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A lézerek kedvezõ tulajdonságainak köszön
hetõen az utóbbi évtizedekben több lézeres
anyagmegmunkálási módszert dolgoztak ki,
melyek közül sokat már alkalmaznak is az
ipar és az orvostudomány számos területén,
mások alkalmazhatóságát pedig jelenleg
kutatják. Az alábbi kísérleteink során három
anyagmegmunkálási eljárás (az impulzuslé
zeres vékonyréteg-leválasztás, anyagátvitel
és felületmódosítás) potenciális orvosi alkal
mazási lehetõségeit vizsgáltuk.

merõleges irányban. Ez az anyagfelhõ felfogható egy, az útjába helyezett hordozón, ahol
vékonyrétegként rakódik le. Az általunk alkal
mazott kísérleti elrendezés vázlatát mutatja
be az 1. ábra. A módszer elõnye, hogy ha ez
a cél, megfelelõ leválasztási paraméterek mellett az
anyag átlagos sztöchiometriája a folyamat során
megmarad, az anyagfelhõ nagy kinetikus
energiája következtében tömör vékonyréteg
hozható létre, és az egy impulzussal épített
réteg vékonysága miatt jól meghatározott
vastagságú film állítható elõ.

Abláció és impulzuslézeres
vékonyréteg-építés
Nagy teljesítményû impulzuslézer nyalábját a
céltárgyra fókuszálva, a besugárzás hatására
a felületre merõlegesen plazmaállapotú
anyagfelhõ lép ki. Ezt a jelenséget ablációnak
nevezzük. Ez egy komplex folyamat, mely
függ az alkalmazott lézer paramétereitõl és a
céltárgy optikai, termikus és morfológiai tulaj
donságaitól. Az ablációs anyagfelhõ atomok,
molekulák, ionok, mikronméretû szilárd
törmelékek és olvadt cseppek egyvelege,
mely nagy sebességgel terjed ki a felületre
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1. ábra • A vékonyréteg-leválasztáshoz
alkalmazott elrendezés vázlata

Lézerek speciális orvosi és biológiai alkalmazási lehetőségei
Szervezetbarát teflon védõrétegek leválasztása allergén tárgyak felületére
Az allergia a test abnormális válaszreakciója
egy vagy több olyan anyagra, amely ártalmat
lan a legtöbb ember számára. Mindazt, ami
allergiás reakciót vált ki, allergénnek nevezzük. Nagyon gyakori az egyes fémekkel
szembeni allergia. Ennek legfõbb kiváltói a
bõrrel gyakran érintkezõ fémtárgyak, mint
például az ékszerek, karórák hátlapja, szem
üvegkeret szára, evõeszközök stb., illetve
a szervezetbe beépített fém gyógyászati se
gédeszközök, fogtömések, implantátumok.
A leghatékonyabb védekezés: el kell kerülni
minden közvetlen érintkezést az allergiát
okozó tárgyakkal. Ennek egyik módja lehet például a fémtárgyak bõrrel érintkezõ
felületének bevonása biológiailag semleges
védõ/szigetelõ réteggel. Erre alkalmas anyag
lehet a kémiai ellenállásáról jól ismert teflon.
Az orvostudományban már számos területen alkalmazzák, fõként implantátumok
készítésére, mivel egészségügyileg teljesen

veszélytelen. Kísérleteinkben célul tûztük
ki olyan teflon vékonyrétegek elõállítását,
melyek alkalmasak lehetnek allergén tárgyak
emberi testtõl való elszigetelésére az allergiás
reakciók elkerülése érdekében. A kísérletek
során céltárgyként teflonporból préselt tablettákat sugároztunk be ArF excimer lézerrel
(λ=193 nm). Mind az infravörös (FTIR), mind
pedig a röntgenfotoelektron-spektroszkópia
(XPS) bebizonyította, hogy a céltárgy
anyagával megegyezõ összetételû vékony
rétegeket tudtunk elõállítani megfelelõ kí
sérleti paraméterek alkalmazásával. Ezután
már lehetõvé vált fém (14 karátos arany,
ékszerezüst, titán) tárgyak felületének teflon
védõréteggel való bevonása. Az elkészült
rétegeket utólagos hõkezelésnek vetettük alá.
360 oC-os kezeléssel közel átlátszó réteget
sikerült elõállítani. Az elektronmikroszkópos
vizsgálat kimutatta, hogy a hõkezelt réteg
igen tömör (2. ábra). A felülnézeti képen
(a) kristályszerû struktúrák láthatóak, míg
a keresztmetszeti képen (b) a réteg belsõ
szerkezete figyelhetõ meg. A vékonyrétegek

