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1. fejezet - Hullámtan 

1. Skaláris hullámok 

A lézerfény (is) elektromágneses hullám. Ez azt jelenti, hogy terjedésekor a terjedési irányra merőleges síkban a 

villamos és a mágneses erőteret jellemző térerősségek periodikusan váltakoznak, „rezegnek”. A villamos és a 

mágneses térerősségvektorok egymásra merőlegesek; ugyanez igaz az elektromos eltolási és a 

mágnesesindukció-vektorra is. Szabad térben terjedéskor (erre korlátozódunk) a villamos és mágneses 

térjellemzők külön-külön párhuzamosak. 

Az elektromágneses fényelmélet a fény keletkezését, terjedését és felhasználását (képalkotás, 

információtovábbítás, fény-anyag kölcsönhatás stb.) maradéktalanul leírja. A sugároptikával és a skaláris 

hullámtannal szemben egyedül és kizárólag ez alkalmas a fénypolarizáció értelmezésére, a fénytörés és 

fényvisszaverődés maradéktalan leírására (nemcsak a megtört és visszavert fény iránya határozható meg adott 

beesési irány mellett, hanem tárgyalhatók a polarizáció-, a fázis- és a teljesítményviszonyok is). Mindez annak 

köszönhető, hogy az elektromágneses fényelmélet lényegénél fogva a villamos és a mágneses térjellemzők 

sajátságait, változásait tárgyalja. Példaként: a két különböző törésmutatójú közeg határán bekövetkező 

fényvisszaverődés és törés jelenségét a villamos és mágneses térjellemzőknek a határfelületen bekövetkező 

viselkedése révén értelmezi. Az elektromágneses fényelméletnek jelen tantárgy szempontjából fontos 

kérdésköreivel az 1.2. pontban foglalkozunk. 

Mindazonáltal sok alkalmazásban elvonatkoztathatunk a fényhullám vektorjellegétől, és a fényt egyszerűen 

skaláris hullámként kezeljük. Ebben a modellben csak annyit állítunk, hogy a fény hullám, és nem foglalkozunk 

fizikai mibenlétével. Annyit azonban már itt is megmondhatunk, hogy a skaláris hullám az elektromos és 

mágneses erőtér bármelyik összetevőjét képviseli. 

A hullámoptika keretein belül tárgyalható a fénytan két alapvető jelensége: az interferencia és a diffrakció. 

A modell egyik alapját az a megállapítás képezi, miszerint a fény hullámként terjed. Terjedési sebessége szabad 

térben c0. Másik alapvető felismerés, hogy homogén, átlátszó közeget fénytani szerepe szempontjából az n 

törésmutatóval jellemezzük. E közegben a fény terjedési sebessége 

1.1. egyenlet - (1-1) 

 

A fényterjedést leíró hullámfüggvény helytől és időtől függő valós függvény. Szokásos jelölése: u(r,t). Megadja 

a hullámot jellemző mennyiségek – az amplitúdó és fázis – értékeit adott helyen és időben. 

1.1. Hullámegyenlet. Fényintenzitás. Fényteljesítmény. 

Hullámegyenlet 

Az u(r,t) hullámfüggvény kielégíti a hullámegyenletet: 

1.2. egyenlet - (1-2) 

 

ahol  – a Laplace-operátor, amely derékszögű koordinátarendszerben: 

1.3. egyenlet - (1-3) 
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Ez a mennyiség a hullámfüggvény térkoordináták szerinti változásait tükrözi, ami a hullámegyenlet jobboldalán 

levő idő szerinti változásokat követő (másodrendű) deriválttal egyetemben valóban leírja a fényhullám 

terjedését: megadja a hullámfüggvény értékeit térben és időben. 

Az egyenlet megoldásai különböző hullámok. A hullámegyenlet helytől függő törésmutatóval rendelkező 

közegben közelítéssel alkalmazható, feltéve, hogy az a hullámhosszal összemérhető távolságon belül lassan 

változik. Ilyenkor a közeget helyileg homogénnek tekintjük. A hullámegyenletben n-t és c-t helyfüggő 

értékükkel helyettesítjük: 

 , 

ahol r helyvektort jelöl. 

Fényintenzitás   –  értelmezés szerint – a terjedés irányára merőlegesen állított egységnyi felületre jutó 

teljesítmény; értéke arányos a hullámfüggvény négyzetének átlagával: 

1.4. egyenlet - (1-4) 

 

A <•> jel időbeli átlagot jelent, miközben az átlagolás ideje lényegesen hosszabb a periódusidőnél, viszont 

lényegesen kisebb, mint más, érdeklődésre számot tartó időtartam (pl. fényimpulzushossz). A hullámfüggvény 

értelmezése és viszonya a teljesítményhez önkényt tartalmaz (pl. a 2 tényező). Feltűnhet – az önkényes 

értelmezés következményeként –, hogy a definíció bal és jobb oldala nem azonos dimenziójú. A későbbiekben 

magunk is meggyőződhetünk arról, hogy fénytani sajátságok leírásakor, továbbá az alkalmazásokban a 

fényintenzitásnak ez az értelmezése teljesen kielégítő, elfogadott, ráadásul a lehető legegyszerűbb. 

A terjedés irányára merőlegesen állított A felületen átáramló fényteljesítmény 

1.5. egyenlet - (1-5) 

 

Adott időtartam alatt felhalmozott fényenergia 

1.6. egyenlet - (1-6) 

 

1.2. Monokromatikus hullámok 

1.2.1. Hullámfüggény 

Monokromatikus (egyszínű, egyfrekvenciájú) hullámot az 

1.7. egyenlet - (1-7) 

 

hely- és időfüggő harmonikus függvénnyel írhatjuk le, ahol a(r) a helyfüggő amplitúdó, ν a hullám frekvenciája, 

j(r) pedig a helytől függő fázis. Ha figyelmünket adott helyre összpontosítjuk, azt látjuk, hogy a 

hullámfüggvény értéke az időben periódikusan változik. Ezt a körülményt szemlélteti az 1.1.2.1. ábra. 
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1.1.2.1. ábra 

1.2.2. Hullámfüggvény komplex alakja. Komplex amplitúdó 

A hullámfüggvény matematikai alakjaként nemcsak koszinusz, hanem szinusz függvény is megadható; sok 

számításnál pedig kifejezetten előnyös a cosθ + jsinθ = ejθ Euler-összefüggésre alapozott komplex írásmód, 

ahol j az imaginárius egység. Így, ha értelmezzük az 

  

1.8. egyenlet - (1-8) 

 

komplex hullámfüggvényt, annak u(r,t) valós része: 

1.9. egyenlet - (1-9) 

 

azaz megegyezik (1-7)-tel. A hullámfüggvényt az 1.1.2.1. ábra harmonikus függvénye helyett gyakran 

előnyösebb olyan, az a(r) amplitúdóval arányos egyenes szakasszal szemléltetni, amely az xy sík x tengelyével 

ωt+θ szöget zár be, azaz a síkban ω szögsebességgel forog. Ezt a mennyiséget hívjuk fazornak. Az x tengelyt 

valós, az y tengelyt képzetes résznek tekintve az ábrázolás a komplex számsíkban előállított képnek felel meg. 
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1.1.2.2. ábra 

A valós részhez hasonlóan a komplex hullámfüggvény is kielégíti a hullámegyenletet ugyanazon határfeltételek 

mellett: 

1.10. egyenlet - (1-10) 

 

Komplex amplitúdó 

A komplex hullámfüggvény felírható az 

1.11. egyenlet - (1-11) 

 

alakban is, ahol az 

1.12. egyenlet - (1-12) 

 

a helykoordinátáktól függő, időtől független mennyiséget komplex amplitúdónak nevezzük. A komplex 

amplitúdó a monokromatikus hullámok leírásának alapmennyisége; tükrözi a hullám két lényegi sajátságát: a 

hullám intenzitását meghatározó amplitúdó nagyságát és általában a hullám terjedésével összefüggő fázist. 

1.2.3. Helmholtz-egyenlet. Hullámfelület, hullámfront 
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Behelyettesítve az  komplex hullámfüggvényt a 

 

(1-10) hullámegyenletbe, megkapjuk a Helmholtz-egyenletet: 

1.13. egyenlet - (1-13) 

 

ahol 

1.14. egyenlet - (1-14) 

 

a hullámszám, amelynek értéke a hosszegységre jutó hullámok számának 2p-szerese. Az (1-14) összefüggéssel a 

hullámszámvektor, röviden a hullámvektor abszolút értékét értelmeztük. 

Határozzuk meg a monokromatikus hullám intenzitásának kifejezését. Az (1-4) értelmezés alapján 

I(r,t)= 2 < u2 (r,t) > = <2 a2 (r) cos2 [2pnt+j(r)] > 

  = < |U(r)|2{1+cos2[2pnt+j(r)]}>. 

Az átlagolás ideje (pl. megfigyelés, érzékelés ideje) lényegesen nagyobb, mint a periódusidő, így a jobboldal 

második tagja eltűnik, tehát 

1.15. egyenlet - (1-15) 

 

A monokromatikus fényhullám intenzitása komplex amplitúdója abszolútértékének négyzete  (miközben 

látjuk, hogy valóban célszerű volt a „2” tényező szerepeltetése az (1-4) értelmezésben). 

Hullámfelület, hullámfront 

A j(r) = áll. pontok halmaza képezi a hullámfelületet. Az állandók rendszerint 2p többszörösei. A hullámfelület 

normálisa az r helyen párhuzamos grad j(r)-rel. Azt az irányt jelöli ki, amely mentén a fázisváltozás sebessége a 

legnagyobb: ez az irány a (monokromatikus) hullám terjedési iránya izotróp közegben. E sajátságokkal 

felruházva, illetve kiegészítve a korábban értelmezett hullámszámot, bevezethetjük a k hullámvektor fogalmát, 

amelynek nagysága k = 2p/l, merőleges a hullámfelületre és a terjedés irányába mutat. 

A hullámfront azon pontok halmaza a térben, amelyekig a rezgésállapot adott idő alatt eljut. Ez a felület 

rendszerint a forrástól (adott helytől) tekintett legtávolabbi hullámfelület a terjedés irányában. A mindennapi 

szóhasználat sokszor nem tesz különbséget a két fogalom (hullámfelület, hullámfront) között. 

1.3. Elemi monokromatikus hullámok 

1.3.1. Síkhullám 

A Helmholtz-egyenlet várhatóan legegyszerűbb megoldása a homogén és izotróp közegben (pl. szabad térben) 

terjedő monokromatikus síkhullám. Ebben a hullámban a hullámfelületek síkok (innen a síkhullám elnevezés). 

Ezt a hullámot a 

1.16. egyenlet - (1-16) 
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komplex amplitúdóval írhatjuk le, ahol A általában komplex állandó, neve komplex burkoló;k – hullámvektor. 

Mint megoldás (1-16) kielégíti a Helmholtz-egyenletet, és 

1.17. egyenlet - (1-17) 

 

azaz értelmezésének megfelelően a hullámvektor abszolút értéke a hullámszámot adja. A hullám fázisa 

, tehát 

1.18. egyenlet - (1-18) 

 

Ez az egyenlet a k hullámvektorra merőleges síkokat írja le. Két szomszédos, azonos fázisú sík közötti távolság 

a hullámhossz , és . 

A síkhullám I(r) = êAê2 intenzitása a tér minden pontjában állandó, továbbá a hullám végtelen teljesítményt 

szállít. Ez nyilvánvalóan eszményesítés, és összecseng azon állítással, ami szerint monokromatikus síkhullám a 

térben mindenütt, mindenkor jelen van. A fenti sajátságok a harmonikus síkhullámra vonatkoznak: mind térben, 

mind időben „koszinuszos/szinuszos” periodicitást tapasztalunk. A térbeli periodicitást a hullámhossz, az időbeli 

periodicitást pedig a körfrekvencia/frekvencia határozza meg. 

Jellemző és a gyakorlatban is fontos, az általánosnál egyszerűbb eset, amikor arg{A} = 0, azaz a síkhullám 

amplitúdója valós. Ekkor a síkhullám amplitúdója a tér minden pontjában állandó. Ezt a hullámot a harmonikus 

mellett homogén síkhullámnak is nevezzük. 

Alkalmasan és célszerűen választott koordinátarendszerben a k hullámvektor iránya a z irány lehet (1.1.3.1. 

ábra). A komplex amplitúdó ekkor 

1.19. egyenlet - (1-19) 
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1.1.3.1. ábra 

A hullámfüggvény 

1.20. egyenlet - (1-20) 

 

A hullám fázisa arg{U(r,t)} = 2pn(t – z/c) + arg{A}, amely (t – z/c) szerint változik z hely és a t idő 

függvényében. A fázis terjedési sebességét egyszerűen értelmezhetjük, illetve meghatározhatjuk, ha gondolatban 

adott fázisértékre összpontosítunk, és ennek haladását követjük: 

1.21. egyenlet - (1-21) 

 

Ebből – a sebesség értelmezése szerint – a fázissebességre a 

1.22. egyenlet - (1-22) 

 

kifejezést kapjuk. Valamennyi összefüggésben a fázissebesség szabad térben c0, egyébként (n > 1 esetben) 

1.23. egyenlet - (1-23) 
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írandó. 

1.3.2. Gömbhullám 

A Helmholtz-egyenlet másik egyszerű megoldása az 

1.24. egyenlet - (1-24) 

 

komplex amplitúdó által leírt gömbhullám (1.1.3.2. ábra), ahol r a helyvektor,  a kezdőponttól (a 

pontforrástól) mért távolság. 

 

1.1.3.2. ábra 

A fényintenzitás 

1.25. egyenlet - (1-25) 

 

a pontforrástól távolodva a távolság négyzetével fordított arányban csökken. Az egyszerűség kedvéért legyen 

arg{A} = 0; az azonos fázisú felületekre írható kr = 2pq, vagy r = ql, így a hullámfelületek koncentrikus gömbök 

halmaza, amelyeknek körök felelnek meg az x-y síkban. Az azonos fázisú két szomszédos hullámfelület 

sugárirányú távolsága . 

1.3.3. Gömbhullám Fresnel-közelítése. Paraboloid hullám 

Legyen továbbra is a pontforrás az r = 0 helyen. Vizsgáljuk a gömbhullámot az r(x,y,z) pontban az (x2+y2)1/2« z 

feltétellel (1.1.3.3. ábra). 
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1.1.3.3. ábra 

Más szóval a z tengely kis környezetét tekintjük, amelynek pontjai közel azonos távolságra vannak az x–y síktól. 

Megfigyelve a hullámfelületeket, látjuk, hogy a pontforrástól távolodva görbületük csökken; a távolság 

növekedésével alakjuk a z tengely környezetében egyre inkább megközelíti a síkfelületet. Minél távolabb 

vizsgálódunk a pontforrástól, a hullámfront egyre nagyobb tartományban sík (a Földön a napfény síkhullámnak 

tekinthető). 

Állítsuk elő a pontoknak az origótól mért távolságát Taylor-sorfejtéssel: 

1.26. egyenlet - (1-26) 

 

ahol . 

A z tengely körüli pontok távolságára jó közelítéssel adódik: 

1.27. egyenlet - (1-27) 

 

Érdemes felfigyelni arra, hogy a közelítés érvényességén belül θ közvetlenül azt a szöget jelenti (tg θ ≈ θ), 

amely alatt a z tengely körüli (x2 + y2)1/2sugarú körön belüli pontok „látszanak” a koordinátarendszer 

kezdőpontjából (l. 1.1.3.4. ábra). 

 

1.1.3.4. ábra 

Ez a tartomány a z tengelyre merőleges körlap vagy korong, amelynek pereme, illetve ennek az a sugara a 

legnagyobb, a z tengelyre merőleges távolság, ameddig a közelítést elfogadhatónak tekinthetjük. 
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Behelyettesítve r (1-27)-es közelítő kifejezését a gömbhullám komplex amplitúdóját megadó függvénybe [(1-

24)] a gömbhullámot a fenti feltételekkel közelítő új hullám komplex amplitúdójára 

1.28. egyenlet - (1-28) 

 

adódik. 

A fázis kifejezésében r-nek pontosabb értékét helyettesítettük: a fázis hibaérzékenyebb. Az alkalmazott eljárás a 

Fresnel-közelítés. 

Az (1-28) komplex amplitudó modulált síkhullámnak tekinthető. A modulációs tényező . 

Hatására a sík hullámfront paraboloiddá görbül, hiszen a forgási paraboloid egyenlete: (x2 + y2)/z = állandó. A 

gömbhullámot Fresnel-közelítésben paraboloid hullámmal közelítjük. Nagy z-nél a fázis kz-vel, az amplitudó 

z-vel egyre lassabban változik (közel állandó), és így a hullám síkhullámként kezelhető (l. 1.1.3.3. ábra). 

A Fresnel-közelítés érvényessége a q2 « 1 mellett azt is jelenti, hogy a sorfejtés harmadik és magasabb rendű 

tagjainak hatása a fázisra elhanyagolható. Pl. a harmadik tag akkor nem befolyásolja számottevően a fázist, ha 

teljesül a , azaz a (x2 + y2)2 « 4z3l feltétel. A feltétel a z tengely körüli azon (x,y) pontokra teljesül, 

amelyek belül vannak az a = (x2+y2)1/2 sugarú körön (1.1.3.4. ábra). Ennek megfelelően 

1.29. egyenlet - (1-29) 

 

vagy 

1.30. egyenlet - (1-30) 

 

Csoportosítsuk a mennyiségeket az alábbi módon: 

1.31. egyenlet - (1-31) 

 

A bal oldal első tényezője a korábban értelmezett q = a/z szög. Az a2/zλ-val értelmezzünk új mennyiséget, 

amelyet NF Fresnel-számnak nevezünk, azaz 

1.32. egyenlet - (1-32) 

 

Fentiekkel 

1.33. egyenlet - (1-33) 

 

A Fresnel-szám bevezetése joggal tűnhet formálisnak. Meg kell jegyezni azonban, hogy szerepe általános, és 

értéke minden apertúrával határolt fényterjedésre jellemző mennyiség (az előzőekben a határolt térrészt, az 
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„apertúrát” a körlap szemléltette). Tárgyunkhoz tartozó példaként a rezonátoroptika egyik alapvető kérdése 

említhető, ahol a véges apertúrák (lézertükrök) révén bekövetkező elhajlási veszteségek mértékét a különböző 

térbeli eloszlásokra (keresztirányú módusok) a Fresnel-szám függvényében jellemezzük (3.4. pont). 

2. Elektromágneses hullámok 

A fény elektromágneses hullám; tárgyalásának elméleti alapjai ugyanazok, mint bármely más elektromágneses 

sugárzásé. Az elektromágneses sugárzás két csatolt vektortér – az elektromos és a mágneses – alakjában terjed. 

Az 1.1. pontban tárgyalt hullámoptikai elmélet, amelyben a fényt helytől és időtől függő skalár függvénnyel 

írtuk le, az elektromágneses fényelmélet közelítése. 

E fejezet az elektromágneses elméletnek a fénytan szempontjából fontos alapkérdéseit tárgyalja. Felidézi a 

szabad térre és dielektrikumokra vonatkozó Maxwell-egyenleteket, amelyeket a fejezet további részei 

szempontjából posztulátumnak tekintünk. 

2.1. Maxwell-egyenletek 

Az elektromágneses erőtér leírására az E(r,t) elektromos és a H(r,t) mágneses térerősséget használjuk. 

Kapcsolatukat a Maxwell-egyenletrendszer adja, amelyek közül a számunkra (az elektromágneses hullám 

leírására) fontosak alakja szabad térben 

1.34. egyenlet - (1-34) 

 

 

A hullámegyenlet: 

1.35. egyenlet - (1-35) 

 

ahol  és u az Ex, Ey, Ezelektromos, illetve aHx, Hy, Hzösszetevők bármelyikét jelentheti. Az egyenletek 

lineárisak, így érvényes a szuperpozíció elve. 

2.2. Maxwell-egyenletek közegben 

Vizsgálatainkba olyan közegeket vonunk be, amelyekben nincsenek szabad elektromos töltések, illetve áramok. 

A jelenségek teljes leírásához az előbbi két vektor mellé még kettőnek az értelmezése célszerű. Ezek a D, azaz 

eltolási és a B, a mágneses indukció vektorai, amelyek az anyag válaszát is magukban foglalják, amennyiben azt 

elektromos, illetve mágneses erőtérbe helyezzük. A válasz közvetlen jellemzője a P, polarizáció- és az M, 

mágnesezési vektor. Ezekkel 

1.36. egyenlet - (1-36) 
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1.37. egyenlet - (1-37) 

 

Továbbmenve, P = e0κE, illetve D = εE és ε = e0(1 + κ), ahol κ a dielektromos szuszceptibilitás, ε pedig az 

elektromos permittivitás. Az ε/e0 viszonyszám pedig a dielektromos állandó. 

Az elektromágneses hullám (valamennyi összetevő) terjedési sebessége 

1.38. egyenlet - (1-38) 

 

és 

1.39. egyenlet - (1-39) 

 

továbbá 

1.40. egyenlet - (1-40) 

 

Megjegyzés. Az elektromágnességtanban tájékozott olvasó számára feltűnhet, hogy a törésmutató, illetve a 

közegbeli terjedési sebesség kifejezésében az anyag mágneses sajátságait jellemző μr mágneses állandó nem 

szerepel. Nos, ennek az az oka, hogy fénytani jelenségek, folyamatok szempontjából szóba jöhető anyagok 

mágneses permeabilitása jó közelítéssel egységnyi. 

Határfeltételek 

Két különböző permittivitású közeg határán az elektromos térerősségnek a felületre merőleges összetevője a 

határfelületen ugrásszerűen változik, míg az érintőleges összetevő mindkét közegben megegyezik; az eltolási 

vektor normális összetevője változatlanul „megy át”, viszont az érintőleges összetevő változik: 

1.41. egyenlet - (1-41.a) 

 

Két különböző permeabilitású közeg határán a mágneses térerősségnek a felület érintősíkjába eső összetevői 

ugyanazok mindkét közegben; a merőleges összetevők a mágneses permeabilitással fordított arányban 

változnak. A mágneses indukció normális összetevője folytonos; az érintőleges ugrásszerűen változik: 

1.42. egyenlet - (1-41.b) 

 

Megjegyzés 

Az elektromágneses fényelmélet alapjainak bemutatása akkor lenne teljes, ha mind a Maxwell-egyenleteket, 

mind a hullámegyenletet tárgyalnánk különböző sajátságú dielektrikumban. Ez azonban meghaladja e tárgy 

kereteit. A kérdés mibenlétének szemléltetésére mindössze annyit jegyzünk meg, hogy az egyenletekben 

szereplő (1-28), (1-39) állandók tükrözik ténylegesen a közeg, a dielektrikum tulajdonságait. Az egyenletek 
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tartalmilag tehát mások, megoldásuk a fényterjedést adják meg a különböző sajátságú anyagban. A dielektrikum 

lehet homogén (P és E közötti kapcsolat helytől független); lineáris (P és E közötti kapcsolat lineáris: érvényes 

a szuperpozíció elve); térben diszperzív (P és E között nincs közvetlen helyi kapcsolat: P-t adott pontban E más 

ponthoz tartozó értéke határozza meg); időben diszperzív (P-t adott időpillanatban E más időponthoz tartozó 

értéke határozza meg); izotróp (P és E közötti kapcsolat független E irányától: P || E). Ez utóbbi közeg ellentéte 

az anizotróp dielektrikum, amelynek válaszát, tehát a polarizáció vektorát, pontosabban annak az egyes 

összetevőit nemcsak a megfelelő térerősség-összetevő, hanem mindhárom együttesen határozza meg. A 

viszonyokat az 1.2.2.1. ábra szemlélteti. 

 

1.2.2.1. ábra 

Az 1.2.2.1. ábra azt szemlélteti, hogy a polarizáció vektorának egy adott, mondjuk x-összetevőjét a 

térerősségnek mindhárom összetevője együttesen határozza meg, azaz Px = Px(Ex, Ey,Ey). Ennek megfelelően az 

anizotróp anyag (kristály) jellemzően kettőstörő közegként viselkedik: az áthaladó fény két egymásra merőleges 

polarizációs állapota, illetve a megfelelő lineárisan poláros hullám „azt tapasztalja”, hogy más-más 

törésmutatójú anyagban halad. 

2.3. Fényintenzitás és fényteljesítmény 

Az elektromágneses teljesítményáramot az S = E x H Poynting-vektor írja le, amely merőleges mind E-re, mind 

H-ra. A fényintenzitás az S-re, tehát a terjedés irányára merőleges egységnyi felületen átáramló 

fényteljesítmény: I = < S >. A fényintenzitás mértéke tehát az időátlagolt Poynting-vektor. 

2.4. Monokromatikus elektromágneses hullámok 

Monokromatikus elektromágneses hullám esetén az elektromos és mágneses térerősség valamennyi összetevője 

az időnek ugyanolyan frekvenciájú harmonikus függvénye. Ezeket az összetevőket komplex amplitúdóik 

segítségével kifejezhetjük ugyanúgy, mint korábban. A valós elektromos és mágneses térerősség 

1.43. egyenlet - (1-42) 

 

ahol E(r) és H(r) az elektromos és a mágneses térerősség komplex amplitúdói, w= 2pn. A P, D és B valós 

mennyiségek P, D és B komplex amplitúdói hasonló módon fejezhetők ki. Az alábbiakban származtatjuk e 

komplex amplitúdókra vonatkozó Maxwell-egyenleteket: 

A ¶/¶t = jwhelyettesítéssel a (1-36) egyenletek: 
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1.44. egyenlet - (1-43) 

 

Az (1-37) anyagegyenletek pedig 

1.45. egyenlet - (1-44) 

 

alakot öltenek; a második egyenletet nem mágneses anyagra írtuk fel. 

Az 1.2.3. pontban láttuk, hogy az elektromágneses teljesítményáramot az S = E x H Poynting-vektor, a 

fényintenzitást pedig ennek az időátlagolt értéke adja meg. A vektorok kifejezése komplex amplitúdóikkal 

néhány átalakítás eredményeként elvezet a komplex Poynting-vektor 

1.46. egyenlet - (1-45) 

 

értelmezéséhez. A fényintenzitás a Re{S} vektor nagysága. 

A (lineáris, nem-diszperzív, homogén és izotróp) közeget továbbra is forrásmentesnek tekintjük. A D = eE és B 

= m0H anyagegyenletekkel az (1-43) Maxwell-egyenletek: 

1.47. egyenlet - (1-46) 

 

Mivel E és H összetevői kielégítik a hullámegyenletet, E és H összetevői szükség szerint eleget tesznek a 

1.48. egyenlet - (1-47) 

 

Helmholtz-egyenletnek, amelyben k = w(em0)1/2 = nk0nk0. Az U = U(r) skalár függvény az E és H komplex 

vektorok bármely összetevőjét jelentheti. 

A közeg sajátságainak a változása (pl. homogén – inhomogén) nyilvánvalóan maga után vonja a Maxwell-

egyenletek alakjának a megváltozását. 

2.4.1. Elektromágneses síkhullám 

Elektromágneses hullámok esetében is értelmezhetők az 1.1.2. pontban megismert elemi hullámok. Ezek közül 

elsősorban matematikai leírását tekintve – mint láttuk – a legegyszerűbb a síkhullám. Az elemi hullámok 

további képviselője az elektromágneses gömbhullám. Megmutatható, hogy a z tengelyhez közeli tartományban 

az elektromágneses gömbhullám paraboloid elektromágneses hullámnak tekinthető. 

Külön érdeklődésre tarthat számot az ún. Gauss-nyaláb, amelynek tanulmányozására a későbbiekben külön 

fejezetet szentelünk (2. fejezet). A teljesítményáram lényegileg a nyalábtengely körüli hengeres térfogatra 

korlátozódik. A terjedés irányára merőleges síkban a fényerősség-eloszlás körszimmetrikus Gauss-függvény. A 

nyaláb széttartása kicsi, a hullámfront normálisai keskeny fényceruzaként képzelhetők el. Ideális viszonyok 

közepette a lézerfény Gauss-nyaláb. 

Fentiek alapján a fénynyalábokat, ezen belül a Gauss-nyalábot az elektromágneses hullámok újabb családjának 

tekinthetjük. 
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Az alábbiakban monokromatikus elektromágneses hullám sajátságait vizsgáljuk részleteiben. Az elektromos és 

a mágneses erőtérnek az összetevői síkhullámként terjednek; a hullámterjedést a k hullámvektorral jellemezzük 

(vö. 1.1.2.1. pont). Ennek megfelelően 

1.49. egyenlet - (1-48) 

 

1.50. egyenlet - (1-49) 

 

ahol E0és H0állandó értékű vektorok. Mind E(r), mind H(r) összetevő kielégíti a Helmholtz-egyenletet, ha k 

nagysága k = nk0(n a közeg törésmutatója). 

Vizsgáljuk meg, hogy E0és H0-nak milyen feltételeket kell teljesíteniük, hogy kielégítsék a Maxwell-

egyenleteket. E célból helyettesítsük be (1-48)-et és (1-49)-at a (1-46) Maxwell-egyenletekbe, amelyek közül a 

második oszlopban lévők azonosan teljesülnek, hiszen homogén síkhullám mindenütt a térben mindenkor jelen 

van, divergenciája azonosan zérus. A másik kettőre a 

1.51. egyenlet - (1-50) 

 

1.52. egyenlet - (1-51) 

 

feltételek adódnak. (1-50)-ből következik, hogy E mind k-ra, mind H-ra merőleges. (1-51)-gyel összhangban H 

egyaránt merőleges k-ra és E-re. Ezek együttesen azt jelentik, hogy E, H és k, és természetesen E, H és k valós 

vektorok (jobbsodrású) ortogonális rendszert alkotnak. Az elektromos és mágneses térerősségek fázisban 

vannak [(1-48), (1-49)]. A hullámot keresztirányú (transzverzális) elektromágneses hullámnak nevezzük, 

amelyet röviden TEM-hullámnak hívunk (1.2.4.1. és 1.2.4.2. ábra). 

 

1.2.4.1. ábra 
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1.2.4.2. ábra 

Az (1-50) és az (1-51) összefüggések alapján meghatározható az elektromos és mágneses térerősségek 

amplitúdóinak viszonya. (1-50)-ből H0= (we/k) E0, (1-51)-ből viszont H0 = (k/wm0) E0. Következésképpen we/k 

= k/wm0, azaz 

1.53. egyenlet - (1-52) 

 

amely a hullámok sajátságaira kirótt feltétel: ezek mellett elégítik ki a hullámok a Helmholtz-egyenletet. 

Az elektromos és mágneses erőtér amplitúdójának aránya 

1.54. egyenlet - (1-53) 

 

2.5. Fénypolariáció 

Monokromatikus fényben az E(r,t) elektromos térerősségvektor (fényvektor) mindhárom összetevője 

szinuszosan változik az időben, az amplitúdók és a fázisok általában különbözőek, így a tér különböző 

pontjaiban a fényvektor végpontja síkban mozog és ellipszist ír le. Az ellipszis síkja, tájolása, alakja azonban 

rendszerint helyről-helyre változik. Másrészt, a térerősségvektor eleget tesz a szuperpozició elvének, ezért 

mindig felfogható két, egymásra merőleges összetevő vektori összegének. 

A természetes fényt úgy képzelhetjük el, hogy az felerészben tetszőleges síkban rezgő, felerészben pedig erre 

merőleges síkban rendszertelen fázissal rezgő fényből áll. A két összetevő fázisa között tehát semmiféle 

kapcsolat, semmilyen mértékű korreláció nincs, így a fényvektor végpontjának mozgására nézve határozott 

megállapítás nem tehető. 

A polarizált fény fényvektora viszont felbontható két egymásra merőleges összetevőre, ezek fáziskülönbsége 

állandó, ennek következtében az elektromos térerősség végpontja a terjedés irányára merőleges síkban 

egyértelműen meghatározható pályát ír le, amely általános esetben ellipszis. Izotróp közegben a polarizáció-

ellipszis ugyanaz mindenütt. Az ilyen tulajdonságú fényt ellipszisben poláros fénynek nevezzük. 

Az ellipszis tájolása és excentricitása a polarizációs állapotot tükrözi, méretét a fényintenzitás határozza meg. 

Egyenessé fajult ellipszis lineárisan poláros, körré alakult pedig körben vagy cirkulárisan poláros fényt jelent. 

A polarizációs állapot ismerete fontos, mert: 

• két közeg határán visszaverődő és átmenő fény intenzitása a beeső fény polarizációs állapotának függvénye; 

• a fényelnyelés folyamata esetenként függ a polarizációs állapottól; 

• a fényszórás polarizációérzékeny; 
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• anizotróp anyagok törésmutatója függ a polarizációtól; 

• optikailag aktív anyagok forgatják a polarizációs síkot. 

2.5.1. Polarizációs ellipszis 

Tekintsünk z irányban c sebességgel terjedő monokromatikus síkhullámot, amelyben a fényvektor összetevői: 

1.55. egyenlet - (1-54) 

 

ahol ax és ay az elektromos térerősség amplitúdói, θx és θyaz összetevők fázisai, és mind az x, mind az y 

összetevő t-z/c-nek n frekvenciával váltakozó periodikus függvénye. E paraméteres egyenletrendszernek az 

1.56. egyenlet - (1-55) 

 

polarizációs ellipszis  felel meg, ahol θ = θy–θx a két összetevő közötti fáziskülönbség. Ez olyan ellipszis, 

amelynek középpontja az xy koordinátarendszer kezdőpontjában van, és amelynek főtengelyei a 

koordinátatengelyekkel általában nem esnek egybe. Az ellipszis méreteit és helyzetét a főtengelyek 2ax és 2 ay 

hossúságai és pl. az axtengelynek az x tengellyel bezárt szöge jellemzi. 

2.5.2. Ellipszisben poláros fény 

Adott z helyen az elektromos térerősség-vektor végpontja w = 2pn körfrekvenciával forog az x-y síkban és 

ellipszist ír le. Adott t időben a végpontok halmaza csavarvonal, amely elliptikus hengerpaláston van. Miközben 

az elektromos térerősség a hullám terjedése során forog, hullámhossznyi távolságokon ismétli önmagát. A 

polarizációs állapotot az ellipszis alakja határozza meg, amely az ay/ axaránytól és a θy–θxfáziskülönbségtől 

függ. 

2.5.3. Körben (cirkulárisan) poláros fény 

Ha θ = ± π/2és ax= ay=a0, a polarizációs ellipszis kifejezése kör egyenletébe megy át. Az elliptikus hengerből 

körhenger lesz, ez felel meg a körkörösen poláros fénynek. j = +p/2 esetben az elektromos térerősség-vektor 

végpontja a terjedés irányából nézve kör mentén az óramutató járásával megegyező irányban forog minden z 

helyen. Ez a jobbra körkörösen polárosfény. Az ellenkező értelmű forgás balra körkörösen poláros fénynek 

felel meg. 

2.5.4. Lineárisan poláros fény 

Ha az egyik összetevő, pl. ax= 0, a fény lineárisan poláros (a rezgések a másik irány mentén mennek végbe). Ez 

a helyzet akkor is, ha θ = 0 vagy π, hiszen ekkor a polarizációs ellipszisből Ey = ± (ay/ ax ) Exadódik, és ez ± ax/ 

ay hajlásszögű egyenes egyenlete (a + és a - jel θ = 0 vagy π-nek felel meg). Az elliptikus henger síkká fajul; a 

fény lineárisan poláros. Ha például ax= ay, a polarizáció síkja 45°-os szöget zár be az x tengellyel. 

3. Esettanulmány 

Az esettanulmányok azt mutatják be, hogy a monokromatikus hullám komplex amplitúdójának ismeretében 

hogyan tárgyalhatók fontos optikai jelenségek. Alkalmazásként az elemekből is jól ismert 

interferenciajelenséget választottuk. 
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3.1. Két hullám interferenciája. Két paraboloid hullám 
interferenciája. Young-interferométer 

Monokromatikus síkhullám tart olyan, egyébként átlátszatlan síklap felé a lapra merőleges irányból, amelyen 

egymástól 2a távolságban kisméretű lyuk van (1.2.5.1. a ábra). A Huygens-elv szerint a hullám terjedését úgy is 

értelmezhetjük, hogy a hullámfelület minden pontja másodlagos hullámforrásnak tekinthető, amelyekből az 

eredeti hullámmal mindenben megegyező sajátságú gömbhullámok indulnak ki, és e gömbhullámok burkolója 

adja meg az elsődleges hullámfelületet. Ez esetünkben azt jelenti, hogy a két kisméretű lyuk tekinthető 

pontforrásnak, amelyből az E1.a. ábrának megfelelően két gömbhullám indul, és a síklap és az ernyő közötti 

tartományban átlapolódnak. 

Ha az ernyő d távolsága elegendően nagy, a két gömbhullám az ernyő síkjában paraboloid hullámnak tekinthető. 

Tételezzük fel, hogy a beeső síkhullám tökéletesen koherens, így a lyukakból kiinduló gömbhullámok is azok. 

aminek következtében az ernyőn eszményi interferenciaképet figyelhetünk meg. Ezt látjuk az 1.2.5.1. b ábrán. 

Az eszményi jelző azt érzékelteti, hogy az interferenciacsíkok markánsak, jó láthatóságúak, kontrasztjuk a 

lehető legnagyobb. Az ernyőn az interferenciaképnek kis része látható, amelyen belül a csíkok párhuzamosak és 

egyenlő lépésközűek. Ez két síkhullám interferenciaképének felel meg. 

 

1.2.5.1. ábra 

Tűzzük ki célul a fényintenzitáseloszlás meghatározását az ernyőn, továbbá határozzuk meg két szomszédos 

interferenciacsík távolságát. 

Két monokromatikus hullám interferenciájakor az eredő intenzitást az 

1.57. egyenlet - (1E-1) 

 

összefüggés szerint határozhatjuk meg, ahol I1az egyik, I2 a másik fényhullám intenzitása, θ pedig a két hullám 

fázisának a különbsége: θ = θ2 – θ1. 
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Monokromatikus hullám intenzitása komplex amplitúdójának abszolútérték négyzete [(1-15)]. Elsődleges 

feladatként írjuk fel két paraboloid hullám komplex amplitúdóját: 

1.58. egyenlet - (1E-2) 

 

1.59. egyenlet - (1E-3) 

 

ahol  az egyik, illetve a másik hullám amplitúdójának nagysága. Fenti összefüggések megadják a hullámok 

intenzitását minden z-nél abban a tartományban, ahol a gömbhullám paraboloid hullámnak tekinthető (Fresnel-

közelítés). z = d helyettesítéssel kapjuk a két hullám komplex amplitúdóját az ernyőn. 

Az eredő komplex amplitúdó az értelemszerűen U = U1 + U2, míg az eredő intenzitás I = | U1 + U2|2. A két 

komplex amplitúdóval az abszolútérték-képzés eredménye az (1E-1) interferencia-egyenlethez vezet: 

I = I1 + I2 + (I1I2) |1/2 cos θ, 

amelyben most I1 = I2 = I0, és θ a két átlapoló hullám fáziskülönbsége. 

Behelyettesítve a komplex amplitúdó-értékeket a z = d helyen, az intenzitáseloszlás az ernyőn: 

 I(x) = 2I0 + 2I0 cos {-k0/2d [(x-a)2 + y2 – (x + a)2 – y2]} = 

1.60. egyenlet - (1E-4) 

 

Vezessük be azt a szöget, amely alatt a két lyuk „látszik” az ernyő középpontjából (1.2.5.1. ábra). Az ábra 

jelöléseivel θ = 2a/d. Most felírhatjuk az intenzitáseloszlást mint θ függvényét: 

1.61. egyenlet - (1E-5) 

 

Két szomszédos interferencia-csík (két intenzitás-maximum) távolságának meghatározása érdekében meg kell 

adni a geometriát jellemző mennyiségeket. Legyen a két lyuk távolsága 2a = 1,25 mm, az ernyő távolsága 1 m 

és végezzük a kísérletet He-Ne lézerrel, amelynek hullámhossza λ = 632, 8 nm. 

A legnagyobb intenzitás-értékek az ernyő azon helyein alakulnak ki, amelyekre az interferenciaegyenletben 

szereplő koszinusz függvény értéke a (pozitív) egység. Ez akkor teljesül, ha 2k0ax/d = 2πq, ahol q egész szám. A 

q-adik maximum: 

1.62. egyenlet - (1E-6) 

 

míg a szomszédos, a (q +1)-edik pedig 

1.63. egyenlet - (1E-7) 
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A kettő különbsége 

1.64. egyenlet - (1E-8) 

 

A számadatokkal Δx = 0,5 mm. 

Értelmezhető a csíkok térbeli gyakorisága, a térfrekvencia, amely megadja a mm-enkénti interferenciacsíkok 

számát: 

v x = 1/Δx = 2 1/mm. 

Megjegyzés. A Young-interferométeren kívül sok más típusú interferométer létezik (pl. Michelson-

interferométer), amelyeket elsősorban méréstechnikai célokra (nagy pontosságú elmozdulásmérés, optikai 

felületek minősítése stb.) használnak. Valamennyi e csoportba sorolható interferométer közös jellemzője, hogy 

az interferogram két koherens monokromatikus hullám átlapolásának eredménye. A két hullámot egy 

fényhullámból (lézerfény) jellemzően hullámfrontosztással (Young-interferométer) vagy amplitúdóosztással 

(Michelson-interferométer) alakítjuk ki, majd egyesítjük, hogy átlapolhassuk őket . 

