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Fotonikai eszközök 2010 – 3. ZH  

 

09_OPTIKAI_ANYAGOK_FÉLVEZETŐK 

1. Mit mond ki a Lambert-Beer törvény? Hogyan fejezhető ki az abszorpciós tényező az anyag 

paramétereivel? 

Elnyelés: Lambert-Beer törvény: 
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Az abszorpciós tényező, vezetőképesség és optikai állandók kapcsolata: 
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ahol ν a fény frekvenciája, c a vákuumbeli fénysebesség 

σ az elektromos vezetőképesség (mindig az adott frekvencián) 

2.Sorolja fel a félvezető anyagok optikai vizsgálati módszereit! 

Az optikai vizsgálatok általában az adott anyag egészére vonatkoznak és részben a lineáris- vagy a 

magasabb rendű optikai paraméterek (α, n, R, Kkerr,…) meghatározására szolgálnak, részben pedig a 

kristályok orientációjának, minőségének (homogenitásának, hibáinak ) meghatározására. 

Vizsgálati műszerek és elrendezések: 

- polikromatikus vagy monokromatikus megvilágítás 
- fényforrás ( izzó, monokromátor, lézer ) 
- detektor ( bolométer, fotodióda ) 
- mikroszkóp, interferométer, ellipszométer 
- optikai rendszerek egyszerű elemei (lencsék, tükrök, prizmák, polarizátorok, diafragmák, tartóelemek) 
 

a) A fényáteresztés vagy az elnyelés hullámhosszfüggvényét: α= f(λ) és a fényelnyelés mértékét az 

adott hullámhosszon az optikai anyag elektronszerkezete, energiaspektruma illetve az adalékok, a 

szennyezők és a hibák koncentrációja határozza meg. 

mérési elrendezés: 

 
b) A törésmutató meghatározása prizma és goniométer segítségével történhet: 

n=sin(α+ω) / sin(ω/2 ), (ω - a prizma csúcsszöge, α - a minimális eltérítés szöge) 
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A törésmutató mérhető még a teljes visszaverődés alapján, valamint ellipszométerrel, a visszavert fény 

polarizációjának alapján. 

3. Mi a Lorentz-féle oszcillátor modell? 

A Lorentz féle oszcillátormodell egy csillapított harmonikus oszcillátor. 

   

Eszerint adott frekvenciájú villamos tér hatására az elektron felhő torzul, analógiát mutat a csillapított 

harmonikus oszcillátorral. 

4. Hogyan lehet méréssel meghatározni a törésmutató valós és képzetes részeit? 

A két optikai állandó (n,k) meghatározásához szükséges mérések:  

- Az áteresztés (T) mérése merőlegesen beeső fénynél különböző vastagságú mintán 

- Az áteresztés (T) és a reflexiós állandó (R) mérése merőlegesen beeső fénnyel 

- A reflexiós állandó mérése a hullámhossz széles tartományában. 

- Ebből a Kramers-Kraig féle diszperziós relációval meghatározható. 

5. Ismertesse a szilícium fizikai paramétereit és előállításának módszerét! 

  - elemek periódusos rendszerének IV. csoportjába tartozik 

- kristályszerkezete köbös, gyémánt típusú 

- nem ereszti át a látható fényt 

- sötétszürke színe a fémhez teszi hasonlóvá 

- a tiltott sáv szélessége 20°C fokon Eg=1,12 eV 

- sűrűsége: 2320kg/m3 

- olvadási hőmérséklete: 1414 °C 

- tiszta savakban nem oldódik 

- könnyen oldódik a salétromsav és a folysav keverékében, valamint a 

lúgokban 

Előállítása: 

A szilíciumot a Földön rendkívül elterjedt oxidjából állítják elő. Ehhez 

előbb a SiCl4 vegyület képzésével kivonják a szilíciumot az oxidjaiból, 
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továbbá termikusan bontják a SiH4 monoszilánt és megkapják a polikristályos szilíciumot. Ebben még 1-

5% szennyező atom is lehet, tehát fontos technológiai lépés az anyag tisztítása, amit többszörös 

zónaolvasztással érnek el. 

