Előszó
1991 és 1992-ben a Firkának négy-négy száma jelent meg. Az utolsók sajnos
nagyon nagy késéssel, amiért elnézést kérünk olvasóinktól. Reméljük, hogy a közeljövőben lényegesen javulni fog a helyzet.
Minthogy a lap a középiskolások számára készül, célszerűbbnek tartjuk a jövőben
nem naptári évekre, hanem tanévekre felosztani a megjelentetett számokat. Terveink
szerint tanévenként hat, vagyis évharmadonként kétszer jelentkeznénk egy-egy
számmal.
Nagyon szeretnők, ha az olvasóinkkal való kapcsolat kétirányúvá válnék. Várjuk
tehát az észrevételeket, óhajokat és főleg közlésre beküldött anyagot, cikket, kísérletek leírását, megoldandó feladatokat, mind a tanárok, mind pedig a diákok részéről.
Az első biztató jelek már megjelentek, de még messze vagyunk attól, hogy a szerkesztőbizottság válogathasson a sok beküldött anyagból.
A feladatmegoldók se halmoztak el levelekkel, pedig nem vagyunk túl igényesek a
beküldési határidő tekintetében. Szívesen vesszük a megoldásokat a lap megjelenése
után 3-4 hónappal is.
A szerkesztőbizottság

Ismerd meg
A lézer
Századunk második felének tudományos vívmányai körében előkelő helyet foglal
el egy speciális fényforrás, a lézer. Alapelveinek kidolgozásáért Ch. H. Townes, Ny. G.
Bászov, A. M. Prohorov 1964-ben és A. Kastler 1966-ban fizikai Nobel-díjat kapott.
Újszerűségének bemutatása, működésének ismertetése néhány,-a fénnyel kapcsolatos eredmeny felsorolását igényli. Elsősorban arra kell felelnünk, hogy mi a fény és az
hogyan kelthető.
Mi a fény?
Az emberi szem által érzékelhető elektromágneses sugárzást szokás a fény névvel
illetni. Az elektromágneses sugárzás az anyagnak egy sajátos megjelenési formája,
amely hullámszerűen terjed, de ugyanakkor (a kölcsönhatási, keltési és elnyelési folyamatokban) darabosan – korpuszkulárisán – is tud viselkedni. E kétarcúság leírásakor a kvantumelmélet utasításait követjük, mely szerint a tárgyak mikroszkopikus
részleteire is kíváncsi kutató a vizsgált tárggyal – esetünkben a sugárzással – kapcsolatban két képet kell használjon. A hullám- és a korpuszkula-kép a sugárzást két
különböző oldalról mutatja be, így e képek egymást kiegészítik. Az egyik kép kizárólagos használata, vagy a két képnek egyetlen képpel történő helyettesítése jobb esetben részigazságokhoz, rosszabb esetben téves következtetésekhez vezet.
A fizikában jól bevált módszert követve a sugárzást jellemző mennyiségeket egy
leegyszerűsített (idealizált) elemi modellel kapcsolatban vezették be. Az elektromágneses sugárzás egyik elemi objektuma a síkhullámként terjedő, egyszínű (monokromatikus) és körösen (cirkulárisan) polarizált sugárzás. Mit mutat e sugárzás hullámés korpuszkuláris-képe?

Kezdjük a hullámarcot bemutató "pillanatképpel". A sugárzás által betöltött tartomány valamennyi pontjában két vektormennyiség értelmezhető, az E elektromos
térerősség és a B mágneses indukció. E közös pontban támadó vektorokat, az óramutató mintájára, egy-egy irányított egyenes szakasszal ábrázoljuk. Az E, ill.-B vektorokkal benépesített tartománnyal, az E-, ill. B-vektormezővel kapcsolatban a
pillanatképen több sajátosság ismerhető fel.
Létezik egy kitüntetett irány, amelyre a sugárzás valamennyi E és B vektora
merőleges. Az egyazon pontban támadó E és B vektorok is merőlegesek egymásra,
ezért általában csak az E-mező szerkezetét vizsgáljuk. Az E-mező valamennyi E vektora ugyanolyan nagyságú (az E-"mutatók" egyenlő hosszúak). Egy kitüntetett irányú egyenes mentén haladva kössük össze az egyenes pontjaiban támadó E vektorok
végpontjait. Ilymódon a vizsgált sugárzás jelleggörbéjéhez, egy csavarvonalhoz jutunk. A X-val jelölt menetmagasság–a hullámhossz–a sugárzás egyik fontos adata:
a sugárzás színét jelzi.
