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 Bevezetés 

Az akuszto-optikai effektus széles körben használatos számos optikai 
feladat megvalósítására. Lényegében, általános értelemben hang és 
fény kölcsönhatását jelenti, valamilyen közegben. A kölcsönhatás egy 
elterjedt formája, hogy a hang a közegben id� és helyfügg� 
törésmutató-modulációt hoz létre, amely a ráes� fény fázisát 
megfelel�en modulálja. A hely és id�függ� fázismoduláció hangoszlop 
esetén nem szabálytalan, hanem térben és id�ben is periodikus. A 
térbeli periodicitás csak korlátozottan érvényes, mert a hang haladás 
közben csillapodik, és a terjedés irányára mer�leges síkban is 
szétterül.  

Az akusztooptikai effektust általában olyan kristályokban vagy 
üvegfélékben hozzák létre, amelyben a hangrezgés (az egyes molekulák 
vagy atomok elasztikus elmozdulása) nagy törésmutató-változást hoz 
létre, azaz nagy a photoelasztikus együttható. Ilyen anyagok általában 
mesterséges kristályok: TeO2, LiNbO3, PbMnO4, CaMoO4 vagy 
üvegfélék, mint az ömlesztett kvarc.  

Periodikus jelleg miatt a hang által keltett törésmutató-moduláció 
diffrakciós rácshoz hasonló hatást fejt ki a ráes� optikai nyalábra. Ha 
a hangoszlop a fény irányában vékony, a hatás közelít egy fázisrácsot, 
azaz számos, nem túl er�s diffraktált rend jelenik meg a kilép� 
oldalon. Ha a fény beesési szögét változtatjuk, a rendek relatív 
fényessége változik, ahogy a sima fázisrácsnál is. Ha fehér fénnyel 
(valamilyen lámpával vagy LEDel) világítjuk meg a rácsot, a kilép� els� 
és magasabb rend� rendekben a hullámhosszak szétválnak, az egyes 
rendekben a különböz� hullámhosszú (szín�) komponensek 
különböz� irányba terjednek: mindegyik szivárványszín� lesz, és a 
térben szétterül.  

A gyakorlatban gyakrabban használjuk azt az esetet, amikor a fény 
irányában a hangoszlop elég vastag: ez sok fázisrács 
szuperpozíciójaként fogható fel. Az egymás után következ� rácsok 
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egymás hatását lerontják, ezért általában a kilép� oldalon nem látunk 
effektust. Egy bizonyos optikai beesési szög környezetében azonban 
megjelenik egy diffraktált rend (+ vagy – els�rend), amely úgy jöhet 
létre, hogy a szuperponálódó rácsok hatása els�rendben összeadódik, 
ha megfelel� a beesés szöge. Ez az els�rend� nyaláb nagyon fényes 
lehet, a diffrakciós hatásfok a hang teljesítményét�l (a törésmutató-
rács amplitúdójától) függ�en akár 50-95% is lehet.  

A hang frekvenciája a rácsállandót jelenti ebben a fizikai 
megközelítésben. Ha megváltoztatjuk a frekvenciát, megváltozik a 
diffraktáló rács állandója ( a rácsmaximumok közötti távolság) és 
ezáltal megváltozik a diffraktált rendek iránya és színe. Ha vastag 
hangoszlopunk és csak egy diffraktált nyalábunk van, akkor annak a 
kilépési szöge és színe fog megváltozni az eredeti nyalábhoz képest.  

Az alábbiakban részletes leírást adunk az akusztooptikai effektusról.  

A.  Az akusztooptikai effektus 

Ha akusztikus hullám (rugalmas mechanikai deformáció) terjed egy - 
ún. kölcsönhatási - közegben, abban periodikus s�r�ségváltozás jön 
létre, mely egyben periodikus törésmutató változást is eredményez 
(photoelasztikus effektus). Ez a változás az akusztikus hullám 
sebességével (v) haladó diffrakciós fázisrácsot (periodikus törésmutató 
változást) hoz létre, melynek rácsállandója egyenl� az akusztikus 
hullámhosszal ( )aλ , nagysága ( )nδ  pedig arányos az akusztikus 

hullám teljesítményével (P) valamint a photoelasztikus állandó 

nagyságával (p). A 1.a. ábra szerint terjedjen a 
υ
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hullámszám vektorú, aω  körfrekveciájú akusztikus síkhullám az xy 

sík y irányában, míg a (vákuumban) vλ  hullámhosszú 
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frekvenciájú optikai nyaláb a 0θ  szöggel jelölt irányban.  Az optikai 

nyaláb terjedését a közegben a 
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hullámegyenlet írja le, ahol c a vákuumbeli fénysebesség, a közeg 
törésmutatója pedig a hang hatására ( ) ( )yktsinnt,yn aan0 −ωδ+=  alakú. 