2. ábra • 360oC-on utókezelt teflonréteg pásztázó elektronmikroszkópos képei
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megbízható és eredményes alkalmazásának
szempontjából nézve fontos tényezõ, hogy
mennyire tapadnak a bevont tárgyakhoz.
Nyilvánvaló, hogy az a réteg, amelyik könnyen leválik kis erõk vagy dörzsölés hatására,
alkalmatlan védõrétegként. Ezért megmértük
a réteg és a hordozó közötti tapadási szilárdságot. Ennek értéke meghaladta az 1-4
MPa-t az utókezelés hõmérsékletének függvényében. Megállapítottuk, hogy az általunk
leválasztott teflon vékonyrétegek alkalmasak
lehetnek az emberi test és az allergén tárgyak
egymástól való elszigetelésére, és ez által az
allergiás reakció elkerülésére.
„Fog-vékonyréteg” elõállítása impulzuslézeres
vékonyréteg-építéssel
Napjainkban a szájsebészetben és ortopé
diában sokféle implantátumot alkalmaznak,
melyek szervezetbe való beépülésének
alapkövetelménye a biokompatibilitás. A
csontokba ültetett, terhelésnek kitett im
plantátumok esetében a rájuk ható nyomás
tartós elviselése szempontjából fontos az
osszeointegráció, melynek során az implan
tátumok felszínén lévõ mikropórusokba
közvetlenül belenõnek a kötõszöveti sejtek.
A fogimplantátumok az esetek bizonyos szá
zalékában kilökõdnek a szervezetbõl, vagyis
a csontintegráció nem jön létre. A titán a leg
gyakrabban alkalmazott implantátumanyag.
Biológiai szempontból a legalkalmasabb be
vonat egy fogászati implantátum beépülésé
nek elõsegítésére maga a fog anyaga lenne.
Az implantátum felületének saját fogszövet
anyagával történõ bevonása járható útnak
látszik. Ezért kísérletet tettünk elsõsorban a
módszer kifejlesztése céljából „fog-vékony
réteg” elõállítására PLD-vel (pulsed laser
deposition, impulzuslézeres leválasztás),
humán fogat használva kiinduló anyagként.
Céltárgynak foggyökerek megõrlésével
elõállított porból préselt tablettákat használtunk. Kísérleteinkben kimutattuk, hogy
megfelelõ energiasûrûség mellett az eredeti
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fog anyagáéhoz hasonló kémiai összetételû
vékonyrétegeket lehet elõállítani. Implantátumok felületére leválasztott vékonyrétegek
esetén a mikronméretû szemcsékbõl adódó
érdesség (3. ábra) feltételezhetõen nem
okozna problémát, éppen ellenkezõleg,
elõsegíthetné az ebbe a mérettartományba
esõ sejteknek a felületen való megtapadását.
Ennek ellenõrzésére sejttenyésztési kísérletek
már folyamatban vannak.
Titán mintára növesztett vékonyréteg
tapadását ún. ragasztószalagos teszttel vizs
gáltuk, melynek során a vékonyrétegre ra
gasztószalagot simítottunk, majd lerántottuk
róla. A ragasztószalag már elsõ próbálkozásra sem távolított el számottevõ anyagmennyi
séget, a réteg nehezen sérthetõ volt.
Pepszin vékonyréteg leválasztása
Impulzuslézeres leválasztási technológia
alkalmazásával egy emésztõ enzimbõl,
pepszinbõl is sikerült vékonyrétegeket
készítenünk. A 0,38 és 5,1 J/cm2 közötti
energiasûrûségek esetén növesztett rétegek
kémiai összetétele hasonló volt a kiinduló
anyagéhoz. Azonban az emésztési teszt
kimutatta, hogy a kémiai hasonlóság nem
feltétlenül jelenti az enzimatikus képesség
megõrzését. A katalitikus képességüket a
0,38 és 1,22 J/cm2 energiasûrûséggel készített
vékonyrétegeink õrizték meg, viszont 2,4 J/
cm2-nél (és feltételezhetõen ennél magasabb
értékeknél) már elveszítették.