Egy, a kitüntetett irányra merőleges síkban az E-mutatók állása egyezik. Mivel a
mutatók állását a kitüntetett irányra merőleges – megegyezés alapján kijelölt –
iránytól mért "fázisszöggel" adjuk meg, állítjuk, hogy a kiemelt síkban a sugárzás
fázisa jól meghatározott. A kitüntetett irányban haladva a fázisszög értéke folyamatosan változik (teljes szögértékű változás hullámhossznyi út megtétele után jelentkezik).
A "mozgó" hullámkép újabbsajátosságokat tár fel A pillanatképpel kapcsolatban
említett kitüntetett irány új szerepet kap, a sugárzás terjedési irányát jelzi. Ebben az
irányban továbbítja a sugárzás az elektromágneses mezőállapotot, ebben az irányban
mozog hatalmas sebességgel a sugárzás adatait tároló csavarvonal. A légüres térre
érvényes terjedési sebességre általában a 3.108m/s (kissé felkerekített) értéket használjuk. A mozgóképen az összes E-mutatók egyenletesen és azonos ütemben forognak. Az egységnyi időre eső fordulatok számát ν-vel jelöljük és frekvenciának
nevezzük. Az E-mutatók előre és visszafele is járhatnak, ezért a körösen polarizált
sugárzás esetében a forgásirányt, vagy a jelleggörbe "csavarodását" is meg kell adni.
Afrekvencia, hullámhossz és terjedési sebesség között a v λ = c kapcsolat áll fenn.
A vázolt hullámképhez egy korpuszkula-képet kell mellékelni. A pillanatképen
sajátos részecskék –fotonok–, a mozgóképen egyirányban c sebességgel száguldó,
h v energiát szállító, h v / c 2 mozgási tömeggel és

c impulzussal (lendülettel)

rendelkező, (saját perdületből származó) pozitív vagy negatív csavarodású fotonok
találhatók (h azún. Planck-állandó).
Jóllehet a fentiekben ismertetett "elemi" sugárzás, egy a valóságban nem létező
modellt képvisel, használata a sugárzások elméletében több szempontból is hasznosnak bizonyult.
Ösztönző szerepe volt, mivel az ideálisnak tekinthető modell-sajátosságok (az
irányítottság, egyszínűség, meghatározott fázisszög stb.) minél jobb megközelítésére
késztette a kutatókat.
A modell alapján bevezetett alapmennyiségek (frekvencia, hullámhossz, terjedési
sebesség, E- és B-vektor, fázisszög) bármely sugárzás esetében hasznosíthatók.
A bonyolult szerkezetű sugárzások elemi sugárzásokból építhetők fel. Ekkor a
sugárzások együttes hatását egy olyan E-mező segítségével írhatjuk le, amelyet az
összetevő sugárzások E-mezőiből nyerhetünk a vektorok összeadási szabályának felhasználásával.
A sugárzások összegeződésével –interferenciájával– kapcsolatban két szélső
esettel találkozunk. A koherens összegeződés esetében két, vagy több szabályos (időben változatlan jelleggörbével rendelkező) sugárzásból, ugyancsak szabályos sugárzást nyerünk. Ekkor kísérletileg olyan hatások (interferencia-jelenségek) is
kimutathatók, melyeket a sugárzások közös megnyilvánulásaként tudunk értelmezni.
Az együttműködésre alkalmas sugárzásokat koherens sugárzásoknak nevezzük. Ezt
A kövérrel szedett betűk vektormennyiségeket jelölnek

Az elektromágneses sugárzások nagycsaládjában(gyakorlatiszempontokfigye-)lembevételével) legtöbbször a hullámhossz segítségével jelöljük ki (a csökkenő hullámhosszértékek irányában haladva) a rádióhullámú, mikrohullámú, infravörös,
látható, ultraibolya, röntgen és gamma sugárzások tartományait. A látható sugárzást,
a fényt, a 380 nm és 780 nm közé eső hullámhossz-intervallum képviseli (a nm-el
rövidített nanométer a méternek milliárdnyi része).
