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1. fejezet - A lézerekről általában 

Az 1. modulban a lézerek feltalálásának és fejlődésének történetét ismerjük meg a fontosabb évszámok, híres 

személyiségek és munkásságuk megemlítése során. A lézer fizikai működésének megismerését követően az 

anyagmegmunkálásban leginkább elterjedt lézersugárforrás-típusok ismertetése következik, felépítésük, 

jellemző tulajdonságaik részletes bemutatásával. 

1. A lézerek története 

Az 1.1. leckében a lézerek feltalálásának és fejlődésének történetét ismerjük meg a fontosabb évszámok, híres 

személyiségek és munkásságuk megemlítése során. Szó lesz továbbá a lézeralkalmazás fontosabb magyar 

vonatkozású eseményeiről. 

1.1. Fontosabb események 

1917 Albert Einstein: kvantumátmenetek (a feketetest-sugárzás magyarázata, a stimulált emisszió alapelve, az 

Einsten-féle A és B koefficiens) 

1917-ben Einstein feltette, hogy a gerjesztett atomból felszabaduló foton, kölcsönhatásba lépve egy másik, 

ugyanúgy gerjesztett atommal, előidézheti a másik atom visszaállását egy foton felszabadítása útján. A másik 

atom által kibocsátott foton frekvenciáját, energiáját, irányát és fázisát tekintve azonos lenne a hatást kiváltó 

fotonnal, és a hatást kiváltó foton változatlanul folytatná útját. 

 

1.1.1.1. ábra Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/ 

1924 Van Vleck: „stimulált emisszió” kifejezés 

1924 Richard C. Tolman: az „erősítés stimulált emisszió (negatív abszorpció) segítségével” ötlete 

1928 Rudolph W. Landenburg: a stimulált emisszió (negatív abszorpció) kísérleti bizonyítása 

1940 Valentin A. Fabrikant: a populációinverzió lehetőségének felvetése 

1946 Felix Bloch, W. W. Hansen, Martin Packard (Stanford University): NMR-kísérlet, az első publikált 

populációinverzió; fizikai Nobel-díj: 1952 

1946 G. Meyer-Schwickerath: az első szemműtét fénnyel 

http://www.termeszetvilaga.hu/
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1947 Gábor Dénes: a holográfia alapelve az elektronmikroszkópiában, majd később kivitelezés lézerekkel; 

Nobel-díj: 1971 

1950 Arthur L. Schawlow és Charles H. Townes: emittált fotonok a látható tartományba eshetnek 

1951 Charles H. Townes (Columbia University): az első MASER (Microwave Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation) 

1951-ben jött rá, hogy szakítani kell a termikus egyensúly állapotával. Erősítő csak úgy készíthető, ha az elemi 

források (atomok, molekulák) közül több van gerjesztett, mint alapállapotban (ezt ma populációinverziónak 

hívjuk). Akkori fogalmakkal: negatív lesz a hőmérséklet, ami megváltoztatja az alfa (fényabszorpció) előjelét. 

Lehetőséget teremt a negatív abszorpcióra, az erősítésre. Két évbe tellett, míg az ötletet a gyakorlatban is meg 

tudták valósítani. 

 

1.1.1.2. ábra Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/ 

1951 Joseph Werber (University of Maryland): a MASER független feltalálása 

1951 Alekszandr Prohorov, Nyikolaj Baszov (Lebegyev Lab., Moszkva): a MASER független feltalálása; 

Nobel-díj (1964): Townes, Baszov és Prohorov 

1954 Baszov, Prohorov és Townes: ammóniamézer 

1957 Gordon Gould (Columbia University): a lézerek működési elve („30 éves szabadalmi háború”); LASER: 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

1958 Arthur L. Schawlow és Charles H. Townes (Columbia University): az első cikk az optikai mézer működési 

elvéről; 1960: szabadalom 

1960 Theodore H. Maiman: az első működő lézer (rubinlézer) 

1960. május 16-át tekintik a lézer születésnapjának, amikor az Egyesült Államokban, a Hughes 

Laboratóriumban Maiman asztalán működni kezdett az első impulzusüzemű rubinlézer. Ma már tudjuk, hogy 

http://www.termeszetvilaga.hu/
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szó sem volt villanásról, hacsak a gerjesztő villanólámpa fényét nem tekintjük annak, de az a családi fotózások 

során is sokszor villog. Maiman mesterséges rubinkristályt helyezett két tükör közé – a gyakorlatban úgy, hogy 

a rúd merőlegesre csiszolt végeit beezüstözték –, és a rudat villanólámpával gerjesztette. Azt vette észre, hogy a 

kibocsátott fény spektrumában az egyik vonal (szín) kierősödött, sokszorosára nőtt az intenzitása egy másik 

közeli vonalhoz képest. Ez a fizikusok számára már egyértelmű jele volt a ma lézernek nevezett folyamatnak. 

 

1.1.1.2. ábra Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/ 

 

1.1.1.4. ábra Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/ 

http://www.termeszetvilaga.hu/
http://www.termeszetvilaga.hu/
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1961 A. G. Fox és T. Li (Bell Labs.): elméleti cikk az optikai rezonátorokról 

1961 Ali Javan, William Bennet Jr., Donald Herriot (Bell Labs.): az első He-Ne lézer 

1961 Columbia Presbyterian Hospital: az első orvosi alkalmazás 

1962 Robert Hall (General Electrics): az első félvezetőlézer 

1963 Bakos József, Csillag László, Kántor Károly, Varga Péter: az első hazai gázlézer; He-Ne 1,15 μm 

1964 Farkas Győző, Náray Zsolt, Varga Péter: az első hazai szilárdtestlézer; rubin 694 nm 

1964 J. E. Geusic, H. M. Markos, L. G. van Uiteit (Bell Labs.): az első Nd:YAG-lézer 

1964 Kumar N. Patel (Bell Labs.): az első CO2-lézer 

1964 W. Bridges (Hughes Labs.): az első argonionlézer 

1964 Baszov, Prohorov, Townes (Nobel-díj): kvantumelektronika 

1965 Csillag László, Kántor Károly, Rózsa Károly, Salamon Tamás: az első hazai látható He-Ne lézer 633 nm 

1965 G. Pimentel, J. V. Kasper (University of California, Berkley): az első kémiai lézer 

1965 Weaver: mézerek (később lézerek) felfedezése a csillagközi gázokban 

1966 W. Silfvast, G. Fowles és B. Hopkins (University of Utah): az első fémgőzlézer 

1966 P. Sorokin, J. Lankard (IBM Labs.): az első festéklézer 

1970 Nyikolaj Baszov (Lebegyev Lab., Moszkva): az első excimer (Xe2) lézer 

1970 Arthur Ashkin: lézercsipesz (alkalmazása nanoszerkezetek összeszerelésére és működtetésére) 

1971 Gábor Dénes (Nobel-díj): holográfia 
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1.1.1.5. ábra Forrás: http://www.eletestudomany.hu/ 

1974 J. J. Ewing és C. Brau (Avco Everet Labs.): első nemesgáz-halogenid excimer 

1974 CO2 planetáris (Vénusz, Mars) lézerfényforrások felfedezése 

1977 J. M. Madey (Stanford University): az első szabadelektron-lézer 

1977 Prof. Dr. Jakó Géza megkapja az Amerikai Lézersebészeti Társaság tudományos nagydíját 

Orvosi kutatásai főként a belsőfül-folyadékokélettanára, valamint a fülészeti és gégészeti megbetegedések 

műtéttanára vonatkoznak. Munkássága rendkívüli jelentőségű a lágyrészek endoszkópos, lézeresmikrosebészete 

terén. Az általa kidolgozott műtéti módszer alapja az, hogy a mágneses magrezonancia-spektroszkópiával (MRI) 

kontrollált, száloptikás endoszkóppal közvetített lézerenergiahőkoagulációs nekrózist – makromolekulák, 

fehérjék kicsapódását – idéz elő a megbetegedett szövetekben, a daganatban, és ez sejtelhaláshoz vezet. Az 

általa kifejlesztett sebészi műszerek közül kiemelkedik a hasüreg és a szív mikrosebészetében egyaránt 

alkalmazott retraktor, a Jakoscope (jakoszkóp), illetve a gégesebészetben használt Jakó-féle gégetükör. 

1980 Geoffrey Pert (Hull University, UK): röntgen lézerfény generálása 

1980 S. Chu, C. Cohen-Tannoudji, W. D. Phillips: atomok lézeres hűtése, fizikai Nobel-díj 

1981 A. Schawlow és N. Bloembergen: fizikai Nobel-díj nemlineáris optikáért és lézerspektroszkópiáért 

1981 D. Mattew (Livermore Labs.): az első „laboratóriumi” röntgenlézer 

1997 S. Chu, W. D. Phillips és C. Cohen-Tanoudji (Nobel-díj): lézeres atomhűtés 

1999 A. Zewail (California Institute of Technology): kémiai Nobel-díj kémiai reakciók fs-os lézeres követéséért 

2000 Z. Alfjorov: fizikai Nobel-díj (megosztva) miniatűr félvezetőlézerekért (1963) 

2002 K. Tanaka: kémiai Nobel-díj – MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation) 

2010 50 éves a lézer – jubileumi lézerkonferencia Párizsban 

 

1.1.1.6. ábra Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/ 

1.2. Nobel-díjasok és -díjtalanok 

http://www.eletestudomany.hu/
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Belső_fül&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Belső_fül&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fül
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gége
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sebészet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Endoszkópia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lézer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lézer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mágneses_magrezonancia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lézer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lézer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sebészi_műszerek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hasüreg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szív
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Retraktor&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gégetükör&action=edit&redlink=1
http://www.termeszetvilaga.hu/
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A díjakat adják – tartja a közkeletű mondás. Egy ilyen eredmény feltétlen elismerést érdemel. A lézerekért 

(pontosabban a mézer/lézerelv megalkotásáért) C. Townes, N. Baszov és A. Prohorov részesült 1964-ben ebben 

a megtiszteltetésben. Tudjuk, hogy nem csak három ember meghatározó munkája volt az elért siker. 

Két évre rá A. Kastler többek között a mézer- és lézerfizikában egyaránt fontos optikai gerjesztésért részesült az 

elismerésben. Sokkal később, 1981-ben A. Schawlow is megkapta, kissé más indoklással (lézerspektroszkópia). 

Mikor a kissé megkésett (17 év utáni) díj híréről értesülve megkérdezték, mit érez, rezignáltan válaszolta, hogy 

ezután végre talán már nem kell magyarázkodnia, miért éppen őt hagyták ki a sorból. Vele egy időben a 

lézerekkel végezhető ún. nemlineáris optikai beavatkozások úttörője, N. Bloembergen is díjazott lett 

mézerfizikai és lézerspektroszkópiai munkájáért. Ugyancsak megkésve, 2000-ben utazhatott Stockholmba Z. 

Alfjorov, akinek a legelterjedtebb lézertípus, a félvezetőlézerek legfontosabb kulcsproblémájának megoldását 

köszönhetjük. A sor szerencsére azóta is töretlenül folytatódik. 

A „lézeres” Nobel-díjasok közül hatan is részt vettek 2010 nyarán a párizsi Louvre-ban megrendezett 50 éves 

jubileumi konferencián. A legsikeresebb és egyben legszellemesebb előadást a lézerfizika 

megkérdőjelezhetetlen atyja, a 95 éves, kiváló szellemi és fizikai állapotban lévő Charles Townes tartotta. 

Talán nem felesleges azokról az úttörőkről is megemlékezni, akik szintén megérdemelték volna ezt a 

megtiszteltetést. 

A fizikusok leginkább A. Maimant, az első működő lézer elkészítőjét hiányolják a listáról. Őt magas amerikai 

kitüntetéssel kárpótolták, és a „Dicsőség csarnokában” is helyet kapott. Szovjet oldalon is hosszan lehetne 

sorolni a kiemelkedő egyéniségeket. V. Fabrikant lényegében már 1939-ben felismerte a lézerelvet, s az 50-es 

évek közepén majdnem elindult héliumlézere. Kollégáival ellentétben ő kihagyta a szinte mindenki által 

követett mézeriskolát, és a gázkisülések vizsgálata során jutott el a fényerősítő gondolatáig. 

Ugyancsak mellőzötté vált az a kutató is, akinek a közismert betűszót köszönhetjük. 

1.3. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

Gábor Dénes és a holográfia 

2. A lézerekről általában 

Az 1.2. lecke a lézer szó jelentése és hétköznapi alkalmazásainak ismertetése után a lézer alapvető működési 

elvét tárgyalja. Szó lesz még a főbb lézersugárforrás-típusokról, melyeket a későbbiekben részletezünk. 

A lézer különleges fényforrás, melynek nyalábja rendkívül rendezett, nagyon párhuzamos, kicsi a széttartása, és 

ezért lencsék segítségével nagyon kis területre fókuszálható. Van olyan lézer, amely nyalábjának olyan kicsi a 

széttartása, hogy a Földtől 380 ezer kilométerre lévő Holdra világítva a lézerfény foltja mindössze ötven méter 

átmérőjű lesz. A lézer másik lényeges tulajdonsága, hogy hullámvonulata elképesztően tökéletes. Elő lehet 

állítani olyan hullámvonulatot, amely tízszer hosszabb a Föld kerületénél, rajta a hullámok olyan sűrűek, hogy 

egy milliméteren belül ezer hullámvonulat van, és ezen a hosszú hullámvonulaton egyetlen hibás alakú 

hullámocskát se lehet találni. A lézerekkel mint tökéletes hullámokkal rendkívül pontos méréseket lehet 

végezni. A lézerrel vezérelt, úgynevezett atomórák például olyan pontosan működnek, hogy ha az atomórát 

Krisztus születésekor indították volna, akkor az mára még tízezred másodpercet sem késne vagy sietne. John L. 

Hall és Theodor W. Hänsch e fantasztikus mérési pontosság eléréséért és azért, hogy a kvantummechanika 

helyességét ilyen pontossággal kísérletileg is igazolták, kapták a 2005. évi fizikai Nobel-díjat. 

A lézer szó az angol LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – fényerősítés 

kényszerített fénykibocsátás útján) betűszóból származik, és egy nagy eszközcsalád közös működési elvére, az 

Albert Einstein által 1917-ben megjósolt kényszerített emisszióra utal. A lézerek a fizikai méret, a sugárzás 

hullámhossza, a teljesítmény, az előállítási költség és a felhasználhatóság tekintetében rendkívül különböznek. 

Például a félvezetőlézerek a mákszemnél is kisebbek lehetnek, míg a termonukleáris fúzió begyújtására épített 

lézerrendszer egy több futballpálya alapterületű, tízemeletes épületet tölt meg. A lézeres mutatópálcában vagy a 

DVD-lejátszóban lévő félvezetőlézer teljesítménye 1 milliwatt, azaz százszor kisebb, mint egy zseblámpaizzó 

teljesítménye, a termonukleáris fúzió begyújtására épített lézer impulzusának csúcsteljesítménye viszont több 

ezer terawatt (1 TW = 1 millió megawatt. Összehasonlításképpen a paksi erőmű teljesítménye 0,002 TW). 

Az iparban leginkább elterjedt lézerek 5 W (jelölőlézerek) – 6000 W (vágó-, hegesztőlézerek) teljesítményűek. 

melleklet/gabor_denes_es_a_holografia.docx
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A lézerek a mikrohullámú, az infravörös, a látható, az ultraibolya, a röntgen- és a gammatartományban, vagyis 

az elektromágneses hullámok teljes spektrumában képesek működni. A lézerek bonyolultságuk és előállítási 

költségeik tekintetében is nagyon különbözőek: a CD-lemezjátszóban lévő félvezetőlézer mindössze pár forintba 

kerül, az ipari alkalmazású lézerek többsége a 30.000–300.000 € ártartományban található. Az árskála költséges 

végén lévő Stratégiai Védelmi Kezdeményezés, vagyis az űrbe és levegőbe telepített lézeralapú rakétaelhárító 

rendszer előállítási költsége még az Egyesült Államok költségvetését is alaposan megterhelte, a hasonló szovjet 

védelmi lézerrendszer kifejlesztésének költsége pedig egyenesen megroppantotta a kommunista világrendszer 

amúgy is atrófiás gazdasági gerincét. 

A lézereket a mindennapi életben is széles körben használjuk. A CD- és DVD-lejátszó, az áruházi vonalkód-

leolvasó, a rendőrségi sebességmérő kamera, a lézernyomtató, a postai és internetvonalak többsége lézereket 

alkalmaz. Lézertechnikával állítják elő mindennapi használati tárgyaink egy részét is: a borotvapengét, a 

füstszűrős cigarettát, a számítógép-processzort, a perforált nyomtatópapírt, a mobiltelefon alkatrészeit, továbbá 

lehet lézerrel birkát nyírni, arcbőrt fiatalítani, vérösszetételt analizálni, fekélyes sebeket gyógyítani, 

szőrteleníteni és tetoválást eltávolítani. De használják a lézereket a sebészek, a szemészek, az építészek, a 

régészek, a gépészek, a zenészek, a fényképészek és a térképészek is. A leggyakoribb ipari alkalmazások a 

lézeres jelölés, a felületkezelés, a vágás és hegesztés. 

A lézernyalábbal mint különlegesen szabályos hullámvonulattal elképesztően pontosan mérhető a távolság, 

sebesség, rezgés, deformáció, hőmérséklet, felületi érdesség, keménység vagy akár a kémiai összetétel. A 

lézeres eljárások jelentősen gazdagítják a kísérletes természettudományok szinte minden ágának eszköztárát. A 

lézerek forradalmi változásokat hoztak a biológia számára oly fontos mikroszkópia számára is. 

A lézertechnikának a jövőben is fontos tudományos és technikai szerep jut majd. Az Einstein-féle gravitációs 

hullámok létét lézeres interferométerrel kívánják igazolni vagy cáfolni. Nagy erőket koncentrálnak kisméretű, 

olcsó lézeres részecskegyorsítók fejlesztésére. Változatlanul folyik a szinte korlátlan és környezetvédelmi 

szempontból tiszta energiaforrás reményével kecsegtető lézeres fúziós reaktor fejlesztése. A fotolitográfia, 

vagyis az elektronikai komponensek előállításának technológiája szintén lézereket használ. Az 

anyagtudományok, a nanotechnológia, a környezetvédelem, a hírszerzés, a terrorizmus elleni harc eszköztárában 

a lézereknek mindig fontos szerepük lesz. 

A modern haditechnikai eszközök hatékonyságát a lézertechnika ugrásszerűen növelte. Ennek elvileg akár 

örülhetnénk is, de mégsem tehetjük önfeledten, mert a gondolkodó ember emlékszik a rég- és közelmúlt 

történelmi példáira, amelyek azt igazolják, hogy a technikai fölény nem mindig jár együtt a politikai jó 

szándékkal. 

A magyar fizikusok jelentős sikereket értek el a lézerfizikai kutatásokban. Az első hazai lézert 1963-ban a 

KFKI-ban Bakos József, Csillag László, Kántor Zoltán és Varga Péter építették, ami szép teljesítmény volt az 

akkori titkolózós-embargós világban. (Az első lézerek egyikét e beköszöntő szerzője még középiskolás diákként 

látta, amikor a készüléket bemutatták a Középiskolai Matematika Lapok által szervezett fizikaszakkörön.) A 

hazai spektroszkópiai és optikai tudományos műhelyek érdeklődése természetesen azonnal a lézerek felé fordult. 

Kényes, mégis hálás feladat néhány személy és csoport máig ható tudományos teljesítményének kiemelése. 

Farkas Győző és csoportja a nagy intenzitású lézerterekben lejátszódó fotoeffektust tanulmányozta, és eredeti 

eljárást javasolt az attoszekundumos lézerimpulzusok előállítására, egy évtizeddel megelőzve ezzel az akkor 

még kételkedő, de ma már az ötletet magukénak valló nemzetközi versenytársakat. Bakos József, Csillag László 

és Jánossy Mihály csoportja a gázlézerfejlesztésben, a spektroszkópiában, a nemlineáris optikában, a 

plazmafizikában és az utóbbi időben a lézeres hűtés területén ért el kiemelkedő eredményeket. Bakos József jól 

képzett, tájékozott, igényes fizikus. Alapos, érdeklődő és kíváncsi természetéről személyesen is 

meggyőződhettem saját kandidátusi és nagydoktori értekezésem védése során. 

Szipőcs Róbert és Krausz Ferenc unikális, úgynevezett diszperziót kompenzáló tükröt talált fel. Ezeket a 

tükröket a világban működő több ezer femtoszekundumos lézerrendszerben alkalmazzák, használatuk nem 

kerülhető meg. A diszperziót kompenzáló tükröknek meghatározó szerepük volt, van és lesz az ultragyors 

lézertechnikában. A két kitűnő kutató útjai később szétváltak. Szipőcs Róbert sikeres magyarországi vállalkozó 

lett, lézerei számos hazai és külföldi laboratóriumban működnek, például Pécsett és az MTA Kísérleti 

Orvostudományi Kutatóintézetében, ahol segítségével egy nagy felbontású, pásztázó, többfotonos mikroszkóp 

továbbfejlesztését végzik. Krausz Ferenc a bécsi műegyetemen dolgozván híressé tette a korábban kevésbé 

ismert fizika tanszéket, majd a világ egyik legmagasabb presztízsű lézerfizikai intézetének, a garchingi Max-

Planck-Institut für Quantenoptik igazgatója lett. Az attoszekundumos lézerimpulzusok generálása és a rendkívül 
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erős lézerterek fizikájának területén elért eredményei olyan kiemelkedők, amilyeneket Nobel-díjjal szoktak 

jutalmazni. Ne feledjük, hogy Krausz Ferenc még csak 43 éves! 

A hazai lézerfizika többközpontú. A KFKI és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mellett erős 

csoportok alakultak ki a Szegedi Tudományegyetemen és a Szegedi Biológiai Központban. Szegedről 

elszármazott fizikusok Hebling János vezetésével megalapozták a Pécsi Tudományegyetemen a kísérletes 

lézerfizikai kutatásokat, amelyekhez a Janszky József köré csoportosuló, kivételes képességű fiatal elméleti 

kvantumoptikusok csatlakoztak. 

2.1. A LASER mint fizikai jelenség 

A „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” (fényerősítés a sugárzás indukált emissziójával) 

megkívánja a populációinverziót, az indukált emissziót, ill. ezek eredményeként a fényerősítést. A lézer 

működését a legegyszerűbben a szilárdtestlézerek példájával lehet megérteni; ilyen pl. a rubinlézer, amelyet 

elsőként fedeztek fel. A lézerek különféle egyéb típusai alapelvüket tekintve lényegében hasonlóak. 

Az aktív lézeranyagot rendszerint egy megfelelő hordozóanyag tartalmazza. A rubinlézer esetében az aktív 

anyag a króm, a hordozóanyag az alumínium-oxid. Az aktív (dopoló) anyag százalékaránya gyakran kritikus, és 

a szennyezések csökkenthetik vagy akár meg is gátolhatják a lézer működését. 