3. ábra • Fog-vékonyréteg atomierõmikroszkópos képe

Lézerek speciális orvosi és biológiai alkalmazási lehetőségei
Biológiai minták kontrollált lézeres átvitele
A lézerindukált elõre irányuló átvitel (Laser
Induced Forward Transfer – LIFT) egy ún.
direktírásos eljárás. Egy lézerimpulzus segít
ségével szétbontanak és átmásolnak egy
abszorbeáló vékony filmet egy transzparens
hordozóról egy, vele szemben párhuzamo
san elhelyezett szubsztrátra. Kísérleteink
során kidolgoztunk egy új átmásolási eljárást, amely a LIFT technika módosítása, s
kísérleteink szerint lehetõvé teszi biológiai
objektumok kontrollált átvitelét. A transzparens hordozóra (kvarclap) felvittünk egy
jól abszorbeáló, ezüst vékonyréteget. Ezen
szélesztettük szét a biológiai célanyagokat,
amelyek Trichoderma gomba spórája, illetve különbözõ típusú élõ (sertés epithélium,
patkány astroglia és Schwann-) sejtek voltak
(4. ábra). Az átvitel ekkor úgy történik, hogy
az 50-100 nanométeres ezüstfilm elnyeli és
mozgási energiává alakítja a megmunkáló
KrF excimer impulzus energiáját, elhagyja a
hordozó felületét, s elindul a szubsztrát felé,
maga elõtt tolva a biológiai objektumokat,
amelyeket egyúttal meg is véd az elnyelt
energia okozta hõ károsító hatásától.
Húszórás inkubációs idõ eltelte után jól
látható volt, hogy az átjuttatott konídiumok
nagyon szépen kicsíráztak, a sejtek pedig
néhány nap után szépen fejlõdtek, azaz a lé
zeres átvitel során is életképesek maradtak
(5. ábra). Mindez tehát azt mutatja, hogy a
módosított eljárás, amelyet Absorbing Film

4. ábra • Az alkalmazott elrendezés

Assisted Laser Induced Forward Transfer
(AFA-LIFT)-nek neveztünk el, alkalmas lehet biológiai objektumok nagypontosságú,
irányított lézeres átvitelére.

Sejtek megkötése
lézerrel strukturált felületeken
Lézeres besugárzással a céltárgy felületének
topográfiája, kémiai és mikromechanikai tulajdonságai is kontrolláltan módosíthatóak. Biológiai objektumok megkötésére alkalmaztunk
UV lézeres megvilágítással strukturált polimer
felületeket.
Polietilén-tereftalát filmek felületén pe
riodikus struktúrát hoztunk létre ArF excimer
lézeres ablációval. Atomierõ-mikroszkópos
vizsgálataink szerint a lézeres besugárzás
által generált önszervezõdõ folyamatok
eredményeként néhány mikrométeres
periódusú, sokszöges mintázat jelenik meg.
A struktúra periódusa a lézerfény beesési
szögével hangolható, a 80° alatt megdöntött minták 25 lézerimpulzussal történõ
besugárzása esetében 1,25 µm periódusú,
150 nm modulációs mélységû, párhuzamos
polimersávokból álló rácsot kapunk. Ezen
lézerkezelt felületekre egészséges és az
ún. neurofibromatózis nevû betegségben
szenvedõ páciensek bõrébõl mintavételezett sejteket (melanocitákat) helyezve azt