Mivel az elektromágneses tér periodikus, így Fourier-sorba fejthet�, a 
diffraktált rendeknek megfelel�en. Levezetés nélkül skaláris alakban, 
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adódik, ahol az m-ik diffraktált rend amplitúdója ( )xEE mm = , 
,...2,1,0(m ±±= és a maximális diffraktált intenzitást biztosító ún. Bragg-

szög a közegben mérve (vö. 2.1): 

0

a
B k2

k
sin =θ        3. 

 

A (2) az AO kölcsönhatás alapegyenlete. Hasonlóan az egyszer� 
optikai rácshoz itt is több diffraktált rend léphet fel (3) teljesülése 
( )B0 mθ=θ  esetén. Azonban az gyakorlatban a vastag rácshoz tartozó, a 

csak egyetlen diffraktált nyalábot adó ún. Bragg-diffrakció 
megvalósítása szükséges (m=+1, vagy -1). Ez akkor jön létre, ha 

• az akusztikus hullámhossz kicsi (hasonlóan a nagyfelbontású 
rácshoz, a szomszédos rendek egymástól távol képz�dnének, 
mivel 0θ , n�); 

• a hangoszlop L vastagsága a fény irányában (z) mérve - az 
akusztikus hullámfront meghatározta ún. kölcsönhatási hossz - 
elegend�en nagy (egymással csatolásban lév� optikai rácsok 
sorozatából kapott ún. vastag optikai rács, mely a magasabb 
rendek kialakulását a destruktív interferencia következtében 
gátolja). 

  

Az AO kölcsönhatás geometriája (a) A hullámszámvektor-diagram 
izotróp Bragg-diffrakció esetén (b) 1. ábra 

A (3) tökéletesen azonos a másféle optikai rácsok esetén kapott 
konstruktív interferencia feltétellel. Egy másik megközelítése az 
akusztooptikai kölcsönhatásnak az impulzus-megmaradáson alapul, 
és a hullámvektor diagramot használja modellezésreA diffrakció során 
teljesülnie kell az impulzus-megmaradásnak, amelyre a 
hullámvektorok segítségével a következ� vektor-egyenlet írható fel: 

ma kkmk =+0      4. 
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(4) szemléletesen az ún. hullámvektor-diagrammal ábrázolható (1.b. 
ábra), ahol a kölcsönhatásban lév� hullámvektoroknak záródó 
háromszöget kell alkotniuk. Ugyanakkor az optikai 
hullámvektoroknak, amelyek a bees� illetve diffraktált nyalábok 
hullámfrontjai mer�legesek, tehát kijelölik a terjedés szögét, a 
törésmutató-felületen kell végz�dniük.  

Izotróp esetben, amint a 1.b. ábra mutatja a törésmutató-felület adott 
hullámhosszon egy gömb, az optikai hullámvektorok a gömb 
közepéb�l indulnak és a felületen végz�dnek. A 4. vektoregyenlet 
következtében az akusztikus vektorok a gömb húrjai. Ha 
megváltoztatjuk az akusztikus frekvenciát, meg kell változtatnunk a 
hang irányát is, hogy maximális diffrakciót kapjunk, de ekkor a 
diffrakció szöge is változik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a fény 
és a hang találkozási szögét kell megváltoztatni az akusztikus 
frekvencia változtatásával, azaz 3.-nak megfelel�en más 
hangfrekvencián más a Bragg szög.  

Ha az optikai frekvenciát változtatjuk meg az törésmutató-gömb 
sugara arányosan megn�, vagy lecsökken. Ahhoz, hogy maximális 
diffrakciót kapjunk itt is meg kell változtatnunk az akusztikus nyaláb 
szögét, vagy frekvenciáját.  

Az energia megmaradását az ma0 m ω=ω+ω  feltétel adja. Ellentétben az 

egyszer� ráccsal, az AO rács v sebességgel mozog, így a Doppler-
eltolódás miatt a diffraktált nyaláb frekvenciája amω értékkel eltér a 

bees�ét�l: �m= �o+m �a.) 

