
Ismerd meg 

A LÉZER* 

A lézerfény. 

1960 óta rendelkezünk jól irányított, csaknem egyszínű, a koherencia-tulajdon-
ságot nagy távon megőrző, erős sugárzást keltő fényforrással.  Megjelenését egy No-
bel-díjat érő, több ismert tény összekapcsolásából származó - 1954-ben 
megfogalmazott  - ötletnek köszönhetjük. 

A gerjesztett atomi részecske esetében számos gerjesztési szint jelentkezik. A 
"magasabb" szintről az "alacsonyabb" szintre történő átmenet alkalmával a részecske 
spontán módon (önkéntesen) sugároz. Einstein 1917-ben elméleti meggondolások 
alapján arra a következtetésre jutott, hogy a gerjesztett atomi részecskét maga a 
sugárzás segítheti az energialeadásban. Ekkor "indukált" (segített) sugárzásról beszé-
lünk. A kiváltó és indukált sugárzás színe egyezik, azonos irányban terjed, és koheren-
sen -egymást erősítve- csatlakozik egymáshoz. Ugyanezt "fotonnyelven" 
megfogalmazva  állíthatjuk, hogy az azonos gerjesztési szintű azonos atomok eseté-
ben, az egyik atom által spontán módon keltett foton  egy más atomból egy ugyanolyan 
irányban haladó, azonos adatokkal rendelkező fotont  tud kiváltani, tehát a kiváltó 
fotonhoz  egy kiváltott foton  csatlakozik. 

Az indukált sugárzással kapcsolatos fotonszámnövekedés  gyakorlati hasznosítá-
sára egy ideig nem gondoltak, ugyanis a termikus gerjesztés alapján működő fényfor-
rások esetében e folyamat  nem járt látványos következményekkel. E tényt a termikus 
esetre érvényes Boltzmann-képlet alapján magyarázhatjuk. Az alacsonyabb gerjesz-
tési szint "betöltési" száma (népessége) felülmúlja  a magasabb szintjéét, ezért a spon-
tán sugárzás a gerjesztésnek és nem az indukált sugárzásnak kedvez. A gázkisülési 
csövekkel kapcsolatos eredmények már megcsillantották az indukált sugárzás gya-
korlati hasznosításának lehetőségét. 

Egyrészt nyüvánvalóvá vált az, hogy a sugárzáskeltéshez szükséges gerjesztést 
elektromos úton, vagy besugárzással kell megvalósítani. Ekkor a betöltési számokat 
nem a Boltzmann képlettel adjuk meg. Másrészt a fénycsövek,  a lumineszcencia je-
lenségén keresztül, a metastabilis állapotokra irányították a figyelmet.  A luminesz-
cens anyagok elektromágneses sugárzás hatására fényt  sugároznak 
(fotolumineszcencia).  Egyes esetekben a fénysugárzás  a besugárzás megszüntetése-
kor igen rövid idő alatt megszűnik (fluoreszcencia),  de az is előfoordulhat,  hogy a 
kiváltott sugárzás csak lassan hal el (foszforeszcencia).  A foszforeszcenciát  metasta-
bilis állapotban lévő atomi részecskék jelenlétével magyrázzuk. E részecskék a szoká-
sosnál hosszabb ideig tárolják az energiát. Az indukált sugárzás esetében ez a tárolási 
idő (az állapot élettartama) nagymértékben lecsökken. 

Az ötvenes évek elején az ismert tényekre alapozva, azokat kiegészítve, kidolgoz-
ták a XX. századot jelkepező fényforrás  -a lézer- működési elveit. Az alapelvek azokat 
a feltételeket  rögzítik amelyek teljesítése esetében az indukált sugárzás a fényterme-
lés legfontosabb  folyamatává  válik. 

Biztosítani kellett azt, hogy a keltett fotonok  nagyobb része az indukált sugárzás-
ban segédkezzen és ne a gerjesztésért áldozza fel  magát. E követelmény teljesítésének 
egyik szükséges feltétele  a "populációinverzió" megvalósítása. Ekkor a magasabb 
szint népessége felülmúlja  az alacsonyabb szintűét. A populációinverziót létrehozó 
eljárást "pumpálásnak" nevezzük. 

