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Hullámvezet k és optikai szálak vizsgálata 

Planár hullámvezet k vizsgálata 
 
 
 
 

1. Az optikai hullámvezetés általános összefoglalása 
 
 
 Hogyan jön létre a hullámvezetés? 
Köztudott, hogy ha az optikailag s bb közeg (nagyobb törésmutató) fel l törik a 
fény az optikailag ritkább felé, akkor egy bizonyos beesési szög esetén már éppen nem 
jut ki fény az optikailag ritkább közegbe. Ez a jelenség a teljes visszaver dés. (1. ábra) 
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1. ábra 
A teljes visszaver dés 

 
A teljes visszaver dés feltétele a törési törvényb l: 
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Elképzelve egy olyan háromréteges struktúrát, ahol n1<n3<n2 (gyakorlati 
hullámvezet k esetében n1- leveg , n2- hullámvezet , n3- hordozó), a teljes 
visszaver dés mindkét határfelületen azt eredményezi, hogy a fény nem tud kijönni az 
n2 törésmutatójú közegb l, azaz létrejött a hullámvezetés (2. ábra). 
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2. ábra 
A hullámvezetés mechanizmusa 
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A hullámvezetés fizikai leírására két modell használatos. 
 
 
 

1. 1.  A hullámegyenlet 
 
 
 Legyen a hullámvezet  struktúra a 3. ábrán látható, és végtelen kiterjedés  
laterálisan az y és z irányokban. Legyen  n1<n3<n2, és terjedjen a fény a z irányba. 
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3. ábra 
A hullámvezet  struktúra és a kialakuló módusok 

 
A Maxwell-hullámegyenlet: 
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(1.1.) 
ahol E(r,t) az elektromos térer sség; r a helyzetvektor; n(r) a helyfügg  törésmutató; c 
pedig a fénysebesség értéke vákuumban.  

Monokromatikus hullámokra az (1.1.) megoldása a következ  alakú lesz: 
                                                           tirEtrE exp~,                        
(1.2.) 
ahol  a körfrekvencia. 
(1.2.)-t behelyettesítve (1.1.)-be a következ  egyenletet kapjuk: 
                                                       0~~ 222 rErnkrE                        
(1.3.) 
ahol k= /c. Minthogy z irányban haladó hullám-megoldást keresünk feltehetjük: 

     ziyxErE exp,~~  
ahol  az ún. terjedési együttható. Ekkor (1.3.) a következ  alakú lesz: 
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(1.4.) 
 

Mivel a hullámvezet  struktúrát végtelennek tételeztük fel az y irányban (ami jó 
közelítés egy néhány m mélység  hullámvezet  csatornát figyelembe véve), (1.4.)-t 
megoldva az egyes rétegekben az elektromos tér eloszlása: 

 1. réteg: 0,~,~
22

1
2

2

2
yxEnk

x
yxE  



3 

 2. réteg: 0,~,~
22

2
2

2

2
yxEnk

x
yxE             (1.5.) 

 3. réteg: 0,~,~
22

3
2

2

2
yxEnk

x
yxE  

 
A fenti differenciálegyenletek megoldása szinusz vagy exponenciális függvény 

lesz, mégpedig attól függ en, hogy 222
ink ; i=1, 2, 3 nagyobb vagy kisebb, mint 0. 

Az egyenletek megoldásánál figyelembe kell venni, hogy a határfeltételek is teljesülnek 
az egyes rétegek közötti átmeneteknél, azaz E(x,y) ill.  E(x,y)/  x is folytonos a 
határokon. 
 
 A 4. ábrán a terjedési módusok x koordinátától való függése látható a 
törésmutató ill. a terjedési együttható viszonyától függ en. 
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4. ábra 
A terjedési módusok függése x-t l különböz  esetén 

 
1. Ha  > kn2 akkor (1.5.) szerint  mindhárom rétegben exponenciális lesz a 
hullámegyenlet megoldása, ahogy az a 4. ábra a-nak megfelel  módusában látható. Ez 
a megoldás fizikailag nem realizálható, hiszen az elektromos térer sség végtelen 
nagyra n ne mind az 1. mind pedig a 3. rétegben, ami viszont végtelen nagy energia 
befektetést igényelne. 
 
2. Ha kn3 <  < kn2 akkor a 4. b.) c.) ábrának megfelel  téreloszlás jön létre. Ez 
az igazi hullámvezetés jelensége, hiszen látható, hogy az elektromos tér jól 
behatárolódik a 2. rétegbe, az 1. és 3. rétegben viszont gyorsan "elt nik". Az ábrán 
látható két elektromos módus a TE0 ill. a TE1. 
 
3. Ha kn2 <  < kn3 akkor a 4. d.) ábrának megfelel  az eloszlás. Az ilyen 
elektromos tér "lezárt" a leveg  felé, de a hordozóban szinuszosan, csillapodás nélkül 
terjed. Ez  a terjedési módus sok esetben káros, hiszen a fény nem a hullámvezet  
csatornában halad, hanem folyamatosan behatol a hordozóba is. Különös jelent séggel 
bír azonban ez a terjedési mód pl. a csatolók esetében. 
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4. Végül, ha  < kn1 E-re a hullámegyenlet megoldása oszcilláló lesz mindhárom 
rétegben, ahogy az a 4. ábra e.) részén látható. (Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az 
energia szabadon terjed mindenfelé a hullámvezet  csatornából.) 
 
 A hullámvezetés jelensége vizsgálható úgy is, hogy a fényt nem mint hullámot, 
hanem mint fénysugarak összességét tekintjük. Az 5. ábrán egy  szöggel bees  
fénysugár terjedését láthatjuk. 
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5. ábra 
 beesési szög  sugár terjedése a hullámvezet ben 

 
 A teljes visszaver dés feltételéb l adódó határszögek a fels  ill. alsó 
határfelületre vonatkozólag: 
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 Mivel általában n3 > n1 így 2 > 1. A két határszögnek megfelel en a  beesési 
szög három különböz  tartományba eshet: 
 

(1) 2 <  < 90 ,    (2) 1 <  < 2,   (3)  < 1. 
 