Bragg-diffrakció esetén a diffraktált nyaláb normalizált intenzitása (2)-
b�l 
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ahol nδ  és az akusztikus teljesítmény (P=SS*) a rugalmas 

deformációval (S) kifejezhet�, 
2
SSn

n
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0υ=δ  és 
2

*3 LHSS
P

ρυ=  (* a 

komplex konjugált; a közeg s�r�sége ρ ; az akusztikus nyaláb 
keresztmetszete LH), és definiáltuk a diffrakció hatásfokára jellemz�, 

csak anyagjellemz�ket tartalmazó ( )3

26

2 ρυ
ρn

M =  ún. AO jósági tényez�t. 

 

B. Az AO hangolható sz�r� 

 

A hangolható sz�r� legfontosabb sajátosságai: 



 5 

- adott akusztikus frekvencián csak kis optikai 
frekvenciatartományban, illetve adott optikai frekvencián csak kis 
akusztikus frekvenciatartományban diffraktál 

- általában az akusztikus frekvencia széles sávban változtatható, hogy 
minél nagyobb teljes optikai spektrális átfogást biztosítson.  

Hogyan alkalmazható az AO effektus a sz�r�-m�ködés 
megvalósítására? Az egyik feltétel, hogy az akusztikus rács mérete a 
fény irányában (a kölcsönhatási hossz) nagyon nagy legyen. A másik 
tervezési fogás, hogy olyan speciális anyagot és kölcsönhatási 
geometriát kell kiválasztani, amelyben a fenti paraméterek 
optimálisak. Nézzük ezt részletesebben.  

Az AO közegben a törésmutató-változás rácsállandója aλ , amely az 

akusztikus frekvenciával (f) változtatható. Emiatt a diffrakcióra adott 
optikai beesési szög esetén az akusztikus frekvencia változásával 
más-más optikai hullámhossznál teljesül a Bragg-feltétel. A 
hullámvektor-diagram alapján azt mondhatjuk, hogy a vektorok vagy 
a gömbön záródnak vagy nem, azaz ha egy akusztikus nyaláb csak 
egyféle akusztikus hullámvektort tartalmaz, akkor csak egyetlen 
optikai frekvenciára teljesül a feltétel, és a diffrakció optikai 
sávszélessége végtelenül keskeny lesz. Azért lesz leginkább mégis nem 
nulla ill. véges az optikai sávszélesség ( )vλ∆  adott akusztikus 
frekvencián, mert egy akusztikus hullám mindig divergens, azaz több 
különböz� szög� akusztikus hullámfrontot és ennek megfelel�en több 
különböz� irányba mutató akusztikus hullámvektort tartalmaz. Az 
egyes hullámvektorok irányába haladó akusztikus teljesítmény nem 
egyforma, az akusztikus teljesítmény-szög összefüggés áttev�dik a 
diffrakciós hatásfok-optikai hullámhossz görbébe a Bragg 
összefüggésnek és a hullámvektor-diagram feltételeinek megfelel�en. 
Ha a cél a nagy spektrális felbontás (kis vλ∆  sávszélesség), akkor 
els�sorban az akusztikus divergenciát kell csökkenteni (akusztikus 
teljesítmény – akusztikus hullámvektor-irány görbét kell 
keskenyíteni). Ezt a legegyszer�bben a hangoszlop vastagításával (2 
ábra) lehet elérni.  
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2. a. és b. ábra 

Nagy (a.) illetve kis (b.) divergenciájú akusztikus nyalábok és a 
hangteljesítmény eloszlása az akusztikus hullámvektorok szöge szerint 

A nagy kölcsönhatási hossz következménye a nagy diffrakciós 
hatásfok is, azaz az adott akusztikus teljesítménnyel elérhet� hatásfok 
(minél vastagabb a rács, annál kisebb törésmutató-változás elég 
ugyanazon hatás eléréséhez).  

Az akusztikus divergencia meghatározza a diffrakció optikai 
sávszélességét adott optikai beesési szög, azaz optikai síkhullám, vagy 
lézer esetén. Ha a bees� fény divergens, azaz több optikai 
hullámvektor is megjelenik, a sávszélesség még tovább n�. A hatás 
csökkentésére még lehet egy trükköt alkalmazni. 

A feladat az, hogy a bees� nyaláb 0θ  szögének változása ne rontsa le a 

sz�r� átvitelét (a látószög nagy legyen). 