* folytatás  előző lapszámunkból 



A pumpálás alkalmával arról is kell gondoskodni, hogy a magasabb szintet képvi-
selő állapot metastabilis legyen. Ez két szempontból is fontos.  Egyrészt lehetőség 
adódik a tartósabb energiatárolásra, másrészt a sugárzás folyamán  az indukált sugár-
zás jut döntő szerephez (a túl "sok" időt igénylő spontán sugárzással szemben). 

A láncszerűen egymásbafonódó  indukált folyamatok  a fotonszám  lavinaszerű 
növekedését eredményezik, amennyiben arról is gondoskodunk, hogy a fotonokat 
minél több ideig a sugárzó testben tartsuk. A testből távozni kész fotonokat  tükrökkel 
tereljük vissza (e műveletet visszacsatolásnak nevezzük). 

Á felsorolt  elvek helyességéről elsőként (1954-től) a mézerek tanúskodtak. A mé-
zerek tervezésekor az elsődleges cél nem a sugárzáskeltés volt. A nagyon gyenge mik-
rohullámú sugárzást akarták erősíteni az indukált sugárzás fotonszámnövelő 
hatásának felhasználásával.  A lézerek megjelenésével a hangsúly a sugárzáskeltésre 
tevődött át. 

Az első – 1960-ban megvalósított – lézert számos különböző típusú lézer követ-
te. Az ismert lézerek osztályokba történő sorolását különböző szempontok alapján 
végezhetjük el. Afelhasznált  "aktív" anyag tulajdonságai alapján például szilárdtest-, gáz-, festékoldat-,  félvezető-,  kémiai-lézerekről beszélünk. Az üzemmód tekinteté-
ben két szélső esettel találkozunk. Egyes esetekben a sugárzóképesség folyamatosan 
fenntartható,  más esetekben a lézer rövid idő alatt "kiég". Az első esetben folytonos 
üzemű, a második esetben impulzusüzemű lézerről beszélünk. Mindezek érzékelteté-
sére ismertessünk röviden két lézert. 

Az impulzusüzemű lézer iskolapéldája az első szilárdtest-lézer, a rubinlézer 
(T.H.Maiman, 1960). Az aktív anyagot a hármastöltésű krómionokkal gyengén szeny-
nyezett alumíniumoxid (Al2O3) kristály képviseli. A 694, 3 nm hullámhosszú (sötét-
vörös) lézerfény  egy háromlépcsős folyamat  eredménye. Pumpálásra a xenon 
villanólámpa kb. ezredmásodperces fényimpulzusait  használjuk. Első lépésben a su-
gárzásra kiszemelt C r 3 + ionokat túlgerjesztjük, második lépésben a krómion alacso-
nyabb szintű metastabilis állapotba jut (a nem-sugárzásos átmenet során 
felszabaduló  energiát a kristályrács veszi át). A második lépés végén megvalósult a 
populációinverzió, a C r 3 + ionok nagyrésze "csapdába" esett. A harmadik lépésben a 
lézerfényt  keltő metastabilis állapot-alapállapot átmenet valósul meg. Ebben az ak-
tusban kell a megfelelő  tulajdonságú sugárzást kialakítani. 

A lézersugárzást néhány spontán módon megvalósuló metastabilis állapot-alap-
állapot átmenet indítja el. Az így keletkezett fotonok  indítják el a fotonlavinát,  ameny 
nyiben a szükséges körülményeket és elsősorban a jó visszacsatolást biztosítjuk. A 
rubinlézer visszacsatolására egyszerű módszert találtak. Hosszúkás, körhengeralakú 
aktív anyagot formál  tak. A henger egyik végén jól záró, a másik végén részben áteresz-
tő tükröző réteget alakítottak ki. Ilymódon a tengelyirányú sugárzást tüntették ki, mivel csak a tengely irányában mozgó fotonok  tartózkodhattak kellő ideig az aktív 
anygban (sokszor megtéve a tükrök közötti oda-vissza útat). Az impulzusszerű ener-
giabevitelt, impulzusszerű – rövid ideig tartó – kisugárzás követi, a lézer "kiég". A 
vázolt működés esetében a rubinlézer teljesítménye (a lézer méreteitől és az üzemel-
tetés körülményeitől függően)  1 és 100 kilowatt között van. Ha a részben áteresztő 
tükröt egy jól záró "zsilippel" helyettesítjük és a zsilipet alkalmas időpillanatban 
nyitjuk ki, igen rövid ideig tartó igen nagy teljesítményű ún. óriás impulzust kapunk. 
Az impulzuskeltés folyamata  szabályos időközönként megismételhető. 