 A három különböz  tartománynak megfelel  sugármenetek láthatók az 5. 
ábrán. Ha 2 <  <  90 , akkor a fénysugár mind az alsó, mind a fels  határfelületen 
teljes visszaver dést szenved, azaz teljesen a hullámvezet  rétegben marad. Ez az 
állapot megfelel a vezetési TE ill. TM módusok kialakulásának. 
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 A második esetben, amikor 1 <  < 2, a fény ugyan teljesen visszaver dik a 
fels  határfelületen, viszont a hordozó felé "megszökhet", hiszen  < 2. Ezt az 
állapotot az jellemzi, hogy az amplitúdó er sen csökken a sugárzási irány mentén. 
 Végül  < 1 helyzet azt eredményezi, hogy a fény mindhárom rétegben terjed. 
A sugároptikai közelítés tehát ugyanazt a szemléletes képet adja, mint a 
hullámegyenlet. 
  

A hullámoptikában a különböz  módusokat általában a terjedési 
együtthatójukkal jellemzik, míg a sugároptikában a beesési szögek a dönt ek. Egy 
általános síkhullám terjedési együtthatója a hullámfrontra mer leges irányban 
definíciószer en a hullámvektor abszolút értéke, k0n2, ahol k0=2 0, és 0 pedig a 
vákuumbeli hullámhossz. (6. ábra) 

 

k0n2 

 

 
kx 

 
6. ábra 

A terjedési együttható szemléltetése vektorfelbontással 
 

 A hullámvezet ben a hullámfrontra mer leges irány nem esik egybe a z 
iránnyal. Az összefüggés a beesési szög és a terjedési együttható között a következ  (x 
és z irányokra nézve): 
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    (1.7.) 

 
 Részletesebben kifejtve az utóbbi egyenletet, kz=  olyan hullámvezet re nézve, 
amely végtelen kiterjedés , veszteségmentes, törésmutatója pedig n2 sin . Ilyen 
hullámvezet  anyagban a síkhullám  terjedési együtthatóval terjed. 
 
 Az effektív törésmutató definíciója a következ : 
 

sin, 20 nNvagyNk    (1.8.) 
 

A  z  irányba  terjed  módus  N törésmutatót lát. Igazi hullámvezetés akkor jön 
létre, ha 2 <  < 90 , vagy a törésmutatókra nézve: 
 

n3 < N < n2      (1.9.) 
 
 
1.2. A hullámegyenlet megoldásai 
 
 
 A hullámvezet  módusok transzverzális eloszlásának kiszámításához mind az 
elektromos, mind a mágneses térre szükségünk van. Az alábbiakban ismertetjük a 
módusok számításának szokásos módját, amely a Maxwell egyenletekb l indul ki, és 
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egy sajátos módus-hullámegyenlethez vezet. A Maxwell-egyenletek izotróp, 
veszteségmentes dielektrikumra nézve: 
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(1.10.) 
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(1.11.) 
ahol 0 és 0 a mágneses ill. a dielektrikumos permeabilitás vákuumban, n pedig a 
törésmutató. Az elektromágneses tér a következ  alakban írható fel: 
                                                     )exp(,~, ztiyxEtrE    
   
                                            ill.     )exp(,~, ztiyxHtrH                               
(1.12.) 
 
ahol  = 2  c/ , c pedig a fénysebesség vákuumban. 
 

Figyelembe véve, hogy it =j , iz  és 0y  az (1.10.) és (1.11.) 

egyenlet két, egymásra kölcsönösen ortogonális polarizációs állapotú megoldást ad. 
Ezek egyike a TE módus, ami az Ey, Hx és Hz összetev ket tartalmazza, a másik TM 
módus, ami az Ex, Hy és Ez komponensekb l áll. 
 
 A hullámegyenletek a két módusra: 
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illetve TM módusra 
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 Legyen T a hullámvezet -réteg vastagsága! A határfeltételek az x=0 (fels  
határfelület) és az x=-T (alsó határfelület) helyeken sajátérték-egyenletekhez vezetnek, 
amelyek meghatározzák a TE és TM módusok terjedési karakterisztikáját. 
 A megoldást a TE módusokra tárgyaljuk részletesen, az analízis ugyanis 
teljesen hasonló a TM módusok esetében is. 
 Az (1.13.) egyenlet alapján a megoldás a következ  alakban írható fel: 
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         hullámvezet ben                            (1.18.) 
                            szubsztrátban 

 
Itt most az el ekben általánosan tárgyalt megoldást írtuk fel részletesen: a 

valódi hullámvezetést, amikor is a téreloszlás a hullámvezet  rétegben oszcilláló, a 
leveg ben és a hordozóban viszont gyorsan csillapodó, azaz maga a hullám a vezet  
rétegben halad. A 1, 3 együtthatók az x irányú terjedési, illetve abszorpciós 
együtthatók a leveg ben illetve a szubsztrátban (hordozóban). E1, E2, E3 az amplitúdók 
az egyes rézegekben.  
 Az egyes rétegekben (leveg , hullámvezet , hordozó) az x irányú terjedési 
együtthatók a következ képp írhatók fel (1.8.) alapján: 
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(1.19.) 
A határfeltételekb l, nevezetesen, hogy a tangenciális Ey és Hz folytonosak az 

x=0 helyen: 
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Hasonlóan az x=-T helyen: 
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(1.21.) 
(1.18.), (1.19.) és (1.20.) összevetéséb l, és az egyes komponensek helyettesítésével 
az ún. sajátérték-egyenletet kapjuk: 
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(1.22.) 
 