3.2. Több hullám interferenciája 

Kettőnél több monokromatikus hullám interferenciája a fentiekhez hasonló módon tárgyalható, azzal a lényegi 

különbséggel, hogy most számos komplex amplitúdót kell összegeznünk. A komplex amplitúdókkal leírt 

részhullámokat előállíthatjuk egyrészt például úgy, hogy optikai rácsra ejtünk monokromatikus síkhullámot: a 

rácsnyílásokból kiinduló egyes hullámok interferenciáját figyelhetjük meg a rács mögötti tartományban 

(végtelenben vagy gyűjtőlencse fókuszsíkjában). Erre, vagyis több hullám-interferometriájára az jellemző, hogy 

a részhullámok komplex amplitúdójának a nagysága azonos minden hullámra, és a hullámok fázisban 

különböznek. 

A másik izgalmas kérdéscsoportban a részhullámok komplex amplitúdójának mind a nagysága, mind a fázisa 

változik. Megvalósító eszköz, interferométer lehet például sík üveglap, amelyre monokromatikus fényt ejtve az 

az üveglap két felületén többszörös visszaverődés, illetve átmenet révén alakítja ki a több hullámot. Markáns 

többhullám-interferenciajelenséget azonban csak akkor kapunk, ha a két szomszédos részhullám amplitúdójának 

a nagysága egymástól kismértékben különbözik. Ennek érdekében az üveglap két felületét erősen tükröző 

réteggel vonjuk be. A tananyag szempontjából lényeges az a többhullám-átlapolás, amelyet két szembe állított 

sík- vagy gömbtükör közötti térrészben figyelhetünk meg. Ezek az eszközök nem mások, mint a Fabry−Perot-

interferométer, illetve lézerrezonátor. 

3.2.1. Azonos amplitúdójú és fáziskülönbségű hullámok interferenciája 

Legyenek a komplex amplitúdók 

1.65. egyenlet - (1E-9) 

 

A hullámok I0 intenzitása megegyezik, a fáziskülönbség a szomszédosak között j. A megfelelő fázistényező h = 

exp (jj). Ezzel a jelöléssel az m-edik hullám komplex amplitúdója 

U m = I0
1/2 h1m-1. 

Az eredő hullám komplex amplitúdója a részhullámok komplex amplitúdójának az összege. Ez összhangban van 

azzal a körülménnyel, pontosabban annak a következménye, hogy az (1-13) Helmholtz-egyenlet lineáris, azaz 

érvényes a szuperpozíció elve. Tehát 

1.66. egyenlet - (1E-10) 
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A végösszeg kiszámításakor felismertük, hogy alkalmazható a véges tagszámú mértani sorozat összegképlete. 

Behelyettesítve h kifejezését 

1.67. egyenlet - (1E-11) 

 

Az intenzitás 

1.68. egyenlet - (1E-12) 

 

Annak érdekében, hogy az intenzitást megszokott, könnyebben átlátható, valós függvények segítségével 

tükrözzük, átalakítjuk (1E-12)-t. Szorozzuk meg a számlálót exp(−jMθ/2)-vel, a nevezőt pedig exp(−jθ)-vel. 

Ekkor 

1.69. egyenlet - (1E-13) 

 

amelyből egyszerűen adódik 

1.70. egyenlet - (1E-14) 

 

Szembetűnő az intenzitás közvetlen, határozott függése a θ fáziskülönbségtől. Az intenzitást θ függvényében M 

= 5 mellett az 1.2.5.2. ábra tünteti fel. A függvény jól meghatározott, éles maximumokkal bír a θ = 2πq 

értékeknél, ahol q egész szám. E főmaximumok között számos (jelen esetben 3) mellékmaximum van, 

amelyeknek intenzitásai M növekedésével egyre inkább elmaradnak a főmaximum értékéhez képest. A 

bevezetőben volt szó arról, hogy ez a többhullám-interferencia képezi az optikai rácsok működésének a fizikai 

alapját; rácsok esetében M igen nagy szám (nagyságrendben 103), θ pedig kis érték, és ekkor az első 

mellékmaximum intenzitása a főmaximumhoz tartozó érték 1/20-ada, és a magasabb rendű mellékmaximumok 

intenzitása emellett rohamosan csökken. 
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1.2.5.2. ábra 

Az intenzitásmaximumok helyzete a sin2(Mθ/2) = 0 és a sin2 (θ/2) = 0 feltételből határozható meg. Maximumok 

akkor jönnek létre, ha θ = 2πq, ahol q egész szám. Ezekkel sin(Mθ/2) = M és sin2(Mθ/2) = M2. A főmaximumok 

amplitúdói tehát az egyedi hullámok amplitúdóinak M-szeresei, az intenzitások pedig annak M2-szeresei. Az 

ábrán fel van tüntetve az interferencia nélküli intenzitásérték, és a főmaximumok félérték-szélessége. 

3.2.2. Csökkenő amplitúdójú, azonos fáziskülönbségű hullámok interferenciája 

Vizsgáljuk meg végtelen számú hullám átlapolását. Legyen a szomszédosak közötti fáziskülönbség állandó, és 

komplex amplitúdóik alkossanak csökkenő geometriai sort: 

1.71. egyenlet - (1E-15) 

 

ahol h = rej
jrejj ,½h½= r < 1 és I0 a kezdeti hullám intenzitása. Két szomszédos hullám közötti fáziskülönbség j; 

az m-edik hullám amplitúdója az m −1-edikének r-szerese: 

Az eredő komplex amplitúdó 

, azaz 

1.72. egyenlet - (1E-16) 

 

Az eredő fényintenzitás 

1.73. egyenlet - (1E-17) 

 

Emlékeztetőül, r két szomszédos amplitúdó nagyságának hányadosa, azaz annak a mérőszáma, hogy a tekintett 

amplitúdó hányszor kisebb az előzőnél. Minél nagyobb r, annál kevésbé különbözik a két amplitúdó egymástól 

(nem feledve, hogy r < 1). Nagy r-nél tehát a kezdő amplitúdó lassan „fogy el”, tehát nagyszámú hullám vesz 

részt a többhullám-interferenciában. 
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Következő lépésként (1E-16)-ot átalakítjuk úgy, hogy abban r helyett a többhullám-interferencia eszközeire 

(Fabry−Perot-interferométer, lézerrezonátor) elfogadottan jellemző mennyiség kifejezetten szerepeljen. Ezt a 

mennyiséget finesse-nek, vagy magyaros írásmóddal finesznek nevezzük. A szó idevágó jelentése finomság, 

szépség, amit úgy kell értenünk, hogy az interferenciacsík szépen, finoman, egyértelműen azonosítható, azaz 

nem elkenődött, hanem éles maximummal bír. (Az átalakítás lényege, hogy a fázisszöget kétszeres szögként 

kezeljük, és alkalmazzuk a vonatkozó trigonometrikus azonosságot.) Az eredményül kapott összefüggés: 

1.74. egyenlet - (1E-18) 

 

amelyben  és 

1.75. egyenlet - (1E-19) 

 

Ez utóbbi mennyiség a fentiekben már méltatott finesz. 

Az intenzitás j-nek periódikus függvénye, a periódus 2p. Az 1.2.5.3. ábra az intenzitáseloszlást mint θ 

függvényét tünteti fel két eltérő F érték esetén. Az intenzitásfüggvény csúcsértékei j = 2pq-nál vannak, ahol q 

egész szám. Ha a finesz nagy – az r közel egységnyi – az intenzitásfüggvény éles csúcsokkal rendelkezik. 

 

1.2.5.3. ábra 

A csúcsérték felénél az intenzitásfüggvény szélessége a Δθfélérték-szélesség: 

1.76. egyenlet - (1E-20) 

 

vagy 

1.77. egyenlet - (1E-21) 
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A finesz az interferenciakép periódushosszának és az intenzitásmaximumok félérték-szélességének a hányadosa. 

Más szavakkal a csíkok élességének a mértéke; azt az érzékenységet fejezi ki, amellyel az intenzitásfüggvény 

válaszol a fázis változására a csúcsértékek környezetében. 

3.2.3. Fabry−Perot-interferométer 

Az előző pontban a többhullám-interferenciát modellszerűen tárgyaltuk abban az értelemben is, hogy nem 

neveztük meg a komplex amplitúdó r gyengítési tényezőjének és a j fáziskülönbségnek fizikai eredetét. A 

többhullám-interferencia egyik legfontosabb alkalmazása a Fabry−Perot-interferométer. Az eszköz lényegi része 

két szembe állított, nagy visszaverő képességű réteggel ellátott síkfelület (1.2.5.4. ábra), amelyeken a fény 

többszörös visszaverődést szenved. A belépő, bent többszörösen visszaverődő, majd a kilépő fény komplex 

amplitúdójának leírásához figyelembe kell venni a réteg visszaverő képességét, a réteg és a hordozó áteresztő 

képességét. Itt az előző pont szellemében megállapítjuk, hogy az eszközben körülfutásonként az amplitúdó r-ed 

részére csökken, miközben a fázistolás j = k , ahol L a tükörtávolság. 

 

1.2.5.4. ábra 

Az eredő fényintenzitás markánsan függ a j fáziskülönbségtől (1E-17). A fáziskülönbség arányos a 

frekvenciával, j ~ n, így az intenzitásáteresztés spektrális jellegű a rezonanciafrekvenciához tartozó 

maximumokkal. Ezek távolsága vf = c/2L (1.2.5.5. ábra). A rezonanciavonalak félérték-szélessége , 

ahol a fineszt a veszteségek határozzák meg, tekintettel arra, hogy az az r gyengítési tényezőtől függ. 

 

1.2.5.5. ábra 

A Fabry−Perot-interferométer spektrumanalizátorként és optikai rezonátorként egyaránt használható. Ez utóbbi 

a lézerek egyik legfontosabb alkotóeleme. 

4. Összefoglalás 
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A fényt az u(r,t) skalár függvénnyel írjuk le, amely kielégíti a 

1.78. egyenlet - (1-2) 

 

hullámegyenletet. 

A fényintenzitás mint az egységnyi felületre jutó fényteljesítmény arányos a hullámfüggvény négyzetének 

átlagával: I(r,t) = 2 <u2(r,t)>. 

A fényt U(r,t) komplex hullámfüggvénnyel is leírhatjuk. Ennek időtől független része az U(r) = a(r) exp [jj(r)] 

komplex amplitúdó, amely eleget tesz a 

1.79. egyenlet - (1-13) 

 

Helmholtz-egyenletnek. A komplex amplitúdó a monokromatikus hullámok leírásának alapmennyisége, amely 

tükrözi a hullám két lényegi sajátságát: a hullám intenzitását meghatározó amplitúdó nagyságát és a hullám 

fázisát. 

Monokromatikus fényhullám intenzitása komplex amplitúdója abszolút értékének négyzete. 

Hullámfelület, illetve hullámfront az állandó fázisú pontok halmaza a térben. 

Paraboloid hullám a gömbhullám Fresnel-közelítése. 

A fény elektromágneses hullám: az elektromos és mágneses erőtér periodikus változása, illetve e változás 

terjedése a térben. A két térjellemző kapcsolatát a Maxwell-egyenletek adják meg [(1-34), illetve (1-36)]. 

A különböző elektromágneses hullámok (sík-, gömb-, paraboloid hullám, Gauss-nyaláb) és terjedésük sajátságai 

a 

1.80. egyenlet - (1-35) 

 

hullámegyenlet megoldásai, amelyben u az elektromos, illetve a mágneses térerősség bármely összetevőjét 

jelentheti. 

A közeg optikai tulajdonságait közvetlenül jellemző törésmutató egyrészt a közegbeni és a szabad téri terjedési 

sebesség hányadosa, másrészt a dielektromos állandó négyzetgyöke: 

1.81. egyenlet - (1-38) 

 

és 

1.82. egyenlet - (1-39) 

 

továbbá 
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1.83. egyenlet - (1-40) 

 

Az állandók – mint az elektromágneses fényelmélet szerves részei – teremtik meg a kapcsolatot a fényterjedés 

és az anyag sajátságai között. 

Az anyagi állandók megnevezése: k dielektromos szuszceptibilitás; e elektromos permittivitás; e/e0 dielektromos 

állandó. 

Dielektrikumok sajátságai – lineáris – nem-lineáris; nem-diszperzív – diszperzív; homogén – inhomogén; 

izotróp – anizotróp – markánsan befolyásolják a fény terjedését bennük. 

Fénypolarizációt az E(r,t) elektromos térerősség (fényvektor) irányának időbeli sajátságaival jellemezhetjük. 

Polarizált fény fényvektorát felbontva két egymásra merőleges összetevőre, a két összetevő fáziskülönbsége 

állandó. Mint következmény, a térerősség végpontja a terjedés irányára merőleges síkban egyértelműen 

meghatározható pályát ír le, amely általános esetben ellipszis. 

Az 

1.84. egyenlet - (1-55) 

 

polarizációs ellipszis alapján a j fáziskülönbség ismeretében meghatározhatók a nevezetes polarizációs 

állapotok. 

A polarizált fény lehet ellipszisben poláros, körkörösen (cirkulárisan) poláros és egyenesben (lineárisan) 

poláros. 

5. A modulhoz kapcsolódó további információk 

A modul célja 

Felfrissíti, illetve kimunkálja azokat az ismereteket, amelyek megalapozzák a lézerfény előállításának és 

sajátságainak a megértését. Az elemekből tudjuk, hogy annak ellenére, hogy a fény elektromágneses hullám, a 

fényterjedés és képalkotás – mint a fénytani folyamatok, alkalmazások két legfontosabb jelensége – 

megértéséhez nem kell vektori hullámelmélet. A legegyszerűbb fénytani modell – a geometriai vagy sugároptika 

– kíválóan alkalmas a fénytörés, fényvisszaverődés leírására, a képalkotó sugármenetek meghatározására. A 

skaláris hullámoptikai modell a fénytan két legfontosabb jelenségét – a fényinterferenciát és fényelhajlást – 

maradéktalanul leírja. Amivel e két modell adós marad, az a polarizációs sajátságok értelmezése, és ezzel 

összefüggésben a teljesítményviszonyok megadása fénytöréskor és fényvisszaverődéskor. 

Mindebből kitűnik, hogy a lézerfény sajátságainak megértéséhez, leírásához elengedhetetlenek az 

elektromágneses fényelméletben megszerezhető ismeretek, másrészt, például a Gauss-nyaláb vagy a rezonátor-

optika leírására, bőven elegendőek a skaláris hullámoptikában megszerezhető ismeretek. 

Ezeknek megfelelően az 1. modul a skaláris hullámelmélet és az elektromágneses fényelmélet alapjait ismerteti. 

A modul tartalma 

Skaláris hullámok. Hullámfüggvény. Hullámegyenlet. Ezeknek valós, illetve komplex alakja. Komplex 

amplitúdó. Helmholtz-egyenlet. (Gyakorlatilag monokromatikus hullámokat tárgyalunk, ezért a fény 

maradéktalan leírásához elegendő a hullám helyfüggését figyelembe venni.) Elemi hullámok mint a 

hullámegyenlet egyszerű, zárt matematikai formában megadható megoldásai: síkhullám, gömbhullám. A 

paraboloid hullám jelen tantárgy szempontjából kitüntetett elemi hullám: a lézerfény Gauss-nyaláb – esetleg 

Hermite–Gauss-nyaláb –, amelyre jellemző, hogy a fényteljesítmény a terjedés iránya körüli kis hengeres 

tartományra korlátozódik. A paraboloid hullám tulajdonságai ehhez hasonlóak. 
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Vektori hullámok. Az elektromágneses fényelmélet alapjai a Maxwell-egyenletek. Az ezekből származtatott 

hullámegyenlet – a skaláris hullámegyenletnek vektori megfelelője – leírja a fényhullám terjedését. Itt 

tárgyalásukkor szabad térre korlátozódunk. A teljességhez hozzátartozna a Maxwell-egyenletek és a 

hullámegyenlet tárgyalása különböző sajátságú közegekben (anizotróp, nemlineáris, diszperzív közeg). A tárgy 

szűkös időkerete ezt nem teszi lehetővé, pedig a lézerfény modulálása (pl. Q-kapcsolók) tárgykörben az 

anizotróp kristály szerepe megalapozott lehetne. Az elektromágneses fényelmélet alapjainak az ismertetése 

fentieken kívül a fénypolarizáció bemutatására korlátozódik. 

Az esettanulmányok a hullámoptikai modell alkalmazhatóságát mutatják be a fényinterferencia tárgyalásásra. Az 

itt szerzett ismeretek ezen kívül megalapoznak néhány későbbi jelenséget is. Ilyen pl. az azonos amplitúdójú és 

állandó fáziskülönbségű hullám interferenciája. Mondhatjuk, hogy ezt a jelenséget tértartományban vizsgáljuk, 

az ennek megfelelő időtartománybeli folyamat a móduscsatolás, illetve annak tárgyalása. A két jelenség 

leírására használt matematikai eszköztár azonos. 
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A. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

hullámfüggvény: a hullámot leíró, helytől és időtől függő (valós, komplex) függvény 

hullámegyenlet: másodrendű parciális differenciálegyenlet a hullámfüggvényre, amelynek megoldása megadja a 

hullám terjedését 

Helmholtz-egyenlet: a hullám komplex amplitúdójára vonatkozó differenciálegyenlet 

monokromatikus hullám: egyszínű hullám; adott hullámhosszú, illetve frekvenciájú hullám 

hullámfelület: azonos fázisú pontok halmaza a térben 

hullámfront: azon állandó fázisú pontok halmaza a térben, amelyekig a rezgésállapot adott idő alatt eljut 

síkhullám: elemi hullám, amelynek a hullámfelülete sík 

gömbhullám: elemi hullám, amelynek a hullámfelülete gömb 

paraboloid hullám: elemi hullám, amelynek a hullámfelülete paraboloid 

elektromágneses hullám: az elektromos és a mágneses erőtér térben tovaterjedő periodikus változásai révén 

kialakuló hullám 

Maxwell-egyenletek: Maxwell által kimunkált, az elektromos és a mágneses tér törvényszerűségeit tükröző 

egyenletrendszer 

polarizált fény: az elektromos térerősség (fényvektor) két egymásra merőleges összetevőjének fáziskülönbsége 

állandó a hullám terjedése során 

polarizációs ellipszis: algebrai egyenlet, amely – a benne szereplő térerősség-összetevők és fázisok viszonylagos 

értékei révén – tükrözi a fény polarizációs állapotát 

ellipszisben poláros fény: az elektromos térerősségvektor végpontja a terjedés irányára merőleges síkban adott 

körfrekvenciával forog és ellipszist ír le 

körben poláros fény: az elektromos térerősségvektor végpontja a terjedés irányára merőleges síkban adott 

körfrekvenciával forog és kört ír le 

lineárisan poláros fény: az elektromos térerősségvektor végpontja a terjedés irányára merőleges síkban adott 

frekvenciával egyenes mentén rezeg 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Kísérleti fizika III.. Budó és Mátrai.  Tankönyvkiadó, Budapest. 1977. 

Fotonika optikai alapjai, I. kötet. Zoltán, Füzessy. Műegyetemi Kiadó. 1997. 
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2. fejezet - Gauss-nyaláb 

1. Bevezetés 

Korlátozódhat-e adott tértartományra, illetve terjedhet-e a fény anélkül, hogy szögben jelentősen széttartana? A 

fény hullámtermészete elvileg korlátozza ezt a lehetőséget. A sík- és a gömbhullám a szög- és a térkorlátozás 

két ellentétes példája. A síkhullám nem divergál, viszont energiája szétkenődik a térben. A gömbhullám viszont 

egyetlen pontból ered és a hullámfront normálisai legyezőszerűen szétterülnek a térben. 

Emellett van olyan fényhullám – a lézerfény –, amely jól megvalósítja a térben lokalizált, minimális széttartással 

haladó hullámot. Lézerfény terjedése során a fényteljesítmény a terjedési irány mint tengely körüli hengeres 

tartományra korlátozódik: a lézerfény nyalábként terjed. 

A terjedés irányára merőleges síkban az intenzitáseloszlás körszimmetrikus Gauss-függvény. Létezik a terjedés 

irányára egy merőleges sík, amelyben e függvény szélessége a legkisebb, és innen távolodva mindkét irányban 

növekszik. A nyalábnak ezt a részét nyalábderéknak hívjuk. Elterjedt a nyalábnyak elnevezés is. A hullámfront 

közel sík a nyalábderékban, innen távolodva fokozatosan görbül, míg végezetül kellően nagy távolságban 

gömbfelülettel közelíthető. A nyaláb széttartása mérsékelt. A fenti sajátságokkal rendelkező lézerfényt Gauss-

nyalábnak nevezzük, amely nem az egyetlen, de a legfontosabb megoldása a Helmholtz-egyenletnek. 

Ezzel ki is tűztük a célt: határozzuk meg a Helmholtz-egyenletnek azt a megoldását, amely tükrözi a fenti 

sajátságokat. Mivel tudjuk, hogy a megoldásnak milyen sajátságokat kell leírnia, elkerülhetjük a hosszú, 

fájdalmas matematikai átalakításokat. 

2. A Helmholtz-egyenlet közelítő megoldása: a Gauss-
nyaláb komplex amplitúdója 

A hullám sajátságait felölelő várakozásunkat a 2.1.1.1. ábra szemlélteti. Az amplitúdó kis mértékben változik a 

hullámhosszon belül: a hullám ekkor őrzi meg síkhullám jellegét. Az ábrán a z-tengely körüli kis tartományra 

korlátozódó, ún. paraxiális hullám u(r,t) = çA(r)ç cos[2pnt − kz + arg{A(r)}] hullámfüggvényét ábrázoltuk z 

függvényében a t = 0 időben x = y = 0 mellett. 

 

2.1.1.1. ábra 

Keressük az (1-13) 

(D+k2) U(r) = 0 

Helmholtz-egyenletnek olyan megoldását, amelyet eleve a kísérleti tapasztalathoz igazítunk. A 

próbafüggvénytől elvárjuk, hogy leírja a lézerfény megfigyelt viselkedését: 

• a lézerfény elektromágneses hullámként terjed: az E elektromos és a H mágneses térerősségek periodikusan 

váltakoznak a terjedés irányára merőleges síkokban (a jelenségek leírásában az elektromos térerősségvektor – 

amelyet fényvektornak hívunk – kitüntetett szerepet játszik). 
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• a hullám többé-kevésbé síkhullámként terjed: 

• amplitúdóját komplex mennyiségnek tekintjük: ez a körülmény tükrözi azt, hogy a hullám mennyire tér el az 

egységes, változatlan sajátságú síkhullámtól; az arg{A(x,y,z} lassan változik hullámhossznyi távolságon belül; 

• a hullám terjedése során van olyan sík, amelyben a foltméret a legkisebb; ettől távolodva mindkét irányban 

nő, azaz 

• ebben a kitüntetett síkban a hullámfelület sík, e síktól távolodva mindkét irányban a hullámfelület gömbszerű; 

nagy távolságban gömbfelülettel közelíthető; 

• a terjedés irányára merőleges síkokban a fényteljesítmény a terjedés körüli kis hengeres tartományban 

összpontosul; az amplitúdóeloszlás Gauss-függvényt követ; a fényintenzitás-eloszlást e síkban a Gauss-

függvény négyzete határozza meg. 

• lencse fókuszsíkjában a fényteljesítmény nem pontban, hanem véges méretű foltban összpontosul. 

A továbbiakban a hullámot nevezzük nyalábnak. Legyen a keresett komplex amplitúdó 

2.1. egyenlet - (2-1) 

 

alakú. Írjuk fel a Helmholtz-egyenletet a 

2.2. egyenlet - (2-2) 

 

alakban, ahol a térbeli Laplace-operátorból kiemeltük a z-szerinti deriváltat tartalmazó részt, miközben a Δt a 

transzverzális (x,y szerinti) Laplace-operátor. Helyettesítsük be (2-1)-et (2-2)-be, ami ψ(x,y,z)-re vonatkozó 

differenciálegyenlethez vezet. A műveletek során az alábbi deriváltakra van szükség: 

 

 

 

A behelyettesítéseket, illetve az elvégzett műveleteket követően ψ-re az alábbi egyenletet kapjuk: 

2.3. egyenlet - (2-3) 

 

A (2-3) differenciálegyenlet egzakt, ez egyszerűen a Helmholtz-egyenletnek egy másik alakja. Mi a 

továbbiakban ennek az egyenletnek az első közelítését használjuk: a második deriváltat tartalmazó részt 

elhagyjuk a következő megfontolás alapján. Várható, hogy a ψ által meghatározott nyalábparaméterek z 

függvényében változnak, miközben mind ¶ ψ/¶ z ¹ 0, mind ¶2ψ/¶ z2 ¹ 0. Mind eközben az első deriváltnak a 

szorzója k révén kifejezetten nagy szám, a második derivált esetében a szorzó viszont egységnyi. Írhatjuk tehát, 

hogy 

2.4. egyenlet - (2-4) 
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Ez a kifejezés a paraxiális Helmholtz-egyenlet. 

Az amplitúdó-, illetve a fényteljesítmény megvalósuló eloszlásait a terjedés irányára merőleges síkban a 

lézerfény, illetve a nyaláb keresztirányú módusainak nevezzük. JelölésükTEMm,n,; m és n a módus rendje. A 

legfontosabb és az alkalmazások szemszögéből a legkedvezőbb eloszlás az alapmódus (m = n = 0). Korábbi 

feltételezésinknek megfelelően mind az amplitúdó-, mind a fényintenzitáseloszlás hengerszimmetrikus, amit a 

TEM0,0 alapmódus képvisel. 

A számítások leegyszerűsödnek, ha a hengerszimmetriát kihasználva a (2-4) egyenletet hengerkoordinátákban 

írjuk fel: 

2.5. egyenlet - (2-5) 

 

Differenciálegyenletek megoldásakor jellemző, hogy próbafüggvénnyel kísérletezünk, amelyet rendszerint 

funkcionálként állítunk elő, és az ismeretlen együtthatókat, illetve függvényeket abból a feltételből határozzuk 

meg, hogy a próbafüggvény kielégítse a differenciálegyenletet, azaz annak tényleges megoldása legyen. 

Próbaként legyen 

2.6. egyenlet - (2-6) 

 

ahol a 0 index az alapmódusra utal és p2 = x2 + y2. ψ0 meghatározásakor a (2-5) parciális differenciálegyenletet a 

P(z) és q(z) függvényekre vonatkozó közönséges differenciálegyenletre redukáljuk. A P(z) mennyiség nyaláb 

terjedésével összefüggő komplex fázistolást, a q(z) komplex paraméter pedig a nyalábintenzitás gaussi 

változását írja le a terjedési irányra merőleges síkban, továbbá számot ad a hullámfelület görbületéről is. A 

műveletek során az alábbi deriváltakra van szükség: 

 

 

 

 

Helyettesítsük be ezeket a függvényeket a (2-5) egyenletbe és csoportosítsuk a tagokat r hatványainak 

megfelelően: 

2.7. egyenlet - (2-7) 

 

A (2-6) függvény akkor lesz megoldása a (2-5) egyenletnek, ha a kapcsos zárójel tartalma külön-külön zérus. E 

feltételből 

2.8. egyenlet - (2-8a) 
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2.9. egyenlet - (2-8b) 

 

A (2-8a) egyenlet megoldása egyszerű: 

2.10. egyenlet - (2-9) 

 

ahol q(0) = áll., azaz q értéke a z = 0 helyen. De hol van ez a hely? Az állandó meghatározása érdekében a 

Gauss-nyaláb analitikus tárgyalásában egyébként szokásos fogást alkalmazunk: a koordinátarendszert a 

nyalábhoz rögzítjük (megszokottan eseményeket rögzítünk koordinátarendszerhez). Így állapodjunk meg abban, 

hogy a z = 0 pont a nyalábderékban legyen. Ez, amint azt indításkor mint kísérleti tényt megfogalmaztuk, 

kitüntetett hely, mert a z = 0 síkban a nyaláb mérete a legkisebb, itt és csak itt sík a hullámfelület: a fázis e 

síknak minden pontjában azonos, (x, y)-tól független. Ez akkor teljesül, ha q a z = 0 helyen képzetes, és ennek 

megfelelően az exp(−jkr2/2q(0) valós. Írhatjuk tehát, hogy 

 

és 

2.11. egyenlet - (2-10) 

 

ahol z0 valós, megnevezése Rayleigh-tartomány, másképpen konfokális paraméter. Ez utóbbi elnevezés okára 

később, a Gauss-nyaláb sajátságainak részletes vizsgálata során fény derül. 

Vizsgáljuk meg, hogy mi a fizikai jelentése a q(z) függvény egyes tagjainak. (2-6) szerint erre akkor kaphatunk 

választ, ha a függvény reciprokát tesszük vizsgálat tárgyává. Megszokottan célirányos átalakításokat végzünk, 

amelyeknek alapja a már többször emlegetett, a nyaláb sajátságaira vonatkozó kísérleti tapasztalat: 

2.12. egyenlet - (2-11) 

 

és végül 

2.13. egyenlet - (2-12) 

 

A bevezetett két valós nyalábparaméter [R(z) és w(z)] fizikai jelentése megvilágosodik, ha (2-11)-et 

behelyettesítjük (2-6)-ba. Felismerjük, hogy R(z) a z tengelyt metsző hullámfelület sugara. Ezt a gondolatot 

megalapozza az (1-28) összefüggés, mert: egyrészt a gömbhullám Fresnel-közelítése a z tengely kis 

környezetében terjedő hullámot írja le, másrészt a Gauss-nyaláb is ilyen sajátságokkal bír). 

Megállapíthatjuk továbbá, hogy (2-11) második tagja révén a (2-6) komplex amplitúdóban valós tényező jelenik 

meg 

2.14. egyenlet - (2-13) 
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alakban, ami várakozásunknak megfelelően az amplitúdó gaussi viselkedését tükrözi a terjedés irányára 

merőleges síkban. 

A paraméterek fizikai jelentésének tisztázása után írjuk fel a z-től függő viselkedésüket megadó kifejezéseket. 

(2-11) és (2-13) egybevetésével 

2.15. egyenlet - (2-14) 

 

2.16. egyenlet - (2-15) 

 

ahol a w0 = (λz0/π)1/2 jelölést alkalmaztuk; ez utóbbi nem más, mint a nyaláb sugara a z = 0 helyen, azaz a 

nyalábderékban. 

Mindössze egy műveletsor maradt, amelynek végén megkapjuk a Gauss-nyaláb komplex amplitúdójának a teljes 

alakját. Ehhez a (2-6) próbafüggvényben szereplő P(z) függvényt kell meghatározni: azaz integrálnunk kell a (2-

8b) differenciálegyenletet. Eredményként 

2.17. egyenlet - (2-16) 

 

adódik. Az integrálási állandót abból a feltételből határozhatjuk meg, hogy a nyalábderékban, azaz a z = 0 

helyen P értéke zérus legyen, azaz P(0) = 0. Így az állandóra –ln(−jz0)-t kapunk. Ezzel 

2.18. egyenlet - (2-17) 

 

Nekünk exp(-jP(z)-re van szükségünk, amelynek felírásakor komplex szám és trigonometrikus alakja közötti 

kapcsolatot használjuk ki: 

2.19. egyenlet - (2-18) 

 

(2-15) szerint viszont az első tényező w0/w(z). E tényező jelenléte kifejezetten fontos: a Gauss-nyaláb 

értelemszerűen állandó teljesítményt szállít, a terjedés irányára merőleges síkban az amplitúdó-, illetve 

intenzitáseloszlás a tengelyen a legnagyobb, továbbá a nyalábsugár z-vel növekszik [(2-15)], e tényezőnek 

köszönhetően z növekedésével csökken a tengely menti legnagyobb amplitúdóérték, és ennek megfelelően az 

intenzitásérték is. 

A (2-18) kifejezés második tényezője longitudinális fázistolást képvisel: azt az értéket fejezi ki, amellyel a 

Gauss-nyaláb fázisa elmarad a síkhullám fázisához képest adott z helyen. Ezt a fázistolást a továbbiakban – 

röviden – ξ(z)-vel jelöljük. 

Mondhatjuk ezennel, hogy kimunkáltuk a Gauss-nyaláb (TEM0,0 módus) mint a legalapvetőbb lézerfény 

komplex amplitúdójának a kifejezését. A (2-1), (2-6), (2-12), (2-13) és a (2-18) összefüggések alapján 

2.20. egyenlet - (2-19) 
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Visszapillantva az előző, matematikai átalakításoknak bizony hosszú sorozatára, elmondhatjuk, hogy annak 

köszönhetően voltunk sikeresek, hogy mindig szem előtt tartottuk a Gauss-nyaláb sajátságait. Ezeket 

felhasználva célirányos átalakításokkal jutottunk el a végeredményhez. E sajátságokat összefoglaltuk a fejezet 

elején. A legdöntőbb talán az közöttük, hogy felismertük, hogy a lézerfény jól megközelíti a síkhullámot, sőt 

mint kiderült, a nyalábderékban a hullámfelület pontosan sík. Ezért kereshettük a Helmholtz-egyenlet 

megoldását közel síkhullám alakjában; és ami nagyon fontos volt, hogy az 1.1. ábrának megfelelően a síkhullám 

komplex amplitúdóját komplex burkolóval módosítottuk, ami lassú változása révén tükrözi a lézerfény 

irányítottságát, miközben maga a változás feltételezi a lézerfény − igaz, hogy kicsi, de meglévő − széttartását. 

Nézzük meg rendre, hogy a Gauss-nyaláb komplex amplitúdójának (2-19) kifejezésében mit is jelentenek 

közelebbről az egyes tényezők. 

2.21. egyenlet - (2-20) 

 

 amplitúdótényező, amelyben a második tényező révén teljesül az energiamegmaradás törvénye a lézerfény 

terjedése során: miután értelemszerűen a lézerfény állandó teljesítményt szállít, és a nyalábderéktól távolodva 

nő a nyaláb sugara, szükséges eközben, hogy a teljesítmény a tengely mentén csökkenjen. A harmadik tényező 

azt tükrözi, hogy a nyaláb amplitúdóeloszlása Gauss-függvénynek felel meg. 

2.22. egyenlet - (2-21) 

 

 hosszanti fázistényező, amelyben felismerjük a z-tengely irányában terjedő síkhullám fázisát, amely kiegészül a 

(2-18) kifejezéssel értelmezett járulékos fázistolással. 

2.23. egyenlet - (2-22) 

 

 keresztirányú (radiális) fázistényező, amely a hullámfelület síkhullámtól eltérő görbültségét képviseli. 

Most pedig gyűjtsük össze azokat a mennyiségeket, amelyeket az előzőekben elvégzett matematikai átalakítások 

során vezettünk be, illetve értelmeztünk. Ezek, mint láttuk, a Gauss-nyaláb egy-egy sajátságát jellemezték. 

A hullámfelület görbületi sugara 

2.24. egyenlet - (2-14) 

 

A nyalábsugár, mint z függvénye 

2.25. egyenlet - (2-15) 

 

A nyalábsugár a nyalábderékban 
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2.26. egyenlet - (2-23) 

 

A járulékos fázistolás 

2.27. egyenlet - (2-24) 

 

3. A Gauss-nyaláb sajátságai 

3.1. A Gauss-nyaláb intenzitása 

Az I(r) = |U(r)|2 fényintenzitás a tengelymenti és a sugárirányú koordináták függvénye: 

2.28. egyenlet - (2-25) 

 

Az intenzitáseloszlás a Gauss-függvény négyzetének felel meg. Az intenzitás legnagyobb értékét a r = 0 helyen 

(a tengelyen) veszi fel. A Gauss-eloszlás w(z) szélessége z-vel nő (2.3.1.1. ábra). 

 

2.3.1.1. ábra 

A tengelyen (r= 0): 

2.29. egyenlet - (2-26) 

 

Az intenzitáseloszlás I0 maximuma z = 0-nál, ennek félértékét z = ± z0-nál veszi fel (2.3.1.2. ábra). z = ±2 z0-nál 

az intenzitás a tizedrészére csökken. Amennyiben |z| » z0 :  (ú.m. a gömb-, ill. paraboloid 

hullámnál). 
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2.3.1.2. ábra 

3.2. A Gauss-nyaláb teljesítménye 

A nyaláb által szállított összteljesítmény a fényintenzitás integrálja a nyaláb teljes keresztmetszetére adott z 

távolságban: 

2.30. egyenlet - (2-27) 

 

2.31. egyenlet - (2-28) 

 

Amint várható, a teljesítmény z-től független, és egyenlő a maximális intenzitás és a nyalábterület szorzatának a 

felével. A teljesítmény állandósága magától értetődő eredmény, hiszen veszteségmentes közeget tételezünk fel. 

A nyalábot rendszerint teljesítményével jellemezzük, ezért indokolt az intenzitás kifejezése a teljesítménnyel: 

2.32. egyenlet - (2-29) 

 

Érdekes megvizsgálni, hogy mekkora két, önkényesen választott sugarú körön belül szállított teljesítmény 

aránya az összteljesítményhez. Legyen a sugár ρ0. Az arány 

2.33. egyenlet - (2-30) 

 

Látható, hogy ha ρ0 = w(z) a teljesítmény Pρ0 = 0,86 P, míg 1,5 w(z) sugarú körön belül az összteljesítmény 99%-

a található. 

3.3. A Gauss-nyaláb sugara, széttartása 
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Azt a w(z) értéket, amelynél az intenzitás csúcsértékének 1/e2 = 0,135-szörösére csökken, nyalábsugárnak 

nevezzük. Mint láttuk, a megfelelő területen belül terjed az összteljesítmény 86%-a. A nyalábsugár függését a z 

koordinátától (2-15) írja le: 

 

ahol w0 – a sugár minimális értéke – a nyalábderék sugara, 2 w0 – a foltméret. A z = z0 Rayleigh-tartománynál 

. A Rayleigh-tartomány szélét megadó z0 tehát az a z érték, amelynél a nyaláb sugara a 

nyalábderék sugarának -szerese. Ez az értelmezés abból a körülményből ered, hogy z0-nál a tengelyen mért 

legnagyobb intenzitás a nyalábderékhoz (z = 0) tartozó intenzitásnak a fele. E jellemző mennyiségeket a 2.3.3.1. 

ábra tünteti fel, amelyen a nyalábsugár változását láthatjuk a nyalábderék környezetében. Az ábra segítségét 

nyújt a θ0 nyalábdivergencia értelmezéséhez is. 

 

2.3.3.1. ábra 

A z » z0 esetben a w(z)-re vonatkozó kifejezés első tagja elhanyagolható, így 

2.34. egyenlet - (2-31) 

 

amelyből (2-23)-mal 

2.35. egyenlet - (2-32) 

 

Látható, hogy minél rövidebb a hullámhossz, annál kisebb a nyaláb széttartását meghatározó divergencia; 

továbbá nagyobb, illetve – ahogy mondani szokás – hízott nyalábderéknál is mérséklődik a nyaláb széttartása. A 

(2-32) kifejezésből az is kiolvasható, hogy ha például a Gauss-nyaláb lencsén halad át, amely megnöveli a 

nyalábderék sugarát, mintegy nagyítva azt, a nyaláb divergenciája csökken. 

3.4. A Gauss-nyaláb fókuszmélysége 

Mivel a nyalábsugár legkisebb értékét z = 0-nál veszi fel, így a nyaláb legnagyobb mértékben a z = 0 síkban 

fókuszált. Értelmezés szerint az a 2z0: tengelymenti távolság, ahol , illetve a terület 2-szeresére nő, 

a fókuszmélység, vagy konfokális paraméter (2.4. ábra). A (2-23) kifejezéssel 

2.36. egyenlet - (2-33) 
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A (2-33) kifejezés szerint a fókuszmélység a foltmérettel arányos a nyalábderékban; kis foltméret kis 

fókuszmélységgel párosul, ilyenkor a fókuszsík pontos ismerete kívánatos. Kis folt, nagy fókuszmélység 

egyidejűleg nem teljesíthető. Érzékeltetve példával a viszonyokat: tekintsünk He–Ne lézert, amelynek a 

hullámhossza l = 633 nm. Két centiméteres foltméretnél (2w0 = 2 cm) a fókuszmélység 2z0 » 1 km, míg erősen 

fókuszált nyaláb esetén (2w0 = 20 mm) a fókuszmélység 2z0 » 1 mm. 

3.5. A Gauss-nyaláb fázisa 

Idézzük fel a (2-21) összefüggést: 

2.37. egyenlet - (2-21) 

 

amely megadja a nyaláb fázisváltozását a z tengely mentén (a hullámfelület tengely menti pontjában). Az első 

tag megadja a síkhullám fázisváltozását. A második a (2-24) szerinti járulékos fázistolás, fáziskésés, amely z = –

¥-nél −p¤2, z = ¥-nél +p¤2 értéket vesz fel (2.3.5.1. ábra). 

 

2.3.5.1. ábra 

A fáziskésés a sík-, illetve a gömbhullámhoz képest a –¥ és +¥ között tehát p. 

 

2.3.5.2. ábra 
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3.6. A Gauss-nyaláb hullámfrontja 

A Gauss-nyaláb (2-19) komplex amplitúdójának kifejezése szerint a nyaláb fázisa mint x, y, és z függvénye az 

alábbi alakú: 

2.38. egyenlet - (2-34) 

 

ahol ρ2 = x2 + y2, és R(z) a hullámfront görbületi sugara. A harmadik tag, a radiális fázisérték megadja a fázist a 

tengely menti pontokban (ρ = 0), illetve a tengelyre merőleges sík tengelyen kívüli pontjaiban. 

A továbbiakban a hullámfelület görbültségét vesszük vizsgálat alá. Állandó fázisú felületekre írhatjuk: 

2.39. egyenlet - (2-35) 

 

ahol q egész szám. 

A (2-14) és a (2-24) kifejezések alapján megállapíthatjuk, hogy mind az R(z), mind a x(z) viszonylag lassan 

változó függvényei z-nek, és ezért közel állandóknak tekinthetők a w(z) nyalábsugáron belül az egyes 

hullámfrontokra. Így 

2.40. egyenlet - (2-36) 

 

Ez másodrendű, nevezetesen R görbületi sugarú paraboloid egyenlete. A 2.3.6.1. ábra az R(z) hullámfront 

görbületi sugarát tünteti fel z különböző értékeinél a nyaláb tengelyén. 

