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történeti visszapillantással, az események ré-
szeseként és a tanú esetleges elfogultságával, 
igyekeztem felidézni az elmúlt ötven év fon-
to sabb történéseit és azokat, akik a társaság 
életének tudományos és szervező munkájuk-
kal részesei voltak. Bátran állapíthatjuk meg, 
hogy a Magyar Biofizikai Társaság esetében 
az idő igazolta az alapítókat, s az utódok is 
jól sáfárkodtak a rájuk bízott értékkel. Ennek 
bizonyítására álljon itt, a Magyar Tudomány 
hasábjain egy válogatás, amely bemutatja a 
tradicionális biofizikai iskolák mai munkái-
nak egy-egy reprezentatív darabját. Ormos 
Pál írása bevezeti a laikus olvasót a Szegeden 
az SzBK Biofizikai Intézetében, fotopolimeri-
záció útján létrehozott mikrostruktúrákba és 
azok alkalmazásának titkaiba. Mátyus László, 
Szöllősi János, Damjanovits Sándor és Panyi 
György professzorok a híres debreceni 
memb rán biofizikai iskola képviseletében a 
sejtfelszíni fehérjeszigetek immunológiai, 
tumorbiológiai és jelátviteli szerepének né-
hány új vonását villanják fel. Új lehetőség a 
biofizikában az egyes makromolekulák me-
chanikai tulajdonságainak mérése; a SOTE 

Biofizikai Intézetéből Kellermayer Miklós 
mutatja be a mechanikailag aktiv biomoleku-
lák egyedi tulajdonságait felfedő mérési 
technikáikat és eredményeiket. A biológiai 
rendszerek egyik különleges tulajdonsága az 
önszerveződés képessége, Vonderviszt Ferenc 
írása a bakteriális flagellumok példáján szem-
lélteti az önszerveződés mechanizmusát és az 
önszerveződő rendszerek bio-nanotechnoló-
giai alkalmazásának lehetőségeit. A pécsi 
biofizikai iskola képviseletében Bugyi Beáta 
és Nyitrai Miklós a fluoreszcencia rezonancia 
energia transzfer (FRET) jelenségével mint 
molekuláris távolságmérő és szerkezetvizsgá-
ló lehetőséggel ismerteti meg az olvasót. Az 
öt írás öt városból, öt különböző témában 
mutatja meg a mai magyar biofizika sokol-
dalúságát és nemzetközileg is elismert magas 
színvonalát. Ajánlom a nem biofizikus olva-
só figyelmébe ezt a kis – közérthetőnek szánt 

– ünnepi válogatást.
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Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 
Biofizikai Intézetében körülbelül tíz éve meg-
honosítottuk a fotopolimerizációs mikrostruk-
túra-építés technikáját. E módszerrel tet sző-
legesen bonyolult, néhányszáz nm-es térbeli 
feloldású alakzatokat tudunk építeni – ehhez 
mérten tetszőleges méretekben. Ilyen testeket 
először optikai mikromanipulációs kísérletek-
ben használtunk, később többféle techniká-
ban is sikeresen alkalmaztuk őket, mondhat-
ni, ma intézetünk kísérleti tevékenységének 
jelentős része ilyen alakzatok alkalmazására 
épül.  A jelen írás szerepe az intézet jellegzetes 
kutatási irányának bemutatása, ezért magától 
értetődő, hogy e területre vonatkozó aktivi-
tásunkat írjuk le. Ismertetem tehát először a 
struktúraépítési technikát, majd pedig bemu-
tatok néhány kutatási témát, amelyek ilyen 
struktúrák alkalmazására épülnek.

Mikrostruktúra-építés fotopolimerizációval

A fotopolimerizációs struktúraépítés fényre 
keményedő műanyagok alkalmazásán alapul. 
Egy folyadék halmazállapotú műanyagból 
in dulunk ki, amely fénygerjesztés hatására 
polimerizálódik, megkeményedik. A struktú-
ra építésének tehát az a folyamata, hogy meg-

