , ami megfelel a levegő sávban való terjedésnek. A tiltott sáv felső határa alatt, tehát a 

tiltott sávban 0  tehát k  képzetes. Ez okozza a tiltott sávban a módusok exponenciális 

csökkenését. 

 Egy tökéletes és végtelen kiterjedésű kristályban az elhaló módusokat nem lehet 

gerjeszteni, de egy hibahely vagy él képes lehet fenntartani ezeket a módusokat is. 
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Ökölszabályként fogadjuk el, hogy az állapotok sokkal erősebben lokalizálhatók hibahelyre a 

tiltott sáv közepén mint a sáv szélei felé. 

 Idáig a multirétegre merőleges terjedéssel foglalkoztunk. A 2.2. ábrának megfelelő 

fotonikus kristály sávszerkezetét az y és z irányú terjedésre vonatkozóan a 2.5. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

 

2.5. ábra A 2.2. ábra szerinti multiréteg sávszerkezete. A tengelyeken normalizált hullámszámvektor és 

normalizált frekvencia szerepel. Balra a z irányú terjedés esetén van tiltott sáv, 

jobbra az y irányú terjedés (egyenértékű az x iránnyal) esetén nincs tiltott sáv. 

A piros és kék szín jelöli a polarizáltság irányát. [15] 

 

Látható, hogy y (vagy az egyenértékű x) irányú terjedésre nincsen tiltott sáv. Ez érvényes 

minden multirétegre, mivel ebben a síkban nincsen periodicitás amin a hullám koherensen 

szóródhatna. A másik megfigyelhető jellemző, a degeneráció felhasadása. A z irányú terjedés 

esetén az elektromos térerősség vektor az xy síkban van, ami forgási szimmetriával 

rendelkezik, így a z irányú módusok degeneráltak. Az y irányú terjedés esetén viszont az 

elektromos térerősség vektor lehet az x irányban vagy az yz síkban, amelyek nem 

felcserélhetőek, tehát különböző frekvenciák jelennek meg. Az x irányban polarizált módus 

frekvenciája alacsonyabb mint az yz síkban polarizálté. Ez annak tulajdonítható, hogy az x 

irányban a térerősség vektor tartózkodhat egy folyamatos nagy-ε rétegben (alacsony 

frekvencia), míg yz síkban váltakozó nagy-ε és kis-ε rétegeket fog metszeni (magasabb 

frekvencia). 
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 A 2.5. ábrán megfigyelhető egy másik, minden fotonikus kristályra vonatkozó 

jellemző: alacsony frekvenciákon  kn  lineáris. Ebben a tartományban a fény 

hullámhosszához képest az eltérő dielektromos állandójú részek méretei eltörpülnek, a 

terjedésre egy átlagos dielektromos állandó számítható. Anizotrópia esetén a különböző 

irányokra más-más átlagos dielektromos állandót kapunk. 

 Új tulajdonságok jelennek meg, ha a szerkezetben hibákat hozunk létre. Egyszerű 

hiba lehet egy multirétegben, ha az egyik réteg vastagságát megváltoztatjuk (2.6. ábra). A 

tiltott sávban nem lehetnek terjedő módusok, viszont a hiba lehetővé teszi lokalizált módus 

létezését, amely a hiba két oldalán található tökéletes kristályban elhaló módusként fog 

viselkedni. Így azt a hatást értük el, mintha két tükörrel zártuk volna közre a fényt. 

 

 

2.6. ábra Az egyik réteg vastagságának növelésével létrehozott hiba multirétegben. 

A lokalizált módus jobbra és balra nem terjed, lecsengő módusként viselkedik. 

 

Mivel a tükrök közötti távolság a fény hullámhosszának tartományába esik, a bezárt módusok 

kvantáltak lesznek, hasonlóan a kvantummechanikából ismert dobozba zárt részecske 

esetével. A tiltott sávban egyetlen módust megengedve Fabry-Perot sávszűrőt kapunk. Az 

ilyen szűrő a dielektrikumok viszonylag kis veszteségének köszönhetően, látható 

tartományban is működhet. 

 Felületi állapotokat hozhatunk létre, ha a legkülső, a levegővel érintkező réteg 

vastagságát változtatjuk. (2.7. ábra) 

 

 

2.7. ábra Felületen, a legfelső réteg vastagságának csökkentésével létrehozott hiba. 
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Az előző esettel ellentétben csak a hiba egyik oldalán van tiltott sáv. Ez kiszoríthat a felületre 

bizonyos frekvenciájú módusokat. 

 

 

 

                a.)             b.) 

2.8. ábra Két, gyémánt-szerkezeten alapuló 3D fotonikus kristály felépítése. A szürkével jelölt, 

rácspontokban levő gömbök (bal) illetve a rácspontokat összekötő pálcikák (jobb) és a környezetük eltérő 

törésmutatóval rendelkeznek. 

 

 A jövőbeni gyakorlati alkalmazások szempontjából, és a természetben található 

fotonikus kristályok leírása vonatkozásában is legfontosabbak a három dimenzióban 

rendezett, illetve közelrendezett (quasiordered) szerkezetek. A 2.8. ábra a rendezett 

szerkezetekre mutat két egyszerű példát. Olyan elrendezésekkel foglalkozunk, amelyek csak 

két különböző dielektromos állandójú anyagból épülnek fel. Az optikai viselkedés 

szempontjából nem lényeges ezek abszolút értéke, csak az arányuk: 
kicsi

nagy


 . Általában ha 

ez az arány nagyobb, az nagyobb tiltott sávot eredményez [16]. Viszont háromdimenziós 

(3D) esetben nem egyszerű elérni a teljes tiltott sávot. 

 Az első ilyen tervet [17] a 2.8.a. ábra mutatja, ahol akár levegőben dielektrikum 

gömbök, akár tömbi dielektrikumban levegőbuborékok is alkothatják a kristályt. 

Az első, valóságban is elkészített teljes tiltott sávval (mikrohullámú tartományban) 

rendelkező fotonikus kristály a készítőjéről (E. Yablonovitch [18]) a yablonovit nevet kapta. 

Az előállítás vázlata, és megfelelő méretezéssel az elérhető sávszerkezet a 2.9. ábrán látható. 

Az ábrán a szögek által meghatározott három irányból egy epoxi gyanta tömbbe lyukakat 

fúrtak. Az így elérhető méretek (milliméter nagyságrend) határozzák meg, hogy a tiltott sáv a 

mikrohullámok tartományába essen. 
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2.9. ábra Yablonovit előállítása és a kristály különböző irányaiban számolt sávszerkezete. 

Ha a lyukak sugara = 0,234-szer a rácsállandó, a jobb oldali ábra szerinti sávszerkezet keletkezik. 

 

 Ugyanúgy, mint az egy és kétdimenziós esetben, itt is létrehozhatunk lokalizált 

módusokat hibák beiktatásával. Két egyszerű mód hiba létrehozására, ha az adott pontban a 

dielektrikumot levegőre cseréljük (levegő hiba), vagy dielektrikumot helyezünk egy olyan 

helyre, ahol eddig nem volt (dielektrikum hiba). Ponthiba által létrehozott módus körül a 

kristály minden irányból tiltott sávot mutat arra a frekvenciára, hasonló a helyzet a 

kvantummechanikából ismert dobozba zárt részecske esetéhez. A ponthiba mérete 

meghatározza, hogy a módus frekvenciája mennyire hatoljon be a tiltott sávba (2.10. ábra). 

Eltérően az egy és kétdimenziós esetektől, a hiba mérete meg kell haladjon egy bizonyos 

határértéket ahhoz, hogy lokalizált állapotot hozzon létre [19]. 

 

 

 

 

 

 

2.10. ábra Lokalizált módusok normalizált frekvenciája a hiba méretének függvényében. A hiba térfogata 

is normált,  a hullámhossz a tiltott sávban, n a hiba törésmutatója. 

Pontozottan a mért értékek [19], folytonos vonallal a számított [20] értékek. 
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Vonalhiba beiktatásával egy egyenes mentén kiterjedten jön létre lokalizáció. Ha a kristály 

egy transzlációs vektorával párhuzamosan alakítjuk ki a hibát, ez mint hullámvezető csatorna 

fogja vezetni az elektromágneses hullámokat. Egy ilyen csatorna falai tökéletesen 

visszaverőnek tekinthetők, és szélessége a vezetett hullám hullámhosszával összemérhető. 

2.2. Előállítási módszerek 

 

 Az előállítási technikák az utóbbi 15 évben és napjainkban is rohamosan fejlődnek, az 

egyre nagyobb méretű és alkalmazhatóságukban is jelentős fotonikus kristályokat 

megcélozva. A tiltott sáv frekvenciáját tekintve mára a mikrohullámoktól az UV tartományig 

a teljes spektrum lefedhető. A felhasznált anyagok illeszkednek a frekvenciatartományhoz: 

rádióhullámok esetén fémek, magasabb frekvencián félvezetők, polimerek, üvegek. A kívánt 

cél elérésére gyakran összetett, több lépéses módszert szükséges kifejleszteni. 

Történeti érdekesség, hogy Yablonovitch eljárását, (2.9. ábra) amely egyszerű 

fúrógépen alapul, és az előállítható szerkezet a mikrohullámok tartományában eredményez 

tiltott sávot, kisebb méretek elérésére is alkalmazták, így a tiltott sáv az infravörös 

tartományba tolható. A fúró helyét ionsugaras marás [21] illetve röntgensugaras litográfia 

[22] veheti át (2.11. ábra). 

 

 

 

 

 

 

2.11. ábra Röntgen-sugarak segítségével maszkon keresztül poli(metil-metakrilát)-ba (PMMA) rögzített 

3D szerkezet [22]. 
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A félvezető kristály orientációjától függő szelektív maródási sebességet felhasználva 

hosszúkás csatornák készíthetők. A felületen litográfiás módszerrel előzetesen kialakított 

rendezett kétdimenziós (2D) szerkezet megfelelő elektrolitban anódos marás segítségével 

mélységben meghosszabbítható [23, 24]. 

 

 

 

 

 

 

2.12. ábra Rendezett, a felületre merőleges csatornák alumínium-oxidban. Nem megfelelő paraméterek 

alkalmazása esetén a csatornák vége összekapcsolódhat, elgörbülhet [28]. 

 

Hasonló szerkezet keletkezik sima alumínium felület savas közegű anódos marásakor, (2.12. 

ábra) viszont nem szükséges a felület előzetes mintázása. A lyukak növekedése a felületre 

merőleges és független a kristálytani orientációtól. Az önszerveződően kialakuló lyukak 

háromszögrácsot alkotnak, a rácsállandó és a falvastagság a reakció paramétereinek 

függvényében alakul [25, 26]. Mintázattal ellátott keményebb anyagot maratás előtt az 

alumíniumhoz préselve meghatározhatjuk a kialakuló csatornák eloszlását [27, 28]. Ha a 

növekedés önrendeződés szerint folyik, néhány µm lesz egy domén átmérője, 

polikristályosnak tekinthető a szerkezet, míg előkészített felületből kiindulva nagyobb 

egykristályos réteg is kialakítható. Az alumínium-oxid kis törésmutatója miatt az előbbi 

szerkezetet csak mintának használják, és akár több lépésben átviszik megfelelő törésmutatójú 

anyagba, illetve kiinduló mintázat-meghatározónak használják más nanoméretű szerkezet 

előállításához [29]. 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

2.13. ábra Felületre porlasztással növesztett réteg elvi szerkezete [30] és keresztmetszeti SEM képe [31]. 

 

 Megfelelően mintázott hordozóra porlasztással multiréteg növeszthető úgy, hogy a 

felsőbb rétegek is megőrzik a hordozón meghatározott szerkezet periodikusságát [30, 31]. A 

módszer (autocloning) így alkalmas két- vagy háromdimenziós szerkezet előállítására is. A 

növesztés során a lerakódás, marás és visszaporlódás egyszerre zajlik, ezek együttes hatása 

adja a kialakuló rétegek háromszöges hullámosságát (2.13. ábra). Szimulációk eredménye és 

a gyakorlati tapasztalat is azt mutatja, hogy egy réteg kisebb hibái néhány ránövesztett réteg 

után kiküszöbölődnek. Ez az ún. öngyógyító hatás lehetővé teszi az egyszerű, nagyobb 

felületű és reprodukálható minta-előállítást [32]. A hordozón kialakított változtatható 

periodicitás és a növesztett rétegek vastagságának változtatásával bonyolult szerkezetek is 

készíthetők. 

Nagyon változatos módon állítanak elő a természetes nemesopálhoz hasonló 

szerkezetű, jól rendezett nanoméretű gömbökből álló szerkezeteket. Ezeket mesterséges 

opálnak nevezik. Ha a gömbök közötti teret kitöltik valamilyen anyaggal, és a gömböket 

eltávolítják, inverz opál szerkezet [33, 34, 35] képződik. Opálban a gömböknek nagyobb a 

törésmutatójuk, inverz opálban a gömbök közötti teret kitöltő anyagnak. Alapanyagát 

tekintve leginkább elterjedt a Stöber-szilika, monodiszperz polimer gömbök vagy oxidok 

felhasználása. A gömbökből szuszpenziót képeznek általában vízben vagy alkoholban, ebből 

lehet az egy- vagy többrétegű, legegyszerűbb esetben szorosan illeszkedő réteget egy 
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gondosan tisztított felületre felvinni. A felületre vitel eljárása lehet ülepítés [36], kapilláris 

erők általi rendeződés [37], elektroforézis [38], előzetesen mintázott felületen való folyatás 

vagy arra ülepítés [39], Langmuir-Blodgett módszer [40], felpörgetés [41], stb. 

 

 

 

 

 

 

2.14. ábra 295 nm-es szilika gömbökből alkotott opál (a.), „kifordított”, inverz-opál (b.) réteg [42]. A bal 

felső sarkokban a képek Fourier-transzformáltja látható. 

 

Egy fém-polimerrel (poliferrocenil-szilán) feltöltve szilika gömbök közötti részt és 

elektrokémiai cellába építve elérték, hogy egy vezető szerves oldószeren keresztül, feszültség 

hatására, a gömbök közötti távolság változtatható legyen reverzibilis módon [43]. Az 

elrendezés rendkívüli jelentőségű az új, vékony kijelzők fejlesztésében, mivel a méretváltozás 

miatti visszavert hullámhossz-változással lefedhető mindhárom alapszín (2.15. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15. ábra A mesterséges opál alapú kijelző színe növekvő, volt nagyságrendű feszültség alkalmazására 

vörös felé tolódik [43]. 
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2.3. Alkalmazások 

 

 Az érdekes és különleges tulajdonságokat figyelembe véve, számtalan alkalmazási 

lehetőség adódik az optika és optoelektronika területén. Ezek közül várhatóan azok terjednek 

el, amelyekhez megfelelő áron jól reprodukálható előállítási módot lehet kifejleszteni. A 

következőkben bemutatásra kerülő néhány példa csak ízelítő, az alkalmazások irodalma 

kiterjedt és rohamosan fejlődik. 

Fénykibocsátó eszközök 

A fotonikus kristályokra elsőként Yablonovitch említ alkalmazást 1987-ben [2], a kristály 

egy ponthibáját használja fel mint üregrezonátort, ahol a fény erőteljesen lokalizált. Ez lézer 

rezonátorként működik, és kis méretének köszönhetően várhatóan az integrált optikai 

áramkörökben talál alkalmazásra. Lokalizált módus változatos alakú hibán létrejöhet, egy 

egyszerű eset látható a 2.16. ábrán, ahol GaInAsP-ban tapasztaltak fényerősítést az infravörös 

tartományban [44]. 

Hibamentes 2D fotonikus kristály felületén is létrejöhet lézer-hatás a Brillouin-zóna határain 

kialakuló állóhullámoknak köszönhetően [45, 46]. 

 

 

 

 

 

2.16. ábra Hatszöges rács középről hiányzó lyukkal, amely lézer üregrezonátorként működik. a=515 nm, 

r=180 nm, r’=240 nm. A réteg vastagsága 220 nm [44]. 

 

Félvezető multirétegben kialakított klasszikus VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting 

Laser) egy egyetlen hibával (középső függőleges csatorna hiányzik) rendelkező fotonikus 
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kristályszerkezettel kiegészítve egymódusú lézert alkot (2.17. ábra) [47]. Keresztmetszetében 

a fényvezető szálakhoz hasonló szerkezetet alkalmaznak. 

 

 

 

 

 

 

2.17. ábra Fotonikus kristállyal kiegészített VCSEL szerkezeti felépítése [47]. A felső DBR (distributed 

Bragg-reflektor) legfelső rétegeibe maratják a fotonikus kristályt kialakító függőleges csatornákat. Az 

oxid apertúra az áramsűrűség növelésére szolgál. 

 

Fénykibocsátó diódák hatásfoka növelhető a lehetséges sugárzott módusok számának 

növelésével a vezetett módusok kárára [48]. Ez a felszínen kialakított kétdimenziós fotonikus 

szerkezettel megoldható (2.18. ábra), akár 80%-os hatásfok növekedés is elérhető. A 

megnövekedett felületen a töltéshordozók rekombinációját csökkenteni lehet plazmás kezelés 

segítségével [49]. Egy ilyen szerkezetre az elektromos áramot vezető elektródák kialakítása 

nem egyszerű feladat, ennek elkerülésére a fénykibocsátás gerjesztését elektromos helyett 

optikai pumpálással valósítják meg [50]. 

 

 

 

 

 

 

2.18. ábra Felületkezelt GaInAsP oszlopok. Magasságuk 3 mikron [49]. 
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Hullámvezetők és áramkörök 

2D vagy 3D fotonikus kristályban létrehozott vonalhibák a tiltott sávba eső frekvenciájú fényt 

terjedni engedik. Így ezek a hibák fényvezető csatornának tekinthetők [51]. A csatornák 

lehetnek görbültek vagy elágazóak is [52], [53]. A próbálkozások az egyszerűbb előállítási 

mód miatt leginkább a 2D-ben szerveződő oszlopok, vagy vékonyrétegbe kialakított lyukak 

rendszerére korlátozódnak. Így, az oszlopok (lyukak) elhagyásával vagy méretük 

változtatásával érhető el a kívánt irányú hullámvezetés. Az elektromágneses hullámok 

keltésére szolgáló, felületre integrálható lézerek segítségével, detektorokkal és 

modulátorokkal, illetve kapcsolókkal már áramkörök is építhetők. Ezeknek nagyon fontos 

szerepe lehet napjaink egyre növekvő adatmozgatás és feldolgozási igényét figyelembe véve. 