A folytonos  üzemben működő lézerre példaként az első gázlézert, a hélium-neon 
lézert (A.Javan, 1961), szokás adni. A kb 85% héliumot és 15% neont tartalmazó 
kisnyomású gázelegyben a neonatomokat késztetjük lézersugárzásra. A Ne-atomo-
kat két lépésben juttatjuk metastabilis állapotba. Az első lépésben az elektromos 
vezetésre kényszerített gázelegyben jelentkező elektronok felhasználásával  He-ato-
mokat juttatunk gerjesztett állapotba. A második lépésben a gerjesztett He-atomok 
metastabilis állapotba juttatják a velük ütköző Ne-atomok nagy részét. A következő 

– harmadik – lépésben keletkezik a lézersugárzás. Mivel a lézersugárzás után még 
gerjesztett állapotban lévő Ne-atomok maradnak vissza, a lézersugárzást egy sugár-
zásos átmenet követi. E negyedik folyamat  nagyon fontos  a lézerműködés szempont-
jából, ugyanis e folyamat  üríti ki a lézerátmenetben érdekelt alsó szintet. Ha a kiürítés 



üteme elég nagy, folyamatosan  megvalósul a lézerműködéshez szükséges populáció-
inverzió, tehát a folyamatosan  fenntartott  gázkisülés következtében folyamatosan 
termelt lézersugárzást kapunk. A visszacsatolást szolgáló tükrök használata ebben az 
esetben is kötelező. A He-Ne gázlézer a látható tartományban 632, 8 nm hullám-
hosszon sugároz élénkvörös lézerfényt.  Teljesítménye a méretektől függően  1 -50 mil-
liwatt. 

A lézerek számos területen alkalmazhatóak. Segítségükkel egyrészt már ismert 
módszereket finomítottak,  tökéletesítettek, másrészt sok régebbi reményt váltottak 
valóra. 

A lézerfény  egyik erénye a nagyfokú  irányítottság (a földről  elindított néhány 
milliméter átmérőjű nyaláb a föld-hold  távolság megtétele után 2-3 km átmérőjű 
nyalábbá szélesedik). E sajátosság teszi lehetővé a nagytávú iránykitűzést, a radar-el-
vet hasznosító lézerlokátorok segítségével végrehajtott nagyon pontos távolság és 
sebességmérést, a sugárzási energiának kis felületre  történő összpontosítását. A Föld-
Hold távolságot ma a lézerek segítségével méteres pontossággal tudjuk meghatározni. 
Az erős lézerfény  az útjában álló fémlapon  (jó összpontosítás esetében) a beesés 
helyén 6000–8000 C 0 hőmérsékletet is kelthet. Az igen erős hő- és roncsolóhatás 
finom  fúratok  készítésére, vágásra, kis kiterjedésű tárgyak összeheggesztésére hasz-
nálható, és így új lehetőségek adódnak a készülékek méreteinek csökkentésére (a 
miniatürizálásra). A gázlézerek "szelídebb" sugárzását sikerrel hasznosítják a sebé-
szetben. Remélik, hogy a tervezett folytonos  üzemű termonukleáris reaktorok meg-
valósításában a lézertechnika is fog  segédkezni. 