A hordozóanyaggal szemben támasztott követelmény az, hogy átlátszó legyen mind a gerjesztő sugárzás, mind 

pedig a lézersugárzás számára. Ezek hullámhossza gyakran egymástól távol esik. 

A hordozó rendszerint henger alakú. Bár a kisugárzott teljesítmény a lézer térfogatától függ, a pumpáló sugárzás 

csillapodása az átmérő növelésekor korlátozza az alkalmazható maximális átmérőt. A hosszúság ily módon 

nincs korlátozva. 

A szilárdtestlézerekben optikai gerjesztést (pumpálást) alkalmaznak egy vagy több villanócső segítségével. 

Ezeket egy fényvisszaverő üregben a lézerrúd tengelyének hosszirányában helyezik el. A villanócsőből kilépő 

fényenergiának csak kis része jut el a lézeranyag fluoreszkáló átmenetéig. A fény nagy része a lézeranyagban 

hőként oszlik szét. 

Az elnyelt energia egy része egy közbenső szinten tárolódik. Ha a pumpáló sugárzás elég erős, 

populációinverzió következik be, amelynek eredményeként ha egy foton kilép a közbenső szintről, vagyis fény 

sugárzódik ki, ez bizonyos valószínűséggel az indukált emisszió folyamata révén egy második átmenetet hoz 

létre. Ezt a további fotont az jellemzi, hogy a hullámhossza, energiája és fázisa ugyanolyan, mint az első fotoné. 

Mindegyik foton ismét új fotonok emisszióját képes indukálni. Impulzuslézernél e folyamat lavinahatást vált ki, 

és így a lézerműködést adó összes átmenet igen rövid időn belül megy végbe. Ahol a kimenet folytonos, ott a 

kimenő teljesítmény kisebb. A lézer tengelye mentén felépülő stimulált emisszió során kezdetben spontán 

átmenetek mennek végbe. Azoknak a fotonoknak van a legnagyobb úthosszuk a lézerközegben, amelyeknek 

sugárzási iránya a lézer geometriai hossztengelyébe esik. Ezeknél a legnagyobb annak valószínűsége, hogy 

további emissziót indukálnak. Ez a sugárzás a lézerrezonátor két végén levő tükrök segítségével erősödik 

tovább. 

Ha a lézerátmenetekből eredő fény a rúd végeiről ténylegesen minden irányba kisugárzódna, a sugárzás 

lavinaszerű felépülése nem volna lehetséges. (A fényáteresztés a hengeres falakon keresztül rendszerint kicsi, 

mivel a beesési szög általában nagyobb, mint a kritikus szög, és így teljes belső visszaverődés, totálreflexió lép 

fel.) A sugárzás lavinaszerű felépülését segíti tehát elő, ha tükröket helyeznek a rúd két végéhez. A végtükör 

mindent visszaver, a kilépőtükör pedig részlegesen; úgy, hogy a beeső fény egy része áteresztődik. 

A tükrök a lézerrúd optikai tengelyére merőlegesen vannak beállítva, és így csak a lézer tengelyébe eső fényt 

verik vissza, ill. bocsátják át. Ennek eredményeként a többinél jobb lehetőség van a lézer tengelyirányába 

emittált fény felépülésére: pozitív visszacsatolás jön létre, és a lézer tengelye mentén a sugárzás gyors, összegző 

felépülése következik be. A fény igen rövid időn belül (fénysebességgel) sokszor ide-oda haladhat a lézer 

tengelye mentén, ezért annak ellenére, hogy az egyes áthaladásoknál a kimeneti tükrön keresztül átbocsátott 

energiahányad igen kicsi, az áteresztett összenergia – még igen rövid idő alatt is – nagy lesz. 

Mivel visszacsatolás csak a lézeranyag tengelye mentén jön létre, kilépő fény nem sugárzódik szét minden 

irányba egyenletesen, hanem csupán egy irányban halad a lézer tengelye mentén, mint olyan kis divergenciájú, 

keskeny sugárnyaláb, amelynek széttartását a lézer optikája és geometriája határozza meg, ill. a kilépőablakon 

fellépő fényelhajlás korlátozza. 
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A lézerrudat és a tükröket lézerüregnek (rezonátornak) hívják. Mivel egy keskeny hullámhosszsáv erősítése 

hasonló egy rezonanciás áramkör viselkedéséhez, ezért oszcillátornak is nevezik. A lézerrúd a tükrökkel, a 

villanócsövekkel és a reflektorokkal együtt rendszerint szorosan összetartozó egységet alkot; ezt 

lézersugárforrásnak mondják. Ha tükröket nem alkalmaznak, akkor erősítőnek hívják; ezeket néha az 

előbbiekkel együtt, oszcillátor-erősítő konfigurációkban is alkalmazzák. 

Különféle geometriai megfontolások alapján – beleértve a tükrök görbületi sugarát, az üreg hosszát és átmérőjét 

– meghatározható a visszacsatolás foka, valamint az, hogy a lézer egyáltalán működhet-e. 

Azt a feltételt, amely meghatározza, hogy valamely geometriai sugár a rezonátorban ismételten visszaverődik-e, 

a következő összefüggés adja meg: 

 

ahol d a tükrök távolsága, R1 és R2 pedig a tükrök görbületi sugarai. 

A lézerrezonátornak arra a képességére, hogy a lézer működését lehetővé tegye, az optikai rezonátor ún. 

Fresnel-számának van hatása: 

 

ahol F a Fresnel-féle szám, ω1 és ω2 a sugárnyaláb rádiusza a rezonátortükröknél és d a tükrök távolsága. Ha F < 

1, akkor a rezonátorveszteségek nagyok, ha F > 2, akkor kicsik. 

 

1.2.1.1. ábra 
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1.2.1.2. ábra 

2.2. Lézersugárforrás-típusok 

Gázlézerek 

 

1.2.2.1. ábra 

Vegyi lézerek 

 

1.2.2.2. ábra 

Festéklézerek 

 

1.2.2.3. ábra 

Fémgőzlézerek 
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1.2.2.4. ábra 

Szilárdtestlézerek 
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1.2.2.5. ábra 

Félvezetőlézerek 
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1.2.2.6. ábra 

Egyéb lézerek 

 

1.2.2.7. ábra 

 

1.2.2.8. ábra 
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1.2.2.9. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Laser 

2.3. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

LASRAM 

3. A lézersugárforrások felépítése 

Az 1.3. lecke a lézersugárforrások felépítését ismerteti az alapvető típusonként eltérő felépítés és a főbb 

alkotóegységek bemutatásával. 

3.1. Gázlézerek 

A gázlézereket többféleképpen lehet csoportosítani. 

1. Felépítés szerint: 

zárt rendszerű, 

áramoltatott 

stb. 

2. Az alkalmazott gáz szerint: 

hélium-neon, 

szén-dioxid, 

argon 

stb. 

3. A gáz nyomása alapján: 

csökkentett nyomású, 

atmoszféranyomású, 

többszörös atmoszféranyomású. 

Jellegzetes gázlézer-rezonátort mutat be a következő ábra. 

 

1.3.1.1. ábra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Laser
melleklet/lasram.ppt
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A pumpáló forrás rendszerint elektromos kisülés, amely lehet közvetlen (egyenáram, nagyfrekvencia vagy 

rádiófrekvencia) vagy közvetett csatolású, elektródák nélkül (rádiófrekvencia). A kisülés a lézer tengelye 

mentén van, oldalt elhelyezett elektródapárok között. Izzó- vagy hidegkatódokat lehet alkalmazni, de rendszerint 

előnyben részesítik a hidegkatódokat, amelyek nem követelnek meg külön fűtést, és robusztusabbak, mint az 

izzókatódok. 

Nagyobb térfogatú gáz egyenletes gerjesztése és ennek megfelelően nagyobb teljesítmény érhető el a lézer 

optikai tengelyére merőleges kisüléssel. Keresztirányú (transzverzális) kisülés alkalmazható atom- és 

molekuláris lézerek gerjesztésére. Stabil, folyamatos kisülésre általában nincs lehetőség, így egyedi vagy 

ismételt impulzuskisülést alkalmaznak. 

A gerjesztés végezhető még elektronsugarakkal, kémiai reakciókkal és fúvókán keresztüli tágulásnál előálló 

hirtelen nyomásváltozás révén. 

A végablakokat Brewster-szögben helyezik a cső két végére. (Brewster-szögnek nevezzük azt az a beesési 

szöget, melynél a megtört és a visszavert fénysugár merőleges egymásra – lsd. 1.3.1.2. ábra) 

 

1.3.1.2. ábra 

A kilépő sugárzás azonban ilyenkor polarizált (polarizációról akkor beszélünk, amikor a sugárnyaláb összes 

rezgését egy síkra korlátozzuk), ami néhány esetben hátrányos. Az atom- és a molekuláris lézerközegek 

oldalfala rendszerint boroszilikát üvegből van, amelyet nagy teljesítményeken vízzel lehet hűteni. Az ionlézerek 

falához hőálló anyagokat használnak. 

3.2. Félvezetőlézerek 

A félvezetőlézereket többféleképpen lehet csoportosítani. 

1. Felépítés szerint: 

• dióda, 

• SEM dióda (Single Emitting Diode), 
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• CPM dióda (Combined Power Modules) 

• stb. 

2. Alkalmazási terület szerint: 

• SP (Side Pump) dióda, 

• EP (End Pump) dióda, 

• direkt dióda, 

• kábelcsatolt dióda, 

• önálló alkalmazás. 

 

1.3.2.1. ábra 

A félvezetőlézerek felépítését mutatja az 1.3.2.1. ábra. A fény emissziója az elektródák síkjára merőleges 

végfelületekről következik be. A párhuzamos véglapok közül az egyik párt a lehasítás után esetleg felcsiszolják, 

felfényezik vagy akár tükröző réteggel vonják be a reflexióképesség megnövelésére, míg a másik pár fel van 

durvítva a felületekről jövő reflexió elnyomására. 

3.3. Szilárdtestlézerek 
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1.3.3.1. ábra 

A szilárdtestlézerek aktív közege olyan szilárd befogadó anyag, amelyben a lézeranyag szét van szórva, amit 

optikai sugárzással gerjesztenek. A befogadó anyagnak nem szabad hátráltatnia a lézer működését, átlátszónak 

kell lennie a gerjesztő sugárzás számára, és jó termikus és optikai tulajdonságokkal kell rendelkeznie 

(hővezetés, hőkapacitás, átlátszóság, törésmutató stb.). Nagyszámú kristályos anyagot alkalmaztak már ilyen 

célra. 

A leggyakrabban alkalmazott szilárdtest-jelölőlézerek a már jól ismert, klasszikus felépítésű, impulzusüzemű 

Nd:YAG vagy Nd:YVO4 (Vanadát) lézerek. Azonban az ipari markírozástechnológiában megjelent egy új 

jelölőlézer, a fiber-jelölőlézer is, amely szintén impulzusüzemű szilárdtestlézer, de sokkal nagyobb hatásfokkal 

dolgozik, mint a klasszikus felépítésű Nd:YAG szilárdtestlézer. 

A fiberlézer szintén szilárdtestlézer, jelentősége miatt mégis érdemes külön megemlíteni. 

A fiberlézer élettartama és megbízhatósága jelentősen jobb, és egyszerű felépítésének köszönhetően a lézer 

teljes költsége kisebb az Nd:YAG rendszereknél. Fő előnye a markírozási alkalmazásokban a megbízhatóság és 

a hatékonyság. Az optikai üreget nem kell hangolni, következésképpen a lézer csak minimális karbantartást 

igényel. Nincs szükség rendszeres alkatrészcserékre, szemben a lámpapumpált lézerekkel. A fiberlézerek 20-

30%-os hatékonyságot is elérnek az Nd:YAG rendszerek 2-3%-ához képest. Ez a hatékonyság azt jelenti, hogy 

egy hasonló DPSS lézernél sokkal jobban alkalmazhatók, és kevesebb hűtést igényelnek. 

A lézerfényt egy másik, gerjesztő fény (pumpálás) által tudjuk létrehozni. A szilárdtestlézereket pl. lámpákkal 

vagy lézerdiódák fényével lehet gerjeszteni. Az Nd:YAG-lézerek hatásfoka meglehetősen alacsony 

(lámpapumpált: ~1-3%, lézerdióda-pumpált: <10%), ezért sokszor a néhányszor tíz watt teljesítményű lézert 

néhány tíz kilowattal kell gerjeszteni. Emiatt nagy mennyiségű hő keletkezik, így a folyamatos levegő- és/vagy 

vízhűtés elengedhetetlen. A fiberlézer által kibocsátott lézerfény hullámhossza többnyire 1062 nm. 

Az ipari fiberlézer a gyors fém, illetve áramköri lemez markírozásához, acél gravírozásához és műanyagok 

színváltozását okozó jelöléséhez használatos. Az 50 W teljesítményű fiberlézer alkalmas 1 mm 

lemezvastagságig különböző fémlemezek precíziós vágására is (pl. stent vágására). A fiberlézerek felhasználási 

köre igen széles: autó-, gyógyszer-, gyógyászatieszköz-, elektronikai ipar stb. A speciális lézerdiódának és az 

optikai szálnak köszönhetően a gerjesztés sokkal egyszerűbb, nincs szükség kalibrálásra, nincs eldobható 

alkatrész, és mérete sokkal kisebb a klasszikus felépítésű Nd:YAG rendszereknél. 

A leghatékonyabb és általánosságban elterjedt pumpálási módszer az elliptikus konfiguráció, ahol az ellipszis 

egyik tengelye mentén (fókuszvonalban) a lineáris pumpáló forrás van, a másik mentén a lézerrúd. A csatolás 

függ a fényforrás és a lézerrúd átmérőviszonyától, az ellipszis excentricitásától, a fél nagytengely hosszától és a 

fényforrás sugárzásának szögeloszlásától. A pumpáló forrás kimenetelének a lézerrúdhoz való hatékony 

csatolása érdekében mindkettőnek körülbelül ugyanolyan átmérőjűnek és hosszúságúnak kell lennie. A kimenő 

összteljesítmény megnövelésére alkalmaznak néha két vagy több ellipszisből álló reflektorokat is, amelyeknél a 

kettő közül az egyik fókuszvonal közös. A pumpáló források az egyes rész-ellipszisek nem közös 
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fókuszvonalában vannak, míg a lézerrúd a közös fókuszban helyezkedik el. Ezeknél az összetett rendszereknél 

azonban a csatolás hatékonysága kisebb, mint egyetlen ellipszis esetében. 

 

1.3.3.2. ábra 

3.4. Festéklézerek 

Sok szerves vegyület fluoreszcenciája igen erős, s ez alkalmassá teszi őket lézeranyagok céljára. Széles 

tartományban folyamatosan változtatható hullámhosszúságú, hangolható lézersugárzást lehet így kapni, nagy 

teljesítményekkel. 

Az ábrákon nitrogénlézeres és villanócsöves gerjesztésnél használt lézerrezonátorok láthatók. 

 

1.3.4.1. ábra 

 

1.3.4.2. ábra 
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A festéklézerek fontos jellegzetessége, hogy kimenő hullámhosszuk könnyen hangolható a rács, az etalon vagy 

az akusztooptikai szűrő segítségével a látható hullámhosszúság tartományának nagy részében. Pumpáló 

forrásként argonlézert alkalmazva folytonos lézerműködés valósítható meg a hangolható festéklézereknél a 0,55 

µm-től 0,65 µm-ig terjedő tartományban (a sárgászöldtől a halványpirosig). 

3.5. A lézer főbb alkotóegységei 

Reflektorok 

A polírozott fémeknek nagy a reflektivitásuk az infravörös hullámhosszokon, és ezért nagymértékben 

alkalmazzák őket felületi reflektorként. Alkalmaznak fémbevonatokat olyan polírozott hordozókon is (ezek más 

anyagból lehetnek, mint a bevonat), amelyek tulajdonságai jobban megfelelnek az optikai felfényezés 

(polírozás) céljára, és így nagyobb reflektivitást lehet velük elérni. 

Lencsék 

A lézerrendszerekben különböző lencséket alkalmaznak. Rendszerint szférikus (gömbi) felületű optikák 

kerülnek felhasználásra, és a konstrukció egyszerű, mivel a fény gyakran monokromatikus, a bemenő fénysugár 

divergenciája kicsi, és kis apertúrát lehet alkalmazni. 

A lencse középpontjától mért tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság között, vékony lencsék esetén, a 

geometriai optikából levezethető a következő egyszerű összefüggés: 

1/u + 1/v = 1/f 

A fenti képletben u a tárgytávolság, v a képtávolság, f a fókusztávolság, és az összes távolságot a lencse 

fősíkjától mérik. Párhuzamos sugárnyaláb esetén, vagyis amikor a tárgy a végtelenben van: 

1/v = 1/ f 

Az n törésmutatójú anyag görbülete és a fókusztávolság közötti kapcsolatot a következő összefüggés adja meg: 

1/f = (n – 1) (1/R1 – 1/R2), 

ahol R1 és R2 a görbületi sugarak. 

A fókusztávolság vastag lencse esetén: 

f = –R1 R2 / ((n – 1)(R1 – R2 – (n – 1) t/n). 

Itt t a lencse vastagsága, amely ha kicsi, akkor visszajutunk az előző egyenlethez. 

Fényvezetők 

A száloptika, amelyben átlátszó anyagból készült rugalmas szálat alkalmaznak, lehetővé teszi hajlékony 

fénycsatorna előállítását. Az áteresztés a szál tengelye mentén nagy, a kritikus szögnél nagyobb beesési szögek 

esetén a szál falain fellépő teljes belső reflexió miatt. Ha egy szálkötegben a szálak egymáshoz képest ugyanúgy 

helyezkednek el a kezdetnél és a végnél egyaránt, akkor kép is átvihető, ilyenkor a szálköteget koherensnek 

nevezik. Jelenleg ennek a technikának az alkalmazása a látható és a közeli infravörös hullámhosszúság 

tartományára korlátozódik, amelyekhez beszerezhető a megfelelő alacsony veszteségű átlátszó anyag. 

Maga az elemi optikai szál szennyezhető, pl. neodímiummal. A szál ekkor úgy is működhet, mint a lézer, 

megvilágítható spirális villanócsővel, vagy a lineáris villanócsövet körülvevő spirállá alakítható. A lézersugár 

hosszirányban vezetődik a szál további részében, amely nincs pumpálva, és amely 1,06 µm hullámhosszúságon 

átlátszó. Egyszálas optikai kábelen impulzus- és folytonos teljesítményt visznek át, melyet alkalmazni lehet 

precíziós sebészeti műszerként is. 

A megfelelő lézertípus, teljesítmény és sugártovábbítás kiválasztásának szempontjai: 

• megmunkálandó anyag (fém, műanyag stb.) 

• az alkalmazás típusa (hegesztés, vágás stb.) 
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• a megmunkálandó terület mérete (szkennerfej v. robot v. mindkettő) 

• elvárt ciklusidő 

Szilárdtestlézerek esetén: 

• fix kimenet, a munkadarabot mozgatjuk (ritka) 

• optikai kábel (akár 100 m hosszig) 

• szkennerfej 

• kombináció 

Gázlézerek esetén: 

• fix kimenet, a lézerforrást vagy a munkadarabot mozgatjuk 

• „repülő optika” – az x-y koordináták mentén mozgatunk tükröket 

• tükrös sugárvezető kar – csuklós csatlakozásoknál elhelyezett tükrök 

• szkennerfej 

Fény-anyag kölcsönhatás, optikai tulajdonságok: 

• lézersugár-hullámhossz [λ]: 266–10.600 nm 

• teljesítmény [P]: 5–10.000 W 

• sugárminőség [Q]: 0,3–500 mm*mrad 

A sugárvezető-rendszerek anyag-, energia- és jelfolyammal jellemezhetőek, irányító, vezető és átalakító 

funkciót látnak el. A kezdeti S0 és végső Sn apertúra jellemzői a rendszer konstrukciójának megfelelően 

alakíthatóak (1.3.5.1. és 1.3.5.2. ábra). 

 

1.3.5.1. ábra 
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1.3.5.2. ábra Forrás: http://www.vilaglex.hu/ 

Módusszinkronizáció, Q-kapcsolás 

A cél az, hogy egy folytonosan működő fényforrásból pikoszekundumos időtartamú impulzusokat állítsunk elő. 

Elvileg elegendő lenne egy gyors optikai vagy elektromos kapcsolóval a fénysugarat kapcsolgatni. Ilyen 

kapcsoló azonban a gyakorlatban nem létezik, vagy ha létezne is, az így előállított impulzusokban a fotonok 

száma nagyon kicsi lenne. Célszerűnek látszik, hogy a lézer által kibocsátott sugárzás fotonjait a kívánt 

impulzus időtartamára egy „csomagban” tömörítsük össze. Ennek nyilvánvaló módja, hogy rövid külső 

gerjesztő impulzust használunk. A gerjesztés a gyakorlatban szinte kizárólag elektromos, azonban az 

elektronikus megoldások nem kötődnek a lézerekhez, ezeket bármelyik spontán fényforrásnál is alkalmazni 

lehet. Léteznek azonban olyan impulzusrövidítési eljárások, melyek alapvetően a lézerek működéséhez 

kapcsolódnak: az ún. „Q-kapcsolás” és a módusszinkronizáció. 

A Q-kapcsolás olyan lézerek esetében alkalmazható eredményesen, amelyekben az erősítő, aktív közegben a 

populációinverzió élettartama viszonylag hosszú. Az alapötlet abban áll, hogy ezt a hosszú élettartamot 

kihasználva a populációinverziót (bizonyos energiaállapotokra nézve fordított eloszlás) jóval a lézerküszöb 

fölötti értékre növeljük, egy ideig meggátolva a lézer beindulását. Ha ezután hirtelen ismét lehetővé tesszük a 

lézer működését, a küszöbnél sokkal magasabb inverzió miatt gyorsabban fog a sugárzási tér felépülni, a normál 

impulzusoknál sokkal nagyobb intenzitású, ezért rövidebb időtartamú impulzust eredményezve. A lézerműködés 

fenti korlátozását és hirtelen elindítását a rezonátorveszteségek változtatásával, jósági tényezőjének (Q) 

kapcsolásával lehet elérni. A leggyakrabban – főként a szilárdtestlézereknél – alkalmazott módszerek közül az 

elektrooptikai elemek, esetleg forgó tükrök vagy prizmák aktív módon valósítják meg a Q-kapcsolást. Ez azt 

jelenti, hogy a gerjesztés megindulása után csak egy bizonyos idő elteltével teszik lehetővé az optikai 

visszacsatolás kialakulását, azaz a kis veszteségű rezonátor létrejöttét. A rezonátor megnövekedett jósági 

tényezője és a közben felépült nagy populációinverzió létrehozza a rövid impulzust, melynek tipikus időtartama 

szilárdtestlézerek esetén 10-20 ns, és teljesítménye akár MW is lehet (Wang 1963). 

A módusszinkronizációt rövid impulzusok keltésére olyan lézerekben alkalmazzák, ahol a lézerátmenetek 

sávszélessége relatíve nagy, tehát a rezonátorban egyszerre nagyszámú módus gerjeszthető. 