ahol m=0, 1, 2, ... a módus-számot jelenti. Ezek szerint, ha adottak a leveg re ill. a 
hordozóra vonatkozó 1 és 3 x irányú terjedési együtthatók, valamint a hullámvezet  
T vastagsága, (1.22.) alapján megadható kx, azaz a hullámvezet -rétegre vonatkozó x 
irányú terjedési együttható. kx-et (1.19.)-be beírva megkapjuk a hullámvezet  effektív 
törésmutatóját, N-et. N diszkrét értékeket vehet fel az n3 < N < n2 tartományban 
(1.22.) szerint, mivel m pozitív egész szám. Másképpen, ezek a diszkrét értékek azt 
mutatják, hogy minden egyes m módus-számnak megfelel  transzverzális elektromos 
téreloszlás lehet vezetett módus, amely az m számhoz tartozó N törésmutatót "látja". 
Az alapmódus a 0 módus-számú TE0 módus, amihez a legnagyobb törésmutató 
tartozik (1.22.) alapján, és amelyhez tartozó  beesési szög közel 90 . 
 Az effektív törésmutató megközelíti a hordozó n3 törésmutatóját a magasabb 
módusszámú vezetett hullámok esetén. Az m= 0,1,2 módus-indexekhez tartozó x 
koordinátától függ  térer sség-eloszlások  (TE0, TE1 és TE2 módusok) láthatók a 7. 
ábrán. 
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7. ábra 
m =0,1,2 módus-indexekhez tartozó x –t l függ  térer sség-eloszlások a megfelel  

módusokra 
 
 Amikor az összes hullámvezet -paraméter adott, (1.22.) megoldható 
numerikusan. Ez a numerikus megoldás alkalmazható az általunk el állítani kívánt 
kétdimenziós (2D) hullámvezet  struktúrákra is a következ  normalizálással. 
Bevezetünk új mennyiségeket, amelyeket szemléletesen lehet használni az egyes 
hullámvezet k összehasonlítására. Az ún. normalizált frekvencia (V), ill. a normalizált 
hullámvezet -törésmutató (bE) definíciószer en a következ  (az E index az 
elektromágneses tér E összetev jére, azaz a TE módusokra utal): 
                                                           2/12
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(1.23.) 
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(1.24.) 
A hullámvezet  ún. aszimmetriájára jellemz  (az n1 és  n3 közötti különbséget 

leíró) tényez : 
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(1.25.) 
Látható, hogy ha n1 = n3, aE = 0, azaz szimmetrikus struktúráról van szó. 

Felhasználva (1.23.) - (1.25.) új mennyiségeket az (1.22.) egyenlet a következ  lesz: 
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bmbV 1111 tgarctgarc         (1.26.) 

 
Az irodalomban sok helyütt a hullámvezet ket a b-V görbével is jellemzik. Az 

ilyen görbéknek az az el nyük, hogy amennyiben adottak hullámvezet  struktúra 
anyagparaméterei, valamint a rétegvastagság, úgy a 8. ábrának megfelel  
grafikonokból grafikusan meghatározható az adott vezetési módusra vonatkozó 
effektív törésmutató. 
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8. ábra 
Tipikus b-V görbe planár hullámvezet  esetére 

 
A b-V görbét az a értékével ill. az m módus-számmal paraméterezik. 

 
 A fenti levezetés a TE módusokra érvényes de a TM módusokra a fentiekkel 
teljesen megegyez  analízis végezhet  el, csak ott a mágneses térre kell felírni 
ugyanezeket az egyenleteket.  
 
 
 2. Fénybecsatolás prizmával 
 
 A prizmás be- és kicsatolás általánosan használt eljárás, els sorban a 
hullámvezet k mérésénél, min sítésénél. 
 Ahhoz, hogy a csatolás létrejöhessen, azaz a bees  nyalábból vezetett hullám 
legyen, az szükséges, hogy a vezetési irányú fázissebesség-komponensek azonosak 
legyenek mind a nyalábban, mind pedig a hullámvezet kben. Így teljesülnie kell az ún. 
fázisillesztési feltételnek, azaz: 
                                                      mmm nkn sin2sin 1

0
1                                  

(2.1.) 
ahol az egyes kifejezések értelmezése a 9. ábra szerinti. 
 
 Az 1. fejezet alapján valódi hullámvezetés esetén: 
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                                                                  1knm                                    
(2.2.) 

Így  (2.1.) és (2.2.) összevetésb l az adódik, hogy sin m > 1, ami nem 
lehetséges. Tehát egyszer  fókuszálással, a leveg  fed réteg fel l, a 9. ábrának 
megfelel en, fény nem juttatható be a hullámvezet be. 
Ha a hullámvezet  élére fókuszálunk ellenben, becsatolhatunk fényt a hullámvezet be, 
de itt feltételeztük, hogy a hullámvezet  végtelen kiterjedés  (nincs éle).  

x

zyn 1

n 2

n 3

m

m

 
 

 9. ábra 
A félvezet be fényt bejuttatni a lapra fókuszálással nem lehet (élre fókuszálással 

viszont igen) 
 
 A fed lap fel l is becsatolhatunk fényt a hullámvezet be az un. becsatoló 
prizma alkalmazásával, ahogy azt a 10. ábra mutatja. Ennek el nye a mechanikai 
egyszer ség, és a fókuszálással szemben el írt feltételek enyhülése (az élen keresztül 
becsatolás esetén a fókuszálásnak szigorú feltételei vannak).  
 

 S np 

 ’
  

 
 

10. ábra 
Prizmás becsatolás vázlata 

 
 Egy np > n2 törésmutatójú anyagból készült prizmát helyeznek el a 
hullámvezet  csatorna fölé, igen kis S vastagságú légréteget hagyva. 
 Magának a csatolási jelenségnek a matematikai-fizikai leírása meglehet sen 
bonyolult és igen hosszadalmas, ezért most inkább egy szemléletes képet adunk arról, 
hogy mi történik, ha  szöggel fénysugár esik a prizmára. 
 A bees  fénysugár megtörik a prizmán, és ' szöggel érkezik a prizma alsó 
oldalához. A  és a ' szögek között a kapcsolatot a Snell-törvény adja meg: 