felelő helyeken megvilágítjuk az anyagot, ott 
az megkeményedik, kialakul a kívánt alakzat, 
ezt követően a maradék folyadékot eltávolít-
juk (előhívjuk a testet). Ilyen eljárással egyéb-
ként nagy testek is készíthetők, ipari termékek 
modelljeit, akár sebészeti protéziseket is gyár-
tanak így. A mi esetünkben a kis méretek a 
jellemzők. A legkisebb méretek lézer gerjesz-
téssel érhetők el, a fény hullámhossza a meg-
határozó mérettartomány. Ha lézerfényt 
mik roszkópobjektívvel fókuszálunk, és két-
fotonos gerjesztést alkalmazunk, néhány száz 
nanométeres jellemző méretű legkisebb tér-
fogat alakítható ki, vagyis ez a létrehozható 
szerkezetek térbeli feloldása. A legegyszerűbb 
eljárásban a fókuszált lézerfényt számítógépes 
vezérléssel megfelelő pályán mozgatva mint-
egy kirajzoljuk az elkészítendő testet (Galajda 

– Ormos, 2001). Nyilvánvaló az eljárás óriási 
előnye: a fókusz tetszőleges pályán mozoghat, 
vagyis a kialakított test alakja akármilyen bo-
nyolult lehet. A testek mérete jellemzően a 
mikrométeres tartomány, a felső határt a 
kialakítás időtartama korlátozza. Kifejlesztet-
tünk alapvetően a gyorsítást elősegítő megvi-
lágítási eljárásokat is: például egyetlen fóku-
szált nyaláb helyett többszörözött nyalábbal 
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egyszerre több testet is rajzolhatunk, hologra-
fikus úton a mintát egyetlen megvilágítással 
is létrehozhatjuk stb. (Kelemen et al., 2007) 
Az 1. ábrán egy érdekes, meglehetősen bonyo-
lult, pár mikrométeres testet mutatunk be.  

Speciális alakú testek 
optikai mikromanipulációja

Az optikai mikromanipuláció ma már a biofi-
zika széles körben alkalmazott nagy teljesít-
ményű kísérleti eljárása. Azon alapul, hogy a 
mikrométeres mérettartományban a fény 
nyo másából eredő erő elegendően nagy ah-
hoz, hogy ilyen mikroszkopikus testeket 
mozgasson, megragadjon. Fókuszált lézer-
fény a környezeténél nagyobb optikai törés-
mutatójú mikrométeres testeket a fókuszban 
rögzíti, mintegy csapdázza, a jelenséget, illet-
ve az eszközt optikai csapdának, optikai csi-
pesznek hívják. Az eszköz által pN nagyságú 
erők fejthetők ki, ez éppen a baktériumok 
mozgásával, a biológiai makromolekulák 
mű ködésével kapcsolatos erők nagyságrend-
je – ez a szerencsés egybeesés az alkalmazha-
tóság alapja. 

A lézerfény és a megragadott test kölcsön-
hatását természetesen befolyásolja a test alak-
ja. A forma megfelelő alakításával a kölcsön-
hatás mintegy irányítható, azaz a megfelelő 
alakú testtel speciális manipulációs lehetősé-
geket lehet létrehozni. Íme néhány példa: 
propeller alakú testek lézercsipeszben megra-
gadva forogni kezdenek. A forgás alapja a 
fénynyomás, teljesen analóg módon a szél-
malom esetével: a propellerre jutó fény a 
ferde lapátokról szóródva ugyanúgy forgást 
kelt, mint a malom vitorláin eltérített szél. Az 
ilyen fény hajtotta propellerekkel összetett, 
ugyancsak fotopolimerizációs eljárással elő-
állított mikromechanikus gépeket lehet haj-
tani, egészen bonyolult mikrométeres rend-

szerek készíthetők és működtethetők tehát 
így (Galajda – Ormos, 2001). Készítettünk 
például mikrofluidikai eszközökben alkal-
mazható integrált optikai motort, folyadék-
pumpát stb. (Kelemen et al., 2006)

E propellerek, azon túl, hogy fény hajtot-
ta motorokként működnek, nagyon jól 
szolgálhatnak biológiai rendszerek mozgásá-
nak modellezéséhez is. Jelenleg is folyó kísér-
letsorozatunkban például a hidrodinamikai 
szinkronizáció jelenségét tanulmányozzuk 
velük (Di Leonardo et al., 2012). A biológiai 
mikrovilágban a mozgás keltése gyakran 
csillók csapkodásával, flagellák forgásával 
történik. Általában több ilyen szervecske 
mozog egyszerre, és a csapkodás, forgás szin-
kronizáltan zajlik. Régi kérdés, mi e szinkroni-
záció oka. Két alapvető lehetőség van: a 
szin kronizáció eredhet a mozgató egységek 
összehangolt működéséből, de lehet egyszerű 
hidrodinamikai oka is, mégpedig az, hogy az 
egymáshoz közel mozgó testek a köztük levő 
folyadék által kölcsönhatásba kerülnek, és e 
kölcsönhatás eredményezi az egyszerre zajló 
mozgást. E második lehetőséget már koráb-