A fenti feltételek teljesíthet�k speciális, ún. anizotróp kölcsönhatással, 
melyet ún. kett�stör� közegben lehet megvalósítani. Ekkor (ellentétben 
a 1.b. ábrával) a diffrakciós és a beesési szög eltér�, mivel a diffraktált 
nyaláb polarizációja 90°-kal megváltozik, így megváltozik a rá 
vonatkozó törésmutató (n1 ) értéke is (2. ábra). 

 

 

3. ábra 
Az optimális anizotróp kölcsönhatás hullámszámvektor-diagramja 
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Az optikai divergenciát a hullámhossz és a forrásméret (mely 

síkhullám esetén a D nyalábátmér�) hányadosa adja:
D

v
0

λ=δθ . Kis 0δθ  

eléréséhez jól kollimált (párhuzamos) megvilágító nyaláb szükséges. 

Az optikai divergencia hatása nagy látószög� sz�r�vel csökkenthet�. 
Geometriailag ez azt jelenti, hogy a bees� és diffraktált nyaláb 
hullámszámvektor-felületeinek érint�i párhuzamosak. A törésmutatók 

körrel ( )01 nn = , illetve ellipszissel ( ) ( )













+=

2

2

2
0

2

2
2

sincos

ennn

l ςς  írhatók le a 

kölcsönhatás síkjában, ahol ( )v00 nn λ= és ( )vee nn λ=  az ordinárius és 

extraordinárius törésmutató és 
�
 a nyaláb optikai tengellyel bezárt 

szöge. Mivel mindkét törésmutató hullámhosszfügg�, ezért ez a 
diszperziónak nevezett jelenség látható lesz a hangolási görbében és a 
vektorháromszög alakulásában az egyes hullámhosszakon. Látható, 
hogy a diffraktált nyaláb 1k vektora is ellipszist ír le. Vagyis ak  

irányának aθ  alkalmas választásával az érint�feltétel teljesíthet�. 

Ekkor lesz a lehet� legnagyobb divergenciájú bees� nyalábra a 
legkisebb a diffrakció optikai sávszélessége.  

Ebb�l a geometriai megfontolásból az optikai hullámhossz és 
akusztikus frekvencia kapcsolatát adó hangolási karakterisztika 
közelít�leg 

( ) ( ) 0
2

0
4

0 2sinsin,n
1

f θ+θλθ∆υ
λ

=λ υ
υ

σ ,  6. 

ahol  ( ) ( ) ( )υυυ λ−λθ=λθ∆ 1000 n,n,n  a kett�störés nagysága. 

Ez a hangolási görbe határozza meg, hogy az akusztikus frekvencia 
változásával milyen optikai hullámhosszra esik a diffrakció maximum-
hullámhossza. Adott beesési szög és akusztooptikai eszköz esetén ez 
gyakorlatilag f = K/λ összefüggést jelent, ahol K a �0 és a kristálytani 
irányokhoz beállított irányok által meghatározott paraméter. 

A sz�r� áthangolási ideje az az id�, amely alatt akusztikus frekvencia 
váltáskor az új frekvencia teljesen lecseréli a régi frekvenciát az optikai 
nyalábon belül. Ez az optikai apertúra hang irányában felvett D 
mérete és az akusztikus terjedési sebesség va hányadosa.  

 A sz�r� gyors hangolása is az átvitel kiszélesedését okozza, hiszen 
ekkor az optikai nyaláb apertúrája mentén különböz� akusztikus 
frekvenciák vannak jelen, amelyek különböz� optikai hullámhosszakat 
választanak ki. Ez a jelenség hasznos is lehet. Miután a hang terjedési 
sebessége a szokásos kristályokban nagy (800-4000 m/s), az 
áthangolási id� 1-10 mm apertúrán 0.25-15 mikroszekundum. Ez 
egyedülállóan gyors a spektrális szétválasztásra használt elemek 
áthangolási módozatai között ( a rácsot és a prizmát el kell fordítani, 
ott csak nagyságrendekkel lassabban lehet a mechanikai rezgések, 
belengések elkerülése érdekében). 
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A mérésben használt sz�r� geometriája a 4., hangolási görbéje és 
spektrális átvitele pedig a 4. ábrán látható.  

 

4. ábra. 
Az AO sz�r� geometriája 

 

 
5. ábra 

Az AO sz�r� hangolási görbéje és spektrális félérték-szélessége 
(felbontása) az optikai hullámhossz függvényében  

 
A sz�r� nagy sebessége, kis teljesítményigénye és kis mérete (nincs 
mozgó elem) változatos felhasználásokat tesz lehet�vé (pl. gyors, 
spektrálisan hangolható fényforrás; monokromátor; képelemzésben 
színbontó eszköz). Nagy diffrakciós hatásfoka speciális feladatokat is 
lehet�vé tesz (pl. festéklézer, vagy lézerdióda küls� rezonátoros 
spektrális hangolása). 