'sinsin1 pnn    (2.3.) 
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ahol  a prizma hegyesszögét jelöli. A fény teljes visszaver dést szenved a prizma alsó 
részén, létrehozván hullámot a prizmában. Ez a módus, a z irányban állandó p = 
np*k*sin( m) terjedési együtthatóval mozog. A hullámvezet -csatornában azonban 
különböz  módusú hullámok alakulhatnak ki különböz  m terjedési együtthatókkal. 
Ahogy arról már szó volt, ezeknek a hullámoknak (lévén vezetett hullámok) van egy 
gyorsan csillapodó "részük", kissé behatolva az n1 törésmutatójú leveg be. Ha a 
prizma és a hullámvezet  közötti S távolság megfelel en kicsi, úgy a prizmában 
kialakuló módus csillapodó része és a vezetett módusok csillapodó részei átfedik 
egymást, létrehozva egy koherens energiacsatolást a prizma és a hullámvezet  között. 
 Ahhoz, hogy pontosan az m-edik módusú vezetett hullámot hozzuk létre, az 
szükséges, hogy p = m teljesüljön. Ez viszont a  szög megválasztásával érhet  el, 
mégpedig úgy, hogy: 

mpm kn sin      (2.4.) 
ahol k=2 / , m pedig az m-edik módusnak megfelel  beesési szög a prizma alján. 
 A fenti jelenséget, vagyis az optikai energia csatolását egy vékony 
leveg rétegen keresztül optikai csatornahatásnak is nevezik (optical tunneling). 
 Természetesen ahhoz, hogy a csatolás létrejöhessen, teljesülnie kell a teljes 
visszaver dés feltételének is a prizma alján, azaz: 

p
km n

n1sinarc     (2.5.) 

ahol k a prizma anyagában a teljes visszaver dés határszöge. 
 

Tipikus becsatoló prizmák, np~2.7 
11. ábra 

  
A prizma nemcsak a fény be-, hanem kicsatolására is alkalmas. Egy ilyen 

komplett be- és kicsatoló mérési elrendezést mutat be a 12. ábra. Ez az elrendezés 
alkalmas a különböz  módusokhoz tartozó effektív törésmutatók mérésére, és így az 
ún. inverz-WKB módszerrel kombinálva a hullámvezet -struktúra törésmutató-
profiljának meghatározására. 
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m 
m+1 detektor 

lézer 

 
 

12. ábra 
Hullámvezet  paraméterek mérése be és kicsatoló prizmákkal 

 
 Az elrendezéshez szükséges két prizma, precízen polírozott alsó síkkal és éllel. 
Kb. 5 mm élhosszúságú négyzet alapú prizma már megfelel . Ahhoz, hogy a bees  
sugár szögét be lehessen állítani, illetve a kimen  nyaláb szöge mérhet  legyen, a 
hullámvezet t és a prizmát egy az y tengely körül forgatható manipulátorra és egy a 
tengelyre mer leges lineáris mozgatóra kell felszerelni. A bees  sugarat egy 10-20 cm 
fókusztávolságú lencsén engedik keresztül, és a sugarat a prizma élének közelébe 
fókuszálják. A mérés hatásfoka nagymértékben függ az S légrés  vastagságától.  A  
légrés vastagsága precízen m köd  eszközök esetében 1 m alatti. 
 A kicsatolás hatásfoka (azaz a kilép  fény intenzitása) az m-vonalak 
fotodetektorral történ  intenzitásmérésével határozható meg. 
 
 A prizmás csatolás el nyei a következ ek: 
 
1. Magas hatásfok érhet  el optimális körülmények között. (tipikusan 80%, de 
megközelíthet  a 100 % is a be- ill. kicsatolásra.) 
2. Minden egyes vezetési módus külön-külön gerjeszthet , a beesési szög 
változtatásával. 
3. Csatorna-típusú hullámvezet kre ugyanolyan jól alkalmazható  módszer, 
mint sík vezet k esetén. 
4. A prizma levehet , a csatolás folyamatosan állítható a kísérleti 
 eredmények alapján, azaz a módszer meglehet sen rugalmas. 
 
A mérési elrendezés 
 
A mérés célja a planár hullámvezet ben való fényterjedés megismerése, a prizmás ki és 
becsatolás tanulmányozása és mennyiségi elemzése (hatásfok, veszteség) 
A mérés elrendezés egy kollimált lézerdiódából, megfelel  szabadsági fokokat biztosító 
mozgatókra szerelt LiNbO3 hullámvezet -lapkából, milliméter-papírral ellátott 
erny l, illetve digitális detektorból áll.  
A méréshez a hullámvezet  felületén két pár prizmát helyeztünk el, amelyek egymástól 
különböz  távolságra lévén különböz  hullámvezet ben megtett fényutat biztosítanak. 
A becsatolási és kicsatolási hatásfokot a prizmák hasonló pozíciója, mérete és anyaga 
miatt vehetjük egyformának.  
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A hullámvezet  réteget a LiNbO3 egykristály lapka felületén Ti adalékolással hozták 
létre, kb.5-10 m vastagságban. A Ti adalékolás hatására a törésmutató kb. 0.2 
értékkel n tt meg a szubsztráthoz képest.  
 
3. Mérési feladatok 
 
A.  A hullámvezet  tanulmányozása 
 
 A különböz  beállítási lehet ségek (függ leges, vízszintes és szög) 
felhasználásával keressük meg a vezetett módust illetve vezetett módusokat. Ez alapján 
állapítsuk meg, hogy egy vagy több módusú a hullámvezet . 
 Vizsgáljuk meg a vezetett módus képét az erny n. Miért vannak a függ leges 
és a vízszintes "csíkok"?  
 Miért látszik fölülr l, hogy a hullámvezet be sikerült becsatolni?  
 