5. ábra • Az átvitt Schwann- (A), astroglia (B)
és epithélium (C) sejtek három nap után és a
kicsírázott konídiumok húsz óra után (D).
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tapasztaltuk, hogy a sejtek morfológiáját és
orientációját a felület struktúrája határozza
meg. A beteg melanocitáknak a kezeletlen
felületen számos random módon orientálódott nyúlványuk van (6.a ábra), míg a
strukturált felületrészen az egészséges sejtekhez hasonlóan a ráccsal párhuzamosan
helyezkednek el és bipoláris alakúak (6.b
ábra). Ezen eredményünk bizonyítja, hogy
a lézerrel generált mikrométeres struktúrák
alkalmazhatóak sejtek alakjának, valamint
a morfológiával szoros kapcsolatban levõ
funkcióinak befolyásolására.
Lézerrel generált szubmikrométeres struktúrák alkalmazása
a bioszenzorizációban
A bioszenzorok érzékenységének és speci
fikusságának tökéletesítésében az egyedi
tulajdonságú polimerfelületek alkalmazása
új távlatokat nyithat. A felület mikromecha
nikai tulajdonságainak feltérképezésére is
alkalmas atomierõ-mikroszkópos módszer
rel kimutattuk, hogy a két UV lézernyaláb
interferenciájának köszönhetõen kialakuló
intenzitásmoduláció hatására létrejövõ szub
mikrométeres felületi struktúrák jelenlété
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6. ábra • (a) Melanociták a lézerrel strukturált felületrész határán, (b) bipoláris morfológia a mikrométeres polimerrácson
ben a felület adhéziója is periodikusan
modulált. A fehérjemolekulák a nagyobb
adhéziójú völgyekben tapadnak meg, a rács
modulációs mélységét csökkentve.
Spektroszkópiai (FTIR, XPS) vizsgálataink
szerint a polimer UV lézerfény által okozott
fotodegradációja befolyásolja a minta polaritá
sát, a fehérjék helyszelektív megkötõdése a
periodikus topográfia és a periodikus kémiai
és fázisátalakulások együttes eredménye.
Készült az OTKA (T046394, TS049872,
D42228), az NKFP (3A/071/2004), az AMFK
és a Bolyai János kutatási ösztöndíj támo
gatásával.
Kulcsszavak: abláció, átvitel, felületmódosítás,
impulzuslézer, vékonyréteg-leválasztás
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Napjaink lézerfizikai kutatásainak és fejlesz
téseinek egyik legdinamikusabban fejlõdõ
területe a femtoszekundumos (1 fs = 10-15 s)
idõtartományban mûködõ lézerek kutatása,
fejlesztése és alkalmazása a fizika, a kémia, a
biológia, az orvostudomány és az informatika területén. Magyarországon jelentõs, több
évtizedes hagyománya van e területnek, amit
e lézerfizikai cikkgyûjtemény vendégszer
kesztõjének, Bor Zsoltnak és munkatársainak
munkássága is bizonyít (Szabó et al., 1984; Bor
– Rácz, 1985).
A 80-as években a fejlesztések közép
pontjában a módusszinkronizált, elosztott
visszacsatolású festéklézerek álltak, melyek
megfelelõ sávszélességet biztosítottak ah
hoz, hogy a fényimpulzusok idõtartama a
femtoszekundumos idõtartományba essen

(Szabó et al., 1984). Fontos itt megjegyez
nünk, hogy a festékek mint lézeraktív köze
gek alkalmazására a lézerimpulzusok idõbeli
és a frekvenciatartománybeli leírása között
fennálló Fourier-traszformációs kapcsolat
miatt volt szükség. Ez gyakorlatilag két dol
got jelent: az egyik, hogy minél rövidebb egy
lézerimpulzus, annál nagyobb a spektrális
sávszélessége, és viszont – amennyiben
feltesszük, hogy a különbözõ frekvencia
komponensek (végtelen szinuszhullámok) a tér
egy adott pontjában egy adott idõpillanatban
azonos fázisban rezegnek (lásd 1. ábra). Ez
a matematika nyelvén fordított arányosságot
jelent, vagyis ∆ν∆τ= állandó. A másik fontos
következmény, hogy a lézerimpulzusok
idõbeli hossza, gyakran alakja is erõsen függ
a különbözõ frekvenciakomponensek relatív