Aktív módusszinkronizáció 

Aktív módusszinkronizációnak azt nevezik, amikor a rezonátorüregben egy fényszaggatót működtetnek külső 

meghajtóval. Ez a fényszaggató csak 2L/c időnként nyitja ki a fényutat, egyébként zárva tartja, emiatt a lézer 

csak azt a hullámcsomagot (impulzust) erősíti, amely pontosan a nyitás pillanatában ér a szaggatóba. Ez pl. 

megvalósítható olyan kristállyal, amely feszültség hatására igen gyorsan megváltoztatja fényáteresztő 

képességét. Ha erre a kristályra olyan frekvenciájú váltakozó feszültségjelet kapcsolunk, amely pontosan 

megfelel a 2L/c ismétlési frekvenciának, akkor az éppen a módusszinkronizációhoz szükséges ütemben 

változtatja a rezonátorüreg erősítését. Ezt a módszert nevezik Q-kapcsolásnak. (A Q-kapcsolás nemcsak 2L/c 

ismétlési frekvenciájú, hanem annál sokkal ritkább impulzusok előállítására is alkalmazható.) 

Mechanikailag forgatott, sokoldalú, külső tükröző felületekkel rendelkező tükröket is alkalmaznak Q-

kapcsoláshoz. Azt az időpontot, amikor a tükör bekapcsolási helyzetbe kerül, szinkronizálják a lézert pumpáló 

impulzus emelkedési idejéhez, ami rubin esetében átlagosan 0,1-1 ms nagyságrendű. 1 µs-os kapcsolási idők is 

lehetségesek igen nagy gyakorisággal, széles hullámhosszúság-tartományban, beleértve a távoli infravörös 

tartományt is. Közvetlen meghajtás alkalmazható mintegy 600 1/s forgássebességig, és ez még hatékonyan 

növelhető a sokfelületű reflektorokkal. Ahol igen nagy sebességekre van szükség, ott a levegőmeghajtás előnyös 

a kisebb rezgés miatt. Ily módon 3600 1/s-ig terjedő forgási sebességeket lehet létrehozni. A mechanikai 

http://www.vilaglex.hu/
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működtetésű Q-kapcsolók széles hullámhosszúság-tartományban való felhasználásra alkalmasak megfelelő 

tükörbevonattal, beleértve a 10,6 µm-t is. A mechanikus Q-kapcsolóknak általában kisebb a járulékos 

veszteségük és jobb optikai minőség elérését teszik lehetővé, mint az egyéb Q-kapcsolási technikák. 

A módusszinkronizálás másik aktív módja a szinkronpumpálás. Ennek során egy meghajtó impulzuslézer 

pumpálja a szóban forgó lézert, ezért a meghajtott lézer erősítése csak akkor lépi túl a veszteségeket, amikor a 

meghajtó impulzus annak erősítő közegében kiváltja a populációinverziót. Ez az elrendezés azt eredményezi, 

hogy a meghajtott lézer (általában festéklézer) impulzusai sokkal rövidebbek lesznek, mint ha pl. Q-kapcsolással 

szinkronizálnánk. Nagyon fontos a két lézer rezonátorüregének pontos összehangolása, különben ez a módszer 

nem működik. Ez azt jelenti, hogy a meghajtott lézer hosszának egész számú többszöröse legyen a meghajtó 

lézer hossza. 

Passzív módusszinkronizáció 

Ha olyan modulátort helyezünk el a rezonátorban, amelyet maga a lézerben körüljáró fény vezérel, passzív 

módusszinkronizációs technikáról beszélünk. A jelenséget pl. a rezonátorüregben elhelyezett telíthető 

fényelnyelő festékkel lehet kiváltani. Ez a festék besugárzás nélkül színes, azaz erősen abszorbeál, a lézerfény 

abszorpciója során viszont átlátszóvá válik. Ha a festéken áthaladó fényimpulzus elegendően nagy intenzitású, 

akkor annak egy része telíti az abszorpciót, amitől a festék átlátszóvá válik, és átereszti az impulzust. A cella a 

lézerrúd és a külső tükrök között van elhelyezve, amint az a fenti ábrán látható. Ezek alkalmazását rubinlézerek 

esetén behatóan tanulmányozták, és ezeket 1,06 µm-en is alkalmazni lehet. A kielégítő működéshez a festéknek 

a lézer kimenő hullámhosszához közeli csúcsabszorpcióval kell rendelkeznie, és stabilnak kell lennie az 

alkalmazott energiákon. A kívánt optikai denzitás a festék koncentrációjának változtatásával állítható be. 

Magának a cellának képesnek kell lennie a lézerteljesítmény áteresztésére, és azoknak a felületeknek, 

amelyeken a sugárnyaláb áthalad, optikailag megmunkáltnak és rendszerint bevonatoltnak kell lenniük a 

reflexió csökkentése érdekében. A festék élettartama többnyire több száz lézerimpulzus, de tönkremehet, ha 

ultraibolya vagy kék fénynek van kitéve. A rubinhoz általában metanolban oldott kriptocianint alkalmaznak, de 

használnak más oldatokat is. 

Az abszorbeáló festék és az erősítő válaszidejétől függően kétféle működési módja van a passzívan 

módusszinkronizált lézereknek. 

Az egyik mód „ritka impulzusok” (angolul „burst mode”) előállítását teszi lehetővé. Ebben az esetben az erősítő 

magasabb energiaszintje hosszú, akár néhány száz mikroszekundum élettartamú. Ehhez képest a lézerimpulzus 

nagyon rövid idejű. A pumpáló villanófény hatására betöltődő magasabb energiaszint kezdetben spontán 

emisszióval elindít fotonokat, amelyek indukált emissziót kiváltva számos különböző fázisú lézerimpulzust 

hoznak létre a rezonátorüregben. Ezek a módusok különbözőképpen erősítődnek. Ha valamelyik közülük eléri 

azt az erősítést, amely képes telíteni a fényelnyelő festéket, akkor az azon sokkal kisebb veszteséggel halad át, 

mint a kisebb intenzitású módusok, ezért azoknál jobban erősödik, így nagyon hamar ez lesz az uralkodó 

impulzus, egészen addig, amíg annyira felerősödik, hogy az erősítő közeg anyagával erős nemlineáris optikai 

kölcsönhatás során időben szétesik, így az abszorbeálódó festéket nem tudja már terjedésével szinkronban 

modulálni. Ekkor a véletlen fluktuációkból újabb impulzus kiválasztására és felerősítésére nyílik lehetőség. A 

ritka impulzusú lézerek impulzusszélességét a fényelnyelő festék átlátszó gerjesztett állapotának élettartama 

korlátozza. A használatos festékek élettartama néhány pikoszekundum nagyságrendbe esik. Ezzel a módszerrel 

működik pl. a módusszinkronizált rubinlézer vagy a neodímium-üveg lézerek. Az impulzusok sűrűségét 

általában Q-kapcsolással szabályozzák. 

A másik módszer a folyamatos vagy kvázifolyamatos lézerek módusszinkronizálása. Ezekben a 

módusszinkronizált impulzusok sokkal rövidebbek, mint akár a fényelnyelő festék, akár az erősítő gerjesztett 

állapotának időtartama. Ilyen körülmények között jó közelítéssel hiperbolikus szinuszfüggvény profilú 

impulzusok alakulnak ki. Az impulzus két vége a rezonátorüregben megtett oda-vissza út során a veszteségek 

következtében gyengítődik, míg a csúcsa eközben erősödik, azaz ennek eredőjeként az impulzus szélessége 

csökken. Ennek az a feltétele, hogy az erősítő közeg magasabb energiaszintjének élettartama azonos 

nagyságrendű legyen, mint a rezonátorüregben az oda-vissza út megtételéhez szükséges idő (az ún. körülfutási 

idő), az abszorpció hatáskeresztmetszete pedig több mint kétszerese legyen az erősítés hatáskeresztmetszetének. 

Ilyen körülmények között a fényelnyelő festék hamarabb telítődik (és átlátszóvá válik), mint az erősítő. Az 

impulzus addig karcsúsodik és erősödik, ameddig fenn tudja tartani azt a feltételt, hogy a fényelnyelő festék 

előbb telítődik, mint amikorra az erősítő elveszíti gerjesztettségét. 

A folyadékok és festékek áteresztése a távoli infravörös hullámhosszúság-tartományban rossz, ezért gázokat 

alkalmaznak a passzív Q-kapcsoláshoz a CO2-lézer kimenő hullámhosszán; telítődő abszorbens gázokat 
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használnak festék helyett. Habár a festékcellák általában olcsók, egyszerűek és működésük is kielégítő, 

viselkedésük előre nem határozható meg és egy idő után megváltozhat. A regenerálódás sebessége is viszonylag 

lassú, és ez korlátozza a lehetséges maximális impulzusismétlési sebességet, a frekvenciát. 

Optikai modulátorok 

Különféle optikai modulátorokkal is megvalósítható Q-kapcsolás. Modulátorként Kerr-cella vagy 

kristálymodulátor használható, esetenként ultrahang-modulátort (Bragg-cella) is alkalmaznak. 

Kerr-cella 

Az átlátszó anyagok (pl. víz, benzol) elektromos térbe helyezve kettős törővé válnak (ez a Kerr-effektus, 

amelyet 1875-ben John Kerr angol fizikus fedezett fel). 

A polarizátort és az analizátort úgy állítják be, hogy rezgési síkjaik egymásra merőlegesek legyenek. Ekkor az 

ernyőre nem jut fény. Ha azonban a nitrobenzolt tartalmazó cellában elhelyezett két elektróda által alkotott 

síkkondenzátorra áramot kapcsolnak, a nitrobenzol anizotróppá, kettős törővé válik (a törésmutató az 

elektromos erőtér erővonalaival párhuzamos, ill. arra merőleges irányban eltérő lesz). A fény polarizációs síkját 

elliptikusan elfordítja, a cellára eső lineárisan polarizált monokromatikus fénysugár két egymásra merőleges 

polarizációs síkú összetevőre bomlik, és a Kerr-cellát elhagyó fény elliptikusan polarizálttá válik. Az analizátor 

a két összetevőt egy síkban egyesíti, és ezek egymással interferálnak. A sugarak fáziskülönbsége az elektródákra 

adott feszültség pillanatnyi értékétől függ, s ha ez a feszültség váltófeszültség, akkor az analizátort 

amplitúdómodulált fénysugár hagyja el. 

 

1.3.5.2. ábra Forrás: http://www.vilaglex.hu/ 

A lézerberendezésekben használt nagyfrekvenciás optikai modulátor egészen 109 Hz-ig modulálható. 

Pockels-cella 

Az 1893-ban Friedrich Pockels által felfedezett Pockels-effektus ugyancsak elektromos tér hatására fellépő 

kettős törés, azonban a Kerr-effektustól eltérő módon csak speciális szimmetriatulajdonságokkal rendelkező 

kristályokban fordul elő. 

A kristálymodulátor vagy más néven Pockels-cella kálium-dihidrogén-foszfát (KDP – KH2PO4) 

kristályhasábjainak a hosszirányra (tengelyirányra) merőleges lapjait párhuzamosra csiszolják és 

összeragasztják. Az egyes kristályhasábok optikailag sorba, villamosan párhuzamosan vannak kapcsolva a 

kristályra felvitt elektródák segítségével. Villamos erőtér hatására a kristály kettős törővé válik, a polarizált 

sugárnyaláb két összetevőre bomlik, melyek terjedési sebessége a kristályban különböző. A modulátorkristályt 

elhagyó két összetevő között a megtett úthosszal és a terjedési sebességek különbségével arányos 

fáziskülönbség lép fel. Az analizátoron keresztül már csak az azzal azonos polarizációsíkú összetevők lépnek ki, 

melyek interferálnak egymással. Így a moduláló váltófeszültség hatására periodikus fényteljesítmény-változás, 

amplitúdómoduláció jön létre. Nagy sebességű optikai zárként 2*108 Hz-ig modulálható. 

http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Viz.htm
http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Benzol.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/ElekTer.htm
http://www.vilaglex.hu/
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1.3.5.3. ábra Forrás: http://www.szgti.bmf.hu/ 

Az ammónium-dihidrogén-foszfát (NH4H2PO4), a lítium-niobát (LiNbO3) és a jódsav (HIO3) is alkalmazható a 

rubin- és neodímiumlézerek Q-kapcsolásához. Előnyeik a festékcellákkal szemben a kisebb késés az indítás és 

az áteresztés között, a reprodukálhatóság, a megbízhatóság és a könnyű kezelhetőség, viszont a festékcellákkal 

általában jobb koherenciahossz érhető el, mint a Pockels-cellákkal. 

Akusztooptikai moderátor (Bragg-cella) 

A Bragg-cellában ultrahang segítségével haladó sűrűséghullámokat hoznak létre. Mivel a cellában levő pl. 

tellur-dioxid-kristály (TeO1) törésmutatója sűrűségfüggő, a sűrűséghullámok egy optikai rácsot állítanak elő. A 

cellán áthaladó fény így diffrakciót szenved, vagyis megjelennek az elhajlási rendek. 

 

1.3.5.4. ábra Forrás: http://www.szgti.bmf.hu/ 

A fény modulációja a piezokristály be- és kikapcsolásával történik. A nulladrendet rendszerint kitakarják, és a 

diffraktált sugár a moduláció ütemében megjelenik, illetve eltűnik. A Crystal Technology 3225-ös modellje 

esetében az ultrahang frekvenciája 225 MHz, és 50 MHz-ig modulálható. 

A kvarcüvegek áteresztése és akusztooptikai tulajdonságai megfelelőek a neodímiumlézer Q-kapcsolásához 1,06 

µm hullámhosszúságon. Több kHz-es ismételt kapcsolási gyakoriság érhető el, ami vagy nagy 

csúcsteljesítmények előállítását teszi lehetővé alacsony ismétlődési gyakorisággal, vagy a folytonos üzemű 

teljesítményt megközelítő közepes teljesítmények előállítását nagy kapcsolási gyakorisággal (> 1 kHz). 3%-nál 

kisebb passzív veszteségek érhetők el „nyitott” állapotban, de 45%-nál nagyobbak „zárt” állapotban. A 

nyitvatartási idők 0,5 µs és 5 µs között vannak. 

Térbeli szűrők 

http://www.szgti.bmf.hu/
http://www.szgti.bmf.hu/
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A térbeli szűrő egy diafragma, amely igen kicsi is lehet, többnyire pontos beállítási lehetőséggel. A tűlyuk- 

(angolul „pinhole”) diafragma jó példa a térbeli szűrőre. Térbeli szűrőket el lehet helyezni a lézerrezonátorban 

azért, hogy a módusszerkezetet vagy a nyaláb alakját megváltoztassák. A lézeren kívül csak a sugárnyaláb 

alakjának megváltoztatására használhatók fel. Mindkét esetben a lézer kimenő teljesítményének csökkenése 

következik be, bár ez a rezonátoron belüli üzemelés esetén kisebb. 

Térbeli szűrők alkalmazhatók a nem kívántan magas rendszámú módusok eltávolítására a többmódusú lézerek 

kimenetéből. Ehhez rövid fókusztávolságú lencsét használnak, a szűrő ennek fókuszsíkjában van elhelyezve. A 

lyuk átmérőjétől függően, amely rendszerint kb. akkora, mint az adott lézerelrendezés diffrakció korlátozta 

sugárnyalábjának átmérője, a beeső fénysugárnak a szűrő és a lencse optikai tengelyével nem párhuzamos 

összetevői a lyukszűrőn kívülre fókuszálódnak. 

A szűrő után a sugárnyaláb újra kollimálható. 

Azért, hogy az alapmódus megcsonkítása a minimumra csökkenjen, a Gauss-sugárnyalábbal koaxiálisan 

elhelyezett, kör alakú lyuknak 1,7 ωo -nál nagyobb átmérővel kell rendelkeznie, ahol ωo az az átmérő, amelynél 

az intenzitás 1/e része a középponti intenzitásnak. Még előnyösebb 2 ωo-nál nagyobb lyukméret, hogy a 

csonkításból eredő teljesítményvesztés elhanyagolható legyen. Ahol az eloszlás nem Gauss-féle, ott az apertúrát 

ehhez hasonlóan kell arányosítani. 

Optikai gyengítők 

Sok alkalmazáshoz a lézerkimenet fix vagy szabályozható gyengítésére van szükség. A látható tartomány körül 

és kis teljesítménysűrűségeken szürke szűrők alkalmazhatók a sugárnyaláb abszorpciós gyengítésére. A szürke 

szűrőket rendszerint a következő összefüggés határozza meg: 

T = 10-D, 

ahol T az áteresztés és D az optikai denzitás. 

Nagyobb teljesítménysűrűségeken a kimenet egy részének reflexióval való gyengítése az előnyös. Kis 

gyengítési arányokat lehet elérni részleges reflexióval, ugyanolyan módon, mint a nyalábosztásnál. Fokozott 

gyengítés érhető el nyalábosztó lemezek sorozatával. Polarizált fény gyengítése széles tartományban 

változtatható a nyalábosztó forgatásával a beesési tengely körül. 

Detektorok és kaloriméterek 

Több módszer van a lézersugár teljesítményének és energiájának mérésére. A teljesítmény mérése közvetve is 

elvégezhető a sugárnyaláb intenzitásának megmérésével vagy közvetlenül kalorimetriával. Mindkét módszernek 

megvannak a maga korlátai. Sok gyakorlati esetben a kaloriméter alkalmazása talán nem olyan kényelmes, de a 

kapott eredmények gyakran megbízhatóbbak. 

A lézer kimenő teljesítménye közvetve mérhető olyan készülékek alkalmazásával, amelyek a fotoelektromos 

effektuson alapszanak. Példák erre a p-n diódák, amelyekben feszültséget vagy ellenállás-változást lehet fénnyel 

létrehozni, 10-8 s-nél kisebb válaszidővel. A fotodiódák spektrális érzékenysége nem egyenletes, ezért 

kalibrálásra van szükség meghatározott hullámhosszon történő alkalmazáshoz. A fotodiódák alkalmazása 

általában a 0,3 µm-től 1,1 µm-ig terjedő tartományra korlátozódik. Az elérhető pontosság a kalibrálástól függ, 

ami hosszabb időtartamok alatt megváltozhat. A kimenet rendszerint fel van erősítve, és forgótekercses 

mérőműszerrel vagy digitális kijelzővel mérik. Ha nagy teljesítményeket mérnek, akkor szükség lehet a 

lézersugár gyengítésére. 

Fotoelektron-sokszorozók alkalmazhatók igen alacsony sugárzási szintek meghatározására, azonban erősen 

nemlineáris spektrális érzékenységük és érzékenységüknek az aktív felületen való változása miatt rendszerint 

kalibrálásukra van szükség, és többnyire csak ott alkalmazzák őket, ahol igen nagy érzékenységet kell 

megkövetelni. Az a hullámhossztartomány, amelyben alkalmazásra kerülnek, a belső fényérzékeny bevonattól 

és az ablak anyagától függ, és kb. 0,15 µm-től 1,1 µm-ig terjedően változik. 10-9 s nagyságrendű, igen gyors 

válaszidők is lehetségesek. 

4. A lézersugár minősége 
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Az 1.4. leckében a lézersugár minőségét jellemző főbb tulajdonságokat, ezek mérésének lehetőségét, illetve 

jelentőségüket ismerjük meg. A lecke táblázatosan összefoglalja a legfontosabb lézersugár-minőségi értékeket. 

4.1. Működési hullámhossz 

A lézer kisugárzott fénye nem tökéletesen monokromatikus, de rendszerint sokkal kisebb a sávszélessége és 

emellett lényegesen nagyobb az intenzitása, mint amit termikus fényforrásokkal el lehet érni. A működési 

hullámhossz a részt vevő átmenetek energiakülönbségétől és az optikai üreg rezonancia-hullámhosszaitól függ. 

A semleges atom-, szilárdtest- és félvezetőlézerekben szerepet játszó elektronátmenetek a látható és a közeli 

infravörös tartományba eső kimeneteket eredményeznek, míg az ionlézerek működési hullámhossza a látható és 

a közeli ultraibolya tartományba esik. A kisebb energiájú molekuláris átmenetekből adódó kimenő hullámhossz 

általában a színkép középső és távoli infravörös tartományában van, és széles sávokra terjed ki. 

A működési hullámhossz a különböző lézerátmeneteknél gyakran egy vagy több keskeny hullámhosszsávra 

terjed ki, festéklézer esetén pedig egyetlen széles, folyamatos sáv hullámhosszának jellemzésére rendszerint egy 

karakterisztikus hullámhosszat használnak. A rezonátorhossz általában nagy a l0/2 értékhez képest, így a lézer 

számos hullámhosszon rezonálhat egy sávon belül, a lézerátmenetek sávszélességének megfelelően. A rezonátor 

hosszában (pl. a hőtágulás következtében) bekövetkező ingadozások változásokat okoznak a l0 értékében is. 

Gyakran lehetőség van igen keskeny hullámhosszsávok kiválasztására; néhány esetben igen kicsi, l/l0 < 10-8, 

vagy még ennél is kisebb relatív sávszélességet is el lehet érni. 

A legtöbb lézernél könnyen elérhető olyan viszonylag nagy, keskeny hullámhosszsávra összpontosuló kimeneti 

intenzitás, mely messze meghaladja az egyéb fényforrások intenzitását. Ez sok olyan lézeralkalmazás esetében 

fontos, ahol keskeny hullámhosszsávval dolgoznak, mint például a metrológiában, vagy ahol a háttérsugárzás 

kiküszöbölésére van szükség. A keskeny kimeneti hullámhosszsáv egyik fontos közvetett előnye az is, hogy 

kiküszöböli a kromatikus aberrációt a lézeres optikai rendszerekben. 

Megfelelő nemlineáris optikai anyagban a kimenő frekvenciát frekvenciaátalakítással meg lehet kétszerezni 

vagy négyszerezni a l0/2-nek vagy l0/4-nek megfelelően. Hasznos teljesítményeket lehet így elérni a látható 

tartományban a közeli infravörös tartományban működő lézerek kimenő frekvenciájának megkétszerezésével. 

Ultraibolya lézerfény állítható elő a látható tartományban működő lézerek kimenő frekvenciájának 

megkétszerezése vagy a közeli infravörös tartományban sugárzó lézerek kimenő frekvenciájának 

megnégyszerezése útján. 

ESETTANULMÁNY – He-Ne lézer hullámhosszának meghatározása tolómérővel 

A tolómérő a mm-es skálájával tulajdonképpen egy 1 mm rácsállandójú reflexiós rács. A bekarcolt jelek mentén 

a fény elhajlik, a szomszédos beosztásokon elhajlott fénynyalábok interferálnak egymással, és ha a beesési szög 

elég nagy (súrló beesést hozunk létre), akkor az ernyőn egy sorozat fénypöttyöt kapunk, a különböző rendű 

rácsképeket. Az ötlet, hogy a tolómérő felhasználható reflexiós rácsként, és tolómérővel ily módon nemcsak egy 

cső vagy valami munkadarab szélessége, hossza, hanem a fény hullámhossza is mérhető, annak ellenére, hogy a 

hullámhossz sokkal kisebb, mint a legfinomabb beosztás, a Trinity College Fizikai Intézetéből (Dublin, 

Írország) származik. 

