
állítható, ezért gyógyászati anyagként is használhatóak: leszűkült érbe húzva meg-
akadályozza a vérrögök haladását miután a test hőmérsékletén rugóvá ugrik vissza. 

Hasonlóan széles körben használják az előötvözött fémporok  meleg izosztatikus 
sajtolását. Ennek során előre meghatározott alakú öntvényeket tudnak készíteni, és 
az öntvények hibáinak, vagy elvékonyodott részeinek kijavítását tudják elvégezni. 

Kis mennyiségű ötvöző anyagok egyenletes elosztására használják az ú.n. mecha-
nikus ötvözési eljárást. A különböző ötvözni szánt anyagokat nagysebességű golyós 
malomba helyezik. A sok acélgolyót forgató  keverő az anyagi részecskéket a golyókkal 
való ütközésre kényszeríti, s így azok folyamatosan  hidegen összehegednek, újra tör-
nek, majd ismét hegednek. így, egy nagy homogenitású por képződik, amelyet mele-
gen préselnek, megmunkálnak, irányított átkristályosításnak vetnek alá. A fémes 
anyagok mechanikai tulajdonságainak javítására és előállításuk költségeinek csök-
kentesére használják az oxidokkal való ötvözést a leírt módon. 

Az anyagtudományban és tervezésben végbemenő fejlődés  gyorsan kihat a gazda-
sági élet egészére. A fémeknek  meghatározó szerepe volt az emberiség története so-
rán. Ezt már G. Agricola 1556-ban közreadott könyvében is olvashatjuk:". . . ha az 
emberiség többé nem használná a fémeket,  akkor nem csak a jelenlegi kultúrához 
méltó élet, hanem az egészség megőrzésének lehetősége is megszűnne. Ha nem lenné-
nek fémek,  akkor az ember élete a vadállatokéhoz képest is szánalomra méltóvá válna. 
Vissza kéne térni a makkok, bogyók és füvek  fogyasztásához.  Az emberek éjjel a 
puszta kézzel vájt üregekben aludnának, nappal vadállatokként kóborolnának az er-
dőkben és mezőkön." 

A fémek,  fémes  anyagok aranykora századunk második felére  hanyatló tendenci-
át mutat, sok területen kiszorítják őket a korszerű kerámiák, üvegek, kompozit anya-
gok. (Jól szemlélteti ezt a vörösréz technikai története: jó vezetőképességéért sok ideig 
nőtt a kereslet iránta, ezért már a rossz minőségű érceket is kitermelték. Időközben 
sok területről kiszorította az alumínium, az elektromos aktív polimérek, az optikai 
szálak.) Ennek ellenére a fém  anyagkutatásoknak is még vannak távlatai: pl. az amorf 
fémötvözetek  családjában azok, amelyek mágneses tulajdonságaik alapján transz-
formátor  magok készítésére alkalmasak, rossz vezetők, ezért az örvényáramokat 
rosszul továbbítják, de használatuk nagy energiaveszteség csökkenést (75 %) biztosít. 

Juhász  A. , Tasnádi  P.: Érdekes  anyagok  és anyagi érdekességek.  Akadémiai 
Kiadó  Bp. 1992., valamint 

J.  Clark,  M.  Flemings,  J.  Mayo,  M.  Steinberg,  G. Siedel,  J.M.  Rowell,  Bemard 
Kear,  K.  Bowen, Tsu-Wei  Chon, R.L.Mc.  Cullough  a Tudomány  1986 decemberi 
számában megjelent  cikkei  nyomán összállította:  Máthé Enikő 

Lézertípusok 
Előző lapszámainkban ismertettük a fényforrások,  a fénykibocsátás  és terjedés 

mechanizmusát, megismerkedhettünk az újfajta  fényforrással:  a lézerrel. Bemuta-
tásra került a lézerek működésénak megértéséhez szükséges kérdések (aktív közeg, 
pumpálás, rezonátor) után két lézertípus: a rubinlézer és a He–Ne lézer. Az előbbi 
szilárd testlézer és impulzusüzemben, az utóbbi gázlézer és folytonos  üzemben műkö-
dik, de mindkettő a látható fénytartományban  bocsátja ki lézersugárzását. 

Jelen lapszámunkban további lézertípusokat kívánunk bemutatni, a látható szín-
képtartományon kívül működő, de más lézeraktív közeget felhasználó  lézereket is. 