A fény alapon működtetett áramkörök legnagyobb előnyei a nagyon kicsiny méret, a csekély 

energiafogyasztás és a nagy sebesség. A kapcsolók a klasszikus [54] szimmetrikus Mach-

Zehnder kapcsoló elvén működnek [55], ps alatti kapcsolási idővel (2.19. ábra). 

 

 

 

 

 

 

2.19. ábra Fotonikus kristály alapú szimmetrikus Mach-Zender interferométer fénymikroszkópos (a.) és 

elektronmikroszkópos felvétele. Egy hullámvezető végződése (b.). Két csatorna közötti csatolás (c.) [55]. 

 

Fényvezető szálak 

Egy klasszikus üvegszálban a szál keresztmetszetén sugár irányban változtatott 

törésmutató teljes visszaverődésre kényszeríti a fényt. Többszörös visszaverődések során, a 

fény halad a szál hosszanti irányában, követve annak görbületét. 



 22 

A fotonikus kristályon alapuló szálakat általában a szál hosszán végigfutó 

periodikusan elhelyezett levegő csatornák alkotják. A legnagyobb előnyük a hagyományos 

teljes visszaverődésen alapuló szálakhoz viszonyítva, hogy a fényt fotonikus tiltott sáv 

segítségével vezetik, ami csak nagyon kis veszteségeket és nagyon kis nemlinearitásokat 

okoz. A fény vezetése úgy valósul meg, hogy a fotonikus kristály szerkezetében vonalhibát 

hoznak létre, amelynek mentén lokalizált módusok terjednek. A leginkább elterjedt előállítási 

módszerük a következő: 1mm vastag szilícium-oxid kapilláris csövekből és szálakból 

megfelelő elrendezésű köteget formálnak, amiből kemencén keresztül 2000 fokon kb. 500-

szor vékonyabb szálat húznak [56]. Ezt a szálat üvegcső veheti körül, ami a mechanikai 

szilárdságot növeli. A módszer nagy előnye, hogy könnyen kezelhető elemek 

felhasználásával nyerhetünk a fény hullámhosszának mérettartományába eső szerkezetet. Az 

így előállítható szerkezetek a 2.20. ábrán láthatóak. 

 

 

 

 

 

2.20. ábra Fényvezető szálak szerkezete. [57] 

 

Az első esetben, mivel a központi rész törésmutatója nagyobb, teljes visszaverődéssel is van 

terjedés, míg a második két esetben kizárólag a fotonikus tiltott sávban vannak terjedő 

módusok [58, 59]. Egy előállításában és szerkezetében is eltérő szál a Bragg-tükrözés alapján 

működő Bragg-szál [60], ezt a 2.21. ábrán látható módon váltakozó törésmutatójú 

koncentrikus rétegek alkotják. Az üres központi magnak köszönhetően a veszteségek kicsik, 

így a távközlésben való felhasználás ígéretesnek mutatkozik. 
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2.21. ábra A szál egyes rétegei Bragg-tükörhöz hasonlóan viselkednek. A jobb oldalon a vékonyodó 

vonalak a fény többszörös törését, visszaverődését mutatják. 
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3. Fotonikus szerkezetek előfordulása a 
természetben 
 

Az előző fejezetekben bemutatott elméleti tárgyalás és előállítás illetve alkalmazás a 

tökéletes periodicitással rendelkező kristályokkal foglalkozott. Ezzel szemben a még 

fejlődőben levő előállítási módszerek távolról sem biztosítják a kívánt minőség 

reprodukálható elérését. A szerkezetekben hibák fordulnak elő, amelyek megbontják a 

tervezett, a minta makroszkopikus méreteire kiterjedő rendezettséget. A rend / rendezetlenség 

kérdése egy kényes, napjainkban a figyelem középpontjába kerülő kérdés a fotonikus 

szerkezetek kutatásában, amelyet az elméleti modellek csak nehezen, vagy egyáltalán nem 

tudnak kezelni. Számtalan kísérleti eredmény arra utal, hogy nagyfokú rendezetlenség esetén 

is, és az úgynevezett közelrendezett szerkezetekben is (ezekben a szerkezetekben csak lokális 

rend van, nincs hosszú-távú rend) kialakulhat fotonikus tiltott sáv. A természet is szolgál 

ilyen, a mérnöki tervezéstől távol álló, de működő, különböző funkciókat betöltő bizonyos 

periodikusságot mutató anyagokkal. Kézenfekvő ezek preparálása és tanulmányozása. Az 

ilyen szerkezeteket (nevezzük őket biológiai eredetű fotonikus kristályoknak) szemünk a 

méretek függvényében különböző színűnek látja, ez a fizikai szín. A szín kialakulásában részt 

vesznek festékanyagok is, a molekulák elnyelési tulajdonságai szerint [61, 62]. Az abszorpció 

szerkezeti színnel való társulása bonyolult hatásokat eredményezhet. Kerüljön említésre 

ezekből néhány példa, a teljesség igénye nélkül. 

Az élettelen és élő környezetben is találunk mikron alatti struktúrájú anyagokat. 

A nemesopált felépítő néhány 100 nm átmérőjű gömbök periodikusan ismétlődnek, 

szabályos rácsot alkotnak [63]. Az esetleges egyenetlenségek ellenére erőteljes színhatás 

figyelhető meg, ennek köszönhetően ékszerek készítésére használják. Ezzel szemben a 

tűzopált alkotó szilika szemcsék teljesen rendezetlenül helyezkednek el, átlagos átmérőjük 20 
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nm [64], vagyis nem a fény hullámhosszának tartományában van. A kristály áttetsző, halvány 

vöröses színét vas-oxid szemcsék adják. A labradorit (3.2. ábra) lemezes felépítésén 

fényinterferencia játszódik le, ez felelős a megjelenő színért. 

 

 

 

 

 

 

3.1. ábra Nemesopál SEM képe[65].                             3.2. ábra Labradorit fényképe [66]. 

 

A kagylóhéjak gyöngyház fénye szintén szerkezeti szín. A Haliotis glabra [67] nevű 

puhatestű esetében az egyenlő vastagságú lapokból alkotott (3.3 ábra) mélységi szerkezet 

által meghatározott színt a felszín egyenetlenségei is befolyásolják. 

 

 

 

 

 

 

3.3. ábra Kagylóhéj és keresztmetszeti SEM képe [67]. 

 

Nem a fényt befolyásoló hatása miatt, de meg kell itt említeni a növényvilágban tapasztalható 

érdekes jelenséget, a szuperhidrofób viselkedést. A leveleket borító viasz mikron alatti 

mérettartományú felületi domborzata miatt a vízcseppek a levelekről legördülnek. Leginkább 

népszerű példa a lótuszvirág levele [68] (3.4. ábra), de számos egyéb növény esetén is leírták 
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[69]. Mivel a domborzat méretei hasonlóak, a lepkék szárnyáról is lepereg a víz. És mivel a 

víz magával sodorhatja a szennyeződéseket, nagy léptekkel fejlődik az öntisztító felületek 

tervezésével és készítésével foglalkozó új iparág is [70]. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ábra Levélen gömböt formáló vízcsepp,.  3.5. ábra Si hordozóra felépített 

Lótuszvirág levelének SEM képe.   tüskék szuperhidrofób felületet alkotnak [71]. 

 

A madárvilágban nagyon gyakori a szerkezeti szín előfordulása [72]. A változatos méretű 

melanin szemcséken szóródott fény színe a szivárvány teljes tartományát lefedi. Így alakul ki 

a bőrfelszín, a csőr és a tollak színe. A páva tollaiban [73] kör keresztmetszetű hosszúkás 

szemcsék rétegei, a halcsontfarkú réce (Oxyura jamaicensis) csőrén (3.7. ábra) kollagén 

szálak járulnak hozzá a szín kialakulásához. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. ábra Pávatoll [74] és kék részének keresztmetszeti SEM képe. 
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3.7. ábra Halcsontfarkú réce és a kollagén szálak keresztmetszeti TEM képe. 

 

A bogarak esetén is változatos szerkezetekkel találkozhatunk. Az igen bonyolult szerkezetű 

[75] kitinpáncél rétegeiben találkozhatunk állandó [76] és változó [77] vastagságú 

multiréteggel, opálhoz hasonló gömbökből álló szerkezettel [78], vagy akár a rétegek közötti 

részt kitöltő „kapcsolható” folyadékkal, amellyel a bogár a színét változtatni tudja [79]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. ábra Fémes fényű bogarak [75]. 

 

A kéken, zölden csillogó lepkeszárnyak nagy valószínűséggel utalnak fizikai szín jelenlétére. 

Nagyon bőséges a szárnyakon levő pikkelyekben talált fotonikus nanoszerkezeteket leíró 

irodalom. A szerkezeteknek megfelelő sokféleség [80], [D9] szerint ugyanúgy a jelentkező 
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színjátszó hatások is sokfélék. Bonyolítja az értelmezésüket az a tény, hogy az észlelt 

színhatás fizikai és kémiai színek együtteséből alakul ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. ábra Különböző lepkék fényképe, és pikkelyek elektronmikroszkópos felvételei [80]. a.) Callophrys 

rubi, b.) Vaga blackburni SEM kép, c.) Arcas imperialis, d.) Lysandra coridon SEM kép, e.) Thecla 

coronata SEM kép, f.) Thecla imperialis SEM kép, g.) Teinopalpus imperialis SEM kép, h., i.) 

Hypochrysops polycletus SEM kép, j., k., l.) Euptychia cephus SEM és fénykép. 

 

A mikroszkópok fejlődésével egyre több szerkezetet írtak le, és ezzel elindultak a 

másolásukra vonatkozó kutatások. Természetben kialakult szerkezet modellezésével 

valamilyen hasznos funkciónak megfelelni tudó felület készülhet. Lepkeszárnyak 

vonatkozásában fontos felsorolni a nehézfémeket kiváltó festékanyagok helyettesítésére 

irányuló kutatásokat [81], [D15], lenyomat készítésével előállított mesterséges felületeket 

[82, 83, 84], polarizációs hatást mutató „festéket” [85], antireflex bevonatot [86], [87], vagy a 

már említett nanoszemcsés öntisztuló bevonatokat. 
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4. A vizsgálatok tárgya: lepkék 

4.1. Osztályozás 

 

 A lepkék állatvilágban elfoglalt helye, megnevezésük és a közöttük levő kapcsolatok 

az állatrendszertan [88] (zootaxonómia) módszereivel írhatók le. A taxon a rendszerezésben 

egy olyan egység, amely a felette (alatta) álló egységekkel hierarchikus kapcsolatban áll, a 

mellette állókkal egyenrangú, de azoktól differenciális tulajdonságokban eltér. A 

zootaxonómia az állatok sokféleségének az egyedek, populációk szintjén való 

megnyilvánulásával foglalkozik. Egy több lépcsőből álló hierarchikus klasszifikációs 

kategóriarendszert épít fel, amelynek alapkategóriája a faj. 

 A taxonómiai fajfogalom az élővilág megkülönböztethető egységeinek megjelölésére 

irányul. Egységként nem az egyedeket tekintjük, hanem a fajokat meghatározó 

szaporodásközösségeket, populációkat. Az evolúciós folyamatok a populációk szintjén 

mennek végbe. Mayr (1982) biológiai fajmeghatározása szerint a fajok („féleségek”, latinul: 

species) kereszteződni képes populációk csoportjai, melyek hasonló csoportoktól 

szaporodásilag elszigeteltek, és az életközösségben meghatározott funkciót töltenek be. Az 

egyedek a fajon belül egymást összetartozónak ismerik fel. 

 A taxonómusok módszerei a fajok közötti egyértelmű eligazodásban kell segítsenek. 

Ezért taxonómiai bélyegeket (leginkább alaktani tulajdonságok) határoznak meg, amelyek 

révén egy egyed adott taxonhoz való tartozása meghatározható. Mára a szövetek, sejtek, 

sejtalkotók felépítései, sejtmag szerkezeti elemzése (fény- ill. elektronmikroszkópok 

bevezetésével), molekuláris biológiai, genetikai módszerek is elterjedtek. A besorolás és az 

azonosítás hatékonysága nő az alkalmazott bélyegek számával és változatosságával. 
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 A megkülönböztethető egységekből álló élővilágban hierarchikus rend van. Az adott 

egységeket pontosan megadott szabályok szerint kell megnevezni, leírni és jellemezni, hogy 

egy konkrét egyed biztonsággal azonosítható legyen. Az osztályozás alapjául szolgáló 

nevezéktan egységesen megállapított szabályait törvénykönyvhöz hasonlóan adják közre. Ez 

a Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kódexe [89]. 

 A fajok első megnevezésekor a szerző kiválaszt egyetlen példányt (holotípus), 

amelyre az új nominális fajcsoport-taxont alapítja. Ezen a példányon megtalálhatók mindazok 

a bélyegek, amelyekre a szerző az általa leírt taxont alapozta. A holotípusnak közzéteszik a 

modern vizsgálati módszerekkel feltárt jellemző adatait, és gondosan őrzik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. ábra A lepkék rendje (Lepidoptera) az állatvilágban. 
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4.2. Felépítés [90] 

 

 A lepkék teljes átalakulással fejlődő négyszárnyú szárazföldi rovarok. A 

sarkvidékeken és a növényzet nélküli magas hegyeken kívül mindenhol előfordulnak, több 

mint 200000 faj ismert. Folyékony növényi eredetű táplálékkal élnek. Életmódjukat tekintve 

vannak nappal, szürkületkor és éjszaka repülő lepkék is. 

 Az ivarérett, repülni képes lepkék mozgatható gömbölyű feje rövid nyakon keresztül 

csatlakozik a torhoz. Általában szőrök vagy pikkelyek borítják. Két nagy összetett szemük 

van, a szem fölött csápok ízesülnek. 

 A gyakran dús szőrrel borított tor három szelvényből áll, mindegyiken 1-1 pár láb 

található. A közép- és utótorhoz csatlakoznak az elülső, illetve hátulsó szárnyak. A szárnyak 

általában háromszögletesek, végük lekerekített. A szegélyeket átalakult pikkelyekből felépülő 

rojt fedi. A szárnymembránon található erekből kialakult mintázat rendszertanilag nagyon 

fontos. Bizonyos erek hiányozhatnak, lehet eltérő helyen a torkolatuk, összeolvadhatnak 

(esetleg később szétválhatnak), csökevényesedhetnek (nem csőszerű, csak a szárnymembrán 

megvastagodása). A legősibb lepkék kivételével a hátulsó szárny erezete eltér az elsőtől (4.3. 

ábra). Az elülső és hátulsó szárnyakat a kapcsolókaréjok vagy az akasztósörték kapcsolják 

össze. A szárnyakon tetőcserép-szerűen (4.4. ábra) elhelyezkedő pikkelyek színezete 

csoportokra jellemző mintázatot alkot. Lehet minden pikkely egyforma színű, ekkor a szárny 

rajzolatmentes. A rajzolatok leírásánál az azt kialakító egységek (pontok, pettyek, foltok, 

vonalak, sávok) méretét, elhelyezkedését és csoportosulását veszik figyelembe. Előfordulhat 

egyes fajok szárnyán pikkelyek nélküli terület, itt a szárny áttetsző. Márványos vagy 

hálózatos mintának nevezzük azt az esetet, mikor leírhatatlanul bonyolult, vagy nagyon 

homályos mintázatot formálnak a foltok. A hátulsó szárnyak mintázata általában egyszerűbb, 
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esetleg teljesen egyszínű. Egyes fajok ivarérett nőstényei teljesen szárnytalanok is lehetnek, 

több faj szárnya pedig csökevényes. 

 

 

 

 

 

 

4.3. ábra Elülső és hátulsó szárny erezete [95].                  4.4. ábra Szárny felszínét borító pikkelyek. 

 

 A potroh legtöbbször szőrös. Tíz mozgatható szelvénye közül az utolsó három az 

ivarszervet alkotja. Az ivarszervek pontos leírása azon fajok esetén fontos, amelyek 

meghatározása az ivarszerv alaktani tulajdonságai alapján történik. 

 A nőstények a petéket általában a tápnövényre vagy annak közelébe rakják. A 

hernyók általában sárgás-zöldes színűek, de lehet igen bonyolult színes rajzolatuk is. Nem 

ritka a szőrök, kinövések előfordulása. 2-7 alkalommal vedlenek, majd 2 hét – 3 hónap 

(áttelelő esetben 9 hónap – 3 év) után valamilyen tárgyhoz kötődnek és bebábozódnak. Ha 

báb állapotban nem telelnek, 1–7 hét elteltével kikelnek. 

4.3. A pikkelyek szerkezete és fajtái 

 

 A szárnyak színét meghatározó pikkelyek (és szőrök) a szárnymembrán két oldalán 

található felületi hámsejtek által növesztett hám lapkák [91]. Egy vagy két rétegben borítják a 

szárnymembránt, tetőcserepekhez hasonlóan. Nagyon változatos alakúak lehetnek (4.5. ábra). 

Kicsiny méretük miatt (mikrométeres tartomány) szerkezetük tanulmányozása az 

elektronmikroszkópia elterjedésével kezdett nagyobb léptekkel haladni. 
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4.5. ábra Különböző alakú és színű pikkelyek [92]. Szélességük 30-75 µm közötti. 

 

 A lepkék teljes testfelszínét, így a pikkelyeket is felhám építi fel, melyben kitin 

nanoszálak (3 nm átmérőjű 0,3 µm hosszúságú) ágyazódnak fehérje, polifenol, víz és lipid 

keverékébe [93]. A résztvevő kémiai kötéseknek köszönhetően a felhám rendkívüli 

mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. A pikkely összetevői között szerepelnek még 

festékanyagok (akár fluoreszcens is [D16]), amelyek lehetnek szemcsékbe koncentrálódva, 

vagy homogénen eloszolva a szerkezetben. 