 

C. Az akusztooptikai sz�r� leggyakoribb alkalmazása: 
spektroszkópia 

Igen sokféle spektrométer létezik változatos alkalmazásokra (pl. 
csillagászat, anyagtudomány, környezetvédelem, min�ségellen�rzés) 
ismertetésük a labormérésnek nem tárgya. Az alapvet� rácsos típus 
ismerete azonban elengedhetetlen az AO elv� berendezés 
m�ködésének megértéséhez. 

 



 9 

 

6. ábra. 

Az egyutas (a) és a kétutas (b) felépítés� spektrométer 

 

 A rácsos spektrométer és az AO spektrométer összehasonlítása 

A rácsos spektrométer a 7. ábra szerint fényforrást, kollimátor 
lencsét, nagyfelbontású optikai rácsot, fókuszáló lencsét, valamint a 
lencse fókuszsíkjában elhelyezked� detektort, vagy detektorsort 
tartalmaz. 

A fényforrás fényét a mögötte elhelyezked� lencse kollimálja, az 
így kapott nyaláb megvilágítja az optikai rácsot. Az optikai rács -
hullámhosszal összemérhet�- fényátereszt� réseinek száma (N) és 
egymástól mért távolságuk (d) határozza meg a rács min�ségét. A 
rácson a bees� nyaláb elhajlik (diffraktálódik), illetve a rács mögötti 
lencse fókuszsíkjában a különböz� rácspontokból érkez� nyalábok 
interferálnak, intenzitásmaximumokat és - minimumokat 
eredményezve. Nem részletezve a diffrakciós és interferenciakép 
kialakulását az alábbi általános megállapításokat tehetjük: 

• Konstruktív (intenzitás-maximumot adó) interferencia λ , 
hullámhosszon akkor jön létre, ha az interferáló nyalábok úthossz-
különbsége λ  egész számú többszöröse, 

λ=θ msind        7. 

• Eltér� (λ , és 'λ ) hullámhosszakra eltér� a diffrakció szöge, így a 
fókuszsíkban az intenzitás-maximumok eltér� helyekre esnek. Ezáltal 
lehet�vé válik a két hullámhossz megkülönböztetése. A legkisebb 
megkülönböztethet� hullámhosszkülönbség ( )λ∆  adja a spektrométer 

λ  hullámhosszon definiált 
λ∆

λ=R  felbontóképességét. 

a, 
 
 
 
b, 
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a,       b, 

7. ábra. A rácsos spektrométer felépítése (a) és felbontásának 
definíciója (b) 

 

Belátható, hogy akkor különböztethet� meg λ  és 'λ , ha a két 
intenzitásmaximum helye legalább a maximumok félérték-
szélességével ( )θ∆  eltér (7.b. ábra). A bees� nyaláb hely szerinti és a 
diffraktált nyaláb szög szerinti amplitúdó eloszlása a lencse 
fókuszsíkjában Fourier-transzformált párt alkotnak, így minél nagyobb 
a bees� nyaláb szélessége (Nd), annál kisebb a félértékszélesség 

θ
λ=λ=θ∆
cosNdD

      8. 

 

Ebb�l, valamint (7) λ  szerinti deriválásával a felbontóképesség 

mNcosNd
cosd
m

DR =θ
θ

=
λ∆
θ∆=

λ∆
λ=    9. 

Az eszköz másik fontos paramétere az ún. szabad spektrális 
tartomány (FSR - free spectral range), mely azt a maximális 
hullámhossz-tartományt adja ( )minmaxFSR λ−λ=λ∆ , mely a szomszédos 

diffraktált rendekben még éppen nem lapolódik át: 

( ) ( )
m

m1m FSRFSR

λ=λ∆→λ∆+λ=λ+    10. 

Ezek után, ha a rács utáni lencse fókuszsíkjába detektorsort 
helyezünk, azon megjelenik a rács alkotta spektrum. A spektrum 
egyetlen detektorral is detektálható, ekkor a rácsot forgatják λ  
függvényében úgy, hogy a beesési szög, illetve a rács effektív 
rácsállandójának változása miatt a diffraktált nyaláb helyben marad. 