Nem lehet olyan fényforrást  szerkeszteni, amely tökéletesen egyszínű fényt  ter-
mel. A gerjesztett állapotok igen kicsiny – de véges – átlagos élettartama, nem fér 
össze az egyszínűséggel. De más okok is szerepet játszanak: mozgásban lévő – tehát 
nem "álló" – atomi részecskék sugároznak, a sugárzó atomi részecskék nem mente-
sek környezeti hatásoktól ( a szilárd testben erősen kötődnek szomszédjaikhoz, a 
gáztérben ütköznek stb.). A fentiekben  megadott pontos hullámhossz értékeket tehát 
egy viszonylag keskeny hullámhosszsáv legkiemelkedőbb képviselőjének kell tekinte-
nünk. A ma ismert fényforrások  közül, csak a lézer tudja a sugárzási energiát egy, vagy 
több keskeny hullámhossz-sávra összpontosítani. A gyakorlatilag egyszínűnek te-
kinthető lézersugárzást sikerrel használták az izotópatomok szétválasztására. (Az 
izotópatomok egyazon kémiai elem különböző tömegű atomjai.) Mivel az izotópato-
mok ionizálási energiája kismértékben különbözik egymástól, a lézersugárzás hul-
lámhosszának megfelelő  megválasztásával elérhető, hogy a sugárzás csak egy 
atomfajtát  ionizáljon. Az így keletkezett ionokat elektromos mező segítségével tud-
juk elkülöníteni. (Ezt az eljárást sikerrel alkalmazták a 235-ös uránizotóp kiválasztá-
sára.) 

Ismert tény, hogy egy szabályos elektromágneses sugárzás segítségével informá-
ciót lehet továbbítani. A sugárzást egy helyen megzavarva (modulálva) a zavart a 
sugárzás továbbviszi. A lézersugárzás továbbítására alkalmas optikai kábeleket is 
sikerrel használják az információ  közlésre. 

A jó lézerfény  koherenciahossza többszáz métert is elérhet, ezért új lehetőségeket 
is nyújtott az interferenciajelenségekkel  kapcsolatban. A lézersugárzás felhasználá-
sával lehetett gyakorlatba ültetni azokat az elképzeléseket, amelyeket Gábor Dénes 
1948-ban fogalmazott  meg a képalkotással és képrögzítéssel kapcsolatban. Állíthat-
juk tehát, hogy a fizikának  új, "holográfia"  című fejezete  kibontakozását a lézereknek 
köszönheti. Fontosságára való tekintettel a holográfia  alapelveit és alkalmazásait egy 
külön paragrafusban  ismertetjük. 

A fentiekben  a hangsúlyt a láthatóba eső lézersugárzásra, a lézerfényre  tettük. 
Nem érintettük az infravörös  és ultraibolya tartományba eső lézersugárzást és azokat 
a próbálkozásokat sem, amelyek a röntgen és gamma tartományban sugárzó lézerek 
készítésére irányulnak. 



A holográfia 

A holográfia  a fényképezés  módszeréből nőtt ki és nagymértékben hasznosítja 
azokat az előnyöket amelyeket a lézerfény  nyújt a természetes és hagyományos fény-
források  keltette fényhez  képest. 

Fényképezéskor a kiszemelt obiektumot fénnyalábbal  világítjuk meg. A tárgy 
által továbbított fényt,  egy optikai rendszer segítségével, fényérzékeny  lemezre 
visszük. A fényhatás  által kiváltott fotokémiai  átalakulás egy "negatív" képet alakít 
ki, amelyen a tárgy fényesebb  részeinek sötétebb, kevésbe fénylő  részeinek világosabb 
részletek felelnek  meg. Amennyiben e f  ordított helyzeten változtatni akarunk a nega-
tív képet egy másik lemezre átmásolva pozitív képet kapunk. 

Az információelmélet  szempontjából a képrögzítés egy információt  tároló eljárás. 
A pozitív (vagy negatív) kép birtokában bármikor visszakaphatjuk a lemez által tárolt 
információkat.E  műveletet "rekonstrukciónak" nevezzük. Világítsuk át a pozitívra 
átmásolt lemezt egy fénnyalábbal.  A lemezen keresztül az átvilágító fényforrás  felé 
nézve, szemünk a lefényképezett  tárgy virtuális (látszólagos) képéről tudósít. 
Amennyiben a lemezen átjutott (és a lemez által módosított) fényt  egy optikai beren-
dezés (vetítőgép) segítségével egy felfogó  ernyőre irányítjuk, az ernyőn megjelenik a 
tárgy valódi képe. 