A technológia következő lépése az egykristály előállítása, amihez a szilícium esetében a legtöbbször a 

tégelyes Czohralski-módszert alkalmazzák (CZ-Si). A másik, ritkábban használt eljárás a tégelymentes 

lebegızónás (floating zone) tisztítás és kristályhúzás (FZ-Si). 

Adalékolás: tégelyes (kvarc, bór-nitrid), olvadékba fémötvözetet, tégelymentesnél gázfázisból (B2H6, 

PH3, AsH3) 

A rudakból lemezeket vágnak, azokat csiszolják, polírozzák. A csiszoláshoz Al2O3, SiC, gyémántporokat 

alkalmaznak, a polírozáshoz pedig speciális polírozó pasztákat használnak. Elmaradhatatlan technológiai 

művelet a polírozó vegyi maratás, illetve a plazmamaratás, melyek folytán biztosítják a felület kívánt 

minőségét, vagy elkészítik a tervezett felületi elemeket. 

6. Ismertesse a germánium fizikai paramétereit és előállításának módszerét! 

- kemény, törékeny 

- fémes szinű anyag 

- olvadási hőmérséklete 937°C 

- levegőn 600°C-ig stabil, felette oxidálódik 

- SiO2-vel ellentétben a GeO2 nem stabil 

- vízben is oldódik 

- elektronikai célokra nem alkalmazható 

A germánium, mint elem elég ritka a földkéregben, fő forrása a barnaszén égési termékei: ezek egy 

tonnája kb. 0,1 kg germániumot tartalmaz (hasonlítsuk össze a SiO2-el l!). 

A germániumot előbb GeCl4 formájában állítják elő, ebből GeO2 kapnak és ezt 650 –700 °C-on 

hidrogénnel redukálják. Kezdetben az anyag igen szennyezett, tisztításához zóna-olvasztási módszert 

alkalmaznak. A germánium egykristályokat a szilíciumhoz hasonló módszerrel gyártják. 

7. Vázolja az összefüggést a III-V vegyület félvezetők rácsállandója és törésmutatója között az 

összetétel függvényében! 

?? 

8. Ismertesse a MBE eljárás alapjait és jellemzőit! 

MBE = Molekulasugaras Epitaxia 

A molekulasugaras epitaxiás rétegnövesztés vakuumgőzölés különleges. A berendezés 

munkakamrájában (growth chamber) az egyes elemeket külön-külön forrásban (source oven) (Knudsen 

cella vagy effúziós cella) gőzölik el, egyensúlyi körülmények között. Így az egyes elemek gőzölésének 

sebességet - a létrehozandó réteg összetételét – nagyon pontosan lehet szabályozni. 

A Knudsen cellákat LN2-el hűtött panelek veszik körül (szennyezők távoltartása, vákuum javítása). A 

molekulasugarat takarólemezzel (shutter) lehet megszakítani. A réteg kialakulását nagyenergiájú 

elektrondiffrakcióval (reflexiós) követik (RHEED). A szubsztrátot általában néhány száz °C-on tartják. 
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A rétegnövekedési sebesség viszonylag lassú, általában egy monoretég/sec. A gızölés UHV-beb, 5x10-9 

mbar-nál jobb, olajmentes vákuumban történik. 

A MBE berendezések lényeges eleme az adagoló rendszer (zsilip), mely a hordozók előkészítését és 

cseréjét teszi lehetővé a vákuum lerontása nélkül. 

Jellemzők: 

- a paraméterek nagyon pontosan ellenőrizhetők (a hordozó hőmérséklete, a növekedési 

sebesség, egykristályos rétegnél az orientació) 

- “tiszta” eljáras, mivel ultranagy vákuumban történik 

- a réteg kialakulás folyamatosan követhető 

- nagyon éles átmenettel rendelkező heteroszerkezetek készítésére használható, 

- tömeggyártásra alkalmas. 