1. ábra • Kétfotonos gerjesztésű fotopolimeri-
zációval előállított mikrométeres alakzat

ban felvetették, meggyőző kísérleti bizonyí-
tékot azonban eddig nem sikerült adni. Fény 
hajtotta propellerjeinket alkalmaztuk a kérdés 
vizsgálatára, hiszen a mozgás közben ható 
erők hasonlóak a valóságban is fellépőekhez. 
Nagyon lényeges további jellemző a testek 
mérete. A kialakított modelljeink nagysága 
megfelel a valóságban szinkronizálódó testeké-
nek. A méret rendkívül fontos a mozgás jel-
le gének meghatározásában. A hidrodinami-
kai jelenségek modellezésénél az áramlást 
jellemző Reynolds-szám azonossága kulcskér-
dés – esetünkben a Reynolds-szám nagyon 
kicsi. Ugyancsak a méret a döntő a Brown-
mozgás nagyságában: a mikrovilágban zajló 
mozgásokban a Brown-fluktuáció nagyon 
nagy összetevő. (Egyébként e két jellemző – a 
kis Reynolds-szám, illetve a nagy Brown-fluk-
tuáció – miatt a mikroszkopikus testek moz-
gása folyadékokban nagyon más, mint amit 
makroszkopikus világunkban tapasztalunk).

A kísérlet a következő: holografikus úton 
létrehoztunk két optikai csapdát. A bonyolult 
optikai rendszerben lehetőség van a csapdák 
valamennyi paraméterének tetszőleges beállí-
tására: a csapdák távolsága, a csapda erőssége 
szabadon változtatható. E csapdákban megra-
gadtunk egy-egy propellert. E propellerek az 
előzőek szerint a csapdákban forogni kezde-
nek. A rendszerünkben tehát a forgó testek 
helyzetét és forgási sebességüket (hiszen ez 
arányos a csapdázó fény intenzitásával) tetsző-
legesen változtathattuk. Ha a forgó pro pellere-
ket közel vittük egymáshoz és a forgá si sebes-
ségüket közel egyenlővé tettük, forgásuk 
szin kronizálódott: együtt kezdtek forogni, 
mintha fogaskerékkel össze lettek volna kap-
csolva. Kimutattuk tehát a tiszta fizikai köl-
csönhatáson alapuló hidrodinamikai szinkro-
nizációt. Rendszerünkben ráadásul a megha-
tározó fizikai paraméterek, mint a forgó tes tek 

alakja, mérete, távolsága, a rájuk ható forga-
tónyomatékok nagysága stb., szabadon vál-
toztatható, a kölcsönhatás részletes fizikai 
jellemzését meg lehet tenni. A jelenség teljes 
megértését az jelenti, hogy létrehozunk egy 
fizikai modellt, amely pontosan leírja a meg-
figyelt folyamatokat. A modell ellenőrzé séhez 
szükség van a paraméterek változtatására, így 
a modell alapján meghatározhatók a fizikai 
jellemzők, mint a kölcsönhatás potenciálja 
stb. Kísérleti rendszerünkkel kimerítően jel-
lemezni tudtuk a folyamatokat. Ez által a 
modell részleteiben tesztelhető, a jelenségkör 
szin te tetszőleges részletességgel tanulmányoz-
ható. Azon túl, hogy az alapjelen séget igazol-
tuk, azaz, hogy a biológiai rend szertől függet-
len hidrodinamikai kölcsönhatások képesek 
a megfigyelt szinkronizá ció létrehozására, 
lehetőségünk nyílik a nagyon érdekes hatás 
további tanulmányozására. A mikrovilágban 
zajló áramlási folyamatok sokféle nem várt, 
meglepő viselkedést produ kálnak, és ezek 
meg értése természetesen nagyon fontos a 
biológiai mikrovilág megismeréséhez is.