A sugárzások esetében egyik fő  jellemzőként az intenzitást használjuk. A sugárzás 
által betöltött tartomány egy pontjában az intenzitás értékét úgy kapjuk, hogy az 
E -mutató hosszát négyzetre emeljük, e mennyiséget egy állandóval szorozzuk, majd 
az így nyert kifejezésnek  az időbeli átlagát képezzük. A fényképezőlemez  az intenzi-
tással kapcsolatos információkat  rögzíti, mivel a feketedés  mértéke az intenzitástól 
függ.  A hagyományos eljárással készített lemez a sugárzással kapcsolatos informáci-
óknak csak egy részét tárolja (nem nyújt semmit a sugárzás szeszélyesen változó 
fázisviszonyaival  kapcsolatban) és így nem teszi lehetővé a teljes rekonstrukciót. 
Például elvész a térbeliség látszata. Ezen részben az információmennyiség  megkettő-
zésével tudtak segíteni. A tárgyról két különböző irányból két külön képet készítenek, majd megfelelő  optikai berendezéseket használva a rekonstrukció során térbeliség 
benyomását lehet kelteni. 

A hagyományos fényképezés  a színnel kapcsolatos információk  tárolását is meg 
tudta oldani. Szemünkben három színre – vörösre, zöldre és kékre – érzékeny látó-
idegvégződések vannak. E három alapszínből – megfelelő  adagolással – bármely 
szín kikeverhető. A lemezt e három színre érzékeny rétegből állították össze, így a 
színek rekonstrukcióját is meg tudták valósítani. 

Gábor Dénes 1948–ban egy igen hatásos eljárást javasolt a lemezen tárolt infor-
mációmennyiség növelésére. Két felismerésre  alapozott. Az egyik a szabályos (egy-
színű, koherens) sugárzásokkal kapcsolatos. E sugárzások esetében a sugárzás 
jellemzésekor csak egyetlen sík pontjaiban kell az intenzitás és fázis  értékeket meg-
adni. Más szavakkal: egyetlen lemezen rögzíthető a sugárzással kapcsolatos teljes 
információ.  A másik felismerés  a koherens sugárzások egy sajátos felhasználási  mód-
jára alapoz. A megvilágított tárgyról visszaverődött sugárzást ne különítsük el az 
egyszínű és koherens megvilágító sugárzástól. A két sugárzás koherens összetevődé-
seről a lemezen felvett  interferenciakép  tudósít. E kép nem hasonlít a tárgyra, szem-
lélésekor inkább egy elrontott felvételre  gondolunk. Az interferenciakép  azonban 
fontos  adatokat tárol: az eredő sugárzás intenzitásviszonyait szemléltető kép érzéke-
nyen függ  a tárgytól érkező sugárzás fázisviszonyaitól,  és így teljes információt  szol-
gáltat. Innen származik a Gábor Dénestől származó hologram (teljes kép) 
megnevezés. A rekonstrukció feladata  is egyszerű megoldást nyert. A hologramot egy 
monokromatikus és koherens sugárzással, az ún. referencianyalábbal  világítjuk át. A 
hologram módosító hatása következtében a megvilágító nyaláb három nyalábra esik 
szét: az egyik a virtuális, a másik a valódi képet szolgáltatja, a harmadik a megvilágító 
nyaláb maradéka. 

Az 1948-ban javasolt eljárás helyességét kísérletileg is igazolták, megfelelő  kohe-
rens fényt  szolgáltató eszközök hiányában azonban a gyakorlati hasznosításra még 
nem gondolhattak. Az első lézerek üzembehelyezése után (1960-tól) ez az akadály 



megszűnt és az egyre terebélyesedő holográfiának  a fizika  új fejezetet  nyitott. Az új 
módszer jelentőségét jelzi az 1971 évi fizikai  Nobel-díj is, amellyel Gábor Dénest 
jutalmazták. 