 Az entomológusok a pikkelyeket és azok részeit aprólékosan megnevezik, [94] itt a 

legfontosabb elemek bemutatása következik. A pikkelyek egy nyélen keresztül csatlakoznak 

a szárnymembránban kialakult hüvelyhez (4.6. ábra). Hosszuk 150-200 µm, szélességük 30-

75 µm, de előfordulnak (pl. a szárny szélén) jóval hosszúkásabbak is. Méretük a szárny 

méretével nagyjából arányos [95]. 

A pikkely vastagsága 1 µm -nél kevéssel nagyobb, néha kisebb. Az egyedi pikkelyeken 

készült optikai mikroszkópos vizsgálatok szerint a visszavert fényben tapasztalt élénk szín a 

hordozótól függetlenül megfigyelhető, vagyis már ez a vastagság elegendő a szerkezet és 
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festékanyagok együttesének, hogy a látható fénytartományt ilyen rendkívüli hatékonysággal 

megszűrjék. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         a.)                                                           b.) 

4.6. ábra a.) Pikkely szárnymembránhoz kapcsolódásának elve [96] (Látható a szárnymembrán négy 

sejtje. A középső kiválasztja a pikkelyt, ezt közrefogja egy sötétebb citoplazmával jelölt sejt, amely a 

hüvelyt alkotja. A két legszélső sejt a szárnymembrán részei.) 

b.) pikkelyek kapcsolódásának elektronmikroszkópos felvétele. 

 

Az ásó alakú pikkely egyik oldalát egy mintázat nélküli lemez határolja, a másik oldalon 

általában hosszanti gerincek és rájuk merőleges keresztbordák egy rácsot alkotnak (4.7. ábra). 

Ez a rács ablakokat határoz meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

        -  R - gerincek (ridges) 

        -  r - keresztbordák (crossribs) 

        -  mr - bordácskák (microribs) 

        -  ** - lamellák v. lemezek 

        -  * - pigment tartalmú szemcsék 

        -  T - trabekulák v. oszlopok 

 

 

 

4.7. ábra Általános pikkely szerkezetének vázlata [96]. 

 

 A fenti ábrán megadott szerkezeti elemek módosulásai nagyon változatos mintázatot 

képezhetnek. A mechanikai szilárdság biztosításán felül ez a szerkezet felelős a fizikai szín 

kialakulásáért. 
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5. Alkalmazott vizsgálati módszerek és 
berendezések 

5.1. Optikai mikroszkópia 

 

 A pikkelyekre vonatkozó elsődleges információk (szárnyon való elhelyezkedés, rétegek 

száma, méret, alak, szín) megszerzésére legalkalmasabb eszköz a sztereomikroszkóp. Részletesebb 

vizsgálatokhoz a rendelkezésre álló NEOC L2020 mikroszkópot alkalmaztam 5, 10, 20, 40, 60 és 

100-szoros planakromát tárgylencsékkel és 10 illetve 15-szörös okulárokkal. A minta halogén 

izzókkal, változtatható fényerővel világítható meg mindkét oldaláról, így visszavert, áteresztett 

vagy kevert fényben készített kép is nyerhető. Mindkét megvilágító fényútba elforgatható 

polarizáló lemez helyezhető, míg a megfigyelési fényútba egy fix analizátor. Ez különösen hasznos, 

mivel bizonyos lepkéken vannak polarizációs síkra érzékeny fényvisszaverési hatások [97, 98, 85]. 

A mintát felülről világító fény spektruma szűkíthető színszűrők beiktatásával. Az okulárok helyén 

kívül van egy harmadik fénykivezető cső, amelyhez megfelelő áttételen keresztül a spektrométer 

bemeneti üvegszála csatlakozntatható (lásd 5.4. fejezet). Ugyanide illeszthető közgyűrűn és lencsén 

keresztül [99] egy Canon típusú digitális fényképezőgép, amivel archiválás céljából a mintákról 

képeket vagy filmet készíthetünk. A minta XY irányban mikrométer-csavaros asztalon mozgatható. 

5.2. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) 

 

 Mivel a pikkelyek fizikai színképzése szempontjából érdekes szerkezete mikron alatti, 

ennek feloldására nem elegendő az optikai mikroszkópok által elérhető nagyítás. A pásztázó 

elektronmikroszkópok nagy feloldóképessége (az alkalmazott LEO 1540 XB esetén akár 1nm) 

és kisebb nagyításokon elérhető nagy mélységélessége alkalmassá teszi azokat a 

pikkelyszerkezetről jól értelmezhető, plasztikus kép készítésére. A SEM egyszerűsített 
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működési elve az 5.1. ábrán látható. Mágneses lencsék segítségével fókuszált elektronsugárral 

pásztázzuk a minta felületét, és a detektoron befogott szekunder (vagy visszaszórt) elektronok 

mennyiségével arányos fényességet ugyanolyan pásztázással egy képernyőn megjelenítjük. Jó 

minőségű kép készítésének legfontosabb feltételei a jó vákuum, a katód minősége, a 

lencsehibák megfelelő csökkentése, a külső elektromágneses és mechanikai zavaroktól való 

mentesség. A pikkelyszerkezet leképezésekor leghasznosabb a szekunder elektronok által adott 

kontraszt. Ez abból adódik, hogy döntött minta esetén a dőlési szöggel nő a szekunder 

elektronok hozama. Így az erőteljes domborzattal rendelkező pikkely éles képe nyerhető. 

 Biológiai minták vizsgálatára számos különleges minta-előkészítési technika ismert 

[100]. Ezek arra irányulnak, hogy a morfológia megőrzése mellett a szerves anyag bomlását 

megállítsák, és nedvességtartalmát megszüntessék, így vákuumrendszerbe helyezhető lesz a 

minta. Egy másik eljárás, ami lehetővé teszi biológiai minták vizsgálatát, a környezeti 

pásztázó elektronmikroszkóp használata [101]. Ebben blendékkel elválasztott többlépcsős 

vákuumrendszerrel elérhető, hogy a mintakamrában vákuum helyett ritkított vízgőz legyen. 

Így rövid ideig akár élő állat is vizsgálható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. ábra A pásztázó elektronmikroszkóp működési elve. 
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 A lepkeszárny ugyan biológiai eredetű, de száraz anyagnak tekinthetjük. Előkészítése 

is jóval egyszerűbb. SEM vizsgálatnál egy fontos feltétel a minta elektromos 

vezetőképességének biztosítása. Így nem tudnak felhalmozódni az éppen pásztázott területen 

az elektronok, és nem okoznak leképezési hibát. A feltöltődés megakadályozására a mintákat 

a mintatartóra vezető szalagragasztóval (SPI#05081-AB Conductive Double Sided Carbon 

Adhesive Tape) vagy folyékony, elektromosan vezető ragasztóval (SPI#5006 Conductive 

Carbon Paint) rögzítjük, tehát a földelt mintatartón keresztül a minta is földelődik. Viszont a 

minta felülete sem vezető, így 30-40 nm vastag aranyréteggel szükséges bevonni 

vákuumpárologtatással, vagy katódporlasztással. Az aranybevonat alkalmazása elhagyható, 

ha kis elektronhozammal pásztázunk, így elérhető egy egyensúlyi állapot, amelyben a 

becsapódó primer és a kilépő szekunder elektronok száma megegyezik, tehát nem lép fel 

töltődés. 

Az első leírt pásztázó elektronmikroszkópos pikkelyszerkezet vizsgálat 1942-ből való [102]. 

A szerző már itt a fizikai szín képződését tárgyalja. 

5.3. Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) 

 

 Működése hasonló az áteresztett fényben használt optikai mikroszkóphoz. A SEM-

hez viszonyítva nagyobb gyorsítófeszültséggel (pl. 150 kV) gyorsított elektronokat egy 

kondenzorrendszerrel a minta 0,5-50 µm-nyi foltjára irányítják (5.2. ábra). Mikroszkópos 

leképezés esetén az objektívlencse képsíkját a megfigyelő ernyőre vagy a fotólemezre 

nagyítják. A diffrakciós leképezés lepkeszárnyon nem ad értékes információt. Számunkra 

nem fontos paraméter a TEM atomi szintű felbontása sem, az elkészített felvételek nagyítása 

3000 és 60000 közötti. Ami a TEM használatát (esetünkben FEI Tecnai 10 típus) indokolttá 

teszi, az a pikkelyek keresztmetszetéről kapható kép. A SEM számára ugyanis láthatatlan a 

pikkelyen a gerincek alatti rész, és az ablakokban levő szerkezetek mélyebb részei. 
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A minta előkészítése a biológiai mintákra alkalmazott ultramikrotommal való vágás. A 

szárnyból kicsi, néhány mm2 területű darabot műgyantába kell beágyazni, amiből 

gyémántkéssel 70 - 120 nm vastagságú szeletek vághatók vízfelszíni ráúsztatással. A 

ráúsztatásra azért van szükség, hogy a néhányszor 10 nm vastagságú szelet felvehető legyen 

egy TEM rácsra (mintatartóra). A minta vastagsága és minősége korlátozza az alkalmazható 

gyorsítófeszültséget, károsodás nélkül ez legfeljebb 60 kV lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. ábra A transzmissziós elektronmikroszkóp elvi felépítése. 

 

 Mivel az elkészült felvételeken csak a szárny egy vékony keresztmetszetének az 

"árnyképét" láthatjuk, megnehezíti az értelmezést, hogy a metszés egy kis szöggel való 

elfordítása esetén is változhat az "árnykép". Ez felveti a TEM-tomográfia szükségességét a 

bonyolult szerkezetű háromdimenziós nanoarchitektúrák vizsgálatában [103]. Ezek a 

módszerek jelenleg fejlesztés alatt állnak, azonban annyira költségesek, hogy a világon alig 

néhány helyen engedhetik meg maguknak az ilyen jellegű kutatásokat. 
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5.4. Atomerő-mikroszkópia (AFM) 

 

 Az AFM pásztázószondás mikroszkóp piezokerámia segítségével a minta fölött 

nanométeres tartományban mozgat egy laprugó végére helyezett tűt (5.3. ábra). A tű mintával 

való kölcsönhatása következtében a laprugó elhajlik. Ezt az elhajlást egy fotodióda érzékeli, 

és ebből a jelfeldolgozó elektronika a minta magasságára vonatkozó adatot származtat. A 

mozgató kerámia vezérlése (XY irányú mozgatás) és a magasság (Z irány) együttesen 

megjeleníthető a számítógép képernyőjén, 3D alakzat formájában, így a minta 

domborzatának képét kapjuk, nanométeres felbontással. Ennek a képalkotásnak az előnye a 

SEM képekkel ellentétben, hogy nagyon pontos távolságméréseket végezhetünk a minta 

síkjára merőleges irányban. 

 

 

 

 

 

5.3. ábra Az AFM működési elve. Differenciális fotodióda érzékeli a tűről visszaverődött lézerfényt. 

 

 Mivel a pikkelyek nincsenek a szárny felszínén mereven rögzülve, az AFM mérés 

nem végezhető el teljes szárnyon. Egyes pikkelyeket különállóan, ragasztóanyagban 

(pillanatragasztó) lehet rögzíteni és a mintatartóra helyezni. Tekintettel a pikkely méretére és 

görbültségére, ez nem mindig egyszerű feladat. A mérés csak akkor eredményes, ha a 

gerincek és keresztbordák közötti ablakok nincsenek nyitva (5.4. ábra). Ekkor ugyanis a tű 

széle összeütközhet a domborzati elemekkel, és ezért az erőltetett pásztázás hibás képet ad 

vagy a tű letöréséhez is vezethet. Így az AFM-et csak abban az esetben érdemes alkalmazni, 

ha egy viszonylag sima területen akarunk pontos méréseket végezni (pl. gerinc teteje), vagy 
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szép háromdimenziós képre van szükségünk, de a módszer a lepkék pikkelyének mélyén 

található, gyakran ágas-bogas szerkezetet nem tudja leképezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. ábra Hím Jordanita statices pikkelyének AFM képei (készült Veeco MultiMode AFM-el). 

 

5.5. Spektrometria 

 

 A spektrométer ismertetése előtt szükséges a fénysugár szilárd testbe való 

ütközésekor lejátszódó folyamatokról említést tenni. 

 Nagy kiterjedésű átlátszatlan sík felület esetén a fény visszaverődésének jellegét a 

felület minősége határozza meg. Tökéletesen sík felületen (5.5.a. ábra) a fénnyaláb az ri ˆˆ   

törvény szerint verődik vissza (tükrös, vagy spekuláris visszaverődés). A visszavert fény 

intenzitása és polarizációs állapota függ a beeséséi szögtől [104], ez az itt vizsgált jelenségek 

szempontjából kevésbé releváns, ezért nem kerül sor részletes tárgyalására. Ha a felületen 

rendezetlen domborzat van, egy beesési szöghöz több visszaverődési szög tartozik, ekkor 

szóródásról, vagy diffúz visszaverődésről beszélünk (5.5.b. ábra). Az ideálisan diffúz 

visszaverő felületre (Lambert-féle felület) bármilyen irányból tekintve azonos fénysűrűséget 
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tapasztalunk. Ilyen felületek használatosak a diffúz összehasonlító spektrális mérések 

referencia felületeiként. Ha a domborzat periodikus (5.5.c. ábra) és az ismétlődő egységek 

mérete összemérhető az alkalmazott fény hullámhosszával, a visszaverésben jól 

meghatározott helyeken jelennek meg maximumok, a különböző hullámhosszak más-más 

helyen. Ezt reflexiós diffrakciós rácsnak nevezzük, és a rács jellemző méretei, illetve a 

beesési szög határozzák meg a visszaverés helyeit. 

 

 

 

 

                         a.)                                   b.)                                          c.) 
 

5.5. ábra Fényvisszaverődés sima (a.) egyenetlen (b.) és periodikus (c.) felületről 

 

 Vékony átlátszó réteg felületein többszörös visszaverődéssel és töréssel kialakul egy 

áteresztett és egy visszavert, párhuzamos sugarakból álló sugárcsoport (5.6. ábra). A 

párhuzamosan futó sugarak között útkülönbség van, így ha a sugarakat interferáltatjuk, 

különböző hullámhosszakra intenzitáscsökkenést vagy erősödést tapasztalhatunk a réteg 

vastagsága, törésmutatója és a sugarak kilépési szöge függvényében. Ilyen jellegű 

vékonyréteg-interferencia figyelhető meg víz tetején úszó olajfolt, szappanbuborék vagy 

üveglemezek közötti vékony levegőréteg esetén. A jelenség csak akkor látható szabad 

szemmel, ha egynél több fénysugár érkezik a szembe, ugyanis ott, a fénysugarak 

találkozásánál jön létre az interferencia. Mindennapi körülmények közötti megfigyeléskor a 

színes mintázat (pl. olajfolt) a réteg eltérő, és esetleg folyamatosan változó vastagsága miatt 

alakul ki, a napfény teljes spektrumából csak adott hullámhosszú tartomány kerül erősítésre. 
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 Ha a fény behatol az anyagba, energiát veszíthet, energiája a molekulákon 

hőmozgássá alakulhat. Egy d vastagságú rétegen való áthaladás utáni intenzitást a Lambert-

törvény adja meg: 

deII  0  

ahol   az elnyelési együttható. Híg oldatok esetén, ha a fényelnyelő rész koncentrációja c, a 

c   összefüggés írható, így az ismert vastagságú folyadékoszlopon áthaladó intenzitás 

csökkenéséből kiszámolható az oldat koncentrációja (Lambert-Beer törvény). 

 

 

 

 

 

5.6. ábra Vékony átlátszó rétegeken kialakuló áthaladó és visszavert sugárnyaláb. 

 

 A fény útjába kerülő, a fény hullámhosszával összemérhető méretű részecskéken 

jelentős fényelhajlás figyelhető meg. A hullámhossznál jóval kisebb részecskék a rövidebb 

hullámokra vonatkozóan nagyobb szórást eredményeznek mint a hosszabb hullámokra, 

olyannyira, hogy a szórt intenzitás fordítottan arányos 4 -nel. Ekkor Rayleigh-szórásról 

beszélünk. Az ég kék színét a kisebb hullámhossz intenzív szóródásának köszönheti. A 

közegen megtett nagyon hosszú fényút sok alacsony hullámhosszú kiszóródást jelent, az 

áteresztett megmaradó fényben domináns lesz a nagyobb hullámhossz. Ezért látjuk a 

látóhatárhoz közeli napkorongot vörös színűnek. Ha a részecskék a hullámhossz tizedrészénél 

nagyobbak, már nem érvényes az előző összefüggés, és diffúz visszaveréssel fehér szórt fényt 

kapunk. Ez a Mie-szórás, és megfigyelhető tej, levegőben szálló krétapor vagy köd esetében. 

A Rayleigh és a Mie-szórás is rugalmas szórás, vagyis a belépő és a kilépő fotonok energiája 

megegyezik [105]. 
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 Egy vékony anyagrétegen tekintve egy fénynyaláb áthaladását, energetikailag 

elmondható, hogy a beeső fény energiája megegyezik a visszavert, áteresztett és elnyelt 

energia összegével (5.7. ábra). Az elnyelt energia a minta felmelegedését okozhatja, vagy 

fotokémiai folyamatot indíthat. Mérve az áteresztést és a visszaverést, következtethetünk az 

elnyelt részre, ami lepkék esetén termikus hatásként fog kifejeződni. 

 

 

 

 

 

5.7. ábra Rétegen áteresztett, visszavert és elnyelt energia. I=R+T+A. 

 

 A lepkék pikkelyei változatos színűek, ennek kvantitatív meghatározására alkalmas a 

látható tartományú fényben mért visszavert és áteresztett spektrum. Célunk meghatározni 

hullámhossz szerint a mintáról visszavert illetve azon áteresztett fény intenzitásának arányát a 

megvilágító fényhez viszonyítva. A hullámhossz szerinti felbontás két úton valósítható meg. 