Bemutatjuk a sajátos alakú testek optikai 
manipulációjának egy másik, általunk kidol-
gozott változatát is. Ha az optikai csipeszben 
lineárisan polarizált fényt alkalmazunk, és a 
csapdázott test lapos, a csapdázás során a test 
orientálódik. Az orientáció iránya olyan, hogy 
a test lapos felülete a polarizáció síkjába kerül 
(Galajda – Ormos, 2003). E hatás nyilvánva-
lóan növeli az optikai manipuláció lehetősé-
geit, hiszen a céltest helyzetének teljes meg-
határozására nyílik így mód. Tekintve, hogy 
a mikroszkopikus biológiai objektumok 
(bak tériumok, sejtorganellumok, kromoszó-
mák stb.) általában nem gömb alakúak, ezért 
ezzel az eljárással pontosan orientálni tudjuk 
őket, ez számos vizsgálat során előnyös lehet 
(Garab et al., 2005). További fontos új lehető-
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ség, hogy e hatás alapján a megragadott tes-
teken forgatónyomatékot tudunk mérni, il-
letve forgatónyomatékot tudunk kifejteni. 
Ha ugyanis az orientált testet egy rá ható 
forgatónyomaték az egyensúlyi helyzetéből 
kitéríti, a csapda visszatérítő forgatónyomaté-
kot fog kifejteni – kis kitéréseknél e visszaté-
rítő nyomaték arányos a kitéréssel. Így tehát 
forgatónyomatékot tudunk kifejteni egysze-
rűen úgy, hogy az orientáló fény polarizációs 
síkját elfordítjuk. Hasonlóképpen, meg is 
tudjuk mérni a testre ható forgatónyomaté-
kot, hiszen ha ismerjük a fény polarizációjának 
irányát (ezt mi állítjuk be), valamint meg mér-
jük a csapdázott lapos test orientációjának az 
irányát, a kettő különbségéből azonnal adó-
dik a testre ható forgatónyomaték. Mond hat-
ni, létrehoztunk egy mikroszkopikus nyo ma-
tékkulcsot, hiszen a működés teljesen analóg 
például az autószerelésben használt eszközzel. 
Természetesen az alkalmazáshoz szükség van 
a nyomatékkulcs kalibrálására, azaz ismer-
nünk kell, hogy adott szögelfordulás mek ko-
ra nyomatéknak felel meg. Ráadásul ezt a 
kalibrációt minden mérés esetén el kell végez-
ni, hiszen értéke nagyon függ a test pontos 
alakjától, valamint a csapda paramétereitől. 
Szerencsére ezt meg lehet tenni, a Brown-
fluktuáció ad rá aránylag egyszerű lehetőséget: 
a fluktuáció nagysága egyértelműen függ a 
csapda orientációs rugóállandójától, és a 
meghatározásához szükséges fizikai paramé-
terek megmérhetők minden egyes kísérletben.

A jelenség jellemző alkalmazásaként 
meghatároztuk egyetlen kettős szálú DNS-
molekula torziós rugalmasságát. A hélix 
alakú DNS-molekula esetében a csavarodás 
nyilvánvalóan nagyon fontos deformáció: a 
DNS szinte minden kölcsönhatása (a benne 
tárolt információ kiolvasása, a kromoszómák 
összeállítása, a hibák kijavítása stb.) a mole-

kula csavarodásával jár együtt. Ezért azután 
a molekuláris események megértéséhez a 
torziós tulajdonságok ismerete elengedhetet-
len. Próbálták is régóta meghatározni a jel-
lemző értékeket, korábban azonban csak 
közvetett kísérletekre volt lehetőség, és a fizi-
kai paramétereket meglehetősen bonyolult, 
részleteiben nem alátámasztott modellek 
segítségével lehetett meghatározni.

Kísérleteinkben hosszú l DNS-moleku-
lákat használtunk. Egyik végüket mikroszkóp 
tárgylemezéhez rögzítettük, a másikra pedig 
néhány mikrométer átmérőjű lapos koron-
gokat ragasztottunk. E korongokat ragadtuk 
meg a lineárisan poláros fénnyel képzett 
optikai csipeszben. A csipesszel kifeszítettük 
a DNS-molekulát, és a csapda polarizációs 
síkjának változtatásával tetszőlegesen „csavar-
gathattuk” is. A kísérletben tehát mind a fe-
szítési erő, mind pedig a csavarodás szabadon 
változtatható. Egyúttal (hiszen a fény polari-
zációjának iránya és a lapos korong helyzete 
is pontosan meghatározható) a DNS-mole-
kulára ható csavaró forgatónyomaték is 
mérhető. Így tehát meg tudtuk mérni, hogy 
ismert forgatónyomaték mekkora elcsavaro-
dást okoz a DNS-molekulán – ráadásul 
különböző kifeszítések esetén. Végeredmény-
ben tehát egyetlen molekulán közvetlen 
méréssel határoztuk meg e fontos fizikai 
paramétert. A módszer új lehetőségeket nyújt 
a biológiai makromolekulák egyenkénti ta-
nulmányozására – forgatást igénylő vizsgála-
ti eljárásban, illetve forgással járó jelenségek 
jellemzésében eddig nem elérhető megköze-
lítés válik lehetségessé.