Ma már nem nehéz lézerelő (lézerhatást nyújtó) anyagokat találni, tulajdonkép-
pen, ha kellő erősségű gerjesztésnek vetjük alá a közegeket, többé kevésbé lézerezni 
fognak.  Nagyobb gondot jelent a fellépő  mechanizmusok megmagyarázása. Az alábbi 
táblázatban a különböző lézertípusokat és a főbb  jellemzőiket követhetjük nyomon (a 
hullámhossz alapján felsorolva): 



fl Hu llámhossz 

1 0 - 6 m 
Tipus Kimenő üzemmód ; 

Teljesítmény 

0,152 molekuláris F imp.; néhány W 
0,192 ArF excimér imp.; néhány W 
0,222 KrCI excimér imp.; ArF-nél kisebb 
0,248 KrF excimér imp.; néhány tíz W 
0,266 négyszeres Nd imp.; 1 W-nál kevesebb 
0,308 XeCI excimér imp.; néhány tíz W 
0,325 He –Cd folytonos; néhány mW 
0,337 Nitrogén imp.; 1W alatt 
0,347 kettőzött rubin imp.; IW alatt 
0,35 Ar vagy Kr ion folytonos; 2,5 W-iq 
0,351 XeF excimér imp.; néhány tíz W 
0,355 tripla Nd Imp.; néhány W 

0,3–1,0 nemfolyt, festék imp.; néhány tíz W 
0,4–0,9 folytonos festék folytonos; néhány W 

0,442 He – Cd folytonos; néhány tíz mW 
0,45–0,52 Ar ion folytonos; mW – 10 W 
0,48–0,54 Xe ion imp.; qyenqe közepes 

0,51 réz qőz imp.ípár kHz); néhárr/ tíz W 
0,532 dupla Nd Imp. v. folyt.; néhány W 
0,543 He – Ne folytonos; 1 mW alatt 
0,578 réz qőz mp.fpár kHz); néhárr/ tíz W 
0,628 arany qőz imp.(pár kHz); néhány tíz W 

0,6328 He – Ne folyt.; 50 mW-iq 
0,647 Kr ion folyt.; néhány W 

(Hecht, J.: The Laser Guidebook, McGraw-HilI 

Hu Ilamhossz 

1 0 ~ 6 m 
Típus Kimenő üzemmód ; 

Teljesítmény 

0,694 rubin imp.; néhány W 
0,7–0,8 alexandrit imp.; néhány W 
0,75–0,9 GaAIAs dióda imp. v. folyt.; 1W alatt 

0,85 erbium imp.; 1W alatt 
1,06 Nd-YAG és Crveq imp., folyt.; néhány száz W 
1,15 He–Ne folyt.; mW 

1,1–1,6 InGaAsP dióda imp., folyt.; mW 
1,3 jód imp. 

1,32 Nd-YAG imp., folyt.; néhány W 
1,4–1,6 szín közép folyt.; 100 mW 

1,523 He–Ne folyt.; mW 
1,54 Er-üveq imp. 
1,73 Er-kristály imp. 
2–4 Xe-He folyt.; mW 
2,06 holmium kristály imp. 

2,3–3,3 színcentrum folyt.; mW 
2,6–3,0 veqyi HF imp., folyt.; néhány száz W 
2,7–3,0 ólomsó-dióda folyt.; mW 

3,39 He–Ne folyt.; mW 
3,6–4,0 vegyi DF imp., folyt.; néhány száz W 

5–6 szén-monoxid folyt.; néhány tíz W 
9–11 C02 imp., folyt; néhány tíz kW 
10–11 N20 folyt.; néhány tíz W 

40–1000 infravörös  gáz folyt.; 1W alatt 

Company1NY. 1986) 

Az alábbiakban a legelső lézertípust, valójában a mikrohullámok tartományában 
működő mézért, az infravörös  tartományban működő nitrogén gázlézert mutatjuk be, 
valamint ez utóbbi lézertípussal pumpálható festéklézereket. 