 

Az akusztooptikai (AO) elv� spektrométer 

Az AO spektrométer blokkvázlata a 3.5. ábrán látható. A rácsot 
az ismertetett AO-sz�r� helyettesíti. A spektrumfelvétel a rács 
forgatása helyett a hangfrekvencia változtatásával, hangolásával 
történik, a vizsgálandó spektrumhoz illeszked� (a sz�r� geometriája 
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által meghatározott) frekvenciatartományon. A különböz� 
hullámhosszúságú nyalábok térbeli szétválasztása helyett itt mindig 
egy diffraktált nyaláb jelenik meg, amelyet teljes egészében 
detektálunk egy detektorral. A frekvencia-változtatásával a diffraktált 
nyaláb szöge nem nagyon változik, csak a hullámhossza, ezért 
viszonylag egyszer� egy nagyobb felület� detektorral, vagy fókuszálva 
minden akusztikus frekvencián a diffraktált nyalábot teljes egészében 
detektálni. Az egyes akusztikus frekvenciákon felvett detektorjel a 
sz�r�be jutó fény megfelel� optikai spektrális komponensének 
intenzitásával arányos, az arányossági tényez� a hangolási 
tartományban változik, az AO sz�r� adott frekvencián érvényes 
diffrakciós hatásfokának megfelel�. Ezért a sz�r� frekvenciafügg� 
diffrakciós hatásfokát ismerni kell a pontos spektrális komponens-
intenzitás méréshez.  

A sz�r� kölcsönhatási közege a leggyakrabban tellúr-dioxid 
( )2TeO , mely tetragonális szimmetriájú, nagy 2M -vel rendelkez� 
egykristály. A sz�r� ultrahangkelt�je piezoelektromos tulajdonságú 
lítium-niobát 3LiNbO lapka. Az AO sz�r�t széles és (lehet�leg) 

egyenletes sugárzási spektrumú fényforrással világítjuk meg, a 
vizsgálandó mintát a sz�r� elé és után is tehetjük. A fényforrást jól 
stabilizált tápegységr�l kell üzemeltetni az intenzitásingadozások 
elnyomása érdekében. 

 

8. ábra. 
Az AO spektrométer blokkvázlata (transzmisszió mérés) 

A sz�r�t a teljes m�ködési hullámhossztartományán 
végighangoljuk egy feszültségvezérelt oszcillátor (VCO-voltage 
controlled oscillator) segítségével. A VCO jele teljesítményer�sít�re 
kerül, mely a sz�r� meghajtásához szükséges szint� jelet ad. 
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Az AO sz�r� m�ködése anizotróp kölcsönhatáson alapul, így az 
eszköz a bemen� polarizációra érzékeny, amit a mérésnél figyelembe 
kell venni. A polarizátorok azonban nem oltják ki teljesen a 
nulladrend� nyalábot, ezért a további zajcsökkentést a detektor el�tti 
réssel, valamint a m�ködési tartományon kívül es� hullámhosszakat 
levágó passzív (interferencia) sz�r�vel biztosítjuk. 

Egy tipikus elrendezésben a diffraktált nyalábot nagyer�sítés� 
fotodióda (lehet PIN dióda, mulitplier, közönséges nagyfelület� 
félvezet� detektor stb.) detektálja, kimen�jelét gyors A/D koverter 
digitalizálja. Az így átalakított és a minta optikai spektrumát hordozó 
jelet számítógép dolgozza fel, mely egyben az AO sz�r�t is vezérli D/A 
konvertereken és a VCO egységen keresztül az erre a célra készített 
programmal. 

Az elmondottak szerint a rendszer 4 f� részre különül:  

1. Fényforrás a tápegységgel; 

2. Optikai egység (blende, AO sz�r�, polarizátorok, passzív 
sz�r�, fókuszáló lencse, rés és a detektor az er�sít� áramkörrel); 

3.  Nagyfrekvenciás VCO és teljesítményer�sít� a sz�r� vezérlésére; 

4 Számítógép az A/D és D/A konvertereket tartalmazó illeszt� és 
adatgy�jt� kártyával és a vezérl�/kiértékel� programmal. 