 

2.3.6.1. ábra 

Amint az ábrából látható, az R(z) görbületi sugár a z = 0 helyen végtelen, azaz a hullámfront sík. Innen 

távolodva csökken, a 2z0 legkisebb értéket z = z0-nál veszi fel; itt legnagyobb a hullámfront görbülete. Ezt 

követően a görbületi sugár nő, míg végül, ha z jóval meghaladja z0-t, a görbületi sugár magával z-vel egyezik 

meg, azaz R(z) = z. A hullámfront görbületi sugara itt ugyanakkora, mintha a Gauss-nyaláb gömbhullám lenne. 

Ráadásul, igen nagy z értékeknél a hullámfelület egyre inkább sík lesz. Negatív z-re minden ugyanúgy érvényes 
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ellenkező előjellel. A követett előjel-megállapodás szerint a széttartó nyaláb görbületi sugarát pozitívnak, az 

összetartóét pedig negatívnak tekintjük. A Gauss-nyaláb hullámfelületeinek sokaságát szemlélteti a 2.3.6.2. 

ábra. 

 

2.3.6.2. ábra 

3.7. A Gauss-nyaláb jellemzéséhez szükséges paraméterek 

Hány paraméter kell a sík-, a gömbhullám és a Gauss-nyaláb leírásához ismert l hullámhossz mellett? Síkhullám 

esetén elegendő a komplex amplitudónak és a terjedés irányának ismerete. Gömbhullámnak az amplitudóját és a 

forrását kell ismernünk. A Gauss-nyaláb teljes jellemzéséhez a maximális amplitudó [A0 (2-19)-ben] és a 

terjedés iránya (a nyaláb tengelye) ismerete mellett még két mennyiséget, a nyalábderék helyét és a nyalábderék 

sugarát (w0), vagy a z0Rayleigh–tartományt is meg kell adni. 

Ha ismerjük a q(z) = z + jz0 komplex számot, a nyalábderék z távolsága és a z0 Rayleigh-tartomány adott. Ha 

például, q = 3+j4 cm a nyaláb tengelyének adott pontjában, a nyalábderék távolsága a megadott helytől balra 3 

cm, a fókuszmélység 2z0 = 8 cm; w0 számítható (2-23) szerint. 

A q(z), az ún. q-paraméter  ismert maximális amplitudó és nyalábtengely esetén elegendő adat . A q-paraméter 

és a z terjedési koordináta közötti lineáris kapcsolat miatt q bármely pontban meghatározható, ha ismert adott 

pontban. Ha q(z) = q1 és q(z +d) = q2, akkor q2 = q1 + d. Példánkban z = 13 cm mellett q = 13 + j4. 

Ha ismert adott pontban a w(z) nyalábsugár és a hullámfront R(z) görbületi sugara, a nyaláb maradéktalan 

jellemzéséhez szükséges mennyiségek sorrendben z, z0 és w0 (2-15), (2-14) és (2-23) alapján kiszámíthatók. 

Másrészt a q-paramétert w(z) és R(z) ismeretében a 1/q(z) = 1/R(z) − jl/[pw2(z)] kifejezés megadja. 

Legyen tehát ismert R és w a tengely adott pontjában. A (2-15), (2-14) és a (2-23) összefüggések együttes 

alkalmazásával kapjuk, hogy a nyalábderék helye a megadott ponttól 

2.41. egyenlet - (2-37) 

 

távolságra van és sugara 

2.42. egyenlet - (2-38) 

 

4. A Gauss-nyaláb alakítása 

4.1. A Gauss-nyaláb áthaladása vékony lencsén 
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Vékony, f fókusztávolságú lencse által kiváltott fázistolást az exp (jkp2/2f) fázistényező adja meg (1. Hullámtan, 

9. feladat). A lencse hatását az áthaladt Gauss-nyalábra figyelembe vehetjük, ha a (2-19) komplex amplitúdót 

ezen tényezővel megszorozzuk: a hullámfront görbülete megváltozik, azaz R’ ¹ R, a nyalábsugár azonban 

változatlan marad. 

Legyen a w0 nyalábderék a z = 0, a lencse pedig a z helyen (2.4.1.1. ábra). Az új, w0
’ nyalábderék 

 

2.4.1.1. ábra 

a z’ helyen van, miközben w0
’ < w0, 2z0’ < 2 z0, továbbá θ0

’ < θ0. 

A beeső hullám fázisa a lencse síkjában 

2.43. egyenlet - (2-39) 

 

ahol R(z)-t és x(z)-t (2-14) és (2-24) adja meg. Az átment hullám fázisa közvetlenül a lencse mögött 

2.44. egyenlet - (2-40) 

 

ahol 

2.45. egyenlet - (2-41) 

 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az átment hullám továbbra is Gauss-nyaláb, amelynek w’ sugara 

megegyezik a beeső nyaláb w sugarával, és az hullámfront R’ görbületi sugarát a (2-41) leképzési törvény 

határozza meg. Figyeljük meg, hogy R > 0: a beeső hullám divergens, és R’ < 0: az átment hullám konvergens. 

Az átment hullám nyalábderekának helye és sugara (2-37) és (2-38) szerint 

2.46. egyenlet - (2-42) 

 

2.47. egyenlet - (2-43) 
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A negatív előjel jelzi, hogy a nyalábderék a lencsétől jobbra van. 

Felhasználva az R(z)-re és a w(z)-re vonatkozó (2-14) és (2-15) kifejezéseket, megkapjuk a beeső és az átment 

nyaláb jellemzői közötti kapcsolatot: 

nyalábderék sugara 

2.48. egyenlet - (2-44) 

 

nyalábderék helye 

2.49. egyenlet - (2-45) 

 

fókuszmélység   

2.50. egyenlet - (2-46) 

 

nyaláb-divergencia   

2.51. egyenlet - (2-47) 

 

nagyítás 

2.52. egyenlet - (2-48) 

 

ahol M a nagyítás mértéke és 

2.53. egyenlet - (2-49) 

 

2.54. egyenlet - (2-50) 

 

Látható, hogy Gauss-nyaláb esetén is lényeges mennyiség a lencse M nagyítása: a nyalábderék sugara M-

szeresére, a fókuszmélység M2-szeresére nő, a nyaláb divergenciája pedig M-ed részére csökken. 

4.2. A Gauss-nyaláb fókuszálása 
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Helyezzük az f fókusztávolságú lencsét a nyalábderékba (2.10. ábra). A fókuszált nyalábderék sugarát és helyét 

z = 0 helyettesítéssel kapjuk a (2-44) – (2-48) összefüggések felhasználásával. Eredményként az átment nyaláb 

fókuszált foltméretének a  sugara és a nyalábderék z’helye a lencse mögött: 

 

2.4.2.1. ábra 

2.55. egyenlet - (2-51) 

 

2.56. egyenlet - (2-52) 

 

Ha a beeső nyaláb fókuszmélysége sokkal nagyobb, mint a lencse gyújtótávolsága, azaz 2z0 » f, a beeső nyalábot 

a fókusztávolságon belül közel síkhullámnak tekinthetjük (kollimált nyaláb) (2.4.2.2. ábra). 

 

2.4.2.2. ábra 
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A (2-51) kifejezés nevezőjében ekkor az egység elhanyagolható a másik tag mellett, így . 

Felhasználva a  összefüggést, az átment nyaláb sugarára a nyalábderékban kapjuk: 

2.57. egyenlet - (2-53) 

 

és 

2.58. egyenlet - (2-54) 

 

Az átment nyaláb a lencse fókuszsíkjában fókuszálódik, mintha párhuzamos sugarak esnének a lencsére. 

Érthető, hiszen a (beeső) Gauss-nyaláb a nyalábderékban jól közelíthető síkhullámmal. A sugároptika alapján 

természetesen zérus foltméretet várunk. Nyaláboptikai modellben a  fókuszált nyalábderék arányos a 

hullámhosszal és a fókusztávolsággal, fordítva arányos a beeső nyalábderékkal. l®0 határesetben a foltméret 

zérus, ami megegyezik a sugároptika eredményével. 

Olyan alkalmazásokban, mint lézerpásztázók, lézernyomtatók, lézerfúzió, a lehető legkisebb foltméret 

kívánatos. Ehhez a lehető legrövidebb hullámhossz, és széles beeső nyaláb (nagy w0) és kis gyújtótávolságú 

lencse kell (2-53). Miután a lencsén át kell haladnia a teljes nyalábnak, szükséges, hogy a lencse átmérője D ³ 

2w0. A D = 2w0 határesetben a fókuszált foltméret 

2.59. egyenlet - (2-55) 

 

ahol F* =f/D, a lencse F-száma. Hatékony fókuszáláshoz rendszerint kis F-számú mikroszkópobjektíveket 

alkalmaznak. Tekintettel a (2-53) és a (2-54) összefüggések közelítő jellegére, érvényességük ellenőrzése 

minden tényesetben kívánatos. 

4.3. A Gauss-nyaláb párhuzamosítása 

Gauss-nyaláb haladjon át f fókusztávolságú vékony lencsén. Kézenfekvő, hogy az átment nyaláb 

párhuzamosságának foka függ attól, hogy hol van a beeső nyaláb nyalábdereka a lencséhez képest adott 

fókuszmélységű nyaláb esetén. Legyen z és z’ a megfelelő nyalábderék tárgy, illetve kép oldali koordinátája. 

Megmutatható, hogy közöttük az alábbi kapcsolat van: 

2.60. egyenlet - (2-56) 

 

(Az összefüggés származtatásakor a (2-41), (2-43) összefüggések használata vezet célhoz, a végeredmény az ezt 

követő algebrai átalakításokból adódik.) 

A nyaláb párhuzamosítása egyben azt jelenti, hogy a képoldali nyalábderék z’ helye a lehető legmesszebb esik a 

lencsétől. Ehhez z0/f-et a lehető legkisebbre választjuk (kis fókuszmélység és nagy fókusztávolság). Adott 

aránynál a párhuzamosításhoz szükséges optimális z-re, azaz a tárgy oldali nyalábderék helyére z = f + z0 

adódik. 

A viszonyok érzékeltetése végett vegyük a következő példát: legyen a fény hullámhossza l = 1 mm, a Rayleigh-

paraméter z0 = 1 cm és a lencse fókusztávolsága f = 50 cm. Ekkor a tárgy oldali nyalábderék helye z = 51 cm, a 
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képoldalié z’ = 1300 cm, a nagyítás (2-45) alapján M » 34, és a képoldali nyalábderék sugara (2-44) 

felhasználásával . 

5. Hermite−Gauss-nyaláb 

A Gauss-nyaláb nem egyetlen nyalábszerű megoldása a paraxiális Helmholtz-egyenletnek. Számos további 

megoldás létezik, amelyeknek közös jellemzője, hogy a nyaláb intenzitása nem Gauss-eloszlás. Külön érdekesek 

azok a megoldások, amelyek megőrzik a Gauss-nyaláb paraboloid hullámfrontját, de intenzitáseloszlásuk eltér 

attól. A paraboloid hullámokat azért tüntetjük ki, mert hullámfrontjuk illeszkednek a nagy görbületi sugarú 

gömbtükrökhöz. Ezzel összhangban visszatükröződhetnek két, rezonátort képező gömbtükörről anélkül, hogy 

megváltoznának. Ezek az önmagukat ismétlő, újrateremtődő hullámok a rezonátor módusai. 

Hosszadalmas és fáradságos matematikai átalakításokkal – elsősorban ezért nem ismertetjük azt e helyen – a (2-

4) paraxiális Helmholtz-egyenletbe való közvetlen behelyettesítéssel megmutatható, hogy az alábbi függvények 

eleget tesznek annak: 

2.61. egyenlet - (2-60) 

 

ahol w(z), w0, z0 és R(z) a korábban értelmezett mennyiségek, Al,m állandó. Hn(u) az n-edrendű Hermite-polinom, 

amelynek változója u és n = l, m. A polinom értelmezése (generátorfüggvénye): 

2.62. egyenlet - (2-61) 

 

Nagy a hasonlóság a (2-60) és a (2-19) komplex amplitudók között: az r2 = x2 + y2-től függő exponenciális 

tényező ugyanaz, a radiális fázistényező ugyanaz, a w0/w(z) tényező ugyanaz. Figyelemre méltóak azonban a 

különbségek: a z-irányú fázisváltozás az l és m mennyiségektől is függ, amelyeket a módusok rendszámának 

nevezünk. Szerepük a rezonátorok rezonanciafrekvenciáinak kialakulásakor, illetve tárgyalásakor válik 

nyilvánvalóvá, illetve fontossá.. 

A 2.5.1.1. ábrán négy Hermite−Gauss-függvényt mutatunk be. Miután H0(u) = 1, a nulladrendű Hermite−Gauss-

függvény azonos a Gauss-függvénnyel. A H1(u) = 2u exp(-u2/2) elsőrendű Hermite−Gauss-függvény páratlan, a 

másodrendű H2(u) = (4u2 - 2) exp(−u2/2) páros, a harmadrendű H3(u) = (8u3 − 12) exp(-u2/2) pedig ismételten 

páratlan függvény, stb. 

A (2-60) komplex amplitúdójú fényhullám (l,m)-edrendű Hermite−Gauss-nyalábként ismert. A (0,0)-adrendű 

Hermite−Gauss-nyaláb a korábbiakban megismert Gauss-nyaláb. Miután az intenzitás a komplex amplitúdó 

abszolút értékének a négyzete, a 2.5.1.1. ábra függvényei alapján elképzelhetjük egy ernyőn megjelenített 

Hermite−Gauss-nyalábok foltjait. A nulladrendűé a jól ismert Gauss-intenzitáseloszlás, az elsőrendű foltja két 

szembeállított babszemre emlékeztet, a harmadrendű Hermite−Gauss-nyaláb középső foltja lapított, a két szélső 

szélesebb stb. Az u = 21/2x/W(z) normált koordinátára merőleges v = 21/2y/W(z) irány mentén elvégzett elemzés 

hasonló eredményre vezet, és így a TEMl,m módus (l + 1)(m + 1) „pöttyből” áll. 

Azonban a keresztirányú intenzitáseloszlás rendjétől függetlenül a nyalábszélesség w(z)-vel arányos, azaz z 

növekedésével a foltméret w(z)/w0 arányban változik, miközben megőrzi alakját. 
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2.5.1.1. ábra 

A 2.5.1.2. ábrán néhány alacsonyabb rendű Hemite−Gauss-nyaláb normál intenzitáseloszlása látható. Az 

ábrázolás vázlatos, a tónusváltozás érzékeltetése bizonyos mértékig önkényes. Emellett az ábra helyesen mutatja 

be a fényintenzitás eloszlását a nyaláb terjedésének irányára merőleges síkban. Az ábra is érzékelteti, hogy 

legkedvezőbb intenzitáseloszlással az alapmódus, a TEM0,0 Gauss-nyaláb endelkezik. 

 

2.5.1.2. ábra 

6. Esettanulmányok 
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6.1. A Gauss-nyaláb áthaladása vékony lencsén: sugároptikai 
határeset 

Megvizsgáljuk a 2.4.1. pontban tárgyalt jelenséget abban az esetben, amikor a lencse felé tartó nyaláb dereka 

igen távol van a lencsétől. Ezt a körülményt szokásosan a (z – f) » z0 egyenlőtlenséggel tükrözzük. Ebben a 

képben azt mondhatjuk, hogy a nyalábderék távolságának a lencse fókusztávolságával csökkentett értéke 

lényegesen nagyobb a fókuszmélység felénél. Újabb szóhasználattal: a nyalábderék körüli tartomány sokkal 

kisebb, mint a nyalábderék és a lencse közötti távolság. 

Tudjuk, hogy a Gauss-nyaláb hullámfrontja a nyalábderéktól távol gömbi hullámfelülettel közelíthető (2.3.6. 

pont, 2.3.6.1. ábra). A nyaláb közel gömbhullám, továbbá (2-49) alapján r « 1, így (2-48) helyett M ~ Mr. 

 

2.5.1.3. ábra 

A (2-44) – (2-48) az összefüggések most az alábbi alakúak: 

2.63. egyenlet - (2E-1) 

 

2.64. egyenlet - (2E-2) 

 

2.65. egyenlet - (2E-3) 

 

A (2E-1) – (2E-3) tehát a geometriai optika alapján felírható összefüggések. Felismerjük, például, hogy (2E-2) 

nem más, mint a lencse leképzési törvénye. Figyeljük meg, hogy (2-48) szerint M < Mr, viszont geometriai 

optikai közelítésben M ~ Mr. A legnagyobb nagyítást tehát a sugároptika adja. Látjuk, hogy r2 növekedésével nő 

az eltérés a sugároptikai eredményektől. 

6.2. A Gauss-nyaláb tágítása 

A nyaláb tágítása átmérőjének megnövelését jelenti. Erre olyan alkalmazásokban van szükség, ahol nagyobb 

felület megvilágítása a lényegi mozzanat. Jellemző példa lehet a holográfia, illetve annak méréstechnikai, illetve 

adattárolási alkalmazásai. 1−2 mm-es bemeneti nyalábátmérőt feltételezve a kereskedelemben kaphatók olyan 

nyalábtágítók, amelyeknek a kimenetén a nyalábátmérő elérheti az 50 mm-t is. 
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A Gauss-nyalábot lencsepár segítségével tágítjuk. A nyalábtágító állhat szóró- és gyűjtőlencséből a Galilei-

távcső mintájára, vagy két gyűjtőlencséből; ez a Kepler-távcső felépítésének felel meg. A Kepler-szerkezet 

akkor előnyös, ha ki akarjuk szűrni a lézerfényből az eszményi Gauss-intenzitáseloszlást sértő zajokat. Ezek a 

zajok sötét-világos helyek, illetve interferenciacsíkok lehetnek, amelyek a lézerfénynek a porszemeken, 

lencsehibákon bekövetkező diffrakciójának a következményei. A megoldásként a közös fókuszpontba ún. 

tűlyukat helyezünk. A tűlyuk jellemző átmérője 5−25 μm a bemeneti mikroszkópobjektív fókusztávolságától 

függően. A tűlyuk mint aluláteresztő szűrő kiszűri a magasabb térfrekvenciájú összetevőket, és eredményként a 

kimeneti nyaláb foltja, például ernyőn, „egyenletes” megvilágítású lesz. 

Példaként tekintsünk Kepler-szerkezetű nyalábtágítót. Két f1 és f2 fókusztávolságú lencse áll rendelkezésre. A 

kezdeti nyaláb paramétereit (w0, z0) az első lencse  és -re, a második ezt követően  és -re változtatja 

(2.5.1.4. ábra). 

 

2.5.1.4. ábra 

Az első kis fókusztávolságú lencse feladata, hogy a  fókuszmélységet csökkentse, ezzel előkészíti a nyalábot 

a párhuzamosítás céljaira a második lencse által, amelynek viszont nagy a fókusztávolsága. A rendszer fordított 

Kepler-távcső néven ismeretes. 

A rendszer geometriájának a meghatározása ahhoz a feltételhez kötődik, hogy a képoldali nyalábderék z’ 

távolsága a lehető legnagyobb legyen. Ehhez a két lencsét adott d távolságra kell egymástól elhelyezni. 

Amennyiben a tárgy oldali nyalábderék távolsága az első lencsétől z, a beeső nyaláb Rayleigh-paramétere z0, az 

f1 « z és z – f » z0 feltétel mellett a két lencse közötti távolságra 

 

adódik, és, amint látható, az elrendezés nem konfokális. Megmutatható hogy a nagyítás nemcsak a két 

fókusztávolság viszonyával, hanem a z/z0 hányadossal is arányos. 

Ha a képalkotás hibáitól eltekinthetünk, a nyalábtágítót konfokális elrendezésben alakítjuk ki; ekkor a nagyítást 

a fókusztávolságok aránya határozza meg. 

6.3. Gauss-nyaláb visszaverődése tükörről 

Az R görbületi sugarú (R > 0, konvex, R < 0 konkáv felület esetén) gömbtükör hatása a w1 nyalábsugárral és R1 

sugarú hullámfronttal rendelkező Gauss-nyalábra abban áll, hogy visszatükrözi azt és megváltoztatja fázisának 

értékét −kr2/R tényezővel, hiszen a tükör komplex amplitúdó visszaverődési tényezője exp(− jkr2/R)-rel arányos. 

A visszavert nyaláb Gauss–nyaláb, amelynek jellemzői a nyalábderék w2 sugara és a hullámfront R2, amelyekre 

fennáll: 
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2.66. egyenlet - (2E-4) 

 

2.67. egyenlet - (2E-5) 

 

Az f = –R/2 helyettesítéssel (2E-2) megegyezik (2-41)-gyel. Tükör hatása a Gauss-nyalábra ugyanaz, mint a 

lencséé (kivéve irányfordítást). Érdemes tudatosítani, hogy a „sugár” szó itt három szerepkört tölt be: jelenti a 

nyaláb méretét, sugarát a nyalábderékban (w), a tükör görbületi sugarát (R) és a hullámfront görbületi sugarát 

(R1, R2). 

Speciális esetek 

Jelölje tehát R1 a beeső, R2 a visszavert hullámfront, R pedig a gömbtükör görbületi sugarát (2.5.1.5. ábra). 

 

2.5.1.5. ábra 

A szaggatott vonallal ábrázolt nyalábalak annak az esetnek felel meg, amelyben a tükör helyére lencsét 

képzelünk, amelynek fókusztávolsága f = –R/2. 

a. A tükör sík, azaz R = ¥, ekkor R2 = R1, azaz a tükör a nyaláb görbületi sugarának megváltoztatása nélkül 

visszaveri azt. 

b. Ha R1 = ¥, azaz a nyalábderék egybeesik a tükörrel,R2 = R/2. Konkáv gömbtükör esetén a visszavert nyaláb 

görbületi sugara negatív, a nyaláb konvergál. 

c. Ha R1 = - R, azaz a beeső nyaláb hullámfrontjának és a tükörnek a görbületi sugara megegyezik, R2 = R. Mind 

a beeső, mind a visszavert hullámfront egybeesik a tükörrel: a nyaláb önmagában reflektálódik. 

7. Összefoglalás 

A paraxiális Helmholtz-egyenlet 

2.68. egyenlet - (2-4) 

 

ahol ψ a komplex burkoló. Tényleges alakja mint az egyenlet megoldása megadja a Gauss-nyaláb 

amplitúdójának és fázisának a változását a terjedés során. 

Gauss-nyaláb komplex amplitúdójának nevezetes mennyiségei: 
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  amplitúdótényező; 

 hosszanti fázistényező 

  radiális fázistényező 

A Gauss-nyaláb jellemző mennyiségei: 

Nyalábsugár mint a z távolság függvénye 

2.69. egyenlet - (2-15) 

 

 Nyalábderék sugara 

2.70. egyenlet - (2-23) 

 

 Hullámfront görbületi sugara 

2.71. egyenlet - (2-14) 

 

 Járulékos fázistolás 

2.72. egyenlet - (2-24) 

 

A Gauss-nyaláb sajátságai kitüntetett pontokban: 

A z = z0   síkban: a nyaláb sajátságai a nyalábderéktól z0 távolságra az alábbiak: 

• a nyaláb sugara a nyalábderékban mért értéknek -szerese; a terület ennek megfelelően kétszeres; 

• a nyaláb tengelyén mért intenzitás a csúcsérték fele; 

• a nyaláb tengelyén a síkhullám fázisához képest p/4 fáziskésés tapasztalható; 

• a hullámfront görbületi sugara a lehető legkisebb, azaz a nyaláb görbülete maximális (R = 2z0). 

A nyaláb tengelyének szűk környezetében ( r  « w0). 

Azokban a pontokban, amelyekre ½z½« z0(a nyalábderék közelében) , azaz a 

nyaláb intenzitása közel állandó. Továbbá  és , azaz a fázis 
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. Látható, hogy a hullámfront jó közelítéssel sík, így a Gauss-nyaláb a 

tengely kis környezetében síkhullámmal közelíthető. 

Messze a nyalábderéktól 

A nyalábsugáron belüli pontokban (r < w0), de messze a nyalábderéktól (z » z0) a nyaláb gömbhullámként 

viselkedik. Mivel w(z) » w0z/z0 » w0 és r < w0, exp[− r2/w2(z)] » 1, a nyaláb intenzitáseloszlása közel egyenletes. 

R(z) » z, a hullámfront tehát gömbfelület. A x(z) » p/2 járulékos fázistolástól eltekintve a Gauss-nyaláb komplex 

amplitúdója paraboloid hullám komplex amplitúdójával közelíthető, ami viszont a gömbhullám paraxiális 

közelítésének felel meg. 

8. A modulhoz kapcsolódó további információk 

A modul célja 

A lézerfény nyalábként terjed: a teljesítmény terjedési irány körüli kis hengeres térrészre korlátozódik, 

hasonlóan a paraboloid hullám esetéhez. Mindkét hullám a paraxiális Helmholz-egyenlet megoldása. A Gauss-

nyaláb azonban egyedüli tulajdonságokkal bír, összehasonlítva a paraboloid hullámmal. Cél ezeknek az elméleti 

alátámasztása. A Gauss-nyaláb komplex amplitúdójának birtokában mód nyílik a nyalábtulajdonságok 

beemutatására. Lézeralkalmazásokban elengedhetetlen a nyaláb alakítása; a modul ezekre a kérdésekre is választ 

ad. 

A modul tartalma 

A lézerfény megfigyelt sajátságai alapján megalkotjuk azt a próbafüggvényt, amely várakozásainknak 

megfelelően megoldása lesz a paraxiális Helmholz-egyenletnek, majd megkeressük azokat a feltételeket, 

amelyek mellett a próbafüggvény kielégíti az egyenletet. Az eredmény a Gauss-nyaláb komplex amplitúdója, 

amelynek tagjai, illetve tényezői a nyaláb jellemzőít írják le. A komplex amplitúdó birtokában sorra vesszük a 

nyaláb sajátságait: intenzitáseloszlás, teljesítmény, széttartás, a nyaláb sugara, fókuszmélysége, hullámfelület. 

Külön figyelem kíséri a Gauss-nyaláb fázisát: a sokat emlegetett hasonlóság a paraboloid hullám és a Gauss-

nyaláb között érdekes jelenséggel bővül fázisuk tekintetében: mindkét hullámnál felismerhető a síkhullám 

fázisát leíró tag, megtalálható a hullámfront görbültségét meghatározó tag, de a komplex amplitúdó Gauss-

nyalábnál bővül egy járulékos hosszanti fázistényezővel. Ennek eredete és fizikai tartalma is nyilvánvalóvá 

válik a matematikai elemzés során. 

A Gauss-nyaláb alakítása tárgykörben az alkalmazások szemszögéből fontos kérdések kerülnek sorra: áthaladás 

vékony lencsén, nyalábtágítás, párhuzamosítás. 

Az esettanulmányok további nyalábalakítási megoldásokat tárgyalnak. 
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B. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

Gauss-nyaláb: a lézerfény intenzitáseloszlása a terjedés irányára merőleges síkban Gauss-i. 

divergencia: a lézernyaláb széttartásának mértéke 

nyalábsugár: az a sugárirányú távolság a terjedés irányára merőleges síkban, ahol a nyaláb intenzitása 

legnagyobb értékének az 1/e2-része 

nyalábderék: a lézernyaláb legkeskenyebb, összeszűkült része. Nyalábnyaknak is nevezik 

fókuszmélység: a nyalábderék körüli adott méretű tartomány 

járulékos fázistolás: a lézernyaláb fáziskésése a sík-, illetve gömbhullám fázisához képest 

amplitúdótényező: modulálja (Gauss-ivá teszi) az amplitúdót és mérsékli a csúcsamplitúdót a nyaláb 

divergenciájával összhangban 

hosszanti fázistényező: tartalmazza a síkhullám fázisának és a járulékos fázistolásnak az összegét 

keresztirányú fázistényező: tartalmazza a lézernyaláb hullámfelületének görbültségét tükröző fázist 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Bevezetés a modern optikába, III. kötet. Péter, Richter. Műegyetemi Kiadó. 1988. 

Fotonika optikai alapjai, I. kötet. Zoltán, Füzessy. Műegyetemi Kiadó. 1997. 

B. E. A. Saleh, M.C. Teich, Fundamentals of Photonics. John, Wiley. New York. 1991. 
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3. fejezet - Optikai rezonátor 

1. Bevezetés 

Optikai rezonátorok és rezonáns áramkörök egymás megfelelői. Az optikai rezonátorokban adott frekvenciákon 

– ezek a rezonanciafrekvenciák – a fény feléled, erősödik és tárolódik. Optikai átviteli rendszernek tekinthető, 

amelyben a fény a rezonátort alkotó tükrökön ismételten visszaverődik. Néhány jellemző megvalósítás látható a 

3.1.1.1. ábrán. A legegyszerűbb rendszer a síktükör-rezonátor 

 

3.1.1.1. ábra 

Az optikai rezonátorok frekvencia-kiválasztó képességük révén optikai szűrőként és színképelemzőként is 

használhatók. Megkülönböztetünk passzív és aktív rezonátorokat. Ez utóbbiak erősítő közeget is tartalmaznak. 

A lézer aktív optikai rezonátor, amely fényerősítő közeget tartalmaz. A rezonátor határozza meg a lézerfény 

frekvenciáját, ezen belül sávszélességét és térbeli eloszlását. A rezonátor energiatároló képessége kihasználható 

lézerfényimpulzusok előállítására is. 

Jelen fejezet tárgyát passzív rezonátorok képezik. Az egyes fénytani modellek az alábbi rezonátorsajátságok 

tárgyalását teszik lehetővé: 

Sugároptika  (geometriai optika) segítségével a fény útja követhető a rezonátoron belül, amint a fénysugarak 

sorozatosan visszaverődnek a rezonátort alkotó tükrökön; meghatározhatók azok a geometriai feltételek, 

amelyek mellett a sugarak e folyamat során benn maradnak a rezonátorban, elterjedt szóhasználattal 

bebörtönződnek. Ezeket a rezonátorokat hívjuk stabil rezonátoroknak. A számítások alapján meghatározható a 

rezonátor stabilitási feltétele mint a tükrök távolságának és görbületi sugarának a függvénye. 
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Instabil rezonátorok alkalmazásakor a lézer a rezonátortípusra jellemző nagy diffrakciós veszteség miatt TEM00 

alapmódusban működik, és kisebb a lézerfény divergenciája is. Fontos előnye az instabil rezonátoroknak, hogy a 

sugárzási tér mint az indukált emisszió kiváltója, kitölti az aktív közeg teljes térfogatát. Az erősítés a nyaláb 

tengelyétől távolodva gyorsan nő, ami mellesleg azt jelenti, hogy az óriásimpulzus-térben (a tengelyre 

merőlegesen) gyorsabban nő Q-kapcsolt üzemmódban (6.3.2. és 6.3.3. pont), mint stabil rezonátorok esetén. 

Mint következmény az impulzus hossza jelentősen mérséklődik. További jellemzője az instabil rezonátoroknak 

a nyalábszűkület (nyalábderék) hiánya. 

Hullámoptika  alkalmazásával tárgyalható a rezonátormódusok kialakulása. Meghatározhatók a rezonátor 

rezonanciafrekvenciái és a fényhullámok hullámfüggvényei, amelyek önmagukkal összeegyeztetetten léteznek a 

rezonátorban. Megmutatható, hogy a Gauss- és Hermite−Gauss-nyalábok gömbtükör-rezonátor módusai. 

Fourier-optika  mint a fényterjedés és a fényelhajlás elmélete felhasználható a rezonátortükrök véges mérete 

révén jelentkező veszteségek elemzésekor, a módusok térbeli eloszlásának (TEM00, TEM01 stb.) 

tanulmányozásakor. 

2. Síktükör- (Fabry−Perot-) rezonátor 

2.1. A rezonátor módusai 

E részben két, egymástól L távolságra levő nagy visszaverő képességű síktükörből álló rezonátor módusait 

vizsgáljuk. Ezen egyszerű, egydimenziós rezonátor Fabry−Perot-etalonként is ismert. Kezdetben ideális, azaz 

veszteségmentes rezonátort tételezünk fel. 

2.1.1. A rezonátormódusok mint állóhullámok 

Mint ismeretes (1.2.2.pont) n frekvenciájú monokromatikus hullám hullámfüggvénye 

3.1. egyenlet - (3-1) 

 

írja le az elektromos térerősség keresztirányú összetevőjét. Az U(r) komplex amplitúdó kielégíti a Helmholtz-

egyenletet. A rezonátor módusai a Helmholtz-egyenlet megoldásai a megfelelő határfeltételekkel. Síktükör-

rezonátor esetén az elektromos térerősség transzverzális komponense a tükrök felületén eltűnik (ideális 

rezonátor), így a z = 0 és a z = L helyen U(r) = 0 (3.2. ábra). Az ábra két, egymástól L távolságra elhelyezett két 

síktükröt tüntet fel, amelyben λ hullámhosszú állóhullám alakul ki. A tárgyalt jelenség hangtani megfelelője a 

mindkét végén rögzített húr esete: a megpendített húron csak olyan hanghullámok élednek fel, amelyeknél a fél 

hullámhossz egészszámú többszöröse megadja a húr hosszát. (Az ábrán a q egész szám értéke 8.) 
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3.2.1.1. ábra 

A rezonátorban kialakuló 

U(r) = A sin kz 

állóhullám, (A = állandó) kielégíti a Helmholtz-egyenletet és a fentebb mondottaknak megfelelően U(0) = U(z) 

= 0. Ez akkor teljesül, ha kL= qp. Ez a k hullámszámra az alábbi feltételt rója ki: 

3.2. egyenlet - (3-2) 

 

Így a módusok komplex amplitúdója U(r) = Aq sin kq z. Negatív q értékek nem adnak független módusokat, 

hiszen sin k−qz = - sin kqz. A q = 0 érték energiát nem vivő módust jelent, mert ekkor k00 = 0 miatt sin koz = 0. 

A rezonátor hosszanti módusai tehát q különböző értékeihez tartozó állóhullámok: 

3.3. egyenlet - (3-3) 

 

ahol q = 1, 2, 3 .... a módus-szám. 

A rezonátoron belüli tetszőleges hullám előállítható mint egyedi állóhullámok szuperpozíciója: 

3.4. egyenlet - (3-4) 

 

A (3-2) feltétel átalakításával a frekvenciára is korlátozás adódik, azaz 

3.5. egyenlet - (3-5) 

 

Ezek a rezonátor rezonanciafrekvenciái. Két szomszédos módus frekvenciatávolsága (3.2.1.2. ábra) 

3.6. egyenlet - (3-6) 
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3.2.1.2. ábra 

Az ábra baloldalán L hosszúságú síktükör-rezonátor látható; a jobboldalon a rezonátorban feléledő hosszanti 

módusok, a rezonanciafrekvenciák sorozata szemlélhető, amely a frekvenciatengelyen egyenlő lépésközű 

vonalak halmazából áll. Ténylegesen, ha L = 30 cm, n = 1, a rezonanciafrekvenciák távolsága vF = 500 MHz. 

A rezonancia-hullámhossz 

3.7. egyenlet - (3-7) 

 

Kifejezve a rezonátor L hosszát a (3-7) összefüggésből az 

3.8. egyenlet - (3-8) 

 

szemléletesen is értelmezhető eredményt kapjuk, ami – mint a mindkét végén rögzített húr esetében – azt fejezi 

ki, hogy zárt tartományban – itt egydimenziós rezonátorban – csak olyan állóhullámok alakulhatnak ki, 

amelyeknél a fél hullámhossz egész számú többszöröse megadja a rezonátor hosszát. 

Jegyezzük meg, hogy c általánosságban a rezonátorban levő közegbeli fénysebesség, azaz c = c0/n; lq pedig a 

hullámhossz ugyanott. 
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3.2.1.3. ábra 

a. A hullám oda-vissza halad a két síktükör között; egy körülfutás alatt j fázistolást szenved. 

b. Optikai visszacsatolás vázlata az elektronikában megszokott ábrázolásban 

c., d. Fazor-ábrák: c.: az Ui komplex amplitúdók fázisa között nincs állandósult kapcsolat (korreláció): a 

hullámok véletlenszerűen (nem koherensen) szuperponálódnak; 

d.: az Ui komplex amplitúdók fázisai között állandósult kapcsolat van: a hullámok koherensen 

szuperponálódnak. 

2.1.2. Rezonátormódusok mint haladó hullámok 

A rezonátor módusai a fentiektől eltérő képben is értelmezhetők. Kövessük a hullámokat, amint a tükrökön 

bekövetkező sorozatos visszaverődést követően oda-vissza haladnak a két tükör között (3.2.1.3. ábra). A módus 

megismétli önmagát minden oda-vissza úton. A módus ebben a felfogásban újjászülető hullám, azaz olyan 

hullám, amely egy-egy körülfutás után visszaállítja önmagát. 

A két tükrön bekövetkező fázistolás 0 vagy 2p (tükrönként p). Egyetlen körülfutás alatt a hullám terjedése révén 

előálló fázistolás (2L távolságon) 

3.9. egyenlet - (3-9) 

 

Ez a k L = qp összefüggés egyben a (3-6)-tal már értelmezett rezonanciafrekvenciákat adja. Haladó hullám 

megközelítésben a (3-9) kifejezés a pozitív visszacsatolás feltételi egyenleteként szolgál (l. 3.2.1.3.b. ábra): 

megköveteli, hogy a kimenet (a tükörről visszavert fényhullám) a bemenettel (a tükörre beeső fényhullám) 

fázisban csatolódjék. 

A rezonátorban állandósult állapotban csak önmagukat újraélesztő hullámok vagy ezek kombinációi léteznek. 

Tekintsük meg a U0 komplex amplitúdójú monokromatikus síkhullámot a P pontban (3.2.1.3.a. ábra), amely a 

rezonátor tengelye mentén terjed balról jobbra. A rezonátor jobb oldali tükrén visszaverődik és egy körülfutás 
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után P-ben az amplitúdó U1 lesz, majd U2 és így tovább a végtelenségig (l. 3.2.1.3.a. ábra). Az U0, U1, U2... 

részhullámok valamennyien monokromatikusak és örökösen együtt élnek. Miután a rezonátor ideális, 

amplitúdójuk egyenlő. Az eredő hullám komplex amplitúdója végtelen számú, egyenlő nagyságú és állandó 

fáziskülönbségű, komplex amplitúdó összege (1E.2.1.). 

Tegyük fel, hogy a kezdeti komplex amplitúdó nagysága végtelen kicsi, akkor mindegyiké, sőt összegüké is 

végtelen kicsi. Kivéve, ha a fázisok között állandósult kapcsolat van, amint azt a fentiekben vizsgáltuk, azaz j = 

2pq. Ekkor összegük véges. Következésképpen végtelen gyenge kezdeti hullámból felépülhet a rezonátoron 

belül véges fényteljesítmény, ha j = 2pq. Ilyen koherens erősítés valósul meg lézerekben. 

2.1.3. Módussűrűség 

Mint láttuk, a rezonátor hosszanti módusai a rezonátor rezonanciafrekvenciái. Azaz a q sorszámmal bíró 

frekvenciák, amelyek feléled(het)nek a rezonátorban. A lézer monokromatikus fényének összetevői ezekből a 

frekvenciából választódnak ki, és mint látni fogjuk, szűk sávban (6.2.5. pont). Érdekes kérdés, hogy különböző 

frekvenciák (kisebb, nagyobb) környezetében egyforma lehetőségek adódnak-e erre, más szóval adott 

frekvencia környezetében egyforma, vagy eltérő sűrűséggel élednek-e fel a hosszanti módusok. A válasz 

egydimenziós rezonátor esetén eleve sejthető, hiszen megállapítottuk, hogy a rezonanciafrekvenciák távolsága 

vF = c/2L = áll. Mindazonáltal, az alábbiakban értelmezett módussűrűség hasznos fogalomnak bizonyul. 

Értelmezés szerint az M(ν) módussűrűség az egységnyi hosszra jutó, egységnyi frekvenciasávban levő módusok 

száma. Az egységnyi frekvenciasávra jutó módusok száma két, egymásra merőleges polarizációs állapot 

mindegyikében 

3.10. egyenlet - (3-10) 

 

A módussűrűség értelmezése szerint 

3.11. egyenlet - (3-11) 

 

A módussűrűség segítségével meghatározhatjuk, hogy L hosszúságú rezonátorban Dn frekvenciasávban hány 

módus van: 

3.12. egyenlet - (3-12) 

 

Ez egyben azon szabadsági fokok, azon független módok (lehetőségek) száma, amelyeken belül az adott 

sajátságú hullámok létezhetnek. 

2.2. Rezonátorveszteségek 

2.2.1. Veszteségek és rezonanciavonal-szélesség 

A rezonanciafrekvenciákra kirótt szigorú feltétel veszteséges rezonátorban enyhül, ami azt jelenti, hogy a 

korábban a frekvenciatengelyen éles vonallal ábrázolt frekvenciák környezetében mások is feléledhetnek. 

Megvizsgáljuk, hogy ezek jelenléte hogyan befolyásolja a rezonanciavonal szélességét. Ismét a 3.4. ábrára 

utalva, a rezonátorban kialakuló eredő hullámtér végtelen számú részhullám összege: 

3.13. egyenlet - (3-13) 
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Mint láttuk, egy körülfutás révén jelentkező fáziskülönbség j = 2kL, viszont a veszteségek miatt most Ui ¹ Ui+1, 

azaz a komplex amplitúdók nagysága különbözik: a sorozatos visszaverődések eredményeként a részhullámok 

amplitúdója egyre csökken és csökken. A veszteségek forrásának most a tükrök véges visszaverő képességét és 

az anyag elnyelését tekintjük (a diffrakciós veszteségeket elhanyagoljuk − végtelen méretű tükröket tételezünk 

fel). A feladat tehát fokozatosan csökkenő amplitúdójú egyenlő fáziskülönbségű koherens hullámok 

átlapolásának a vizsgálata, a szuperpozíció eredményeként kapott intenzitáseloszlás meghatározása. 