Vizsgáljuk meg, mennyi az úthosszkülönbség két szomszédos beosztásról származó elhajlított hullám (a és b) 

között (1.4.1.1. ábra). 
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1.4.1.1. ábra 

Δs = CB – AD 

Ha adott az α beesési szög, akkor maximális erősítést azoknál a βm elhajlási szögeknél kapunk, melyekre az 

úthosszkülönbség a hullámhossz egész számú többszöröse: 

D (sinα – sinβm) = m λ , 

ahol a D, a rácsállandó esetünkben 1 mm. Az 1.4.1.2. ábrán látjuk a mérési elrendezést. 

 

1.4.1.2. ábra 

A tolómérő vízszintes helyzetű, és a lézert úgy állítjuk be, hogy a fénysugár, néhány fokos szöget képezve a 

vízszintessel, a mm skálára essen. A tolómérő kb. 2 m távolságban legyen a faltól, melyre egy mm-papírt 

erősítünk fel, és ezen beállítjuk az elhajlási képet. A tolómérőt eltávolítva megjelöljük az el nem térített 

lézersugár helyét az ernyőn (R). Visszatesszük a tolómérőt, és megjelöljük az elhajlási kép fényfoltjainak (P0, 

P1...P6) helyét (a foltok középpontját). A P0 pont, a legfényesebb fényfolt középpontja a nulladrendben 

elhajlított fénynyalábtól származik. A nulladrendben elhajlított nyaláb tulajdonképpen az egyszerű visszavert 

sugár, úgyhogy β0 = α. Az O pont az RP0 szakasz felezőpontja. Miután felvettük az elhajlási képet, 

mérőszalaggal megmérjük az O pont távolságát a tolómérőn látható fényfolt középpontjától. 

Ha a tolómérőn levő fényfolt távolsága a faltól L, és az m-edik rácskép magassága xm, akkor 

tg βm = L / xm. 

Meghatározzuk a βm-eket, és ábrázoljuk őket az m függvényében: 

sinβm = sin (arctg (L / xm) 

sinβm = sinα – m λ/D egy egyenest ad m függvényében, melynek meredeksége λ/D. λ-t a mérési pontokra 

illesztett egyenes meredekségéből határozzuk meg, grafikusan és a legkisebb négyzetek módszerével is. 

4.2. Divergencia 
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A hagyományos fényforrások többé-kevésbé egyenletesen sugároznak ki minden irányban, és az intenzitás a 

távolság négyzetével fordított arányban csökken. Ezért minden kísérlet párhuzamos sugárnyaláb előállítására – 

pl. lencsés vagy tükrös kollimátorral – csak részben lehet sikeres. A gyakorlatban használt fényforrások véges 

mérete miatt másutt is lesz fény, nem csak a kollimátor gyújtópontjában, és ezt a kollimátor a tengelyen kívülre 

irányítja. A divergencia másik forrása a fényelhajlás, amely bármely gyakorlati fókuszálórendszerben fellép az 

apertúrák szélein. A diffrakció következtében előálló divergencia korlátozza az apertúrák alkalmazását arra a 

célra, hogy a sugárnyalábot a kollimátor optikai tengelyével teljesen párhuzamos sugarakká szűkítsék. A 

fényforrás véges méretéből eredő effektusok viszonylagos nagysága és az apertúrák következtében előálló 

divergencia a rendszer geometriájától függően változik. 

A lézerben a nagy intenzitású tartomány rendszerint távol van a rezonátorüreg falainak geometriai határától és 

az apertúra széleitől (kilépőtükör). Mivel erősítésre van szükség, és ez sok energiaátmenetet követel meg az üreg 

hosszában, csupán a lézer optikai tengelyével nagymértékben párhuzamos fény lép ki. A széttartási szöget 

többnyire inkább a lézersugár különleges tulajdonságai szabják meg, mint a rendszer szélei. A divergencia alsó 

határát azonban a lézersugár saját diffrakciója szabja meg. A többmódusú lézerek divergenciája nagyobb, mint 

az egymódusú lézereké. 

ESETTANULMÁNY – A lézerfény divergenciájának mérése 

A lézerfény (kis) divergenciája, amely a sugárnyaláb (fél) nyílásszögének mértékével mérhető (nagyságrendje 

néhány milliradián; 1radián ~57,296fok; 360fok=2π radián), a lézersugárzás fontos jellemzője. A kis 

divergencia lehetővé teszi, hogy az optikai alkatrészek méretét jelentősen csökkentsék a hagyományos 

fényforrások esetén szükséges méretekhez képest, és a sugárnyaláb intenzitása még nagy távolságokra is 

könnyen észlelhető; ez igen fontos az olyan alkalmazások esetén, mint pl. a földmérés, távolságmérés, 

környezetszennyezési mérések vagy a hírközlés. 

A sugárnyaláb divergenciáját többnyire a divergáló sugárnyaláb által bezárt félszöggel mérik. A sugárnyaláb 

divergenciája csökkenthető a nyaláb kiszélesítése, kollimációja útján. A széttartás a sugárnyaláb átmérőjével 

fordított arányban csökken. 

A divergencia a lézertükröktől is függ: a gömbtükrök nagyobb divergenciát idéznek elő a lézersugárban, mint a 

síktükrök. 

A lézernyaláb rádiuszát rendszerint azon pontok közötti távolság felével mérik, amelyeknél az amplitúdó 1/e 

(0,368) része, az intenzitás (teljesítménysűrűség) 1/e2 (0,135) része a középponti értéknek. Gauss-féle eloszlás 

esetére, ahol az amplitúdót az A = Aoe(–ω2 / ω0
2), az intenzitást az Ő = Ő0e(–2ω2 / ω0

2) összefüggések adják meg. 

Ao és Őo a csúcsamplitúdó, ill. intenzitás a sugárnyaláb középpontjában, ωo a nyalábrádiusz az ablaknál. A 

nyalábrádiuszra alkalmanként más mértéket is alkalmaznak. 

A sík kimenőablakkal rendelkező lézer diffrakció korlátozta sugárnyalábjának divergenciáját oly módon lehet 

kiszámítani, ha azt úgy tekintjük, mint nulla tárgytávolságú és végtelen fókusztávolságú lencsét. Ez esetben 

 

ahol ω a nyalábrádiusz, a lézerablaktól d távolságban. 

4.3. Polarizáció 

Az elektromágneses sugárzás, így a fénysugár viselkedése is a fény terjedési irányára merőleges, egymással 

derékszöget alkotó elektromos és mágneses rezgések fogalmával írható le. E sugarat síkban polárosnak nevezik, 

mivel az elektromos rezgés csupán egy síkban történik. Különböző irányú polarizációs síkokkal rendelkező 

sugarak szuperponálásával véletlen polarizációjú sugárnyaláb keletkezhet. Akkor viszont, ha a polarizáció 

iránya rendezett, bonyolultabb polarizációs alakzatokat kaphatunk, mint pl. az elliptikus vagy a cirkuláris 

polarizációt. 

A lézersugárforrás kimenete lehet polarizált vagy nem polarizált. A polarizált fény hasznos néhány 

lézeralkalmazás esetén, különösen ott, ahol a kimenet modulált, vagy ahol a lézert kettős törésű optikai 

anyagokkal együttesen alkalmazzák. Megfelelő polarizáló anyagok felhasználásával a nem polarizált 
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lézersugárból is létre lehet hozni polarizált sugárnyalábot, ez azonban együtt jár a kimeneti fényintenzitás 

csökkenésével. 

4.4. Kimenő teljesítmény 

A lézer kimenete lehet folytonos, amelyet rendszerint CW-vel jelölnek (CW = continuous wave, magyarul: 

folyamatos hullám), vagy pedig impulzusos (pulzált). Ami látszólag egyetlen impulzus, arról behatóbb vizsgálat 

esetén kiderülhet, hogy sokkal rövidebb időtartamú impulzusok egész sorozatából áll. Az impulzusüzemmódnál 

a kisugárzott fény egyetlen impulzustól az ismétlődő impulzusok sorozatáig változhat. Ez utóbbi adja a 

kvázifolytonos üzemmódot (szemben a valódi folytonos üzemmóddal). 

A teljesítmény wattban fejezhető ki, és az impulzus időtartama igen rövid is lehet. A kimenő teljesítmény ezért 

nagyon nagy, több megawatt nagyságrendű is lehet, habár az összenergia az impulzusokban joule-okban 

kifejezve igen kicsi lehet. Pl. az 1 nanoszekundumos (10-9 s) időtartamú és 1 millijoule (10 -3 J) összenergiájú 

kimenő impulzus 1 megawatt (1 MW) teljesítménynek felel meg. 

A kimenő teljesítmény nagyságát (mind folytonos, mind pulzált üzemmódban) különböző tényezők 

szabályozzák, beleértve a lézerátmenetet, a gerjesztés módját és erősségét, a fényerősítő közeg átmérőjét és 

hosszát, valamint azt a sebességet, amellyel a hő disszipálódni tud a lézeranyagban, ill. a pumpáló forrásban. 

Más szemszögből a kimenő teljesítmény függ a rezonátor teljes erősítésétől, ami viszont a pumpálás 

intenzitásától, az abszorpciós veszteségektől, a kimeneti tükör reflexiójától és egyéb rezonátorparaméterektől 

függ. 

4.5. Teljesítménystabilitás 

A kimenő teljesítmény stabilitása az amplitúdó reprodukálhatóságát és az impulzuslézerek kimenetének időbeli 

lefutását illetően gyakran igen fontos. Ezt részben megszabja a tápegység- és az impulzusindítás módja, vagyis 

hogy a villanócsövekbe vagy a lézerelektródokba betáplált energia mennyire azonos mindegyik impulzusnál. A 

lézeranyag hőmérsékletében bekövetkező emelkedés megváltoztatja az energiaszintek relatív populációját. A 

rezonátor tágulása változásokat idéz elő a módusszerkezetben és a hullámhosszban, valamint az optika 

elállítódását okozza (termikus lencsézés). Mindez befolyással van a stabilitásra. A villanócsövek és folytonos 

üzemű kisülési csövek lassú elhasználódása, az elektród anyagának porlódása és a gázszivárgások a 

gázlézerekben szintén befolyást gyakorolnak a lézer kimenő teljesítményének reprodukálhatóságára. 

4.6. A lézersugárforrások minősége 
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1.4.6.1. ábra 
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1.4.6.2. ábra 
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1.4.6.3. ábra 

A lézeres megmunkálás előnyei: 

Vágásnál: 

• nincs mechanikus igénybevétel 

• nagy pozicionálási pontosság 

• nagy megmunkálási sebesség 
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• csekély termikus zóna 

• a geometria bonyolultsága nem csökkenti a termelékenységet 

• jó felületi minőség 

Hegesztésnél: 

• kitűnő minőségű, keskeny varratok 

• csekély a megolvasztott zóna 

• nagy hegesztési sebesség 

• minimális maradó feszültségek 

• óriási energiasűrűség 

• változó geometria esetén változó behatolási mélység 

Hőkezelésnél: 

• átlagosan ötszörös kopásállóság, élettartam-növelés érhető el 

• dinamikus hőterhelések valósíthatók meg 

• nagy korrózióállóság érhető el kérgesítéssel, felületkeményítéssel 

• kompozitrétegek állíthatók elő 

• kitűnő felületi érdesség 

Markírozásnál: 

• nincs mechanikus igénybevétel 

• szabályozható mélység 

• tetszőleges ábrák, számok, feliratok 

• az áruk kész állapotban feliratozhatók 

• tartós, pontos, esztétikus 

Gazdaságossági szempontok: 

• magasabb minőség 

• jelentősen nő a termelékenység 

• csökken az anyag- és feldolgozási költség 

• minimális hulladék keletkezik 

• utólagos megmunkálás nem szükséges 

• automatizált gyártósorba integrálható 

• megbízható minőségellenőrzés 

• rugalmasan kihasználható perifériák 

4.7. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 
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Melyik hullámhossz? 

melleklet/melyik_hullamhossz.pdf


   

 36  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

Holográfia 

A holográfiát az Amerikában dolgozó magyar származású brit állampolgár, Gábor Dénes találta fel 1947-ben. 

Felismerte, hogy a tökéletes leképezéshez a tárgyról visszavert hullámok valamennyi információját fel kell 

használni. Nemcsak a hullámintenzitást – mint azt a hagyományos eszközök teszik –, hanem a hullám fázisát és 

amplitúdóját is. Ezzel a képek rögzítésének egy olyan módját fedezte fel, amely több információ visszaadását 

tette lehetővé, mint bármelyik addig ismert eljárás. Mivel ennek révén – látszólag – minden információt tárolni 

lehet, Gábor Dénes az eljárást holográfiának nevezte el, két görög szóval, amelyek annyit jelentenek, hogy 

„egész”, „teljes” és „írás”, „irat”. 

Maser – Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

Erősítő csak úgy készíthető, ha az elemi források (atomok, molekulák) közül több van gerjesztett, mint 

alapállapotban (ezt ma populációinverziónak hívjuk). Akkori fogalmakkal: negatív lesz a hőmérséklet, ami 

megváltoztatja az alfa (fényabszorpció) előjelét. Lehetőséget teremt a negatív abszorpcióra, az erősítésre. 1953-

ban Townesék az eredetileg termikus egyensúlyban lévő ammóniamolekula-sugárból geometriailag ki tudták 

válogatni a két energianívójú molekulák közül az éppen a felső, gerjesztett állapotban lévő részecskéket. 

Amikor ezeket jól hangolt üregrezonátorba vezették, az 1,24 cm-es hullámhosszon beindult az ammóniamézer. 

Laser – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

Maiman mesterséges rubinkristályt helyezett két tükör közé – a gyakorlatban úgy, hogy a rúd merőlegesre 

csiszolt végeit beezüstözték –, és a rudat villanólámpával gerjesztette. Azt vette észre, hogy a kibocsátott fény 

spektrumában az egyik vonal (szín) kierősödött, sokszorosára nőtt az intenzitása egy másik közeli vonalhoz 

képest. Ez a fizikusok számára egyértelmű jele volt a ma már lézernek nevezett folyamatnak. 

Aktív lézeranyag 

Az aktív lézeranyagot rendszerint egy megfelelő hordozóanyag tartalmazza. A rubinlézer esetében az aktív 

anyag a króm, a hordozóanyag az alumínium-oxid. Az aktív (dopoló) anyag százalékaránya gyakran kritikus, és 

a szennyezések csökkenthetik vagy akár meg is gátolhatják a lézer működését. 

Hordozóanyag 

A hordozóanyaggal szemben támasztott követelmény az, hogy átlátszó legyen mind a gerjesztő sugárzás, mind 

pedig a lézersugárzás számára. Ezek hullámhossza gyakran egymástól távol esik. A hordozó rendszerint henger 

alakú. Bár a kisugárzott teljesítmény a lézer térfogatától függ, a pumpáló sugárzás csillapodása az átmérő 

növelésekor korlátozza az alkalmazható maximális átmérőt. A hosszúság ily módon nincs korlátozva. 

Gerjesztés 

A szilárdtestlézerekben optikai gerjesztést (pumpálást) alkalmaznak egy vagy több villanócső segítségével. 

Ezeket egy fényvisszaverő üregben a lézerrúd tengelyének hosszirányában helyezik el. A villanócsőből kilépő 

fényenergiának csak kis része jut el a lézeranyag fluoreszkáló átmenetéig. A fény nagy része a lézeranyagban 

hőként oszlik szét. 

Az elnyelt energia egy része egy közbenső szinten tárolódik. Ha a pumpáló sugárzás elég erős, 

populációinverzió következik be, amelynek eredményeként ha egy foton kilép a közbenső szintről, vagyis fény 

sugárzódik ki, ez bizonyos valószínűséggel az indukált emisszió folyamata révén egy második átmenetet hoz 

létre. Ezt a további fotont az jellemzi, hogy a hullámhossza, energiája és fázisa ugyanolyan, mint az első fotoné. 

Mindegyik foton ismét új fotonok emisszióját képes indukálni. Impulzuslézernél e folyamat lavinahatást vált ki, 

és így a lézerműködést adó összes átmenet igen rövid időn belül megy végbe. Ahol a kimenet folytonos, ott a 

kimenő teljesítmény kisebb; itt egy olyan telítési állapot áll be, amelynél a lézerátmeneten történő kisugárzás 

mértéke egyenlő a gerjesztő forrásból jövő energiabemenettel. 

Q-kapcsolás 

A Q-kapcsolókat nagymértékben alkalmazzák az olyan lézerrendszerekben, ahol nagy csúcsteljesítményű 

kimenő impulzusokra van szükség. Q-kapcsolású üzemmódban kezdetben a lézerközeg visszacsatolás nélkül 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gábor_Dénes_(fizikus)
http://hu.wikipedia.org/wiki/1947
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pumpálódik, ugyanis megakadályozzák a végtükrök egyikéről a reflexiót, s ennek következtében a felső 

lézerszint erősen benépesül. Különféle módszerek alkalmazásával, mechanikai mozgással, elektrooptikai és 

akusztooptikai eszközökkel vagy festékcellával a végtükör számára hirtelen lehetővé teszik a reflexiót. A 

hirtelen alkalmazott visszacsatolás a tükörről a gerjesztett szint gyors kiürülését idézi elő, nagy 

csúcsteljesítményű, gyors felfutási idejű kimenő impulzusokat eredményezve. 

Térbeli szűrő 

Térbeli szűrőket el lehet helyezni a lézerrezonátorban azért, hogy a módusszerkezetet vagy a nyaláb alakját 

megváltoztassák. A lézeren kívül csak a sugárnyaláb alakjának a megváltoztatására használhatók fel. Mindkét 

esetben a lézer kimenő teljesítményének csökkenése következik be, bár ez a rezonátoron belüli üzemelés esetén 

kisebb. Térbeli szűrők alkalmazhatók a nem kívánt magas rendszámú módusok eltávolítására is a többmódusú 

lézerek kimenetéből. 

Optikai gyengítő 

Sok alkalmazáshoz a lézerkimenet fix vagy szabályozható gyengítésére van szükség. A látható tartomány körül 

és kis teljesítménysűrűségeken szürke szűrők alkalmazhatók a sugárnyaláb abszorpciós gyengítésére. Nagyobb 

teljesítménysűrűségeken a kimenet egy részének reflexióval való gyengítése az előnyös. Kis gyengítési 

arányokat lehet elérni részleges reflexióval, ugyanolyan módon, mint a nyalábosztásnál. Fokozott gyengítés 

érhető el nyalábosztó lemezek sorozatával. Polarizált fény gyengítése széles tartományban változtatható a 

nyalábosztó forgatásával a beesési tengely körül. 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

AILU, United Kingdom.  http://www.ailu.org.uk . 

ELI, Germany.  http://www.eli-online.org . 

IREPA, France.  http://www.irepa-laser.com . 

LASER FOCUS WORLD.  http://www.optoiq.com/index.html . 

LASERNET, Germany.  http://www.lasernet-europe.de . 

NORLAS, Norway.  http://www.norlas.com . 

OptecNet Deutschland, Germany.  http://www.optecnet.de . 

ROFIN, Germany.  http://www.rofin.com . 

VELI, Belgium.  http://www.veli.net . 

WLT, Germany.  http://www.wlt.de . 

http://www.ailu.org.uk/
http://www.eli-online.org/
http://www.irepa-laser.com/
http://www.optoiq.com/index.html
http://www.lasernet-europe.de/
http://www.norlas.com/
http://www.optecnet.de/
http://www.rofin.com/
http://www.veli.net/
http://www.wlt.de/
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2. fejezet - Lézersugárforrások I. 

A 2. modulban a legfontosabb gázlézerek lézersugárforrásainak részletes ismertetése következik. Az egyes 

típusok felépítése és működési elvének szemléletes bemutatása mellett szó lesz alkalmazási lehetőségeikről is. 

1. Gázlézerek 

Igen sok gázban mutattak ki lézerműködést. Ezekből több lett kereskedelmi cikk, mint a szilárdtestlézer-

anyagokból, aminek oka a kimenő paraméterek nagyobb változatossága. A kapható legfontosabb gázlézerek a 

hélium-neon, az argonion- és a CO2-lézerek; ezek mindegyikét már tanulmányozták, és széles körben 

alkalmazták ipari célokra. A következőkben ezekkel a lézerekkel ismerkedünk meg. 

1.1. A gázlézerek felépítése 

A pumpáló forrás rendszerint elektromos kisülés, amely lehet közvetlen vagy közvetett csatolású. A kisülés a 

lézer tengelye mentén van. Nagyobb térfogatú gáz egyenletes gerjesztése és ennek megfelelően nagyobb 

teljesítmény érhető el a lézer optikai tengelyére keresztirányú kisüléssel. Keresztirányú (transzverzális) kisülés 

alkalmazható atom- és molekuláris lézerek gerjesztésére. Stabil folyamatos kisülésre általában nincs lehetőség, 

így egyedi vagy ismételt impulzuskisülést alkalmaznak. 

A gerjesztés elérhető még elektronsugarakkal, kémiai reakciókkal és fúvókán keresztüli tágulásnál előálló 

hirtelen nyomásváltozás révén. 

A végablakokat Brewster-szögben helyezik a cső két végére. A kilépő sugárzás ilyenkor polarizált, ami néhány 

esetben hátrányos. Az atom- és a molekuláris lézerközegek oldalfala rendszerint boroszilikát üvegből van, 

amelyet nagy teljesítményeken vízzel lehet hűteni. Az ionlézerek falához hőálló anyagokat használnak. 

1.2. A gázlézerek működése 

A legtöbb gázlézert lézerüregen belüli elektromos kisülés gerjeszti. Az elektromos kisüléseket a külső 

paraméterek széles skálája befolyásolja, de elsősorban a gáz minőségétől, a gáznyomástól és az áramtól 

függnek. 

A folyamatos üzemű gázlézer rendszerint egyenirányított váltóárammal vagy nagyfrekvenciás gerjesztéssel 

működik. Alacsony teljesítményeken egyenirányított egyfázisú váltóáramot használnak, de nagy 

teljesítményeken háromfázisú egyenirányítás is alkalmazható. A rádiófrekvenciás tápegység elektródamentes 

működést tesz lehetővé a gáz induktív gerjesztése révén, de drágább, mint az egyenáramú, ezért csak indokolt 

esetben alkalmazzák. Az impulzusgázlézerekben a villanócsövekéhez hasonló tápegységet használnak. Nagy 

ismétlődési frekvenciájú impulzuskisüléseket a keresztkisüléses lézerek néhány típusához is alkalmaznak. 

A maximális tápfeszültségnek elégnek kell lennie a kezdeti átütés előidézésére az elektródák között. Stabil 

működéshez a kisülésen eső feszültség rendszerint a nyitott áramköri feszültség fele. Másik megoldásként egy 

külön nagyfeszültségű gyújtó is alkalmazható a kisülés beindítására. 