 

9. Ismertesse a LPE eljárás alapjait és jellemzőit! 

LPE = Folyadékfázisú Epitaxia 

Elsősorban III-V vegyület-félvezetők. 

Növesztés oldatból: alacsony olvadáspontú fémben (Ga, In, Bi) oldott kristály, olvadékot a 

hordozókristályra helyezik, és állandó sebességgel (kb 1 oC/min) hűtik. A túltelítődő olvadékból az anyag 

a hordozófelületén kikristályosodik. 

A hordozó és a különféle olvadékok nagytisztaságú grafittartóban helyezkednek el, mely egy reaktor 

belsejében van. 

Előnyei: relatíve egyszerű technika, jól megoldható biztonságtechnika, egyszerű adalékolási lehetőség, 

alacsony hibahelykoncentráció a növesztett kristályban. 

Hátrányai: alacsony termelékenység (kis felületek), a felület minősége és homogenitása nem a legjobb. 

09_ÜVEGEK_POLIMEREK_ÉS_FOLYADÉKKRISTÁLYOK 

10. Mit nevezünk üvegnek? 

Lehetséges meghatározások: 

- Az üveg egy túlhűtött folyadék, amelynek az üvegesedési hőmérséklet alatt a viszkozitása 

nagyobb, mint 1012 Pa sec. 

- Az üveg szervetlen anyagok olvadéka, amely a merev állapotba kristályosodás nélkül hűlt le. 

Tulajdonképpen az üvegben “befagy” az atomok, molekulák a folyadékra jellemző, véletlenszerű 

elrendezése. Ezért az üvegek egészében izotrópok, bár a molekulák orientált kötései megmaradnak 

(közeli rend), és léteznek helyi sűrűség-eltérések, amelyek néha a mechanikai megmunkálás, nyújtás 

irányában orientálódnak. 

11. Jellemezze a szilikátüvegeket! 
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A legismertebbek és széleskörű alkalmazást nyertek az oxid üvegek. 

Az üvegeket alkotó oxidok között elsősorban a SiO2 szilíciumoxidot kell megemlíteni, továbbá a B2O3, 

GeO2, P2O5 oxidokat. 

Több évezrede ismertek és a legelterjedtebbek a SiO2 alapján készült szilikát üvegek. A szilikát üvegek 

alapanyagai a kvarchomok SiO2, szóda Na2CO3, hamuzsír K2CO3, mészkő CaCO3, dolomit CaCO3, 

MgCO3, nátriumszulfát Na2SO4, bórax Na2B4O7, földpát Al2O3, 6SiO2, K2O és más anyagok. A 

szilikátüvegek színét is a megfelelő adalékok adják: CaO – kék szín, Cr2O3 – zöld, MnO2 – barna, UO3 – 

sárga, stb. Viszont ha áttetsző üveget kívánnak kapni, az olvadékba szelént is adalékolnak. 

A szilikát üvegek többségénél Tg = 400 – 600 °C, és a Tl = 700 – 900°C, azaz a lágyulási tartomány kb. 300 

°C fokot tesz ki. Minél nagyobb ez a tartomány, annál könnyebb alakítani az üveg tulajdonságait, 

megmunkálni a készülő tárgyakat és bizonyos hőmérsékleteknél hosszabb ideig kitartva levezetni a 

felgyülemlő feszültségeket. 

Melegítés közben az elegy megolvad, az illó komponensek (H2O, CO2, SO2 ) távoznak és a megmaradt 

oxidok egymás közt reagálnak, minek eredményeképpen kialakul a homogén üveges massza. 

Mivel az üvegek metastabilak, szerkezetük folyamatosan, a hőmérséklettől illetve a viszkozitástól 

függően gyorsabban vagy lassabban relaxál a stabilabb állapot felé, amely végül egy kristályos szerkezet 

lehet. 