A gyakorlati megvalósítás során az eredeti elgondolást több szempontból is to-
vábbfejlesztették.  E.N.Leith és J.Upatnieks 1962-ben használtak elsőként lézerfényt 
hologramkészítésre, 1963-ban több zavaró körülményt iktattak ki azzal, hogy szétvá-
lasztották a megvilágító nyalábot az egyik részt a tárgyra, a másikat tükörrel (ferdén) 
a fényképezőlemezre  irányítva. 1964-ben a tárgy megvilágítására diffúz  szétszórt 
fényt  használtak. A difúzzá  tett lézerfénnyel  történő megvilágítás esetében a holog-
ram minden egyes pontja az egész tárgyról tartalmaz információt,  ezért egy 2x2 mm-
es nagyságú lemez vagy lemezrészlet alapján már legtöbbször elfogadható  képet 
nyerhetünk. Az információtárolásra  sikerrel használták a vastag fényérzékeny  réte-
geket (a rétegvastagség növelésével a tárolható információmennyiség  is növekszik). A 
színes holográfia  a vastag rétegek használatára alapoz (Ju.N.Deniszjuk, 1962). 

Mielőtt a holográfia  néhány gyakorlati alkalmazását ismertetnénk soroljuk fel 
azokat az előnyöket melyeket a holográfia  biztosít a hagyományos fényképészeti 
eljárásokhoz képest. A sztereo-fényképpár  birtokában bonyolult optikai berendezé-
sek segítségével csak egyetlen irányra lehet biztosítani a térhatást. A hologramon 
keresztül a tárgy térbeli képe úgy jelenik meg, mintha azt egy ablakon keresztül lát-
nánk (különböző irányokból más és más tárgyképet szemlélhetünk). A fénykép  meg-
rongálódása pótolhatatlan veszteséget jelent. A diffúz  lézerfénnyel  készített 
hologramot megcsonkítva a képet (kisebb élességgel) reprodukálni tudjuk. A fényké-
pezőgépek lencséket hasznosítanak. Nem lehet tökéletes lencséket készíteni, ami aka-
dály a felbontóképesség  szempontjából. A hologramkészítéshez nem kell lencsét 
használni, így jobban ki lehet használni a modern finomszemcsés  fényképezőlemezek 
információtároló  képességét. A hologramok esetében a képalkotás (a rekonstrukció) 
sem igényel olyan bonyolult berendezéseket mint amilyeneket a hagyományos ese-
tekben használunk. 

A térszínű képkeltés mellett e hologramok több szempontból is hasznosaknak 
bizonyultak. Sikerrel hasznosították a holografikus  interferometria  módszerét. Ha 
egy tárgyról két különböző időpillanatban hologramot készítünk és közben a tárgyon 
változások történtek (pl, alakváltozás következett be) a két hologram különbözőképp 
módosítja a referencianyalábot.  A módosított nyalábok segítségével nyert interfe-
renciakep alapján a változást jellemző mérőszámok is megadhatók. A módszer nagy 
előnye, hogy igen kis térbeli és időbeli változások kimutatására is alkalmas (az "óriás" 
impulzusok alkalmazásával az exponálási idő 1 0 - 1 2 másodpercre csökkenthető). 

A rekonstrukció alkalmával nem kötelező a hologramkészítésnél alkalmazott hul-
lámhosszú fény  használata. Jelöljük λ2- ül. λ1 -el a rekonstrukció ill. képkészítés ese-
tében használt sugárzás hullámhosszát. Ekkor a rekonstrukció során λ2/λ1 mértékű 
nagyítást érünk el, ha λ2 > λ1 (e nagyítás nem igényel külön optikai berendezést). 

A hologram információtároló  képessége széleskörű alkalmazhatóságot igér a szá-
mítástechnikában (a hologram sikerrel töltheti be a számítógép memóriájának szere-
pét). A számítógép segíthet a hologram készítésében. Lehetőség nyílt arra, hogy egy 
megtervezett (papíron létező) berendezés adatainak a felhasználásával  a számítógép 
elkeszítse a tervezett tárgy hologramját. Ilymódon egy megtervezett, még nem létező 
tárgy képét lehet megjeleníteni. Még folytatni  lehetne az alkalmazhatósági lehetősé-
gek felsorolását,  de már a felsorolt  példák is azt tanúsítják, hogy a holográfia  a jövőben 
is sok meglepetéssel fog  szolgálni. 
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