A gázlézerek kimenő teljesítményének modulációja megvalósítható a tápegység kimenetének változtatásával, 

bár lehet, hogy a lézer válasza nem lesz lineáris. Telíthető reaktorok a teljesítménytranszformátor bemenő 

oldalán vagy tirisztoros szabályozás akár az egyenirányítók bemenetelénél, akár pedig azok helyett, lehetővé 

teszik a modulációt kis frekvenciákon. Nagyobb frekvenciákon elektroncsöveket vagy nagy teljesítményű 

tranzisztorokat lehet moduláció céljára alkalmazni. 

1.3. Fontosabb gázlézerek 

Három fő gázlézer-átmeneti mechanizmus van: 

1. elektronátmenetek semleges atomokban 

2. elektronátmenetek ionokban 

3. vibrációs átmenetek molekuláris gázokban 
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Az e folyamatokat alkalmazó lézerek működési módja és felépítése gyakran hasonló. 

 

2.1.3.1. ábra 

1.4. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

Lasram tevékenységek 

2. Hélium-neon, hélium-kadmium gázlézer 

A 2.2. lecke a hélium-neon és a hélium-kadmium lézerek felépítését, működési elvét és alkalmazási lehetőségeit 

mutatja be. 

2.1. Hélium-neon gázlézer 

A hélium-neon lézer jellegzetesen semlegesatom-típusú lézer, amelyben a lézerműködés elektronátmenetekből 

ered. Jóllehet a leggyakrabban használt hélium-neon lézerátmenet hullámhossza 0,6328µm, más 

hullámhosszakon is létrejön a lézerműködés egy széles tartományban, elsősorban a közeli infravörösben. Ezek 

közül a 2.2.1.1. táblázat mutat be néhányat az elérhető hozzávetőleges kimenő teljesítményekkel, 25mW-os 

maximális kimenetet feltételezve 0,6328µm-en. 

melleklet/lasram_tevekenysegek.ppt
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2.2.1.1. ábra 

A hélium-neon lézert rendszerint izzókatódos vagy alumínium, ill. cirkónium hidegkatódos folyamatos axiális 

kisüléssel gerjesztik, bár alkalmaztak már impulzuskisülést, indukciós csatolású rádiófrekvenciás és 

keresztirányú kisülést is. 

Gyakran használnak külső tükröket Brewster-szögben álló csőablakokkal. 0,6328 µm-en folyamatos üzemben 

maximálisan néhány száz milliwatt érhető el, mintegy 0,003 százalékos összhatásfok mellett. A divergencia 

(félszög) egymódusú üzemben kisebb lehet, mint 1mrad. Impulzusüzemben 1W-ig terjedő impulzus-

csúcsteljesítmény érhető el. Az egymódusú üzem könnyen biztosítható, és nagy spektrális tisztaságot, valamint 

1m-t meghaladó koherenciahosszat lehet elérni. 

A hélium-neon lézer kimenő hullámhosszának nagy pontosságú stabilizációja a Lamb-effektus felhasználásával 

valósítható meg, ami olyan hullámhossznak felel meg, amelynél az intenzitás egy minimumon halad keresztül. 

Az effektus könnyen megfigyelhető az egymódusú hélium-neon lézereknél, de nem csak rájuk jellemző. Azt a 

hullámhosszt, amelynél az intenzitásnak minimuma van, pontosan és ismételten ki lehet választani a rezonátor 

hosszának változtatásával, piezoelektromos transzlátort alkalmazva a végtükörnél. Ezt nagy pontosságú 

hullámhosszmérésre, ill. stabilizálásra lehet felhasználni. 
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1.2.1.2. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Laser 

A hélium-neon lézer a fejlődés előrehaladott fokán áll. Kapható hordozható kivitelben, nem műszaki 

személyzetnek számító felhasználók számára is. 2mW alatti teljesítmény rendszerint elég a földmérési, 

meteorológiai alkalmazásokhoz; ez a szemre még általában veszélytelen, ill. mérsékelten veszélyes. 

Felhasználási területei 

Interferenciamérés, holográfia, spektroszkópia, vonalkódszkennelés, igazítás, optikai bemutatók, mechanikai 

felülvizsgálat, optikai felületek minősítése, színképelemzés, diffrakciós mérések, elektro-magnetooptikai 

mérések, akusztooptika, holográfia, biológiai objektumok besugárzása, akupunktúrás kezelés, biostimuláció, 

fotodinamikus terápia. 

2.2. Hélium-kadmium gázlézer 

Lézerműködést megfigyeltek különböző fémgőzökben, így a kadmium, a szelén, a réz és a cink gőzében is. 

Ezek közül legnagyobb mértékben a hélium-kadmium lézert fejlesztették. A hélium-kadmium fémgőzlézer 

kimenő folyamatos teljesítménye 10mW nagyságrendű 0,325µm-en, és 50 mW nagyságrendű 0,442µm-en, a 

spektrum ibolyántúli és kék szélén. A gerjesztés nagyfeszültségű egyenáramú gázkisüléssel történik, mintegy 

0,05 százalékos összhatásfokkal. 

A hélium-kadmium lézer felépítése hasonló a hélium-neon lézeréhez, azzal a különbséggel, hogy itt egy Cd-

tartály és lecsapató tágulat van. A kadmium a fűtött tartályból származik, az egyenáramú kisülési csőben 

elektromos töltésénél fogva a katód felé vándorol, és ott kondenzálódik. Ez a vándorlás meg is fordítható, ha 

szimmetrikus rendszert alkalmaznak és az elektródák polaritását átváltják. Egy másik megoldásban 

kiküszöbölhető a kadmium elgőzölögtetésére szolgáló kályha, mégpedig oly módon, hogy szegmentált csövet 

alkalmaznak, amely üzemelés alatt a kadmium sokkal egyenletesebb eloszlását teszi lehetővé. 

Felhasználási területei 

A hélium-kadmium lézer ultraibolya tartományba eső rövid kimenetelű hullámhossza alkalmas lehet vegyi 

reakciókhoz, keresztkapcsoláshoz és gyógyító eljárásokhoz. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Laser
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3. A szén-dioxid-gázlézer működése 

A 2.3. lecke a szén-dioxid-lézer felépítését, működési elvét és alkalmazási lehetőségeit mutatja be. 

3.1. A gázlézer működése 

A szén-dioxid-lézer a molekuláris lézerek nagy táborának egyik jellemző képviselője. Rendszerint hidegkatódos 

emisszió alkalmazásával, axiális elektródák közötti parázskisüléssel gerjesztik, a hélium-neon lézerhez 

hasonlóan. Alkalmaztak már indukciós csatolású rádiófrekvenciás gerjesztést is. A lézerközeg oldalfala 

többnyire vízhűtéses boroszilikát cső, de alkalmaznak fémcsövet is alacsonyabb fajlagos kimenő 

teljesítményeken. 

A lézerátmenet alsó szintje közel van az alapállapothoz, és azzal együtt, hogy a molekuláris lézerek rezgési-

forgási spektrumának gerjesztése könnyen megy végbe, elősegíti a nagy összhatásfokot, amelynek jellemző 

értéke 18% körül van. 

Az axiális áramlású és lezárt CO2-lézerek erősítése a gázkeveréktől, a cső átmérőjétől és az áramtól függ. A 

teljesítménykimenet arányos a hosszúsággal; axiális áramlású lézerek esetén ez mintegy 50-100W/m-t, míg 

lezárt csövű lézerek esetén 30W/m-t jelent. A lézergáz 6% szén-dioxid, 12% nitrogén és 82% hélium 

keverékéből áll. A minimális divergencia (egy módusnál) kb. 2 milliradiánt tesz ki. 

Nagy teljesítmények eléréséhez hosszú rezonátorokat készítenek, ezekben több részből álló kisülési csöveket 

alkalmaznak, hogy így a szükséges feszültség elfogadható határok között maradjon. Annak érdekében, hogy a 

tényleges hosszúság a lehető legkisebb legyen, a csövet többszörösen összehajtogatják párhuzamos vagy 

szögletes (háromszög, négyszög) csőszakaszokká: az egyes hajtogatásokhoz egyszerű tükröket vagy kettős, ill. 

hármas irányforduló reflektorokat tesznek. A kimenet rendszerint folyamatos, de nagy teljesítményű 

impulzusüzem is lehetséges. Oszcillátor-erősítő konfigurációval sikerült előállítani nagy csúcsteljesítményű 

impulzusokat is. 

Kb. 500 W alatti teljesítmények esetén folyamatos áramlású rendszereket alkalmaznak, amelyekben a gáz 

veszendőbe megy. Nagyobb teljesítményeknél és nagyobb gázáramlási sebességnél gázcirkulációs, zárt 

rendszereket használnak, ezekben a disszociációs folyamatot katalizátor fordítja vissza. 

Lezárt csöves CO2-lézerek is kaphatók a kereskedelemben. Folyamatos üzemben teljesítményük eléri a 60W-ot, 

impulzusüzemben a 100W-ot, 8%-os átalakítási hatásfok mellett élettartamuk több (5-13)*103 óra. A 

maximálisan elérhető folytonos üzemű teljesítménykimenet itt várhatóan kb. 200W, a gáz hűtésével kapcsolatos 

nehézségek (a lézer hatásfoka csökken a hőmérséklet növekedésével), a gáznak az elektródákból és a 

csőfalakból eredő szennyeződése és a szén-dioxid disszociációja, valamint az alsó energiaszint nehezebb ürülése 

miatt. 

Jelentős érdeklődés nyilvánul meg olyan nagy teljesítményű CO2-lézerek fejlesztése iránt, amelyek igen nagy 

kimenő teljesítmény lehetőségét kínálják, jó hatásfok mellett. Az elért igen nagy teljesítmény érdemessé teszi az 

alkalmazott technika rövid ismertetését, mert ez általában más molekuláris lézerekre is alkalmazható. 

A kimenő teljesítményt elsősorban a gerjesztett állapotok betöltöttsége korlátozza, ez utóbbinak viszont a hűtés 

mértéke és intenzitása szab határt. 

Több száz W/m értékig terjedő, nagy fajlagos teljesítménykimenetek biztosíthatók kis furatú csövek rövid 

szakaszán, nagy gázáramlási sebességeknél, amikor is a gáznak nagy a hőleadási lehetősége. Ez képezi annak a 

tömör, hajtogatott konstrukciónak az alapját, amelyet kereskedelmi célokra fejlesztettek ki. Előnyei közé 

tartozik felépítésének viszonylagos egyszerűsége és az elérhető alacsonyrendű móduskimenet. 

Kifejlesztettek különféle keresztirányú áramlási rendszereket is, amelyekben a gyors keresztirányú áramlás 

erőteljes hűtést tesz lehetővé. A keresztirányban gerjesztett, atmoszférikus nyomású (TEA – Transverse Electric 

discharge at Atmospheric pressure) lézerekben keresztterű rendszert alkalmaznak; a kisülés, a gázáramlás és az 

optikai tengely kölcsönösen merőlegesek egymásra. Ezt a lézertípust nagy teljesítményű impulzusüzemben kb. 

100MW-ig nagy ismétlési gyakorisággal, 100imp/s-ig használják, ami mintegy 80W/m közepes kimenő 

teljesítménynek felel meg. 

Ismert a gázdinamikus CO2-lézer, amelyben a szuperszonikus fúvókán keresztül végbemenő gyors expanziót 

használják fel populációinverzió elérésére, az alsó lézerszintek depopulálása révén. 60kW-ig terjedő 
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teljesítménykimenetek érhetők el szén-monoxid és levegő keverésének mint tüzelőanyagnak az alkalmazásával, 

800mm hosszú instabil rezonátorban, 13,7kg/s gázfelhasználási, valamint 1300m/s áramlási sebesség mellett. 

Azonban 1MW-ot meghaladó, nagyon nagy teljesítmények is lehetségesek. 

Az egyik továbbfejlesztési irány az elektromos kisülésű keveréses lézer, amelyben nitrogént és héliumot 

gerjesztenek elektromos kisülésben, és az áramlás irányában szén-dioxidot adnak hozzá. Ez 0,3 m hosszúságú 

rezonátornál 900W-os teljesítménykimeneteket biztosít, 11%-os hatásfokkal. Viszont a szén-dioxidot nehéz az 

egyéb gázoktól elkülöníteni, ami e rendszerben megakadályozza a gáz keringtetését. 

3.2. A gázlézer alkalmazási lehetőségei 

Ipari alkalmazások: 

• anyagok vágása 

• hegesztés 

• hőkezelés 

• felületmódosítás 

Gyógyászati alkalmazás: 

Fül-orr-gégészet 

• fej-, nyak-, arc-, száj- és orrnyálkahártya-elváltozások CO2-lézeres kezelése 

• hangszalagműtét – horkolás megszüntetése 

• myringotómia, énekescsomó, Reinke-ödéma, gége-, orr- és hangszalagpolipok, ciszták, szűkületek, 

granulómák, leukoplákiák, daganatok kezelése, eltávolítása, valamint vérzéscsillapítás 

• szájpadi mandulák részleges eltávolítása bizonyos speciális esetekben 

• vírusos eredetűnek tartott gégepapillomák kezelése 

• sok eret tartalmazó, veleszületett jóindulatú daganatos elváltozások kezelése 

• gégeszűkületek műtéti kezelése 

• gégerák endoszkópos lézersebészete (hangszalagrák-gyógyítás) 

Bőrgyógyászat 

• felületes bőrhámlasztás (peeling) 

• mély bőrhámlasztás (resurfacing) 

• aknéhegek kezelése 

• keratosisok kezelése 

• lentigo solaris kezelése 

• verruca seborrhoica, verruca vulgaris kezelése 

• borvirágos arc és orr kezelése 

Sebészet 

Plasztikai sebészet 

• vérzékeny szövetek vágása vagy elpárologtatása 

http://www.alfa-med.hu/Szakrendelesek/Ful-orr-gegeszet.html
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• frakcionális abláció, arcfelület ránctalanítása 

Nőgyógyászat 

• a méhszáj különböző elváltozásainak (méhszájrepedés, méhszájseb, kóros hámelváltozások stb.) műtétje 

• külső nemiszervi elváltozások kezelése 

4. A szén-dioxid-gázlézer ipari alkalmazása 

A 2.4. lecke a szén-dioxid-lézer ipari alkalmazási lehetőségeit és ennek előnyeit mutatja be. 

4.1. Általános CO2-lézer 

Ipari megmunkálásra elsősorban CO2- vagy Nd:YAG-lézereket, illetve újabban diódalézereket, szállézereket 

(fiber laser) és diszklézereket használnak. Ezek közül a hagyományos CO2-lézer a legelterjedtebb ipari lézer. A 

CO2-lézer hullámhossza 10,6 µm. Az iparban használt különböző típusú és kialakítású CO2-lézerek általában 

2,5–20 kW-os teljesítménytartományban egyelőre még domináns szerepet töltenek be a lézeres 

megmunkálásokban. 

A rezonátorban nagyon tiszta gázkeverék gerjesztésével különleges csövekben állítják elő a lézersugarat. 

 

2.4.1.1. ábra Forrás: http://www.messer.hu/ 

Ennek a gázkeveréknek a legfontosabb alkotórészei a hélium, a nitrogén és a szén-dioxid. A berendezés 

típusától és gyártójától függően a gázkeverékben az alkotók aránya különböző lehet. Egyes speciális esetekben 

más alkotókat is, például szén-monoxidot, oxigént vagy xenont is tartalmaz a keverék. 

A rezonátorgázok különleges minőségű, tiszta terekben összeszerelt nyomáscsökkentőket igényelnek. A 

munkagázokhoz, a vágáshoz, hegesztéshez, felületötvözéshez, edzéshez stb. használt gázokhoz ipari 

tisztaságnak megfelelő szerelvényeket használnak. 

http://www.messer.hu/
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2.4.1.2. ábra Forrás: http://www.messer.hu/ 

A CO2-lézerek sugárvezetése meglehetősen körülményes, a rézből készült tükrök és optikai (ZnSe) lencsék 

robusztus kialakítást igényelnek. A berendezésekhez minden esetben nagy teljesítményű hűtőrendszer tartozik. 

Elérhetőek lég- és vízhűtéses kivitelben. Teljesítményük a jellemző ipari felhasználású lézerek esetében 25–400 

W között mozog. 

4.2. Sealed-off lézer 

Az optikai rezonátort az első és hátsó tükrök, valamint a két párhuzamos RF elektróda alkotják. A gázlézer 

gerjesztése a vízhűtésű elektródák közötti RF területen történik. A gázban keletkező hő a vízhűtéses 

elektródákban oszlik el (diffúziós hűtés). A sugárnyaláb-kialakító modul a lézerfejbe integrálódik, és kiváló 

minőségű körszimmetrikus sugarat hoz létre. Jellemző teljesítményük 100–600 W között alakul. 

 

http://www.messer.hu/
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2.4.2.1. ábra Forrás: http://www.rofin.com/ 

A sealed-off lézerek teljesen zártak, így nincs szükség gázvisszavezető berendezésekre, mint például a 

vákuumszivattyú vagy a nyomásellenőrző rendszer. Mivel a gázcsere 16.000 üzemóra letöltése előtt 

szükségtelen, a futó, karbantartási és szolgáltatási költségek minimálisak. Felhasználásuk széles körben 

elterjedt, és alkalmazhatóak papír, üveg, fa, fém és műanyag megmunkálására. A lézerberendezések kis súlyúak 

és rendkívül erősek, így mechanikus anyagmozgató rendszerekbe való integrálásuk könnyű és egyszerű. Kis 

súlyuk ideálissá teszi őket robotizált rendszerekben való alkalmazásra. 

4.3. SLAB-lézer 

A SLAB meghatározó technológiájának titka a két vízhűtéses elektróda. Ezen elektródák közötti nagyfrekvencia 

eredményezi a lézergáz stimulációját. Az optikai rezonátort az első és hátsó tükrök, valamint a két elektróda 

alkotja. A gázban keletkező hő a vízhűtéses elektródák között oszlik szét (diffúziós hűtés). Így a hagyományos 

gázkeringető rendszerek bevonásával működő fúvókák vagy turbinák nem szükségesek. 

Döntő előnye az, hogy a lézergázt nem kell keringetni, sem pedig folyamatosan utántölteni. Ez azt jelenti, hogy 

a meghibásodásra hajlamos turbinák és ventilátorok alkalmazása megszűnik a lézerrendszerben. A rezonátorba 

illesztett optika, amely az áramló gáztól elszennyeződhet, szintén nem problémaforrás. 

A lézer működése csak néhány különösen tartós alkatrészt vesz igénybe, és nincs szükség a hagyományos gáz 

visszavezetésre, ami jelentős karbantartási és szervizelési költségcsökkentést eredményez. 

A gázfogyasztása minimális: az integrált palack szükségtelenné teszi a külső gázellátást. Ezen túlmenően a 

kiváló sugárminőség (K = 0,95) lehetővé teszi a leggyorsabb vágások és a legmélyebb hegesztési varratok 

elkészítését. Kiváló tulajdonságaival és magas hatékonyságával a SLAB lézer a legmegfelelőbb alkalmazás 

számtalan gyártósoron, szerte a világon. Teljesítményük igen széles tartományban alakul; jellemzően 1000–

8000 W között. 

A diffúziós hűtésű CO2 SLAB lézer tökéletes eszköz a legkülönbözőbb alkalmazásokra, mint a lézervágás, 

lézeres hegesztés vagy felületkezelés. A SLAB lézerek működési elvüknek köszönhetően rendkívül 

megbízhatóak. 

 

2.4.3.1. ábra Forrás: http://www.rofin.com/ 

5. Argon gázlézer 

A 2.5. lecke az argonlézer felépítését, működési elvét és alkalmazási lehetőségeit mutatja be részletesen. 

5.1. Az argonionlézer működése 

http://www.rofin.com/
http://www.rofin.com/
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Az argonionlézerben rendszerint 10–100 A erősségű egyenáramú kisülést használnak a lézerműködés 

gerjesztésére, ami a kisülési karakterisztika F-G tartományának felel meg (ívkisüléses szakasznak nevezzük), 

bár induktív csatolású rádiófrekvenciás kisüléseket is alkalmaztak már (2.5.1.1. ábra). 

 

2.5.1.1. ábra 

A használt feszültségek viszonylag kicsik a parázskisülésekhez viszonyítva, és egyenirányított hálózati 

feszültségekkel megoldható az üzemeltetés. Rendszerint telíthető reaktorokat vagy félvezetőket alkalmaznak a 

stabilizáló áramkörben a további teljesítménydisszipáció csökkentésére a szükséges nagy bemenő 

teljesítményeknél. 

A 2.5.1.2. ábra egy tipikus argonionlézer felépítését mutatja. 

 

2.5.1.2. ábra 

Kb. 1 W alatti lézerteljesítményekig kvarccsöveket alkalmaznak, de nagyobb teljesítményeken a lézercsövet, 

amelynek nagy hőmérsékletet kell kibírnia, szegmentált berillium-oxidból (BeO) vagy grafitgyűrűkből készítik. 

Brewster-ablakokat és dielektrikum bevonatú külső tükröket használnak a rövid lézerhullámhosszakon a nagy 

reflexióképesség elérésére. Mintegy 0,05 T erősségű axiális mágneses tér stabilizálja a cső tengelyén az 

egyenáramú kisülést. 
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Nagy áram esetén jelentős a katóderózió, és ez csökkenti a cső élettartamát. Hideg- és izzó- (termoionikus) 

katódokat egyaránt alkalmaznak. A katódként alkalmazott plazmasugár robusztusabb, és csökkenti a 

szennyezést a nagy kimenő teljesítményekre képes, szétszedhető argonlézerben. 

Az optimális nyomás a csőátmérő csökkentésével nő: 10mm-nél kb. 0,05Torr, 1mm-nél 0,5Torr. A gázkisülés 

nyomásgradienst hoz létre a cső hossza mentén, ennek kiegyenlítésére egy másik párhuzamos csövet kötnek az 

elektródák közé. 

A 0,458–0,515 µm hullámhossztartományban kb. 1 m rezonátorhossznál néhány W kimenő teljesítmény érhető 

el, mintegy 0,05%-os összhatásfok mellett. A hangolást rezonátoron belüli hullámhossz-szelekcióval lehet 

biztosítani. A sugár divergenciaszöge 0,5–1 milliradián körül van. 

Az argont kriptonnal helyettesítve a 0,468 µm-től 0,676 µm-ig terjedő tartományban kapunk az argonénál 

kisebb teljesítményű lézerműködést. Néhány hullámhosszat és elérhető teljesítményt sorol fel az 2.5.1.3. 

táblázat. Alkalmazták már argon- és kriptongáz keverékét is, ennek kimenő intenzitása és hullámhosszai 

lehetővé teszik fehér fényű kimenet elérését. 