1. ábra • Az ultrarövid fényimpulzusok komplex frekvenciaspektruma (a) és (b)
és idõbeli alakja (c) között fennálló Fourier-transzformációs kapcsolat szemléltetése:
∆ν∆τ = állandó, ha a fázis is állandó
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fázisától, az ún. csörptõl is. (A „csörp” angol
eredetû szó – eredetileg madárcsiripelést jelent
–, és az akusztikus, elektromos vagy optikai jel
idõben változó frekvenciájára utal.)
Az eddigiekbõl következik, hogy egy
femtoszekundumos lézer megépítésekor a
megfelelõ sávszélességû erõsítõ közeg megválasztásán kívül még meg kell oldanunk a lézer módusszinkronizálását (vagyis azt, hogy
a fényimpulzus frekvenciakomponensei
közel azonos fázisban rezegjenek), valamint
azt, hogy az így létrejövõ lézerimpulzus
különbözõ frekvenciakomponensei a
lézert alkotó optikai közegeken (például
a lézeraktív közegen) való áthaladáskor
idõben ne folyjanak szét, vagyis az ún.
diszperziókompenzálást. A diszperzió a
különbözõ frekvenciájú fénykomponensek különbözõ terjedési sebességébõl
származik: optikai közegekben tipikusan a
„piros” komponensek gyorsabban terjednek,
mint a „zöld” illetve „kék” komponensek.
A diszperziókompenzálásra sokáig közel töké
letes megoldást nyújtottak a Brewster-szögû
prizmákból álló kompresszorok (Bor – Rácz,
1985).
Jelentõs technológiai fejlõdést hozott a
femtoszekundumos lézerek területén a jó ter
mikus tulajdonságokkal és széles erõsítési
tartománnyal jellemezhetõ Ti-zafír kristály
(Moulton, 1986) felfedezése. E femtosze
kundumos szilárdtestlézerek fõ elõnye egy
szerûbb felépítésük és megbízhatóbb mûkö
désük volt, talán azzal az egy hátránnyal, hogy
mûködési tartományuk a vörös, illetve a közeli infravörös (IR) hullámhossztartományba
esett, míg az erõsítõ közegként alkalmazott
lézerfestékek megfelelõ megválasztásával a
festéklézerek gyakorlatilag a teljes látható
hullámhossztartományt lefedték.
Az ultrarövid impulzusú lézereknek azonban megvan az az elõnyük, hogy viszonylag
kis átlagteljesítmények (0,1-1 W) mellett is
nagy a fényintenzitásuk a lézerimpulzusok
idõtartama alatt, így a lézernyaláb megfelelõ
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optikai közegre történõ fókuszálásakor
különbözõ nemlineáris hatások lépnek fel,
például a másodharmonikus-keltés, optikai
parametrikus lekonverzió, önfázis-moduláció, két- és többfoton-abszorpció, csak hogy
a dolgozatunk szempontjából legfontosabbakat említsük.
A lézerek módusszinkronizálása szempontjából
van még egy fontos nemlineáris hatás, mely
nemcsak a lézerimpulzusok spektrumának változásaként (önfázis-moduláció) figyelhetõ meg,
hanem a lézersugár nyalábparamétereiben
is jelentkezik: ez az ún. Kerr-nemlinearitás.
Ekkor a közeg törésmutatója már jelentõsen
függ az aktuális fényintenzitástól(n(I)=n0+n2I),
és például térbeli intenzitását tekintve Gausseloszlású fénynyaláb esetében n2 elõjelétõl
függõen a lézernyaláb fókuszálásában vagy
defókuszálásban jelentkezik.

1993-ban az MTA SZFKI Optikai Vékony
réteg Laboratóriumának munkatársaként speciális dielektrikum lézertükröket fejlesztettem
ki femtoszekundumos lézerrendszerekhez.
A fényimpulzusok fázisát korrigáló tükröket
mint csörpölt tükröket ismeri azóta a szakirodalom (Szipõcs et al., 1994). Az elsõ lézerkísérletek óta – melyek osztrák-magyar tudományos
együttmûködés keretében a Bécsi Mûszaki
Egyetemen egy csörpölt tükrökkel diszperziókompenzált Ti-zafír lézerrel zajlottak (Stingl
et al., 1994) – az új technológia jelentõs tudományos fejlõdést hozott a femtoszekundumos lézerfizika területén, és – többek között
– az addigi legrövidebb (4,5 fs) fényimpulzus
elõállításához vezetett 1997-ben a Groningeni
Egyetemen (Hollandia) (Baltuska et al., 1997).
Az új találmány – ami a diszperzív lézertükrökre, illetve velük diszperziókompenzált
Ti-zafír lézerekre vonatkozik – szabadalmi
védettséget is élvez Magyarországon, illetve
az USA-ban (Lajstromszám: 214 659, illetve
US Pat. No. 5,734, 503; feltalálók: Szipõcs
Róbert [70 %] és Krausz Ferenc [30 %]), és
már több kommercionális lézerrendszerben
is alkalmazzák azt.
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Az R&D Lézer-Optika Bt.-t akkori mun
katársaimmal, Kõházi-Kis Ambrussal és Kovács
Attilával alapítottuk 1995-ben, hogy tudományos
ismereteinket a gyakorlatban is kamatoztassuk:
az általunk kifejlesztett fáziskorrigáló tükrökre (Stingl et al., 1994) és az azokat minõsítõ
eljárásokra (Kovács et al., 1995) több kiemelt tudományos kutatóhelytõl, iparvállalattól érkezett
igény, amit ebben a formában lehetett (és
kellett) kielégíteni. 1997-ben az R&D LézerOptika Bt. a KFKI telephelyén megalapította
az R&D Ultrafast Lasers Kft.-t abból a célból,
hogy tevékenységét a femtoszekundumos
lézeroszcillátorok kutatásának-fejlesztésének és
gyártásának területére is kiterjessze.