A hagyományos fényforrások
A f énykeltés a legrégibb időktől gyakorlati szükségszerűség volt, mivel a természet
–elsősorban a Nap– által szolgáltatott fényt pótolni kellett. A pótlásra szolgáló első
fényforrást –a villám gyújtotta tüzet– ugyancsak a természettől kaptuk ajándékba.
A mesterséges (emberalkotta) fényforrások története az első tűzgyújtással kezdődik.
E hosszú történetből emeljünk ki néhány, századunk közepéig nyert eredményt.
Elsőként ismetessük a 19. század végén zárult klasszikus korszak néhány eredményét. A századforduló idején az égésfolyamatot hasznosító gázégőt és petróleumlámpát az elektromos izóólámpa kezdte kiszorítani. A villámot utánzó gázkisülési csövek,
vagy a "hideg" fény keltésére alkalmas lumineszcens folyamatok gyakorlati hasznosítására még nem gondoltak.
A klasszikus korszak eredményeiből kettőt emelünk ki. A múlt század végén a
fizikusok már állították, hogy a fényforrások olyan energiaátalakító berendezések,
amelyek elektromos, kémiai, sugárzási energia és hő rovására fényenergiát termelnek. Fontos eredményekhez jutottak a fény termelés mikroszkopikus magyarázatával
kapcsolatban is. Az elektromágneses sugárzás Maxwell-elméletének alapján sejtették, hogy a fénykeltés folyamatában fontos szerepet játszanak az elektromos töltéssel
rendelkező atom-építőkövek. E sejtés vezetett az egyik megjósolt "építőkőnek", a fénykeltési folyamatok egyik főszereplőjének, az elektronnak a felfedezéséhez (1897).
A fénykeltéssel kapcsolatos legtöbb kérdésre csak századunkban adtak választ.
Ebben egy új elmélet, a kvantumelmélet segédkezett. Az elmélet első sikerei között
tartjuk számon a fényről alkotott Planck–Einstein-féle korpuszkula-képet (1900 –
1905), és az atommag felfedezését (1911) követő első elfogadható atomelméletet, a
hidrogénatom Bohr-modelljét (1913). Ma egy –valamennyi anyagfajtára alkalmazható– igen hatékony kvantumelmélettel rendelkezünk. A következőkben a kvantumelméletnek a fénykeltéssel kapcsolatos eredményeiből sorolunk fel néhányat.
Az "elemi" fényforrások körében fontos szerepet játszanak az atomi részecskék:
az atomok, molekulák és ionok. A pozitív töltésű ionok egy vagy több elektronjuktól
megfosztott atomok vagy molekulák, a negatív töltésű ionok elektronfelesleggel rendelkező atomi részecskék. A külső hatásoktól mentes (szabad) atomi részecske energiája csak egymástól élesen elkülönült és jól meghatározott (a részecskére jellemző)
értékeket vesz fel. Létezik egy, az energiában legszegényebb állapot, amelyet alapállapotnak nevezünk. Az energiában gazdagabb állapotok a gerjesztett állapot nevet
kapták. A gerjesztett atomi részecske elektromágneses sugárzás keltésére alkalmas.
A fénytermelés szempontjából természetesen e sugárzásnak a láthatóba eső része
érdekes.
A statisztikus jellegű modern kvantumelméletben az ugrásszerűen bekövetkező
állapotváltozásokkal kapcsolatban fontos adatként használjuk az átmeneti valószínűséget, amelynek alapján megadható a gerjesztett állapot élettartama. Erre a legtöbb esetben a 10 - 8 s körüli értéket kapjuk. Léteznek azonban 10 - 3 s vagy ennél
nagyobb átlagos élettartamú ún. metastabilis állapotok is.
Az atomi részecskékkel kapcsolatban egy más elemi sugárzáskeltő folyamatot is
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találtak: az elektronnak a pozitív töltésű ion által történő visszafogadása, a "rekombináció" sugárzást termelő folyamat.