Vezessük be az 

3.14. egyenlet - (3-14) 

 

amplitúdó-gyengítési tényezőt; az intenzitás-gyengítési tényező ekkor r2. Két szomszédos komplex amplitúdóra 

viszont írható: 

3.15. egyenlet - (3-15) 

 

ahol h = re−j
j. 

Az összeg azonos fáziskülönbségű, és egyre csökkenő nagyságú komplex amplitúdó eredője (alakilag egyező, 

de a jelenség fizikai tartalmában eltérő számításokkal az E1. esettanulmányban már találkoztunk): 

3.16. egyenlet - (3-16) 

 

Az intenzitás a rezonátorban 

3.17. egyenlet - (3-17) 

 

Vezessük be az 

3.18. egyenlet - (3-18) 

 

és 

3.19. egyenlet - (3-19) 

 

mennyiségeket, ahol F a rezonátor finesze. Ezekkel a (3-17) kifejezés az alábbi alakra hozható: 

3.20. egyenlet - (3-20) 
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Látható, hogy az intenzitás-eloszláa a rezonátorban az egy körülfutás révén adódó j fáziskülönbségnek 

periodikus függvénye, a periódus hossza 2p. Nagy F-nél az I intenzitás éles csúcsokkal bír j = 2pq körül. A 

rezonanciafrekvenciát jellemző vonal félérték-szélessége 

3.21. egyenlet - (3-21) 

 

azaz valamennyi intenzitásmaximum félérték-szélessége a periódusnál F-szer kisebb (lásd: 3.2.2.1.b. ábra). 

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az itteni elemzés lényege más, mint a hullámoptikai részben volt 

(1E.2.2.). A mostani értelmezésben a h = re-j
j két egymás utáni komplex amplitúdó közötti viszony jellemzője, a 

hullám késlekedését jellemzi, amint az ugrándozik a két tükör között, és mint eredmény amplitúdója csökken és 

j fáziskésést szenved. Ott viszont a fizikai tartalom megjelenítése nélkül végtelen darabszámú, csökkenő 

amplitúdójú hullámok interferenciáját vizsgáltuk, amelyeknél a szomszédosak közötti fáziskülönbség volt a j-

vel jelölt mennyiség. Ez a fizikai természetű különbség az eredmény matematikai alakjában természetesen nem 

tükröződik. 

Az I intenzitás függése a n frekvenciától – ami ténylegesen a rezonátor spektrális válasza – hasonlóan 

periodikus, hiszen a j fáziskülönbség a j = 2kL = 4pnL/c szerint arányos a n frekvenciával. Az I 

intenzitáseloszlás rezonanciajelleget mutat, és az eloszlást meghatározó vonalalakfüggvényt az 

3.22. egyenlet - (3-22) 

 

összefüggés határozza meg, amelynek képét a 3.2.2.1. ábrán láthatjuk. Intenzitásmaximumok a n = vq = q vF 

rezonanciafrekvenciáknál jelennek meg, ahol q = 1, 2, ..., míg az 

3.23. egyenlet - (3-23) 

 

minimumok két maximum között középen találhatók. Nagy F-nél a rezonátor spektrális válasza a 

rezonanciafrekvenciák körüli éles csúcsokkal jellemezhető (3.2.2.1. ábra). 

Összegezve, a síktükör-rezonátor (Fabry−Perot-rezonátor) spektrális válaszát két mennyiség jellemzi: 

a szomszédos módusok távolsága: 

3.24. egyenlet - (3-24) 

 

a rezonanciavonalak félérték-szélessége, amelyet a 

3.25. egyenlet - (3-25) 
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összefüggésnek megfelelően a rezonanciafrekvenciák távolsága és a rezonátor finesze határozza meg; ez utóbbi 

– mint tudjuk – a rezonátor veszteségeitől függ. 

A 3.2.2.1. ábrán az ideális és a veszteséges rezonátor rezonanciafrekvenciái láthatók. A fentiek értelmében 

veszteségmentes rezonátorban az intenzitásmaximumokhoz tartozó vonalalak egyetlen vonal (matematikai 

egyenes), ami azt a tényt tükrözi, hogy a rezonanciafrekvenciák mellett további (szomszédos) frekvenciák 

egyáltalán nem élednek fel. Ezzel szemben veszteséges rezonátorban a frekvenciák sokasága feléled, a spektrum 

szinte folytonos, azonban interferenciájuk révén a rezonanciafrekvencia környezetében erősítik, miközben a 

rezonanciafrekvenciák közötti frekvenciaértéknél gyakorlatilag kioltják egymást. A csúcsok annál élesebbek, 

azaz a félérték-szélesség annál kisebb, minél nagyobb a rezonátor finesze. Nagy fineszérték szemléletesen azt 

jelenti, hogy két szomszédos amplitúdó nagysága alig különbözik egymástól (r ~ 1): ekkor a sorozatos 

visszaverődések révén messze több hullám alakítja ki a rezonanciafrekvencia vonalalakját, mint az egységtől 

lényegesen különböző r-nél, azaz kis értékű finesznél. 

 

3.2.2.1. ábra 

a. Veszteség nélküli (F = ¥) rezonátorban csak a vq rezonanciafrekvenciák alakulnak ki. 

b. Veszteséges rezonátorban (1 « F < ∞) minden frekvencia feléled. A romboló interferencia gyengíti a 

rezonanciafrekvenciától eltérő összetevőket. A rezonanciafrekvenciától távolodva a hatás erősödik. 

2.2.2. A veszteségek forrásai 

Figyelmen kívül hagyva a beállítási hibákat, a két alapvető veszteségcsoport az alábbi: 

1. a két tükör közötti közeg abszorpciója és szórása. A teljesítménygyengülési tényező egy körülfutásra exp (– 2 

aSL), ahol aS a közeg abszorpciós együtthatója ([αS]= 1/m). 

2. tökéletlen visszaverődés a tükrökön. Ennek okai: 

• azon kívül, hogy tükrök nem verik vissza a rájuk eső fényt teljes mértékben, a fény kicsatolása érdekében az 

egyik tükör visszaverő képességét szándékoltan kisebb értékre állítják be. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 

amíg a záró tükör visszaverő képessége megközelíti az egységet, a nyitóé jellemzően 60−98% az erősítés és a 

veszteség viszonyától függően. 
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• a tükrök véges mérete miatt a hullám egy része nem verődik vissza. Ez módosítja a visszavert fény térbeli 

eloszlását is, csonkítja azt a tükör mérete által megszabott mértékben. A visszavert fény elhajlási képet hoz 

létre a másik tükrön, amelyet az szintén csonkít. A diffrakciós veszteséget formálisan mint csökkent 

reflexióképességet vehetjük figyelembe. Amennyiben tartjuk magunkat az előző pont azon kikötéséhez, hogy 

végtelen méretű rezonátortükröket tételezünk fel, diffrakciós veszteségekkel nem kell számolnunk, azaz a 

tükrök révén jelentkező veszteség kizárólag a véges visszaverő képesség eredménye. 

Legyen a tükrök visszaverő képessége R1 = r1
2 és R2 = r2

2. Az intenzitás egy körülfutás során R1R2 mértékben 

csökken. Az eredő intenzitásgyengítési tényező 

3.26. egyenlet - (3-26) 

 

amelyet szokásosan az alábbi alakban írhatunk: 

3.27. egyenlet - (3-27) 

 

ahol 

3.28. egyenlet - (3-28) 

 

ar neve effektív veszteségi együttható, amely elosztott jelleggel valamennyi veszteségtípust magában foglal. 

Az effektív veszteségi együttható felírható az 

ar = as + am1 + am2 

alakban is, ahol 

  

a tükrök veszteségi együtthatói. 

Szemléletes eredményre vezet néhány sajátságos eset vizsgálata. Ha a tükrök visszaverő képessége nagy, a 

veszteségi együttható egyszerű alakra hozható. Legyen R1 » 1, ekkor 

 ln 1/ R1 = – ln R1 = – ln [1 – (1 – R1)] @ 1 – R1, 

ahol az 

ln (1 – a) » – a, ha |a| « 1 

közelítést alkalmaztuk. Ezzel az egyik tükör veszteségi együtthatója 

3.29. egyenlet - (3-29) 

 

alakba írható. Hasonlóan, ha R2 » 1, 

3.30. egyenlet - (3-29) 

 

Továbbmenve, ha  R1 = R2 = R » 1, azaz mindkét tükör visszaverő képessége közel egységnyi egyidejűleg 
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3.31. egyenlet - (3-30) 

 

A. Rezonátorveszteségek jellemzésére alkalmas további mennyiségek 

A.1. Finesz 

Fentiekben a veszteségeket az effektív veszteségi együtthatóval jellemeztük. Korábban e célra a fineszt 

használtuk. Derítsük fel kapcsolatukat: fejezzük ki a fineszt ar függvényeként, azaz határozzuk meg az F = F 

(ar) függvényt. A (3-27) kifejezés alapján felírható amplitúdó gyengítési tényezőt behelyettesítve a finesz F = 

πr1/2/(1-r) értelmező kifejezésébe az 

3.32. egyenlet - (3-31) 

 

összefüggést kapjuk, amely tükrözi azt a jól ismert tényt, hogy a finesz a veszteségek növekedésével csökken. A 

finesz változását az effektív veszteségi együttható és a rezonátorhossz szorzatának a függvényében a 3.2.2.2. 

ábra tünteti fel. 

 

3.2.2.2. ábra Forrás: Optikai rezonátor finesze arL függvényében 

A gyakorlatban rendszerint teljesül arL « 1 feltétel is teljesül, hiszen a rezonátorhossz jellemzően 1 m körüli és 

ar « 1. Ekkor exp (–arL) » 1 – arL és 

3.33. egyenlet - (3-32) 

 

A.2. Fotonélettartam 

Megmutatjuk, hogy a (3-32), (3-24) és a (3-25) összefüggések révén értelmezhető az az idő, amely alatt a 

rezonátornak egy tekintett fotonja elbomlik (az időtartam végén távozik a rezonátorból). Az így értelmezett 

élettartam nyilvánvalóan alkalmas a rezonátorveszteségek jellemzésére: az élettartam fordítva arányos a 

rezonátorveszteségekkel. Behelyettesítve (3-32) és (3-24)-et (3-25)-be kapjuk: 
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3.34. egyenlet - (3-33) 

 

Mivel ar hosszegységre jutó veszteség, a car mennyiség időegységre jutót jelenti. Értelmezzük ennek reciprokát 

mint elbomlási időt: 

3.35. egyenlet - (3-34) 

 

amellyel a rezonátorélettartam, vagy fotonélettartam fogalmát vezettük be. Segítségével írhatjuk: 

3.36. egyenlet - (3-35) 

 

Felismerhetjük, hogy a kapott összefüggés egybeesik az idő-frekvencia határozatlansági relációval, hiszen az 

idő-frekvencia bizonytalanság szorzata tf×dn = 1/2π. A rezonanciavonal-szélesedés közvetlen kiváltójaként e 

szerint fényenergia-bomlás (csökkenés) nevezhető meg, amely viszont rezonátorveszteségek következménye. 

Összegezve az eddigieket, három mennyiséget találtunk alkalmasnak az L hosszúságú optikai rezonátor 

veszteségeinek a jellemzésére: finesz, veszteségi együttható és fotonélettartam. Megmutatjuk, hogy a Q jósági 

tényező is betöltheti ezt a szerepet. 

A.3. Jósági tényező 

Jelölje E(0) a sugárzási tér energiáját passzív rezonátorban t = 0 időpillanatban. Miután a rezonátor passzív, azaz 

erősítő közeget nem tartalmaz, ez az energia a rezonátorveszteségek következtében az idő múlásával csökken. 

Feltesszük, hogy ez az energiafogyás folytonos, és a t és t + dt közötti időtartam alatti –dE csökkenés arányos 

E(t)-vel és dt-vel. E feltételek mellett írható: 

3.37. egyenlet - (3-36) 

 

Ennek alapján állíthatjuk, hogy a sugárzási tér energiája passzív rezonátorban exponenciálisan csökken: 

3.38. egyenlet - (3-37) 

 

Az 1/η együttható a rezonátor energiacsökkenésének a sebességét jellemzi. 

Értelmezzük a rezonátor jósági tényezőjét mint a 

3.39. egyenlet - (3-38) 

 

hányadost, ahol ν0 a rezonanciaprofil maximumához tartozó frekvencia (középponti frekvencia), δν pedig – mint 

korábban – a rezonanciafrekvencia félértékszélessége. Minél kisebb a rezonátor vesztesége, annál nagyobb a 

jósága (annál kisebb δν értéke, annál élesebbek a rezonanciavonalak). 

A rezonátor jósági tényezője adott frekvencián értelemszerűen az 1/η energiacsökkenés sebességével fordítva 

arányos: 

3.40. egyenlet - (3-39) 
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ahol a rövidebb írásmód kedvéért az ω0 rezonancia-körfrekvenciát szerepeltetjük. (3-39) felhasználásával 

átírhatjuk a (3-36) összefüggést: 

3.41. egyenlet - (3-40) 

 

vagy 

3.42. egyenlet - (3-41) 

 

A rezonátor jósági tényezőjét úgy kaphatjuk meg, hogy a sugárzási frekvenciát (körfrekvenciát) megszorozzuk a 

rezonátorban tárolt energia és az időegységre vonatkoztatott energiaveszteség hányadosával. Ez utóbbi 

mennyiség nem más, mint a rezonátor élettartama. 

A fentiekben értelmezett négy mennyiség mindegyike, azaz a rezonátor F finesze, az areffektív veszteségi 

együttható, a tffotonélettartam (rezonátorélettartam) és végül, de nem utolsó sorban a rezonátor Q jósági 

tényezője egyaránt alkalmas a rezonátorveszteségek jellemzésére. 

3. Gömbtükör-rezonátor 

Síktükör-rezonátor nagyon érzékeny a beállítási hibákra. Ha a tükrök szigorúan nem párhuzamosak, a 

visszaverődő sugarak (geometriai optikai kép) mind nagyobb és nagyobb szöget zárnak be a rezonátor 

tengelyével és előbb utóbb kilépnek a rezonátorból. 

Gömbtükör-rezonátor ehhez képest stabilabb rendszer, a beállítási hibákra kevésbé érzékeny. Lényegi elemei 

két, egymástól L távolságra levő R1 és R2 sugarú gömbtükör. A tükrök középpontjai meghatározzák az optikai 

tengelyt (z tengely), amelyre nézve a rezonátor körszimmetrikus. A rezonátor hossza alatt a z tengely mentén 

mért tükörtávolságot értjük. Konvex tükör görbületi sugarát pozitívnak, konkávét negatívnak tekintjük. 

Síktükör-rezonátor a gömbtükör-rezonátor speciális esete. 

A továbbiakban a stabilitási feltétellel és a rezonátor módusaival foglalkozunk. 

3.1. Rezonátor stabilitási feltétele 

A rezonátor stabilitását geometriai optikai modellben úgy értelmezzük, hogy a sugarak a tükrökön bekövetkező 

számtalan visszaverődésük ellenére bent maradnak a rezonátorban, mozgási szabadságuk a tükrök által határolt 

térrészre korlátozódik, be vannak zárva, mintha börtönben lennének. Ezért is nevezik a stabilitási feltételt az 

angolszász irodalomban bebörtönzési feltételnek. 

3.1.1. Stabilitási feltétel kimunkálása 

Vizsgálatainkban meridionális sugarakra korlátozódunk (az optikai tengelyen átmenő síkban fekvő sugarak), 

ezen belül csak paraxiális sugarakat tekintünk. Ez utóbbi korlátozás megalapozott, hiszen a lézerfény – amint ezt 

már korábban (2. fejezet) megbeszéltük – nyalábként terjed: e közben a fényteljesítmény a terjedés iránya körüli 

kis térrészre korlátozódik. Geometriai optikai képben ez paraxiális sugarak halmazának felel meg. 

A rezonátor periodikus optikai rendszer, hiszen egy körülfutást követően a sugár ugyanazon az optikai 

rendszeren fut át újra. 

A 3.3.1.1. ábrán két, egymástól L távolságra elhelyezett konkáv gömbtükör látható; ezek alkotják a gömbtükör-

rezonátort. A rezonátor tengelye a z tengely; az y tengely a rajz síkjában van. A sugarak sorozatosan 

visszaverődnek a tükrökön. A rajzon a 0 indexű sugár az y0 koordinátájú pontból indul θ0 szög alatt. A 2-es 

jelzésű tükrön visszaverődik, és egy körülfutás után az y1 pontból indulva –θ1 szög alatt tart a 2-es tükör felé (θ1 
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negatív, mert a sugár lefelé halad). Az ábrán fel van még tüntetve az újabb körülfutást követően az y2 pontból θ2 

szög alatt indulósugár is. 

A sugarak útját az ún. sugárkövetés módszerrel határozhatjuk meg. Legyen adott a sugár helyzetét és dőlését m 

körülfutás után megadó ym koordináta és a θm hajlásszög. Kiszámítható a következő körülfutásra jellemző ym+1 

és θm+1. Az ábrán. 

 

3.3.1.1. ábra 

Vázoljuk a sugárkövetési módszer lényegét. A 3.3.1.2. ábra felső része szerint a sugár az y y1 pontból indul θθ 

szög alatt. z2 – z1 távolság megtétele után a sugár helyzetét és haladási irányát az y2 és a θ2 mennyiségek 

jellemzik. Az ábra alsó része azt szemlélteti, hogy a kérdéskört általánosan is megfogalmazhatjuk: optikai 

rendszer (rezonátor, lencse, tükör stb.) megváltoztatja a belépő fénysugár jellemző mennyiségeit. A kimeneti 

mennyiségek meghatározásához ismerni kell az optikai rendszer műveleti sajátságát, amelyet – mint az 

alábbiakban megmutatjuk – mátrix alakban írhatunk fel. A feladat ekkor mátrixműveletek elvégzésével oldható 

meg. 

 

3.3.1.2. ábra 

Paraxiális közelítésben tg q~ q ; így (y2, θ2) és (y1, θ1) között lineáris kapcsolat van: 
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3.43. egyenlet - (3-42) 

 

ahol A, B, C, D valós számok. Szokásos alakban 

3.44. egyenlet - (3-43) 

 

Az 

3.45. egyenlet - (3-44) 

 

mennyiséget sugárátviteli mátrixnak, vagy röviden ABCD-mátrixnak nevezzük. Alkalmazzuk most a fenti 

sugárkövetési módszert gömbtükör-rezonátorra (3.3.1.1. ábra). Így 

3.46. egyenlet - (3-45) 

 

ahol a 3.3.1.1. ábrának megfelelő körülfutási ABCD-mátrix 

3.47. egyenlet - (3-46) 

 

amely, mint látható, négy sugárátviteli mátrix szorzata. Egyenként a következő jelenségeket írják le: 

a fénysugár a rajzon a baloldali tükörtől indul és L távolságon terjed szabad térben; 

• visszaverődik az R2 sugarú tükrön; 

• a visszavert fénysugár L távolságot tesz meg szabad térben; 

• a fénysugár visszaverődik az R1 sugarú tükrön. 

A továbbiakban összefoglalóan – a lényegi lépések megnevezésével – vázoljuk a sugár helyzetének a 

meghatározását. Egy körülfutást követően 

3.48. egyenlet - (3-47) 

 

3.49. egyenlet - (3-48) 

 

A cél olyan kifejezés származtatása, amely leírja az ym (m = 0, 1, 2, ...) helykoordináta változásának dinamikáját 

a qm szögtől függetlenül. Ezt úgy érjük el, hogy első lépésként kifejezzük qm-et a (3-47) egyenletből: 
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3.50. egyenlet - (3-49) 

 

Ennek mintájára megalkotjuk q m+1 kifejezését: 

3.51. egyenlet - (3-50) 

 

Behelyettesítve (3-49)-et és (3-50)et a (3-48) egyenletbe az 

3.52. egyenlet - (3-51) 

 

rekurziós összefüggést kapjuk a fénysugár helyzetének meghatározására, amelyben 

3.53. egyenlet - (3-52) 

 

és 

3.54. egyenlet - (3-53) 

 

  

A (3-51) rekurziós összefüggés (differenciaegyenlet) iteratív módon numerikusan megoldható. Célszerű 

azonban analitikus kifejezés származtatása ym-re. A megoldás akkor egyértékű, ha kielégíti az egyenletet és a 

kezdeti feltételeket. Ésszerű próbafüggvényként vegyük fel az m-edik körülfutás után az alábbi kifejezést 

3.55. egyenlet - (3-54) 

 

ahol h = állandó, amelynek meghatározása végett helyettesítsük be (3-54)-at (3-51)-be: 

3.56. egyenlet - (3-55) 

 

E másodfokú egyenlet megoldása 

3.57. egyenlet - (3-56) 

 

A megoldást szándékoltan komplex alakban írtuk fel, mert ennek trigonometrikus alakja alapján szemléletes, a 

stabilitási feltételre a rezonátor geometriája által meghatározott mennyiségeket tudunk származtatni. Ennek 

érdekében értelmezzük a 

3.58. egyenlet - (3-57) 
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változót. Ezzel 

3.59. egyenlet - (3-58) 

 

Ekkor a (3-56) megoldás a 

3.60. egyenlet - (3-59) 

 

alakban írható fel. Így a (3-51) rekurziós összefüggés helyett a fénysugár helyzetét meghatározó koordinátára az 

alábbi analitikus kifejezést kapjuk: 

3.61. egyenlet - (6-60) 

 

Az általános megoldást a +, – jelűek lineár-kombinációjaként kapjuk. Két exponenciális függvény összege 

viszont harmonikus függvény, amelyet az alábbi alakban írhatunk fel: 

3.62. egyenlet - (3-61) 

 

ahol ymax, j0 állandók, amelyek az y0 és y1 kezdeti feltételekből meghatározhatók. 

Általánosan is bizonyítható, hogy a sugárátviteli mátrix determinánsa az egységgel egyenlő. A bizonyítást ugyan 

nem helyettesíti, de az állítást alátámasztja, hogy a (3-46) átviteli mátrix determinánsa valóban az egység: 

 K2 = det | M | = A D – B C = 1, 

és így a sugár helyzetére periodikus rendszerben az alábbi összefüggést kapjuk: 

3.63. egyenlet - (1-62) 

 

ahol j = arccos b [vö. (3-57)] és 

3.64. egyenlet - (1-63) 

 

A (3-62) megoldástól megköveteljük, hogy harmonikus (korlátos) függvény legyen: a fénysugarak ekkor 

maradnak benn a rezonátorban, ekkor börtönződnek be, ekkor lesz a rezonátor stabil. Ennek feltétele, hogy j 

valós legyen, ami viszont akkor teljesül, ha 

 | b | £ 1: – 1 £ b £ 1, 

  

azaz 

3.65. egyenlet - (3-64) 

 



 Optikai rezonátor  

 72  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A (3-64) kifejezés a fejezet elején megcélzott stabilitási feltétel egyik szokásos alakja. 

3.1.2. Stabilitási feltétel elemzése 

A (3-64) stabilitási feltételt egyszerűbb matematikai alakban írhatjuk fel, ha bevezetjük az úgynevezett g-

paramétereket. Segítségükkel szemléletesen ábrázolhatók a különböző rezonátorelrendezések, és a hozzájuk 

kötődő fizikai sajátságok. Legyen 

g 1 = 1 +L/R1, és  g2 = 1 + L/R2. 

Segítségükkel a (3-64) stabilitási feltétel az alábbi alakban írható fel: 

3.66. egyenlet - (3-65) 

 

Ha a g-paraméterek eleget tesznek a (3-65) egyenlőtlenségnek, a rezonátor képes önmagában tartani a sugárzási 

teret. Ha a (3-64), illetve a (3-65) stabilitási feltétel nem teljesül, j imaginárius, ym szinuszhiperbolikus 

függvénye m-nek, tehát nem korlátos. Ekkor a rezonátor instabil. A stabilitási feltétel határesetében (az 

egyenlőtlenség egyenlőségbe megy át) a rezonátor feltételesen stabil (kis beállítási hiba következményeként a 

rezonátor instabillá válik). 
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3.3.1.3. ábra 

A stabilitási feltétel szemléletes és hasznos ábrázolása a 3.3.1.3. ábra, amelyen a két g-paraméternek egy-egy 

együttes értéke egy-egy pont a g1–g2-koordináta-rendszerben. A rajz alapján könnyen eldönthető, melyik az a 

tartomány, ahol a rezonátor stabil. (3-65)-ben a bal oldali egyenlőtlenség a g1 ³ 0 és g2 ³ 0 vagy a g1 £ 0 és g2 £ 0 

kifejezéssel egyenértékű. Ez azt jelenti, hogy valamennyi stabil (g1, g2) pont az 1. vagy a 3. negyedben van 

A jobb oldali egyenlőtlenség (3-65)-ben azt tükrözi, hogy a stabil (g1, g2) pontok a g1g2 = 1 hiperbola által 

határolt tartományban vannak. 

Az ábra fehér tartományában – beleértve annak határát is – mindkét egyenlőtlenség teljesül: a rezonátor stabil. 

Példaként vizsgáljuk meg két nevezetes geometriájú rezonátor stabilitási feltételét: 
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Szimmetrikus rezonátort  értelmezés szerint két azonos tükör alkot, azaz 

R 1 = R2 = R és g1 = g2 = g. 

A stabilitási feltétel ekkor g2 £ 1 vagy – 1 £ g £ 1, azaz 

3.67. egyenlet - (3-66) 

 

Ezeket a rezonátorokat a stabilitási ábrán a g1= g2 egyenesen fekvő pontok ábrázolják. A (3-66) feltételnek 

eleget tevő tükrök konkávok (R < 0) és |R| > L/2, azaz a tükrök görbületi sugara szükségszerűen nagyobb, mint a 

rezonátorhossz fele. 

A jelzett tartományban különösen három pont tűnik ki; mindegyik egy-egy rezonátortípust képvisel. Ezek az 

L/(−R) = 0, 1, 2 értékeknek felelnek meg, amelyek sorrendben síktükör- (g1 = g2 = 1), konfokális gömbtükör- 

(g1 = g2 = 0) és koncentrikus gömbtükör- (g1 = g2 = −1) rezonátort személyesítenek meg (3.3.1.3. ábra a., b., c 

pontjai, illetve az ábra megfelelő rezonátorai). 

Vizsgáljuk meg a sugármenetet szimmetrikus konfokális rezonátorban a (3-62) eredmény alapján. A tükrök 

görbületi sugara és a rezonátorhossz között a –R = L kapcsolat van, azaz a tükrök görbületi középpontja 

kölcsönösen a másik tükrön van. (3-63-ban ekkor b = – 1, j= p, a sugár helyzete pedig (3-62) szerint ym = ymax 

sin (m p + j0), azaz ym = (–1)my0. 

A 3.3.1.4. ábrán szimmetrikus konfokális rezonátort vázoltunk. Az y0 koordinátájú pontból három, különböző 

szög alatt induló sugarat rajzoltunk be. Az előző bekezdésben mondottak szerint y0-ból bármilyen dőlési szöggel 

induló sugárra y1 = – y0, majd ezt követően a sugár y2 = y0-ba érkezik, azaz két körülfutás után újra ugyanott, 

ugyanolyan szög alatt indul. Így tehát egyetlen paraxiális sugár sem képes kiszabadulni, valamennyi bent marad 

a rezonátorban a sorozatos visszaverődések után kezdeti helyzetüktől, dőlési szögüktől függetlenül. 

Síktükör-rezonátornál ez csak a q = 0 szög esetén teljesül 

 

3.3.1.4. ábra 

3.2. Hermite−Gauss-nyaláb rezonátorban: módusok 

Láttuk az előző 3.3.1. pontban, hogy geometriai megközelítésben meggyőzően származtathatók a rezonátor 

stabilitási feltételei. Az eredmények alapján ráláttunk a rezonátorgeometria fontosságára a rezonátor megbízható 

működésében. Viszont sugároptikai módszerekkel nem határozhatók meg a rezonátormódusok térbeli 

intenzitáseloszlásai és a rezonátor rezonanciafrekvenciái. A 3.2.1. pontban már láttuk, hogy hullámoptikai kép 

sikeresen alkalmazható a rezonanciafrekvenciák meghatározására. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy a 

Hermite−Gauss-nyalábok a gömbtükör-rezonátor térbeli intenzitáseloszlásai, módusai. 

3.2.1. Gauss-nyaláb mint a gömbtükör-rezonátor módusa 



 Optikai rezonátor  

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A 2. fejezetben megismertük, hogy a Gauss-nyaláb körszimmetrikus hullám, amelyben a teljesítmény a terjedési 

irány (z tengely) körüli térrészre korlátozódik, és ennek megfelelően a hullámfront-normálisok paraxiális 

sugarak. Idézzük fel a komplex amplitúdó, a nyalábsugár, a hullámfront sugara, a nyalábderék sugara és a 

járulékos fázistolás ismert kifejezéseit: 

3.68. egyenlet - (2-19) 

 

3.69. egyenlet - (2-15) 

 

3.70. egyenlet - (2-14) 

 

3.71. egyenlet - (2-23) 

 

3.72. egyenlet - (2-24) 

 

Vizsgáljuk meg, milyen feltételek mellett lesz Gauss-nyaláb a gömbtükör-rezonátor módusa. Rezonátorban a 

visszavert nyaláb a beesővel azonos nyomon halad, ha a hullámfront görbületi sugara megegyezik a tükör 

sugarával (lásd 2.5.1.5.c. ábra). Így, ha a Gauss-nyaláb görbületi sugara két, egymástól L távolságra levő 

pontban megegyezik két, ugyanakkora L távolságban elhelyezett tükör görbületi sugarával, az egyik tükörre eső 

nyaláb visszaverődve ugyanazon a nyomon halad a másik tükör felé, majd azon visszaverődik és visszafelé is 

ugyanazon nyomon terjed az egyik tükör felé, és így tovább. A nyaláb tehát önmagát fenntartva, önmagával 

összeegyeztetetten létezik gömbtükör-rezonátorban, és e közben komplex amplitúdója kielégíti a Helmholtz-

egyenletet a tükröket képviselő határfeltételekkel. A Gauss-nyalábot ennek megfelelően gömbtükör-rezonátor 

módusának tekintjük (e megnevezés jogosságához azonban még megköveteljük, hogy a fázis is ismételje 

önmagát, azaz a hullám fázisban csatolódjék vissza; e kérdéssel a 3.3.3. pontban foglakozunk majd). 

A 3.3.2.1. ábra olyan rezonátort ábrázol, amelyben a hullámfrontok és a tükrök sugarai illesztettek. Mindkét 

tükör konkáv: R1 < 0, R2 < 0. A z tengelyt a tükrök geometriai középpontjai jelölik ki. Legyen a nyaláb 

középpontja a z = 0, az R1 tükör a z1 < 0, az R2 pedig a z2 > 0 helyen (z1 < 0 jelzi, hogy a nyaláb középpontja 

(nyalábderék) az 1 jelzésű tükörtől jobbra van; pozitív előjel ebben a vonatkozásban azt jelzi, hogy a középpont 

a tükörtől balra található). Ezzel az előjel-megállapodással a 3.3.2.1. ábrának megfelelően 

3.73. egyenlet - (3-67) 
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3.3.2.1. ábra 

A z1 és a z2 mennyiségeket a hullámfront és a tükör görbületi sugarának illesztéséből mint feltételből határozzuk 

meg. Különös figyelmet kell fordítani az előjelekre. Ha mindkét tükör konkáv, sugaraik előjele negatív. 

Ugyanakkor a hullámfront görbülete z > 0 esetben pozitív (a 2 tükörnél) és negatív z < 0-nál (az 1 tükörnél). 

Ezért a tükrök görbületi sugaraira írhatjuk: 

R1 = R(z1) és  – R2 = R(z2), 

azaz 

3.74. egyenlet - (3-68) 

 

és 

3.75. egyenlet - (3-69) 

 

Fentiek tisztázása után célunk a Gauss-nyaláb jellemzőinek és a tükrök helyének meghatározása a 

rezonátorgeometria (R1, R2, L) függvényében. A (3-67) – (3-69 összefüggésekből z1, z2 és z0
2-re adódik: 

3.76. egyenlet - (3-70) 

 

3.77. egyenlet - (3-71) 

 

3.78. egyenlet - (3-72) 
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A tükrök z1 és z2 helyeinek a meghatározása egyben a nyaláb középpontjára korábban feltételezett z = 0 helynek 

a megerősítését is jelenti. Ismert a nyaláb középpontjának helye és a 2z0 fókuszmélység, így valamennyi további 

nyalábjellemző számítható (l.2.3. pont). Ismert z0 mellett (2-23) alapján w0 közvetlenül számolható, majd w(z)-t 

(2-15) adja: 

 

3.79. egyenlet - (3-73) 

 

3.2.2. Szimmetrikus gömbtükör-rezonátor Gauss-módusa 

A (3-70) – (3-73) kifejezések egyszerűbb szerkezetűek konkáv tükrökkel bíró szimmetrikus rezonátor esetében. 

Helyettesítsük be az R1 = R2 = – | R | adatokat (3-70)-be, a tükrök helyére kapjuk: 

3.80. egyenlet - (3-74) 

 

azaz az egyik tükör a nyalábderéktól balra, a másik attól jobbra van egyaránt L/2 távolságra. Más szóval a 

nyaláb közepe egybeesik a rezonátor középpontjával, továbbá 

3.81. egyenlet - (3-75) 

 

3.82. egyenlet - (3-76) 

 

3.83. egyenlet - (3-78) 

 

Szimmetrikus konfokális rezonátorban a tükröknél mért nyalábsugár a többi esethez viszonyítva a legkisebb és 

(3-78) alapján 

A nyalábsugár legkisebb a tükröknél szimmetrikus konfokális rezonátorban, azaz ha : 

3.84. egyenlet - (3-79) 

 

a Rayleigh-paraméter 

3.85. egyenlet - (3-80) 
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amelyet konfokális paraméternek is neveznek, jeléül annak, hogy jelentése éppen szimmetrikus konfokális 

rezonátorban egyszerű, szemléletes. További jellemzők 

3.86. egyenlet - (3-81) 

 

3.87. egyenlet - (3-82) 

 

A szimmetrikus konfokális gömbtükör-rezonátor L hossza a 2z0 fókuszmélységgel egyezik meg (3.3.2.2. ábra), 

és így érthető, miért nevezik z0-t, illetve 2z0-t konfokális paraméternek. Hosszú rezonátor nagy 

fókuszmélységnek felel meg. A nyalábderék sugara arányos a tükörtávolság négyzetgyökével. Példa: l0 = 633 

nm (He-Ne lézer) esetén L = 100 cm rezonátorhosszhoz w0 = 0,32 mm sugárérték tartozik; L = 25 cm 

rezonátorhossz pedig w0 = 0,16 mm értéket ad a nyalábderék sugarára. 

 

3.3.2.2. ábra 

3.3. Hermite−Gauss-nyaláb: rezonanciafrekvenciák 

3.3.1. Rezonanciafrekvenciák: Gauss-nyaláb 

Gauss-nyaláb gömbtükör-rezonátor egy módusa, ha a hullámfront normálisa önmagában reflektálódik, mindig 

ugyanazt az utat követi. Ekkor a fázis is azonos nyomot követ. (2-34) szerint a fázis a 

3.88. egyenlet - (2-34) 

 

kifejezéssel adható meg, ahol emlékeztetőül x(z) = arctg (z/ z0) és r2 = x2 + y2. Az optikai tengelyen fekvő 

pontokra (r = 0) j(0, z) = k z – x(z), így a fáziskésés síkhullámhoz viszonyítva x (z), amint azt a 2.3.5. pontban 

már részleteiben elemeztük. A tükröknél 

z = z1 : j (0, z1) = k z1 – x (z1) 

z = z2 : j (0, z2) = k z2 – x (z2). 

A tükrök felülete egybeesik a hullámfronttal: a fázis a tükör minden pontjában azonos. A fázisváltozás a két 

tükör között a hullám terjedése révén 

3.89. egyenlet - (3-83) 
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A fázisváltozás egy körülfutás alatt Dj = 2 k L – 2 Dx. 

Annak érdekében, hogy a hullám biztosan ismételje önmagát, hogy újjászülessen, szükséges, hogy a 

fázisváltozás egy körülfutás alatt 2p egészszámú többszöröse legyen (a hullám fázisban csatolódjék vissza): 

2kL – 2 Dx = 2pq; q = 0, ±1, ±2... 

A  és  helyettesítéssel a fenti feltételt kielégítő frekvenciák 

3.90. egyenlet - (3-84) 

 

Ezek a mennyiségek a gömbtükör-rezonátor rezonanciafrekvenciái Gauss-nyaláb esetén. A vF 

frekvenciatávolság ugyanaz, mint korábban volt a síktükör-rezonátorok esetében. A frekvenciatávolság 

gömbtükör-rezonátor esetében független a tükrök R1, R2 görbületi sugarától. A Dx járulékos fázistolás viszont 

függ R1, R2-től, e miatt a rezonanciafrekvenciák eltolódnak a síktükör-rezonátor rezonanciafrekvenciáihoz 

képest. 

3.3.2. Rezonanciafrekvenciák: Hermite−Gauss-nyaláb 

A 2.2. fejezetben megkerestük a Helmholtz-egyenlet közelítő megoldását, amelyet a (2-4) paraxiális Helmholtz-

egyenlet alapján munkáltunk ki. Így kaptuk meg a Gauss-nyaláb komplex amplitúdójának a kifejezését. A 2.5. 

pontban megbeszéltük, hogy a paraxiális Helmholtz-egyenletnek a Gauss-nyaláb nem egyedüli megoldása. 

Általánosan a paraxiális Helmholtz-egyenlet megoldáscsaládját a Hermite−Gauss-nyalábok alkotják. Az (l, m)-

rendű HG-módusok hullámfrontja ugyanaz, mint a Gauss-nyalábé, de amplitúdó-eloszlásuk különbözik. A 

hullámfrontok és a rezonátorok illesztése így (l, m)-től független, azaz egyaránt megvalósul mind Gauss-, mind 

Hermite−Gauss-nyalábok esetén. Általánosan mondhatjuk, hogy a gömbtükör-rezonátor módusai tehát a HG-

módusok családja. 

A rezonanciafrekvenciák azonban függenek (l, m)-től: a tengely menti fáziskésés (l, m)-nek is függvénye: 

3.91. egyenlet - (3-85) 

 

Egy körülfutásra 

3.92. egyenlet - (3-86) 

 

ahol Dx = x(z2) – x(z1), mint korábban. A (3-86) feltétel vF = c/2L-lel egyetemben megadja a 

rezonanciafrekvenciákat: 

3.93. egyenlet - (3-87) 

 

Azonos (l, m)-hez, de különböző q-hoz tartozó módusok intenzitáseloszlása azonos. Ezek a hosszanti 

(longitudinális vagy axiális módusok). Az (l,m) indexek a tér keresztirányú eloszlását jelzik x, y függvényében 

és a keresztirányú (transzverzális) módusokat képviselik. 

(3-87) szerint a HG-módusok az alábbi sajátságokkal rendelkeznek: 
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Adott (l, m) indexű hosszanti módusok rezonanciafrekvenciái vF = c/2L távolságra vannak egymástól: vl,m,q+1– 

vl,m,q = vF. 

Valamennyi keresztirányú módusnak, amelyekre l + m ugyanaz, a rezonanciafrekvenciája ugyanaz 

Azonos q indexű hosszanti módusokhoz tartozó két (l, m) és (l¢, m¢) indexű keresztmódus 

rezonanciafrekvenciái 

3.94. egyenlet - (3-88) 

 

távolságra vannak egymástól. 

Ez a kifejezés határozza meg az (l, m) és (l’, m’) hosszanti módussereg közötti fázistolást. 

4. Véges apertúrák és elhajlási veszteségek 

Beszéljünk a teljesség igénye nélkül arról a körülményről, ami szerint egyrészt a Gauss- és Hermite−Gauss-

nyalábok keresztirányú kiterjedése végtelen, másrészt, a rezonátortükrök mérete véges, és mint következmény a 

fényteljesítmény egy része megszökik a rezonátorból a körülfutások alatt. Egyszerű becslésként számítsuk ki azt 

a teljesítményhányadot, amely adott méretű tükörről nem verődik vissza körülfutásonként. Tekintsünk w sugarú 

Gauss-nyalábot és a = 2w sugarú kör alakú tükröt. A megszökő teljesítményhányad exp (−2 a2/w2) = 3,35. 10−4 

[lásd (2-30)]. A megmaradt – jóval nagyobb – hányadot a tükör visszaveri, illetve kis részét elnyeli. A magasabb 

rendű keresztmódusok vesztesége nagyobb, hiszen térbeli kiterjedésük a terjedésre merőleges síkban a 

rendszámuk növekedésével nő. 

Amennyiben a tükör átmérője kisebb, mint a nyalábátmérő, a veszteségek még nagyobbak. A Gauss- és a 

Hermite−Gauss-nyalábok ilyenkor nem tekinthetők a rezonátormódusok jó közelítésének. Véges méretű 

gömbtükör-rezonátor módusainak a meghatározása bonyolult feladat és meghaladja e tananyag lehetőségeit. 