12. Jellemezze a kvarcüveget! 

A kvarcüveget tiszta szilicíumdioxidból állítják elő 1700 °C feletti hőmérsékleteknél. 

A képlékeny massza lehűtésekor figyelni kell a hőmérséklet pontos változására, mert különben könnyen 

elkezdődhet a kristályosodás, más-más fázisok alakulhatnak ki az anyagban. 

A kvarcüveg egy sor kiváló tulajdonsággal rendelkezik: alacsony a hőtágulási tényezője (10 – 20-szor 

kisebb, mint az összes ismert anyagban)., igen magas a nyomószilárdsági ellenállása (nagyobb, mint 

2000 MPa). 

Kvarcüveg áteresztőképessége az UV tartományban: 180 nm-ig. 

13. Hogyan függ a kvarcüveg elnyelési spektruma a benne lévő OH-tartalomtól? Vázolja a 

spektrumokat! 

Vízmolekula OH-gyök alaprezgése 2,72 mm, felharmonikusok:1,38, 0,945, 0,72, 0,60 mm, valamint 

kombinációs sávok (az oszcillátor nem tisztán harmonikus). A felharmonikusok és a kombinációs 

frekvenciák környezetében. 



Fotonikai eszközök 2010 – 3. ZH 

6 
 

 

SiO2 szál optikai elnyelési spektrumai 

a) 10-2 at.% OH  b) 10-5 % at.% OH 

14. Mutassa be az üvegszálak gyártástechnológiáját! 

- Tiszta oxidporok SiO2, GeO2, B2O2 előállítása (tisztításuk szűréssel, párlással) 

- Olvasztás 900-1300 °C között, és rúd formálása 

- Törésmutató (n) módosítása anyagi összetétel változtatásával 

- Tégely platinából, hogy ne szennyezze az üveget 

- SiO2 tégely inhomogenitást okozhat a szálban, ezért gázzal 

hűtik a tégelyt, ami egy vékony, szilárd  üvegréteget hoz létre. 

 

Üvegszál húzása a képen: 

üvegszál húzása kéttégelyes módszerrel: 

- Két tégely a mag és a héj számára 

- GI szál gyártása 

- 800-1200 °C 

- Olvadt üvegbe iondiffúzióval oldják meg a törésmutató 

változtatását. 

15. Definiálja a polimerek fogalmát, ismertesse jellegzetességeiket, és mondjon példát optikai 

polimerre! 

A polimerek gyakorlatilag szénláncok (makromolekulák) melyeket ún. monomerek alkotnak mint 

építőegységek. 



Fotonikai eszközök 2010 – 3. ZH 

7 
 

Természetes polimerek: 

- Poliszacharidok (keményítő, cellulóz) 

- Polipeptidek, fehérjék 

- Kaucsuk, gumi 

Mesterséges polimerek (műanyagok): 

- Monomer: építőegység 

- Polimer: főképp szénlánc, különböző oldalágakkal 

Homopolimer: egyfajta monomeregységből felépülő makromolekulák 

Kopolimer: két- vagy többfajta monomeregységeket 

tartalmazó 

 

Jellemzők 

- rugalmasság, hatékonyság, jól vezethető 

- kis tömeg 

- egyszerű, olcsó technológia -> lehet fröccsönteni 

- nagy magátmérő, nagy apertúra 

optikai alkalmazás: polimer félvezető szálak 

16.Vázolja az OLED szerkezetét! 

 

A polimer réteg szerves anyag, amely félvezetőként viselkedik. hatásfokban és stabilitásban még nem 

vetekszik a normál félvezetőkkel. 
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11_OPTIKAI_KRISTÁLYOK 

17. Milyen anyagot nevezünk kristálynak? 

(krüsztallosz – megfagyott dolog) Pallas nagy lexikona szerint - szabályos, sík lapoktól határolt egynemű, 

vagyis homogén összetételű szervetlen test, melynek alakja és anyaga között benső, törvényszerű 

összefüggés van. 