Vagy monokromatikus megvilágító fényt használunk és ennek hullámhosszát változtatjuk a 

kívánt tartományban, vagy a megvilágító fény fehér, és a színek szerinti felbontást 

detektáláskor végezzük. Ez utóbbi elvet követi az általunk használt, az Avantes cég gyártotta 

termékcsalád. Modulokból épül fel, így a felhasználó maga állíthatja össze céljainak 

leginkább megfelelő rendszert. 

Az alkalmazott spektrométer (AvaSpec-2048-2 típusjelű) a száloptikán keresztül 

érkező fényt egy diffrakciós rácson (300 vonal / mm) színeire bontja (5.8. ábra), és egy 2048 

pixelből álló lineáris CCD detektorra vetíti. A bementi apertúra 25 µm nyílású. Az általunk 

használt rács 200 és 1100 nm közötti hullámhosszakat tesz mérhetővé, 1,4 nm felbontással. 
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Az eszköz USB vagy soros csatlakozón keresztül számítógéphez köthető. A hozzá tartozó 

szoftver grafikus felületen valós időben megjeleníti a mért spektrumot. 

A mintát megvilágító fényforrás (AvaLight-DHS típusjelű) halogén és deutérium 

lámpák együttes használatával képes lefedni a teljes kívánt hullámhossz-tartományt (UV-

VIS-IR). Minden alkalmazott üvegszál UV tartományban is megfelelő áteresztést biztosít, 

többmódusú, és numerikus apertúrájuk 0,22. 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. ábra Fény színekre bontása az AvaSpec spektrométerben. 

 

Merőleges visszaverés 

 Az alkalmazott szonda (FCR-7UV200-2-ME) (5.9. ábra) ugyanabban a végződésben 

egyesíti a fényforrástól érkező üvegszálakat (6 darab, koncentrikusan) és azt a szálat (1, 

középső), ami a spektrométerbe vezeti a visszavert fényt. Így, ha a mintára merőlegesen 

állítjuk a szondát (a szonda-tartó eloxált alumíniumtömb (RPH-1) segítségével), a merőleges 

tükrös visszaverést mérhetjük. 

 

 

 

 

5.9. ábra Merőleges visszaverés mérésére szolgáló szál és mintatartó. 



 46 

Mintatartó furatai szerint meghatározott szögek alatti visszaverés (5.10. ábra) 

 Egy másik mintatartó (AFH-15), tulajdonképpen szonda-tartó, középponttól 

sugarasan kialakított furatokkal rendelkezik 15, 30, 45, 60, 75 fok alatt mindkét oldalon, és 

akár különálló, akár egy szondában végződő megvilágító és detektor szálakat képes fogadni. 

Ezzel a fényvisszaverés szög szerinti változását is vizsgálhatjuk, igaz csak meghatározott 

irányokban. Lehetőség van a tükrös visszaverődés ( 21   ), vagy a visszaszórt fény 

intenzitásának mérésére ( 21   ). Ez utóbbi esetben a merőleges beesésű mérésnél már 

tárgyalt szondához hasonló, Y-szerűen elágazó megvilágító és analizáló fényvezető szálat 

alkalmazunk (FCR-7UV200-2-1,5). 

 

 

 

 

5.10. ábra A szál szerkezete és mérés diszkrét szögekre. 

 

Integráló gömb segítségével mért visszaverés (5.11. ábra) 

 Ez az elrendezés a minta globális jellemzésére szolgál. Egy 30 mm átmérőjű gömb 

belső felülete diffúz, nagy fényvisszaverő képességű (98>% a teljes mért 

hullámhossztartományon) anyagból készült, így a mintáról a 6 mm átmérőjű nyíláson a 

féltérbe eső bármilyen irányba visszaverődő fénysugár többszörös visszaverődés után a 

spektrométerbe jut. Két lehetőség van a fényvezető szálak csatlakoztatására. Az egyik mérési 

elrendezésben a mintát közel merőlegesen, fehér fénnyel világítjuk meg, és az arról 

visszaverődő fényt gyűjtjük össze a gömb segítségével. A fordított bekötés a minta diffúz 

megvilágítását eredményezi, olyan fénnyel, amelynek képzésében maga a minta is részt vesz. 

Általában az előbbi mód használatos. 
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5.11. ábra Integráló gömb (AVASPHERE-30-REFL) működési elve és szerkezete. 

 

Fényáteresztés 

 A mintára merőleges irányban bocsátott fénysugár áthaladását jellemzi. Mivel a 

szárnymembrán mindkét oldalán, akár több rétegben is átfedhetnek a pikkelyek, az áteresztett 

fény intenzitása nagyon kicsi, általában 5% alatti. A többszörös réteg miatt nehezen lenne 

értelmezhető az eredmény, ezért az áteresztést inkább egyedi pikkelyeken mérjük a 

következőkben leírtak szerint. 

 

Mikroszkóp alatti minták visszaverési és áteresztési spektroszkópiája 

 Egyetlen pikkely, vagy nagyobb nagyításban a pikkely kisebb területe is mérhető az 

optikai mikroszkóp és a spektrométer összekapcsolásával. A mikroszkóp egy üvegszál (FCR-

UV400-2) egyik végére vetíti a minta nagyított képét, a szál másik vége a spektrométer 

bemenetéhez csatlakozik. A fényforrás szerepét a mikroszkóp fényforrása veszi át, és ez, 

valamint az üveglencsék korlátozott áteresztőképessége 200-350 nm-ig (UV tartomány része) 

nem teszi lehetővé értékelhető spektrum kinyerését. A mintára világíthatunk a kivezető 

üvegszállal megegyező vagy ellentétes oldalról is, így kaphatunk visszavert, illetve áteresztett 

spektrumot. 
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5.6. Goniométeres spektrometria 

 

 A fentebb felsorolt elrendezések nem teszik lehetővé a mintára bármely szög alatt eső 

és arról bármely szög alatt visszaverődő fény mérését. A lepkeszárny bonyolult felületi 

szerkezetének köszönhetően gyakran egészen váratlan irányokban eredményez erőteljes 

visszaverési maximumot. Ezek megtalálása csak akkor lehetséges, ha a féltérben tetszés 

szerint tudjuk változtatni a szárnyat megvilágító fény irányát, és a többi lehetséges irányban 

tudunk mozogni egy detektorral, vagy a detektort is rögzítve, a minta forgatásával tudjuk 

változtatni a visszaverés szögét. A feladat megoldására megterveztem egy forgatható 

asztalból és a fényvezető szálak (megvilágító és detektáló) befogására alkalmas félkörösen 

ívelt karokból álló mérőeszközt (5.12. ábra). 

 

 

 

 

 

 

5.12. ábra Goniométer fényvezető szálakkal. 

 

A fényvezető szálak (FCR-UV400-2) a karokban az asztalra emelt merőlegestől számított 0-

90 fok tartományban csúsztathatók, a mintatartó asztal teljesen körbeforgatható, az egyik kar 

az asztal tengelye körül szintén forgatható, így közel a teljes féltér leírható. Ezt csak a karok 

szélessége korlátozza, közvetlenül egymás mellé helyezett karok esetén is van egy kis 

távolság az üvegszálak között, mivel ezek SMA (Sub Miniature A) csatlakozókban, és a 

csatlakozókra csavart kollimátor lencsékben (COL-UV-VIS) végződnek. A lencsékkel lehet a 

megvilágító fényfoltot a minta megfelelő részére fókuszálni, illetve meghatározni, hogy 
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mekkora területről gyűjtsön fényt a detektáló szál. Részletes mérési elrendezések és 

eredmények később (7. fejezet) kerülnek bemutatásra. 

5.7. Termikus mérések 

 

A szárny felületén jelentkező szín arra utal, hogy a rá eső fény bizonyos 

hullámhossztartománya elnyelődik, más tartományba eső sugárzás visszaverődik vagy 

áthaladhat (5.7. ábra). Az elnyelt sugarak hatására a szárny felmelegedhet. A melegedés 

mértékének meghatározására a szárnyakból kivágott darabokon termikus méréseket 

végeztem. Mivel a szárnymembrán és a két oldalán levő pikkelyek vastagsága is a mikronos 

tartományba esik, a minta nagyon kicsi tömegű és így nagyon kicsi hőkapacitású, ez egy 

külön célberendezés építését tette szükségessé. A mintához alkalmazkodva nagyon vékony 

huzalokból épített réz-konstantán hőelemet választottam. A forrasztási pont jó 

hővezetőképességű szilikon pasztán keresztül egy 5 mm átmérőjű vékony fémlappal 

érintkezik, ez maga a mintatartó. A szálak és a fémlapok sincsenek alátámasztva, hogy a 

környezetnek leadott hő a lehető legkisebb legyen. A megvilágítást egy 150 W teljesítményű 

halogén izzót tartalmazó Cole Parmer forrással végeztem, a fény fényvezető szálakkal 

vezethető a kívánt helyre. Különös figyelmet kell fordítani a légáramlatok csökkentésére. A 

megvilágítás pontjában a minta és környezete felmelegszik, felfelé mozdítja a levegőt, és 

folyamatos áramlás indul. A rendszer építése során kiderült, hogy a laborban tartózkodó 

emberek mozgása, de még a jelenléte is zavaró. Így a mérés jól záró ajtók mögött zajlott, 

emberi beavatkozás nélkül, figyelembe véve az időjárás változásait is. 

Differenciális elrendezést alkalmaztam, két hőelemen mért jel különbsége került 

rögzítésre. Az egyik minta referenciaként szolgál, a hasznos mintával azonos megvilágítási 

körülmények között van, és elegendően közel a mintához, hogy a laborban kialakult 

hőmérsékletgradiensek ne legyenek zavaróak. 
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A mérés a sok bizonytalan külső tényező miatt hosszadalmas és türelmet igénylő 

feladat. A megvilágító és a mérést végző gépek elindítása után akár több órás várakozásra is 

szükség lehet, míg a labor hőmérséklete állandósul és az áramlások lecsökkennek. 
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6. Módosult Lycaenid lepkék hőháztartása és a 
pikkelyszerkezet összefüggése 
 

 Az élővilágban előforduló szerkezetek rendszerint több százezer éves, nem ritkán több 

millió éves optimalizálás nyomán nyerték el mai formájukat. A lepkék és más rövidéletű 

élőlények (a generációk évente, vagy évente többször is váltják egymást) esetében gyorsan hat 

az evolúciós nyomás, különösen akkor, ha az illető szervnek, vagy szerkezetnek a szaporodás, 

illetve a túlélés szempontjából van jelentősége. Az evolúciós nyomás a populáció szintjén hat, 

de az egyedek sorsán keresztül. A lepkék esetében a pikkelyek színe és a hőháztartásban 

játszott szerepe egyfelől a szaporodás, másfelől a túlélés szempontjából fontos. 

 A lepkeszárnyakon kialakult szerkezetek feltárása és működésük ismerete segíthetnek 

a mérnöki tudományoknak a mesterségesen előállított hasonló szerkezetek tökéletesítésében 

és hatékony előállításukban. 

 

 

 

 

 

 

6.1. ábra Normál és színét vesztett hím (Polyommatus daphnis (bal) és marcidus (jobb)). 

 

 Figyelemre méltó, hogy a szárnyak színe változhat az év bizonyos szakai szerint amelyben 

a lepkék elérik kifejlett korukat, vagy a földrajzi előfordulásuk szerint. Egyes hegyen élő Lycaenid 

populációk esetében egy érdekes, diszkolorációnak [106] nevezett jelenség figyelhető meg [D5], 

[D6], [107]. A diszkolorált populáció feltűnő jellegzetessége, hogy a hímek szárnyának színén 
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nincs csillogó strukturális szín (kék, zöld, vörös vagy arany) a Lycaenid család jellemző szexuális 

dimorfizmusának (ivari kétalakúság) megfelelően, hanem egy, a nőstényekre jellemző barna 

pigmentes színük van (6.1. ábra). A diszkolorációra adott magyarázat a lepkék hőháztartásán 

alapszik, ami a lepkék túlélésének egy fontos szempontja olyan szélsőséges körülmények között, 

mint a 2000-2500 m magas hegyi területek. A hímek a nőstények előtt több nappal bújnak ki a 

bábból, területet szereznek, és őrzik azt, igyekeznek elkergetni a betolakodó hímeket. Mivel a 

lepkék, ellentétben a melegvérű állatokkal, nem rendelkeznek saját belső hőháztartással, 

tevékenységük előtt a reggeli órákban sok időt töltenek el testük melegítésével a nap sugarait 

kihasználva. A szín megváltozásának egy valószínű magyarázata az, hogy a színtelenedett 

hímeknek nagyobb túlélési esélyeik vannak a gyorsabb felmelegedésnek köszönhetően, és így a 

nőstények elérésére is, így ők tudnak szaporodni. A színvesztett hímek sokkal hatékonyabban 

tudják kihasználni a napsugárzást, különösen a hegyekben amúgy is erőteljesebb UV és kék 

tartományt. A hipotézis vizsgálatára termikus mérést és szerkezeti elemzést végeztünk [T1]. 

 Feltételezésünk ellenőrzésére polyommatin lycaenidákat választottunk a normál és 

színvesztett fajokból: kékeslila hím Polyommatus daphnis (Denis et Schifferemüller, 1775), 

barna hím Polyommatus marcidus (Lederer, 1872) és a hozzájuk tartozó nőstények. 

Fénymikroszkóppal is jól azonosíthatók a színt adó pikkelyek (kékek és barnák). Kis optikai (6.2. 

ábra), és közepes SEM nagyításokon (6.3. ábra) nem fedezhetünk fel közöttük szerkezeti 

eltéréseket. 

 

 

 

 

 

6.2. ábra Kék és barna pikkelyek optikai felvételei. Méretük közel azonos, végük kerek. 
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6.3. ábra Kék (bal) és barna (jobb) pikkelyek kis nagyítású SEM felvétele. A jobb oldalon a fehér nyíl 

illatpikkelyt jelöl. A cakkos végű pikkelyek az alappikkelyek. 

 

A színt adó pikkelyek morfológiája azonos, végük kerek, ami jellemző a hímek szárnyának 

színén (dorzális oldal) levő kék pikkelyekre. (A jobb oldali képen keskeny, rövid és lyukacsos 

illatpikkelyek is láthatóak.) Ezzel ellentétben a nőstények barna színét elnyújtottabb, 3 vagy 5 

ujjban végződő pikkelyek adják. A pikkelyek szerkezetének feloldására nagyobb nagyítású 

SEM képet készítettünk (6.4. ábra), látszik, hogy a 100 nm tartományba eső finomszerkezetben 

eltérés van. A kék pikkelyek szivacsos, ún. „pepper-pot” (borsszóró) szerkezetet tartalmaznak, 

[108, 109] míg ez nagyrészt hiányzik a barna pikkelyekből (6.4.c. ábra), csak maradványait 

találjuk a pepper-potnak. A SEM képek részletes elemzése azt is megmutatta, hogy a szabad 

szemmel látható kék - lila eltérések a tipikus szerkezet változásaiból erednek (6.4. a. és b. ábra). 

Ennek kvantitatív bemutatására megadjuk a képekből kivágott négyzetek logaritmikus Fourier 

teljesítményspektrumát (6.4. ábra betétek), és a 6.1. táblázatban a képekről leolvasható 

adatokat. A táblázat megadja a lyukak átmérőjét, a lyuk kör alaktól való eltérését, (a 

legnagyobb átmérő és a legkisebb átmérő aránya), valamint a kitöltési tényezőt, amit a lyukak 

és a teljes felület aránya ad. Az adatok azt mutatják, hogy a fotonikus kristály által adott szín a 

szerkezet méreteivel van összefüggésben. A szivacsos szerkezet hosszú távon rendezetlen, 

mégis megőrzi a fotonikus kristályra jellemző viselkedést. Elméleti számítások is igazolják 
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[110] rendezetlen és rendezett, azonos kitöltöttségű szerkezetek fényvisszaverésének 

azonosságát. A barna pikkely Fourier teljesítményspektrumán (6.4.c. ábra) nem jelenik meg a 

másik kettőre jellemző szétkent diffúz gyűrű, csak a gerincek és keresztbordák jellemző jelei. 

 

 

 

 

 

6.4. ábra Kék, lila és barna pikkely SEM képe. A betéteken Fourier teljesítményspektrum. 

 

Szín Lyukak átlagos 
területe (nm2) 

Lyukak körtől 
való átlagos 

eltérése 

Átlagos kitöltési 
tényező 

Ábra 

Kékes-lila 9520 1.29 0.802 6.4.b. 
Kék 11134 1.47 0.746 6.4.a 

 
6.1. táblázat 

 

 A lepkék UV-VIS (ultraibolya és látható) áteresztését és visszaverését Perkin Elmer 

Lambda 15 spektrofotométer segítségével mértük, visszaverés mérésekor referenciának MgO 

pormintát használtunk. A kék és barna szárny között UV-VIS tartományban mértünk 

spektrális tükrös visszaverést. Ezekben a tükrös mérésekben a visszavert fénynek csak az a 

része kerül mérésre, amelyik a beesési szöggel megegyező szögben hagyja el a minta 

felületét. A legkisebb visszaverés 75˚-os beesési szög esetén volt. A legnagyobb visszaverés 

45˚-nál mérhető, ez 35 és 27,5˚-nál kisebb, de jellege nem változik. Az összehasonlító mérés 

27,5˚-on történt (6.5. ábra). A visszaverés maximuma 490 nm-nél van, és egy vállban 

folytatódik a vörös tartományban egy kisebb maximummal 790 nm-nél. A visszavert kék szín 

jól látható merőleges iránytól egészen a közel súrlódó irányig. 
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 A fényáteresztés nem értékelhető kizárólag a szárny színén levő fedőpikkelyeket tekintve. 