 

D. Mérési feladatok 

 

A sz�r� m�ködtetéséhez akusztikus frekvenciagenerátorral hangot 
keltünk az akusztooptikai kristályban. Kapcsoljuk be a generátort! A 
generátorból kilép� rádiófrekvenciás elektromos jelet közvetlenül az 
akusztooptikai kristály oldalára ragasztott ultrahangkelt� két 
elektródája közé kapcsoljuk. A két elektróda között a piezoelektromos 
ultrahangkelt� lapka mechanikai összehúzódásokkal és 
megvastagodásokkal követi az elektromos jel rezgéseit. A kialakuló 
mechanikai rezgések akusztikus hullám formájában továbbterjednek 
a lapkáról az akusztooptikai kristály belsejébe. A kölcsönhatáshoz 
fontos, hogy a hang és a fény teljes apertúrájában találkozzon 
egymással a kristályban, azaz tengelyük egy magasságban legyen. Ez 
az elrendezésben általában teljesül.  

A mérést három különböz� hullámhosszúságú lézerrel végezzük: He-
Ne lézerek: 543 nm, 633 nm illetve 813 nm hullámhosszú lézerdióda. 
Ellen�rizzük, hogy az irányaik megegyezzenek. A lézerdióda kollimálva 
van, viszont hullámhossza kívül esik a látható tartomány, így szabad 
szemmel nem látszik, használatához infrakamerára van szükség. A 
tápegység tranziensei a lézerdiódát károsíthatják így ügyeljünk rá, 
hogy bekapcsoláskor és kikapcsoláskor használjuk a lézerdióda 
tokozásán lev� kikapcsoló gombot. 
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A sz�r� m�ködésének vizsgálatához tegyük a sz�r� mögé az erny�t, 
kapcsoljuk be a piros (633 nm) lézert és állítsuk be a kristály szögét a 
forgatóval úgy, hogy a lézernyaláb közel mer�legesen ver�djön vissza a 
kristály ablakáról. Tegyük be a detektort a kristályon áthaladó fény 
útjába és mérjük meg a teljesítményt! Ez lesz a referencia a diffrakciós 
hatásfok számításához, I0. 

Állítsunk be a generátoron +10 dBm RF teljesítményt a LEVEL gomb 
megnyomásával és a potenciométer (nagy teker�gomb) tekerésével. 
Ezután változtassa a generátor frekvenciáját az RF gomb 
megnyomásával 30-60 MHz között. A frekvencia-lépésközt (két egymás 
után beállítható frekvencia közötti különbséget) a STEP gomb 
megnyomásával állítsuk 0.1 MHz. Beállítás után nyomjuk meg az RF 
gombot és a potenciométerrel változtassuk a frekvenciát, lassan, 
közben figyeljük az erny�t. Megfigyelhetjük, hogy egy adott 
frekvencián megjelenik a diffraktált nyaláb, a frekvencia tekerésével 
kiszélesedik, majd viszonylag hamar elt�nik. Állítsuk be pontosan azt 
a frekvenciát, amelyen a diffraktált nyaláb maximális!  

F.1. Gyors spektrométer építése:A jelgenerátort állítsuk be úgy, hogy a 
diffraktált rendek 10MHz-es környezetében legyen(~40MHz) ez lesz a 
középfrekvencia. Nyomjuk be RF gombot és adjunk meg 10MHz-et. 
Kapcsoljuk be mind a három lézert. Az analóg jelgenerátoron állítsunk 
be egy alacsony frekvenciás (8HZ) f�részfogjelet 1V-os amplitúdóval, 
ez fogja a frekvencia modulációt vezérelni. Az alacsonyfrekvenciás 
moduláló jelet osszuk meg egy T dugóval és csatlakoztassuk a digitális 
jelgenerátor FM EXT bemenetére valamint az oszcilloszkóp egyik 
bemenetére, és err�l triggereljünk. Nyomjuk meg az FM EXT DC 
gombot és meg kell jelennie a diffraktált rendnek. A detektort 
helyezzük a diffraktált rendbe a kimenetét csatlakoztassuk az 
oszcilloszkóp másik bemenetére. Az oszcilloszkópon megjelen� görbe a 
nyaláb spektruma (az egyes elemek átvitelével szorozva). Változtassuk 
meg a moduláló jel frekvenciáját! Mit tapasztalunk, és az mivel 
magyarázható? 

F.2. Tegyük be a diffraktált nyaláb útjába a detektort és mérjük meg a 
teljesítményt, I1-et. Számoljuk ki a diffrakciós hatásfokot, I1/I0-t. 
Mérjük meg a diffrakciós hatásfok függését az akusztikus 
frekvenciától. Szükség esetén csökkentsük le a frekvencia-lépésközt a 
STEP gomb lenyomásával a generátoron.  