 

2.5.1.3. ábra 
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Bár a kereskedelemben kapható argonionlézerek teljesítménye viszonylag kicsi a CO2- és a 

neodímiumlézerekhez képest, a rövid hullámhossz lehetővé teszi a sugárnyaláb igen kis méretre való 

fókuszálását, s így igen nagy teljesítménysűrűséget lehet elérni. 

5.2. Az argonionlézer alkalmazási lehetőségei 

Ipari alkalmazás 

Festéklézerek meghajtása, nyomdaipar, audio CD-k, DVD-k gyártása, litográfia, lézershow. 

Az audio CD rögzítési technikája az impulzus-kódmodulációs rendszer (PCM = Pulse Code Modulation) 

alapelvét követi. A lemezre rögzítendő információt – mint analóg jeleket – először mintavételezéssel és 

kódolással digitális jelekké alakítják át. Az így előállított impulzuskód-modulált jeleket egy mesterlemezre 

rögzítik argonlézersugár segítségével, amely az impulzusjeleknek megfelelő 0,1 mikrométer átmérőjű 

„lyukakat” éget be a lemez felületébe, körkörös spirálvonal mentén. Az audio CD felvételi és lejátszási 

fordulatszáma 1800 fordulat/perc. A felvételt tartalmazó mesterlemez üvegből készül és aranybevonattal van 

ellátva. Ez képezi a sorozatgyártás alapját. A standard mesterlemezről először galvanoplasztikai úton negatív 

nyomóformát készítenek, amelynek felületén kiemelkedő pontok képezik a mesterlemezbe égetett lyukak helyét. 

E préselésre használható negatív lemezről tükröző bevonattal ellátott polikarbonát (PC) lemezbe préselik be a 

kódolt információkat, amelyek hű tükörképei az eredeti mesterlemezen lévő információnak. 

Gyógyászati alkalmazás 

Leggyakoribb alkalmazási területe a cukorbetegség szövődményeinek megelőzése. Ezenkívül alkalmazható 

retinaszakadások körbezárására (a retina leválásának megelőzéséért), egyes zöldhályogos esetekben, illetve más 

szemfenéki elváltozások kezelésében. 

Ez a sugárforrás argongázból 514 nm hullámhosszú fényt állít elő, melynek fotokoagulációs hatása van, vagyis a 

szövetekben a hegképző hatást a fehérjék denaturációjával hozza létre. 

5.3. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

50 éves a lézer.pdf 

5.4. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

50 éves a lézer 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Argon
melleklet/50_eves_a_lezer.pdf
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B. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

Lamb-effektus 

A hélium-neon lézer kimenő hullámhosszának nagypontosságú stabilizációja a Lamb-effektus felhasználásával 

valósítható meg, ami olyan hullámhossznak felel meg, amelynél az intenzitás egy minimumon halad keresztül. 

TEA lézer 

Keresztirányban gerjesztett, atmoszférikus nyomású lézer. 

Sealed-off lézer 

Az optikai rezonátort az első és hátsó tükrök, valamint a két párhuzamos RF elektróda alkotják. A gázlézer 

gerjesztése a vízhűtésű elektródák közötti RF területen történik. A gázban keletkező hő a vízhűtéses 

elektródákban oszlik el (diffúziós hűtés). A sugárnyaláb-kialakító modul a lézerfejbe integrálódik, és kiváló 

minőségű körszimmetrikus sugarat hoz létre. 

SLAB lézer 

A SLAB meghatározó technológiájának titka a két vízhűtéses elektróda. Ezen elektródák közötti nagyfrekvencia 

eredményezi a lézergáz stimulációját. Az optikai rezonátort az első és hátsó tükrök, valamint a két elektróda 

alkotja. A gázban keletkező hő a vízhűtéses elektródák között oszlik szét (diffúziós hűtés), így a hagyományos 

gázkeringető rendszerek bevonásával működő fúvókák vagy turbinák nem szükségesek. 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

AILU, United Kingdom.  http://www.ailu.org.uk . 

ELI, Germany.  http://www.eli-online.org . 

IREPA, France.  http://www.irepa-laser.com . 

LASER FOCUS WORLD.  http://www.optoiq.com/index.html . 

LASERNET, Germany.  http://www.lasernet-europe.de . 

NORLAS, Norway.  http://www.norlas.com . 

OptecNet Deutschland, Germany.  http://www.optecnet.de . 

ROFIN, Germany.  http://www.rofin.com . 

VELI, Belgium.  http://www.veli.net . 

WLT, Germany.  http://www.wlt.de . 

http://www.ailu.org.uk/
http://www.eli-online.org/
http://www.irepa-laser.com/
http://www.optoiq.com/index.html
http://www.lasernet-europe.de/
http://www.norlas.com/
http://www.optecnet.de/
http://www.rofin.com/
http://www.veli.net/
http://www.wlt.de/
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3. fejezet - Lézersugárforrások II. 

A 3. modul a félvezető-, dióda-, szilárdtest- és festéklézerek felépítését és működési elvét mutatja be részletesen, 

alkalmazási lehetőségeikkel kiegészítve. A fejezet végén a legfontosabb lézertípusok összehasonlítása kerül 

sorra, a CO2-, a fiber- és az Nd:YAG-lézer versengésének elemzésével. 

1. Félvezetőlézerek 

A 3.1. lecke a félvezetőlézerek felépítését, működési elvét és alkalmazási lehetőségeit mutatja be. 

1.1. A félvezetőlézerek felépítése 

A félvezetőlézerek felépítését mutatja a 3.1.1.1. ábra. 

 

3.1.1.1. ábra 
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3.1.1.2. ábra 

A fény emissziója az elektródák síkjára merőleges végfelületekről következik be. A párhuzamos véglapok közül 

az egyik párat a lehasítás után esetleg felcsiszolják, felfényezik vagy akár tükröző réteggel vonják be a 

reflexióképesség megnövelésére, míg a másik pár fel van durvítva a felületekről jövő reflexió elnyomására. 

1.2. A félvezetőlézerek működése 

Különböző félvezető anyagokról kimutatták már, hogy lézertulajdonságokkal rendelkeznek, ha villamos teret 

kapcsolnak rájuk. Az anyagok közül egynéhányat a 3.1.2.1. táblázat sorol fel, kimenő hullámhosszukkal és az 

alkalmazott gerjesztési módszerrel együtt. Két félvezető anyag kombinálása is lehetséges közbenső 

hullámhosszúságú kimenet biztosítására, amely azok viszonylagos arányától függ. A viszonylagos összetételt az 

x és az (1–x) feliratok mutatják. 
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3.1.2.1. ábra 

A legbehatóbban tanulmányozott anyag a gallium-arzenid (GaAs), amelynél lézerműködés érhető el 

szobahőmérsékleten. Az anyag szemben levő felületeire elektródákat csatlakoztatnak, és ezeket folyamatos vagy 

impulzusos tápegységekhez kötik. 

A félvezetőlézerek kimenete széles hullámhossztartományt ölel fel, mivel az energiaátmenetek csak kevéssé 

definiáltak; ugyanis az elektronátmenetek energiasávok, nem pedig diszkrét energiaszintek között vannak. A 

gerjesztést rendszerint áramimpulzusokkal végzik, ami hőmérséklet-ingadozást okoz. Néhány esetben azonban 

folyamatos üzemelésre is lehetőség van, ha kellően hatékony hűtést alkalmaznak. A GaAs-lézer üzemelhet 

szobahőmérsékleten is, csökkentett kimenettel. 

Minthogy átmeneti aktív tartománya csak kb. 2 µm széles, a diffrakció miatt kb. 7%-os divergencia lép fel. Az 

aktív tartomány síkjában, amely mintegy 0,1 mm hosszú, a diffrakciós hatás kisebb. A félvezetőlézerek 

hatásfoka meghaladja a 10%-ot. 

Kisebb áramsűrűségeken nagyobb működési hatásfok érhető el többréteges (GaAlAs-GaAs-GaAlAs) 

heteroátmenettel a p-n átmenet 1-2 µm-es tartományán belül, de a csúcsteljesítmény alacsonyabb, mint csak 

GaAs esetén. 

Jellemző működési feltételek szobahőmérsékleten: 24 W impulzusos kimenő teljesítmény 0,2 µs impulzus-

időtartammal, és 1000 impulzus/s ismétlési frekvencia érhető el 60 A áteresztő áram és 8,5 V áteresztő 

feszültség mellett. A maximális kimenő teljesítmény, a jel-szünet arány, az impulzushossz és az ismétlési 

frekvencia sokkal nagyobb 77 K-en. 

A spirálátfordulásos (spin-flip) Raman-lézer folyamatosan hangolható félvezetőlézer. Infravörös lézerrel 

Raman-szórást indukálnak félvezető kristályban, pl. indium-antimonidban. Raman-szórásnál, ellentétben a 

legtöbb optikaiszórás-folyamattal, a foton frekvenciája megváltozik. Ha a fény a vékonyréteg felületével 

találkozik, visszaverődik, áthalad, elnyelődik vagy Rayleigh-szórást szenved az elektronokkal, fononokkal és 

adalékanyagokkal történő elsőrendű rugalmas kölcsönhatások következtében. Ekkor a foton frekvenciája nem 

változik. Azonban a fény igen kis része rugalmatlanul hat kölcsön a fonon-módusokkal, s az ekkor keletkező 

fotonok frekvenciája eltolódik a bejövő értékekhez képest. Ezek a fotonok Raman-szórást szenvednek, 

amelynek során fononabszorpcióval (anti-Stokes-eltolódás) energiát nyernek vagy fononemisszióval (Stokes-

eltolódás) energiát veszítenek az energia- és az impulzusmegmaradás törvényének megfelelően. 

A kristályt erős mágneses térbe helyezik. A vezetési sáv elektronjait a kristályban úgy lehet elképzelni, mint 

amelyek egy, a mágneses tér irányába eső tengely körül forognak. Az elektronokat egy alacsonyabb 

energiaszintről egy magasabbra lehet gerjeszteni irányuk megfordításával. A megvilágító lézerfényben beeső 

fotonok az elektron spinjeinek megfordítását és így gerjesztését eredményezik. A két szint energiakülönbsége az 

alkalmazott mágneses térerősséggel arányos, úgyhogy a kimenet hangolható. 

1.3. A félvezetőlézerek alkalmazási lehetőségei 

• Optikai adatátvitel, mely már 2003-ban a félvezetőlézer-piac 25%-át tette ki (eladott lézerek összárának 

hányada). Csak az internetforgalom minden félévben megduplázódik. Egyre nagyobb átviteli kapacitásra van 

igény, amit a sűrű hullámhosszosztásos multiplexeléssel lehet megvalósítani. Ehhez speciális kialakítású, 

drága lézerekre van szükség, az ár néhány száz dollártól néhány ezer dollárig terjed. 

• Két fő felhasználási terület: 1. jelátvitel, amihez 1310 és 1550 nm-es lézerek szükségesek, ezeken a 

hullámhosszakon minimális az üvegszál vesztesége (2,5 Gbit/s közvetlen modulálhatóság, néhányszor 10 

Gbit/s külső rezonátoros modulálás); 2. a több száz km-es adatátvitelhez fényerősítő beiktatása szükséges 

(erbiummal adalékolt üvegszál), ennek gerjesztéséhez kellenek 980 és 1480 nm-es lézerek. 

• Az optikai adattárolásra fordított kiadás a lézerpiac 60%-a volt 2003-ban. 

Négy fő felhasználási terület van: 
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3.1.3.1. ábra 

A nagy teljesítményű félvezetőlézer-alkalmazások a 750-980 nm-es, 1 W-nál nagyobb teljesítményű lézereket 

érintik. Ezek lehetnek diszkrét lézerek vagy lézerdiódasorok 20, 40 vagy akár 60 W (100 W) teljesítménnyel, 

száloptikás fénykivezetéssel is egybeépítve. Az 1 W teljesítményű diszkrét lézerek tipikus ára kb. 300 dollár, a 

20 W-os diódasoroké nagy tételben 2000 dollár. 

Fő alkalmazási területük: 

• nyomtatás (itt versengenek más típusú lézerekkel, mint az Ar-ion-, diódagerjesztésű szilárdtestlézerek); 

• anyagmegmunkálás – forrasztás, hőkezelés, vágás, mikrohegesztés, műanyaghegesztés, markírozás stb. A 

lehetséges technológiák kidolgozása még csak kezdeti stádiumban van, mivel sokfajta alkalmazásra ezidáig 

még csak nem is gondolhattak a más típusú lézeres berendezések nagy ára miatt. (A hagyományosan 

anyagmegmunkálásra használt berendezések főként CO2-, illetve szilárdtestlézerrel működnek.) 

• orvosi alkalmazás, pl. szemészet, bőrgyógyászat (szőrzet-eltávolítás), fotodinamikus terápia (PDT, elsősorban 

nagy teljesítményű piros lézerek), általános sebészet; 

• szilárdtestlézerek gerjesztése évről évre növekvő mértékben. 

2. Diódalézerek az iparban 

A 3.2. lecke a diódalézerek ipari alkalmazási lehetőségeit mutatja be a lézer-robotos gyártórendszer részletes 

ismertetése mellett. 

2.1. Diódalézerek az iparban – Innovatív gyártórendszer: LÉZER + 
ROBOT 

A lézeres megmunkálás az ipar számos területén már a bevett gyártástechnológiák szerves részévé vált. A 

lézertechnika rohamosan fejlődik, amit az ipari alkalmazások, ha nem is olyan sebességgel, de igyekeznek 

követni. A kutatás-fejlesztés eredményeként megjelenő újdonságok rövid időn belül megjelennek a 

feldolgozóiparban. Ez a folyamat nyomon követhető Magyarországon is. 

Az első ipari alkalmazású lézerek a nyolcvanas évek közepén jelentek meg. Ezek főleg lyukasztási, vágási 

feladatokra alkalmas berendezések voltak. A kilencvenes években lassan gyarapodott a lézerek száma, majd az 

ezredforduló környékétől rohamosan emelkedni kezdett. A nagy teljesítményű, főleg szén-dioxid-lézerekről a 

kilencvenes évek végétől rendelkezünk többé-kevésbé pontos adatbázissal a forgalmazók és felhasználók 

együttműködésének köszönhetően. 

Az első hazai lézer-robot összekötés 1988-ban, a Tungsramban készült. A Nokia Puma robotból és TLS 60 CO2-

lézerből álló rendszer műanyag alkatrészek 3D-s vágására volt alkalmas. CO2-lézer manipulátorkaros 

sugárvezetése, robothoz csatolása a mai napig használatos megoldás. Az elmúlt 20 évben sokat változtak a 

robotok. A lézerek új generációi új rendszerépítési lehetőségeket kínálnak. A Magyarországon telepített ipari 

lézerek száma a 2000-es évektől kezdődően meredeken emelkedett, az emelkedésnek csak a 2008-ban kirobbant 

világgazdasági válság szabott gátat. 
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3.2.1.1. ábra 

Ipari gyártórendszerekhez használható lézerek 

Az elmúlt évtizedben a lézersugár a gyártórendszerek egyik legfontosabb szerszámává vált. A technológia 

szempontjából az egyik legfontosabb paraméter a hullámhossz és a munkadarab felületén létrehozható 

teljesítménysűrűség. 

A CO2-lézerek legnagyobb előnye a nagy teljesítmény és a jó sugárminőség. Rendszerépítés szempontjából a 

mérete és a bonyolult sugárvezetés okoz nehézséget. 

A lámpapumpált Nd:YAG-lézerek (Flash Lamp-Pumped Solid-State Laser – FPSS) sugárvezetése a robotos 

integrálás szempontjából előnyös, hátránya viszont a nagy energiaigény és a lámpa kis élettartama. A lámpa 

500–1000 üzemóra között cserére szorul, és ez jelentős állásidőt jelenthet. 

A DPSS lézerek (Diode-Pumped Solid-State Laser) sugárminősége kb. kétszeres, hatásfoka négyszeres 

faktorral, míg szervizigénye akár nagyságrenddel is kedvezőbb lehet. Ezen jellemzők alapján rendszerbe építése 

egyértelműen előnyösebb. Alacsony üzemeltetési költségei miatt a magasabb beruházási költség ellenére is 

gazdaságosabb a rendszerbe építése. 

Az elmúlt években jelentősen megemelkedett a diódalézerekkel elérhető teljesítmény, így a felhasználási 

lehetőségek is kiszélesedtek. A sugárminőség nagyfokú javulása jobb sugárvezetést és fókuszálhatóságot 

eredményezett. Megjelentek a vágásban való alkalmazások. A jó hatásfok, a kis méret kedvezőbb rendszerbe 

építési lehetőséget teremtett, emellé társult a diódalézerek árának folyamatos csökkenése is, segítve ezzel 

széleskörű elterjedésüket (3.2.1.2. ábra). 

 

3.2.1.2. ábra 
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A 2000-es évek közepétől DPSS lézerek új generációja jelent meg, a diszklézer. Mind a pumpálás alapelve, 

mind a rezonátor felépítése igen fontos újítás az iparban. 

A diszklézer zseniális kombinációja a szilárdtest- és diódalézereknek. 

 

3.2.1.3. ábra 

A legújabb diszklézerek több egységből összerakva akár 10 kW teljesítményre is képesek már. 

 

3.2.1.4. ábra 

Nagy előnyük, hogy a sugárminőség a teljes teljesítménytartományban állandó, és nem érzékeny a reflexióra, 

továbbá a kiemelkedő sugárminőségű és nagy hatásfokú lézerteljesítmény optikai kábelen továbbítható. 

Lézer-robot integrálási lehetőségek: 

CO2-lézerekkel építhető lézer-robot rendszerek esetén lehetséges konstrukciók: 

• tükrös sugárvezető kar illesztése a robothoz 

• lézersugárforrás rögzítése a robot utolsó tengelyére (kis teljesítmények esetén) 

• lézersugárforrás rögzítése a robot hordfelületére + rövid sugárvezető kar 

• álló megmunkálófej, robottal mozgatott munkadarab (ebben az esetben a robot a munkadarab továbbításában 

is részt vehet) 
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A standard ipari robotok évek óta készen állnak egy az előzőeknél kedvezőbb szerszám (lézer) fogadására. Ezek 

a robotok olcsóbb, kényelmesebb alternatívái a 3D-s, portálos CNC rendszereknek. A dióda- és diódapumpált 

lézerek teljesítménye, sugárminősége, hatásfoka és élettartama jó lehetőséget kínál lézer-robot rendszerek 

építésére. 

A rendszerelemek: 

1. intelligens, dinamikus, megbízható és pontos mozgatórendszer 

2. érintésmentes megmunkálásra képes kisméretű, könnyen mozgatható szerszám 

• DPSS lézer esetén a robot utolsó tengelyére erősített megmunkálófejhez flexibilis szálon vezethető a sugár 

• diódalézer esetén a lézer kis mérete miatt a lézerfej akár közvetlenül a robot utolsó tengelyére erősíthető 

2.2. Alkalmazási lehetőségek 

• autóipar 

• autóipari beszállítók 

• elektronikai ipar 

• háztartási elektronikai ipar 

• gépgyártás 

• csomagolóipar 

• orvosi műszergyártás 

• fémmegmunkálás 

• nemfémes anyagok megmunkálása 

DPSS vágás, hegesztés 

 Pl.: 

 

3.2.2.1. ábra 

Diódalézer: hőkezelés, felületi ötvözés, hegesztés 

 Pl.: különleges műanyag-hegesztési lehetőség 

ESETTANULMÁNY – RS 500 típusú CO2-lézeres vágórendszer 

A következőkben bemutatott RS 500 típusú CO2-lézeres vágórendszer fő alkotóelemei a korszerű sugárforrás, 

amely üzembiztos és reprodukálható rendszerműködést biztosít, valamint a korszerű mozgatórendszer, mely 3D 

megmunkálást tesz lehetővé. 

A 200 W kimenő teljesítményű lézer max. 20 mm vastagságú műanyagok és max. 2 mm vastagságú szénacél 

vágására alkalmas. A lézerből kilépő sugarat sugárvezető optikai elemek vezetik a vágófej fókuszáló lencséjére. 

A sugárvezető elemek porvédett kialakításúak és megfelelnek a lézerberendezésre vonatkozó biztonságtechnikai 
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előírásoknak (4. oszt. lézer). Mivel a zárt gázterű rendszer nem igényel lézergázt, a rendszer üzemeltetési 

költségei alacsonyak. 

A rendszer fontos része a mozgatórendszer, mely egy kéttengelyes x-y asztalból áll, egy hattengelyes ipari 

robottal kiegészítve. A modern mozgatórendszer így térbeli alkatrészek vágását is lehetővé teszi. 

Az RS 500 CO2-lézer műszaki adatai: 

Hullámhossz: 10.600 nm 

Teljesítmény: 200 W 

Sugárátmérő: 4,5 mm 

Sugárminőség: TEM00, M2 < 1,3 

Divergencia: 4,0 mrad (teljes szög) 

Polarizáció: lineáris 

Elektromos táp: 96 VDC / 36 A 

Méretek: 1230 x 220 x 165 mm 

Tömeg: 45 kg 
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3.2.2.2. ábra 

2.3. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

RS 500 típusú CO2-lézeres vágórendszer 

3. Szilárdtestlézerek 

A 3.3. lecke a szilárdtestlézerek felépítését, működési elvét és alkalmazási lehetőségeit mutatja be. 

3.1. A szilárdtestlézerek felépítése és működése 
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A szilárdtestlézerek aktív közege olyan szilárd befogadó anyag, amelyben a lézeranyag szét van szórva, amit 

optikai sugárzással gerjesztenek. A befogadó anyagnak nem szabad hátráltatnia a lézer működését, átlátszónak 

kell lennie a gerjesztő sugárzás számára, és jó termikus és optikai tulajdonságokkal kell rendelkeznie 

(hővezetés, hőkapacitás, átlátszóság, törésmutató stb.). Nagyszámú kristályos anyagot alkalmaztak már ilyen 

célra. 

A leggyakrabban alkalmazott szilárdtest-jelölőlézerek a már jól ismert, klasszikus felépítésű, impulzusüzemű 

lézerek; az Nd:YAG vagy Nd:YVO4 (Vanadát). Azonban az ipari markírozástechnológiában megjelent egy új 

jelölőlézer, a fiber-jelölőlézer is, amely szintén impulzusüzemű szilárdtestlézer, de sokkal nagyobb hatásfokkal 

dolgozik, mint a klasszikus felépítésű Nd:YAG szilárdtestlézer. 

A fiberlézer (3.3.1.1. ábra) élettartama és megbízhatósága jelentősen jobb, és egyszerű felépítésének 

köszönhetően a lézer teljes költsége kisebb az Nd:YAG rendszereknél. 

 

3.3.1.1. ábra 

Fő előnye a markírozási alkalmazásokban a megbízhatóság és a hatékonyság. Az optikai üreget nem kell 

hangolni, következésképpen a lézer csak minimális karbantartást igényel. Nincs szükség rendszeres 

alkatrészcserékre, szemben a lámpapumpált lézerekkel. A fiberlézerek 20-30%-os hatékonyságot is elérnek az 

Nd:YAG rendszerek 2-3%-ához képest. Ez a hatékonyság azt jelenti, hogy egy hasonló DPSS lézernél sokkal 

jobban alkalmazhatók, és kevesebb hűtést igényelnek. 