Áteresztéskor a fény áthalad több réteg pikkelyen és a szárnymembránon is, így összességében a 

festékanyag-tartalomra vonatkozóan adhat információt. A 6.6. ábrán látható, hogy nincs 

figyelemre méltó eltérés a Polyommatus daphnis és marcidus fényáteresztése között, és nagyon 

kicsi az áteresztett fény mennyisége. Ez azt mutatja, hogy a két testvérfaj szárnyainak melanin 

koncentrációjában nincs számottevő eltérés. Infravörös transzmisszióban is csak a melaninra 

jellemző abszorpciót kapjuk [111], nincs eltérés a szárnydarabok között. Az UV-VIS 

transzmisszióval együtt ez az eredmény kizárja, hogy az optikai tulajdonságok eltérése 

összetételbeli eltérésekből eredne. Ebből arra következtethetünk, hogy a szárny színéről a fény 

vagy visszaverődik, vagy a melanin elnyeli valamelyik rétegben. A 6.5. ábrán mutatott eltérés 

arra utal, hogy a barna szárny a kisebb fényvisszaverése miatt több fényenergiát nyel el. 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. ábra Kék és barna szárny fényvisszaverésének különbsége. A később (57. oldal) tárgyalt négy 

színszűrő 50% fölötti áteresztését (félértékszélesség) színes sávok jelölik. 

 

 A hőtani mérések végzésekor a legfontosabb meghatározó szempont a minta kis 

mérete és ebből következő kis hőkapacitása. A mérési elrendezés egyszerűsített vázlata a 6.7. 

ábrán látható. Vékony huzalú (160 m) réz-konstantán hőelemeket használtunk differenciális 

kötésben. Hővezető szilikon pasztával fehér papírkorongokat (fehér 80 g/m2, A4 ívből 

kivágva) ragasztottunk a hőelemek átmeneteire. Ez szolgált referencia mintaként, mivel a 
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papír egy vékony textúrált anyag, jó fényvisszaveréssel a látható tartományban, továbbá a 

cellulóz hasonlít a kitinhez kémiai és fizikai tulajdonságaiban [112]. Az azonos 

papírkorongok szükségek voltak a mérési körülmények pontos beállításához is. 

Szárnydarabot helyeztünk az egyik papírkorongra, a másikat szabadon hagytuk. 

 

 

 

 

 

 

6.6. ábra Kék (folyamatos vonal) és barna (pontozott vonal) szárny fényáteresztése. 

 

 

 

 

 

 

6.7. ábra A hőmérés vázlata. 

 

A hőelemek feszültségét egy TE 925 nanovoltméter mérte, a kis távolság miatt nem volt 

szükség a vezetékek árnyékolásra. A szárny hőmérsékletének papírhoz viszonyított arányát 

az 

     
   ipik

ipib
i PTPT

PTPT
PR




  

összefüggéssel számoltuk, ahol bT  a barna szárny hőmérséklete, kT  a kék szárny 

hőmérséklete, pT  a fehér papír hőmérséklete, iP  a beeső fény teljesítménye. Egy két 
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fényvezető szálas halogén izzós változtatható fényintenzitású megvilágítót (Perkin Elmer 

41720, 150 W) használtunk a minták egyenlő megvilágítására. Egy 450-900 nm tartományon 

mérő fényteljesítménymérővel (Spectra Physics 404) ellenőriztük a két fényvezető szál által 

adott fénysugár intenzitásának egyenlőségét, és mértük a beeső fényerőt az üvegszál 

kijáratától a minták távolságában. Különböző intenzitásokon elvégezve a mérést, jó egyezést 

találtunk a két fényvezető szál között. A használt legalacsonyabb és legmagasabb 

intenzitáson megmértük a megvilágító sugárzott fényének spektrális összetételét SPM 2 Zeiss 

monokromátor és egy Si alapú Hamamatsu S 1337-1010 detektor segítségével. A 

monokromátor átviteli függvényét egy Tungsram (505010T5 12V, 100W) fekete test 

sugárzóval határoztuk meg. Nagyobb fényerőn egy kissé eltolódik a sugárzási maximum, a 

legjelentősebb intenzitásváltozás a kékeszöld tartományban van (6.8. ábra). Színes üveg 

szűrőkkel [113] piros (KC19) sárga (OC12) zöld (3C8) és kék (C3C23) tartományokat 

különítettünk el a fényforrás fényéből. A színszűrők 50%-nál nagyobb áteresztésű 

tartományai színes sávokkal vannak az ábrán jelölve. 

 

 

 

 

 

 

6.8. ábra A fényforrás által sugárzott normált spektrális eloszlás a legkisebb és a legnagyobb használt 

intenzitáson. Színes sávok jelölik a színszűrők 50% fölötti áteresztését. 

 

A minta és a környezete közötti megfelelő hőegyensúly kialakulása érdekében a leolvasást a 

megvilágító bekapcsolása után 30 perccel végeztük. Fehér fénnyel megvilágítva, az  iPR  

hőmérsékletarány 1,3 értékhez tart nagyobb megvilágító fényintenzitásra (6.9. ábra). Az 
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alkalmazott megvilágítás esetén a legnagyobb hőmérsékletkülönbség a barna lepkeszárny és a 

fehér papír között 32˚C volt, ami meglehetősen nagy, így nagyobb megvilágító intenzitással 

nem próbálkoztunk, hogy ne károsítsuk a mintát. 

 

 

 

 

 

 

6.9. ábra Hőmérsékletek aránya (rombuszok, bal oldali tengely), illetve a barna szárny és papírkorong 

közötti hőmérsékletkülönbség (négyzetek, jobb oldali tengely). 

 

A piros, sárga és zöld színű megvilágítás esetén a fényerőt növelve az  iPR  görbéken 

maximumok jelentkeznek, de 20 2cm
mW  teljesítménysűrűség fölött az arány 1,3 körül 

állandósul (6.10. ábra). Kék fényre a rendelkezésünkre álló teljesítménysűrűségig sem a 

maximumot, sem a telítődést nem éri el a hőmérsékletek aránya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10. ábra Szűrőkön keresztül megvilágított minták hőmérsékleteinek aránya. Az ábrázolt görbék színe 

megegyezik a szűrők színével. 
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A minta hőmérsékletét befolyásoló elnyelt energia függ a mintába behatoló sugárzás 

intenzitásától és a minta anyagának elnyelőképességétől. A különféle melaninok nagyon 

hatékonyan nyelnek el az UV és a látható tartományban. [114, 115] Ezeknek a lepkéknek a 

szárnyában levő [116] barna melanin a teljes UV-VIS tartományban elnyel (6.6 ábra), tehát a 

pikkelyek anyagába behatoló fény intenzitása a megtett út függvényében csökken. Bizonyos 

hullámhosszak pikkelybe való behatolása csökken vagy megszűnik, ha a fotonikus 

kristályszerkezet azon a hullámhosszon tiltott sávot mutat. Még kis dielektromos állandó 

eltérés esetén is lehetnek irányfüggő tiltott sávjai a háromdimenziós fotonikus szerkezetnek 

az áteresztési spektrumban. Ezekben a tartományokban és irányokban az elektromágneses 

hullámok behatolása a lecsengő hullámokra korlátozódik, és így az ott levő festékanyagok 

csak kis elnyelést okoznak. Régebbi elméleti számítások szerint [117, 118] a szerkezeti 

rendezetlenség részlegesen ronthatja a fotonikus tiltott sávokat, aminek az áteresztés 

növekedése lesz a következménye [119, 120]. Másrészt amorf fotonikus szerkezeteknek is 

lehet hasonló tiltott sávja [121], sőt, ez akár megegyező is lehet a tökéletes kristályszerkezet 

tiltott sávjával [110]. A normál szárnyon tapasztalható nagy visszaverés a kék tartományban 

egy ilyen tiltott sávnak tulajdonítható. A nagyobb arányú visszavert fény az oka a barna 

szárnyhoz viszonyított kisebb felmelegedésnek. Mivel a szárnyak festékanyagtartalma nem 

tér el, a visszaverésben és a felmelegedésben megjelenő különbség kizárólag a gerincek és 

keresztbordák között található finomszerkezet következménye (6.4.a. és b. ábra). A pepper-

pot szerkezet fotonikus tiltott sávval rendelkezik, és a tiltott sávba eső hullámhosszú fényt 

nem engedi mélyen a szerkezetbe hatolni [122]. 

 A 6.5. ábrán látható visszaverési görbe értelmezésére elkészítettük a pikkelyszerkezet 

számítógépes modelljét, ebből számítható a fényvisszaverés. Mivel a lepke természetes anyag 

és így nem tökéletesen rendezett a szerkezete, egy átlagos paraméterekkel rendelkező 

szerkezettel lehet modellezni, majd a modellbe méretbeli eltéréseket, hibákat bevinni, ezután 
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összemérni az eredményt a hibátlan szerkezetből számítottal. Az elméleti szerkezet (6.11. 

ábra) 4, egyenként 0,2 µm vastag rétegből áll. Az átlagos lyukátmérő alapján egy réteg 

periodikusan 0,2×0,24 µm2 méretű cellákra oszlik. Ez a többrétegű modell saját 

mikroszkópos adataink és Tilley [109] leírása alapján készült. A kitinfalak vastagsága 66 nm, 

törésmutatója 1,5. A visszaverés kiszámítása Pendry és Mackinnon [130] módszeréhez 

hasonló transzfer-mátrix módszerrel történt, ez a végeselem módszer egy fajtája. A 

szerkezetet kis részekre bontjuk, és ezeken megadva az elektromos és mágneses tér 

viselkedését mátrixos formában, a teljes szerkezet áteresztése és visszaverése számolható a 

mátrixok szorzásával. Az eredményt a 6.12. ábra folyamatos vonala adja. A 

modellszerkezetben a négyszöges üregeket a rácsállandó megőrzésével üres ellipszoidokra 

cserélve a pontozott vonal szerinti visszaverést kapjuk. A két visszaverési görbén ugyanazon 

a hullámhosszon jelenik meg a maximum, tehát a maximum helyzete csak a rácsállandó 

függvénye, és nem függ a periodikusan ismételt cellák alakjától. Az ellipszoid féltengelyei 

87, 66, 66 nm hosszúak, a falvastagság 190 nm. A modellből számolható eredmények jó 

egyezést mutatnak a 6.5. ábra kísérleti görbéjével. 

 

 

 

 

 

 

 

6.11. ábra A kék pikkely SEM képei alapján készített modell. A 0,2×0,24 µm2 méretű cellákból felépülő és 

0,2 µm vastag rétegeken elvégzett számítások eredménye jól egyezik a szárny felszínén mérhető spektrális 

fényvisszaveréssel. 
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 A szárnyon levő fotonikus tiltott sávval rendelkező anyag bizonyos értelemben 

megszűri a beérkező fényt: a fotonikus kristály tiltott sávjának megfelelő fény nagyobb részét 

visszaveri, míg a más hullámhosszak behatolnak a szerkezetbe. A szűrés hatékonyságát a kék 

és barna pikkelyek visszaverése közötti eltérés adja. Nem monokromatikus fényre a 

fényvisszaverési görbe alakja is befolyásolja a szűrés hatékonyságát. Alacsony intenzitással 

megvilágított szűrőn keresztül jobb a hatékonyság mint nagyobb intenzitásnál, mert nagyobb 

megvilágító intenzitás esetén a fotonikus kristály tiltott sávján kívülre eső 

hullámhossztartományok hozzájárulása megnő. A vörös oldalon levő váll és a második 

kisebb maximum csökkentik a szelektivitást. Így, piros, sárga és zöld fénnyel végzett 

megvilágításra a hőmérsékletkülönbségnek maximuma van alacsony fényteljesítmény 

értékeken. Növelve a megvilágító fény intenzitását csökken a hőmérsékletkülönbség, ami 

annak a számlájára írható, hogy az ilyen megvilágításnak megfelelő hullámhosszak nem 

esnek a fotonikus kristály tiltott sávjába, ezért nem, vagy csak kis hatékonysággal képes 

szűrni azokat. Kék szűrő alkalmazásával végezve a megvilágítást nem csökken a 

hőmérsékletkülönbség. 

 

 

 

 

 

 

 

6.12. ábra A modell alapján számítógéppel kiszámolt fényvisszaverés. A folytonos vonal a 6.11. ábra 

szerinti szerkezeten számolt eredményt adja, míg a szaggatott vonalat a modell négyzetes üregeinek 

ellipszoidokra való cseréje után kaptuk. 
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 Az irideszcens (színjátszó) multiréteges pikkelyű lepkék hőháztartásáról Roush [123] 

megállapította, hogy a Papilio palinurus szárnya több energiát nyel el mint az Urania 

fulgens, bár pikkelyeiben a kitinrétegek csak 1/100 µm-rel vékonyabbak. Ez az ellentmondás 

alátámasztja, hogy nemcsak a rétegvastagság számít, hanem a rétegek szerkezete is, amely 

összetett 3D szerkezetet alkothat, mint a mi esetünkben. A Papilio palinurus 

pikkelyszerkezetéről Vukusic [98] megmutatta, hogy multiréteg határozza meg a színt, vagyis 

a fény keresztülhalad a rétegeken, ami biztosítja az abszorpciót. Ez megmagyarázza az 

eltérést, feltéve ha az Urania fulgens színét fotonikus kristály adja, ami nem, vagy csak kis 

mélységig engedi meg a fény behatolását, és így abszorpció sem történhet a mélyebb 

rétegekben. 

A szín elvesztésének magyarázatát a lepkék életmódjának ismeretében érthetjük meg. 

A hímek több nappal a nőstények előtt bújnak ki a bábból. A magas hegyek hűvös, 

kedvezőtlen körülményei között annál nagyobb a túlélési esélyük, minél jobban tudják 

hasznosítani a kék vagy közeli UV sugarakat is hő gyűjtésére. Ezzel nő a lehetősége, hogy 

túléljenek, szaporodjanak és ezzel meghatározzák a következő generáció genetikai 

állományát. Ezekben a magas hegyekben az UV sugárzás nagyobb erősségű, mint a tenger 

szintjén, tehát ebben a tartományban különösen hasznos ha a lepkék növelik a szárny 

fényelnyelését. Azzal együtt, hogy az elszigetelt populációk morfológiája gyakran erőteljesen 

elszármazott (megváltozott az eredeti populációkhoz viszonyítva), arra következtethetünk, 

hogy a színvesztés is egy elszármazott jellegzetesség, és mivel a színvesztett populációk 

gyakran hasonló külső jegyekkel rendelkeznek, ezek a külső körülményekhez való 

alkalmazkodásból származnak. 
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A fejezethez kapcsolódó tézisek 

 

A kék Polyommatus daphnis és barna Polyommatus marcidus ún. testvérfajt képező 

lepkék szárnyán található pikkelyek vizsgálatával kimutattam, hogy a kék szín a „pepper-pot” 

néven ismert nanoszerkezetnek tulajdonítható, amely hiányzik a barna lepke pikkelyeiből. A 

„pepper-pot” szerkezet természetes fotonikus kristályként viselkedik, és megnöveli a 

fényvisszaverést a kék és közeli UV tartományban. 

Termikus mérésekkel bizonyítottam, hogy a barna szárny esetében a nanoszerkezet 

hiánya lehetővé teszi a hatékonyabb fényelnyelést, és ez a szárny hatékonyabb 

felmelegedéséhez vezet. Ez a magashegyi lepkék színében bekövetkezett változás 

(alkalmazkodás) nagyobb túlélési esélyt ad. 

Rámutattam, hogy a Polyommatus lepkék kék pikkelyeinek „pepper pot” 

szerkezetének rendezettsége távolról sem olyan tökéletes, mint a mesterségesen előállított 

fotonikus kristály típusú szerkezeteké, ami arra utal, hogy a termikus alkalmazásokra szánt 

szerkezetek előállítása nem követeli meg azokat a szigorú kísérleti feltételeket, mint például 

egy fotonikus csip kidolgozáshoz szükséges szerkezetek. Az ismertetett eredmények felhívják a 

figyelmet, hogy az optikai alkalmazások mellett az ilyen jellegű szerkezettel borított felületek 

a hőháztartásban is alkalmazásokra találhatnak. 
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7. Cyanophrys remus lepke pikkelyeinek vizsgálata 
 

 A lepkék szárnyának felülete mikronos méretű pikkelyekből épül fel, mégis 

makroszkopikusan ez a rendezett mintázat fényes felület látszatát keltheti, mint pl. a Morpho 

lepkék esetén [124, 125]. Ez annak tulajdonítható, hogy a szárnyon elhelyezkedő 

pikkelyekben hosszú távú rend van. Az ilyen fénylő, fémes szárnyú lepkéknek szerkezeti 

színük van, és a visszaverés színe és szögtartománya is nagyon jól meghatározott. Ez 

feltételezi a pikkelyek szerkezetének hosszú távú rendezettségét. A fénytelen, matt színeket 

adó szerkezetek ezzel szemben hosszú távon nem rendezettek. 

 Szakirodalmi adatok és saját vizsgálataink alapján is kijelenthetjük, hogy általában a 

szárnyak színén szokott fotonikus kristályszerkezet előfordulni. A következőkben egy 

kivételt, a délkelet brazíliai Cyanophrys remus (7.1. ábra) lepkét mutatunk be, melynek 

különböző fotonikus szerkezete van a szárnya színén és fonákján [T2, D12]. 

 

 

 

 

 

 

7.1. ábra A lepke pihenő helyzetében a szárny matt borsózöld oldala látszik. 

 

 A Cyanophrys a Lycaenidea család Eumeani törzsébe tartozik. A hímek szárnyának 

színe általában fémes kék színű (7.2.a. ábra), ami a szexuális jelzésben fontos, míg a 

nőstények ezüstös vagy halványkék színűek, széles fekete szegéllyel. A génusz pánamerikai 

elterjedésű, és 15 elismert fajt tartalmaz [126]. Mikor az egyed leveleken pihen, a szárny 
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fonákjának matt borsózöld színe látható (7.1 ábra), ennek az összetett túlélési stratégiában 

van szerepe [127]. Amikor a lepke zárja szárnyait, az elülső szárny fonákján egy sáv a 

hátulsó szárny takarásában van. Ezen a sávon nincsen színes pikkely (7.2.b. ábra). Ez arra 

utal, hogy a zöld szín csak a zárt szárnyakkal pihenő lepke számára fontos, rejtő szerepű szín. 