Az ammóniamézer 
Működésének alapja az NH3 molekula rotációs energiaszintjeivel kapcsolatos. A 

három H atom síkjára merőleges tengely körül forog  a molekula, miközben a N atom 
e sík szerinti tükörhelyzete között rezgéseket végez. A forgási  energiaszint két vonalra 
szakad (Stark-effektus),  ezeken a betöltési szám közel egyenlő. (1. ábra.) 

l.ábra 



A feladat  az, hogy olyan ammóniagázt hozzanak létre, amelynél lényegében csak 
a felső  szint legyen betöltve. Ezt a két különböző állapotban található molekuláknak 
a szétválasztásával lehet megvalósítani. Mivel a két állapothoz más-más elektromos 
dipólusnyomaték tartozik, inhomogén elektromos térben szétválnak. Az egyik típusú 
gázt megfelelően  gerjesztve, koherens sugárzással mennek vissza egyensúlyi állapo-
tukba, folytonos  üzemben oszcillál, vagy erősít. A berendezés vázlatrajza: 

2. ábra 

Ez a fajta  mézer folytonos  üzemben néhány millimikrowatt teljesítményt szolgál-
tat, frekvenciastabilitása  azonban nagyon nagy (1:1010), frekvenciastandardnak 
vagy atomórának alkalmas, de nem hangolható, csak egy frekvencián  működik, ami 
leszűkíti az alkalmazási körét. 

Könyvészet:  Simonyi Károly,  Elektrofizika.  Bp. 1969. 

A félvezetőlézer 
A félvezető  lézerdiódának két 

főbb  csoportja ismeretes: a Ga As 
típusú (a periódusos rendszer III. és 
V. csoportjának elemeiből felépí-
tett) valamint az ólomsó tartalmú-
akból felépítettek.  Az előbbiek a 
közeli infravörösben,  néha a piros-
ban, az utóbbiak a távolabbi infra-
vörösben sugároznak. Itt az előbbi 
típust mutatjuk be. 

Amint a neve is mutatja, a fél-
vezető lézerdióda egy fénydióda 
(LED), amely koherens fényt  bo-
csát ki. 



A félvezető  p – n átmenetnek csupán egy 10 μm széles tartománya kelti a lézer-
fényt.  Az átmenetet nyitó irányban polarizálva elektronlyukrekombinációs folyamat 
játszódik le a határrétegben, amit energiakibocsátás kísér. A szilíciumdiódákban ez 
az energia többnyire hő formájában  jelentkezik, de bizonyos félvezetőknél  fénykibo-
csátás lép fel.  A kibocsátott foton  energiáj a durván a két sáv–vezetési, illetve vegyér-
téksáv – energiakülönbségével egyenlő. A LED-től alapvetően – a hasonlóságok 
ellenére – a rezonátor kiképzésében – amelyet a félvezető  lap lecsiszolásával alakí-
tanak ki –, valamint a sokkal nagyobb áramsűrűségben különbözik. Ez utóbbi révén 
valósulhat meg a populáció inverzió, a visszaverődő fotonok  mindegyre stimulálják 
az elektron-lyuk rekombinációt. (4. ábra.) 

4. ábra 

A legismertebb lézerdiódák anyaga a Ga As (904 nm), GaAlAs (720–900 nm), 
In Ga As (1060 nm körül) és In GaAsP (kb. 1300–1550 nm). Előnyük, hogy alacsony 
feszültséggel  üzemelnek (mint a félvezető  eszközök általában), könnyen modulálható 

a jelük, amit a fényszálas  telefonbeszélge-
téseknél használnak. A kibocsátott fény 
divergenciája ugyan nagy, de megfelelő 
konvergenciájú lencsével könnyen fóku-
szálható. Tipikus fényimpulzus-szélessé-
ge 20–50 ns, kimenő fényteljesítményük 
2–10 W közötti. Láthatóvá tenni nehéz, 
csak detektorral, vagy hatásában észlelhe-
tő. 

A mellékelt kapcsolásban (5. ábra) a 
kollektor-emitter letörési feszültségtarto-
mányban önrezgéssel működő lézerdióda-, 
meghajtó áramkörét láthatjuk. 



A lézerdiódát LED-re cserélve érdekes kísérletek végezhetők az R és a C szerepé-
nek a felismerése  után. Adatok: ismétlődési frekvencia  200 Hz, impulzusidő 50 ns, a 
lézerdióda impulzusárama 40 A, kimenő teljesítmény 4 – 5 W, hullámhossz 904 nm. 

Könyvészet: 
Hecht,  J.:  The  Laser Guidebook,  McGraw-Hill  Book Company, NY.  1986 
J.T.  Verdeyen:  Laser Electronics,  Prentice-Hall  International,  UK  1989 
Tóth  János:  Lézerről  rádióamatőröknek,  Rádiótechnika  évkönyve,  1990/59. 