 
B.  Törésmutató mérés 
 
 A mérési összeállítás az A. ábrán látható. Prizmás becsatolás esetén a 
hullámvezet ben terjed  módus (vagy több módus) akkor jön létre, ha a becsatolás 
szöge megfelel  (ekkor a detektoron, vagy az erny n észlelt intenzitás maximális). A 
szög mérésével a terjed  módusra vonatkozó ún. effektív (átlagos) törésmutató 
meghatározható. A számítás módja az alábbi. A mérési összeállításban a vezetett 
módus kilépési szöge meghatározható az eredetileg vízszintesen terjed  lézernyalábhoz 
képest: 

L
d

kitg ,  

L a hullámvezet  kilép  prizmája és az erny  közötti távolság, d pedig a kilép  
prizmától húzott vízszintes egyenes és az erny  metszéspontjától a tényleges 
fénypontig az erny n mért távolság. Itt gondoskodni kell arról, hogy a bemen  (a 
lézerdiódából kilép ) nyaláb a becsatoló prizma el tt vízszintesen haladjon.  

Közelítés lehet a d a detektor helyén elhelyezett erny n az eredeti és a kilép  
nyaláb magasságának különbsége. 

 

Fontos! 
 - mérés közben ne hajoljunk közvetlenül a hullámvezet  fölé, mert a becsatoló 
prizmáról visszaver  fény felfele terjed és a szemünkbe jut 
 -  beállítás közben, akár detektorral, akár anélkül, mindig ellen rizzük, hogy 
a vizsgált fény az valóban a hullámvezet n átjutó fény- legegyszer bben ezt 
úgy tehetjük meg, hogy papírt teszünk a két prizma közé és figyeljük, hogy 
csökken –e a mért jel a detektoron, vagy elt nik-e a vizsgált fényfolt – ha a 
hullámvezet n átjutó fényt vizsgáljuk csak minimális mértékben (1-2%) 
változhat a detektor jele e kitakarástól. 



14 

Hullámvezetõ ernyõlézer

be
ki

L

d

 
 
 

A. ábra 
 

Geometriai optikai módszerrel meghatározhatóak - minden egyes felületen - a 
törési szögek. Ezt figyelembe véve az A. ábra alapján az effektív törésmutatóra 
vonatkozó összefüggés - feltételezve, hogy az optikai nyaláb teljes reflexiót szenved a 
prizma-légrés(ragasztó)-hullámvezet  felület átmeneten: 

pp
p

be
eff n

n
n

sin
sinsin arc , np=2.55, 

2
45 ki

be , p=45  

ahol be a prizma felületének normálisától mért beesési szög és np az p tör szög  
prizma törésmutatója. A prizma esetünkben nagy törésmutatójú bizmut-germanát  
(Bi12GeO20). 
 
 A becsatolási illetve kicsatolási szög mérésével határozza meg a hullámvezet  

effektív törésmutatóját, a fenti képlet segítségével. 
 Mekkora a törésmutató-változás nagysága a szubsztráthoz képest? 
 Létrejöhet-e hullámvezetési effektus? 
 Értelmezze a prizma-légrés(ragasztó)-hullámvezet  felületén történ  becsatolást. 

 
C. Transzmisszió mérés, veszteség számítás 
 
 A hullámvezet  optikai veszteségének kiszámításához meg kell mérni a 
hullámvezet  réteg optikai transzmissziós együtthatóját (vagy egységnyi hosszúságra 
es  veszteségét). A mérési összeállítás a B. ábrán látható.  

 
B. ábra 

 
A fotodetektor használata 
 

 

 hullámvezet 

detektor 
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A detektort a tápellátás bekapcsolásával ( a tápegység konnektorba 
dugásával) lehet bekapcsolni, kihúzással kikapcsolni. Bekapcsolás egy gombnyomás 
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. 
Azért fontos az offset értékét kis nem nulla számra állítani, hogy a kis jelekt se vágjuk 
ki a mérési tartományból, miután a kijelzés az offsethez képest történik. 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.  
 
  

A mérés során el ször megmérjük a két közelebb lév  prizma segítségével a 
hullámvezet n átjuttatott fényintenzitást, úgy, hogy a minta forgatásával és 
mozgatásával a detektoron maximumot állítunk be. Ez az  I1 érték. 
 Másodszor megmérjük a két távolabb lév  prizma segítségével a kijöv  
fényintenzitást, hasonlóan az els  esethez: I2.   
 Harmadszor pedig megmérjük milliméterpapír segítségével a két-két prizma 
távolságát, vagyis a hullámvezet ben megtett utat. A mért értékekb l a 
következ képpen számolható ki a hullámvezet  vesztesége: 

21

2

1log
10/

LL
l
l

cmdB  

 
ahol I1

 és I2 a mért fényintenzitás, L1 és L2 pedig rendre a prizmák távolsága. Ez a 
képlet könnyen belátható, ha feltételezzük, hogy a hullámvezet ben az optikai 
csillapítás a következ  alakban írható fel: 

 
Iki=Ibe e- d, 

 továbbá tudjuk, hogy a dB-ben megadott csillapítás definíciója a következ : 

be

ki

I
I

cm
dB log10  

 
Felmerül a kérdés, hogy nem volna-e elegend  a becsatolás el tti és a kicsatolás utáni 
fényintenzitások alapján kiszámítani a veszteséget, miért van szükség két mérésre. Ha 
csak egy mérést végeznénk akkor a következ  veszteségeket nem tudnánk 
kiküszöbölni: 
 a prizma által reflektált illetve elnyelt fény, 
 a becsatolás és a kicsatolás vesztesége. 

A kétszeri mérés során ezeket nagyjából azonosnak vesszük és így a számítás során 
ezek kiesnek. 
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4. Optikai szálak vizsgálata 
 

A mérés célja az igen elterjedten használatos kör keresztmetszet  hullámvezet knek, 
az optikai szálaknak és a becsatolást, átmenetet biztosító jelenségek megismerése.  

A planár hullámvezet höz hasonlóan a szálakban is a teljes visszaver dés elve alapján 
történik a hullámvezetés. A fény legnagyobb része a legnagyobb törésmutatójú 
részben, az un. magban hengerszimmetrikus módusok formájában terjed.  
 