A korábbi megoldásokkal (kisdiszperzió
jú, negyedhullámú rétegekbõl álló dielekt
rikumtükrökkel) szemben a csörpölt tükrök
nagy elõnye, hogy szélesebb frekvenciatar
tományon biztosítanak nagy visszaverõké
pességet, továbbá diszperziós tulajdonságaik
is tervezhetõek a rétegvastagságok megfelelõ
megválasztásával. Ennek következtében a
csörpölt tükrök segítségével a korábbiaknál
lényegesen rövidebb fényimpulzusokat
elõállító rendszerek tervezhetõek. Ilyen például az R&D Ultrafast Laser Kft. által is gyártott,
10 fs-nál rövidebb fényimpulzusokat elõállító,
Kerr-lencsével módusszinkronizált FemtoRose 10 MDC Ti-zafír lézer (2. és 3. ábra).
Ezek a rendkívül rövid lézerimpulzusok már
közel 100 nm-es spektrális félértékszélességûek,
és elõnyösen alkalmazhatóak például a széles-

2. ábra • Az R&D Ultrafast Lasers Kft.
FemtoRose 10 MCD csörpölt tükrökkel
kompenzált, Kerr-lencsével módusszinkronizált Ti-zafír lézere

sávú, ultrarövid impulzusú erõsítõ rendszerek
meghajtó oszcillátoraként, vagy 3D biológiai
képalkotó eljárások, például az optikai koherencia tomográfia (OCT) fényforrásaként.
A mindennapi orvosi diagnosztika, a
gyógyítás ma már szinte elképzelhetetlen a
korszerû háromdimenziós (3D) képalkotó
eljárások alkalmazása nélkül, gondoljunk
például a számítógépes röntgentomográfiára (CT), vagy akár a korszerû ultrahangos
vizsgálatokra. A lézereket és a különbözõ
optikai képalkotási módszereket, például
a fent említett optikai koherens tomográfiát
(OCT) – a fény hullámhosszából és az orvosi,
biológiai minták elnyelési tulajdonságaiból
adódóan – elsõsorban közvetlen felületi
vizsgálatokra (például bõr, retina), testüregek
endoszkópos vizsgálatára (például nyelõcsõ,
gyomor, belek és erek) vagy különbözõ
szövetmetszetek vizsgálatára használhatjuk.
Rendkívül jelentõsek azok a különbözõ
mikroszkópiai módszerek, melyek a fény
hullámhosszának nagyságrendjébe esõ
felbontással adnak képet a vizsgált biológiai
objektumokról.
A korábban említetteken túl a femtoszekun
dumos lézerek fontos további alkalmazása
a 2-foton abszorpciós fluoreszcencia mik
roszkópia (Denk et al., 1990), amelynek
segítségével szubmikronos felbontású 3D
képeket lehet készíteni – többek között – élõ
biológiai szövetekrõl (például az agyban
lévõ idegsejtek hálózatáról). Jelenleg az MTA
Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézetben
munkatársaimmal közösen egy nagy felbon
tású, pásztázó kétfotonmikroszkóp tovább
fejlesztésén dolgozunk (Rózsa et al., 2005). Az
általunk vizsgált kétfoton-mikroszkópiában
az egyes fényimpulzusok nagy intenzitásával
együtt járó nemlineáris hatást, az alkalmazott
indikátorfestékekben kétfoton-abszorpció
révén létrejövõ fluoreszcencia-jelet használjuk
a mikron alatti térbeli felbontású 3D képek
elõállítására.
Az R&D Ultrafast Lasers Kft. FemtoRose 100
TUN Ti-zafír lézerét olyan alkalmazásokhoz
fejlesztettük ki, ahol hangolható, 80-150
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3. ábra • A 2. ábrán látható lézer tipikus mért spektruma (a) és másodrendû interferometrikus autokorrelációs függvénye (b)
fs-os lézerimpulzusokra van szükség, mint például a kétfoton-mikroszkópiában, ahol az egyes
festékek kétfotonos, specifikus gerjesztéséhez
szükséges a lézer mûködési hullámhosszának
megfelelõ beállítása. Ebben az elrendezésben a kb. 25 mm hosszú lézerkristály anyagi
diszperzióját egy nagy diszperziójú SF10-es
prizmapárral kompenzáljuk. A lézer hangolásához egyelemû kettõstörõ szûrõt használunk,
amellyel a lézer fs-os impulzusai a tipikusan a 720920 nm-es hullámhossztartományban hangolha
tóak; e tartományban a legtöbb indikátorfesték
kétfotonosan gerjeszthetõ. Magyarországon
többek között FemtoRose 100TUN típusú lé
zeroszcillátor biztosítja a hangolható femtosze
kundumos fényimpulzusokat az MTA SZFKI
Lézerfizikai és Lézerspektroszkópia Laborató
riumában femtokémiai és nemlineáris optikai,
az MTA KOKI Gyógyszerkutatási Osztályán
kétfoton-mikroszkópiai alkalmazásokhoz,
valamint az MTA Szegedi Biológiai Ku
tatóközpont Biofizika Intézetében femtosze
kundumos pumpa-próba mérésekhez és
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar
Biofizikai Intézetében fluoreszcencia élettartammérésekhez. Mint a felsorolásból kitûnik, a
lézer a kétfoton-mikroszkópiai alkalmazások
mellett jól alkalmazható idõfelbontásos lézerspektroszkópiai vizsgálatokhoz is.