 

 

 

 

                        a.                                                b.                                               c. 

7.2. ábra Szárnyak színe (a.), fonákja (b.), kifehéredett fonák (c.). 

 

 Vizsgálati példányunk egy hím Cyanophrys remus a magyar Természettudományi 

Múzeum lepkegyűjteményéből, Brazil Santa Catarina Sao Bento do soul 600 m jelzéssel. 

Érdekességként hozzájutottunk egy több évtizedig nyilvános kiállításon bemutatott, 

fonákjával a fény felé fordított példányhoz (7.2.c. ábra). Ez a régi példány teljesen elvesztette 

matt zöld színét, kifehéredett. 

 

 

 

 

 

 

7.3. ábra Zöld oldal szemcséinek szín- és fényességváltozása a megvilágítás szögének függvényében. 

Ugyanannak a területnek különböző irányból való megvilágítással készített képe. 
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 Optikai mikroszkóp alatt látható, hogy az összességében matt zöld színt a szárny 

fonákján, meglepő módon, véletlenszerűen eloszló, apró fényes zöld, sárga és kék pöttyök 

adják. A fényes szemcsék uralkodó színe és világossága jelentősen változik a megfigyelés és 

a megvilágítás irányától függően, ami helyi, szemcsék által adott szerkezeti színre utal (7.3. 

ábra). A szárnymembrán fonákjáról egyedi pikkelyeket vettem le tűvel, ezeket mikroszkóp 

tárgylemezre helyeztem és áteresztett fényben vizsgáltam. Világosan látható a szemcsés 

szerkezet. A 7.4.b. ábrán látható, hogy a barna színű melanin csak a szemcsékben van, a 

pikkely többi része nem tartalmaz pigmentet. A kifehéredett lepke pikkelyei deformáltak, 

szélük kissé feltekeredett, a napfénynek kitett oldalon a pigmentációnak csak nyomait 

fedezhetjük fel. Itt is találhatók szemcsék, de visszavert fényben a zöld pikkelyektől eltérően 

csak néhány szemcsének van halvány, kékes színe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. ábra Normál pikkely visszavert (a.), és áteresztett (b.) fényben; 

kifehéredett pikkely visszavert (c.) és áteresztett (d.) fényben. 

 

 A kék oldal SEM vizsgálata mutatja, hogy az egész 50 x 120 µm-es pikkelyt pepper-

pot-szerű szerkezet [109] fedi. Ellentétben az általánosan előforduló szerkezetekkel, ez 

szokatlanul hosszú távú rendet, szabályos kristályos mintázatot mutat. Tilley és Eliot [109] 48 

lycaenid lepkét, mi 58 Lycaenidae fajt, és számtalan Nymphalid, Papilionid, és Zygaenid 
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családba tartozó fajt vizsgáltunk. Az előző vizsgálatok közül egyik sem mutatott ilyen, a 

pikkely teljes felületére kiterjedő, hosszú távú rendet. A SEM képeken a hosszú távú rend 

felfedezését akadályozza a gerincek és keresztbordák által alkotott rács, amely a pepper-pot 

szerkezet jelentős részét eltakarja (7.5.a. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. ábra Kék oldal pikkelyének SEM (a.) és TEM (b.) felvétele. A SEM képen a fehér szaggatott vonallal 

jelzett irányok a pepper-pot szerkezetet alkotó lyukak mentén lettek berajzolva. Tökéletesen egybeesnek 

a fekete vonalakkal, melyeknek egymással bezárt szöge 60°. 

 

 A pikkely szerkezetére merőlegesen készült keresztmetszeti TEM képen (7.5.b. ábra) 

látszik, hogy a pepper-pot szerkezet a gerincek alatti térfogatot teljesen egészében kitölti. 

Részletesen megvizsgálva magas fokú hosszú távú rendet mutat a szerkezet, de ennek a 

megfigyelését nehezítik a következők: nehezen megvalósítható a TEM minták metszési 

síkjának irányítása, az ablakok elég messze vannak egymástól azokhoz a lyukakhoz 

viszonyítva, amelyek a szabályos elrendezést alkotják, a TEM képeken látható szerkezet 

bizonyos görbülettel rendelkezik a metszési síkban (7.5.b. ábra). Ezért a SEM és a TEM 
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képek együttes vizsgálatára van szükség. Egy lehetséges alternatíva lenne elektrontomográfia 

készítése [103], de ennek eszközi háttere nem áll rendelkezésünkre. 

 A 7.5.a. képen a szaggatott vonalak a legjobb illeszkedésnek megfelelően, a pepper-

pot szerkezetet alkotó kicsi lyukak mentén lettek berajzolva. Távolabbi ablakokban is jó 

egyezés figyelhető meg. A vonalak közötti elforgatás szöge 60˚, tehát megfelel egy 

háromszögrács 3 tengelyének [T3]. 

 A szárny színéről vett egyetlen pikkely SEM felvételének 2D Fourier 

teljesítményspektruma (7.6.b. ábra) minden periodikusan elhelyezkedő objektumról 

információt ad. A kép utólagos változtatásokat nem tartalmaz, kivéve a Hanning ablak 

alkalmazását a kép széle miatt keletkező melléktermékek elkerülésére, és a csúcsok 

kiemelését elősegítő nemlineáris szürkeskálán való ábrázolást. A középső pontsor, Δk = 3,64 

µm-1 periodicitással és a függőlegestől 23˚-ban elfordulva, a valós térben megfelel 1726 nm 

távolságra levő, a vízszintestől 23˚-ban álló vonalaknak, amelyeket a gerincekként 

azonosíthatunk. A középső pontsortól Δk = 11,01 μm-1 távolságra jobb és bal oldalon van két 

erősen elmosódott párhuzamos vonal. Ez 566 nm hullámhossznak felel meg, ami az ablakok 

átlagos távolsága a gerincek irányába. Az elmosódást a négyszögletes ablakok nem 

tökéletesen egyenlő mérete okozza. A második harmonikus vonalai szintén látszanak, de az 

elmosódottság nagyobb. Ez az ábrán 0-val jelölt központi szerkezet egy pontsorral és két 

elmosódott vonallal. Ez a csoport 6 helyen ismétlődik egy 35.9 1m  sugarú körbe írható 

hatszög csúcsain. Ez 175 nm-nek felel meg, ami közel van a pepper-pot átlagos 

lyuktávolságához. Ez a hat csúcs a lyukak háromszögrácsaként azonosítható. A lyukak 

háromszögrácsának hosszú távú rendjét bizonyítja, hogy a középső pontsor a hatszög 

csúcsain elmosódás nélkül ismétlődik. 
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7.6. ábra Kék pikkely nagy felbontású SEM felvétele és ennek 2D Fourier teljesítményspektruma. 

 

Az előbbi megállapítások ellenőrzésére az FFT spektrum szimulációját végeztük. A SEM kép 

modellje két részre osztható: kerek lyukak háromszögrácsba rendezve (7.7.a. ábra), és 

négyszöges ablakok négyszöges rácsba rendezve (7.7.b. ábra). A lyukak háromszöges rácsát 

harmonikus függvényként határoztuk meg, három egymással 120˚-os szöget bezáró koszinusz 

függvényként. A négyszöges ablakok sarkai lekerekítettek, és az ablakok szélei elkentek, 

hogy a modell pontosabban közelítse a SEM kép jellegzetességeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. ábra A SEM kép modellezése Fourier teljesítményspektrumok felhasználásával. 
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A teljes szerkezet (7.7.c. ábra) ablakok rácsán keresztül látható lyukak rácsa. Az a. b. c. ábrák 

numerikus Fourier teljesítményspektrumai a 7.7. d. e. f. ábrákon láthatóak. Mivel a tökéletes 

periodikus szerkezeteknek a Fourier transzformáltja nagyon keskeny csúcsokat ad, a 

megfigyelés elősegítésére a csúcsok kiszélesítését végeztük az ábrákon. A tökéletes 

háromszögrácsnak a Fourier képe hatszög csúcsain levő pontokból, az ablakok négyszöges 

rácsának Fourier képe párhuzamos függőleges pontsorokból áll. A magasabb harmonikus 

csúcsok erőssége gyorsan csökken, mivel az ablakok elkent széleinek köszönhetően a 

magasabb rendű térbeli frekvencia-összetevők elhanyagolhatóak. A teljes szerkezet 

transzformáltja (7.7.f. ábra) a felépítő szerkezetek Fourier transzformáltjának konvolúciója: 

pontsorok hatszög csúcsain ismétlődnek. 

A kísérleti 2D FFT teljesítményspektrum (7.5.b. ábra) összehasonlítása a modellezett 

szerkezet alapján számítottal (7.7.f. ábra) meggyőzően bizonyítja, hogy a 7.5.a. SEM képen 

látható lyukak rácsa valóban hosszú távú transzlációs szimmetriával rendelkező 

háromszögrács. A SEM leképezés alapján a kék pikkelyek pepper-pot szerkezete 

egykristálynak tekinthető. 

 

 

 

 

 

 

7.8. ábra Szárny fonákjáról származó pikkelyek SEM (a.) és TEM (b.) felvétele. 

 

 A szárny fonákján nagyon jellegzetes szerkezetű pikkelyeket találunk: a pikkely 

membránja valamint a gerincek és keresztbordák által alkotott hálózat között 5 – 10 µm 

átlagos átmérőjű tartományok vannak. Ezek hasonlóan szabályos szerkezetűek, mint a 
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homogén pepper-pot kitöltés a szárny színén, de ellentétben a hosszú távú renddel, a 

szemcsék egymáshoz viszonyított irányítottsága véletlenszerű (7.8.a. ábra). Alaposabb 

elemzés során kiderült, hogy a szemcsék szabályos lapcentrált köbös (fcc) inverz opál 

szerkezetet mutatnak, az egy szemcsén belüli rendet meggyőzően mutatja a keresztmetszeti 

TEM kép (7.8.b. ábra). Ezek a szemcsék különálló fotonikus kristályként viselkednek, és a 

rájuk eső megvilágítás, illetve a megfigyelés szögétől függően változó színeket idéznek elő 

(7.3. ábra). A színek összegződése és a szemcsék véletlenszerű irányítottsága felelős a szárny 

fonákján tapasztalható matt zöld színért. Ha a teljes pikkely egy egységes szemcsével lenne 

fedve, mint a kék oldalon, a szárny fémes megjelenése meggátolná a rejtőzködést. 

 

 

 

 

 

 

                                     a.)                                                                         b.) 

7.9.ábra Teljes szárny színén (a.) illetve zöld és kifehéredett fonákján (b.) mért 

merőleges (négyzet) és integráló gömbös (kör) spektrumok. 

 

Az elvégzett spektrális mérések a már ismertetett (5. fejezet) Avantes 2048 

spektrométerrel készültek, referenciaként a WS-2 teflon referenciát használtam. 

 A teljes szárnyakon merőlegesen és integráló gömbbel mérhető visszaverési 

spektrumokon (7.9. ábra) az látható, hogy míg a szárny színén van egy kis különbség a 

visszaverési hullámhossz maximumok között, a szárny fonákján nincs. A csúcsok 

maximumainak spektrális eltérése a szárny színén azt mutatja, hogy a visszaverés irányfüggő 

lehet. Egy szokásos diffúz reflektortól eltérően, az integráló gömbös mérés magasabb csúcsot 
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mutat mint a tükrös merőleges beesésű, tehát kell legyen olyan, a merőlegestől eltérő szög, 

ahol erőteljes kék visszaverődés van. A szárny fonákján a zöld szín gyakorlatilag független a 

megfigyelési és megvilágítási szögtől, ami azzal hozható kapcsolatba, hogy nagy számú, 

különböző színű, véletlenszerűen irányított fotonikus kristályszemcse hatása átlagolódik. A 

kék oldallal ellentétben itt az integrált visszaverési csúcs szokás szerint kisebb, mint a 

merőleges beesésben mért. A kifehéredett lepkének a látható tartományban semleges színe 

van, közel a diffúz visszaverési standardhoz. A melanin UV fény hatására 

visszafordíthatatlanul átalakul [128], tehát a színvesztés a kifehéredett lepkében a melanin 

elvesztésének tulajdonítható a hosszú ideig tartó napfénysugárzás hatására. Mivel a pikkelyek 

ugyanolyan granuláris szerkezetűek, mint a normál esetben, megállapítható, hogy a 

melaninnak döntő szerepe van a színképzésben. Ez a szerep abban áll, hogy a szerkezetbe 

behatolni képes fényt elnyelje, megakadályozva a véletlenszerű szóródás-visszaverődést, 

amilyen például akkor lép fel, amikor egy átlátszó üveglemezt finom, fehér porrá törünk. 

 

 

 

 

 

 

                                     a.)                                                                         b.) 

7.10. ábra Egyedi kék és zöld pikkelyeken (a.) illetve egyedi zöld és sárga szemcséken (b.) mért 

visszaverési spektrumok. 

 

 A szárny kék oldala zöldre, a zöld pedig narancs-pirosasra vált az etanollal való 

nedvesítés hatására. Mindkét felület teljesen visszanyeri saját eredeti színét miután az etanol 

elpárolog. Ez azt mutatja, hogy az etanol levegőhöz viszonyított nagyobb törésmutatója miatt 
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a szerkezet tiltott sávja vörös felé tolódik, hasonlóan mint az a Morpho lepkék esetén 

tapasztalható [129]. 

 Egyedi pikkelyeken végzett mikrospektrométeres mérések (7.10.a. ábra) kiküszöbölik 

a teljes szárny mérésekor felmerülő, az egyes pikkelyek közötti iránybeli eltérések miatti 

különbségeket. Ezek a mérések megmutatják, hogy a kék visszaverési maximum szélessége 

változatlan a teljes szárnyon mérthez viszonyítva, de az intenzitása nagyobb. Ez 

összekapcsolható a pontosan meghatározott beesési feltétellel, ami teljesíthető egyedi pikkely 

mikroszkópos mérésekor. A zöld pikkelyek esetén nincs jelentős eltérés a 

mikrospektrométeres és az egyszerű merőleges mérések eredménye között, ami a pikkelyen 

belüli fotonikus kristály szemcsék véletlenszerű elhelyezkedésének tulajdonítható. Egyedi, 

fényes zöld és sárga szemcsén végzett mérés visszaverési spektrumait (7.10.b. ábra) 

összehasonlítva a 7.9. ábra spektrumával, bizonyíthatjuk a kék szemcsék létezését. Kék 

nélkül a zöld és sárga szemcsék a vörös felé tolnák a teljes fonák oldali visszaverési 

maximumot. Bár a kék szemcsék láthatóak kisebb nagyításnál, az egyedi szemcséken való 

méréshez szükséges nagy nagyításon már nem látszanak. Ez az egyre nagyobb nagyítású 

objektívek alkalmazásával megváltozó megvilágítási szögnek tulajdonítható. 

 

 

 

 

 

 

 

7.11. ábra Goniométeres elrendezés vázlata. 
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 A visszaverés szögfüggésének vizsgálatára goniométeres méréseket végeztem. A 

megvilágító fény és a detektálás iránya is a szárny síkjához viszonyítva 45 fokos beesési szög 

alatt volt. Tükrös és visszaszórt elrendezést használtunk (7.11. ábra). A szárnyat, síkjából 

nem elmozdítva, elforgattam a szaggatott vonallal jelölt tengely körül 360 fokkal 10 fokos 

lépésekben, és minden helyzetben rögzítettem a visszaverési spektrumot. Hogy 

megkülönböztessük a fény elforgatáskor előálló két ellentétes haladási irányát, a 7.11. ábrán a 

pikkely jobb oldalán megjelöltük a pikkely nyelét. Ez mindig a törzs felé mutat, tehát 

referenciaként szolgálhat a goniométeres méréseknél. A spektrumokat 3D-ben ábrázoltam 

(7.12. ábra). A megfigyelhető hatások azzal is összefüggésben vannak, hogy a legtöbb lepke 

esetén a pikkelyek síkja a szárnymembrán síkjától mintegy 10˚-kal eltér. 

 Hogy értelmezhetőek legyenek a keletkezett térbeli ábrázolások, a SEM és a TEM 

képek felhasználásával elkészítettük egy pikkely modelljét. 

Ha összehasonlítjuk a gerincek távolságát a SEM és TEM képeken (7.5. ábra), 

bizonyos eltérést figyelhetünk meg. Az eltérés abból adódik, hogy a TEM képeken a pikkely 

metszési síkja nem merőleges a gerincek iránya által meghatározott egyenesekre. A mérhető 

eltérések alapján egyszerű trigonometria felhasználásával kiszámítható a gerincek iránya és a 

metszési sík közötti szög, ez 40˚-nak adódik. Annak ellenére, hogy a metszési sík nem esik 

szigorúan egybe valamelyik szimmetria iránnyal, a TEM képen látható mintázat mégis 

szabályosnak mutatkozik (7.5. ábra). 

A 7.13. ábrán egy nagy nagyítású TEM kép látható, melyen a kitöltött részekre rácsot rajzoltunk 

úgy, hogy az első szomszédokat egyenes szakaszokkal kötöttük össze. Hogy megkönnyítsük az 

elemzést, a keletkezett hálózatot eltoltuk a kép jobb felső sarkába, és a megfelelő csomópontok 

közé vékony fekete vonalat húztunk. Megfigyelhető, hogy a fekete vonalak párhuzamosak és 

azonos hosszúságúak. Ez azt mutatja, hogy a szerkezet, bár eltér a szokásos egykristályos 

szerkezettől, mégis ebben a síkban transzlációs szimmetriával rendelkezik, és ez a sík merőleges 



 75 

a SEM képen látható háromszögrács síkjára. Erre alapozva indokolt, hogy kísérletet tegyünk a 

teljes 3D szerkezet reprodukálására a SEM és a TEM képek alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12. ábra Reflektancia ábrázolása hullámhossz és azimutszög függvényében. 

 

 

 

 

 

 

 

7.13. ábra A szárny színén levő pikkely TEM képének szerkezeti elemzése. 