Egy lehetséges eljárás szerint az egyik tükörnél felvett komplex amplitúdóeloszlásból egy körülfutás utáni 

komplex amplitúdó a Fourier-optika módszereivel határozható meg, miközben az amplitúdókat lineáris rendszer 

be- és kimenetének tekintik, amelyet impulzus-válaszfüggvénnyel jellemeznek. A rezonátor módusai 

integrálegyenlet megoldásaiként adódnak. Az egyenlet megoldásai meghatározzák az Ul,m(x,y) 

sajátfüggvényeket és a μl,m sajátértékeket. Ez utóbbi abszolút értékének a négyzete a körülfutásra jellemző 

intenzitásgyengítési tényező. Általában a módusok és a megfelelő veszteségek az integrálegyenlet numerikus 

megoldásával nyerhetők. 

A 3.4.1.1. ábrán ilyen számítási eredmények láthatók. A gömbtükör-rezonátor apertúrájának (kör alakú tükör) 

sugara a. Szimmetrikus konfokális rezonátorban a veszteségek számba vehetők az NF = a2/lL Fresnel-számmal. 

(A Fresnel-szám a két tükör közötti Fresnel-fényelhajlásnak egyik meghatározó mennyisége [1-32].) 
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3.4.1.1. ábra 

(3-81) és (3-82) szerint a nyalábsugár a tükröknél w = (lL/p)1/2 és így a Fresnel-szám NF = a2/pw2. A Fresnel-

szám ily módon arányos az a2/w2 hányadossal: nagy Fresnel-szám kis veszteségnek felel meg. Az ábrából 

leolvasható például, hogy a legalacsonyabb (l,m) = (0,0) rendszámú módus (Gauss-nyaláb) vesztesége 0,1% 

körüli az NF » 0,94 Fresnel-szám értéknél, amelynek az a/w = 1,72 arány felel meg. Ha a nyaláb sugara w, az a = 

1,72 w sugarú körön kívüli térrészre a fényteljesítménynek exp (−2a2/ w2) » 0,27 %-a esik. A magasabb rendű 

módusok vesztesége nagyobb, mert térben kiterjedtebbek. 

Ez a körülmény kihasználható arra, hogy a magasabb rendű módusokra megnöveljük a rezonátor veszteségeit; 

ekkor a lézer a TEM00 alapmódusban működik. A megvalósítás módja egyszerű: a rezonátorba a Gauss-módus 

kiterjedésével (foltméret) egyező kör alakú nyílást helyezünk. 

5. Esettanulmányok 

5.1. Kétdimenziós rezonátor módusai 

Kétdimenziós rezonátort két síktükör-pár alkot. A tükröket a szimmetria kedvéért négyzet oldalai mentén 

képzeljük el, amelynek oldalai L hosszúságúak. A fényhullám sorozatosan visszaverődik a tükrökön, aminek 

eredményeként a rezonátorban állóhullámok rendszere alakul ki, hasonlóan az L hosszú egydimenziós rezonátor 

esetéhez (3.2.1.1. pont). Ugyanúgy, mint ott, a határfeltételek jelen esetben is meghatározzák a rezonátor 

módusait. 

A k = (kx, ky) hullámvektornak csak olyan összetevői megengedettek, amelyekre fennáll: 

3.95. egyenlet - (3E-1) 

 

Ez a feltétel (3-2) általánosítása, és qi = 1,2,3,…, i = x,y. A qx és a qy számértékpárok egy-egy módust határoznak 

meg. A legalacsonyabb rendszámú módus az (1,1) módus, mert – hasonlóan a 3.2.1.1. pontban mondottakhoz – 

a q = 0 számhoz rendelhető módus energiát nem képvisel, így nincs fizikai értelme. A számpárokhoz tartozó 

módusokat az x−y koordinátarendszerben pontokkal szokás ábrázolni, így minden pont egy-egy 

rezonátormódust ábrázol a (3E-1) összefüggésnek megfelelően (3.4.1.1. ábra). 
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3.4.1.2. ábra 

A módus k hullámszáma a pontok távolsága az origótól. A rezonátor rezonanciafrekvenciái a 

3.96. egyenlet - (3E-2) 

 

összefüggésből határozhatók meg. A módusok száma adott v1 < ν < v2 frekvenciaintervallumban úgy határozható 

meg, hogy két körívet rajzolunk k1 = 2πν1/c, illetve k2 = 2πν2/c sugárral, és megszámoljuk a pontokat a két körív 

közötti sávban. 

5.2. Háromdimenziós rezonátor (üregrezonátor) módusai 

A háromdimenziós rezonátort három pár, páronként párhuzamos tükör alkot; a tükrök képezik a kocka alakú 

üreg oldalfalait. Az élek hossza legyen L. A feladat a V térfogatú rezonátor módusainak a meghatározása. A 

módusoknak megfelelő pontok az 3.4.1.3. ábrán láthatók. 
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3.4.1.3. ábra 

A lehetséges módusokra vonatkozó három feltételi egyenlet: 

3.97. egyenlet - (3E-3) 

 

Minden qx , qy, qzegész számmal jellemzett módus egy-egy ponttal ábrázolható a (kx, ky , kz)-térben (3.4.1.3. ábra) 

A hullámszámok és a megfelelő frekvenciák kapcsolata 

3.98. egyenlet - (3E-4) 

 

A (kx, ky , kz) hullámvektorok végpontjait pontok jelzik. Adott frekvenciához tartozó gömb sugara a k-térben k = 

2pn/c. A 0 és n frekvenciatartományba eső módusok száma egyenlő a k sugarú pozitív gömbnyolcadban 

található pontok számával. Analitikusan nehéz ezt megszámolni, ezért a pontok diszkrét eloszlását folytonos 

eloszlással közelítjük. A közelítés érvényessége a tekintetbe vett sávszélességtől és a szomszédos módusok 

frekvenciatávolságától függ. 

A módusok száma a k sugarú gömbnyolcadban 

 

A 2 tényező eredete a módus a két lehetséges polarizációja. A  mennyiség az egy pontra jutó térfogat a k 

térben. A 0 és n frekvencia közötti módusok száma 
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A módusok száma n és n + Dn sávban 

 

A módussűrűség, azaz a módusok száma egységnyi térfogatban a n frekvencia körüli egységnyi 

frekvenciasávban 

3.99. egyenlet - (3E-5) 

 

Az M(n) módussűrűség arányos v2-tel, így a módusok száma magasabb frekvencia körüli Dn sávban nagyobb. 

Például, n = 3.1014 Hz, (l = 1 mm), a módussűrűség M(n) = 0,08 módus/(cm3Hz); Dn = 1 GHz frekvenciasávban 

» 8.107 módus van köbcentiméterenként. 

A fenti, kockarezonátorra végzett számítások eredményei tetszőleges geometria esetén érvényesek, feltéve, ha a 

rezonátor lineáris méretei lényegesen nagyobbak a fény hullámhosszánál. A (3E-5) eredményt mi is 

felhasználjuk először a 4.4.4. pontban, majd ezt követően a lézererősítés tárgykörben. 

5.3. Rezonátor stabilitása 

Vizsgáljuk meg a szimmetrikus rezonátor esetét stabilitása szempontjából. Alkossa a rezonátort két homorú 

gömbtükör, amelyek 1m távolságra vannak egymástól. Első esetként legyen a tükör görbületi sugara 50 cm. A 

rezonátor stabilitását a g paraméterekre vonatkozó egyenlőtlenség vizsgálata alapján állapíthatjuk meg [3.3.1.2. 

pont, (3-65)]. A rezonátor stabil, ha 0 ≤ g1g2 ≤ 1, és gi = 1 – L/Ri; i = 1,2. Most R1 = R2 = −50 cm. A g paraméter 

az egyes tükrökre 1 – 2 = –1; szorzatuk az egység, így a rezonátor a stabilitás és az instabilitás határán van. Az 

ilyen rezonátorokban bármilyen kis kedvezőtlen hatás, pl. a rezonátor hosszának a megnövekedése a 

hőmérséklet, vagy más külső zaj hatása a rezonátort instabillá teszi. Ez azzal jár, hogy a rezonátor sugárzási 

erőtere körülfutásról-körülfutásra csökken. Viszont megtartva a rezonátor hosszát és megnövelve a tükrük 

görbületi sugarát, a rezonátor stabillá válik. Legyen R1 = R2 = –60 cm. Ekkor g1 = g2 = –0,67, szorzatuk 0,44. Ez 

jóval kisebb az egységnél: a rezonátor stabil. 

Érdemes megjegyezni, hogy a különböző rezonátorelrendezésekben a lézeranyag hasznosított térfogata 

különböző, ami közvetlenül befolyásolja a lézerből kicsatolható teljesítményt. Például szimmetrikus konfokális 

rezonátorban a rezonátor középponti tartományában a szűkülő nyaláb miatt a tengelytől távolodva csökken az 

erősítés hozama. Síktükör-rezonátorban a helyzet messze kedvezőbb: a két tükör közötti térrész egységesen 

részt vesz az erősítésben. Ugyanakkor ez a rezonátor a stabilitás határán van, mint fent (g2 = 1). A teljes térfogat 

hasznosításának érdekében szokásos megoldás nyalábtágítók behelyezése a rezonátorba. Ezt néha alkalmazzák 

is YAG-lézereknél: így a rúd erősítése teljes egészében kiaknázott. 

5.4. Rezonátor mint spektrumanalizátor 

Felvethető a kérdés, hogy a beeső hullám intenzitásának hány %-a megy át a Fabry−Perot-etalonon mint optikai 

rezonátoron. Megmutatjuk, hogy a rezonátor áteresztése nagy, ha a fényhullám frekvenciája egybeesik a 

rezonátor rezonanciafrekvenciáinak valamelyikével. A gyengítés más frekvenciákon a rezonátorveszteségektől 

függ. Kis veszteségű rezonátor spektrumanalizátorként használható. 

Ennek bemutatása végett tekintsük az Ub komplex amplitúdójú és Ib intenzitású síkhullámot mint beeső nyalábot, 

amely a rezonátorban többszörösen visszaverődik, és amelynek egy részét a rezonátor átereszti (3.4.1.4. ábra). 

Jelöljük az áteresztett fény komplex amplitúdóját és intenzitását Ut , illetve It-vel, továbbá értelmezzük a 

3.100. egyenlet - (3E-6) 
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intenzitásáteresztő képességet mint a frekvencia függvényét. 

Legyen r1 és r2 a tükrök belső felületére értelmezett amplitúdó-visszaverődési együttható. Jelölje t1 és t2 a tükrök 

amplitúdóáteresztési együtthatóját. 

 

3.4.1.4. ábra 

A korábbiak szerint a belső hullámok U = å Ui -hoz tartozó I intenzitása a kezdeti Uo-hoz tartozó Io intenzitáshoz 

(3-18), illetve (3-20) szerint kapcsolódik r = r1r2 figyelembevételével. Az áteresztett It intenzitásra 

3.101. egyenlet - (3E-7) 

 

írható, ahol I a belső hullámok eredő intenzitása. A belső kezdeti I0 intenzitás kapcsolata a beesővel 

3.102. egyenlet - (3E-8) 

 

Ily módon az áteresztett és a beeső intenzitás aránya 

 

ahol t = t1t2. Végezetül alkalmazva (3-20)-at a rezonátor frekvenciafüggő intenzitás-áteresztése 

3.103. egyenlet - (3E-9) 

 

) 

ahol 

3.104. egyenlet - (3E-1) 
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és ismét 

3.105. egyenlet - (3E-11) 

 

A rezonátor T(n) áteresztő képességének a függése a n frekvenciától ugyanaz, mint a belső hullámok esetén: a 

rezonanciafrekvencia körüli éles csúcsú maximumok figyelhetők meg. Szélességük F-szer kisebb, mint 

távolságuk. 

Fabry−Perot-etalon ily módon élesre hangolt optikai szűrő, más néven spektrumanalizátor. A spektrális válasz 

periodikus jellege miatt azonban a mért fény spektrális szélessége kisebb kell, hogy legyen, mint a vF.= c/2L 

rezonanciafrekvencia távolsága, hogy az egyértelműség biztosított legyen. A vF mennyiséget éppen ezért 

szabad spektrális tartománynaknevezzük. 

A szűrő hangolása (a rezonanciafrekvenciák eltolása) az L tükörtávolság változtatásával valósítható meg. Kis 

DL-változás a vq rezonanciafrekvenciát viszonylag nagymértékben eltolja: 

3.106. egyenlet - (3E-11) 

 

Eközben a frekvenciatávolság is változik, de kisebb mértékben: 

3.107. egyenlet - (3E-12) 

 

6. Összefoglalás 

Az optikai rezonátorok eszközök, amelyekben a fény a rezonanciafrekvenciákon, illetve azok körüli keskeny 

sávban a fény feléled, felerősödik és tárolódik. E fejezetben egydimenziós – ezen belül síktükör- – rezonátorral 

foglalkoztunk. Léteznek két- és háromdimenziós rezonátorok is (3E.1; 3E.2). 

Veszteségmentes síktükör-rezonátorban állandósult állapotban csak olyan hullámok létezhetnek, amelyeknek 

frekvenciája eleget tesz a 

3.108. egyenlet - (3-5) 

 

feltételi összefüggésnek, ahol q = 1, 2 ,3 …a módusszám, c a fénysebesség a közegben, L pedig a rezonátor 

hossza. Ezek a rezonátor rezonanciafrekvenciái, módusai. 

Két szomszédos módus távolsága 

3.109. egyenlet - (3-6) 

 

Veszteséges rezonátorban valamennyi frekvencia feléled. A romboló interferencia gyengíti, illetve elsorvasztja a 

rezonanciafrekvenciától eltérő összetevőket. A rezonanciafrekvenciák vonalai éles maximummal és 

meghatározott félérték-szélességgel rendelkeznek. Két szomszédos módus távolsága továbbra is vF = c/2L, és a 

félérték-szélesség Δν = vF/F, ahol F a rezonátor finesze. Ez utóbbit a veszteségek határozzák meg. 

Rezonátorban – akár tetszőlegesen gyenge – kezdeti hullám visszaverődik és az egymást követő 

visszaverődések révén erősödik. Az egy körülfutást követően keletkező fáziskülönbség két szomszédos hullám 
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között j = 2kL = 4pnL/c. Veszteséges rezonátorban az egymás utáni komplex amplitúdók csökkenő geometriai 

sort alkotnak. Az intenzitás a rezonátorban 

3.110. egyenlet - (3-22) 

 

Az 

3.111. egyenlet - (3-28) 

 

effektív veszteségi együttható tartalmazza a rezonátorbeli közeg abszorpciója és a tükrök véges visszaverő 

képessége révén jelentkező veszteségeket egyaránt. 

Gömbtükör-rezonátor stabilitási feltétele geometriai optikai modellben a sugárkövetés módszerével 

származtatható. A sugárbebörtönzés feltétele a rezonátorhossz és a tükrök görbületi sugarainak függvényeként 

adódik: 

3.112. egyenlet - (3-64) 

 

A stabilitási feltételnek a g-paraméterekkel kifejezett alakja: 

3.113. egyenlet - (3-65) 

 

A Gauss-nyalábot gömbtükör-rezonátor módusának tekintjük, aminek feltétele, hogy a nyaláb hullámfrontjai a 

két tükör helyén megegyezzenek a tükrök görbületi sugarával: ekkor a visszavert nyaláb a beesővel azonos 

nyomon halad és a fázis is azonos nyomon változik. 

A nyaláb sugara a tükröknél szimmetrikus konfokális rezonátorban a legkisebb; értéke w1 = w2 = (lL/p)1/2, amely 

a nyalábderék sugarának kereken 1,4-szerese. 

Gömbtükör-rezonátor rezonanciafrekvenciái 

3.114. egyenlet - (3-84) 

 

A frekvenciatávolság ugyanaz, mint síktükör-rezonátor esetében; a Dx járulékos fázistolás függ a tükrök 

görbületi sugarától, ezért a rezonanciafrekvenciák eltolódnak. 

A rezonanciafrekvenciákat Hermite−Gauss-nyalábok esetén az alábbi kifejezés adja meg: 

  

3.115. egyenlet - (3-87) 
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Rezonátor-tükrök véges mérete miatt a benti fényteljesítmény kis hányada megszökik a rezonátorból. A véges 

méret másrészt diffrakciós veszteségekhez vezet, amelyeknek mértéke szimmetrikus konfokális rezonátor esetén 

közvetlenül jellemezhető az NF = a2/pw2 Fresnel-számmal („a” a kör alakú tükör sugarát, „w” pedig a nyaláb 

sugarát jelenti a tükör helyén): a Fresnel-szám tükrözi a két rezonátortükör közötti Fresnel-fényelhajlás 

sajátságait. 

7. Modulhoz kapcsolódó további információk 

A modul célja 

A lézer: fényerősítés indukált emisszió révén. A teljességhez hozzátartozik, hogy a lézer fényerősítés és 

viszacsatolás. Ez utóbbi eszköze a rezonátor; ennek megfelelően a modul célja rezonátoroptikai ismeretek 

kimunkálása, rezonátorgeometriák bemutatása. Az alkalmazások többségében megkívánt tulajdonságú 

lézernyalábot stabil rezonátorokkal állíthatunk elő, ebből következik, hogy a rezonátorok stabilitási kérdései 

központi fontosságúak. A rezonátor mint ténylegesen létező eszköz nem működhet veszteségmentesen: tükrei 

véges visszaverő képességgel rendelkeznek, a lézeranyag a rajta áthaladó fény egy részet elnyeli, és 

fényelhajlási veszteségekkel is számolni kell. Mindent összevetve, az egyik központi kérdés jelen modulban a 

rezonátorveszteségek ismertetése. Végezetül taglaljuk, hogy miként alakul ki Gauss-nyaláb rezonátorban, illetve 

milyen feltételek mellett lesz Gauss-nyaláb a rezonátor módusa. Lézerekben a feléledő frekvenciákat a 

lézeranyag sugárzási sajátságai és a rezonátor rezonanciafrekvenciái határozzák meg együttesen: a befejező rész 

célja a rezonanciafrekvenciák kialakulásának tárgyalása. 

A modul tartalma 

Síktükör-rezonátor módusainak kialakulása állóhullám- és haladó hullámképben. Módussűrűség. 

Rezonátorveszteségek és hatásuk a rezonanciavonal-szélességre. Veszteségek forrásai. Külön figyelmet kapnak 

a veszteségek jellemzésére alkalmas mennyiségek, amelyek szerepet kapnak majd a valóságos lézerműködés 

beindulásának és fennmaradásának megítélésében. Míg a fineszt akár elvi fogalomnak is tekinthetjük, a 

rezonátor jósági tényezője talán közelebb áll a gyakorlathoz, mert pl. az aktív, illetve passzív Q-kapcsolás éppen 

a jósági tényező megváltoztatását jelenti közvetlenül. 

Az esettanulmányok tovább bővítik ismereteinket a tárgyban. A lézerrezonátor egydimenziós eszköz; az első két 

esettanulmány kétdimenziós, illetve háromdimenziós rezonátor módusait vizsgálja, megfelelően. A harmadik 

rezonátor-stabilitási kérdéseket elemez részleteiben. 
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C. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

rezonátor: egy-, két- vagy háromdimenziós zárt tartomány, amelyben állóhullámok alakulnak ki 

rezonátormódus: különböző rendű állóhullám 

rezonanciafrekvencia: a feléledő módus frekvenciája 

síktükör-rezonátor: két, egymással szembeállított síktükör alkotta rezonátor 

gömbtükör-rezonátor: két, egymással szembeállított gömbtükör alkotta rezonátor 

rezonátorveszteség: a tükrök véges visszaverő képessége, a rezonátorbeli tér elnyelése és a diffrakció okozta 

veszteség 

finesz: a rezonanciavonalak élességének a mértéke; a rezonátorveszteség közvetlen jellemzője 

fotonélettartam: a foton keletkezése és elbomlása közötti időtartam (időtartam, amelynek végén a rezonátorban 

keletkezett foton a veszteségek miatt kilép a rezonátorból); a rezonátorveszteség közvetlen jellemzője 

jósági tényező: a rezonátorban tárolt energia és az energiaveszteség sebességének a hányadosa; a 

rezonátorveszteség közvetlen jellemzője 

rezonátor stabilitása: a tükrökön visszaverődő, a rezonátorban oda-vissza haladó sugarak bennmaradásának, 

„bebörtönzésének” a mértéke 

stabilitási feltétel: a rezonátor stabilitását a hossz és a tükrök görbületi sugarának függvényében meghatározó 

egyenlőtlenség 

szimmetrikus rezonátor: két azonos tükör alkotta rezonátor 

szimmetrikus konfokális rezonátor: a tükrök görbületi középpontja kölcsönösen a másik tükrön van 

szimmetrikus koncentrikus rezonátor: a tükrök görbületi középpontja a rezonátor közepén van 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Bevezetés a modern optikába, III. kötet. Péter, Richter. Műegyetemi Kiadó. 1988. 

Fotonika optikai alapjai, I. kötet. Zoltán, Füzessy. Műegyetemi Kiadó. 1997. 

B. E. A. Saleh, M.C. Teich, Fundamentals of Photonics. John, Wiley. New York. 1991. 
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4. fejezet - Fény-anyag kölcsönhatás 

1. Bevezetés 

A fény fotonjai kölcsönhatnak az anyaggal, elsősorban a benne található elektromos töltések révén. A fény 

elektromos erőtere hatást gyakorol az atomokban, molekulákban és szilárd testekben levő töltésekre, 

dipólusokra, ezeket rezgésre, gyorsuló mozgásra készteti. Másrészt, a gyorsuló töltések elemi fényforrások. 

Ha gázt elég magas hőmérsékletre melegítünk, akkor az a folytonos feketetest-színkép mellett energiát sugároz 

ki néhány jellemző hullámhosszon. A kibocsátott fény meghatározott frekvenciái kvantált energiaszintek közötti 

átmenetek következményei. Atomokra vonalas, molekulákra, folyadékokra és szilárd testekre sávos színkép 

jellemző. 

Az atomok, molekulák, szilárd testek meghatározott energiaszintjeinek pontos elméletét a kvantummechanika 

szolgáltatja. E pontban figyelmünket közvetlenül az elemi fényforrásokra, a sugárzási folyamatokra 

összpontosítjuk. 

Az anyagot alkotó atomok, molekulák létezhetnek viszonylagos elszigeteltségben (ritka gáz), kölcsönhatásban 

állhatnak szomszédjaikkal (folyadék, szilárd test). Az anyagot alkotó részek mozgás-, illetve energetikai 

állapotát pontosan a kvantummechanika írja le. Az alábbiakban pusztán a képalkotás kedvéért vázoljuk a 

kvantummechanikai hátteret hullámmechanikai megközelítésben. 

Az m tömegű, nem relativisztikus részecske viselkedése V(r, t) potenciálú erőtérben a Schrődinger-egyenlet 

alapján elemezhető: 

4.1. egyenlet - (4-1) 

 

ahol Y(r, t) komplex hullámfüggvény,  és h = 6,625. 10134 Js, a Planck-állandó (a  mennyiséget 

redukált Planck-állandónak is nevezik). Többrészecske-rendszer esetén V(r, t) a részecskék kölcsönhatását is 

tartalmazza. 

A 

4.2. egyenlet - (4-2) 

 

Born-posztulátum megadja az r pont környezetében felvett dV térfogatelemben t és t + dt idő között a részecske 

megtalálási valószínűségét. 

Időtől független kölcsönhatások esetén , aminek figyelembevételével kapjuk a 

4.3. egyenlet - (4-3) 

 

időtől független Schrődinger-egyenletet. Megoldása megadja az E megengedett energiaértékeket a rendszerben. 

Az egyenlet megoldásaiként egyszerűen adódnak a H-atom energiaszintjei és az elektronállapotokhoz tartozó 

hullámfüggvény, illetve a kvantumszámok, amelyek az elektron állapotát meghatározzák (az egyenlet ebben az 

alakban nem ad számot a spinről). Sokrészecske-rendszer esetén a sokszoros kölcsönhatások miatt az egyenlet 

bonyolultabb, megoldására jól kidolgozott közelítő módszerek állnak rendelkezésre. 
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A megoldások – a megengedett energiaértékek – egyszer diszkrét sokaságot képeznek (atomok), máskor 

folytonos értékkészlettel rendelkeznek (szabad részecske), alkothatnak egymáshoz szorosan illeszkedő kvantált 

szinteket; ezek halmazát sávnak nevezzük (fémek, félvezetők). 

2. Foton 

2.1. Fotoelektromos hatás 

A fény-anyag kölcsönhatás egyik megnyilvánulása, amely a maga idejében döntő szerepet játszott a fényre 

vonatkozó ismereteink gazdagításában. A (külső) fényelektromos hatás mibenléte az, hogy megvilágított fémből 

fény hatására elektronok léphetnek ki. Értelmezésekor vált világossá, hogy a besugárzott anyag a fényhullám 

által szállított energiát nem folytonosan, hanem meghatározott adagokban nyeli el; elegendő energiaadag 

átvételekor a fém szabad elektronja kiszabadul az anyagból. 

Magát a jelenséget első ízben – több mint száz évvel ezelőtt – Hertz és Hallwachs észlelte. Hertz megfigyelte, 

hogy a cink gömbök között hamarabb létrejött szikrakisülés, ha egyiküket ultraibolya fénnyel világította meg. A 

hatás alapos tanulmányozására a XIX. század utolsó évtizedében és a századfordulón került sor. Lénárd Fülöp 

(Pozsony) sikeres kísérleteket végzett az elektron fajlagos töltésének meghatározására fotoelektromos hatás 

révén, és lényegét tekintve helyesen értelmezte a jelenséget. 

 

4.2.1.1. ábra 

A kísérletekben elektroncső katódját sugározták be rendre különböző frekvenciájú és erősségű fénnyel, 

tanulmányozták a katód anyagának, ezen belül a felület tisztaságának hatását a jelenség lefolyására, és a katód 

és az anód közötti változtatható feszültség mellett mérték az anódáramot. A 4.2.1.1. ábrán látható jelleggörbe 

adódott, amelynek – általában a fotoeffektusnak – a jellegzetességei az alábbiak: 

• fény hatására elektronok lépnek ki a fémből; 

• a sugárzás hatékonysága a frekvencia növekedésével növekszik; 

• adott anyagra határfrekvencia jellemző, amely alatt a hatás nem következik be; 

• a határfrekvencia az alkáli fémeknél, illetve ezek ötvözeténél a legkisebb; 

• a fotoáram erőssége arányos a fény intenzitásával; 

• adott feszültségértékkor az áram telítődik; 

• a telítési áram intenzitása a beeső fényárammal arányos; 

• anódáram általában zérus feszültségnél is mérhető. 

A fotoelektromos hatásnak a fentiekben ismertetett sajátságai nem értelmezhetőek az elektromágneses 

fényelmélet (a fény hullámtermészete) alapján. Valamennyi kísérleti eredmény elemezhető azonban, ha 

feltesszük, hogy – hasonlóan a fényemisszióhoz – a fényenergia adagokban nyelődik el, és az energiaadag 
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nagysága ugyancsak hn. Elnyeléskor ezek az adagok adódnak át a fém vezetési elektronjainak; amennyiben az 

adag egyenlő vagy nagyobb a fém kilépési munkájánál, a fémből elektronok lépnek ki. 

Lénárd Fülöp kísérletei az alábbi eredményeket szolgáltatták. Ha fémlapot n frekvenciájú fénnyel világítunk 

meg, akkor 

• a fotoelektron megjelenése azonnali; 

• a fotoáram egyenesen arányos a fényerősséggel; 

• „h”n = Wki + mv2; 

• „h”n < Wki, a hatás nem következik be. 

A fenti összefüggésekben „h” meghatározandó állandó, n a fény frekvenciája, Wki pedig a fémre jellemző 

állandó. 

A jelenséget 1905-ben Einstein a Planck-féle kvantumhipotézis alapján értelmezte (fizikai Nobel-díj, 1915). 

Planck szerint a sugárzó anyag az energiát nem folytonosan, hanem hν adagokban sugározza (1900. december 

14.; a kvantummechanika születésnapja). Einstein feltételezése szerint ez a kvantumjelleg az energiaelnyelésre 

is igaz; az elnyelt energiaadagot fotonnak nevezte el. A törvény matematikai alakja: 

4.4. egyenlet - (4-4) 

 

ahol Wki az adott fém kilépési munkája, 1/2 mv2 pedig a fotoelektron mozgási energiája 

A jelenség felfedezése és értelmezése óriási jelentőséggel bírt a kvantummechanika megalapozása és kiépítése 

szempontjából, amely azt követően már automatikusan tartalmazza az értelmezést. A foton-elektron elemi 

kölcsönhatás vizsgálata révén valamennyi fény-anyag kölcsönhatás megismeréséhez eljuthatunk. A lézerek 

megjelenése és fejlődése újabb lökést adott ezeknek a kutatásoknak. Az egyre rövidebb és egyre intenzívebb 

fényimpulzus alkalmazásával e kölcsönhatások újabb és újabb oldalai ismerhetők meg. Így például kiderült, 

hogy fotoelektronok hn < Wki esetben is kiléphetnek fémből, ami a fotoelektromos hatás Einstein-féle 

egyenletének a módosításához vezet. Ezeket a kölcsönhatásokat makroszkópikus szinten a klasszikus 

elektrodinamika, illetve a nem lineáris klasszikus elektrodinamika, míg mikroszkópikus szinten a kvantum-

elektrodinamika (kvantumoptika) írja le. 

2.2. Foton 

A fény részecskék – fotonok – halmazának is tekinthető. A foton nyugalmi tömege zérus, elektromágneses 

energiát szállít és mozgásmennyisége (lendülete) van. Saját – belső – perdülettel (impulzusnyomatékkal) is 

rendelkezik, amelyet spinnek neveznek és ez polarizációs állapotát is meghatározza. Fénysebességgel terjed. A 

fotonok hullámtermészettel is rendelkeznek, ami hatással van lokalizációs sajátságaira, és alapot szolgáltat 

interferencia- és diffrakciós tulajdonságainak értelmezéséhez. 

2.2.1. Foton energiája 

A foton fogalma első ízben Planck elgondolásában jelent meg, aki megoldotta az abszolút fekete test 

sugárzásának hosszú időn át húzódó problémáját. Az előzmény nélküli, a klasszikus fizikai gondolkodásmódból 

nem következő feltevése az volt, hogy a sugárzó anyag nem folytonos energiaeloszlással, hanem adagokban 

bocsát ki fényt. Elgondolásának véghezvitelekor üregrezonátor módusainak (az elektromágneses állóhullám 

különböző frekvenciájú összetevői) energiáját kvantálta; a módusok átlagenergiáját és számukat meghatározva 

adott választ az üregrezonátort elhagyó sugárzás spektrális eloszlására. A fotonfogalom kialakításakor 

megtartjuk ezt a megközelítést, annál is inkább, mert a rezonátorok a későbbiekben is központi helyet foglalnak 

el tanulmányaink során (lézerek). Az elektromágneses erőtér tanulmányozása üregrezonátorban azért is előnyös, 

mert a teret egyszerű geometriára redukálja. Meg kell azonban jegyezni, hogy a lényeget ez a megszorítás nem 

korlátozza: az eredmények általános érvényűek. 

Az elektromágneses módus energiája kvantált, az energiaszintek közötti távolság a foton energiájával egyezik 

meg. Adott n frekvenciájú módusban levő foton energiája 
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4.5. egyenlet - (4-5) 

 

ahol h = 6,625. 1034 Js, a Planck-állandó. 

A módusban energiafelvétel és -leadás kizárólag hnadagokban lehetséges. A különböző frekvenciájú módusban 

eltérő számú fotonok lehetnek. Külön figyelmet érdemel a fotont nem tartalmazó módus. Ennek energiája E0 = 

1/2 hn, amelyet zérusponti energiának neveznek. nfotont tartalmazó módus energiája ennél fogva 

4.6. egyenlet - (4-6) 

 

A zérusponti energiát kísérletekben közvetlenül nem figyelhetjük meg, hiszen energia-különbséget mérünk. 

Létezése azonban sugárzási jelenségekben egyértelműen bebizonyosodik: meghatározó szerepet játszik atomok 

spontán fénykibocsátásakor. Elméletileg a kvantummechanika keretein belül értelmezhető. 

Könnyen megbecsülhetjük a foton energiájának nagyságrendjét. l0 = 1 mm hullámhosszú infravörös foton 

frekvenciája 3*1014 Hz, energiája hn = 1,99*10−19 J = 1,24 eV; ekkora mozgási energiával rendelkezik 1,24 V 

feszültséggel gyorsított elektron. A foton hullámhossza és energiája közötti kapcsolat tehát egyszerűen l0 (mm) 

= 1,24/E (eV). 

Másik példa legyen egy 1 cm hullámhosszú, mikrohullámú foton. Energiája 1,24. 10−14 eV, ez láthatóan 10−4-szer 

kisebb, mint az infravörös fotoné. A hullámhossz reciprokát gyakran használják az energia mérőszámaként, 

amelyet cm−1 egységekben fejeznek ki. 1 cm−1 = 1,24.10−4 eV. 

A foton energiája arányosan növekszik a frekvenciával, így a fény részecsketermészete egyre jelentősebbé válik, 

ha a sugárzás frekvenciája nő. Másrészt, olyan hullámviselkedésre utaló jelenségeket, mint az interferencia és 

diffrakció, egyre nehezebb azonosítani az elektromágneses színkép rövid hullámhosszú tartományában. A 

röntgen- és gammasugarak jellemzően részecskék halmazaként viselkednek, szemben a rádióhullámokkal, 

amelyeknek viszont hullámtermészetük kerül előtérbe. A látható fény frekvenciatartománya révén az elemzettek 

szempontjából közbülső helyet foglal el az elektromágneses színképben; itt mindkét természet egyaránt 

megnyilvánul. 

2.2.2. Foton tartózkodási helye 

A foton helyére, tartózkodására vonatkozó törvényszerűségek szigorúan véve csak a kvantumoptika keretein 

belül fogalmazhatók meg. Tartalmilag helyes, azonban az eddigiek tükrében nem kellően megalapozott 

megállapítások az alábbiak lehetnek: 

Adott módusban levő fotonhoz hozzárendeljük a módus komplex hullámfüggvényét. Ha a tér r helyvektorú 

pontjába kis dA felületű detektort teszünk úgy, hogy felülete legyen merőleges a hullám terjedési irányára, az 

vagy érzékeli a fotont, vagy nem. Pontosan nem jelölhető ki az a hely, ahol a detektor rögzíti a fotont. Az 

érzékelés helyét az I(r) µ ÷U(r)ú 2 fényintenzitás határozza meg a következő valószínűségi törvénynek 

megfelelően: 

Annak a p(r)dA valószínűsége, hogy egy fotont az r pont körüli kis dA területen belül megfigyelhessünk, 

arányos az I(r) µ ÷U(r)ú 2 fényerősséggel az adott helyen, azaz 

 

A fotont legnagyobb valószínűséggel abban a pontban találjuk, ahol a fényintenzitás nagy. Tekintsünk egy 0 £ z 

£ L tartományban kialakult elektromágneses állóhullámot (pl. L hosszúságú rezonátor). E módusban levő 

fotonhoz az I(x,y,z) µ sin2 (pz/L) intenzitáseloszlás rendelhető. Legnagyobb valószínűséggel a fotont a z = L/2 

helyen érzékelhetjük és kijelenthetjük, hogy azt sohasem találjuk a z = 0 vagy a z = L helyen. A hullámokkal 

ellentétben, amelyek térben kiterjedtek, a részecskék (tömegpontok), amelyek a tér adott pontjában 

tartózkodhatnak, a fény fotonjai kiterjedt ésegyben lokalizált képződmények. Ez a viselkedési mód az ismert 

hullám-részecske kettősség. 

2.2.3. Foton lendülete 
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Mechanikai tömegpontok p = mv lendületéhez (impulzusához) hasonló módon értelmezhető a foton lendülete. 

Ennek származtatásakor elsődlegesnek tekintjük azt a tényt, hogy a foton E = hn energiával rendelkezik. 

Másrészt E = mc2, és így az mc mennyiséget azonosítva a foton lendületével, 

4.7. egyenlet - (4-7) 

 

A foton a k hullámvektor irányában terjed, amelynek nagysága 2p/l, így 

4.8. egyenlet - (4-8) 

 

3. Energiaszintek 

Atomok energiaszintjei elektron-mag és elektron-elektron kölcsönhatásból származnak. Molekulákból álló 

rendszer energiaszintjeit a magok és elektronok, illetve az elektronok közötti kölcsönhatásból származó 

potenciális energiája, továbbá a molekulák rezgési és forgási energiái határozzák meg. 

3.1. Magányos atom energiszintjei 

Példaként tekintsük a legegyszerűbb szerkezetű atomot, a hidrogénatomot. A H-atom energiaszintjei az 

atommag és az elektron közötti Coulomb-kölcsönhatás révén alakulnak ki. A Schrödinger-egyenlet megoldásai 

végtelen számú, egymástól elkülönült energiaszinteknek felelnek meg: 

4.9. egyenlet - (4-9) 

 

ahol mraz atom redukált tömege, e az elektron töltése, Z az atom rendszáma (Z = 1 hidrogénre). A H-atom 

szintjeinek energiája első közelítésben fordítottan arányos a főkvantumszám négyzetével, amelyet itt az 

atomfizikában megszokott n helyett q betűvel jelöltünk. A q =1 alapállapot energiáját önkényesen zérusnak 

választva az első gerjesztett állapot energiája kereken 10 eV, a másodiké 12 eV (1 eV = 1,60219. 10−19 J). Az 

állapotok a főkvantumszám növekedésével (4-4)-nek megfelelően egyre sűrűsödnek. 

Az összefüggés hidrogénszerű atomok esetén is jó közelítéssel adja meg a vegyértékelektronok energia-

sajátértékeit. Összetettebb szerkezetű atomok energiaszintjeinek meghatározása arányosan bonyolult feladat, 

elsősorban az elektronok kölcsönhatása és spinjük szerepe miatt. Az atomok (külső) energiaszintjei közötti 

különbség jellemzően az optikai tartományba esik. He- és Ne-atom néhány energiaszintjét mutatja be a 4.3.1.1. 

ábra. 
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4.3.1.1. ábra 

Az ábrán a szintek melletti számok és betűk a jól ismert fő- és mellékkvantumszámnak a spektroszkópiában 

megszokott jelölései. Az energiaértékek eV-ban vannak feltüntetve. Figyeljünk fel arra, hogy a He- és Ne-

atomnak vannak olyan energiaszintjei, amelyek közel egybeesnek. Ez teszi lehetővé, hogy He-Ne lézerben a 

gerjesztett He-atom könnyen – ahogy szaknyelven mondják –, nagy hatáskeresztmetszettel adja át energiáját a 

lézerátmeneteket megvalósító Ne-atomnak. 

3.2. Kétatomos molekula rezgőmozgása; energiaszintek 

Kétatomos molekulák (N2, CO, HCl stb.) rezgései két rugóval összekötött m1 és m2 tömegű tömegponttal 

modellezhetők. A két atomot összetartó erő közelítőleg arányos a két atom távolságával. A molekuláris 

rugómerevséget úgy értelmezzük, hogy a helyzeti energiát a V(x) = 1/2 Dx2 adja meg. Az energiaszintek a 

kvantummechanikai harmonikus oszcillátor (Schrödinger-egyenlet) megengedett energiaértékei: 

4.10. egyenlet - (4-10) 

 

ahol a n = 1/2p(D/mr) frekvenciát a rugómerevség (direkciós erő) és az mr redukált tömeg határozza meg. Az 

energiaszintek egyenlő távolságra vannak egymástól. A szintek jellemző értékei 0,05 és 0,5 eV közöttiek, amik 

infravörös foton energiájának felelnek meg. A nitrogén molekula két legmélyebben fekvő energiaszintje 

vázlatosan a 4.3.2.1. ábra felső baloldali részén látható (az ábrán a zérusponti energia (q = 0) nincs feltüntetve). 

Mellesleg a (4-10) kifejezés tartalmilag azonos (4-6)-mal, amely az elektromágneses erőtér módusainak 

megengedett energiaértékeit határozza meg. 



 Fény-anyag kölcsönhatás  

 97  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4.3.2.1. ábra 

3.3. Kétatomos molekula forgómozgása; energiaszintek 

Az energiaszintek a J tehetetlenségi nyomatékkal rendelkező kvantummechanikai rotátor megengedett 

energiaértékei. A 4.3.2.1. ábrán bemutatott N2 rezgési szintjei ennek megfelelően felhasadnak sok, egymáshoz 

közeli forgási szintekre. A kvantált energiákat az 

4.11. egyenlet - (4-11) 

 

kifejezés adja meg. A szintek távolsága különböző, értékük 0,001 és 0,01 eV közé esik, ami a távoli infravörös 

színkép fotonjai energiájának felel meg. 

3.4. A szén-dioxid-molekula rezgőmozgása; energiaszintek 

A molekulában a három atom egyenes mentén helyezkedik el. A molekula három független rezgést végezhet: 

szimmetrikus és aszimmetrikus feszítő, továbbá hajlító rezgést. A 4.3.2.1. ábrán a molekulát alkotó atomok 

elmozdulását nyilak jelzik. A megengedett energiaértékeket három kvantumszám határozza meg. Az 

energiaszintek ugyancsak a 4.3.2.1. ábrán láthatók. 

3.5. Festékmolekula energiaszintjei 

A szerves festékek nagyméretű és összetett szerkezetű molekulákból állnak. Festékanyag híg oldatában 

elektron-, rezgési és forgási átmenetek valósulhatnak meg, ezért az anyag nagyszámú energiaszinttel 

rendelkezik. A szintek közötti energiakülönbség lefedi a közeli ultraibolya, látható és a közeli infravörös 
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tartományt. Festékmolekula energiasávjait szemlélteti a 4.3.5.1. ábra. A vastagabb vonal rezgési, a vékonyabb 

forgási állapotokat jelöl. Lézerátmenet az S1 és az S2 szinglett állapotok között valósul meg. 