A hangolható, femtoszekundumos lézerek
segítségével nagyon gyors, a fs-os idõskálán
lejátszódó fizikai, kémiai vagy biológiai
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folyamatokat vizsgálhatunk lézerspektro
szkópiai módszerekkel. A téma jelentõségét
jelzi, hogy 1999-ben a kémiai Nobel-díjat
Ahmed H. Zewail kapta a femtokémia terü
letén végzett munkásságáért. Õ olyan, ún.
pumpa-próba mérési eljárást fejlesztett ki,
mellyel a femtoszekundumos idõskálán
követhetõ a kémiai, biológiai reakciók idõ
beli lefolyása.
Az eltelt néhány évben mi is hasonló pumpapróba mérõrendszer fejlesztésén dolgoz
tunk, melyben gerjesztõ (pumpa) jelként
fs-os Ti-zafír lézerünk (UV vagy kék) másod
harmonikus impulzusait használjuk, míg pró
baimpulzusként az infravörös tartományban
mûködõ, hangolható femtoszekundumos
optikai parametrikus oszcillátorok (IR fs OPO)
– zöld, sárga vagy piros – másodharmonikus
impulzusait használjuk. Ezek az IR OPO-k az
ún. kvázi-fázisillesztéses technikán alapulnak,
és például az MTA SZFKI, a PTE és az R&D
Ultrafast Lasers Kft. által közösen fejlesztett
PPLN (periodically poled lithium niobate)
frekvenciakonvertáló eszközöket tartalmaznak nemlineáris elemként (Pálfalvi et al.,
2004). A PPLN minták elõnyös tulajdonsága,
hogy az IR OPO mûködési hullámhossza a
PPLN minták periódusának megfelelõ beállításával (kvázi-fázisillesztés) megválasztható,
míg a korábban alkalmazott KTP kristály
esetén (Hebling et al., 1995) ez csakapumpáló
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lézer hullámhosszának megváltoztatásával volt
lehetséges. A PPLN-t tartalmazó IR OPO-k további
elõnyös tulajdonsága nagyobb konverziós
hatásfokuk is.

Tapasztalatom szerint a femtoszekun
dumos lézereken alapuló mérési technikák
elterjedésének két fõ gyakorlati korlátja
van: az egyik a femtoszekundumos lézerek
jelenleg még viszonylag magas ára; a másik, hogy az említett rendszerek kezelése
viszonylag bonyolult, többnyire lézerfizikus
alapismeretek meglétét feltételezi. Ezért
az utóbbi idõben jelentõs erõfeszítéseket
teszünk fs-os lézerrendszereink árának jelen
tõs csökkentése és a rendszerek kompakttá
tétele érdekében (Császár et al., 2005). Ehhez
a munkánkhoz reményeink szerint megfelelõ
anyagi hátteret biztosít majd 2006-tól a kutatási konzorciumunk által a napokban elnyert
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