 

Legyen a kiinduló szerkezet háromszögrácsba rendezett lyukak szabályos AAA rétegezése 

(7.14.a. ábra). Miután kiválasztunk egy csomópontot a legfelső rétegben, egy ék alakú részt 

eltávolítunk, és a két megmaradó részből egy rúd alakú objektumot formázunk, amelynek 
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minden külső felületén háromszöges mintázat van (7.14.b. ábra). Ez megfeleltethető egy 

gerincnek. Két gerinc kiegészítve egy négyszöges darabbal és a világosabb körökkel jelölt 

kitöltéssel, megadja a teljes pikkely modelljét (7.14.c. ábra). Az összekötő részeken 

megjelenő rétegezési hibák optikai hatása elhanyagolható. 

 

 

 

 

7.14. ábra Kék pikkely szerkezeti modellje. 

 

A szerkezeti modell jól illeszthető a visszaverési tulajdonságokhoz. A pikkely vázlatán (7.15. 

ábra) látható, hogy merőleges tükrös méréskor a merőlegesen érkező fény az ablakokon 

keresztül látható részről verődik vissza, a gerincek oldaláról visszaverődő fény más irányba 

halad. Ez a visszaverési csúcs 480 nm-nél van, a relatív intenzitása 70%, míg integráló 

gömbös méréskor a csúcs 460 nm-re tolódik el, és a csúcs relatív intenzitása 90%-ra nő, ami 

azt mutatja, hogy a visszavert fény jelentős része tükrös méréskor nem regisztrálható (7.9. 

ábra). Az intenzitások aránya jól egyezik az ablakok által szabadon hagyott és a gerincek 

oldalán mérhető felületek arányával. 

 

 

 

 

 

 

 

7.15. ábra Pikkelyen levő gerincek és ablakok, és a fény útja goniométeres elrendezésben. 
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 A goniométeres mérések esetén geometriai megfontolásokból következik, hogy a 

szárny síkjától számított 45˚-os beesés és 120 valamint 240˚-os azimutszögű visszaszórás a 

gerincek két oldaláról való merőleges visszaverést jelenti (7.15. ábra). Valóban, a kettős 

csúcs a 7.12.b. ábrán 480 nm-nél van ugyanúgy, mint a merőleges tükrös mérésnél. Hasonló 

elrendezésben a tükrös visszaverés csúcsa 180˚-os azimutszögnél van és 422 nm-nél (7.12.a. 

ábra). Ez a reflexió az ablakokon keresztül látható szerkezettől származik, a gerincek 

oldaláról visszaverődő fény más irányba távozik. A csúcs relatív intenzitása kisebb, ami az 

ablakok kis nyitott felületéből ered. 

 A pepper-pot szerkezet jellemző méretei és törésmutatója meghatározzák a visszavert 

fény hullámhosszát. Numerikus számítás végezhető merőleges háromdimenziós 

transzfermátrix eljárás segítségével [130, 131]. Ez a számítási módszer végeselem módszert 

alkalmaz, és magába foglal minden többszörös szóródási hatást és alkalmas egy fotonikus 

kristályon történő tükrös vagy szórt reflexió kiszámítására a beeső hullámhossz, a beesési 

szög, azimutszög és a polarizációs állapot függvényében. Egy egyszerű hexagonális rácsra, 

melyben a függőlegesen következő rétegek távolsága egyenlő a lyukak távolságával a 

hatszöges síkban (jelen esetben ez legyen p=162 nm), a számítás eredménye a 7.16. ábrán 

látható. Az erős kék reflexió a szerkezet függőleges irányú periodikusságából ered. 

Egy kétkomponensű szerkezetet feltételezve az n  átlagos törésmutató megadható, 

mint a teret kitöltő komponensek térkitöltésükkel súlyozott törésmutatóinak összege, amint ez 

az effektív közeg közelítés esetében szokásos [132]. 

Ha közelítő számítást végzünk, megmutatható [133], hogy a jellemző visszavert hullámhossz 

a np2  képlettel számolható. Átlagos 1.4-es törésmutatóval (mivel a kitin 0.75 részben 

tölti ki a teret) az uralkodó visszavert hullámhossz 

nmnp 4542   
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értékre becsülhető. Ez a kék reflexió okozza a 7.16. ábrán látható erőteljes sávot, a maximális 

hullámhossz kicsivel 450 nm alatt van. Ez magyarázza a szárnyak színén tapasztalható élénk 

kék szín megjelenését. 

 

 

 

 

 

 

 

7.16. ábra 3D transzfermátrix számítás eredménye kék oldali pepper-pot szerkezet esetére. 

 

 A szárny fonákjának matt borsó-zöld színe zöld, sárga és kék szín összetételéből ered, 

amelyek fcc inverz opál különböző síkjairól származnak. A transzfermátrix szimulációk 

eredménye szerint (7.17. ábra) az (111) felületről kapunk legerősebb visszaverést. Tekintsük 

az fcc rács [111] irányában a periodicitást: a köbös cella átlója a3 , ahol esetünkben a = 395 

nm a köbös rácsparaméter és ezt a távolságot három hálószerű sík metszi, amelyek merőleges 

beesésre egyenértékűek. Tehát a szerkezet első közelítésben úgy tekinthető, mint egy 

síkokból felépülő multiréteg 
3

ap   rácsállandóval. Erre az átlagos törésmutató n = 1.26, 

így a multiréteg 

nmnp 5752   

központi hullámhosszú reflexiót ad, ami a sárgászöld tartományban van. Transzfermátrix 

módszerrel ez 550 nm-nek adódik. Az (100) felület is látható egyes szemcséken, ez szintén 

egyszerűen számolható tükrös reflexióra, ha átlagolt multiréteget feltételezünk. Itt az (100) 
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síkok periodicitása p = a/2 tehát a visszavert hullámhossz 498 nm, amit kékeszöldként 

érzékelünk. Sárga és kékeszöld szemcséket egyszerűen láthatunk optikai mikroszkóp alatt. 

Az [110] irányban a periodicitás ap
3
2

 , tehát a diszperziós reláció 

nmna 469
3

22
  

értéknél ad tiltott sávot. A transzfermátrixos számítás kevésbé erős és sokkal keskenyebb 

visszaverést mutat, mint más felületeken. 

 

 

 

 

 

 

 

7.17. ábra Az fcc inverz opál síkjairól származó visszaverések számítása 

 

A zöld oldal goniométeres mérése (7.12.c., d. ábra) azt mutatja, hogy tükrös elrendezésben 

nagyon kevés visszavert fény mérhető, nagyobb arányú a visszaszóródás. Ez teszi lehetővé, 

hogy a pihenő lepke nagyon jól álcázza magát a növényzet zöld szórt hátterében. Együtt azzal 

a megfigyeléssel, hogy a zöld pikkelyek hiányoznak az elülső szárnyak fonákjának azon 

részeiről, amelyek takarásban vannak pihenés közben, ez megerősíti, hogy a matt zöld szín az 

álcázást szolgálja. 

Tehát összességében megállapítható, hogy szükség van a SEM és TEM képek által 

feltárt egymásra merőleges síkok összevetésére, a fényvisszaverési adatokra és számítógépes 

modellezésre is, hogy feltérképezzük a teljes 3D szerkezetet. Ez a szárny színén egy 
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szokatlanul nagy egykristályos fotonikus kristály, a szárny fonákján pedig különböző 

orientációjú szemcsékből álló polikristály [D12]. 

Tekintettel arra, hogy a kék pikkelyeken látható ablakok viszonylag kis mérete nem 

igazolta a kék szín erősségét, a SEM képek alapján csábító lett volna kizárni a gerinceket a 

színképzésből, mint ahogy azt gyakran szokták tenni, ha a SEM kép pepper-pot szerkezetet 

mutat. Viszont a TEM képeken látható, hogy a gerincek alatti terület tartalmazza a legtöbb és 

legszabályosabb részét a fotonikus szerkezetnek. A szerkezet modellezése és ez alapján a 

számított reflektancia teszi lehetővé a valóságos szerkezet leírását. A különböző elrendezésű 

goniométeres mérések különösen hasznosak a különböző szerkezeti elemek szerepének 

megértésében. Mikron és mikron alatti mintázattal rendelkező felületek egyszerű tükrös vagy 

integráló gömbös mérései nem elegendőek. 

A zöld oldal színképzési módja sugallja a teljes RGB (red - green - blue) színskála 

előállításának lehetőségét fotonikus kristály segítségével. Utóbbi kísérleti munkák 

megerősítik, hogy lehetséges olyan inverz opál típusú fotonikus kristályszerkezeteket 

előállítani, amelyek kék, zöld vagy piros színűek, szerkezet vagy alapanyag változtatása 

nélkül [134, 135]. Az egyik legnagyobb technológiai nehézség, a látható tartományban 

visszaverő fotonikus kristály nagy felületű, homogén, pontos, reprodukálható előállítása. Az 

itt tárgyalt biológiai szerkezetben csak egy részleges színtartományt lehet lefedni a 

rácsállandó és az alkotó anyag változtatása nélkül, pusztán a visszaverő felület 

orientációjának változtatásával. Egy lapos, saját sugárzás nélküli képmegjelenítő eszköz 

használhatna ilyen elvet, ahol az egységek orientációját mikro-elektromechanikus rendszer 

(MEMS) adná meg [136]. Másrészt bizonyos alkalmazásokhoz, mint a lapos képernyők, 

intelligens textilek, elektronikus papír, megfelelő lenne mikronos méretű fotonikus 

kristályszemcséket elektromos vagy mágneses tér segítségével adott orientációra hozni a 

szükséges RGB tartomány lefedésére. Egy ide kapcsolódó ígéretes próbálkozás [43] opál 
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szerkezetű fotonikus kristályt használ, ahol a vékonyrétegre kapcsolt elektromos feszültség 

változtatásával hangolni lehet a visszavert fény hullámhosszát. A mikronos tartományú 

szemcsék előállítása sokkal egyszerűbb lehet, mint a nagy kiterjedésű homogén fotonikus 

kristályé. Ilyen fotonikus „festékek” készülhetnek ártalmatlan anyagokból, mint a kitin, így 

sokkal környezetbarátabbak lehetnek, mint a nehézfémeken alapuló festékek. 

Az általunk vizsgált öt délkelet-brazíliai Cyanophrys faj szárnyainak fényvisszaverése 

csak a 470 nm körüli csúcsok intenzitásában tér el, a spektrumok alakja nagyon hasonló 

[D19]. Ez a megállapítás azt a hipotézist erősíti, hogy a kéken csillogó színnek más 

egyedeknek való jelzésben van szerepe. Fontos hangsúlyozni, hogy az evolúció során 

egyetlen anyagból, a viszonylag kis törésmutatójú kitinből kifejlődött lepkeszárnyakon a 

színeknek és mintázatoknak elképesztő változatosságával találkozunk akár egy lepkén belül 

is. Már többször beszámoltak egykristályszerű szerkezetekről zöld színben (Teinopalpus 

imperialis) [103] vagy véletlenszerűen elhelyezkedő kristályos szemcsékről (Parides 

sesostris) [137]. Ezekben az esetekben viszont csak a szárny színén volt fotonikus szerkezet. 

A Cyanophrys remus kutatása megmutatta, hogy kitinből felépülő fotonikus kristály képes 

fénylő jelző szín, rejtőzködésre alkalmas matt, vagy a festékanyagok lebomlása után 

semleges szín képzésére is. Bár hasonló elemekből épülnek fel, a szárny két oldalán található 

pikkelyek összessége nagyon eltérő hatást kelt, ami arra utal, hogy különböző evolúciós út 

eredményei lehetnek. 

 

A fejezethez kapcsolódó tézisek 

 
Pásztázó (felszíni domborzatot adó) és transzmissziós (ismert vastagságú szelet 

„árnyképét” adó) elektronmikroszkópos eredmények valamint a reflexiós spektrumok 
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felhasználásával megfejtettem a teljes háromdimenziós pikkelyszerkezet (nanoarchitektúra) 

felépítését a Cyanophrys remus lepkék esetében. 

Megmutattam, hogy a Cyanophrys remus lepke szárnyának színén (hátoldal) jellemző 

élénk kék szín egy teljes pikkelyre kiterjedő fotonikus egykristály jellegű szerkezet eredménye. 

A szárny fonákjának (potroh oldal) matt zöld színét rövid távon rendezettséget mutató, 

de egymáshoz viszonyítva rendezetlen irányokban orientált domének (polikristályos 

szerkezet) kék, zöld és sárga fényvisszaverése eredményezi. 

Spektrogoniométeres mérésekkel kimutattam, hogy a Cyanophrys remus szárnyának 

színén a fényvisszaverést két komponensre bonthatjuk: 

- a széles, fotonikus nanoarchitektúrát hordozó gerincek két, sátortető-szerű oldaláról 

származó visszaverődés (λ = 480 nm) 

- a gerincek és keresztbordák közötti ablakokban látható szerkezet következtében 

jelentkező egyetlen reflexiós csúcs (λ = 422 nm) 

A gerincek eltérő szélessége és szerkezete miatt szerepük a szárny fonákjának 

visszaverésében elhanyagolható. 
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8. Havasi gyopár felleveleinek vizsgálata 
 

 A havasi gyopár (Leontopodium alpinum) egy évelő, fűszerű növény, amely az 

európai hegyekben él, egészen 3400 m tengerszint feletti magasságig. Az egész növényt, a 

törzset, leveleket és a virágokat körülvevő felleveleket is összefüggő, vastag fehér szőr 

borítja. A fészekvirágzat kettő - öt tagból áll, a szár végéhez illeszkedik és körülveszi csillag 

alakban 5 - 15 levél alakú fellevél (8.1. ábra). A fehér szőr borításnak többek között az 

elpárolgó víz mennyiségének szabályozásában is lehet szerepe, mivel a növény rendkívül 

száraz és szeles környezetben honos. 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. ábra Havasi gyopár virága. Körben a fehér, szőrrel borított fellevelek. 

 

 A növény élő szöveteit alkotó sejtek elnyelik az UV sugárzást. Egy szabadalomban 

[138] leírják, hogy ezt a tulajdonságot fel lehet használni sejttenyészetből nyerhető kivonat 

formájában UV sugarak elleni fényvédő krém készítésére. Az összetevők valódi hasznossága 

kozmetikai vagy orvosi felhasználásra [139] még vitatott, de a sejtek érzékenysége az 

elnyelődő UV sugarakra érdekes kérdéseket vet fel. Az egyik ilyen a védelem kérdése [140]: 

hogyan áll ellen a növény a nagy magasságú, ritka légkörben még intenzívebb káros 

sugárzásnak. A károsodás lehetősége különösen a magok képződése során számottevő. 
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 Azt, hogy hogyan kezeli a növény az UV sugarakat, jobban megérthetjük, ha a 

virágzatot körülölelő leveleket részletesebben megvizsgáljuk [T4, D7]. Mivel a szálas 

párnácskák optikai tulajdonságait mikrométer alatti szerkezet határozza meg, a 

vizsgálatokhoz pásztázó elektronmikroszkópot használtunk. Optikai fényvisszaverési és 

áteresztési méréseket végeztünk, a növény vékony, szőrös burkolatára koncentrálva. A 

mérések eredményeit szimulációkkal támasztottuk alá. 

A havasi gyopár ritkasága miatt a legtöbb országban védett növény. Vizsgálatainknál 

felhasznált Leontopodium nivale növény a franciaországi „Jardin Alpin du Lautaret” kertből 

származik. 

 

 

 

 

 

 

8.2. ábra Áteresztett lineárisan polarizált fényben készült optikai mikroszkópos felvétel levélről 

leválasztott szálak rétegéről. A kis mélységélesség miatt csak a minta egy vékony szelete látható élesen. 

 

 A levelek felületét szőrös burkolat fedi, melynek vastagsága és sűrűsége nagyon 

változatos, az élőhely tengerszint feletti magasságától is függ. Kísérleteinket termesztett 

növényeken végeztük, melyeken a szőr eléggé ritka volt. Az optikai mikroszkóp elegendő a 

bundát alkotó átlátszó szálak rendezetlen ágas-bogas szerkezetének vizsgálatához. Áteresztett 

fényben egy ritkább részen, a levél széle felé nagyon jól láthatóak a szálak (8.2. ábra). A 

képen megjelenő színekből következtethetünk a finomabb optikai szerkezet meglétére. A 

levélről leválasztott szőrök áteresztett fényben (vízben szuszpendáltatva) elkészített képe 

(8.3. ábra) mutatja, hogy a szálak átlátszóak, és törésmutatójuk egy kissé eltér a víz 
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törésmutatójától. A később bemutatásra kerülő modellben az 1.4-es törésmutató értéket 

használtuk fel. 

 

 

 

 

 

 

8.3. ábra Vízben készült felvételen a szálak átlátszóak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. ábra SEM felvétel szálakról (a.), szálak levélhez való csatlakozási pontjairól (b.), és a szálak felületén 

található hosszanti kitüremkedésekről (c.). 

 

 Az optikai tulajdonságokat nem ez a méretskála határozza meg. A fényhullámok és a 

szőrszálak kölcsönhatásának helyét a mikron alatti részletek feloldására alkalmas SEM 

a         b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         c 



 86 

mikroszkóppal lelhetjük meg. A szálak hosszanti szerkezete a 8.4.a. ábrán látható. 

Keresztmetszetük nem állandó, a szál hossza mentén mérhető változatos átmérő az erőteljes 

görbületeknek köszönhető. A kör keresztmetszettől való eltérés üreges belsőre utal, ezt 

támasztja alá egy vágás után visszamaradó csonkokról készült felvétel. (8.4.b. ábra) A falak 

vastagsága 1 mikron alattinak mutatkozik, jóval vékonyabb, mint a szálak keresztmetszete. 

Figyelemre méltó a szálak keresztirányú felépítése, felületükön párhuzamos kitüremkedések 

ismétlődnek. Átlagos átmérőjük 180 nm, így a szál valószínűleg egy fotonikus szerkezet, 

amelynek optikai tulajdonságai befolyásolják a fehér szőrös réteg fényvisszaverési és 

fényáteresztési tulajdonságait az UV sugárzás hullámhosszának tartományában. 