Az itterbiummal ötvözött optikai szálat diódalézerrel gerjesztik. A szállézer elvi felépítését a 3.3.1.1. ábra 

mutatja be. A rezonátor szerepét a hajszálnál is vékonyabb optikai szál tölti be (3.3.1.2. ábra). 

 

3.3.1.2. ábra 
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A sugárzás hullámhossza 1062 µm. A szállézerekben a kiváló sugárminőségű, jó hatásfokkal rendelkező 

lézeregységekből létrehozott moduláris felépítésű lézerforrások teljesítménye elérheti akár az 50 kW-ot is. 

Az ipari fiberlézer gyors fém, illetve áramköri lemez markírozásához, acél gravírozásához és műanyagok 

színváltozását okozó jelöléséhez használatos. Az 50 W teljesítményű fiberlézer alkalmas 1 mm 

lemezvastagságig különböző fémlemezek precíziós vágására is (pl. stent vágására). A fiberlézerek felhasználói 

köre igen széles: autó-, gyógyszer-, gyógyászatieszköz-, elektronikai ipar stb. A speciális lézerdiódának és az 

optikai szálnak köszönhetően a gerjesztés sokkal egyszerűbb, nincs szükség kalibrálásra, nincs eldobható 

alkatrész, és mérete sokkal kisebb a klasszikus felépítésű Nd:YAG rendszereknél. 

A leghatékonyabb és általánosságban elterjedt pumpálási módszer az elliptikus konfiguráció, ahol az ellipszis 

egyik tengelye mentén (fókuszvonalban) a lineáris pumpáló forrás van, a másik mentén a lézerrúd. 

 

3.3.1.3. ábra 

A csatolás függ a fényforrás és a lézerrúd átmérőviszonyától, az ellipszis excentricitásától, a fél nagytengely 

hosszától és a fényforrás sugárzásának szögeloszlásától. A pumpáló forrás kimenetelének a lézerrúdhoz való 

hatékony csatolása érdekében mindkettőnek körülbelül ugyanolyan átmérőjűnek és hosszúságúnak kell lennie. 

A kimenő összteljesítmény megnövelésére alkalmaznak néha két vagy több ellipszisből álló reflektorokat is, 

amelyeknél a kettő közül az egyik fókuszvonal közös. A pumpáló források az egyes rész-ellipszisek nem közös 

fókuszvonalában vannak, míg a lézerrúd a közös fókuszban helyezkedik el. Ezeknél az összetett rendszereknél 

azonban a csatolás hatékonysága kisebb, mint egyetlen ellipszis esetében. 

Az ellipszis belső felületét úgy kell kialakítani, hogy igen jó tükröző legyen. A lézer anyagának abszorpciós 

sávjaitól függően aranyból, ezüstből vagy alumíniumból készült tükröző vagy diffúz bevonatokat alakítanak ki. 

Ugyancsak alkalmaznak dielektrikumbevonatokat, amelyeknek egy keskeny hullámhosszsávban nagy a 

fényvisszaverő képességük. A kisülési csövek rendszerint egyenesek, és természetes, ill. mesterséges léghűtéssel 

vagy vízhűtéssel hűthetők. 

Spirálisan tekercselt villanócsöveket is alkalmaznak, ahol a lézerrúd a spirál tengelyében helyezkedik el, 

ilyenkor a külső reflektor cső alakú. 
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3.3.1.4. ábra 

Ezekkel nagyobb pumpálási energiát lehet elérni, mint a lineáris csövekkel, mivel a villanócső hosszát nem 

korlátozza a lézerrúd hossza. 

Lézerműködés érhető el a lézerrúd végeinek olyan bevonatolásával, hogy azok teljesen, ill. részlegesen 

visszaverő tükröket alkossanak. Azonban a nagy és folyamatos vagy gyakori impulzusú kimenetek esetén 

bekövetkező termikus disztorzió instabilitást, túlzott divergenciát, a módusszerkezet degradálódását és magának 

a bevonatnak a károsodását is okozhatja. A másik módszer a lézerrúd gondos elhelyezése külső tükrök közé, 

amelyeket nagy pontossággal lehet beállítani. Ez egy igen merev, közös tartószerkezetet követel meg, 

rendszerint olyan ötvözetből készült erős U idomot, amelynek kicsi a hőtágulási együtthatója (pl. invar 

ötvözetek). A külső tükröknek további előnye, hogy lehetővé teszik a rezonátoron belül egyéb elemek 

használatát, mint pl. a Q-kapcsolókét vagy a modulátorokét. A kristály végfelületeit Brewster-szögben lehet 

levágni annak érdekében, hogy a fénykimenet síkban polarizált legyen és a rezgési síkban ne legyen reflexiós 

veszteség. Ahol külső tükörre van szükség, mérsékelt teljesítményszinteken tükrözésgátló bevonatokat lehet 

alkalmazni a lézerrúd végein. Nagy teljesítményeken a belső reflexió miatt bekövetkező visszacsatolás úgy 

csökkenthető, hogy a végfelületeket kissé kibillentik a Brewster-szög síkjára merőleges síkban. Ha a 

végfelületek levágása nem párhuzamos, akkor a belső reflexióból következő visszacsatolás kisebb és a külső 

tükrök ugyanazon a tengelyen fekszenek; így egyszerűsödik ugyan a mechanikai konstrukció, azonban eltérés 

következik be az úthosszakban, ami néhány alkalmazás esetében esetleg nem kívánatos. 

A szilárdtestlézerek impulzus-csúcsteljesítmény-kimenete általában arányos a kristály térfogatával. A 

kisugárzott folyamatos teljesítményt vagy impulzusüzemnél az átlagteljesítményt elsősorban a hőenergia 

kristálybeli disszipációjának sebessége határozza meg; ez az anyag termikus tulajdonságaitól, a hosszától és 

felületeinek nagyságától függ. A beszerezhető befogadó anyagok rossz hővezető képessége, a pumpáló sugárzás 

abszorpciója és gyengülése, valamint a totálreflexiós módusok kialakulása együttesen a lézerrúd átmérőjét kb. 

10mm-re korlátozzák a folyamatos vagy a nagy impulzusgyakoriságú lézerek esetén. 

Lehetséges a lézerközeg végfelületén történő pumpálás is, ezzel egyenletesebb sugárzás érhető el, nagy 

hatékony területen, s így nagy energiájú kimenet kapható minden olyan egyenlőtlenség nélkül, ami henger alakú 

lézerek esetén előfordulhat. A lézerközeg itt rendszerint tárcsa alakú, amelynek hossza viszonylag kicsi az 

átmérőjéhez viszonyítva. Számos egyéb pumpálási konfigurációt is alkalmaznak különleges célokra. 

A lézer kimenetére és módusszerkezetére hatással vannak a lézerrúdban kialakuló hőmérséklet-gradiensek, 

amelyek a végfelületek görbületét és a törésmutató sugárirányú változását okozzák. Ezek az effektusok kis 

teljesítményértékek esetén telítődést is előidézhetnek, a lézeranyag térfogatának nem megfelelő kihasználása 

miatt. 

A szilárdtestlézerek divergenciája általában a hosszúsággal fordított arányban változik, és kis átmérőjű rudak 

esetén a legnagyobb. A folyamatos üzemű lézerek divergenciája nagyobb, mint az impulzuslézereké, a 

rezonátorüregben fellépő nagyobb termikus torzulás következtében. A bevonatolt végtükrökkel rendelkező 
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szilárdtestlézerrudak divergenciája is rendszerint nagyobb, mint különálló végtükrök esetén, a tükrök torzulása, 

ill. a kis tükörtávolság miatt. 

A szilárdtestlézerek céljára szolgáló optikai pumpáló források villanólámpákat, folytonos üzemű kisülési 

csöveket, izzólámpákat és szilárdtestfényforrásokat foglalnak magukban. 

3.2. Szilárdtestlézer-anyagok 

Nagyszámú szilárdtestanyagról mutatták már ki, hogy különböző hullámhosszok széles tartományában 

lézerműködésre képesek. Ezekből szobahőmérsékleten csak kevés anyagnál valósítható meg hatékony 

populációinverzió. 

 

3.3.2.1. ábra 
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4. A szilárdtestlézerek alkalmazása 

A 3.4. lecke a rubin- és neodímiumlézerek felépítését, működési elvét és alkalmazási lehetőségeit mutatja be. 

4.1. Rubinlézer 

A rubin volt az első anyag, amelyben 1960-ban lézerműködést valósítottak meg. A rubin az alumínium-oxid 

(zafír) olyan kristályos alakja, amely 0,3%-os koncentrációban króm-oxiddal (Cr2O3) van szennyezve. A 

mesterségesen növesztett kristályos anyag hosszú rudak és tárcsák alakjában kapható. A lézeremisszió 

jellegzetes hullámhossza a spektrum látható tartományában 0,6943 µm, 1-től 5 milliradiánig terjedő 

divergenciával. A kimenet rendszerint impulzusos, a lézert xenontöltésű villanócsövek gerjesztik. Tükrözött 

véglapokat vagy dielektrikumbevonatú külső tükröket alkalmaznak a teljesítménytől és a felhasználástól 

függően. Megvalósítható ismételt impulzusú és folyamatos üzemű működés is, de ezeket korlátozza a rubin 

túlmelegedése, ami a szükséges nagy pumpáló teljesítmény és a rubin keskeny abszorpciós sávjának a 

következménye. 

A rubinban ún. háromszintes lézerátmenet valósul meg. Az átmeneti szinteket egyszerűsített alakban a 3.4.1.1. 

ábra mutatja be. 

 

3.4.1.1. ábra 

A lézerműködés előidézésére az alapállapot populációját kell a lézerátmenet felső szintjére invertálni. Ez rubin 

esetében nem hatékony eljárás, több száz joule nagyságrendű pumpáló energiákra van szükség, és az átalakítási 

hatásfok rendszerint csupán mintegy 0,05%. 

A rubinlézerek fő alkalmazási területe ott van, ahol nagy impulzusteljesítményekre van szükség, vagy ahol a 

látható kimenet hasznos, mint pl. a holográfiában. Festékcellával, Q-kapcsolt üzemmódban a m-t is meghaladó 

koherencia érhető el. Megvalósítható Q-kapcsolt oszcillátor-erősítő konfiguráció is, ahol az egyik rubinlézer 

fényét a másik felerősíti. Ily módon igen nagy impulzusteljesítmények érhetők el. 

A rubinlézereket anyagok megolvasztásával és elgőzölögtetésével kapcsolatos megmunkálási eljárásoknál 

használják, ahol ismételt nagy impulzusteljesítményekre van szükség. Ma már túlhaladták a neodímiumlézerek, 

amelyek lényegesen jobb hatásfokúak. Orvosi területen azonban jól használható, pl. tetoválások heg nélküli 

eltüntetésére. A rubinlézer fénye akadály nélkül hatol át a világos bőrön, a sötét színű festékekben viszont teljes 

mennyiségben elnyelődik. Elnyelő festék a lézerfény számára a barna bőrfesték (melanin) és a sötét színű 



 Lézersugárforrások II.  

 68  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

tetoválófestékek is. A lézerenergia különböző festékekre különbözően is hat. Egyes (anilin) festékekben a kettős 

kötéseket bontja a nagy energiájú fénysugár, ezáltal a festék színtelenné válik. Más, hosszabb molekulájú 

festékeket fragmentál (feldarabol) és a fehérvérsejtek számára hozzáférhetővé teszi, majd ezek a sejtek tisztítják 

ki a szervezetből a festék maradványait. 

4.2. Neodímium 

A neodímiummal szennyezett lézerek jellegzetes kimenő hullámhossza 1,06 µm. Impulzusos és folyamatos 

lézerműködés egyaránt megvalósítható. Az alkalmazott befogadó anyagok az ittrium-alumínium-gránát 

(Y3Al5O12 – YAG), az ittrium-orto-aluminát (YAlO3 – YALO), az ittrium-vas-gránát (YFe5O12 – YIG), az üvegek 

és a kalcium-volframát (CaWO4). 

A neodímiumban ún. négyszintes átmenet van. A lézerátmenet itt könnyebben invertálható, mint a háromszintes 

átmenettel rendelkező rubinnál, tekintettel a közbenső átmeneti szintre. A lézerrúd pumpálása rendszerint 

impulzus- vagy folytonos üzemű kisülési csövekkel történik, de kis folytonos lézerteljesítmény-szintek 

elérhetők izzólámpás pumpálással is. 2-3 J-os pumpálási küszöbszintek is elérhetők 2-3%-os hatásfok mellett, 

ami sok esetben kiegyenlíti a kimenetnek azt a hátrányát, hogy az a láthatatlan infravörös tartományba esik. 

Gyakran alkalmaznak frekvenciakétszerezést 0,53 µm-es látható kimenet előállítására, a rubinénál nagyobb 

hatékonysággal. 

 

3.4.2.1. ábra 

A különböző villanó- és folyamatos kisülési lámpák, valamint a folytonos üzemű volfrám-jód lámpák 

viszonylagos teljesítőképességei YAG-lézerek pumpálására eltérőek. Az impulzusüzemű, kriptonnal töltött 

villanólámpák általában hatékonyabbak, de nagy áramsűrűségeken, ahol a legnagyobb kimenetre van szükség, a 

xenon hatékonyabb. A xenontöltésű villanólámpák jobb hatásfokúak az üvegrudak pumpálásához, ezeknek 

ugyanis nagyobb az abszorpciója 0,59 μm-en, ahol a xenonnak nagyobb a kimenete. Mérsékelt 

impulzusteljesítmény-szinteken és folyamatos működésnél a kriptontöltésű, nagynyomású kisülési csöveknek 

jobb a hatásfoka a kripton kimenetének nagy csúcsintenzitása miatt 0,810 μm-en, ami közel van a neodímium 

abszorpciós vonalához. Nagy csúcsáramsűrűség és 10–40 J körüli kilépő impulzusenergia esetén – a nyomástól 

és az áramerősségtől függően – a lámpa kisugárzott fényében a jellemző hullámhossznak megfelelő 

rezonanciasugárzás erőssége csökken a kontinuumsugárzáshoz viszonyítva, és a xenontöltésű villanócső válik 

jobb hatásfokúvá. 

Kis teljesítményű folyamatos működéshez (10W-ig) volfrám halogén izzólámpák és alkáli adalékanyagos 

higanyívlámpák alkalmazhatók. GaAsP fényforrásokat is használtak kísérleti elrendezésekben a YAG-lézer 

működtetésére. Ezek a fényforrások a közeli infravörösben sugároznak, közel a Nd 0,81 μm-es abszorpciós 

vonalához. 

Mindegyik befogadó anyagnak megvan a maga előnye bizonyos alkalmazások esetére, s ez nagymértékben függ 

a befogadó anyag hőmérsékleti tulajdonságaitól. Régebben a YAG-kristályokat alkalmazták legszélesebb 

körben, mert egyaránt alkalmasak egyedi impulzusú, nagy impulzusgyakoriságú és folytonos működésre. Nagy 

teljesítményeken a pumpáló forrásból jövő ultraibolya fény színcentrumok létrejöttét eredményezi. Ez 

minimálisra csökkenthető egy különálló üvegszűrő alkalmazásával – a rövid hullámhosszok levágása – vagy a 

rúdnak megfelelő abszorbeáló anyaggal való bevonásával. 1000W-ot meghaladó folytonos teljesítmény állítható 

elő egyetlen YAG-kristályból mintegy 4% hatásfokkal, kb. 3 milliradiános divergenciával. 
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A neodímiummal szennyezett üveget szintén tanulmányozták. A neodímium-üveg lézerrudak nagyobb 

impulzus-csúcskimenetet tesznek lehetővé, mint akár a YAG, akár a kalcium-volframát, és könnyen 

beszerezhetők nagy rudak vagy tárcsák alakjában. Az üveg azonban nem alkalmas nagy ismétlési gyakoriságú 

vagy nagy teljesítményű folyamatos működéshez, minthogy az üveg törésmutatója a hőmérséklettől függően 

változik. Szolarizáció is bekövetkezik nagy teljesítményeken. Elértek 300J impulzusenergiát 3*10 -9 s alatt, ami 

1011 W impulzus-csúcsteljesítménynek felel meg. 

Neodímiummal szennyezett üvegből kis teljesítményű, folytonos vagy impulzusüzemű, rugalmas száloptikás 

lézerek is készíthetők. Így 100kW-os impulzusteljesítményeket állítottak elő másodpercenként 5000 impulzus 

mellett. Hatékony csatolás érhető el, ha a szálat spirálisan a pumpáló forrás köré csavarják. 

A kalcium-volframát kristályok a YAG-kristályoknak csak egyharmadába kerülnek, és úgy tartják, jobb 

hatásfokúak is a másodpercenként 10 impulzus körüli szűk működési tartományban. A kalcium-volframát nagy 

teljesítményű folyamatos működéshez már nem olyan hatékony, és az elérhető impulzus-csúcsteljesítmény is 

kisebb, mint a neodímium- üvegé. 

Nagy folytonos teljesítményeknél erőteljes léghűtést vagy a lézerrúddal érintkező vízhűtést kell alkalmazni. A 

hő okozta korlátozások a lézerteljesítménnyel és a módusszerkezettel szemben a lézerrúd megfelelő 

kialakításával lecsökkenthetőek; szegmentált rúdkonstrukció alkalmazása a hűtés hatásfokának növelésére és a 

pumpálás számára átlátszó anyaggal való hüvelyezés a minimumra csökkenti a nem egyenletes hűtés hatásait. 

Egy másik konstrukciós módszernél – amely igen nagy kimenő teljesítmények elérését tette lehetővé – kiváló 

minőségű, nagy egyedi kristályokat alkalmaztak végfelület-megvilágítással. 

 

3.4.2.2. ábra 

A 3.4.2.2. ábrán bemutatott cikcakkos konfigurációban több kristálytárcsát helyeztek el sorban egymás mellett, 

így jó hatásfokú pumpálást biztosítottak azáltal, hogy nagy felületeket tettek ki a pumpáló sugárzásnak, emellett 

hatékonyabb hűtést értek el a lézeranyag nagy térfogatában. 

4.3. Új alkalmazási területek 

ESETTANULMÁNY – THIN FILM napelemgyártó technológiai sor lézeres szétválasztó vágó egységének 

(laser sriber) fejlesztése, prototípusának megépítése. 

A szoláripar rohamosan növekszik, 2020-ra 20-szoros növekedést prognosztizálnak a szakemberek, a 2007. évi 

2538 MW szolártechnológiával előállított energiával szemben 2020-ra 50.000 MW az előrejelzés. 

A félvezető-ipari kapacitásprobléma, a hagyományos energiáktól való függőség és a környezetszennyezés 

csökkentése szükségszerűségének erőteljes fokozódása óriási nyomást gyakorol a különböző szolár-

rétegtechnológiák fejlesztésére, a szoláripar növekedésére. Jelenleg a hagyományos energia előállítási költsége 

20 cent/W, míg a szolárenergiánál ugyanez 30–50 cent/W. Cél a szolárenergia-előállítás hatékonyságának 

növelése, a napelemek hatásfokának javítása és a napelempanel-előállító gyártósorok termelékenységének 

növelése a fajlagos előállítási költségek csökkentése révén. 

A napelempanel-gyártás technológiai lépéseinek egy része lézersugaras technológiák alkalmazásával 

tökéletesíthető, pontosítható, javítva ezzel a napelemek hatásfokát és a gyártósor hatékonyságát. A lézersugaras 

technológiák (vágás, széleltávolítás, jelölés) gyorsak, pontosak, könnyen automatizálhatóak, jelentőségük 



 Lézersugárforrások II.  

 70  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

meghatározó a szoláripar jövőjében. A monokristály- és polikristály-szerkezetű Si rétegtechnológiák mellett 

kifejlesztett új rétegtechnológiák közül a THIN FILM technológiát alkalmazó napelempanel-gyártás érte el 

napjainkra az ipari volument. Aktuális feladat a gyártósorok fejlesztése, tökéletesítése. 

A jelenleg használatos cellák alapanyaga alapvetően a szilícium; ennek megfelelő tisztaságú és összetételű 

formációit az alapanyag-beszállítók biztosítják, csakúgy mint a legnagyobb felhasználó, a számítástechnikai ipar 

számára is. Így részben a korlátozottan rendelkezésre álló alapanyag, az ún. vékonyréteg-technológia 

továbbfejlesztése felé tolja a hangsúlyt. Ez lényegében vákuumgőzölési és lézersugaras műveletek sorozata. A 

méretre szabott üveghordozóra különböző anyagösszetételű vezető, ill. félvezető rétegeket visznek fel, egy-egy 

réteget azonban a következő felvitele előtt szegmentálni kell, vagyis egy irányban, egymástól 20–50 μm 

szélességben elválasztott csíkokra kell felosztani, hogy az így kialakított félvezető struktúrákban – a fotodióda 

elvéhez hasonlóan, csak jóval nagyobb felületen és teljesítménnyel – a fény hatására áram jöhessen létre. A 

szegmensek sorbakapcsolása eredményezi azután az egész panel összteljesítményét. 

Nyilvánvaló, hogy a réteganyagok tisztaságán, felhordott vastagságán, egyenletességén túl nagyon sok múlik a 

szelektív leválasztáson. Nem sérülhet sem az üveghordozó, sem az alul lévő réteg, és az elpárologtatott sáv 

mérete, továbbá az előzőhöz viszonyított helyzete is alapvető fontosságú a szolárcella végső hatásfoka 

szempontjából. Tizedmilliméteres eltérések akár 25–35%-os hatásfokromlást is eredményezhetnek. 

Szemben más részfeladatokkal (pl. széltisztítás), ennek a technológiai fázisnak egyetlen jelenleg ismert 

módszere van: a lézersugaras anyageltávolítás. Csak a lézersugár diszkrét hullámhosszválasztásával, rendkívül 

jól szabályozható paramétereivel (teljesítmény, impulzus), akár 10–20 μm-re fókuszálható, nagy intenzitású, 

mégis kismértékű környezeti roncsolást és hőbevitelt okozó nyalábjával lehetséges a fenti követelmények 

teljesítése. 

A rétegtől függően alapvetően kétféle hullámhosszat használnak a szelektív leválasztáshoz: az 1064 nm-t és 

ennek frekvenciakétszerezett (néha háromszorozott) változatát, az 532 nm-t (355 nm-t). 

A leválasztó sávoknál az egzakt kontúrkialakítás és a megfelelő mértékű (mélységű) anyageltávolítás érdekében 

a rendkívül jó (Gauss, TEM00), szimmetrikus nyalábforma és a bekezdéstől a kikapcsolásig nagyobb frekvencián 

(200 kHz) is megmaradó impulzusalak- azonosság alapkövetelmény. A tömeggyártás egyenletes minőségéhez 

elengedhetetlen, hogy ezek a jellemzők folyamatos üzemben se változzanak, ezért a vezető gyártók korszerű 

hőmérséklet-szabályzási megoldásokkal stabilizálják a lézerek belső optikai rendszerét. 