Integrált optikai eszközök

A fotopolimerizációs struktúraépítési eljárás 
sokoldalúságát illusztrálja egy további, meg-
lehetősen eltérő kutatási területünk. A mód-

szerrel integrált optikai eszközök is építhetők, 
sokféle biofizikai alkalmazással. A fényveze-
tők a modern integrált optika kulcskompo-
nensei. Az eszköz központi eleme egy, a kör-
nyezeténél nagyobb optikai törésmutatójú 
vezető közeg. Ismeretes, hogy ha a fény be-
lülről nagyobb törésmutatójú közeg határára 
érkezik, teljes visszaverődés történik, ameny-
nyiben megfelelő irányban (a teljes visszave-
rődés ha társzögénél nagyobb szögben) érke-
zett oda. Így azután a megfelelő irányú fény 
a nagyobb törésmutatójú közegben marad. 
Ez az alapja annak, hogy a fényvezetőkben 
úgy vezethető a fény, mint elektronok a huza-
lokban. A fényvezetők szerkezete tehát a kö-
vetkező: nagy törésmutatójú vezető mag ki-
sebb törésmutatójú köpennyel körülvéve. 
Le  hetnek szál alakúak (ez a közismert optikai 
szál), de bonyolult struktúrák részeit is képez-
hetik. A fotopolimerizációs fényvezető készí-
tés alapja, hogy vannak olyan fényre keménye-
dő műanyagok, amelyek átlátszóak, és törés-
mutatójuk is megfelelő a célra. Mi üveg  fe-
lületen építünk fényvezetőket olyan polime-
rekből, amelyeknek az optikai törésmutatója 
tehát nagyobb az üvegénél. A készítés folya-
mata a következő: az üvegfelületre felviszünk 
egy folyadék halmazállapotú gyantaréteget, 
majd fókuszált lézergerjesztéssel „belerajzol-
juk” a kialakítandó alakzatot. A nem megke-
ményedett folyadék leoldásával kialakul a 
végleges eszköz. Tetszőleges kétdimenziós 
fényvezető hálózat, „optikai integrált áram-
kör” építhető az eljárással. Illusztráló felhasz-
nálásként a Mach–Zehnder-interfero méter 
készítését és alkalmazását mutatjuk most be. 
A Mach–Zehnder-interferométer sok oldalú 
optikai eszköz: működésének alap ja, hogy az 
interferométerbe jutó fényt ketté osztjuk, 
majd bizonyos távolság után újra egyesítjük. 
Az újraegyesítéskor a két fény in terferenciát 

szenved. Attól függően, hogy a szétválasztott 
szakaszon az optikai úthosszak mennyire 
különbözőek, a két fény különböző fázisban 
fog találkozni, ez pedig az interfe renciát befo-
lyásolja – gyengíteni, vagy erősíteni fogják 
egymást. Ezzel az eszközzel nagyon érzéke-
nyen lehet mérni az optikai úthossz megvál-
tozását. 

Az általunk használt megoldás részletezé-
se előtt a fényvezetőben vezetett fény jelleg-
zetességét kell áttekintenünk. A teljes vissza-
verődésnek sajátos tulajdonsága, hogy vissza-
verődéskor a fény kissé kijut a kisebb törés-
mutatójú közegbe is, ennek mértéke össze-
mérhető a fény hullámhosszával. Ezt a kis 
törésmutatójú közegbe átnyúló fényt evanesz-
cens fénynek hívják. A fényvezető magját 
körülvevő anyag ezek szerint hatással lesz a 
vezetett fény terjedésére is. Ezt az evaneszcens 
jelleget használjuk ki az integrált optikai 
Mach–Zehnder-interferométer használatakor. 
Az alkalmazásokban anyagok törésmutató 
változásait mérjük nagy érzékenységgel.  Az 
eszköz kulcsa a kettéosztott fény, amint a 
fényvezetőben halad. A vizsgálandó anyagot 
az egyik ág felületére visszük. Ha az anyag 
törésmutatója megváltozik, megváltozik az 
ágban az optikai úthossz is, módosul az inter-
ferencia, és ez a kimeneten a fény intenzitá-
sának a változásában nyilvánul meg. Az esz-
köz kivitelét a 2. ábrán mutatjuk be.