 

4.3.5.1. ábra 

3.6. Elektronok energiaszintjei szilárdtestekben 

Szilárdtestben az atomok, ionok, molekulák közelségük miatt nem tekinthetők magányos részecskéknek. Az 

alacsony energiaszintek a szilárdtestekben gyakorlatilag megegyeznek az elszigetelt atom megfelelő szintjeivel. 

A szintek nem szélesednek; a meghatározó atomtörzs-elektronokra nincsenek hatással a szomszédok. 

 

4.3.6.1. ábra 

Kristályképződéskor a független atom legfelső energiaszintjei a kölcsönhatás mint perturbáció révén 

felhasadnak egymáshoz igen közeli szintek rendszerére (4.3.6.1. ábra); ezek alkotják a megengedett, illetve 
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tiltott sávokat. A legfelső, részben betöltött sáv a vezetési sáv, alatta helyezkedik el a vegyértéksáv. A két sávot 

az Etsenergiarés választja el egymástól. 

Az elektromosan vezető anyagok, például a fémek, rendelkezhetnek részben betöltött vezetési sávval minden 

hőmérsékleten. A sávban sok a betöltetlen állapot (halványan árnyalt tartomány az ábrán), ezek hozzáférhetőek 

a sáv alján elhelyezkedő elektronok számára. Az ilyen típusú fémek jó vezetők. Példaként, rubinkristályban 

mind önálló energiaszintek, mind energiasávok kialakulnak. Gerjesztése szélessávú. A gerjesztett sávok gyorsan 

elbomlanak alacsonyabb szintre; ez a felső lézerszint. 

Sajátvezetésű félvezetőbenT = 0 K hőmérsékleten a vegyértéksáv teljesen betöltött (sötét tartomány), a vezetési 

sáv üres. Szabad állapot nincs a vegyértéksávban, elektronok sincsenek a vezetési sávban, a vezetőképesség 

elméletileg zérus. A hőmérséklet emelkedésével egyre több elektron kerül át a vezetési sávba (az energiarés, a 

tiltott sáv keskeny); mindegyik hozzájárul a vezetőképességhez. Félvezetőkben a megengedett energiaszintek 

egymáshoz közel vannak, amelyek sávokat alkotnak. Elektromos árammal gerjeszthetők. Félvezetők optikai 

tulajdonságainak forrása a fotonok és az elektronok, illetve lyukak közötti kölcsönhatás. 

Szigetelők a félvezetőkhöz hasonló tulajdonságú vezetési és vegyértéksávval rendelkeznek, de itt az energiarés 

nagyobb (jellemzően >3 eV), így hőgerjesztés révén elenyésző számú elektron kerülhet át a vezetési sávba. 

4. Fotonok és atomok kölcsönhatása 

4.1. Adott módusú fény és atom kölcsönhatása 

Tekintsük egy atom E1 és E2 energiaszintjeit V térfogatú optikai rezonátorban, amelyben nagyszámú 

elektromágneses módus alakulhat ki. A bennünket érdeklő kérdés a foton-atom kölcsönhatás előírt n » v0 

frekvencián, amikor is hv0 = E2 – E1. Láthatóan nem írjuk elő, hogy az atommal kölcsönható foton energiája 

szigorúan a v0 rezonanciafrekvencia legyen: ennek az az alapja, hogy – mint később látjuk majd – a (gerjesztett) 

atomi nívók véges élettartamuk, továbbá kölcsönhatások következményeként kiszélesednek, más szóval az 

energia megadása bizonyos határozatlansággal lehetséges. A jelenség szigorú elméletét a kvantum-

elektrodinamika nyújtja. Itteni tárgyalásunk leíró jellegű, az eredményeket bizonyítás nélkül közöljük. 

Háromféle kölcsönhatást, három elemi sugárzási folyamatok különböztetünk meg: spontán emisszió, 

abszorpció, indukált emisszió. 

4.1.1. Spontán emisszió 

Vizsgáljunk olyan folyamatot, amelynek során az atom magasabb E2 energiájú állapotból önmagától, külső hatás 

nélkül átmehet alacsonyabb E1 energiájú szintre. (4.4.1.1. ábra), miközben sugároz. A fénykibocsátás 

eredményeként a ν frekvenciájú módus energiája hν értékkel megnő. A folyamat a spontán emisszió; az átmenet 

független attól, hogy vannak-e már fotonok a fogadó elektromágneses módusban az üregben. 

 

4.4.1.1. ábra 

V térfogatú üregben a spontán átmenet psp valószínűségsűrűsége, (sebessége) a n frekvenciától függő 

mennyiséggel arányos. 
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4.12. egyenlet - (4-12) 

 

ahol s (n) az átmenetihatás-keresztmetszet, amely a nfrekvenciának keskeny függvénye az atomi 

rezonanciafrekvencia, v0 körül. Mértéke terület, hiszen psp dimenziója s−1. Elméleti úton s (n) a Schrődinger-

egyenletből meghatározható; ez azonban bonyolult számításokat igényel, inkább méréssel szokás meghatározni. 

Ha psp az átmenet 1 mp alatti valószínűsége, akkor annak a valószínűsége, hogy spontán emisszió a t és t + Dt 

időtartam alatt bekövetkezzék, a psp Dt szorzattal egyenlő. Valószínűség-sűrűség jellegéből adódóan psp lehet 1 

s−1 -nél nagyobb; de psp Dt < 1. 

Ha N jelöli a felső energiaszinthez tartozó atomok számát, más szóval a felső szint betöltöttsége N, és ilyen 

atomból elegendően sok van, akkor a Dt idő alatt spontán emisszióval elbomló atomok DN számát a 

4.13. egyenlet - (4-13) 

 

összefüggés adja meg. Ha Dt kicsi, jó közelítéssel írhatjuk, hogy 

4.14. egyenlet - (4-14) 

 

és 

4.15. egyenlet - (4-15) 

 

azaz a gerjesztett atomok száma exponenciálisan csökken η = 1/ psp időállandóval (4.4.1.2. ábra). 

 

4.4.1.2. ábra 

4.1.2. Abszorpció 

Ha az atom kezdetben az alacsonyabb E1 energiaszinten van, és a ν frekvenciájú sugárzási módusban van foton, 

az elnyelődhet. Ezáltal az atom a magasabb E2 energiaszintre kerül. A folyamat neve abszorpció, illetve 

fényelnyelés. Vázlatosan a 4.4.1.3. ábrával szemléltethető. 
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4.4.1.3. ábra 

A folyamat indukált. Az abszorpció valószínűségsűrűsége n frekvenciájú módusból szintén a frekvenciával 

arányos: 

4.16. egyenlet - (4-16) 

 

Azaz, foton abszorpciója n frekvenciájú módusból ugyanazon törvény szerint megy végbe, mint foton spontán 

emissziója n frekvenciájú módusba. 

Ha a ν frekvenciájú módusban nem egyetlen, hanem n darab foton van, annak a valószínűség-sűrűsége, hogy az 

atom egy fotont elnyel, 

4.17. egyenlet - (4-17) 

 

4.1.3. Indukált emisszió 

Ha az atom a magasabb energiaszinten van (4.9. ábra), a ν frekvenciájú sugárzási módus hatására „hasonmás” 

foton keletkezik, ami hν-vel megnöveli a módus energiáját. Közben az atom a magasabb energiájú állapotból az 

alacsonyabba kerül. A folyamat az indukált emisszió, amely az abszorpció fordítottja. 

 

4.4.1.4. ábra 

Adott módusban a foton adott frekvenciával, terjedési iránnyal és polarizációval rendelkezik. A módusbeli foton 

kölcsönhat az atommal, és ugyanolyan tulajdonságú – azonos frekvenciájú, terjedési irányú, fázisú és 
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polarizációjú – „hasonmás” foton kibocsájtására készteti. Ez az elemi fotonerősítő sugárzási folyamat a 

lézerműködés alapja. 

Az előzőeknek megfelelően, annak a pin valószínűségsűrűsége, hogy ez a folyamat V térfogatú üregben 

időegység alatt bekövetkezik 

4.18. egyenlet - (4-18) 

 

ahol s (n) a korábbival egyező átmeneti hatáskeresztmetszet. 

Az abszorpcióhoz hasonlóan, ha a stimuláló módus eredetileg n fotont már tartalmazott, annak a valószínűség-

sűrűsége, hogy az atom további fotont sugároz, n-szer nagyobb, azaz 

4.19. egyenlet - (4-19) 

 

Emisszió után a sugárzási módusban n + 1 foton van. Miután Pin = Pab = Wi, a továbbiakban Wi-t használjuk az 

indukált emisszió és abszorpció valószínűségsűrűségének a jelölésére. 

Tekintettel arra, hogy spontán sugárzás az indukált mellett is fellép, a fotonemisszió teljes valószínűségsűrűsége 

ν frekvencián a két sugárzásfajta valószínűségsűrűségének összege, azaz 

4.20. egyenlet - (4-20) 

 

4.2. Vonalalak-függvény 

Láttuk, hogy az elemi sugárzási folyamatok valószínűségsűrűsége s(n)-vel arányos. Megállapíthatjuk, hogy az 

átmeneti hatáskeresztmetszet az atom és a sugárzási tér kölcsönhatásának sajátságait jellemzi. Vezessük be a 

folyamatok erősségének a jellemzésére a hatáskeresztmetszet frekvencia szerinti integrálját: 

4.21. egyenlet - (4-21) 

 

amelyet a kölcsönhatás mértékeként értelmezhetünk. Neve átmeneti erősség. A függvény alakja a különböző 

frekvenciájú fotonokkal való kölcsönhatás relatív nagyságát tükrözi. A dS = σ(ν) dν az átmenet erőssége adott 

frekvencián a frekvencia körüli dν sávban. 

Értelmezzük a g(ν) vonalalak-függvényt: 

4.22. egyenlet - (4-22) 

 

amely (4-21) alapján normált függvény, azaz 

4.23. egyenlet - (4-23) 
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Fejezzük ki az átmeneti hatáskeresztmetszetet az átmenet erősségével és a vonalalakfüggvénnyel: 

4.24. egyenlet - (4-24) 

 

A g(n) vonalalak-függvény középpontja az a frekvencia, amelyre s(n) a legnagyobb. Ez a n0 átmeneti 

rezonanciafrekvencia. A g(n) vonalak-függvény meredeken csökken n-vel v0 körül. Az átmenet legvalószínűbb a 

n » v0 frekvenciájú fotonokra. A g(n) vonalalak-függvény szélessége az átmeneti vonalszélesség, Dn, amely a 

g(n) függvény teljes szélessége annak félértékénél (4.4.2.1. ábra). Általában mondhatjuk, hogy a félérték-

szélesség fordítottan arányos a vonalalakfüggvény középponti értékével (területe egységnyi): 

4.25. egyenlet - (4-25) 

 

 

4.4.2.1. ábra 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az elemi sugárzási folyamatok egyaránt jellemezhetők a s(n) átmeneti 

hatáskeresztmetszettel, annak s0 = s(v0) csúcsértékével, a g(n) vonalak-függvénnyel, a hatáskeresztmetszet és a 

vonalak-függvény félérték-szélességével, és integráljukkal, amely területnek felel meg a 4.4.2.1. ábrának 

megfelelően. 

4.3. Vonalszélesség 

Mint láttuk, a g(n) vonalak-függvény fontos szerepet játszik az atom-foton kölcsönhatásban: a 

rezonanciafrekvenciához tartozó csúcsértéke az átmenet erősségét határozza meg közvetlenül; félérték-

szélessége azt jellemzi, hogy mekkora a rezonanciafrekvencia környezetéhez tartozó frekvenciasávban az 

átmenet valószínűségsűrűsége. Más szóval a vonalalak-függvény szabja meg, hogy az anyag milyen Δν 

frekvenciasávban sugároz vagy nyel el fényt. A következőkben megvizsgáljuk g(ν) frekvenciafüggését 

különböző sajátságú anyagcsoportok esetén. Emlékeztetőül: mindhárom elemi sugárzási folyamatot ugyanaz a 

vonalalak-függvény jellemzi. Maga az a körülmény, hogy a vonalalak-függvény nem éles vonal, hanem harang 

alakú görbe, összhangban van azzal a ténnyel, miszerint az energiaszintek a rezonanciafrekvenciához tartozó 

érték körüli sávok. Ezeket a sajátságokat írjuk le a színképvonal-kiszélesedés, energiaszint-kiszélesedés, illetve 

élettartam-kiszélesedés fogalmakkal. 

A vonalkiszélesedések két csoportra oszthatók. Az egyik csoport az ún. homogén kiszélesedés; erről akkor 

beszélünk, ha a jelenség sajátságai a kölcsönhatásban részt vevő valamennyi atomra, molekulára azonosak. A 

másik csoporthoz az ún. inhomogén kiszélesedés; ekkor az atomi, illetve molekuláris, továbbá ezek 

csoportjainak az átmenetei különbözőképpen, egyedi módon szélesednek ki. Természetes, hogy ebben az 

esetben a teljes kölcsönható rendszer átlagos kiszélesedéssel jellemezhető. 
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4.3.1. Homogén kiszélesedés 

A. Természetes vonalszélesség 

Megkülönböztetünk sugárzásos és sugárzásmentes átmeneteket. Sugárzásos átmenetek során foton keletkezik 

vagy elnyelődik. Sugárzásmentes átmenetekhez tartoznak például rácsrezgések, az atomok rugalmatlan 

ütközései egymás között, illetve az edény falával. Az atom véges t ideig lehet gerjesztett állapotban. Ezt az időt 

az energiaszint élettartamának nevezzük, amely annak a sebességnek a reciproka, amellyel az állapot – 

sugárzással vagy sugárzásmentesen – valamennyi alacsonyabb szintre elbomlik. 

Elemezzük ebből a szempontból a 4.4.1.1. ábrán feltüntetett folyamatot. Korábban csak a spontán emissziót 

vettük figyelembe. Az általánosság kedvéért tételezzük fel, hogy az 1-es energiaszint nem alapállapot, és közte 

és az alapállapot között további szintek vannak. Ha tsp a 2 ® 1 átmenetnek megfelelő sugárzásos átmenet 

élettartama, akkor a 2 szint teljes élettartama kisebb kell, hogy legyen ennél, mert a nem sugárzásos átmenetek, 

továbbá a többi alacsonyabb energiaszintre irányuló átmenetek is csökkentik a 2 szint élettartamát. Írhatjuk tehát 

4.26. egyenlet - (4-26) 

 

A bomlási sebesség fogalmát használva mondhatjuk, hogy a 2 energiaszint τ2 élettartama a bomlási sebesség 

reciproka, amely folyamat során a 2 ® 1 átmenet (mint eddig), és a többi, az ábrán fel nem tüntetett alacsonyabb 

szinten végződő átmenet megvalósul függetlenül az átmenetek jellegétől. Mivel 1/ tsp a sugárzási bomlási 

sebesség a 2 ® 1 átmenetre, az  teljes bomlási sebesség nagyobb kell, hogy legyen, azaz 

4.27. egyenlet - (4-27) 

 

Az 1-es szint τ1 élettartama hasonló módon értelmezhető. Természetesen, ha az 1-es szint a legalsó megengedett 

energiaszint (alapállapot), élettartama végtelen. 

Az energiaszint η élettartama alatt a betöltöttség csökken. A tapasztalatnak megfelelően a spontán emissziót 

csillapított harmonikus oszcillátorként modellezzük, amikor is a válaszfüggvény exponenciálisan csökkenő 

harmonikus függvény. Mondhatjuk tehát, hogy a η élettartam alatt a betőltöttség exponenciálisan csökken, és így 

a kibocsátott elektromágneses sugárzás amplitúdója is exponenciálisan csökken: 

4.28. egyenlet - (4-28) 

 

ahol ν0 a középponti frekvencia (E2 – E1 = hv0). Az első tényező kitevőjében szereplő ½ szorzó az amplitúdó 

lecsengése miatt szerepel; kísérletileg a sugárzási intenzitás lecsengése mérhető, aminek mértékét az exp (-t/η) 

határozza meg. 

Exponenciálisan csökkenő amplitúdójú, időtartományban értelmezett harmonikus függvény Fourier-

transzformáltja a frekvenciatartományban értelmezett Lorentz-alakú függvény. Ennek megfelelően az 

energiaszintek véges élettartama miatt bekövetkező kiszélesedés, illetve az ezt tükröző vonalalak-függvény 

Lorentz-görbe: 

4.29. egyenlet - (4-29) 

 

ahol Δν a Lorentz-görbe félérték-szélessége, amely fordítva arányos a lecsengési idő reciprokával: 
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4.30. egyenlet - (4-30) 

 

Így az energiaszintek kiszélesedése 

4.31. egyenlet - (4-31) 

 

A sugárzási folyamat teljes leírásakor mindkét szint kiszélesedését tekintetbe kell venni. Az egyes szintek 

energiaszélesedése 

4.32. egyenlet - (4-32) 

 

A két szint közötti átmenet energiakiszélesedése tehát 

4.33. egyenlet - (4-33) 

 

ahol η1,2 az átmenet élettartama. 

A megfelelő átmeneti frekvencia kiszélesedése, amelynek neve élettartam-szélesedési vonalszélesség, más 

néven természetes vonalszélesség 

4.34. egyenlet - (4-34) 

 

A Dn frekvenciaelmosódás a v0 = (E2 - E1)/h középponti frekvencia körül keletkezik. 

A (4-29) vonalalak-függvény legnagyobb értékét a rezonanciafrekvenciánál veszi fel: 

4.35. egyenlet - (4-35) 

 

A hatáskeresztmetszet maximuma (4-24) és (4-35) alapján: 

4.36. egyenlet - (4-36) 

 

Látható, hogy minél kisebb az átmenet kiszélesedése, a hatáskeresztmetszet maximuma egyre nagyobb és 

nagyobb értéket vesz fel. Másrészt, a kiszélesedés akkor a lehető legkisebb, ha τ2 = tsp (a felső 2 szint kizárólag 

sugárzásos átmenettel bomlik), és az 1 szint alapállapot (végtelen élettartam). 

B. Ütközési kiszélesedés 
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Ha sugárzás közben az atom más részecskével ütközik, a kibocsátott fény fázisugrást szenved. Kétfajta ütközést 

különböztetünk meg: 

Rugalmatlan ütközés energiacsere révén átmenetet vált ki a szintek között. A bomlási sebességre hatással van, 

ezért a folyamatban részt vevő energiaszintek élettartama csökken, és így a sugárzás sávszélessége nő. 

Rugalmas ütközés során nincs energiacsere, azonban az ütközés a kisugárzott fény fázisának véletlenszerű 

változását eredményezi. A 4.4.3.1. ábra bemutatja, hogy egy szinuszhullám időről-időre (× jelzésű pillanatok) 

véletlen fázistolást szenved, ami egyúttal spektrumszélesedést okoz. 

 

4.4.3.1. ábra 

A fázisugrásokkal terhelt harmonikus időfüggvény szintén Lorentz-típusú frekvenciaspektrumot eredményez, 

amelynek félérték-szélessége , ahol fütk az ütközési sebesség (ütközések száma másodpercenként). 

C. Homogén kiszélesedések együttes hatása 

A teljes vonalkiszélesedés az élettartam- és az ütközéskiszélesedés összege. A teljes Lorentz-vonalalak 

kiszélesedése tehát 

4.37. egyenlet - (4-37) 

 

4.3.2. Inhomogén kiszélesedés vonalszélessége 

Mint láttuk, az élettartam- és ütközési szélesedés a homogén kiszélesedésnek típusai, amelyeknek kiváltói 

maguk az atomok. Ha a közeg atomjait azonosaknak tekinthetjük, az atomok azonos vonal alakkal bírnak. 

Sokszor azonban az anyagot alkotó atomok különbözőek, vonalalak-függvényük is eltérő, vagy más a 

középponti frekvencia. A vonalalak-függvény szélesedését ekkor inhomogén kiszélesedésnek hívjuk. Erre az 

esetre átlagos vonalalak-függvényt értelmezünk: 

4.38. egyenlet - (4-38) 
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Az átlagolást b szerint végezzük, amely a gb (n) vonal alakkal rendelkező atomokat jelzi. (4.4.3.2. ábra). Ily 

módon az egyedi gb (n) súlyozva van a b sajátságú atomok hányadával. 

 

4.4.3.2. ábra 

Példaként tekintsük a Doppler-szélesedést mint inhomogén folyamatot. A Doppler-hatás következményeként 

adott irányban v sebességgel mozgó atom által kisugárzott fény spektrumában 

 

frekvenciatolás észlelhető, ha a megfigyelést a sebesség irányában végezzük, ahol v0 a középponti frekvencia. 

Az eltolódás magasabb n felé figyelhető meg, ha az atom a megfigyelő felé mozog (+ jel). Indukált folyamatok 

(emisszió, abszorpció) akkor következhetnek be, ha a fény frekvenciája eleget tesz a 

 

kapcsolatnak. Megoldva az összefüggést ν-re, a kölcsönhatást úgy is értelmezhetjük, mintha az atom 

rezonanciafrekvenciája változott volna meg. 

Általános megfigyelési iránynál a frekvencia 

 

mértékben változik meg, ahol v|| a sebességnek a megfigyelés irányába eső összetevője. Atomok halmazára 

jellemző sebességeloszlás miatt a n frekvenciatolás atomonként különböző: ez a folyamat vezet a Doppler-

szélesedéshez. A b paraméter szerepét a v sebesség veszi át: . 

Ily módon, ha (v) dv annak a valószínűsége, hogy az atom sebessége v és v + dv között van, az inhomogén 

szélesedésű Dopplerszélesedásűvonalalak-függvény (4.4.3.3. ábra) 

4.39. egyenlet - (4-39) 
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4.4.3.3. ábra 

A Maxwell-féle sebességeloszlási törvény felhasználásával származtatható a vonalalak-függvény félérték-

szélessége: 

4.40. egyenlet - (4-40) 

 

ahol k a Boltzmann-állandó, T az abszolút hőmérséklet, M az atom-, illetve molekulasúly, c pedig a 

fénysebesség. 

4.4. Többmódusú fény és atom kölcsönhatása 

4.4.1. Spontán emisszió: spontán időtartam, átmeneti hatáskeresztmetszet 

Korábban, a 4.4.1. pontban azokat az elemi sugárzási folyamatokat tekintettük át, amelyekben az atommal 

egyetlen módusú fény hat kölcsön. Emlékezetes, hogy a (4-12) összefüggés a spontán emisszió psp 

valószínűségsűrűségét adja meg, amikor az atom n frekvenciájú módusba sugároz. Háromdimenziós üregben 

sok n frekvenciájú módus lehet. Ekkor a módussűrűség, azaz a módusok száma egységnyi térfogatban, 

egységnyi frekvenciasávban 

4.41. egyenlet - (4-41) 

 

Az atom n frekvenciájú fotont spontán emisszió révén ezen módusok bármelyikébe sugározhat: a tekintett 

átmenet révén kisugárzott fény frekvenciája a hatáskeresztmetszet által kijelölt frekvenciasávon belül bármely 

frekvencia lehet. Az egyetlen, előírt módusba sugárzás psp valószínűségsűrűségét súlyozni kell a 

módussűrűséggel. A spontán emisszió teljes valószínűségsűrűsége így 

4.42. egyenlet - (4-42) 

 

Néhány felismerés révén az integrál egyszerűbb alakra hozható, illetve az eredmény zárt alakban 

meghatározható. Ezek: a s(n) függvénynek éles csúcsa van (4.4.2.1. ábra), így keskenyebb, mint M(n). Másrészt, 

s(n) középpontja v0, ezért M(n) helyett M(v0)-t vehetünk, amelyet állandónak tekintve a v0 körüli keskeny 

tartományban, kivihetjük az integráljel elé. Ily módon egy foton kisugárzásának a valószínűségsűrűsége a 

megengedett frekvenciasávba spontán emisszió révén 
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4.43. egyenlet - (4-43) 

 

A teljes spontán emisszió valószínűségsűrűsége a hullámhossz négyzetével fordítottan, az átmenetek 

erősségével egyenesen arányos. Az átmenet erőssége a kibocsátott fény intenzitásának lecsengési ideje alapján 

határozható meg. A lecsengési idő – a spontán időtartam a 2 ® 1 átmenet időállandója – Psp reciproka, azaz 

4.44. egyenlet - (4-44) 

 

amely független az üreg térfogatától. Az átmeneti erősség így 

4.45. egyenlet - (4-45) 

 

Látjuk, hogy S kísérleti úton, tsp mérésével meghatározható. Ez a tény kifejezetten kedvező, mert S analitikus 

meghatározásához egyrészt ismerni kellene a rendszer kvantummechanikai sajátságait, másrészt maga a 

számítás összetett és hosszadalmas. 

A tsp spontán időtartam jellemző értéke atomi átmenetre 10−8s, de általában széles tartományban változhat, így 

10−12s £ tsp £ 1 min. 

Az átmeneti hatáskeresztmetszet és a spontán időtartam kapcsolata 

Behelyettesítve (4-45)-et (4-24)-be megkapjuk az átmeneti hatáskeresztmetszet viszonyát a spontán 

időtartamhoz és a vonalalak-függvényhez: 

4.46. egyenlet - (4-46) 

 

Az átmeneti hatáskeresztmetszet a középponti frekvencián 

4.47. egyenlet - (4-47) 

 

4.4.2. Indukált emisszió és abszorpció: σ(ν) szemléletes jelentése 

Megvizsgáljuk a ν frekvenciájú fotonokból álló (monokromatikus) fény és egyetlen atom kölcsönhatását abban 

az esetben, amikor az atomot fotonok árama éri. Legyen a fény intenzitása I. A fotonáram-sűrűség – a 

fotonáramra merőleges egységnyi felületen egységnyi idő alatt átment fotonok száma: 

4.48. egyenlet - (4-48) 

 

A fotonok v0 rezonanciafrekvenciával rendelkező atommal hatnak kölcsön és indukált átmeneteket váltanak ki. 

Célunk a  (4-34) valószínűségsűrűségek meghatározása. Tekintsünk egy A alapterületű 
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és c magasságú hengert (c a fénysebesség), amelynek tengelye párhuzamos a fény terjedési irányával (4.4.4.1. 

ábra). A henger térfogata V = cA. 

 

4.4.4.1. ábra 

A fotonok száma a hengerben 

4.49. egyenlet - (4-49) 

 

(4-49)-et (4-34)-be helyettesítve: 

4.50. egyenlet - (4-50) 

 

Látható, hogy az indukált átmenetek valószínűségsűrűsége és a fotonáram-sűrűség között a s (n) átmeneti 

hatáskeresztmetszet az arányossági tényező. Ennek a kapcsolatnak az alapján mondhatjuk, hogy az átmeneti 

hatáskeresztmetszet az atomhoz rendelt hatásos felület, amelyen egységnyi idő alatt áthaladó fotonszám adja 

meg az indukált emisszió vagy abszorpció valószínűségsűrűségét. A mennyiségek dimenziói is alátámasztják ezt 

az értelmezést: [s(n)] = cm2; [F] = fotonszám/ cm2s, és így Fs az atom által indukált abszorpció vagy emisszió 

célra időegység alatt „befogott” fotonok mennyiségét jelenti. 

5. Esettanulmány 

5.1. Szélessávú fény által kiváltott átmenetek 

A törzsanyagban az indukált átmeneteket azokban az esetekben vizsgáltuk, amelyekben a modellszerűen két 

energiaszinttel rendelkező atomot monokromatikus fény sugározza be. A legegyszerűbb esetben az atom 

egyetlen módus egyetlen fotonjával hatott kölcsön, majd megengedtük, hogy az adott módusban több foton is 

legyen. Végezetül több módust is feltételeztünk, hiszen háromdimenziós üregben több ν frekvenciájú módus 

lehet. Valamennyi esetben tehát közös sajátság a kölcsönható fény monokromatikus tulajdonsága volt. Az 

eddigiekben kimunkált eredmények ténylegesen elegendőek a lézerműködés megértéséhez, lévén, hogy a 

lézerrezonátorban a sugárzási tér monokromatikus, illetve ezzel összefüggésben maga a lézerfény is az. 

Általános esetben viszont megengedjük, hogy a V térfogatú üregben az atomot többszínű fény vegye körül, 

amelynek spektrális energiasűrűsége . Ekkor az atommal kölcsönható 

fotonok száma nem egyszerűen az adott ν frekvenciájú módusban levő n darab foton, amint azt egyszerűen 

felírtuk a (4-17) és (4-19) összefüggésben. Az átlagos fotonszám n és n + dn sávban 

4.51. egyenlet - (4E-1) 
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A fotonok mindegyike (c/V) s(n) valószínűségi sűrűséggel indukál átmenetet (4-16), (4-18). Az abszorpció vagy 

az indukált emisszió teljes valószínűsége 

4.52. egyenlet - (4E-2) 

 

A fény szélessávú, így r(n) lassan változik az éles maximummal bíró s(n)-hoz képest, ezért r(n)/nhelyettesíthető 

r(v0)/v0 -lal (v0 az átmenet középponti frekvenciája): 

 

amely, felhasználva (4-44)-et, 

4.53. egyenlet - (4E-3) 

 

alakba írható, ahol l = c/v0 a hullámhossz a közegben n0 frekvencián. 

A kérdés megközelítése hasonló ahhoz, amelyet a sokmódusú spontán emisszió esetében alkalmaztunk a 

valószínűségsűrűség kiszámítására, ami a Psp = M(v0)cS eredményhez vezetett. Értelmezve a módusonkénti 

átlagos fotonszámot a középponti frekvencia körüli keskeny sávban, mint 

4.54. egyenlet - (4E-4) 

 

arra az 

4.55. egyenlet - (4E-5) 

 

kifejezést kapjuk. Ezzel (4E-3) felírható a 

4.56. egyenlet - (4E-6) 

 

szokásos alakban, ami viszont a  kapcsolathoz vezet. Az indukált emisszió valószínűség-sűrűsége -

szor nagyobb, mint a spontán emisszióé, mert minden módus átlagosan  fotont tartalmaz. 

5.2. Einstein-féle A-, B- és C-együtthatók 

Ezeket a mennyiségeket Einstein értelmezte 1915-ben, amikor a fekete test és az elektromágneses hullámok 

közötti egyensúlyt vizsgálta. Ismeretes, hogy a fekete test modell, amelynek segítségével a hőmérsékleti 

sugárzók által adott hőmérsékleten kibocsátott elektromágneses sugárzás (sugárzóképesség a test egységnyi 

felülete által egységnyi idő alatt a teljes térbe kisugárzott energiának a λ és a λ + dλ hullámhossztartományba eső 

része) spektrális összetétele vizsgálható. Figyelmét az anyagot alkotó atomok között lejátszódó elemi sugárzási 

folyamatokra összpontosította, ennélfogva eredményei hozzájárultak a fény-anyag kölcsönhatás sajátságainak 
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mélyebb megértéséhez. Megközelítésében az indukált emisszió feltételezése volt a kifejezetten új elem, ezért az 

eredmények új megvilágításba kerültek a lézerek megjelenésének időszakában. 

Einstein nem ismerte a (4E-3) összefüggést. Gondolatmenetét Planck feltevésére alapozta (a Planck-féle 

kvantumhipotézis [1900. december 14.] lényege: az anyag sugárzás szempontjából olyan harmonikus 

oszcillátorok halmaza, amelyek kizárólag jól meghatározott hν adagokban, vagy ezeknek egészszámú 

többszöröseiben képesek energiacserére). 

Együtthatói a három elemi sugárzási folyamat valószínűségére jellemző mennyiségek. Származtatásukat itt nem 

ismertetjük, hiszen az előző pontokban kimunkáltuk a spontán emisszió és a két indukált folyamat 

valószínűségsűrűségét jellemző mennyiségeket (4-43), illetve (4E-3). Ezek alapján egyszerűen azonosítjuk az 

együtthatókat. 

A spontán emisszió bekövetkezésének valószínűségsűrűsége az A együttható, amely egyszerűen az állapot 

természetes élettartamának a reciproka (4-43). Az (indukált) abszorpció bekövetkezésének a 

valószínűségsűrűsége arányos az elektromágneses erőtér energiasűrűségével, a B arányossági tényező a 

folyamat együtthatója. Az indukált emisszió ugyancsak az elektromágneses erőtér energiasűrűségével arányos, 

valószínűségsűrűségét Einstein C arányossági tényezővel jellemezte. Láttuk, hogy a két indukált folyamat 

valószínűségsűrűsége egyenlő, így B = C. 

Einstein két összefüggést származtatott (az előző pontok jelöléseivel) 

4.57. egyenlet - (4E-6) 

 

4.58. egyenlet - (4E-7) 

 

Mi ennek és fenti eredményeinknek a birtokában felírjuk az Einstein-együtthatókat: 

4.59. egyenlet - (4E-8) 

 

4.60. egyenlet - (4E-9) 

 

Ezekből 

4.61. egyenlet - (4E-10) 

 

A (4E-10) összefüggés az indukált és a spontán átmenetek arányát adja meg. Míg a spontán emisszió 

gyakorisága gerjesztett állapotban levő atom esetén állandó, addig szélessávú fény esetében az indukált emisszió 

Br(n) valószínűségsűrűsége a fény spektrális energiasűrűségével arányos. 

Másrészt, a B/A arány szerint az indukált emisszió viszonylagos bekövetkezése a hullámhossz harmadik 

hatványával arányos: lézelést (fényerősítést indukált sugárzás révén) messze könnyebb megvalósítani hosszabb 

hullámhosszon (látható fény tartománya – röntgensugárzás tartománya). 

6. Összefoglalás 
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Fémekből fény hatására elektronok lépnek ki. A fénykvantum, a foton energiája részben a fém kilépési 

munkájának kiegyenlítésére fordítódik. A fölös részt a fotoelektron mozgási energiaként viszi magával. A 

mennyiségi összefüggés: 

4.62. egyenlet - (4-4) 

 

A foton energiája 

4.63. egyenlet - (4-5) 

 

n fotont tartalmazó módus energiája 

4.64. egyenlet - (4-6) 

 

Annak a valószínűsége, hogy fotont az r pont környezetében találjunk, arányos a fényintenzitással az adott 

pontban. 

A foton lendülete 

4.65. egyenlet - (4-7) 

 

4.66. egyenlet - (4-8) 

 

Az atomok energiaszintjei elektron-mag és elektron-elektron kölcsönhatásból származnak. Molekulákból álló 

rendszer energiaszintjeit a magok és más elektronokkal kölcsönhatásban álló elektronok potenciális energiája, 

továbbá a molekulák rezgési és forgási energiái határozzák meg. Kristályképződéskor a független atom 

legfelső energiaszintjei a kölcsönhatás mint perturbáció révén felhasadnak egymáshoz közeli szintek 

rendszerére; ezek alkotják a megengedett, illetve tiltott sávokat. A legfelső, részben betöltött a vezetési sáv, 

alatta helyezkedik el a vegyérték sáv. A két sávot az Egenergiarés választja el egymástól. 

H-atom energiaszintjei az atommag és az elektron közötti Coulomb-kölcsönhatás révén alakulnak ki. A 

(végtelen) számú, egymástól elkülönült energiaszintek energiája 

4.67. egyenlet - (4-9) 

 

Kétatomos molekula energiaszintjei a kvantummechanikai harmonikus oszcillátor megengedett energiaértékei: 

4.68. egyenlet - (4-10) 

 

A szén-dioxid-molekula három független rezgést végezhet: szimmetrikus és aszimmetrikus feszítő, továbbá 

hajlító rezgést. A megengedett energiaértékeket három kvantumszám határozza meg. 

Rubinkristályban mind önálló energiaszintek, mind energiasávok kialakulnak. Gerjesztése szélessávú. A 

gerjesztett sávok gyorsan elbomlanak alacsonyabb szintre; ez a felső lézerszint. 
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Félvezetőkben a megengedett energiaszintek egymáshoz közel vannak, amelyek sávokat alkotnak. Elektromos 

árammal gerjeszthetők. Félvezetők optikai tulajdonságainak forrása a fotonok és az elektronok, illetve lyukak 

közötti kölcsönhatás. 

Elemi sugárzási folyamatok 

Spontán emisszió 

Annak a valószínűségsűrűsége, hogy V térfogatú üregben a felső energiaszinten levő atom spontán sugároz 

előre megadott frekvenciájú módusba 

4.69. egyenlet - (4-12) 

 

A spontán sugárzás teljes valószínűségsűrűsége bármely rendelkezésre álló módusba 

4.70. egyenlet - (4-44) 

 

Indukált emisszió és abszorpció 

Ha sugárzási módus n fotont tartalmaz, annak a valószínűség-sűrűsége, hogy a V térfogatú üregben a felső 

energiaszinten levő atom fotont sugároz a módusba 

4.71. egyenlet - (4-19) 

 

Ha az atom az alsó energiaszinten van, az abszorpció valószínűségsűrűsége ugyancsak (4-19). 

Ha az atom nem üregben van, hanem azt n frekvenciájú monokromatikus fény sugározza be, amelynek átlagos 

fotonáram-sűrűsége F, az indukált emisszió (az atom a felső energiaszinten van) vagy az abszorpció (az atom az 

alsó energiaszinten van) valószínűségsűrűsége 

4.72. egyenlet - (4-50) 

 

Atomi átmenetet v 0 rezonanciafrekvenciája, tsp spontán élettartama és g(n) vonalalak-függvénye jellemez, 

amelynek vonalszélessége Dn. Az átmeneti hatáskeresztmetszet 

4.73. egyenlet - (4-46) 

 

Az 

4.74. egyenlet - (4-21) 
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átmeneti erősség, mint az atom és a sugárzási tér kölcsönhatásának mértéke, a különböző frekvenciájú 

fotonokkal való kölcsönhatás relatív nagyságát tükrözi. A folyamatot a g(n) = s(n)/S egységnyi területű normált 

függvénnyel [Hz−1] jellemezzük, amelynek neve vonalalak függvény: 

4.75. egyenlet - (4-23) 

 

A vonalalak-függvény az elemi sugárzót ért hatások következtében kiszélesedik; megkülönböztetünk homogén- 

és inhomogén kiszélesedést. 

7. További kiegészítő információk a modulhoz 

A modul célja 

A fény és az anyag kölcsönhatását elterjedten részecskeképben szokás tárgyalni: a mikrovilág kettős természetét 

alapul véve a fényt fotonok áramának, az anyagot pedig a legegyszerűbben atomok halmazának tekintik. Ennek 

megfelelően kezdeti cél a foton mibenlétének a bemutatása, és ennek birtokában a foton és az atomi elektronok 

kölcsönhatása révén értelmezett elemi sugárzási folyamatok törvényszerűségeinek taglalása. Az átmenetek mint 

a lézerműködés elemi sugárzási folyamatai energiaszintek között valósulnak meg; ezek sokszínűségének az 

érzékeltetése végett elemezzük az egyes szinthalmazok sajátságait. Célszerűnek tűnik olyan mennyiségek 

értelmezése, amelyek egyértelműen jellemzik a sugárzó anyag és a kibocsátott fény sajátságait, az utóbbinak 

elsősorban spektrális tulajdonságát. 

A modul tartalma 

A fény hullámtermészete évszázadokon keresztül elfogadott álláspont volt, és csak a XX. sz. elején vált 

kisérletileg is bizonyított ténnyé a fénykvantum, a foton létezése. Az első kérdéskör a fotoelektromos hatással, a 

foton tulajdonságinak a bemutatásával foglalkozik. Sugárzó anyag energiaszintjei az anyagszerkezettől 

közvetlenül függenek; juk a magányos atom, kétatomos molekula, szén-dioxid-molekula, festékmolekula, 

szilárdtest és ezen belül félvezető sugárzó energiaszintjeit mint a lézerműködés szempontjából fontos elemeket. 

Fotonok és atomok kölcsönhatása révén ismerhetők meg az elemi sugárzási folyamatok, ezek mennyiségi 

jellemzői. Nyilvánvalóvá válik az indukált folyamatok meghatározó szerepe koherens sugárzás létrehozásában. 

Az energiaszintek közötti átmenetek nem egyforma valószínűséggel, nem egyforma sebességgel, nem egyforma 

határozottsággal mennek végbe. Ezeknek összefoglaló jellemzésére bevezetjük az átmenet erősségének, és ezzel 

összefüggésben a vonalalak-függvénynek a fogalmát. A vonalalak-függvény értéke legnagyobb az átmenet 

rezonanciafrekvenciáján, és e középponti frekvencia két oldalán szimmetrikusan adott szélességű 

frekvenciasávra terjed ki rohamosan csökkenő értékkel. Különös figyelmet kap a tárgyalásban a függvény 

félérték-szélessége, amely az átmenetre jellemző természetes vonalszélesség. A sugárzási folyamatban a 

vonalalak-függvény nem őrzi meg természetes szélességét, kiszélesedik. Megismerjük, hogy e kiszélesedés 

különböző természetű lehet; így ismertetjük a homogén és inhomogén kiszélesedés kérdését. 

Esettanulmányok. A fény-anyag kölcsönhatásban alapesetként monokromatikus fény és anyag kölcsönhatását 

tekintjük át; ebben a képben hatékonyan kimunkálhatók a lézerműködés szempontjából fontos összefüggések 

elfogadott alakjai. Általánosan meg kell engednünk azonban, hogy a sugárzó atomot többmódusú, többszínű 

fény veszi körül. Tanulságos megvizsgálni, hogy ebben az esetben hogy módosul az egyik legfontosabb 

mennyiség, az indukált folyamatok valószínűségsűrűségét megadó kifejezés. Az első esettanulmány ezzel a 

kérdéssel foglalkozik. 