Klasszikus üvegszálak 
 
Az üvegszálak két különböz  törésmutatójú üvegb l egyidej leg húzott kör 
keresztmetszet  hullámvezet k, amelyek belseje nagyobb törésmutatójú a küls nél, 
egyszer bben fogalmazva, egy nagyobb törésmutatójú magból és egy kisebb 
törésmutatójú köpenyb l állnak. A különböz  törésmutatókat az üveg különböz  
mérték  és anyagú adalékolásával érik el.  
A fény a nagyobb törésmutatójú magban terjed, a mag törésmutató-eloszlása lehet 
egyenletes (a magon belül mindenhol egyforma – lépcs s index) és valamilyen 
centrálisan szimmetrikus függvény szerint változó: a mag közepén a legnagyobb, a 
széle fele csökken  (gradiens index).  
 

n1 

n2 

n1 

n2 

mag 

köpeny 

Egymódusú és többmódusú hullámvezet k magjának és köpenyének hozzávet leges 
aránya 

13. ábra 
 
Az un. V paraméter alapján lehet meghatározni, hogy egy szálban egy vagy több 
módus terjedhet. A lehetséges transzverzális módusok számát a V paraméteren 
keresztül a szál magjának sugara és a fény hullámhossza közti arány határozza meg:  
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NAaV 2  

Ahol NA a törésmutató-különbségt l függ  un. numerikus apertúra: 2
2

2
1 nnNA , a a  

mag átmér je,  a hullámhossz vákuumban. Adott hullámhosszon egy bizonyos 
magátmér ig egymódusú, ennél nagyobb magátmér  esetén többmódusú a szál.  
Az egyes módusok térer sség és intenzitáseloszlása a módusindext l függ, minden 
módus más terjedési együtthatóval ( m.n) terjed. 
A gyakorlatban (távközlésben, számítógépes hálózatokban) 1550 nm, 1300 nm és 850 
nm körüli hullámhosszakat használják. Optikai m szerekben, spektroszkópokban 
minden más hullámhossz is el fordul. A távközlésben és hálózatokban legelterjedtebb a 
szálak használata, itt mind egymódusú, mind többmódusú szálak használatosak. Az 
egymódusú szálakba nehezebb becsatolni a kis magátmér  miatt, és drágábbak, de az 
információt sokkal messzebbre szállítják (40000 km), mint a többmódusú szálak (max 
néhány km), mert nincs bennük módusdiszperzió. A módusdiszperzió az információt 
hordozó csomag id beli szétken dését eredményezi, mert a különböz  módusok 
különböz  sebességgel (  terjedési együttható) terjednek.  
Az információ átjutását a szálon a módusdiszperzió mellett az anyagi diszperzió és a 
csillapodás (teljesítmény –veszteség: elnyel dés, kiszóródás) korlátozza még. 
Mérésünk a csillapodás és a becsatolási veszteségek megismerésére koncentrál.  
 
 

anyag szálak 
 
Alapvet en fehér fény  fényvezetéshez olcsó és jó választás a nagy magátmér  (0.5-
6 mm) m anyag szál. Üvegb l vagy kvarcból általában sokkal kisebb numerikus 
apertúrájú és átmér  szálak készülnek, amelyek drágák és törnek. A nem lézerb l 
származó, fehér fény becsatolási vesztesége szempontjából els rend  fontosságú 
paraméter a becsatolható fénykúp nyílásszöge. A fehér fény  LED optimális 
becsatolására célszer ek a lehet  legnagyobb numerikus apertúrát, elfogadható optikai 
veszteséget, és jó hajlíthatóságot biztosító PMMA, polikarbonát vagy elasztomer 
szálak.  
A legelterjedtebbek a POF néven futó, PMMA alapú szálak, amelyekb l különböz  
átmér  és szerkezet  kivitel kapható. A fény a teljes szálátmér  92-98%-át kitev  
magban terjed, amelyen egy vagy több vékony, kisebb törésmutatójú köpeny található, 
ez utóbbit a szubsztrát adalékolásával (gyakran fluorral) állítanak el . A köpeny 
vastagsága a mag átmér jének 1-4 százaléka.  
Léteznek olyan m anyag szálak is, ahol a törésmutató-átmenet a mag és a köpeny 
között folyamatos (folyamatosan csökken , hogy biztosítsa a teljes visszaver dést). 
Ezek numerikus apertúrája kisebb (0.5 helyett 0.3), de veszteségei kisebbek, ezért 
hosszabb szállal nagyobb távolságra vezetik a fényt [1-5].  
LED fényének becsatolása szempontjából a numerikus apertúra várhatóan a dönt  
paraméter, ezért korlátozott fényvezetési távolságra a lépcs s index  szálak 
alkalmasabbak  A folyamatosan változó törésmutatójú szálak alkalmazási területe az 
adatátvitel, ahol a távolság és fényhasznosítás mellett az átviteli sebesség és torzulás is 
számottev  paraméterek [1].  
 



18 

 
1. Táblázat M anyag optikai szálak tipikus jellemz i 
Mag/köpeny anyaga PMMA/fluorral adalékolt PMMA 
Magátmér /teljes szálátmér  Pl.: 2944/3000 m, 1960/2000 m, 

2960/3000 m 
Mag/köpeny törésmutatója (550 nm) 1.492/1.412 
Opt. csillapítás (átmér l, 
szennyezettségt l függ) 

0.18-0.4 dB/m 

Hosszúság (kapható méretek) 1.5-150 m 
Átmér  (kapható méretek) 0.5-9 mm 
Numerikus apertúra  0.5-0.6 (graded index esetén 0.2-0.35) 
 
Azonnal hozzáférhet  m anyag szálak paramétereit soroltuk fel a 2.  táblázatban. 
Els sorban veszteség –adatokban jelentkezik különbség, attól függ en, hogy a gyártó 
milyen technológiát használ a húzásra, és milyen szennyez dések kerülnek a szálba. 
Ugyanakkor a veszteség er sen hullámhosszfügg , ezért korrekt összehasonlítás csak 
a veszteség-spektrumok összehasonlításával lehetséges, amelyek nem minden 
termékhez hozzáférhet k. Gyakran csak egy hullámhosszat, vagy 
hullámhossztartományt adnak meg a veszteségszámítás alapjának, így ezek a számok 
csak tájékoztató jelleg ek. 
 