 Mivel hosszanti irányban a szerkezet csak enyhén változik, 2D fotonikus kristálynak 

tekinthetjük, bár ne felejtsük el, hogy az invariánsnak tekintett irányban is van egyenetlenség. 

Egyszerűsítve, a szál két méretskálán értelmezhető: egy 10 m vagy nagyobb távolságra 

kiterjedő inhomogenitás, és egy mikron alatti mérettel rendelkező, sokkal rendezettebb, 

fotonikus szálra [56, 141] emlékeztető szerkezet. 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. ábra Merőleges beesésű visszaverési spektrumok. 

integráló gömbös (folyamatos vonal) és merőleges megfigyelésű (szaggatott vonal) mérés. 
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8.6. ábra Friss fellevélen mért visszaverési spektrum, a fehér szőrös réteg eltávolítása után. 

 

 A fellevél egy teljes darabjáról készült fényvisszaverési mérés merőleges és integráló 

gömbös elrendezésben is. A 8.5. ábrán látható, hogy a tükrös és az integráló gömbös mérés 

nagyon hasonló, csak intenzitásukban térnek el, és a hosszú magas plató megmagyarázza a 

szőrzet élénk fehér színét. A közeli UV tartományban nincs visszaverés. A fellevelek eléggé 

vastagok, és minden hullámhosszon átlátszatlannak mutatkoznak. Így a hiányzó UV sugárzás, 

ami káros lehet az élő sejtek számára, elnyelődik. A kérdés az elnyelődés helye, amely lehet 

az élő szövetben, vagy a növényt burkoló szőrös rétegben. Ennek eldöntésére elválasztottuk 

egymástól az élő részt és a fehér burkolatot, és külön mértük őket. A 8.6. ábrán látható, hogy 

az élő szövet a klorofillnak megfelelő zöld színt veri vissza. A víznek tulajdonítható 700 nm 

fölötti emelkedés látható a 8.5. ábrán is. A csupasz levél felülete minden más hullámhosszat 

elnyel, az UV tartományt is. Ezt a tulajdonságot ellenőrizhetjük, ha elkészítjük a levél 

kivonatát [138] a következő módon. Friss leveleket mozsárban alkoholban összetörve a 

keletkező pépet Filtrak 1388-as szűrőpapíron átszűrve zöld folyadékot kapunk. Néhány nap 

után a klorofill lebomlik, az így keletkezett kivonat áteresztését 1 cm fényút hosszúságú 

kvarcküvettában mértem (8.7.ábra). Az alkohol elpárolgása után visszamaradó anyag újra 

feloldható, és az áteresztési spektrum nem változik. Ez a mérés bizonyítja a növény 

szöveteinek UV A (315-400 nm) elnyelését. 
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8.7. ábra Alkoholos kivonat áteresztési spektrumai 1 cm vastag küvettában mérve. A megszárított és újra 

feloldott anyag áteresztésének jellege nem változik. 

 

A szövetek UV abszorpciója bizonyítja a lehetséges kémiai károsodás megjelenését, tehát a 

magas hegyvidéki környezetben várható egy szükséges védő hatás megléte is. 

 Ha a levelet borító fehér réteget leválasztjuk és óvatosan üveglapra helyezzük hasonló 

vastagságban mint az élő növényen lenne, könnyedén integráló gömbös méréseket 

végezhetünk rajta. A minta nélküli üres üveglemezen mért áteresztésből tudjuk, hogy az üveg 

elnyelése csak 300 nm alatt jelentős. A szőrök méréséhez referenciaként magát az üveg 

hordozót választottuk, így az üveg hatása kiküszöbölődik. A visszaverési spektrum (8.8.a. 

ábra) nem tér el attól, amit a teljes levél esetén mérhetünk. Sőt, áteresztésben (8.8.b. ábra) is 

ugyanaz tapasztalható, a 300 és 400 nm közötti erőteljes csökkenéstől eltekintve, egy közel 

vízszintes plató figyelhető meg. A visszaverésben és áteresztésben is jelentkező hiány 

intenzív abszorpcióra utal. Ez lehet a falakon keresztülhaladó sugárzás csökkenése, illetve a 

sugárzás vezetett módusokban való befogása és fokozatos disszipálódása. Látható 

tartományban a fényvisszaverés és áteresztés összege közel 100%-ot ad, így csak nagyon kis 

elnyelés lehetséges. Valóban, a szőrös réteg megvédi az élő szöveteket a káros UV 

sugaraktól, de nem gátolja a látható tartomány áthaladását, amely szükséges a biológiai 
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folyamatok fenntartásához. A látható spektrumban az áteresztés 80% körüli értékét nem az 

elnyelés, hanem a visszaverés határozza meg. 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 ábra Fehér szőrös réteg visszaverése (a.) és áteresztése (b.) 

 

 Az alkalmazott fényforrások és a mérőrendszer nem teszi lehetővé az UV B (280-315 

nm) és UV C (100-280 nm) tartományok vizsgálatát, tehát ezekről nincs ismeretünk. A 

rendelkezésünkre álló mérési eredményekből megismert optikai tulajdonságok magyarázatára 

elkészült a szálak felületének számítógépes modellezése. 

Az elektronmikroszkóppal feltárt szerkezet három mérettartományra bontható: mikrométer 

alatti inhomogenitások a szál hosszában, 10 m az egyes szálak átmérője, illetve a szálak 

ágas-bogas egymásba tekeredése helyenként több milliméteres vastagságú réteg. Az 

elkövetkezőkben a mikron alatti szerkezet fényelnyelését modellezzük. 

 Tekintsük a szál felszínét tökéletesen rendezettnek. A szál egy 10 m átmérőjű cső, 

mikron alatti falvastagsággal (8.9. ábra), ami viszonylag nagy görbületi sugarat jelent. Így a 

fal sík lapként is felfogható, felületén rácsszerű, párhuzamosan rendezett kitüremkedésekkel. 

A 8.4.c. ábrán megmérhető a kitüremkedések átlagos átmérője, ez 176 nm-nek adódik. A 

modell a cső falának kitekerésével fog egyszerűsödni, (8.9. ábra) megtartva a SEM képeken 

mérhető méreteket, de eltekintve a hosszanti rendezetlenségtől és szálak véletlenszerű 

tekeredésétől. 
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8.9. ábra A számításokhoz használt modell. A cső görbületének elhanyagolásával egy rácsos szerkezetet 

kapunk, melynek paraméterei: a = 420 nm, h = 410 nm, d = 400 nm. A törésmutató 1,4. 

 

 A modell fényvisszaverését transzfermátrix módszerrel [142, 130, 143] számoltuk, 

monokromatikus, θ = 45 fok alatt érkező transzverzális elektromos (TE) polarizált síkhullámra. 

Transzverzális mágneses (TM) polarizációra az eredmények nagyon hasonlóan alakulnak. A 

hullám áthaladása és visszaverődése hullámhossz szerint a teljes rétegen, az egyes vékony rétegekre 

meghatározott mátrixok szorzásával nyerhető. A számított fényvisszaverés a hullámhossz 

függvényében a 8.10. ábrán látható, különböző Φ beesési irányokra. A spektrumokon egy széles, 

legfeljebb 20%-os háttérből kiemelkedő több erőteljes csúcs látható. A fehér szőrök viselkedése 

szempontjából a 300–400 nm-es tartomány fontos. A széles aszimmetrikus csúcsok a fényt a 

felületi bordázaton vezető módusok Bragg szórásához kapcsolódnak. 

A visszaverési spektrumban nem láthatóak a vezetett módusok, mivel ezek a felület közvetlen 

közelében haladó lecsengő hullámokhoz kapcsolódnak. A sugárzó és vezetett módusok 

szétválása sík lapban vagy tökéletes hullámvezetőben az eltolási invariancia következménye [10]. 

A hosszanti egyenetlenség ezt a szétválást valamilyen mértékben elrontja, és lehetővé teszi a 

kétféle módus bizonyos fokú hibridizációját. Ennek következményeként az éles vezetett módus 

szivároghat, de töltődhet is energiával egy külső sugárzásból. Megmutatták, [144] hogy a vezetett 

módusok és a nemrezonáns áthaladó sugárzás egymásra tevődése aszimmetrikus, Fano-profilnak 

[145] nevezett csúcsokat eredményez a visszaverési és áteresztési spektrumban. Ezeknek a 

könnyedén felismerhető csúcsoknak a megléte a beeső hullám és vezetett módusok közötti 
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lehetséges energiaátadásra utal, amely a szálon belüli elnyelésben játszhat fontos szerepet. A 

vezetett módusokat gerjesztő elektromágneses energia bekötődik a felületi szerkezetbe, és akár 

több mm távolságban haladhat a szál belsejében, ami sokkal nagyobb „vastagságnak” felel meg, 

mintha keresztirányban áthaladt volna a 10 m vastagságú szálon. A szálban található UV 

elnyelő anyag miatt ez a vezetett hosszú út jelentős gyengülést eredményez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10. ábra A modell alapján számított fényvisszaverés különböző beesési irányokra. 
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 A 8.10. ábrán látszik, hogy ezek a Fano csúcsok az UV tartományban gyűlnek össze, 

és a szálak külső felületén terjedni képes, a beeső hullám által gerjesztett UV A módusokat 

jelölik. Megjelennek minden beesési irány esetén, tehát hatékony lehet az energiaátadás a 

szálak összevissza tekeredése esetén is. Megjelennek csúcsok a látható tartományban is, de 

ezek spektrális helyzete gyorsan változik a beesési sík irányával, így teljesen rendezetlen 

beesésre a hatásuk eloszlik. A   szög 0° és 90° közötti változtatása hatására kék felé 

tolódnak el. Egy végtelen kiterjedésű sík rétegen a visszavert hullámhossz 

 2sinsin4  d . Ez az összefüggés  0  esetben 780 nm, míg  90  esetben 487 

nm hullámhosszat eredményez, ami jó közelítéssel egyezik a transzfermátrix módszerrel 

számított értékkel. Az UV és látható tartományban is megjelenő csúcsok folyamatos 

elnyelésre utalhatnak, de az elnyelés függ a terjedés közbeni disszipációtól is. 

 Az nem tisztázott, hogy az UV elnyelés a szál falában megy-e végbe (amelyet ekkor 

komplex törésmutatóval jellemezhetünk), vagy a szálak belsejében van-e elnyelő anyag. 

Egy egyszerű és elfogadható magyarázat lehet a szálak belsejében víz jelenléte, amely 

az elektromágneses hullámok igen széles tartományát elnyeli, kivéve a látható fényt [146]. 

Az elnyelés hiánya ebben a biológiailag nagyon fontos tartományban a vízmolekula rezgési 

és elektronátmenetek gerjesztési mechanizmusai hiányának tulajdonítható. Az elnyelési 

együttható gyorsan nő 400 nm alatt, és 150 nm-nél éri el a maximumát. A közeli UV 

tartományban a molekuláris elektrongerjesztés is hozzájárul az áteresztés csökkentéséhez. 

Viszont az mégis kétséges, hogy a tiszta víz elnyelési együtthatója képes elérni 104-105 cm-1 

értéket, hogy a 10 mikron átmérőjű szálakat jó elnyelővé változtassa 300 nm fölött. Rövidebb 

hullámhosszú UV sugárzásra egy ilyen mechanizmus elégséges, de az UV A tartományra 

tisztázatlan. Másrészt az is bizonytalan, hogy a növény szálait kitöltő folyadék tiszta víz-e. 

Sajnos a szálak tartalmának összetételi elemzése az átmérő nagyon kis mérete miatt nem egy 

egyszerű művelet, és élő növényen kellene végezni, bár érdekes és tanulságos lenne. A fenti 
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gondolatmenet ellenében szól az a kísérleti tény, hogy a fényelnyelés erőteljes a száraz 

növényen, vagy a levélről leválasztott szőrös réteg több hetes tárolása után is, amikor már 

valószínűleg nem lehet víz a szálak belsejében. 

 Egy másik lehetőség, hogy az elnyelés a szál falában megy végbe. Ebben az esetben a 

kis szerkezetekben a fény útjának meghosszabbításával az elektromágneses energia vezetett 

módusokba való csatolása és elnyelődése sokkal hatékonyabb lehet. A 8.10. ábrán látható 

eredmény alapján az UV és a látható tartományban is van vezetett módusokba csatolódás, 

mégis az infravörös és látható tartományban nincs elnyelés, míg UV-ben közel 100%. Ennek 

következményeként az elnyelés állandó értéke nem lehet jó, egy az UV határánál nagyról kis 

értékre váltó elnyelés jobban leírná a jelenséget. Egy ilyen eltolódás nélkül a növény 

egyformán nyelné el a látható és az UV fényt is, és sötét színű lenne. A 8.9. ábra szerinti 

modell alapján számított elnyelés a 8.11. ábrán szerepel, ahol az elnyelés értéke 0,4 az UV 

tartományban 400 nm alatt és 0,001 450 nm fölött a látható és infravörös tartományban. 

 

 

 

 

 

 

8.11. ábra  90  alatti szögből  30  irányból beeső TE módus elnyelése. 

 

Több mint valószínű, hogy ennek a meredek változásnak molekuláris háttere van. Tehát a 

növény fehérségében az elnyelési együttható hirtelen változásának fontos szerepe van. Ez azt 

jelenti, hogy a kizárólag szerkezeti hatásokon kívül a festékanyagok is fontos szerepet 

játszanak a levelek színének meghatározásában. Az elnyelés ilyen szempontjának részletes 
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elemzése az élő szálak falának vizsgálatát kívánná meg. 

 

A fejezethez kapcsolódó tézisek 

 

 Megmutattam, hogy a havasi gyopárt burkoló szőrt alkotó szálak csövek, ezek 

felszínén hosszanti hullámvezető csatornák foglalnak helyet, amelyekbe az UV tartományba 

eső hullámok becsatolódnak, és terjedésük során elnyelődnek. 

A növény fellevelein fényáteresztés méréseket végeztem. Ezekből és a modell alapján 

végzett számítások alapján is következik, hogy a látható tartományba eső fény teljes 

egészében képes áthaladni a szőrös burkolaton, így a növény biztosítja magának a 

fotoszintézis lehetőségét, viszont az UV sugárzás nagyon hatékonyan kiszűrődik, így védi a 

burkolat az alatta levő sejteket az UV sugárzástól. 
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9. Tézisek 
 

1a. A kék Polyommatus daphnis és barna Polyommatus marcidus ún. testvérfajt 

képező lepkék szárnyán található pikkelyek vizsgálatával kimutattam, hogy a kék szín a 

„pepper-pot” néven ismert nanoszerkezetnek tulajdonítható, amely hiányzik a barna lepke 

pikkelyeiből. A „pepper-pot” szerkezet természetes fotonikus kristályként viselkedik, és 

megnöveli a fényvisszaverést a kék és közeli UV tartományban. 

1b. Termikus mérésekkel bizonyítottam, hogy a barna szárny esetében a nanoszerkezet 

hiánya lehetővé teszi a hatékonyabb fényelnyelést, és ez a szárny hatékonyabb 

felmelegedéséhez vezet. Ez a magashegyi lepkék színében bekövetkezett változás 

(alkalmazkodás) nagyobb túlélési esélyt ad. 

1c. Rámutattam, hogy a Polyommatus lepkék kék pikkelyeinek „pepper pot” 

szerkezetének rendezettsége távolról sem olyan tökéletes, mint a mesterségesen előállított 

fotonikus kristály típusú szerkezeteké, ami arra utal, hogy a termikus alkalmazásokra szánt 

szerkezetek előállítása nem követeli meg azokat a szigorú kísérleti feltételeket, mint például 

egy fotonikus csip kidolgozáshoz szükséges szerkezetek. Az ismertetett eredmények felhívják a 

figyelmet, hogy az optikai alkalmazások mellett az ilyen jellegű szerkezettel borított felületek 

a hőháztartásban is alkalmazásokra találhatnak. 

2a. Pásztázó (felszíni domborzatot adó) és transzmissziós (ismert vastagságú szelet 

„árnyképét” adó) elektronmikroszkópos eredmények valamint a reflexiós spektrumok 

felhasználásával megfejtettem a teljes háromdimenziós pikkelyszerkezet (nanoarchitektúra) 

felépítését a Cyanophrys remus lepkék esetében. 

2b. Megmutattam, hogy a Cyanophrys remus lepke szárnyának színén (hátoldal) 

jellemző élénk kék szín egy teljes pikkelyre kiterjedő fotonikus egykristály jellegű szerkezet 

eredménye. 
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2c. A szárny fonákjának (potroh oldal) matt zöld színét rövid távon rendezettséget 

mutató, de egymáshoz viszonyítva rendezetlen irányokban orientált domének (polikristályos 

szerkezet) kék, zöld és sárga fényvisszaverése eredményezi. 

2d. Spektrogoniométeres mérésekkel kimutattam, hogy a Cyanophrys remus 

szárnyának színén a fényvisszaverést két komponensre bonthatjuk: 

- a széles, fotonikus nanoarchitektúrát hordozó gerincek két, sátortető-szerű oldaláról 

származó visszaverődés (λ = 480 nm) 

- a gerincek és keresztbordák közötti ablakokban látható szerkezet következtében 

jelentkező egyetlen reflexiós csúcs (λ = 422 nm) 

A gerincek eltérő szélessége és szerkezete miatt szerepük a szárny fonákjának 

visszaverésében elhanyagolható. 

 3a. Megmutattam, hogy a havasi gyopárt burkoló szőrt alkotó szálak csövek, ezek 

felszínén hosszanti hullámvezető csatornák foglalnak helyet, amelyekbe az UV tartományba 

eső hullámok becsatolódnak, és terjedésük során elnyelődnek. 

3b. A növény fellevelein fényáteresztés méréseket végeztem. Ezekből és a modell 

alapján végzett számítások alapján is következik, hogy a látható tartományba eső fény teljes 

egészében képes áthaladni a szőrös burkolaton, így a növény biztosítja magának a 

fotoszintézis lehetőségét, viszont az UV sugárzás nagyon hatékonyan kiszűrődik, így védi a 

burkolat az alatta levő sejteket az UV sugárzástól. 
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