A törésmutató megváltozásán alapuló 
alkalmazások között magától értetődik a 
szenzorika. Az eszköz aktív felülete az inter-
ferométer oldalágának fényvezetője. Ha pél-
dául ennek a felületét beborítjuk egy szelektív 
anyaggal, annak kölcsönhatása akár egyetlen 
molekulával is detektálható lesz a felület tö-
résmutatójának megváltozásán keresztül. Ily 
módon többek között antigén–antitest köl-
csönhatások vizsgálhatók kvantitatív módon, 
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amint azt kísérleteinkben megvalósítottuk 
(Dér et al., 2010). Kiemelendő, hogy ebben 
az eljárásban mindenféle jelölőanyag nélkül 
érhető el a nagyérzékenységű detektálás, el-
lentétben például a jelenleg standard eljárás-
nak számító ELISA-módszerrel. Az eljárás 
igen egyszerűen használható, nagyon nagy 
érzékenységű szenzorokat eredményez. Rá-
adásul a technika könnyen kombinálható a 
mikrofluidikával, vagyis a modern diagnosz-
tika számos területén ígér hatásos alkalmazást.

Ugyanezzel az elrendezéssel optoelektroni-
kai logikai elemek is készíthetők. Láttuk, az 
eszköz úgy működik, hogy a kimenet szabá-
lyozható a szabályozó felület törésmutatójá-
nak a változásával. Ha tehát megfelelően 
irá nyítható törésmutatójú anyaggal rendelke-
zünk, az interferométer aktív optikai elem-
ként, optikai kapcsolóként tud működni. 
Nagy tapasztalattal rendelkezünk megfelelő 
tulajdonságokkal rendelkező biológiai anyag-
gal: a bakteriorodopszin kromoprotein kivá-
ló anyag ilyen alkalmazásra. A bakteriorodop-
szin membránfehérje, fény hajtotta transz-
membrán protonpumpa. Biológiai funkció-
ja a fényenergia átalakítása a membrán két 
oldala közti protonkoncentráció-különbség 
elektrokémiai energiájává – ezt később a bak-

térium hasznosítja különféle energiaigényes 
életfolyamataiban. A biológiai szereptől telje-
sen függetlenül érdekes tulajdonsága a bak-
teriorodopszinnak, hogy fénygerjesztést kö-
vetően nagyon megváltozik a színe. E szín-
változás természetesen az optikai törésmuta-
tó változásával jár együtt. Ezért ha a Mach–
Zehnder-interferométer aktív felületét bak-
teriorodopszinnal vonjuk be, az eszköz fény-
áteresztő képességét a bakteriorodopszin felü-
let megvilágításával a törésmutató-változá son 
keresztül modulálni tudjuk. Kialakítottunk 
egy fénnyel vezérelt fénykapcsolót; ez a jövő 
optikai adatfeldolgozó eszközeinek fon  tos 
komponensévé válhat (Dér et al., 2007). 
Ráadásul a kapcsolás sebessége nagyon nagy 
lehet. A bakteriorodopszin fotoreakciói na-
gyon gyorsak: a gerjesztést követő leggyor-
sabb színváltozási reakció pikoszekundumnál 
is rövidebb idő alatt lezajlik, vagyis akár ilyen 
sebességű optikai kapcsolás is lehetséges az 
eszközzel, ezt a közelmúltban megvalósítottuk 
(Fábián et al., 2011). Ez jelentősen meghalad-
ja az elektronikus adattovábbításban jelen leg 
használatos kapcsolók sebességét. 

Remélem, a példák meggyőzően illusztrál-
ták a fotopolimerizált mikrostruktúrák alkal-
mazásának érdekes lehetőségeit.

2. ábra • A fotopolimerizációval kialakított integrált 
optikai Mach–Zehnder-interferométer sémája
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