- „Szabatos definíció szerint a kristály diszkontinuális térkitöltésű, anizotróp térrács, aminek külső 

megjelenési formája síklapokkal határolt mértani test”  

- „A kristályt alkotó atomok közt nagy távolság van, tehát a térkitöltés hézagos, megszakadó. A 

távolságra jellemző, hogy ha az atomot 1 cm átmérőjű gömbökkel jelképezzük, akkor méretarányos 

modellben e gömböknek minimum 50 méterre kell lenniük egymástól”. 

18. Miben különbözik a gyémánt az üvegtől? 

 gyémánt (kristály) üveg (amorf) 

törésmutató + - 

reflexió + - 

határszög - + 

diszperzió + - 

 

A gyémánt rácsa gyémántrács, sokkal keményebb anyag, átláthatósága, fénye jobb. 

19. Mit határozhatunk meg a törésmutató ellipszoid segítségével? Rajzon ismertesse! 
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30. Milyen elemi cella típusokat ismerünk (rajzon mutassa be) és hány Bravais rácsot! 

4 féle elemi cella típus létezik, ezek közül az ortorombos kristálytani osztályban szerepel mind a 4 típus. 

Fajták: 

 

egyszerű tércentrált alaplaponcentrált lapcentrált 

A 7db kristálytani osztályhoz 14db különböző Bravais cella található összesen. 

31. Mi az oka annak, hogy kristályokban a hullámterjedés és az energiaterjedés iránya nem mindig 

esik egybe? 

Ha a hullám terjedési iránya nem egyezik meg az optikai tengelyével, akkor a normál módusok n0 és ne 

törésmutatóval rendelkeznek. (n0-ordináris, iránytól független, ne-függ az iránytól) 

 

32. Milyen kristály előállítási eljárásokat ismer? Egyiket rajzon ismertesse! 

Telített oldatból:  Vízben oldható kristályok előállítására, telített oldat szabályozott hűtésével 

(termosztátban),  egykristály mag felhasználásával. 

Vegyület kristályok előállítása - Bridgman-Stockbarger módszerrel: Az ampullában elpárolgó 

összetevők az ampulla hidegebb végében elhelyezett magra kristályosodnak. A gallium olvadáspontja 29 

fok, az arzén 615 fokon szublimál 
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GaAs kristályok előállítása – olvadékból Bór trioxid adalék az olvadék vegyület komponensek 

párolgásának megakadályozása érdekében. GaAs olvadáspont 1238 °C 

12_FOLYADÉKKRISTÁLYOS_KIJELZŐK 

33. Definiálja a liotróp és termotróp folyadékkristály fogalmát! 

• Termotróp FK: hőmérsékletemelkedés hatására kialakul a mezofázis, mielőtt izotróp folyadék lenne. 

Kb. az összes szerves anyag 1%-a ilyen. A termotróp FK-hoz nincs szükség oldószerre. 

• Liotróp FK: oldat állapotban vannak az orientált, effektust mutató molekulák. Itt is szükség van 

hőmérsékletre a fázisátalakuláshoz, itt azonban nem olvadék jellegű a mezofázis. 

34. Milyen fázisait ismeri a folyadékkristályoknak? Mik ezek jellemzői? 

 

Szilárd állapotban a molekulák tömegközéppontjai 3D szabályos struktúrákba rendeződnek. 

A mezofázisban ez a hosszútávú rend egy jól meghatározott irányban megmarad. 

Az izotróp folyadék állapotban nincs kitüntetett irány, a molekulák orientációja véletlenszerű. 
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35. Ismertesse folyadékkristályok esetében a szerkezet, a törésmutató és a skalár rendparaméter 

változását a hőmérséklet függvényében! 

szerkezet 

 

skalár rendparaméter 

A molekulák átlagos irányát a hossztengelyek átlagos n 

irányvektorral adjuk meg. Poláros molekuláknál az 

irányítottsága megegyezik az átlagos dipólvektorral. 