A gerjesztett atomi részecskék sugárzása és a rekombináció mellett még két fénykeltési lehetőség került az elemi folyamatok sorába. Az elektromágneses szempontból
elektromos töltésrendszernek tekinthető tárgyak (pl. a fémtárgyak) egy belső mozgásból származó és a hőmérsékletre érzékeny ún. hőmérsékleti sugárzást bocsátanak ki.
Elég nagy hőmérsékleten e sugárzásnak lathatóba eső része annyira felerősödik, hogy
azt szemünkkel is érzékelni tudjuk. Egy más lehetőséget kínál a töltéssel rendelkező
részecskék (pl. az elektron) hirtelen lefékezése (ekkor "fékezési" sugárzás keletkezik).
Az atomi részecskék gerjesztésére és ionizálására több lehetőseg is kínálkozik.
Atomi részecske - atomi részecske ütközéskor az ütköző partnerek mozgási energiája (vagy annak egy része) gerjesztésre (esetleg ionizációra) fordítható ("termikus"
gerjesztes). Szobahőmérsékleten a gerjesztést okozó ütközések száma viszonylag kicsi, ezért a termikus gerjesztés alapján működő fényforrások esetében magas üzemi
hőmérsékletet kell biztosítani, és a kisugárzott energiát (a hőmérséklet fenntartása
érdekében) hőközlés útján kell pótolni.
Gerjesztést és ionizációt gyakran megfelelő energiájú –felgyorsított– részecskék (pl. elektronok), vagy megfelelő hullámhosszú elektromágneses sugárzás segítségévelvalósítunk meg. Egyes esetekben a kémiai átalakulások termékei között talalunk
gerjesztett részecskéket. Ezekben az esetekben nem szükséges magas hőmérsékletet
biztosítani.
A gerjesztési energia részleges vagy teljes elvesztése nem csak sugárzás útján
következhet be. Előfordulhat, hogy a gerjesztett A* és az alapállapotban levő B atomi
részecske ütközésekor az A* részecske alapállapotba jut, miközben a B részecske
gerjesztődik (A* + B – A + B*). De az ütközés során bekövetkezhet egy, a sugárzáskeltés szempontjából káros, ún. nemsugárzó átmenet. Ekkor a "hőgerjesztés" fordított
folyamata megy végbe, a gerjesztési energia mozgási energiává alakul. Ha egy szilárd
testfelépítésében résztvevő részecske nem sugárzásos úton energiát veszít, az energiát a környezetet alkotó részecskék veszik át.
A sugárzás és a gerjesztés elemi folyamatainak ismerete lehetővé tette a fényforrások tervezett (irányított) fejlesztését és tökéletesítését. Az izzólámpák esetében a
töltőgáz alkalmas megválasztásával a kívánt színösszetételt tudják biztosítani, vagy
az izzószál életidejét tudták növelni. A múlt században még sok titkot rejtő gázkisülési csöveket (az elemi folyamatok ismeretében) századunk közepéig, jó hatásfokú,
sokoldalú hasznosításra alkalmas fényforrásokká alakították.
A fénycsövekben sikerrel hasznosították a lumineszcencia jelenségét is: lumineszcens anyagok felhasználásával a fénytermelés szempontjából veszteségként kezelt ultraibolya sugárzásnak egy részét a látható tartományba "transzformálták".
A hagyományos fényforrások sok előnyös sajátosságuk ellenére több okból is
tökéletesítésre szorultak.
Mivel minden irányban sugároznak, a keltett sugárzás széttartó, és így a keltett
energia nem kívánt irányokban is szétszóródik.
A keltett fény színgazdag, a kisugárzott energia széles hullámhossztartományra
oszlik el.
A sok, egymástól függetlenül sugárzó részecskéből álló fényforrás szeszélyes, "zajos", interferenciára kevés hajlandóságot mutató sugárzást kelt.
Optikai eszközök (fényrekeszek, színszűrők stb.) segítségével a sugárzásból kiválasztható egy irányított, egyszínű, a koherens tulajdonságot kis távolságon (a "koherenciahosszon") belül megtartó rész. Az így nyert nyaláb azonban a sugárzási
energiának csak igen kis részét hordozza.
(Folytatása a következő számban.)
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