A második esettanulmány az Einstein-féle együtthatók szerepét elemzi a fény-anyag kölcsönhatásban. 
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D. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

foton: ν frekvenciájú fényhullám hν energiájú részecskéje (energiaadag) 

energiaszint: adott energiájú állapot 

energiasáv: szilárdtestekben az atomi energiaszintek kiszélesedése révén kialakuló, majdnem folytonos 

szintrendszer 

vezetési sáv: üres vagy részben betöltött legfelső energiasáv 

vegyértéksáv: a vezetési sáv alatti betöltött energiasáv 

energiarés: a vezetési és a vegyértéksáv közötti tiltott energiatartomány 

spontán emisszió: gerjesztett szint külső hatás nélküli elbomlásának elemi sugárzási folyamata (pl. gerjesztett 

atomban felső energiaszintről alacsonyabbra megy át elektron, és közben az atom sugároz) 

indukált emisszió: gerjesztett szint külső hatás melletti elbomlásának elemi sugárzási folyamata (pl. gerjesztett 

atomban az elektron felső energiaszintről külső sugárzási tér fotonjának a hatására megy át alacsonyabb 

energiaszintre, és közben az atom ugyanolyan sajátságú, „hasonmás” fotont sugároz) 

abszorpció: elnyelt fénykvantum hatására magasabb energiaszint gerjesztődik (pl. elnyelt foton hatására az 

atomi elektron magasabb energiaszintre megy át) 

valószínűségsűrűség: (itt) az elemi sugárzási folyamat sebessége; az időegység alatt bekövetkező eseményszám 

hatáskeresztmetszet: atomhoz rendelhető hatásos felület: a rajta egységnyi idő alatt áthaladó fotonok száma adja 

meg az elemi sugárzási folyamat valószínűségsűrűségét 

vonalalak-függvény: a hatáskeresztmetszettel arányos normált függvény, amelynek maximuma az átmenet 

erősségét, félérték-szélessége pedig a sugárzás spektrális sajátságát jellemzi 

spontán időtartam: az atomi átmenet (magasabb-alacsonyabb) időállandója 

homogén kiszélesedés: a szélesedést előidéző hatások valamennyi elemi sugárzóra azonosak 

inhomogén kiszélesedés: a szélesedést kiváltó okok elemi sugárzóként különbözőek 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 
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Dr. Csillag László, Dr. Kroó Norbert, A lézerek titkai, Kozmosz könyvek, 1987. 

Bevezetés a modern optikába, III. kötet. Péter, Richter. Műegyetemi Kiadó. 1988. 

Fotonika optikai alapjai, I. kötet. Zoltán, Füzessy. Műegyetemi Kiadó. 1997. 

B. E. A. Saleh, M.C. Teich, Fundamentals of Photonics. John, Wiley. New York. 1991. 

A lézerek titkai. László, Dr. Csillag és Norbert, Dr. Kroó. Kozmosz könyvek. 1987. 

Félvezető lézerek. Ödön, Lendvay. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1985. 

Szilárdtestek elektromos tulajdonságai. L., Solymar és D., Walsh. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 1972. 

Fundamentals of Light Sources and Lasers. Mark, Csele. John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 

2004. 
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5. fejezet - Koherens optikai erősítés 

1. Koherens optikai erősítő 

1.1. Az erősítés feltételei 

Az erősítő növeli a hullám amplitúdóját, míg fázisát változatlanul hagyja (esetleg adott mértékben eltolja). A 

koherens erősítés alapja a sugárzás erősítése indukált emisszió révén. Hőmérsékleti egyensúlyban levő közegben 

a sugárzás elnyelődik (intenzitása a távolággal csökken). Ennek közvetlen oka, hogy az energiaszintek 

betöltöttsége Boltzmann-eloszlást követ. Az alacsonyabb energiaszintektől a magasabbak felé haladva a szintek 

betöltöttsége exponenciálisan csökken. 

Tekintsük azonos atomok (molekulák) nagyszámú halmazát. Az atomok megengedett (diszkrét) energiával 

rendelkeznek. Energiájuk szerint csoportosíthatók. Az energiaértékek szinteket alkotnak. Az alsóbb 

energiaszintek betöltöttsége – a megfelelő energiával rendelkező (pl. atomok) száma – jóval nagyobb, mint a 

felsőbb szinteké. Hőmérsékleti egyensúlyban T hőmérsékleten annak a valószínűsége, hogy tetszőleges atom az 

Em szinten van a 

5.1. egyenlet - (5-1) 

 

Boltzmann-eloszlás adja meg, ahol kb a Boltzmann-állandó. Megengedett atomi szinteket és betöltöttségüket az 

5.1.1.1. ábra tünteti fel hőmérsékleti egyensúlyban levő rendszer esetén. 

 

5.1.1.1. ábra 

a. Hőmérsékleti egyensúlyban levő rendszerben a szintek betöltöttsége exponenciálisan csökken 

b. Fordított betöltöttség a 2 és 1 szint között 

c. Fordított betöltöttség az 1 és 0 szint között 

Nagyszámú atom esetén, ha az E1 energiával rendelkező atomok száma N1, az E2 értékkel rendelkezőké pedig N2, 

a szintek betöltöttségének az arányát (5-1) alapján az 

5.2. egyenlet - (5-2) 

 

összefüggés határozza meg. Látható, hogy az eloszlás a hőmérséklet függvénye. A hőmérséklet emelkedésével a 

magasabb energiaszintek egyre inkább benépesülnek. Az eloszlás jellege azonban egyensúlyban nem változik: 

adott szint betöltöttsége mindig nagyobb, mint a fölötte levőké az exponenciális jelleg megőrzése mellett. 

Hőmérsékleti egyensúlyban levő rendszerben a rajta áthaladó sugárzás tehát nem erősödhet. 
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A sugárzás erősítésének alapvető feltétele olyan állapot elérése, hogy magasabb energianívókon viszonylag sok 

atom legyen (jelentősen több, mint az alacsonyabbakon). Ekkor a rendszer – nevezzük lézeranyagnak – nincs 

hőmérsékleti egyensúlyban, és a szintek betöltöttsége értelemszerűen nem Boltzmann-eloszlást követ. Ilyen 

fordított betöltöttség, populációinverzió megvalósításához teljesítményforrás szükséges, ami hatékonyan 

gerjeszti, pumpálja az alapállapotú atomokat (5.1.1.2. ábra). 

 

5.1.1.2. ábra 

Az 5.1.1.1.b. és c. ábrákon feltüntetett fordított betöltöttségeket a következő módon érhetjük el. Az atomokat 

olyan intenzív energiaárammal pumpáljuk, amelynek frekvenciája ν = (E2 – E0)/h; ez kiegyenlíti a két állapot 

betöltöttségét (N2 = N0). Ezt követően vagy a 2 és 1 állapotok, vagy az 1 és 0 állapotok betöltöttségében inverzió 

jön létre. Hogy melyik eset következik be, az az 1-es és a 2-es állapot viszonylagos élettartamától függ. 

Ideális és valóságos (optikai vagy elektronikus) erősítő sajátságait mutatja be az 5.1.1.3. ábra. Az ideális erősítő 

megnöveli a belépő jel amplitúdóját; a sokszorozó tényező az erősítő hozama. Szinusz alakú bemeneti jel esetén 

a kimenet is szinusz alakú, amelynek frekvenciája változatlan, viszont amplitúdója a bemenőnek többszöröse. 

Ideális erősítő hozama frekvenciafüggetlen az erősítő spektrális sávszélességén belül. Az erősítő a bemeneti jel 

fázisát eltolhatja; a fázistolás a frekvenciával arányosan változik (5.1.1.3.a. ábra) 

Valóságos koherens erősítő hozama és fázistolása frekvenciafüggő, amit a b. ábra szemléltet. A hozam és a 

fázistolás együttesen alkotják az erősítő átviteli függvényét (kimenet-bemenet aránya). Ha a bemeneti jel 

amplitúdója eléri, illetve meghaladja az erősítő sajátságai által meghatározott értéket, az erősítő telítődik, ami az 

erősítő nemlineáris viselkedését vonja maga után. A telítődés harmonikus összetevők megjelenéséhez vezet a 

kimeneti jelben, amennyiben az erősítő sávszélessége elegendően nagy azok átviteléhez. A valóságos erősítők 

működése ezeken kívül zajjal terhelt, azaz a pozitív folyamatok mellett nemkívánatos hatások is fellépnek. 
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5.1.1.3. ábra 

a. Az ideális erősítő lineáris. Növeli a jel amplitúdóját (ha frekvenciája az erősítő sávszélességén belül van) a 

hozamegyüttható arányában, esetleg lineáris frekvenciatolással. 

b. A valóságos erősítő hozama és fázistolása rendszerint frekvenciafüggő. Nagy bemeneti jelnél a kimeneti 

telítődik; az erősítő nemlineárisan viselkedik. 

Az erősítők jellemzői: 

• hozam (az erősítésnek mint folyamatnak az eredménye), 

• sávszélesség, 

• fázistolás, 

• teljesítményforrás, 

• nemlinearitás és hozamtelítődés, 

• zaj 

Fenti jellemzőket z irányban terjedő monokromatikus fényhullám alapján vizsgáljuk, amelynek frekvenciája n, 

elektromos erőtere Re {E(z) exp (j2pnt)} intenzitása I(z) = | E(z) |2; fotonáram-sűrűségeF (z) =I(z)/hv. 

Az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy a fényhullám atomos közeggel hat kölcsön. Feltesszük továbbá, 

hogy a közeg atomjai rendelkeznek két olyan energiaszinttel, amelyek közötti energiakülönbség közel egyezik a 

foton hn energiájával. A fotonok kölcsönhatnak a kétnívós (ÍN1, N2) atomok rendszerével. Ni az atomok száma 

térfogategységenként. A fény erősödik, a folyamat hozamegyütthatója g (z) (hosszegységenként). Az erősítés 

során j (z) fázistolás lép fel (hosszegységenként). Közvetlen célunk g (z) és j (z) meghatározása. Pozitív g (z) 

erősítésnek, negatív g (z) gyengítésnek felel meg. 

1.2. Erősítőhozam 

Mint megismertük, háromféle foton-atom kölcsönhatás lehetséges (l. 4.4.1. pont). Foton abszorpciója az 

anyagban terjedő sugárzás gyengítéséhez, az indukált emisszió erősítéshez vezet, míg a spontán emisszió, 

amelynek során a gerjesztett állapotban levő atom más foton jelenlététől függetlenül fotont sugároz, képezi az 

erősítő alapvető zajforrását. 



 Koherens optikai erősítés  

 121  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az indukált folyamatok valószínűségsűrűsége (4-49) és (4-45) szerint 

5.3. egyenlet - (5-3) 

 

ahol s(n) az átmeneti hatáskeresztmetszet n frekvencián, g(n) a normált vonalalak-függvény, tsp a spontán 

időtartam és l a fény hullámhossza a közegben. Az elnyelt fotonok átlagos száma (az idő- és térfogategységként 

elnyelt fotonok száma) legyen N1 Wi. Hasonlóan, az indukált emisszió révén keletkezett hasonmás fotonok 

átlagos száma N2 Wi. 

Így időegység alatt a térfogat egységenkénti hozam NWi, ahol N = N2 – N2 a betöltöttségsűrűség-különbség 

[db/(m3s)], amelyet kényelmi okokból egyszerűen betöltöttségkülönbségnek szokás nevezni. Ha N > 0, a 

fordított betöltöttség, idegen szóval inverz populáció esete áll fenn. Ekkor a közeg erősítőként működik. Ha N 

< 0, a közeg gyengítőként viselkedik: a fotonáram-sűrűség csökken. Az N = 0 érték az átlátszó közeg esete. 

Feltételezésünk szerint a belépő foton z irányban terjed, ugyanez lesz a haladási iránya az indukált fotonénak is 

(5.1.2.1. ábra). Külső pumpálás révén fordított betöltöttség jön létre, amely z-vel növekvő fotonáram-sűrűséghez 

vezet. A kisugárzott fotonok indukált emissziók sorozatát váltják ki, így a növekmény minden z helyen arányos 

az adott helyhez tartozó betöltöttséggel. Eredményként a F(z) fotonáram-sűrűség rohamosan nő. 

 

5.1.2.1. ábra 

A viszonyok mennyiségi tárgyalása érdekében tekintsünk végtelen rövid hengert, amelynek alap- és fedőlapja 

egységnyi területű. Ha F(z) a belépő, F(z) + dF(z) pedig a kilépő fotonáram-sűrűség, dF(z) a henger belsejében 

végbemenő sugárzások eredménye. Az egységnyi felületre, egységnyi időre jutó dF(z) növekmény egyszerűen 

az időegység alatt, térfogategységenként keletkezett fotonok NWi számának és a dz hengermagasság szorzatával 

egyenlő: 

5.4. egyenlet - (5-4) 

 

Az összefüggés (5-3) felhasználásával átírható: 

5.5. egyenlet - (5-5) 

 

alakba, ahol 

5.6. egyenlet - (5-6) 
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A g (n) mennyiség a fotonáram-sűrűség növekménye hosszegységenként, az erősítő hozamegyütthatója. (5-5) 

megoldása exponenciális függvény: 

5.7. egyenlet - (5-7) 

 

A fotonáram-sűrűség tehát exponenciálisan nő. Mivel I(z) = F(z) hn, (5-7) intenzitással is felírható, azaz 

5.8. egyenlet - (5-8) 

 

ahol g (n)-t a közeg hosszegységre jutó intenzitáserősítésének nevezhetjük. 

Az erősítő g (n) hozamegyütthatója arányos az N = N2 – N1 betöltöttségkülönbséggel. Bár az elemzés során 

feltettük, hogy N pozitív, az eredmény N előjelétől függetlenül érvényes. Hőmérsékleti egyensúlyban (fordított 

betöltöttség hiányában) N < 0 és g(z) < 0. A közeg erősítés helyett gyengíti a rajta áthaladó fényhullámot a 

F(z) = F(0) exp [– a(n) z ], 

exponenciális függvénynek megfelelően, ahol a gyengítési tényező . Nyilvánvaló, hogy 

közeg hőmérsékleti egyensúlyban nem működhet lézererősítőként. 

Teljes L hosszra (5.1.2.1. ábra) az erősítő hozama értelmezés szerint a kilépő és belépő fotonáram-sűrűség 

aránya: 

 

és így 

5.9. egyenlet - (5-9) 

 

Megjegyzés: A valóságban az egységnyi hosszra jutó erősítés függ a fluxussűrűségtől, ezért a fluxussűrűség 

differenciálegyenlete nem oldható meg a fenti egyszerűséggel. 

1.3. Erősítő sávszélessége 

A hozamegyüttható frekvenciafüggése közvetlenül a vonalalak-függvény frekvenciafüggésével indokolható: (5-

6) szerint a hozamegyüttható arányos a vonalalak-függvénnyel, azaz g (n) » g(n). Másrészt, g(n)arányos a 

 körüli Dn frekvenciasáv szélességével. 

Fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az erősítő rezonáns eszköz az atomi átmenet vonalalak-függvénye által 

meghatározott rezonanciafrekvenciával és sávszélességgel. Az állítás fizikai tartalma teljességgel érthető, hiszen 

az indukált emisszió és abszorpció atomi átmenetek révén valósul meg. 

A Dn [Hz] vonalszélességhez értelemszerűen Dl [nm] hullámhossz-sávszélesség tartozik: 

5.10. egyenlet - (5-10) 

 

Tehát, ha a vonalalak-függvény frekvenciafüggése Lorentz-típusú, azaz 
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5.11. egyenlet - (5-11) 

 

) 

a hozamegyüttható ugyanúgy Lorentz-típusú lesz, ugyanazzal a sávszélességgel: 

5.12. egyenlet - (5-12) 

 

ahol , a v0 középponti frekvenciához tartozó hozamegyüttható, azaz a maximális erősítés a 

rezonanciafrekvencián (5.1.3.1. ábra) 

 

5.1.3.1. ábra 

1.4. Erősítő fázistolása 

Ha tapasztalati tényként elfogadjuk, hogy a közeg gyengítési együtthatója függ a hullámhossztól, és a 

hozamegyüttható a gyengítési tényező mínusz egyszerese, megállapíthatjuk, hogy az erősítő hozama ugyancsak 

frekvenciafüggő. Az ilyen közegek diszperzióval is rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a κ(ν) szuszceptibilitás-, 

az n(ν) törésmutató és a c(ν) fénysebesség frekvenciafüggő. Mint következmény a lézerközeg fázistolása is 

frekvenciafüggő. Másrészt a megfigyelhető fázistolás kapcsolatban kell, hogy legyen a hozammal; így ez utóbbi 

maga is függeni fog a frekvenciától. 

A diszperzió kapcsán – kitérőként – megjegyezzük, hogy a fényimpulzus terjedése során diszperzív közegben 

kiszélesedik, aminek különös jelentősége van adatátvitelnél és rövid impulzusú lézerek működésenél. 

Fényimpulzus terjedésekor fellépő diszperziót jellemzik a dn/dl0 és a  deriváltak. Ha dn/dl0 = 0 és 

, akkor az impulzus c/n sebességgel terjed és nincs kiszélesedés. Ha dn/dl0 ¹ 0 és , egy 

szabad térben l0 hullámhosszú fényimpulzus u = c0/Ncsoportsebességgel terjed, ahol N = n −l0 dn/dl0 a csoport-

törésmutató. Ha dn/dl0 ¹ 0 és , akkor az impulzus u csoportsebességgel terjed és kiszélesedik. A 

csoport-törésmutató hullámhosszfüggése azt eredményezi, hogy a fényimpulzus hosszegységenként çDlçΔλ 



 Koherens optikai erősítés  

 124  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

másodpercnyit szélesedik, ahol Δλ a fényimpulzus spektrális szélessége, és  a diszperziós 

együttható. 

Visszatérve a bennünket most érdeklő kérdésre, az erősítő fázistolását az anyag és a fény kölcsönhatásával 

értelmezzük az elektromos erőtér tényleges szerepeltetésével az alábbiak szerint: 

Az erősítőben terjedő fény intenzitása (5-8) szerint I(z) = I(0) exp [g(n) z], másrészt a vonatkozó elektromos 

térerősség eleget tesz az alábbi összefüggésnek: 

5.13. egyenlet - (5-13) 

 

ahol j(n) a frekvenciafüggő fázis. A térerősség z +Dz távolságban 

5.14. egyenlet - (5-2) 

 

ahol az exponenciális függvény Taylor-sorfejtésével, illetve -közelítésével éltünk. Az elektromos térerősség DE 

= E(z + Dz) − E(z) növekménye kielégíti az alábbi egyenletet: 

5.15. egyenlet - (5-14) 

 

Ezt a növekményes erősítőt lineáris rendszernek tekinthetjük, amelynek bemenete E(z) és kimenete ΔE(z)/Δz, 

továbbá átviteli függvénye (5-14) alapján 

5.16. egyenlet - (5-15) 

 

Tényleges fizikai rendszer esetén a komplex átviteli függvény valós és képzetes része nem független egymástól. 

Más szóval, az erősítő fázistolását a hozamegyüttható is befolyásolja. Közöttük a Hilbert-transzformáció teremt 

kapcsolatot. Ennek bizonyítása meghaladja jelen tananyag kereteit. Megjegyezhető azonban, hogy a 

számításokat rezonáns közegre mint egyszerűbb esetre szokás elvégezni, amikor is a közegben lejátszódó 

folyamatokat kényszerrezgést végző csillapított lineáris oszcillátorral modellezik. Az oszcillátor 

mozgásegyenlete 

5.17. egyenlet - (5-16) 

 

ahol w0 a sajátkör-frekvencia; s a csillapító hatás mértéke, továbbá f2(t) az alkalmazott f1(t) erő hatására létrejövő 

elmozdulás. 

Az erősítő által okozott fázistolásra egyszerű példaként tekintsünk Lorentz-vonalak függvényt, amelynek 

félérték-szélessége Δν « v0 és amelynél a hozamegyüttható az (5-12) kifejezésnek megfelelő függvény: 

5.18. egyenlet - (5-17) 
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Lorentz-hozamegyütthatót és fázistolás-együtthatót mutat be az 5.1.4.1. ábra a frekvencia függvényében. 

Rezonancia esetén a hozamegyüttható a lehető legnagyobb értékét veszi fel; ekkor a fázistolás zérus. A 

fázistolás a rezonanciafrekvenciánál kisebb frekvenciákon negatív, v0-nál nagyobb frekvenciákon pozitív. 

 

5.1.4.1. ábra 

1.5. Erősítő teljesítményforrása 

Annak érdekében, hogy a közegben létrehozzunk, illetve kellő ideig fenntartsunk fordított betöltöttséget, az 

anyag aktív centrumait (energiaszinteken levő részecskék, pl. atomi elektronok) valamilyen módon gerjesszük. 

Mondjuk külső teljesítményforrás gerjeszti az atomi elektronokat, aminek eredményeként azok alacsonyabb 

energiaszintről magasabbra kerülnek. Ahhoz, hogy az anyag erősítésként működhessen, szükséges, hogy a 

pumpálás eredményeként N = N1 – N2 > 0 fordított betöltöttség jöjjön létre. A pumpálás folyamatába gyakran 

bevonódnak a lényegi szinteken kívül mások is. Sokszor az atom pumpálása az 1-es szintről a 2-es szintre 

hatékonyabban megvalósítható „kerülő” úton: az 1-es szintről közvetlenül a 3-asra gerjesztjük, majd természetes 

folyamat eredményeként kerül át az atom a 2-es szintre, a 3-as szint elbomlása révén. 

Optikai pumpálás során az anyag fényt nyel el. Sajátságosan megválasztott spektrumú besugárzással kiválasztott 

szintek gerjeszthetők hatékonyan, ami a felső lézerszint magas betöltöttségét eredményezi. Az optikai pumpálás 

megvalósítható mind koherens, mind inkoherens fénnyel. Koherens pumpálásra lézert, inkoherensre rendszerint 

villanólámpát használnak. 

Elektromos pumpálás. Szabad elektronok rugalmatlan ütközésekor az elektron mozgási energiájának egy része 

az aktív centrumoknak adódik át. A gerjesztő szabad elektronok önálló gázkisülésben keletkeznek; 

gyorsításukról a kisülés elektromos erőtere gondoskodik; vagy ionizáló sugárzás révén jönnek létre, és gyorsító 

hatást külső elektromos erőtér fejt ki. 

Rezonáns pumpálás. A gerjesztett atomok vagy molekulák és az aktív centrumok közötti rugalmatlan ütközés 

során energia adódik át az aktív centrumoknak. 

Vegyi pumpálás. Az energiaszintek sajátságosan kiválasztott exotermikus (hőtermelő) reakciók révén 

gerjesztődnek. 

Termikus pumpáláskor az aktív anyag energiaszintjei a bevezetett hőenergia hatására gerjesztődnek. 
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Az 5.1.1.1. ábrához fűzött magyarázatban már szó volt arról, hogy a fordított betöltöttség kialakításának csak az 

egyik oldala a gerjesztett energiaszintek létrehozása pumpálással. Az, hogy melyik két szint között valósul meg 

inverzió, az a szintek elnéptelenedésének, bomlásának a sebességétől is függ. A jelentősebb bomlási folyamatok 

az alábbiak: 

Sugárzásos bomlás. Módja a spontán emisszió az energiaszintek között. Az átmenetekre vonatkozó kiválasztási 

szabályok (megengedett, tiltott átmenetek) következtében jellemzően szelektív folyamat. 

Rugalmatlan ütközés szabad elektronokkal. Az ütközés révén a szabad elektronok mozgási energiája megnő. A 

folyamatra nem vonatkozik kiválasztási szabály. 

Rugalmatlan ütközés külső elektronokkal vagy molekulákkal. A gerjesztett aktív centrumok rugalmatlan 

ütközésben adják át energiájukat az atomoknak (molekuláknak). Az energiaátadásnak két változata van: 

rezonáns és gáz-kinetikai folyamat. Az első során kitüntetett atomi vagy molekuláris szint gerjesztődik; ez a 

folyamat tehát erősen szelektív. A második esetben az atom vagy a molekula mozgási energiája nő meg. 

Speciális esetnek tekinthető az a folyamat, amikor az aktív centrumok a lézeranyagot tartalmazó edény falával 

ütköznek. 

Az energiaszint elnéptelenítése gáz halmazállapotú lézeranyag adiabatikus tágításával. A gerjesztett aktív 

centrumok energiája a gyorsan táguló gáz részecskéinek a mozgási energiájává alakul. A folyamat túlnyomóan 

az alsó lézerszint elnéptelenítése révén erősen szelektív. 

Vegyi bomlás. Alkalmasan megválasztott kémiai reakciók miatt erősen szelektív. 

Gerjesztett energia átalakulása a közeg kollektív mozgási energiájává. Ez nevezetesen az energia átadását 

jelenti fotonoknak, aminek következtében a kristályrács atomjainak a rezgési energiája nő meg. 

Megjegyzendő, hogy a gerjesztési és a bomlási folyamatok fenti felsorolása korántsem teljes. Feltűnhet, hogy a 

megnevezett átmenetek túlnyomó többségükben sugárzásmentes folyamatok. Továbbmenve, a 

betöltöttségnövelő és azt csökkentő (bomlási) folyamatoknak ez a csoportosítása bizonyos önkényt tartalmaz: a 

bomlási folyamat „címzettje” valamelyik alsó szint, így e szint szempontjából a bomlási folyamat 

betöltöttségnövelő átmenet. 

Lézerek működése szempontjából két szint kitüntetett: a felső és alsó lézerszint. Ezért a továbbiakban e két szint 

betöltöttségét és a közöttük megvalósuló átmeneteket vizsgáljuk. Legyen N1 és N2 a két szintnek megfelelő 

energiával rendelkező atomok száma térfogategységenként (mint korábban). Kérdés: hogyan, mi által, mekkora 

sebességgel változik e szintek betöltöttsége? A betöltési sűrűség változásának sebességét leíró egyenletek az ún. 

sebességegyenletek. 

2. Energiaszintek betöltöttsége és dinamikája 

2.1. Sebességegyenletek 

Tekintsük az 5.2.1.1.a. ábrán látható energiaszint-diagramot! Figyelmünket az 1-es és 2-es szintre 

összpontosítjuk, amelyeknek összélettartama megfelelően t1 és t2. A 2-es szint élettartama két részből áll: t21 

bomlási idő az 1-es szintre és t20 a 2-es szint bomlásával kapcsolatos idő valamennyi többi szintre. Amennyiben 

megengedünk különböző bomlási módozatokat, röviden bomlási módusokat, a teljes átmeneti sebesség a 

részfolyamatok átmeneti sebességének összege lesz. Miután a sebesség fordítva arányos a szintek bomlási 

idejével, ezért az eredő sebességet a bomlási idők reciprokának az összege adja. Több bomlási módus létezése 

megrövidíti a szint élettartamát: a bomlási folyamat gyorsabb. Fentiekkel összhangban 

5.19. egyenlet - (5-18) 

 

A 2®1 átmenet általában kéttípusú bomlást jelent: a sugárzási összetevő mellett sugárzásmentes átmenetet is 

feltételezünk (ilyen például az atom ütközése az edény falával, aminek eredménye az adott szint 

elnéptelenedése). Végül is t21 a tsp spontán sugárzás és tsm a sugárzásmentes átmenet időállandójának összege: 
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5.20. egyenlet - (5-19) 

 

 

5.2.1.1. ábra 

a. Az 1-es és 2-es energiaszint és bomlási idejük. 

b. Az 1-es és 2-es energiaszint és változási sebességük (az energiaszintek távolsága az ábrán ötletszerű). 

Állandósult állapotban az 1-es és 2-es szint előbb-utóbb kiürül. Azonban állandósult állapotban is benépesíthető 

az 1-es és 2-es szint, ha a 2-est és a szint felettieket folyamatosan gerjesztjük (5.2.1.1.b. ábra). A pumpálási 

folyamat sebességének szokásos jelölése 

 

E mennyiségek fizikailag pumpálásisebesség-sűrűséget jelentenek: az adott szintnek megfelelő energiával bíró 

aktív centrumok számának általában külső hatással (5.1.5. pont) kiváltott növekedése (R2) vagy csökkenése (R1) 

térfogategységenként egységnyi idő alatt. Az előbbit pumpálásnak, az utóbbit pedig szivattyúzásnak is nevezik. 

A sebességegyenletek ismertetésekor két esetet különböztetünk meg: a szintek betöltöttségének alakulása olyan 

közegben, amelyben a jelenlevő sugárzás módusai nem rezonálnak a két szint közötti átmenettel; ez rezonáns 

közeg hiánya, a másik az ilyen sajátságú közeg jelenléte. Indukált elnyelésről és sugárzásról az utóbbi 

körülmények között beszélhetünk. Az első esetet röviden erősítő sugárzás nélkülinek, a másodikat erősítő 

sugárzás mellettinek nevezzük. 

Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy milyen sajátságok kísérik a fordított betöltöttség kialakítását e két esetben, 

továbbá, hogy melyek azok a mennyiségek, amelyek tükrözik a folyamat és az eredmény mibenlétét. 

2.1.1. Sebességegyenletek erősítő sugárzás nélkül 

Az 1-es és 2-es szint betöltési sűrűségének pumpálásból/szivattyúzásból és bomlásból adódó változási üteme 

(sebessége) az 5.2.1.2. ábra alapján a következőképpen értelmezhető: pumpálás révén a 2-es szint betöltési 

sűrűsége R2 mértékben nő, az 1-es szinté R1 mértékben csökken. 
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5.2.1.2. ábra 

A 2-es szint bomlását spontán emisszió és sugárzásmentes átmenet (5.2.1.1. ábra), és a többi, alacsonyabb 

szintet érintő átmenet együttesen segíti elő: eredményként a 2-es szint betöltöttsége csökken. Az 1-es szint 

betöltöttségét növeli a 2-es szint ide irányuló bomlása, és csökkenti a szint bomlása az alatta levőkre. Ezek 

alapján felírhatjuk a sebességegyenleteket: 

5.21. egyenlet - (5-20) 

 

5.22. egyenlet - (5-21) 

 

Állandósult állapotban . E feltétel mellett az (5-20) és az (2-21) egyenletekből meghatározható az 

N0= N2 – N1 betöltési különbség: 

5.23. egyenlet - (5-22) 

 

amely a két szint közötti betöltési különbség erősödő sugárzás hiányában állandósult állapotban. 

Látható, hogy N0 az alábbi feltételek mellett lesz nagy: 

nagy R1 és R2, 

nagy t2 (t2-höz azonban tsp is hozzájárul t21-en keresztül; tsp-nek kicsinek kell lennie, hogy a sugárzási átmenet 

sebessége nagy legyen; 

kis t1, miközben . 

A fenti feltételek fizikai okai nyilvánvalóak. A felső nívót hatékonyan kell pumpálni, a bomlását mérsékelni − 

így lesz az kellő mértékben betöltve. Az alsó nívó szivattyúzása gyors kell, hogy legyen: eredményként az 1-es 

szinten levő atomok száma gyorsan csökken. Ideális, ha t21 » tsp « t20 , így t2 = tsp és t1 « tsp. 

Ilyen feltételek mellett az egyensúlyi betöltési sűrűségkülönbségre kapott fenti eredményünk egyszerű 

szerkezetű: 
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5.24. egyenlet - (5-23) 

 

Az 1-es szint szivattyúzása nélkül (R1 = 0), vagy, ha , a feltétel még egyszerűbb alakú: 

5.25. egyenlet - (5-24) 

 

2.1.2. Sebességegyenletek erősítő sugárzással 

A sugárzási tér v0 rezonanciafrekvencia körüli hullámtér; átmenetek 1 « 2 szint között elnyelés és indukált 

sugárzás révén is létrejönnek. A folyamatok jellemzői az 5.2.1.3. ábrán láthatók. 

 

5.2.1.3. ábra 

A v0 rezonanciafrekvencia körüli sugárzási tér jelenléte átmeneteket indukál az 1-es és 2-es szint között, azaz 

indukált elnyelésre és sugárzásra kerül sor. Ezeket a folyamatokat a Wi = Fs(n) valószínűségsűrűség jellemzi az 

(5-3) összefüggés és az 5.2.1.3. ábra szerint. Az atomok N1 és N2 betöltési sűrűségét az 1-es, illetve a 2-es 

szinten három folyamat határozza meg: a szintek bomlása (a bomlás sebessége 1/t1 és 1/t2, amely magában 

foglalja a spontán sugárzás jellemzőjét is), szivattyúzás (–R1) és pumpálás (R2) és végül az indukált elnyelés és 

sugárzás (Wi [1/s] sebességgel) 

A sebességegyenletek most: 

5.26. egyenlet - (5-25) 

 

5.27. egyenlet - (5-26) 

 

A 2 szint betöltöttsége csökken indukált sugárzás révén és nő elnyelés következtében. A spontán sugárzás 

járulékát t211 tartalmazza. 

Állandósult állapotban . A sebességegyenleteket N1, N2 és N = N2 – N1 -re megoldva kapjuk: 

5.28. egyenlet - (5-27) 
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ahol 

5.29. egyenlet - (5-28) 

 

ahol N0 – mint korábban – a betöltési különbség erősítő sugárzás hiányában (5-22), tt a telítési időállandó; tt > 

0, (t2 £ t21). 

Erősítő sugárzás nélkül, amikor tehát Wi = 0, (5-27) szerint N = N0. Miután tt pozitív, állandósult állapotban a 

betöltési különbség abszolút értéke erősítő sugárzás esetén mindig kisebb, mint ugyanaz erősítő sugárzás 

hiányában, azaz |N| £ | N0|. Gyenge sugárzás esetén, ha ttWi « 1, kapjuk az ún. kis-jel közelítést; ekkor N » N0. A 

sugárzás erősödésekor Wi nő, N a sugárzás nélküli N0 kezdeti előjelétől függetlenül a zérushoz tart (5.2.1.4. 

ábra). 

 

5.2.1.4. ábra 

A magyarázat az, hogy Wi nagy értéke esetén az indukált elnyelés és sugárzás meghatározó a kölcsönhatásban, 

és Wi mindkettőre ugyanaz. Nyilvánvaló, hogy még a kifejezetten intenzív sugárzási tér sem képes a negatív 

betöltöttség-különbséget pozitívvá változtatni, és fordítva. Innen a tttelítési időállandó elnevezés. Az 5.2.1.4. 

ábrán látható, hogy Wi = 1/tt-nél N = N0/2. 

3. Gerjesztési modellek 

Az irodalom megkülönböztet két különböző sajátságú pumpálási módot. Annak oka, hogy ezeket kiemelten 

tárgyaljuk, az, hogy a lézererősítők nagy része a gerjesztés és az ezt követő átmenetek szempontjából egyik 

vagy másik csoportba sorolható. Ezek a négy-, illetve háromszintű erősítőmodellek. Alapvető különbség 

közöttük, hogy a háromszintű modellben az alsó lézerszint egyben alapállapot is. 

3.1. Négyszintű gerjesztési modell 
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5.3.1.1. ábra 

Négyszintű modell vázlata az 5.3.1.1. ábrán látható. A korábbi ábrákhoz hasonlóan a szintek jellemzői közül fel 

vannak tüntetve a bomlási időtartamok; viszonylagos értéküket a szintekhez írt szavak érzékeltetik. 

Mint tudjuk, a kölcsönhatások hatékonyságát a folyamat hatáskeresztmetszete szabja meg. Ennek megfelelően a 

különböző energiaszintek különböző sikerrel pumpálhatók. Négyszintű rendszer említésre méltó sajátsága, hogy 

a felső lézerszint fordított betöltöttsége a fölötte levő energiaszint közvetlen pumpálása révén érhető el. 

Egyszerűen szólva, a 2-es szintet a 3-ason keresztül érdemes pumpálni. Gyújtópontban az 1-es és 2-es szint van 

továbbra is. A 3-as szintre t32 « 1 jellemző (mert lézeranyagként ilyet választunk), és mint következmény R » R2: 

3-as pumpálása egyenértékű a 2-esével. Miután az 1-es szint is rövid életű, ilyen rendszerben 1-esről nincs 

elszívás, sem pumpálás: R1 = 0. A jelenlegi körülmények az 5.2.1.3. ábra által szemléltetett viszonyoknak 

felelnek meg: (5-27) és (5-28) R1 = 0 mellett teljesül. 

Ha nincs erősítő sugárzás (Wi = F = 0), az állandósult állapot N0 egyensúlyi betöltöttség-különbségét (5-22) 

szolgáltatja, ismételten R1 = 0 feltétel mellett: 

5.30. egyenlet - (5-29) 

 

Négyszintű rendszerekben a sugárzásmentes összetevő rendszerint elhanyagolható (tsp « tsm) és t20 » tsp » t1. Ekkor 

5.31. egyenlet - (5-30) 

 

5.32. egyenlet - (5-31) 

 

5.33. egyenlet - (5-32) 

 

3.2. Háromszintű gerjesztési modell 

Jellemzői az 5.3.2.1. ábrán láthatók. Sajátsága, hogy az alapállapot alsó lézerszintként szolgál. A 3®2 bomlás 

gyors, a 3®1 lassú, úgyhogy t32 « t31, és a pumpálás eredményeként a felső lézerszint számottevően benépesedik. 
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A 2-es nívó hosszú életű, itt gyűlnek össze az atomok. Az atomokat R sebességgel pumpáljuk az 1-ről a 3-as 

nívóra; 3- -es 

szintet gerjesztjük, azaz R2 = R. 

 

5.3.2.1. ábra 

Az itt nem részletezett számítások az N betöltési sűrűségkülönbségre és a tt telítési időállandóra az alábbi 

összefüggéseket eredményezik: 

5.34. egyenlet - (5-33) 

 

ahol N0 = 2Rt21 – (N1 + N2) és tt = 2t21. Sajátságos esetben, ha a sugárzásmentes bomlás elhanyagolható, azaz tsp « 

tsm, t21 ≈ tsp helyettesítéssel 

5.35. egyenlet - (5-34) 

 

5.36. egyenlet - (5-35) 

 

Megjegyzendő, hogy négyszintes gerjesztési modellnél a telítődési időállandó a mostaninak a fele, azaz t t ≈ tsp 

(5-31). 

4. Erősítés további sajátságai 

4.1. Erősítés telítődése: hozamegyüttható 

Korábban (5.2.1.2. pont) megállapítottuk, hogy az N betöltési sűrűségkülönbség abszolút értéke erősítő sugárzás 

esetén mindig kisebb, mint erősítő sugárzás nélkül. Ez más szóval azt jelenti, hogy az erősítés növekedésével a 

betöltési sűrűségkülönbség csökken (5.2.1.4. ábra): az erősítés telítődik. Vizsgáljuk meg részletesebben a 

folyamatot és jellemzőit! 

Láttuk, hogy a g(n) hozamegyüttható függ az N betöltési különbségtől (5-6), N függ a Wi átmeneti sebességtől 

(5-27), Wi pedig függ a F sugárzási fotonáram-sűrűségtől (5-3). Mindebből következik, hogy az erősítő 

hozamegyütthatója az erősítendő fotonáram-sűrűség függvénye, azaz g(n) = g [n, F(n)]. E kapcsolatok 

együttesen vezetnek a hozamtelítődéshez és az erősítő-nemlinearitásához. Lássuk a kérdés mennyiségi oldalát! 

Behelyettesítve (5-3)-at (5-27)-be, kapjuk: 

5.37. egyenlet - (5-36) 
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ahol 

5.38. egyenlet - (5-37) 

 

a telítési fotonáram-sűrűség. (5-36)-ot (5-6)-ba helyettesítve 

5.39. egyenlet - (5-38) 

 

amely a telítési hozamegyüttható homogén kiszélesedésű közegre [g(ν) révén], ahol 

5.40. egyenlet - (5-39) 

 

a kezdeti, erősítő sugárzás nélküli hozamegyüttható (N0 a betöltési sűrűségkülönbség állandósult állapotban 

erősítő sugárzás nélküli esetben (5-22)). A hozamegyüttható F-nek csökkenő függvénye. A Ft(n) = 1/−tts(n) 

mennyiség azt a fotonáram-sűrűséget jelenti, amelynél a hozamegyüttható legnagyobb értékének a felére 

csökken (5.4.1.1. ábra); ezért nevezik azt telítési fotonáram-sűrűségnek. 

Ha összevetjük az (5-38) és az (5-27) összefüggéseket, megállapíthatjuk, hogy Φ/Ft(ν) = tt Wi. Így nem véletlen, 

hogy a hozamegyüttható telítődését bemutató 5.4.1.1. ábra alakilag egyezik az 5.2.1.4. ábrával. Ha tt » tsp, 

Ftértelmezése kézenfekvő: durván egy foton emittálódik a tsp spontán sugárzási időtartam alatt, minden egyes 

átmeneti hatáskeresztmetszet-tartományba [s(n) Ft (n)tsp = 1]. 

 

5.4.1.1. ábra 

Fontos körülményként megjegyezzük, hogy ha az erősítő eléri a telített állapotot, a sugárzás spektrálisan 

kiszélesedik. A homogén és inhomogén kiszélesedésű közegek erősítése egymástól eltérő módon telítődik. A 

telítődött erősítés frekvenciafüggését a hatáskeresztmetszet, illetve a telítési fluxussűrűség frekvenciafüggése 

[ζ(ν), illetve Ft(ν)] határozza meg. 
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Jellemezze a vizsgált közeget homogén szélesedésű Lorentz-vonalalak Dn félérték-szélességel! Megmutatható, 

hogy F fotonáram-sűrűségnél az erősítő g (n) hozamegyütthatója is Lorentz-alakú, amelynek félérték-szélessége 

5.41. egyenlet - (5-40) 

 

Látható, hogy minél nagyobb a Φ fluxussűrűség, annál nagyobb az erősítés (a hozamegyüttható) kiszélesedése. 

A hozamegyüttható-telítődéssel együtt járó sávszélesség-növekedést szemlélteti az 5.4.1.2. ábra. 