2. Táblázat Kereskedelmi forgalomban kapható lépcs s törésmutató-változású szálak 
paraméterei 
gyártó átmér  Fehér fény  

veszteség 
hossz NA 

Toray [6,7] 3mm 0.4 dB/m 20 (150) m 0.5 
Leoni [8] 2 mm 0.18 dB/m 20 (150) m 0.5 
GRACE co [9] 3 mm 0.3 dB/m 20 (150)m 0.5 
KURABE [10] 3 mm 1 dB/m 5 (20) m elastomer 
Mitsubishi CK-
120 [11] 

3 mm <0.2 dB/m 20 (150) m 0.5 

ASAHI DB-3000 
[12]  

3 mm 0.1-0.2 dB/m 20 (150) m 0.5 

Volpi [13] 3 mm  1.5 m  
Schott [14] 6 mm  1 m  
 
A m anyag szálak optikai abszorpciós spektrumának alakja általában nagyon hasonló, 
gyártótól függetlenül. Az egyes abszorpciós csúcsok aránya is 90%-ig egyezik, a 
különbség általában az egyes hullámhosszakon felvett abszolút abszorpciós értékekben 
jelentkezik. Ugyanakkor a spektrális komponensek eltér  abszorpciója következtében 
a szál hosszától függ en megváltozik a fehér fény színösszetétele és színérzete, ezt 
adalékokkal is lehet befolyásolni.  
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POF AC Nürnberg    

 FARNELL-OMC 

 
Mitsubishi 

 
14. ábra Tipikus PMMA szál abszorpciós spektrumok, különböz  gyártóktól 

 
A 14. ábrán tipikus POF abszorpciós spektrumokat láthatunk. Jellemz  az abszorpciós 
csúcs 550 nm és 630 nm környékén a látható tartományban. Ugyanakkor a legkisebb 
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az abszorpció a zöldben, a jobb szálaknál méterenként 2-3% a veszteség, ennek 
eredményeképpen  
 
LED és szálak kombinációját több gyártó is forgalmazza, általában endoszkópia, 
mikroszkópia vagy különleges megvilágítási igények kielégítésére. Egy tipikus 
spektrum látható a 15. ábrán.  

 
15. ábra Perkin-Elmer LED-szál lámpa spektruma – LED és szál gyárilag 

összekombinálva 
 

A szálak hajlíthatóságát a hajlítás következtében bekövetkez  veszteség-növekedéssel 
szokták jellemezni. Hajlíthatóságnak általában a 0.5 dB-nél kisebb veszteséget okozó 
hajlítási sugarat adják meg. Ez tipikusan vastagságtól függ, 3mm-es szálakra 25-60 
mm. 

Fotonikus kristály szálak 

Már a kilencvenes években felmerült, hogy olyan fényvezet  anyagokat kellene létrehozni, 
melyek a félvezet k mintájára m ködnek, de elektronok helyett fotonokkal. Eszerint az 
elektron félvezet kben történ  mozgásának analógiájára olyan kristályt lehet létrehozni, 
melyben megvalósíthatók az elektronokhoz hasonló periodikus határfeltételek az 
elektromágneses hullámokra nézve. Egy ilyen közegben tiltott és megengedett sávok 
jönnek létre, és a fotonok terjedését ezek befolyásolják. 

 A 20. század végére már ismert volt, hogy az elektronok félvezet kben tapasztalt 
periodikus  potenciálterének analógiája elektromágneses hullámok számára olyan 
periodikus mikroszerkezet megvalósításával érhet  el, melyben a törésmutatót változtatják. 
A létrehozott tiltott sávban, amint az várható, nem tartózkodhatnak fotonok, a kristály tehát 
minden olyan frekvenciájú elektromágneses sugárzás számára átlátszatlan, melynek 
energiája kisebb a tiltott sáv szélességénél. Egyedül azon fotonok képesek áthaladni rajta, 
melyek energiája a megengedett tartományba esik. Innen a PBG (Photonic Band Gap) 
kristály elnevezés.  
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Léteznek egy-, kett - és háromdimenziós fotonikus kristályok. 1995-ben készült el az els  
ilyen fotonikus kristály, majd az els  fotonikus kristály szál (Photonic crystal fiber, PCF) is 
megjelent. Ezen alacsony veszteség  szálak igen fontos tulajdonsága, hogy gondos 
tervezéssel elérhet k bizonyos célparaméterek, mint például a diszperzió kontrollálása, a 
nemlinearitás csökkentése, kiküszöbölése vagy éppen növelése, csakúgy, mint az átviteli 
teljesítmény növelése. A legtöbb fotonikus kristályszál tiszta szilícium-üvegb l készül, 
azonban gyakran polimereket és nem-szilícium alapú üvegeket is használnak.  

A fotonikus szálakat bels szerkezetüket tekintve gyakran lyukacsos („holey”) vagy 
mikrostruktúrált szálnak is nevezik. A szál teljes hosszában a legegyszer bb esetben 
azonos átmér , mikroszkopikus, leveg vel teli csatornák futnak végig egymással 
párhuzamosan.  

Ezek falakat, pontosabban szóró felületeket képeznek, amelyek segítségével a fényt egy 
központi szerkezeti hibába, a magba irányítják. Aszerint, hogy a mag üveg vagy üres cs , 
kétféle száltípust különböztetünk meg. A legels szál ún. „hollow core” típusú volt, azaz a 
magot voltaképpen egy üres csatorna jelentette. Hamarosan megjelent a tömör magú 
változat is.  

