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Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése 

kivonat 

A BME Atomfizika Tanszéke, a Kísérleti Orvostudományi Intézet és a Femtonics Kft. évek óta 

fejleszt közös együttműködésben ultrarövid impulzusú lézereken alapuló pásztázó 

mikroszkópokat. A világviszonylatban is egyedülállónak mondható mikroszkópokban a 

pásztázást akusztooptikai eltérítőkkel valósítják meg. Ezen mikroszkópok alkalmasak kétfoton 

effektuson alapuló vizsgálatokra, így biológiai mérésékre mind in vivo és in vitro. A 

fejlesztésekben részt vevő csoport célja a mikroszkópokban alkalmazott, külföldről rendelt 

kristályok lecserélése saját gyártású eltérítőkre. Ezek közé tartozik az ultrahangkeltő LiNbO3 

(lítium-niobát) felvitele a TeO2 (tellúr-dioxid) kristályra, valamint a kész eltérítők tesztelése. 

Ez a feladat igen sok kísérletezést és modellezést igényel. Diplomamunkám keretein belül a 

mikroszkópokban jelenleg használt kristályok, valamint a KFKI és az Atomfizika Tanszék 

közös együttműködésével előállított eltérítők vizsgálatát, bemérését és összehasonlítását tűztem 

ki célul. A saját deflektorok részletes vizsgálatára azért van szükség, hogy a jelentkező 

effektusokat minél jobban megértsük, továbbá a fellépő problémákat kiküszöböljük. 

A diplomamunka készítése során számos érdekes eredményt értem el. Elsősorban egy speciális, 

tervezett deflektor-sor vagy mátrix struktúra megvalósításával kapcsolatban arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a kiinduló kristályok méretének és orientációjának tesztelését 

pontosítani kell, új módszer bevezetésével, valamint a megmunkálás sorrendjét és 

egyidejűségét nagyon pontosan követni és dokumentálni kell.  

A kristályban kialakuló akusztikus állóhullámok jelenlétét egy praktikusan felvitt rácsozattal 

sikerült kiküszöbölni, amelyet kísérletileg igazoltam, ezt a módszert szükség esetén jelenleg is 

alkalmazzuk. 

Méréseket végeztem el illesztő elektronikával ellátott és illesztés nélküli eltérítőkön, azt 

vizsgálva, hogy ez milyen hatással van a diffrakciós rendbe eső optikai teljesítményre. A kapott 

eredményeket szimulációs modell eredményeivel hasonlítottam össze, melyből az a konklúzió 

vonható le, hogy a ragasztásos eljárással rögzített, illesztés nélküli ultrahangkeltőnek van egy 

nem elhanyagolható belső ellenállása, melyet a későbbi modellezésnél figyelembe lehet venni, 

ezáltal jobb minőségű ultrahangkeltők tervezhetők.  

Az általam mért felvett elektromos és optikai teljesítmények és a szimulációs teljesítmények 

szintén egyezést mutattak, ebből arra következtethetünk, hogy a felvett teljesítmény nagy része 

az ultrahangkeltő belső ellenállásán disszipálódik. 

 