A lézersugár mellett döntő jelentőségű a panelokat mozgató X-Y mechanikai rendszer pontossága is. Ebben a 

tartományban már nemcsak a mechanikai elemek (csapágyak, gördülővezetékek, orsók) vagy az elektronika 

(motorok, jeladók, vezérlő) precizitásáról van szó; a vázszerkezet anyagának megválasztása, felépítése, 

rezgésmentesítése, a hődilatáció kompenzálása is fontos tervezési szempontok. 

A leválasztás több lépésben, több rendszeren történik, ezért a mozgatórendszereknek nemcsak önmagukban kell 

pontosnak lenniük, hanem az előző fázishoz képest is, ami két további feltételt jelent. Mivel a hagyományos 

újrapozicionálási módszerek (mechanikus ütköztetés, induktív érzékelés stb.) ebben az esetben nem kielégítőek, 

a ráálláshoz az optikai helyzetfelismerés elvét kell alkalmazni. Másfelől a pályakövetésnek is folyamatosnak 

kell lennie, ami nagyfokú mozgatási dinamikát, vagyis igen gyors pozíciókorrekciót és adatforgalmat feltételez. 

Ez a tulajdonság a megmunkálófejet hordozó Z-tengelyre is vonatkozik, mivel a fókuszátmérő állandóságát az 

üveghordozó gyártásából adódó szisztematikus hullámosság ellenére biztosítani kell. 

Fejlesztés tárgyát képezte a munkadarabra irányított nyaláb geometriájának alakítása (kell-e dinamikus 

nyalábtágítás, hol mekkora legyen a fókuszfolt), de annak eldöntése is, hogy egy- vagy osztott fejes legyen-e az 

optikai elrendezés. Előbbi mellett a jobb lekövethetőség, utóbbi mellett a nagyobb hatékonyság, a rövidebb 

ciklusidő szól. 

Vizsgálandó egyfajta kombinált felépítés is, amennyiben a munkadarab mozgatását egy galvomotorokkal 

ellátott, a lézernyalábot igen nagy sebességgel és pontossággal mozgató, speciális szoftverrel szinkronizált 

szkennerfej egészíti ki. 

4.4. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

THIN FILM napelemgyártó technológiai sor lézeres szétválasztó vágó egységének (laser sriber) fejlesztése, 

prototípusának megépítése. 
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5. Festéklézerek 

A 3.5. lecke a festék- és egyéb lézerek felépítését, működési elvét és alkalmazási lehetőségeit mutatja be. 

5.1. Festéklézerek felépítése és működése 

Sok szerves vegyület fluoreszcenciája igen erős, és ez alkalmassá teszi őket lézeranyagként való felhasználásra. 

Széles tartományban folyamatosan változtatható hullámhosszú, hangolható lézersugárzást lehet így kapni nagy 

teljesítményeken. 

 

3.5.1.1. ábra 
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A festéklézerek gerjesztésére más lézereket lehet alkalmazni (3.5.1.2. ábra) – pl. a folyamatos üzemű argon- 

vagy az impulzusos üzemű nitrogénlézert –, de néhány esetben villanócsöves gerjesztésre is lehetőség van 

(3.5.1.3. ábra). 

 

3.5.1.2. ábra 

 

3.5.1.3. ábra 

Az összhatásfok mintegy 0,1% villanócsövek alkalmazásával, de lézerpumpálással 30%-os átalakítási hatásfok 

is elérhető. 

A festéklézerek fontos jellegzetessége, hogy kimenő hullámhosszuk könnyen hangolható rács, etalon vagy 

akusztooptikai szűrő segítségével a látható hullámhossztartomány nagy részében. Pumpáló forrásként 

argonlézert alkalmazva folytonos lézerműködés valósítható meg a hangolható festéklézereknél, a 0,55 µm-től 

0,65 µm-ig terjedő tartományban. 

5.2. Egyéb lézerek 

A kereskedelemben kapható fontosabb lézerek ismertetése már megtörtént. Különféle egyéb, hasznos 

tulajdonságokkal rendelkező lézerek is kaphatók; ezek kerülnek itt most leírásra más fejlesztésekkel együtt. 

Keresztirányban gerjesztett xenon impulzuslézer is kapható a kereskedelemben; 103 W nagyságrendű kimenő 

impulzus-csúcsteljesítménye van a 0,49 µm-től 0,54 µm-ig terjedő tartományban, és mintegy 5 µm-es, 

diffrakció korlátozta nyalábátmérőre fókuszálható. Alkalmazható vastag és vékony rétegek trimmelésére. 

Készítettek olyan xenon impulzuslézereket is, melyeknek kimenete az infravörös tartományban van. Itt 

transzverzális gerjesztést alkalmaznak hélium és xenon keverékében. A kimenő csúcsteljesítmény 1000 W a 2 

µm-tőI 3,7 µm-ig terjedő tartományban, az átlagos kimenő teljesítmény 5 W a 80 cm aktív hosszból. 

Tanulmányozták még a 0,337 µm-en nagy intenzitású impulzuskimenettel rendelkező nitrogénlézereket, 

amelyek szintén kaphatók a kereskedelemben. Impulzus-festéklézerek gerjesztésére alkalmazhatók. A gerjesztés 

transzverzális elektromos impulzuskisülésseI megy végbe. 
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A szén-monoxid-lézerekkel – melyeknek kimenő hullámhossza 5,4 µm és 6,1 µm közé esik – és különféle 

járulékos gázokkal olyan teljesítményt értek el, mely összemérhető a kis áramlási sebességű, axiális kisülésű 

CO2-lézerekével – hasonló hatásfok mellett. Kifejlesztettek lezárt csövű CO-lézert 10 W-os kimenettel, 1,1 m 

hosszúsággal, valamint folyamatos üzemű, gázdinamikus CO-lézert is. 

Kifejlesztés alatt áll a hélium-szelén fémgőzlézer, mely 24 vonalon sugároz a 0,498 µm-től 0,531 µm-ig terjedő 

tartományban. A 6 legerősebb vonalon mintegy 30 mW összteljesítményt ad a hélium-neon lézerhez hasonló 

konstrukcióban. Spektroszkópiai célokra alkalmazható. 

Kutatják az erbiummal szennyezett befogadó anyagokat is, amelyek hasonlóak a neodímiumhoz alkalmazott 

anyagokhoz. Fő előnyei az 1,54 µm-es kimenő hullámhosszból adódnak, amelyet nem ereszt át a szaruhártya, és 

így lényegesen kevésbé káros a szemre, mint a neodímiumlézerek sugárzása. Lehetséges alkalmazásai a 

távolságmérés és ehhez hasonló területek, ahol az 1,06 µm-es sugárzás által okozott szembalesetveszély nem 

engedhető meg. 

Vizsgálták a szervetlen folyadéklézereket, melyek megkülönböztetendők a szerves festéklézerektől. Egyes 

neodímiumtartalmú folyadékoknál – ilyen pl. a neodímium – szelén-oxi-kloridban (amely savas és mérgező) és 

foszfor-oxi-kloridban kimutatható lézerműködés. Potenciális előny, hogy e lézer igen nagy teljesítményt bír el a 

nagymértékű hőátadási lehetőség következtében. 

Vizsgálják a pumpálás egyéb módszereit is. Sikerült elektronsugaras pumpálással is lézeremissziót 

megvalósítani. Ezzel a technikával igen rövid hullámhosszakat lehet kapni, esetleg a lézerműködés a 

röntgentartományra is kiterjeszthető. Jelenleg az elért legrövidebb lézerhullámhossz 0,1 µm; különféle 

kétatomos gázokban kapták. 

A kémiai lézerekben főleg vegyi reakciókat használnak fel a lézeremisszió létrehozására, amely a vele járó 

molekuláris átmenetek következtében a spektrum infravörös tartományába esik. Jelenleg még a fejlesztés 

stádiumában vannak, de potenciálisan lehetővé teszik hordozható, nagy teljesítményű lézerek készítését, külső 

tápegység nélkül. A pumpáló energiát a gázok közötti reakció adja, amelyet először a kevésbé reaktív 

vegyületek kis teljesítményű disszociációja idézhet elő, pl. egy segédtápegység útján. Az egyik típusnál a 

lézerátmenetet a gerjesztett gáznak fúvókákon való keresztülbocsátása során bekövetkező hirtelen kitágulása 

hozza létre, amely rendszerint merőleges irányú a lézerrezonátor tengelyére, hasonlóan a gázdinamikai CO2-

lézerekhez. Lehetőség van impulzus- és folyamatos üzemű működésre is. Különféle megfelelő vegyi reakciók 

vannak, amelyeket egyéb módszerekkel is lehet gerjeszteni, mint pl. a CO, a DF-CO2 10,6 µm-en és a HCl, HF 

és DF a 2,7 µm-től 4µm-ig terjedő tartományban. A HF kémiai lézer esetében 15-16%-ig terjedő kémiai 

hatásfokról számoltak be. 

6. Kitekintés 

A 3.6. lecke a CO2-fiber-Nd:YAG versengés kapcsán összehasonlítja a 3 piacvezető típust, és feltárja előnyeiket, 

amelyek meghatározzák fő alkalmazási területeiket. 

6.1. CO2-fiber-Nd:YAG/Nd:YVO4 versengés 

A leggyakrabban alkalmazott szilárdtest-jelölőlézerek a már jól ismert klasszikus felépítésű, impulzusüzemű 

Nd:YAG vagy Nd:YVO4 (Vanadát) lézerek. Azonban az ipari markírozástechnológiában megjelent egy új 

jelölőlézer, a fiber- (ún. szállézer) jelölőlézer is, amely szintén impulzusüzemű szilárdtestlézer, de sokkal 

nagyobb hatásfokkal dolgozik, mint a klasszikus felépítésű Nd:YAG szilárdtestlézer. A 3.6.1.1. táblázatban egy 

összehasonlítás látható az iparban alkalmazott szilárdtest-jelölőlézerekről. 
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3.6.1.1. ábra 

A fiberlézerek hasonló elven működnek, mint a DPSS lézerek (Diode-Pumped Solid-State Laser), de a YAG 

vagy YVO4-kristály helyett a fiberlézereknél rezonátorként itterbiummal ötvözött optikai szálat alkalmaznak. 

Ez a szál számottevően hosszabb és vékonyabb, mint a hagyományos DPSS lézerben levő kristályok, ennek 

következtében az így előállított lézerek fényereje, teljesítménysűrűsége nagyobb (ami azt jelenti, hogy nagyobb 

a teljesítményük, kicsi a kimenő nyílás és közel ideális a kimenő sugár). 

A fiberlézerek viszonylag újak a lézerpiacon. A nagy teljesítményű kivitelt csak 2003-ban mutatták be az 

iparban. A fiberlézerek 1,062nm-en működnek, de mivel véletlenszerűen polarizált fényt sugároznak, esetükben 

a frekvenciakétszerezés nem lehetséges. 

A fiberlézerek fő előnye a markírozási alkalmazásokban a megbízhatóság és a hatékonyság. Az optikai üreget 

nem kell hangolni, nincs szükség rendszeres alkatrészcserékre, szemben a lámpapumpált lézerekkel. A kis 

teljesítményű szállézerek esetén nincs bonyolult mechanika, nincs hűtőberendezés, nincs víz, vagyis rendkívüli 

előnyük, hogy csak minimális karbantartást igényelnek. 

A fiberlézerek 20-30%-os hatékonyságot is elérnek az Nd:YAG rendszerek 10-20%-ához képest 

(villanólámpával gerjesztve ráadásul csak 1-2%). Ez a hatékonyság azt jelenti, hogy egy hasonló DPSS lézernél 

sokkal jobban alkalmazhatók, és kevesebb hűtést igényelnek. 

2003 óta egyes alkalmazások területén a fiberlézerek 40%-os piaci részesedést értek el számos előnyös 

tulajdonságuknak köszönhetően. A fa és az üveg markírozására továbbra is a 10,6 µm-en működő CO2-lézerek a 

legalkalmasabbak, de a többi anyag a fiberlézer 1,064 nm-es fényét is elnyeli, és ez is előny az Nd:YAG és 

Nd:Vanadát lézerekhez képest. 

A lézeres anyagmegmunkálás számos előnyének köszönhetően a lézereket napjainkban a legkülönfélébb 

alkalmazásokban találhatjuk meg. A lézeres markírozást az ipar szinte minden területén, pl. az elektronikai és 

gépiparban, a szerszám- és járműalkatrész-gyártásnál és az orvosiműszer-iparban is előszeretettel alkalmazzák. 

A célnak megfelelő lézer kiválasztása nem egyszerű feladat. A markírozó lézer választásakor első és 

legfontosabb kérdés, hogy a lézeres markírozást milyen célból akarjuk alkalmazni. A lézeres markírozási 

technológiáknak számos felhasználási területük van. Az egyik leggyakoribb alkalmazás, hogy a termékeket a 

gyártás során lézerrel készült termékazonosító kóddal látják el, így a termék gépi olvasással, automatikusan 

nyomon követhető. 

Lézeres markírozással egyszerű, olvasható szöveges feliratot is készíthetünk, pl. egy villáskulcs méretének a 

markírozása. A lézerberendezés kiválasztásakor – második legfontosabb kérdésként – figyelembe kell venni a 

jelölendő termék anyagát, mivel nem minden anyag jelölhető ugyanazzal a lézerberendezéssel. 

Ha eldöntöttük, milyen célból, milyen anyagra, milyen méretben alkalmazunk lézeres markírozást, akkor a 

berendezés megbízhatóságát, valamint karbantartási és fenntartási költségeit is célszerű szem előtt tartani. 

A tömeggyártásban elvárás, hogy a berendezések termelékenyen és hibamentesen működjenek. Fontos 

szempont a berendezés karbantartási igénye, és az ehhez szükséges pótalkatrészek és szolgáltatások költsége. Az 

ideális lézerberendezés megbízható, pontos, a gyártást nem akadályozó karbantartást igényel csak, és minimális 
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a fenntartási költsége. A fiberlézer nagy előnye, hogy egy adott fiberlézerrendszer 1,5-2-szer termelékenyebb 

lehet a klasszikus felépítésű Nd:YAG rendszereknél. A fiberlézer élettartama és megbízhatósága jelentősen 

jobb, és egyszerű felépítésének köszönhetően a lézer teljes költsége kisebb az Nd:YAG rendszereknél. 

A lézerfényt egy másik, gerjesztő fény (pumpálás) által tudjuk létrehozni. A szilárdtestlézereket pl. lámpákkal 

vagy lézerdiódák fényével lehet gerjeszteni (pumpálni). Az Nd:YAG-lézerek hatásfoka meglehetősen alacsony 

(lámpapumpált: ~1-2%, lézerdióda-pumpált: < 20%), ezért sokszor a néhányszor tíz watt teljesítményű lézert 

néhány tíz kilowattal kell gerjeszteni. Emiatt nagy mennyiségű hő keletkezik, így a folyamatos levegő- és/vagy 

vízhűtés elengedhetetlen. 

A lézermédium gerjesztése az optikai szálon keresztül speciális diódalézerrel történik. Az általánosan használt 

ring-rezonátoros elrendezés következtében az optikai szál tölti be a rezonátor szerepét is. Ennek a 

konstrukciónak köszönhetően a fiberlézer minimális optikai elemkészlettel, jobb mechanikai stabilitással és 

sokkal nagyobb hatásfokkal működik az Nd:YAG rendszereknél. 

 

3.6.1.2. ábra 
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3.6.1.3. ábra 

 

3.6.1.4. ábra 
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3.6.1.5. ábra 

 

3.6.1.6. ábra 

 

3.6.1.7. ábra 

Az ipari fiberlézer a gyors fém-, illetve áramköri lemez markírozásához, acél gravírozásához és műanyagok 

színváltozást okozó jelöléséhez használatos. Az 50 W teljesítményű fiberlézer alkalmas 1 mm lemezvastagságig 

különböző fémlemezek precíziós vágására is (pl. stent vágására). A fiberlézerek felhasználói köre igen széles: 

autó-, gyógyszer-, gyógyászatieszköz-, elektronikai ipar stb. A speciális lézerdiódának és az optikai szálnak 

köszönhetően a gerjesztés sokkal egyszerűbb, nincs szükség kalibrálásra, nincs eldobható alkatrész és mérete 

sokkal kisebb a klasszikus felépítésű Nd:YAG rendszereknél. 

Az ipai lézeres markírozási technológia hatékonysága a markírozás minőségében és a gyorsaságban rejlik. A 

jelölőlézer választásakor mérvadó, hogy az adott anyaghoz az anyag felületén a legjobb markírozási minőséget 

és sebességet biztosító lézerberendezést válasszunk. A célnak megfelelő berendezéstől elvárjuk, hogy 

megbízható, pontos és termelékeny legyen, de mindezt csak egy jó felépítésű, kevés karbantartással és alacsony 

fenntartási költséggel működő berendezéssel valósíthatjuk meg. 

A nagy teljesítményű berendezések alkalmasak a klasszikus lézeres vágó és hegesztési alkalmazásokra, valamint 

az új alkalmazásokra, mint például a remote cutting (távvágás). Az 1 μm-es kibocsátott hullámhossztartomány 
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sok anyagban ér el nagy abszorpciót. Az FL lézersorozat minden gyakori szilárdtestlézer-alkalmazást el tud 

végezni. 

A kiváló sugárminőség lehetővé teszi a „dinamikus sugár” hatékony felhasználását szkennerrendszerekben nagy 

sebességű pozicionálásra, valamint gyors és pontos alkalmazását kis geometriájú munkadarabokhoz. Ez 

csökkenti a ciklusidőket és növeli a termelékenységet. 

A meglévő megmunkálási folyamatokba való egyszerű integrálását teszi lehetővé a szállézer kompakt változata 

mint alternatív megoldás. A kompakt verzió 20 μm-es single-mode szállézerként vagy 50 μm-es multi-mode 

szállézerként áll rendelkezésre. 

Sugárkapcsolók és energiamegosztó modulok teszik lehetővé, hogy akár több munkaterületen is üzemelhessen 

csupán egy lézersugárforrás. A termelési idő így nő, és a lézer alkalmazásának gazdaságossága is növekszik. 

A szállézer sok alkalmazásban ki tudja váltani a CO2-lézert: 

Pl. gravírozás-markírozás – jobb nyalábminőség, nagyobb megmunkálási sebesség 

Kontakt kerámiahenger (Anilox) gravírozása 

• részletesebb, folyamatosabb cellarajzolat 

• gyorsabb megmunkálás 

• jobb tintaeleresztő képesség 

Alkatrészek markírozása 

• cizelláltabb kép nagyobb írássebesség mellett 

• a kompakt kivitel és a száloptika révén egyszerű beépíthetőség hagyományos jelöléstechnikák leváltásakor 

A szállézer sok alkalmazásban ki tudja váltani a diódalézert: 

Pl. méréstechnika, űrtechnika 

1550 nm, 2–5 W, ill. kW 

Lézeres terepmérés 

• nagyobb teljesítmény 

• megbízhatóság 

• jobb nyalábminőség – jobb célmegkülönböztetés 

• szemre biztonságos hullámhossz 

• egyéb szabadtéri alkalmazások (távközlés) 

A szállézer sok alkalmazásban ki tudja váltani az Nd:YAG-lézert: 

Pl. hegesztés – jobb nyalábminőség, csökkentett ciklusidők, nagyobb darabszámok 

Eldobható borotva pengéjének rögzítése 

• 75 mm-es anyag hegesztése: ideális jellemzők rozsdamentes vékonylemez megmunkálásához 

• kombinálható lézeres vágással, jelöléssel 

• összeszerelés utáni megmunkálás 

Mikrohajlítás, HD-gyártás – jobb nyalábminőség, nagyobb megmunkálási sebesség 
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Winchester-armatúrák hajlítása 

• kész alkatrészek „csavarása” (post processing) 

• jól kézben tartható folyamat 

• a stabilitás miatt nagy sorozatok gyárthatók le 

• karbantartást alig igényel 

Ipari használatban a leggyakoribb alkalmazásuk a vágás és hegesztés. Néhány példa ezekre: 

Vágás: 

Stent (érfalmerevítő katéter rozsdamentes acélból) vágása 

• finomabb részletek 

Stencillapok vágása (NYÁK-gyártás) 

• simább vágatfal, sorjamentes szélek 

Precíziós lemezalkatrész-gyártás 

• nagyobb megmunkálási sebesség 

Hegesztés: 

Kapszula körbehegesztése 

• finom varratképzés 

• azonnali hermetikus lezárás 

• minimális hőhatás a befoglalt elemekre 

Kondenzátor-, elemtok zárósapkájának hegesztése 

Csatlakozó vezetékek ráhegesztése 

• a nyalábparaméterek nagyfokú állandósága növeli a technológiai megbízhatóságot és egyenletes 

varratminőséget eredményez 

• gyorsabb megmunkálás 

Mikrohuzalozás (pl. mobiltelefon-gyártás) 

• szelektív hegesztés: csekély hőhatás a környező alkatrészekre 

• a kis készülékméret ideális integrációs lehetőséget nyújt 

6.2. A jövő elvárásai 

Szállézer 

melleklet/szallezer.ppt
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4. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

melleklet/feladatok.pdf
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C. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

Spin-flip lézer 

A spirálátfordulásos (spin-flip) Raman-lézer folyamatosan hangolható félvezetőlézer. 

DPSS lézer 

Diode-Pumped Solid-State Laser – diódapumpált szilárdtestlézer 

FPSS lézer 

Flash Lamp-Pumped Solid-State Laser – lámpapumpált szilárdtestlézer 

Fiberlézer 

A szállézerek hasonló elven működnek, mint a DPSS lézerek, de a vanadát- vagy YAG-kristály helyett a 

fiberlézerek erősítő közege adalékolt optikai szál. Ez a szál számottevően hosszabb és vékonyabb lehet, mint a 

hagyományos DPSS lézerben levő kristályok, ennek következtében az így előállított lézerek 

teljesítménysűrűsége nagyobb (ami azt jelenti, hogy nagyobb a teljesítményük, kicsi a kimenő nyílás és közel 

tökéletes a kimenő sugár). 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

AILU, United Kingdom.  http://www.ailu.org.uk . 

ELI, Germany.  http://www.eli-online.org . 

IREPA, France.  http://www.irepa-laser.com . 

LASER FOCUS WORLD.  http://www.optoiq.com/index.html . 

LASERNET, Germany.  http://www.lasernet-europe.de . 

NORLAS, Norway.  http://www.norlas.com . 

OptecNet Deutschland, Germany.  http://www.optecnet.de . 

ROFIN, Germany.  http://www.rofin.com . 

VELI, Belgium.  http://www.veli.net . 

WLT, Germany.  http://www.wlt.de . 

http://www.ailu.org.uk/
http://www.eli-online.org/
http://www.irepa-laser.com/
http://www.optoiq.com/index.html
http://www.lasernet-europe.de/
http://www.norlas.com/
http://www.optecnet.de/
http://www.rofin.com/
http://www.veli.net/
http://www.wlt.de/