 A tömör magú száltípusnál a lyukak alkotta szabályos rács közepéb l hiányzik egy lyuk, 
melynek helyén egy a köpenyhez viszonyított nagy törésmutatójú üveg van. Ezeknél a szál 
geometriájának megfelel kialakításával elérhet (ha a lyukak átmér je a közöttük lev  
távolságokhoz képest kicsi), hogy csak egy vezetett módus legyen. Kísérletileg 
alátámasztották, hogy az ilyen szálak egymódusú fényvezet ként m ködnek igen széles, 
457-1550 nm-es tartományban. Elméleti megfontolások szerint ez kisebb hullámhosszakra 
is fennáll, így ezek joggal tekinthet k ún. „endlessly” egymódusú fényvezet knek. A 
hagyományos szálakkal szemben nagy el nyük, hogy ehhez nem szükséges a kis 
magátmér  biztosítása. Az ilyen nagy móduskeresztmetszet nagy teljesítmények átvitelét 
teszi lehet vé. Egy ilyen típusú szál vizsgálatát végezzük a mérés során is.  

A másik száltípusnál a fény terjedése egy kis törésmutatójú szerkezeti hibában, a szál 
tengelyében futó üres cs belsejében történik, aminek következtében a diszperzió és a 
nemlinearitás is igen csekély. Ilyen elrendezésnél az átvihet  teljesítmény körülbelül 
százszor akkora, mint tömör üvegben. Megjegyzend , hogy az ilyen típusú szálaknál 
hullámhossz-sz résre is van lehet ség, ugyanis csupán azon hullámhosszak vezetése 
valósul meg, melyek rezonanciában vannak a maggal. Fontos, hogy ezen szálaknál a 
fényvezetés már nem a teljes visszaver désen alapszik, így nincs kritikus befogadási szög 
sem.  
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16. ábra Egymódusú optikai fotonikus kristály szál keresztmetszete 
elektronmikroszkóppal 

5. Mérési feladatok 

A vizsgált  optikai szálas információ-átviteli rendszer modellje egy fényforrásból, 
csatlakozóból (becsatolóból), szálból, kicsatolóból és detektorból áll.  Ahhoz, hogy egy 
adatátviteli elrendezést optimalizáljuk, az optikai szál és az optikai csatlakozók  csillapítását 
és átviteli lehet ségeit is ismerni kell. A következ  kísérletek és mérések célja ezen 
csillapítási értékek meghatározása.  

C. ábra Mérési elrendezés 

Az optimális átvitel eléréséhez két feltételt kell teljesíteni:  

Késéles 
átmér mérés 

Lézer 
Optikai szál 

Teleszkóp  Detektor 

Késéles 
átmér mérés 
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1. a szál magjára es  fényfolt mérete ( a becsatoló lencse fókuszfoltja) a 
módusméretnél kisebb, vagy vele egyez  kell legyen 

2. a numerikus apertúra (a fénykúp nyílásszöge) a szálra megadott numerikus 
apertúránál kisebb kell legyen 

A fókuszáláskor nyerhet  diffrakciókorlátos, optimális legkisebb foltméret az Airy 
korong méretével megegyez .  
Az Airy korong átmér je: 

, 

ahol  f a lencse fókusztávolsága,  a hullámhossz és D0 a nyaláb átmér je a lencse el tt 
(illetve a lencse helyén). Alap Gauss módus esetén D0=2*w0, a nyalábnyak átmér je. A 
megfelel  becsatolás kiválasztásához ismernünk kell a lencse fókusztávolságát és a 
nyalábnyak méretét, illetve a nyalábátmér t a lencse helyén. A numerikus apertúra 
kiszámolható az átmér l és a fókusztávolságból: 

NA=sin( )=D /2f 
Az adatlapon az adott hullámhosszra megadott szál numerikus apertúrával 
összevethet .  
 
Mérési feladatok:  
 

1. Kapcsolja be a lézert, és vezesse rá a nyalábot a szálbefogó végére. Állítsa a 
szálat középre, úgy, hogy a teljesítménymér n maximális legyen a szálon 
áthaladó intenzitás. Mérje meg a lézernyaláb intenzitását a szál el tt és után is 

2. Mérje meg késél segítségével a nyalábátmér t a lézer után, majd számítsa ki, 
hogy mekkora fókusztávolságú lencse szükséges ahhoz, hogy a 
diffrakciókorlátozott foltméret megegyezzen a szál adatlapján megadott 
módusátmér vel – várhatóan ekkor lesz a legnagyobb a szál átvitele. 

3. Válassza ki a lencsekészletb l a kiszámítotthoz legközelebb álló 
fókusztávolságú lencsét és számítsa kis mekkora lesz a foltméret, amely a 
fókuszban lev  szál bemenetén megjelenik. Ellen rizze, hogy a kapott 
numerikus apertúra kisebb, mint a szál numerikus apertúrája!  

4. Helyezze a lencsét a tartóba, úgy hogy a fókuszfolt a lehet  legjobban 
megközelítse a szál közepét és maximalizálja a szálvég mozgatásával az átjutó 
fényteljesítményt. Jegyezze fel a maximális átvitt teljesítményt 

5. Amennyiben a fókuszfolt mérete az ideálisnál nagyobb, válasszon ki egy másik 
lencsét a készletb l, és számítsa ki, mekkora nyalábátmér  szükséges a lencsén 
az ideális vagy kisebb foltméret eléréséhez. Állítson össze két lencséb l egy 
nyalábtágító teleszkópot, amely kitágítja a nyalábot a megfelel  méret re. 
Ellen rizze a nyalábméretet késél módszerrel. 

6. A kiválasztott fókuszáló lencsével fókuszálja a kitágított nyalábot a szál 
közepére és maximalizálja az átjutó teljesítményt a szálvég mozgatásával. 
Hasonlítsa össze a teljesítményt az el  lencsével elért teljesítménnyel. 
Számítsa ki az átvitelt (kilép /belép  optikai teljesítmény) mindkét esetben  

7. Kamerán jelenítse meg a szálon átjutó fény eloszlását, ehhez csökkentse a 
lézerteljesítményt reflexiós sz kkel. Mentse el a kameraképet. 
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Lista, az eszközökr l: 

- optikai szál (fotonikus kristály szál + adatlap) 

- kamera 

- lencsekészlet (többféle fókusztávolságú) 

- szálbefogó 

- egy 2D és egy 3D mozgató 

- He-Ne lézer 

- tükrök, tartók 

- fényteljesítmény-mér  

- erny  

 