A nitrogénlézer 
A nitrogénlézer aktív anyaga az N 2 gáz, amely 20 torr nyomástól a légköri nyomá-

sig (TEA) működhet. Legtöbb esetben a nitrogén folyamatosan  áramlik a kisülési 
csőben, ahol a pumpálást elektromos kisülés biztosítja. Impulzus üzemmódban mű-
ködik, a gyors tranzverzális elektromos (TE) gerjesztés légköri nyomású (A-atmos-
pheric) gáz használatát teszi lehetővé, rendkívül rövid idejű impulzusokat (ns alatti) 
lehet vele előállítani. A kisugárzott nyaláb a közeli ultraibolya színekben található 
(337,1 nm), és noha a lézer hatékonysága alacsony, a nyaláb viszonylag szélessávú – 
amely az UV lámpákhoz viszonyít-
va monokromatikusnak tekinthető 

–, valamint a kimenő teljesítmény 
is kicsi (10 μJ – 10mJ impulzus-
energia mellett 1 kW – 2 MW 
csúcsteljesítmény), mégis, a festék-
lézerek pumpálásához igényelt ol-
csó berendezés. 

A nitrogén molekulákat a nagy-
feszültségű  (20 kV) kisülésben a fel-
gyorsított elektronok ütközése 
gerjeszti (pumpálás). A folyamatos 
pumpálás nem lépheti túl a 40 ns 
időt, mert ellenkező esetben az ala-
csonyabb szint populációja túlnő a 
felső  szintjén (önhatárolt rend-
szer). A lézer átmenet a felső  és az 
alsó lézerszintek között valósul meg 
(6. ábra). 

6. ábra 

Az ábráról is látható, hogy az alsó lézerszintről a 
N2 molekulák egy metastabil szintre egy újabb léze-
rátmenettel jutnak le, amelynek az élettartama 1 s 
körüli. Impulzussorozat generálásakor a N 2 gázt ára-
moltatni kell, mivel erről a szintről történő gerjesztés 
nagyon kis hatásfokkal  érhető el. 

A lézer szerkezete viszonylag egyszerű. Két, né-
hány cm hosszúságú Al elektróda, amelyre nagyfe-
szültségű impulzust kapcsolunk, közöttük áramlik a 
légköri nyomású N 2 gáz. (7. ábra) 

7.ábra 

Az Al elektródákra 10 – 20 kV nagyságú feszültségimpulzust  kapcsolunk. Ezt a 
feszültséget  egy kondenzátorbank biztosítja, amelyet nagyfeszültségű  áramforrás 
tölt fel.  A bank (C1 = 10 – 20 nF) az R = 10 kW ellenálláson keresztül töltődik fel, 
amikor a K kapcsoló (egy nagyfeszültségű  tirátron) éppen nyitva van. A kapcsoló 



zárásakor rövid idejű nagyerősségű (50 – 100 kA) áram a lézer elektródáival párhu-
zamosan kapcsolt C 2 (10 – 20 nF) kondenzátorba tölti át a töltéseket, az elektródák 
között megjelenik a nagyfeszültség  és megindul a kisülés a N 2 gázban. A (8. ábra) egy 

ilyen gerjesztőáramkört mutat be (kapacitástranszfer  impulzusgenerátor). 
A lézer megépítésénél bizonyos körülményeket tekintetbe kell venni: a tirátron 

bekapcsolásának a lüktető töltőfeszültség  maximumánál kell bekövetkeznie (az utó-
kisülések elkerülése végett), ennek az 
elektronikája viszonylag bonyolult. 
Másrészt, a nagy feszültségek  különle-
ges szigeteléseket, kondenzátorokat, 
egyenirányító diódákat igényelnek. Fi-
gyelembe kell venni a nagy áramsűrűsé-
get stb. 

8. ábra 

A kibocsátott lézerfény  nem rezonátorban keletkezik, hanem az ú.n. erősített 
spontán emisszió (ESE) mechanizmusa révén, ugyanis az aktív közeg alakja az optikai 
tengellyel párhuzamos, hosszú, hengerszerű. így az aktív centrumok száma a lézer 
hossztengelye mentén nagy, ebben az irányban terjedő spontán fotonok  nagyobb 
valószínűséggel indukálnak újabb fotonokat,  ebben az irányban nagy intenzitású lé-
zernyaláb lép ki. Ez az ultraibolya sugár fényképpapír  fotoemulzióján  fluoreszcenciát 
kelt, ezért a fluoreszcencia  jelenségének a tanulmányozására is használható. 