Legyen Θ a szög az egyes molekulák irányvektora és az n 

közt. A rendezettség mértéke (skalár rendparaméter): 

 

Teljesen rendezett esetben (szilárd) S=1 /  Izotróp rendszerben (folyadék) S=0  / FK tipikus értéke S=0,3-0,9, és T-függő 

törésmutató 

• Kettőstörés: a kristálytani iránytól függ a 

lineárisan polarizált fényre vonatkozó 

törésmutató. 

• Mértéke az ordinárius és exraordinárius 

törésmutató különbsége: deltan=ne-no 

• Oka az, hogy a fény E elektromos 

térerősségvektora szöget zár be a kristály D 

dielektromos eltolás vektorával. 
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36. Ismertesse a csavart nematikus cella működési elvét és szerkezetét! Elektromos szempontból 

hogyan vezéreljük a cellát? 

csavart nematikus cella (koleszterikus) 

 

Elektronikus szempontból egy kondenzátorral helyettesíthető. 

13_OPTIKAI_CÉLÚ_MULTIRÉTEGEK 

37. Miért kell a fémtükröket védőréteggel ellátni? 

Az alumínium szabad levegőn oxidálódik, az arany és az ezüst mechanikai ellenállása csekély, ezért 

átlátszó dielektrikum védőréteggel látják el. 

38. Ismertesse a transzfer mátrixos leírás főbb lépéseit? 

Ezzel az eljárással könnyedén ki lehet számítani a rétegek hatását a hullámhossz függvényében. 

A j.-edik réteg:   

m réteg: ahol M-ek a láncmátrixok 

Végül: 
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39. Miért kell a napelemeket antireflexiós bevonattal ellátni? 

Antireflexiós bevonatot használva lényegesen csökkenthető a reflexió egy bizonyos hullámhossz 

tartományban ->ezáltal javítható a napelem hatásfoka. 

40. Mutasson be három antireflexiós réteg rendet? Rajzon ismertesse! 

 

Az utolsó a legjobb, mert nemcsak egy hullámhosszon működik jól. 

41. Mi a dielektrikum tükrök működésének alapelve? 

Ezek szélessávú tükrök, lambda/4 vastag rétegek a nagyobb törésmutatóval kezdve jellemző anyagok: 

SiO2, TiO2. A szélessávú antireflexiós rétegnek gyakorlatilag ez az inverze. Nem mindegy, hogy az utolsó 

réteget nagy v. kisebb törésmutatójú rétegnek választom. 

42. Milyen hullámhosszakon maximális a Fabry-Perot etalon transzmissziója? Miért? 

 

l széles út, theta szögben, n törésmutatójú anyagban 2szer. 
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Te maximális, ha delta=2×k×pi (delta=k×
�∗�/����

�
) 

Két különböző felület párhuzamosan a reflektált és a transzmittált sugarak is egy interferencia 

eredménye. Azokon a lambda értékeken 100% a traszmisszió, amelyek rezonancia frekvenciáék. 

43. Rajzon mutassa be a chirp-öt tükrök működését. 

 

Különleges struktúra, a rövidebb hullámhosszú sugarak kevésbé mélyen hatolnak be és hamarabb 

visszaverődnek. Diszperzió kompenzációra használható. így különböző hullámhosszú sugarak együtt 

fognak kilépni.  

44. Mi a Bragg reflexió elve és milyen a reflexiós spektruma? Rajzon ismertesse! 

A Bragg reflektor működési elve, hogy olyan rétegek követik egymást a struktúrában, ahol felváltva van 

egy nagy és kisebb törésmutatójú réteg ->egy bizonyos számú rétegpár után a reflexió közel 100%. 

 

 

 