F.3. Ezután fordítsuk el a detektort a mikrométeres forgatóval úgy, 
hogy két 0-0 tól nulláig tartó tekerést végezzünk (az elmozdulás két 
egymás után következ� beosztásnak felel meg, azaz 1 mm). Ez kb. 2.5 
fokoks szögelfordulást jelent. Figyeljük meg, hogy a diffraktált nyaláb 
fényessége csökkent, de az akusztikus frekvencia változtatásával 
ismét maximumra tudunk állni. Jegyezzük fel a maximális diffrakciós 
hatásfok értékét, a maximumhoz tartozó frekvenciát, és a maximum 
feléhez tartozó frekvenciákat mindkét oldalon.  
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Ismételjük meg a szögelfordítást és a mérést a mer�leges beeséshez 
képest mindkét irányba 3-3 szögértékre, 2.5, 5 és 7.5 fokra (mindkét 
irányban összesen hatszor kell a beosztásos orsót két 0 között 
végigtekerni, minden másodiknál mérni). A referenciapont a mer�leges 
beeséshez legközelebb es� 0 beosztás.  

Vegyük fel a szög függvényében a maximum-diffrakciós hatásfok, 
maximumhoz tartozó hangfrekvencia és az akusztikus frekvencia-
félértékszélesség görbéket. Próbáljuk meg megmagyarázni a kapott 
görbéket a leírásban található elméleti ismertet� és a 
vektorháromszög-megközelítés segítségével.  

F.4. Ezután térjünk vissza az alaphelyzetbe (mer�leges optikai 
beesésre, és kapcsoljuk be mindhárom lézert. A lézerek egyesült 
nyalábja ugyanazon helyen, ugyanazon szögb�l lép be a 
sz�r�kristályba. A diffraktált nyalábban azonban csak az egyik 
hullámhossz jelenik meg. Hangoljuk a frekvenciát lassan a 30-60 MHz 
sávban és jegyezzük fel, hogy mely frekvenciákon van az egyes 
hullámhosszaknak maximuma. A maximum-frekvencia optikai 
hullámhossz összefüggés a hangolási görbe, illesszünk a három 
akusztikus frekvencia-optikai hullámhossz pontra hangolási görbét. 

Mérjük meg az egyes lézerekkel a maximumfrekvenciák mellett 
érvényes frekvencia-félértékszélességet, és a hangolási görbe 
segítségével konvertáljuk optikai hullámhossz-félértékszélességre (∆λ). 
Ábrázoljuk a hullámhossz függvényében a félértékszélesség-értékeket 
és a felbontást (R).  

Ismételjük meg a hangolási görbe és félérték-szélesség görbe mérést az 
alaphelyzethez képest mindkét irányban 2.5 fokkal kifordított 
sz�r�vel. Próbáljuk meg magyarázni a kapott eredményeket az 
elméleti összefoglaló és a vektorháromszög-diagram alapján.  

F.5. Vizsgáljuk meg a sz�r� alaphelyzetében, hogy az egyes lézerekkel 
mennyire esik ugyanazon pontra az erny�n a diffraktált nyaláb azokon 
az akusztikus frekvenciákon, ahol az egyes lézerekkel maximális a 
diffrakciós hatásfok. Rajzoljuk fel a vektrorháromszög-diagramot a 
különböz� lézerhullámhosszakra (csak a kb. arányokra figyeljünk). Mi 
okozhatja az esetleges eltérést a különböz� hullámhosszúságú 
diffraktált nyalábok irányában?  

A detektort a tápellátás bekapcsolásával (a tápegység konnektorba dugásával) 
lehet bekapcsolni, kihúzással kikapcsolni. Bekapcsolás után két sorban számok 
jelennek meg a képerny�n. A két vezérl�-gomb közül a fels� (a képerny�n lev� íráshoz 
viszonyítva, az írás álló helyzetben van) az er�sítést, az alsó az eltolást (offset) 
változtatja. Alapesetben az er�sítést változatlanul kell hagyni. A detektort bekapcsolás 
után ujjunkkal befogjuk, és az alsó offset gombot lassan egymás után annyiszor 
megnyomjuk, míg mindkét sorban 1-10 közé es� szám jelenik meg. Ezután az offset 
értékét (a megjelen� számokat) feljegyezve folytathatjuk a mérést. I1 és I2 mérésénél, 
azaz végi ugyanazt a sort olvassuk le, és a megfelel� (ugyanazon) sor offsetjét vonjuk 
le a leolvasott értékb�l. A fotodetektort kikapcsolni a tápellátás megsz�ntetésével 
lehet.  