A kolozsvári egyetemen felszerelés  előtt áll egy nitrogénlézer tanulmányi célból, 
amelynek dokumentációját, valamint az eszközök nagy részét a szegedi JATE bocsá-
totta rendelkezésünkre. 

Könyvészet: 
Kovács  Gábor, Hebling  János,  Rácz Béla, Bor Zsolt:  Lézerfizikai  kutatások 

Szegeden  I.  Nitrogénlézerek.  Fizikai  Szemle,  1986. 
Hecht,  J:  The  Laser Guidebook.  McGraw-Hill  Book Company, NY,  1986. 

Festéklézer 
Fényerősítő közegük a szerves festékanyag  híg oldata, működési hullámhosszuk 

lefedi  a közeli infravörös,  a látható és a 
közeli ultraibolya tartományt (0,3 – 1,0 
(μm) (9. ábra). 

Festékeknek azokat a szerves anya-
gokat nevezzük, amelyek a látható tarto-
mányban erős abszorpcióval 
rendelkeznek (színesek). Sok festék  az 
elnyelt fényt  nagy hatásfokkal  fluoresz-
cencia formájában  ismét kibocsátja. 
Pumpálásukra egy másik lézert, rend-
szerint nitrogénlézert, excimér lézert, 
vagy pedig villanólámpát használnak. 
Az impulzuslézerrel pumpált festéklé-
zer hatásfoka  nagy (30% is lehet), telje-
sítménye tipikusan 1 – 100 kWközötti, né-
hány ns impulzusidő mellett (10. ábra). 

9.ábra 



A populációinverzió a festékmolekulák 
gerjesztett és alapállapotai között valósul 
meg. Az energiaszint-szerkezetük bonyo-
lult (11. ábra), az elektronok energiaszinjei 
(vonalcsoportok) rezgési és forgási  alszin-
teket tartalmaznak (előbbiek sötétebb vo-
nallal jelöltek). A nagyon rövid pumpáló 
impulzust az indokolja, hogy hosszú idejű 
pumpálás esetén a triplett állapot közvet-
len abszorpciója és az oldatban fellépő  ter-
mikus torzulások leáll í t ják a lézer-
működést. 

11. ábra 

A rövid impulzusidő, a nagy teljesítmény mellett a festéklézerek  előnyeihez tar-
tozik a széles tartományú hangolhatóság, azaz a kilépő lézerfény  frekvenciája  (színe) 
folyamatosan  változtatható a festékek  cseréjével, illetve a rezonátorba helyezett disz-
perzív (színszóró) elemmel. Egy ilyen hangolási elrendezést mutat be a 12. ábra, ame-
lyen a kvarcküvettában található festékanyagot  egy kvarc hengerlencsével 
szétterített nitrogén lézernyaláb gerjeszt oldalról, amely az edény falához  közel gyor-
san elnyelődik. Az elnyelődési hosszon kialakuló látható festéklézernyaláb  az enyhén 
ékes küvettából (a falon  való visszaverődés érdekében) a részben áteresztő tükröt és a 
nyalábtágítón kívül elhelyezkedő diszperzív elemet (prizma, diffrakciós  rács) tartal -
mazó rezonátorba jut. A lézerhatás csak a diszperzív elem által kiválasztott egyetlen 
frekvenciára  érvényes, az elem folyamatos  elforgatásával  változtatható a lézerfény 
frekvenciája  is. Ez a tulajdonsága a többi más felhasználásán  kívül elsősorban a spekt-
roszkópiai analízisben teszi hasznossá a festéklézereket. 

12. ábra 

A kolozsvári Tudományegyetemen a nitrogénlézer építése lehetővé teszi festéklé-
zerek (rodamin 6G, kumarin) pumpálását is. 

Könyvészet: 
Mátrai Tibor, Csillag László: Kísérleti spektroszkópia, Bp. 1990. 
Bor Zsolt, Rácz Béla, Szabó Gábor, Klebniczki József:  Lézerfizikai  kutatások 

Szegeden. Festéklézerek. Fizikai Szemle, 1986. 
Hecht, J.: The Laser Guidebook, McGraw-Hffl  Book Company, NY. 1986. 

Kovács Zoltán 