 

5.4.1.2. ábra 

A fenti elemzés elvégezhető inhomogén sugárzású erősítő esetén is, amely, mint tudjuk, egymástól eltérő 

sajátságú atomok rendszere. A 4.4.3.2. pontban megbeszéltük, hogy ilyenkor az atomi sugárzás jellemzésére 

átlagos vonalalak-függvényt értelmezünk. A telítési hozamtényező függése a fotonáram-sűrűségtől a homogén 

esethez hasonlóan származtatható. A sugárzók egyedi sajátságával összefüggésben a számítások az előzőeknél 

kissé összetettebbek, és mint lényegi jellemzőt, az átlagos telítési hozamegyütthatót eredményezik. Jellemző 

sugárzási sajátság a Doppler-kiszélesedés: ekkor az átlagos hozamegyüttható a fotonáram-sűrűség 

négyzetgyökével arányosan nő 

5.42. egyenlet - (5-41) 

 

ahol  a Doppler-kiszélesedésű anyag átlagos telítési hozamegyütthatója a v0 középponti frekvencián,  

pedig az átlagos kisjel-hozamegyüttható. A hozamegyüttható inhomogén kiszélesedésű közegben a 

négyzetgyökös függés miatt lassabban telítődik, mint homogén esetben. 

További fontos körülmény, hogy inhomogén kiszélesedésű erősítés esetén a fordított betöltési sűrűségkülönbség 

– és így az erősítés is – a foton-áram sűrűség ν frekvenciája környezetében telítődik az erősítés. Ennek oka, 

hogy az atomok kis része rendelkezik ν körüli rezonanciafrekvenciával (4.4.3.2. pont). 

4.2. Erősítők a gyakorlatban 

Koherens optikai erősítés sokféle anyagban megvalósítható. A gyakorlati rendszerekben számos nívó között jön 

létre kölcsönhatás, ami befolyásolja N1-et és N2-t. Ennek ellenére a három- és négyszintes osztályozással 

tetszőleges lézererősítőben lejátszódó folyamat elemezhető. Atomok, molekulák szilárdtestek energiaszint-

rendszerének és a szintek sajátságainak (pl. élettartam) ismeretében előre meghatározhatók a lézerátmenetek. 
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A legtöbb erősítő négyszintes rendszer. Jellemző kivétel a rubinlézer- és az Er3+-szennyezett szilíciumszállézer-

erősítő (5.4.2.1. ábra). 

 

5.4.2.1. ábra 

Ritka földfémekkel szennyezett szilíciumszálak igen hatékony lézeranyagok. Jellemzően az egymódusú 

hullámvezetőkben alkalmazzák őket. Az erősítő hozama polarizációfüggetlen, és kis illesztési veszteség érhető 

el. A szilíciumszálba más ritka földfémek ionjai is (Nd, Er, Yb, Pr, Sm) adalékolhatók. A pumpálás lézerfénnyel 

valósul meg (5.4.2.1. ábra). Erre a célra egyaránt alkalmas félvezetőlézer, festéklézer, színcentrumlézer, Ti3+: Al2 

O3-lézer, Ar+-lézer. Szállézer-erősítők sugárzása felépítésüktől függően széles sávot fed le. Jellemző 

hullámhosszértékek: 1,3 mm, 1,55 mm, továbbá 2-3 mm. 

Maga az erbium-ion-szilícium szállézer széles sávban sugároz: a sávszélesség Dn @ 4000 GHz a l = 1,55 mm 

körül, amely egybeesik a szilíciumszál maximális átviteli sávjával. Ezért ígéretes eszköz a száloptikai 

adatátvitelben mint erősítő, ismétlőadó. 

Az erbium-ion-szilícium szállézer T = 300 K hőmérsékleten háromszintű erősítőként, míg T = 77 K fokon 

négyszintű rendszerként működik. 

Az excimer lézerek az ultraibolya tartományban működő gázlézerek fontos képviselői. Fordított betöltöttség 

rövid áramimpulzusokkal valósítható meg. Excimer lézer aktív közege nemesgáz- és halogén elemek vegyülete 

(ArF, KrCl, KrF, XeBr, XeCl, XeF). Ilyen molekulák közönséges körülmények között nem léteznek, viszont 

gerjesztett állapotban rövid ideig fennmaradnak. A képződmény sajátságaira utal a lézerek elnevezése is: 

excimer, azaz gerjesztett kétatomos állapot (excited dimer). 

A gázkeveréken áthaladó igen erős és rövid áramimpulzus hatására az atomok hatékonyan gerjesztődnek, és 

excimer molekulák keletkeznek. Ezek az állapotok képezik a felső lézerszintet, amelynek élettartama néhány tíz 

ns. Alapállapotban a nemesgáz- és a halogén atomok taszítják egymást: a molekula szétesik. Ennek megfelelően 

az alsó lézerszint, az alapállapot mindig üres. Az erősítés rövid időre akkora, hogy rezonátorra nincs is szükség; 

elég egyetlen tükör: egy körülfutás alatt indukált emisszióval szinte valamennyi gerjesztett állapot energiája 

kisugárzódik. A gyakorlatban rezonátort a nyaláb divergenciájának mérséklése végett használnak. 

Jellemző Jellemző hullámhossz-értékek, illetve az impulzusok csúcsteljesítményének értékei: ArF: 193 nm, 7 

MW; KrCl: 222 nm, 3,5 MW; KrF: 248 nm, 10 MW; XeBr: 282 nm, 2 MW; XeCl: 308 nm, 7 MW; XeF: 350 

nm. 6 MW. 

Az alábbi táblázatban néhány fontosabb, koherens optikai erősítő, illetve lézer sajátságai foglaljuk össze (a 

lézeranyag egyaránt működhet erősítőként és oszcillátorként). Mint az 5.1.5. pontban láttuk, a pumpálás sokféle 

módon megvalósítható. 
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5.4.2.2. ábra 

A táblázatban a lézerátmenet hullámhossza, hatáskeresztmetszete, spontán időtartama, az átmeneti 

vonalszélesség és az anyag törésmutatója látható. A feltüntetett l0 szabad téri hullámhossz az adott anyag 

esetében a jellemző átmenetre vonatkozik. He-Ne lézer esetében ez a hullámhossz 632,8 nm. A szén-dioxid-gázt 

lézererősítő anyagként a nem túl távoli infravörös tartomány céljaira alkalmazzák. Az általában argon-ion 

lézerrel pumpált hangolható rhodamine-6G festéklézer sugárzása lefedi az 560−640 nm tartományt. Más 

festékek más hullámhosszon, illetve hullámhossztartományban sugároznak. A hangolható festékerősítők 

femtoszekundumos lézerimpulzusok előállításának hatékony eszközei. A Ti3+: Al2O3 lézererősítő szélesebb 

hullámhossztartományban hangolható, mint a rhodamin-6G anyagú. A He-Ne, CO2-, Ar+-, Kr-, festék-, 

félvezető- stb. lézererősítők együttesen lefedik a látható és a nem túl távoli infravörös színképtartományt. 

Némelyikük adott vonalon, mások egy időben néhány közeli vonalon sugároznak. 

5. Esettanulmányok 

5.1. Hozamtelítődés 

Az előzőekben megvizsgáltuk az erősítő nem lineáris tulajdonságának hatását a hozamegyütthatóra, amely 

értelmezés szerint ez a hosszegységre jutó fotonnyereség. A teljesség kedvéért most foglalkozzunk L hosszú 

erősítő összhozamával, amelynek lézeranyaga homogén kiszélesedésű sugárzást eredményez. Az egyszerűség 

kedvéért tekintsünk el g(n) és F(n) frekvenciafüggésétől, és jelöljük őket egyszerűen g-val és F-vel. 

Ha a fotonáram-sűrűség z helyen F(z), az (5-38) összefüggés alapján a hozamegyüttható azon a helyen 

ugyancsak z függvénye. Az (5-5) differenciálegyenlet szerint viszont a fotonáram-sűrűség hozamnövekedése a z 

helyen dF = gFdz, amely a 

5.43. egyenlet - (5E-1) 

 

differenciálegyenlethez vezet. A változók szétválasztását követő integrálás az 

5.44. egyenlet - (5E-2) 

 

eredményt adja. Ennek alapján felírhatjuk az erősítő bemeneti és kimeneti fotonáram-sűrűsége közötti 

kapcsolatot: 
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5.45. egyenlet - (5E-3) 

 

ahol X = F(0)/Ft és Y = F(d)/ Ft a Ft telítési foton-áramsűrűségre normált bemeneti és kimeneti foton-

áramsűrűség. Az általános – minden X és Y értéket szolgáltató – megoldást az egyenlet numerikus integrálásával 

kaphatjuk meg. 

A G = F(d)/F(0) = Y/X hozamra vonatkozó megoldáshoz viszont két határesetben könnyen eljuthatunk: 

 X << 1 és Y << 1 egyaránt, azaz a fotonáram-sűrűség lényegesen kisebb, mint a telítési érték. Ekkor X és Y 

elhanyagolható ln (X) és ln (Y) mellett, ami az ln (Y) » ln (X) + g0L közelítő összefüggéshez vezet, azaz 

5.46. egyenlet - (5E-4) 

 

Ebben a sajátságos esetben Y és X között közvetlen arányosság áll fenn, a hozam G = Y/X » exp(g0L). Az 

eredmény egybeesik (5-9)-cel, ami nem meglepő, hiszen azt kisjel-közelítésben kaptuk. Mint ismeretes, ekkor a 

hozamegyüttható független a fotonáram-sűrűségtől, azaz g » g0. 

X lényegesen nagyobb az egységnél: ln (X) elhanyagolható X mellett, ln (Y) pedig Y mellett. Az (5E-3) 

összefüggés alakja most 

5.47. egyenlet - (5E-5) 

 

vagy 

5.48. egyenlet - (5E-6) 

 

Ebben a telített állapotban az anyag atomjai az N0L/ttállandó fotonáram-sűrűség létrehozását biztosítják (el 

vannak foglalva). A belépő fotonok mintegy átszivárognak a kimeneten; ehhez a fotonáram-sűrűséghez járul 

hozzá az erősítő bemenetétől független állandó fotonáram-sűrűség. 

Fentiek szerint a G = Y/X hozam, azaz a lézeranyag erősítése kis bemeneti foton-áram-sűrűségnél a legnagyobb. 

A bemeneti fotonáram-sűrűség növekedésével a hozam egyre csökkenve az egységhez tart. 

5.2. Hőmérsékleti egyensúly fotonok és atomok között 

Tekintsünk egységnyi térfogatú üreget, amelynek falai sok olyan atomot tartalmaznak, amelyek két, 1-es és 2-es 

jelzésű energiaszinttel rendelkeznek. Közöttük hn az energia-különbség. Az üregben szélessávú sugárzás 

alakulhat ki. A két szinten levő atomok száma térfogategységenként adott t időben legyen N2 (t), N1 (t). A véges 

külső hőmérséklet miatt feltehetjük, hogy néhány atom a 2-es energiaszinten van. Spontán emisszió révén 

sugárzás jön létre az üregben. A sugárzás abszorpciót és indukált emissziót vált ki. A három folyamat 

együttesen állandósult, egyensúlyi állapotot hoz létre. 

Feltesszük, hogy minden sugárzási módusban átlagban  foton tartózkodik, amelyeknek frekvenciája az atomi 

vonalszélességen belül van. Célunk ezen átlagos fotonszám meghatározása. 

A három elemi sugárzási folyamat figyelembevételével írjuk fel a 2-es szint betöltési sűrűségének a változási 

sebességét: 

5.49. egyenlet - (5E-7) 
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ahol tsp az átmenet spontán időtartama [(4-43), (4-44)]. Az egyenlet spontán emisszión, abszorpción és indukált 

emisszión kívüli okokra visszavezethető átmeneteket (esetleges más nívókkal való kölcsönhatás, 

sugárzásmentes átmenetek, külső gerjesztés, például pumpálás) nem tartalmaz. 

Állandósult állapotban , ekkor 

5.50. egyenlet - (5E-8) 

 

Látható, hogy N2/N1 £ 1. Másrészt, érvényt szerezve a hőmérsékleti egyensúly következményének, hogy ti. a 

szintek betöltése Boltzmann-eloszlást követ, a betöltöttségsűrűségek aránya 

5.51. egyenlet - (5E-9) 

 

Behelyettesítve (5E-9)-et (5E-8)-ba a n frekvenciájú módusokban levő fotonok átlagos száma 

5.52. egyenlet - (5E-9) 

 

Az összefüggés nemcsak a fenti megszorítások mellett (két energiaszint, átmenetek n-höz közeli frekvencián), 

hanem minden hőmérsékleti egyensúlyban levő rendszer esetén érvényes. Tételezzük fel, hogy az üreget 

határoló fal (szilárd test) nagyszámú energiaszintje közötti távolság tetszőleges lehet, ami különböző 

frekvenciákat megenged. A fal atomjai spontán sugároznak. A kibocsátott sugárzás abszorpció és indukált 

emisszió révén kölcsönhat az atomokkal. Ha a fal hőmérséklete T, az atomok rendszere és a sugárzás között 

hőmérsékleti egyensúly alakul ki. 

6. Összefoglalás 

Hőmérsékleti egyensúlyban az atomok, ionok alacsonyabb energiaszintjei messze nagyobb betöltöttséggel 

bírnak, mint a magasabb energiaértékhez tartozók. Ezt a Boltzmann-eloszlási függvény tükrözi: 

5.53. egyenlet - (5-1) 

 

illetve 

5.54. egyenlet - (5-2) 

 

Indukált folyamatok bekövetkezéséhez fordított betöltöttséget kell megvalósítani. Ehhez az energiaszinteket 

alkalmas módon külső teljesítményforrással kell gerjeszteni. 
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Háromszintű gerjesztési modellben az alapállapot egyben az alsó lézerszint is. Hőmérsékleti egyensúlyban a 

sugárzási centrumok többsége ezen a szinten van. Így az itt levő aktív részecskéknek legalább a felét a felső 

lézerszintre kell gerjeszteni ahhoz, hogy a lézelés beinduljon. 

Négyszintű gerjesztési modellben az alsó lézerszint az alapállapot felett van. Ennek termikus gerjesztése 

elhanyagolható, így fordított betöltöttséghez viszonylag kisszámú sugárzási centrumot kell a felső lézerszintre 

gerjeszteni. Teljesítménybevitel szempontjából a négyszintű rendszer előnyösebb. 

Mindkét gerjesztési modellben fontos, hogy a gerjesztett szintek rövid idő alatt elbomoljanak a felső 

lézerszintre. A négyszintű modellben lényeges, hogy az alsó lézerszint bomlási ideje megfelelően rövid legyen. 

Erősítő hozamtényezője (az egységnyi hosszra jutó fotonáram-sűrűség növekménye) 

 

ahol N a betöltési sűrűségkülönbség, σ az átmeneti hatáskeresztmetszet, λ a hullámhossz, tsp a spontán időtartam, 

g pedig a vonalalak-függvény. 

– Lorentz-féle vonalalak-függvénnyel rendelkező erősítő fázistolása arányos a hozamtényezővel: 

5.55. egyenlet - (5-17) 

 

a hozamegyüttható ugyanúgy Lorentz-típusú lesz, ugyanazzal a sávszélességgel: 

5.56. egyenlet - (5-12) 

 

– A lézeranyag hozamtényezője az erősítő fotonáram-sűrűség függvénye, ami hozamtelítődéshez vezet. A 

telítési hozamegyüttható homogén kiszélesedésű közegre 

5.57. egyenlet - (5-39) 

 

– Az átlagos hozamegyüttható inhomogén (Doppler-) kiszélesedésű anyagra 

5.58. egyenlet - (5-41) 

 

7. Modulhoz kapcsolódó további kiegészítő 
információk 

A modul célja 

Lézerben mint eszközben a sugárzás koherens erősítése és a visszacsatolás a két meghatározó folyamat. Ebben a 

fejezetben az erősítésen van a hangsúly. Elsődleges cél a koherens erősítés feltételeinek megismertetése. 

Hőmérsékleti egyensúlyban levő rendszer alkalmatlan koherens erősítésre; a megoldás ehhez képest a fordított 
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betöltöttség kialakítása, kívülről bevitt energia révén. Fontos körülmény, hogy ilyen, nem egyensúlyi 

rendszerben végbemenő folyamatok – az energiaszintek közötti átmenetek – a szintek élettartamától függően 

önmaguktól, illetve külső hatásra adott törvényszerűség szerint mennek végbe. Ezeknek a megismertetése 

képezi a tananyag további részét a betöltöttség és a dinamika elemzésével. Végezetül ismertetjükazokat a 

gerjesztési modelleket, amelyekkel valóságos rendszerekben létrehozhatók a sugárzás koherens erősítését 

lehetővé tevő pumpálási megoldások. 

A modul tartalma 

Az első pont a koherens optikai erősítő jellemző mennyiségeit ismerteti: az erősítés feltételei, az erősítőhozam, 

az erősítő sávszélessége, fázistolása, teljesítményforrása. Ezt követi a sebességegyenletek ismertetése, amelyek 

az energiaszintek betöltöttségének a változását írják le a gerjesztés és a szintek közötti átmenetek függvényében. 

Az erősítés feltételeinek bemutatását az erősítő telítődésének megbeszélése teszi teljessé. A modul annak 

bemutatásával zárul, hogy a megismertek hogyan jelennek meg néhány gyakorlati erősítő esetében. 
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E. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

koherens optikai erősítés: a sugárzás erősítése indukált emisszió révén 

Boltzmann-eloszlás: hőmérsékleti egyensúlyban levő rendszer részecskéinek eloszlása energiaszintekre. Az 

eloszlás jellemzője, hogy a részecskék túlnyomó többsége alacsonyabb energiájú szinttel rendelkezik; az energia 

növekedésével exponenciálisan csökken a szintek betöltöttsége 

sebességegyenletek: energiaszintek betöltöttségének változási sebességét leíró egyenletek 

gerjesztési modell: fordított betöltöttség létrehozásának módja 

hozamegyüttható: fotonáram-sűrűség hozama hosszegységenként 

erősítés telítődése: erősítő állapota, amelyben a fotonáram-sűrűség növekedésével a fordított 

betöltöttségkülönbség kiegyenlítődik 

telítési időállandó: időtartam, amely alatt az erősítő sugárzás nélküli állandósult állapotbeli betöltési 

sűrűségkülönbség a 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Bevezetés a modern optikába, III. kötet. Péter, Richter. Műegyetemi Kiadó. 1988. 

Fotonika optikai alapjai, I. kötet. Zoltán, Füzessy. Műegyetemi Kiadó. 1997. 

B. E. A. Saleh, M.C. Teich, Fundamentals of Photonics. John, Wiley. New York. 1991. 

A lézerek titkai. László, Dr. Csillag és Norbert, Dr. Kroó. Kozmosz könyvek. 1987. 

Principles of Lasers. O., Svelto. Plenum Press, New York, 3rd. ed.. 1989. 

Fundamentals of Light Sources and Lasers. Mark, Csele. John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 

2004. 
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6. fejezet - Lézer 

1. Lézer-oszcillátor 

1.1. Fényerősítés és visszacsatolás 

A lézer fényoszcillátor, azaz rezonáns optikai erősítő, amelynek kimenőjele fázishelyesen visszacsatolódik a 

bemenőjelhez (6.1.1.1. ábra). 

 

6.1.1.1. ábra 

Rezonáns optikai erősítés feltételei: 

• a hozam, az erősítés nagyobb legyen a veszteségnél; 

• egy körülfutás alatt a teljes fázistolás 2p-nek egésszámú többszöröse legyen. 

Optikai erősítés során a fényteljesítmény nő, azonban az erősítő telítődik, az erősítés mértéke csökken, majd 

beáll az engyensúlyi állapot (6.1.1.2. ábra). 
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6.1.1.2. ábra 

A hozam és a fázistolás frekvenciafüggő, így a rezonáns optikai erősítés fenti két feltétele egy vagy néhány 

frekvencián teljesül, amelye(ke)t az oszcillátor rezonanciafrekvenciáinak hívunk. A hasznos kimenő 

teljesítmény a benti egy részének a kicsatolása útján nyerhető. Összegezve, a lézer: 

• erősítő, amelynek hozama telítődik 

• visszacsatoló rendszer 

• frekvencia-kiválasztó eszköz 

• fényteljesítmény-kicsatoló megoldás 

A lézer fényoszcillátor (6.1.1.3. ábra), amelyben a fény gerjesztett aktív anyag energiaszintjei közötti átmenetek 

révén erősödik. Az átmenetek között kitüntetett folyamat az indukált emisszió, amint azt az előző pontban 

megbeszéltük. A hozamtelítődés a lézererősítő egyik alapvető sajátsága. A visszacsatolás úgy valósul meg, hogy 

a lézeranyagot optikai rezonátorba helyezik, amelyben a fény az egymást követő körülfutások során erősödik 

fel. A frekvenciakiválasztás lehetősége a rezonáns közeg és a rezonátor közös hatásának köszönhető. 

 

6.1.1.3. ábra 
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Az alábbiakban a lézer felépítése és működése szempontjából összegezzük az előző pont fontosabb 

eredményeit. 

A lézererősítő a fény keskeny sávú, koherens erősítése, amelynek alapja az indukált emisszió. Az erősítő 

sávszélességét az atomi átmenet sávszélessége, homogén vagy inhomogén kiszélesedés határozza meg. Ezek 

mennyiségi jelemzője a g(ν) vonalalak-függvény. 

A lézererősítő eloszlott hozamú eszköz. Jellemzője a g (n) hozamegyüttható, amely meghatározza a F 

fotonáram-sűrűség növekedésének mértékét. Kis F nél a hozamegyüttható: 

6.1. egyenlet - (6-1) 

 

ahol N0 az egyensúlyi betöltési sűrűségkülönbség (a felső energiaszinten levő atomok sűrűségéből levonva az 

alsó szinthez tartozó atomok sűrűségét); a pumpálási sebesség növekedésével N0 nő. s(n) = (l2/ptsp)g(n) az 

átmeneti hatáskeresztmetszet; tsp a spontán élettartam; g(n) az átmeneti vonalalak-függvény, l pedig a fény 

hullámhossza a közegben; mellesleg l = (l0/n [(1-23)]. 

A F fotonáram-sűrűség növekedésekor az erősítő belép a nem lineáris működési tartományba. Telítődik és 

hozama csökken. Az erősítési folyamat csökkenti a kezdeti N0 betöltési különbséget, amely homogén 

szélesedésű anyag esetén az 

6.2. egyenlet - (6-2) 

 

értéket veszi fel [(5-36)], ahol (Ft (n) = [(tts(n)]−1 a telítési fotonáram- sűrűség, tta telítési időállandó, amely a 

vizsgált szintek bomlási idejétől függ. Eszményi négyszintű rendszerben tt » tsp [(5-31)], eszményi háromszintű 

rendszerben tt » 2 tsp [(5-35)]. 

A telített erősítő hozamtényezője a g(n) = Ns(n) értékre redukálódik, így homogén kiszélesedésű lézeranyag 

esetén 

6.3. egyenlet - (6-3) 

 

Az erősítés fázistolást is eredményez. Lorentz-vonalalak esetén, azaz 

6.4. egyenlet - (6-4) 

 

vonalalak mellett, amelynek félérték-szélessége Dn, a hosszegységre jutó fázistolás 

6.5. egyenlet - (6-5) 

 

Ez a fázitolás hozzájárul a lézeranyag által kiváltott fázistoláshoz. 

1.2. Visszacsatolás és veszteség 
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Visszacsatolást   úgy valósítunk meg, hogy a lézeranyagot optikai rezonátorba helyezzük. A Fabry−Perot-

rezonátor két, egymástól L távolságra elhelyezett síktükörből áll, benne aktív atomokat (legegyszerűbb eset) 

tartalmazó anyaggal. A fény terjedése során a közeg fázistolást vált ki, hosszegységenként ez számértékre 

megegyezik a 

 

hullámszámal. 

Veszteségek . A fény a közegben elnyelődik, szóródik. Ezt az eloszlott veszteséget az as gyengítési együttható 

(veszteség hosszegységenként) jellemzi. A tükröknél bekövetkező veszteség a tükrök véges visszaverő 

képességéből származik (az elhajlási veszteségektől eltekintünk), jelölje azokat R1 és R2. 

Egy körülfutás alatt a F fotonáram-sűrűség kezdeti értékének R1R2 exp (−2 asL)-ed részére csöken. A teljes 

veszteség 

exp (−2 arL) = R1R2 exp (−2asL), 

ahol ar a teljes effektív eloszlott veszteségi együttható. Ennek megfelelően 

 ar = as + at1 + at2 

6.6. egyenlet - (6-6) 

 

ahol am1 az egyik, am2 a másik tükör által okozott veszteség jellemzője. 

A lézerrezonátor veszteségeinek a jellemzésére a fentieken kivül természetesen alkalmasak a 3.3.2.2. pontban 

értelmezett további mennyiségek: finesz, fotonélettartam, jósági tényező. 

1.3. Erősítésfeltétel 

A lézelés beindulása megköveteli, hogy a kisjel-hozamegyüttható nagyobb legyen, mint a veszteségi tényező, 

azaz 

6.7. egyenlet - (6-7) 

 

(6-1) szerint g0(n) arányos az N0 egyensúlyi betöltési sűrűségkülönbséggel, amely viszont az R pumpálási 

sebességtől függ. Így a (6-1) összefüggés felhasználásával az erősítési feltételt kifejezhetjük a betöltési 

sűrűségkülönbséggel, azaz 

6.8. egyenlet - (6-8) 

 

Értelmezzük a betöltési sűrűségkülönbség-küszöböt mint az ar effektív veszteségi együttható és a ζ(ν) 

hatáskeresztmetszet hányadosát: 

6.9. egyenlet - (6-9) 
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Ezzel (6-8) felírható az alábbi alakban: 

6.10. egyenlet - (6-10) 

 

A (6-10) feltétel szerint a lézerműködés feltétele, hogy az N0 egyensúlyi betöltési sűrűségkülönbség nagyobb 

legyen, mint az Nk betöltési sűrűségkülönbség-küszöb. Ez a feltétel egyben meghatározza Rk-t mint a lézelés 

beindulásához szükséges legkisebb pumpálási sebességet (küszöb gerjesztési sebesség). 

Végezetül felhasználva az átmeneti hatáskeresztmetszetre vonatkozó ismert  összefüggést, 

kapjuk, hogy 

6.11. egyenlet - (6-11) 

 

amelyből kitűnik, hogy az Nk küszöb értékét a vonalalak-függvény közvetlenül befolyásolja. A küszöb 

alacsonyabb, azaz a lézelés hamarabb bekövetkezik azon a frekvencián, amelyen a vonalalak-függvény a 

legnagyobb, és ez éppen a n = v0 középponti (rezonancia-) frekvencia. Lorentz-féle vonalalak-függvényre g(v0) = 

2/πΔν [(4-35)], így a legkisebb betöltési küszöb v0 frekvencián 

6.12. egyenlet - (6-12) 

 

E szerint a betöltési sűrűségkülönbség küszöbértéke arányos a sávszélességgel. Másrészt, Dn = 1/2pt [(4-30)], 

és, ha az átmenetre a természetes vonalszélesség jellemző v0 bomlási idővel (az átmenet tisztán sugárzásos: t = 

tsp), Dn = 1/2 ptsp, (6-12) egyszerűen 

6.13. egyenlet - (6-13) 

 

alakban írható fel, amely a legkisebb betöltési küszöböt a hullámhossz függvényében adja meg. Csökkenő 

hullámhosszal a lézerküszöb egyre nagyobb és nagyobb: a lézerműködés feltételei szigorodnak (pl. 

röntgenlézer). 

1.4. Fázisfeltétel 

A lézerrezonátorban azok a frekvenciák élednek fel és maradnak fenn tartósan, amelyekre körülfutásonként a 

fázistolás 2p-nek egésszámú többszöröse, azaz 

6.14. egyenlet - (6-14) 

 

ahol θ(ν) a (6-5) összefüggés szerinti fázistolás. Ha a lézerben az erősítésből származó 2j(n)L fázistolás 

elhanyagolhatóan kicsi, elosztva (6-14)-et 2L-lel, megkapjuk a passzív (hideg) rezonátor rezonanciafrekvenciáit: 

6.15. egyenlet - (6-15) 
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ahol vF = c/2L a rezonanciák közötti távolság, mint korábban (3.2.2.1. pont). Rezonanciafrekvenciák sorozatát 

mutatja be a 6.1.4.1. ábra. 

 

6.1.4.1. ábra 

Általános esetben a lézerfrekvenciák nem esnek egybe a rezonátorfrekvenciákkal, aminek oka az erősítő közeg 

által kiváltott θ(ν) fázistolás. Vizsgáljuk meg ennek a következményeit homogén erősítésű közeg esetén. 

Felhasználva a k = 2πν/c ismert kapcsolatot és a (6-5) összefüggéssel megadott fázistolást, a 

6.16. egyenlet - (6-16) 

 

kifejezéshez jutunk, amelyben ν a lézerfrekvencia, v0 a közeg rezonanciafrekvenciája (az erősítési görbe 

középponti frekvenciája), Δν a Lorentz-vonalalak félérték-szélessége, γ(ν) a frekvenciafüggő hozamtényező. A 

(6-16) összefüggésből közvetlenül kiolvasható, hogy a lézerfrekvenciák mások lesznek, mint a megfelelő 

rezonátorfrekvenciák. Tekintettel azonban az összefüggés nem lineáris jellegére, egzakt analitikus megoldása 

körülményes, és ezért az irodalomban grafikusan szokás megoldani. 

Mi ehelyett oldjuk meg közelítőleg az egyenletet. Első lépésként írjuk fel a 

6.17. egyenlet - (6-17) 

 

alakban, amiből meggyőzően látszik, hogy a lézerfrekvenciák eltolódnak a rezonátor frekvenciáihoz képest: 

behúzódnak a középponti frekvencia irányában (6.1.4.2. ábra). 



 Lézer  

 149  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

6.1.4.2. ábra 

Használjuk ki azt a tapasztalati tényt, hogy az eltolódás mértéke jóval kisebb, mint az erősítési görbe félérték-

szélessége. Legyen ν = vq
’ ≈ vq. Ekkor (6-17) átmegy a 

6.18. egyenlet - (6-18) 

 

alakba, amely így megadja a lézerfrekvenciákat mint a rezonátorfrekvenciák fügvényét. Tekintsünk állandósult 

állapotot; ekkor az erősítés egyenlő a veszteséggel, azaz a γ0(ν) kisjel-hozamtényező megegyezik az αr effektív 

veszteségi együtthatóval: γ0(ν) = αr. Felhasználva (3-32)-t és (3-25)-öt 

6.19. egyenlet - (6-19) 

 

ahol δν a rezonátorfrekvencia félérték-szélessége (6.1.4.2. ábra). Behelyettesítve (6-19)-et (6-18)-ba a 

lézerfrekvenciákra az alábbi kifejezést kapjuk: 

6.20. egyenlet - (6-20) 

 

Ismerjük fel, hogy a zárójelben levő mennyiség a rezonátorfrekvenciák távolsága a középponti frekvenciától! 

Így a második tag megadja az eltolódás nagyságát: ez az eredeti távolság δν/Δν-szerese. Minél élesebbek a 

rezonátorfrekvenciák, annál kisebb a behúzódás. Másrészt, minél kisebb az atomi rezonancia-vonalszélesség, 

annál kifejezőbb a hatás. Megjegyzendő, hogy a 6.1.4.2. ábra csak a behúzódás tényét szemlélteti: annak 

mértéke nem léptékhelyesen van ábrázolva, és a valóságtól eltérően az ábrán a lézerfrekvenciákhoz tartozó 

intenzitás is egyenlő. 
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A fenti elemzés inhomogén kiszélesedésű erősítésre is elvégezhető: az eredmény (6-20)-hoz hasonló lesz. 

Természetesen Δν helyébe ΔνD-t kell írnunk, ami az inhomogén kiszélesedésű vonalalak-függvény félérték-

szélessége. A D index arra utal, hogy az inhomogén kiszélesedés jellemző oka a Doppler-szélesedés (4.4.3.2. 

pont). Az inhomogén kiszélesedésű vonalalak-függvény Gauss-típusú, ami a középponti frekvenciától távolodva 

gyorsabban csökken, mint a Lorentz-féle vonalalak-függvény. 

2. Lézerfény jellemzői 

2.1. Teljesítmény 

2.1.1. Belső fotonáram-sűrűség 

A küszöb fölé pumpált lézer g0(n) kisjel-hozamegyütthatóval rendelkezik, ami azonban nagyobb az ar veszteségi 

együtthatónál [(6-7)]. A lézeroszcilláció beindulhat, ha a (6-14) fázisfeltétel is teljesül. Amint a fotonáram-

sűrűség a rezonátorban nő, a hozamegyüttható fokozatosan csökken. Ameddig a hozamegyüttható a veszteségi 

együtthatónál nagyobb, a fotonáram folyamatosan nő. A viszonyokat a 6.2.1.1. ábrán szemléltetjük. 

Végezetül, amikor a telítési hozamegyüttható egyenlő lesz a veszteségi együtthatóval, vagy ami ezzel 

egyenértékű N = Nk, a fotonáram nem nő tovább, állandósult állapot valósul meg. Mondhatjuk, hogy rögzítjük a 

hozamot a veszteségértéknél. Az állandósult állapothoz tartozó belső fotonáram-sűrűséget megkapjuk, ha a 

 nagyjel- (telítési) hozamegyütthatót egyenlővé tesszük az ar veszteségi együtthatóval. Az 

eredmény 

6.21. egyenlet - (6-21) 

 

és 

 = 0, ha γ0 (n) £ ar. 

 

6.2.1.1. ábra 

A (6-21) összefüggés adja meg a lézerműködés eredményeként létrejövő fotonáram-sűrűséget egyensúlyi 

állapotban. Ez azoknak a fotonoknak az átlagos száma, amelyek az áramlás irányára merőlegesen állított 

egységnyi felületen mindkét irányban áthaladnak. Az egyik irányban haladó fotonok száma a fentinek a fele. 

Jelen egyszerű tárgyalás nem ad számot a spontán emisszióról. 
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A (6-21) összefüggés felírható a betöltési sűrűség különbségeinek segítségével is. 

Küszöb alatt nincs lézerműködés. A pumpálás növelése a spontán emisszióból származó fotonáramot növeli, de 

oszcillációról, lézererősítésről nem beszélhetünk. A küszöb felett a belső fotonáram-sűrűség állandósult 

állapotban egyenesen arányos a kezdeti N0 betöltési különbséggel, és így az a pumpálási sebesség növekedésével 

nő. Ha N0 kétszerese az Nk küszöbértéknek, a fotonáram-sűrűség éppen a telítési érték. Ez az a Φk fotonáram-

sűrűség, amelynél a hozaegyüttható értéke felére csökken. 

2.1.2. Kilépő fotonáram-sűrűség 

Az egyensúlyi állapothoz tartozó belső fotonáram-sűrűségnek csak egy része hagyja el a rezonátort az 

úgynevezett nyitó tükrön keresztül. E tükör felé a belső fotonáram fele tart, és ha a tükör áteresztő képessége T, 

a kilépő fotonáram-sűrűség 

6.22. egyenlet - (6-22) 

 

A megfelelő fényintenzitás 

6.23. egyenlet - (6-23) 

 

A fényteljesítmény Pki = IkiA, ahol A a lézernyaláb keresztmetszete. A (6-21) – (6-23) összefüggések alapján a 

lézerfény teljesítménye t (n),N0, Nk, T és A ismeretében pontosan kiszámítható. 

2.1.3. Kilépő fotonáram-sűrűség optimalizálása 

A lézer belső fotonáram-sűrűsége csökken a hasznos kimeneti fotonáram-sűrűség révén, ami által nő az 

oszcillátor (hasznos) vesztesége. Minden kísérlet, ami a kilépő fotonok számának, tehát a kilépő lézerfény 

teljesítményének a növelését célozza, a veszteségek növelését eredményezi. Ennek megfelelően az egyensúlyi 

állapotbeli belső fotonáram-sűrűség csökken. Eredményként a hasznos kilépő fényintenzitás nemhogy 

növekedne, hanem inkább csökken. 

Megmutatjuk, hogy létezik a kilépő tükörnek olyan T áteresztő képessége, amelynél a kilépő fotonáram-sűrűség 

értéke a lehető legkedvezőbb, miközben 0 < T < 1. A kilépő fotonáram-sűrűség Fki = T F/2, azaz a tükör 

áteresztő képességének és a belső, a tükör felé tartó fotonáram-sűrűségnek a szorzata. T növekedésével F a 

növekvő veszteség miatt csökken. Az egyik szélső esetben, amikor T = 0, az oszcillátor vesztesége a lehető 

legkisebb (F a lehető legnagyobb), viszont kilépő lézerfény nincs. A másik szélső esetben T = 1, ekkor a 

megnövekedett veszteség miatt ar, > g0(n) vagy Nt > N0, ami nem teszi lehetővé a lézer működését. Ebben az 

esetben F = 0, és ismét Fki = 0. Sejthető, hogy a kilépő tükör optimális áteresztő képessége e két szélső érték 

között van. 

Keressük meg Fki és T közötti kapcsolatot. Legyen a kilépő tükör az 1-es számú, aminek visszaverő képessége 

R1 és áteresztő képessége T = 1 − R1. Írjuk fel az ar veszteségi együtthatót mint T függvényét, e célból 

helyettesítsük be az 1 tükör által okozott veszteséget a (6-6) összefüggésbe: 

6.24. egyenlet - (6-24) 

 

Ezzel 

6.25. egyenlet - (6-25) 

 

ahol a 2 tükör veszteségi együtthatója 
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6.26. egyenlet - (6-26) 

 

(6-21), (6-22) és (6-25) összefüggések felhasználásával megkapjuk a Fki kilépő fotonáram-sűrűség és a T 

áteresztő képesség közötti kapcsolatot: 

6.27. egyenlet - (6-27) 

 

ahol g0 = 2 g0(n)L,Lv = 2(as + (am2)L. A függvény a 6.2.1.2. ábrán látható. A g0 hozamnak mint paraméternek az 

értékei rendre 0,1, 0,2, 0,3 0,4 0,5; a megfelelő értékek az Lv veszteségi tényező esetében 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 

0,05. Az ábra alapján megbecsülhető a nyitó tükör eszményi áteresztő képessége a különböző paraméterek 

mellett: ez nem haladja meg a 10%-ot. 

 

 

6.2.1.2. ábra 

A nyitó tükör optimális áteresztő képességét szélsőérték-számítás módszereivel határozhatjuk meg. 

Megfigyelhetjük, hogy a kilépő fotonáram-sűrűség egyenesen arányos a kisjel-hozamegyütthatóval. 

Miután az ábra alapján megbecsült eszményi áteresztő képesség értéke mind az öt esetben lényegesen kisebb az 

egységnél, érdemes meghatározni (6-27)-nek erre az esetre érvényes közelítő alakját. A nevezőben ln (1 − T ) » 

−T, és így az eszményi Te érték 

6.28. egyenlet - (6-28) 

 

2.2. Lézerfény sávszélessége 

2.2.1. Működési sávszélesség és feléledő módusok 

A lézerfény spektrális eloszlását a lézeranyag atomi vonalak-függvénye és a rezonátor módusai együttesen 

határozzák meg. Ez a lézerműködés két feltételével szemléltethető: 

Erősítési feltétel: megköveteli, hogy a kezdeti hozamegyüttható nagyobb legyen, mint a veszteségi együttható, 

ez teljesül a teljes, a 6.2.2.1.a. ábrán B-vel jelölt folytonos színképtartományra, amely a v0 középponti frekvencia 
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körül szimmetrikusan helyezkedik el. A B sáv nő a Dn atomi vonalszélességgel és a g0(v0)/ ar hányadossal; a 

pontos függést g0(v0) alakja határozza meg. 

Fázisfeltétel: megköveteli, hogy az oszcillátor frekvenciája egyike legyen a rezonátor rezonanciafrekvenciáinak 

(6.2.2.1.b. ábra). Az egyes módusok vonalalak-függvényének félérték-szélessége dn = vF/F. 

E feltételek teljesülése alapján azok a kitüntetett frekvenciák élednek fel és maradnak meg tartósan (v1, v2, v3,…, 

vM), amelyek a működési sávszélességen belül vannak. A feléledő frekvenciák száma L hosszúságú rezonátorral 

rendelkező lézerben közelítőleg 

6.29. egyenlet - (6-29) 

 

A ténylegesen oszcilláló módusok számát az atomi vonalszélesedés mechanizmusa befolyásolja. Megmutatható, 

hogy inhomogén szélesedésnél valamennyi M módus feléled és megmarad, viszont homogén szélesedés 

esetében a módusok közötti versengés eredményeként egyidejűleg a fentiek alapján a megengedettnél kevesebb 

él. A következő pontokban ezzel a kérdéssel foglalkozunk. 

 

6.2.2.1. ábra 

ezonátormódus 

2.2.2. Homogén szélesedésű lézerek 

A lézer bekapcsolását követően azok a lézerfrekvenciák, amelyekre nézve az erősítés meghaladja a veszteséget, 

felélednek. Legjobban azok a módusok erősödnek, amelyeknek frekvenciája közelesik a v0 középponti 

frekvenciához (6.2.2.2.a. ábra). Más szavakkal, a fotonáram-sűrűség ezen a frekvencián a legnagyobb. Ezek a 

fotonok kölcsönhatnak a lézeranyaggal, csökkentik az erősítés mértékét, csökkentik a fordított betöltöttséget: az 

erősítés telítődik [(6-3)]. 
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Homogén kiszélesedésről lévén szó, az erősítésben részt vevő aktív centrumok átmenete egyformán szélesedik. 

Mint következmény a hozamegyüttható minden frekvencián egységesen csökken. A középponti frekvenciától 

elegendően távol levő módusok esetében az erősítés előbb-utóbb a veszteségszint alá csökken, a módusok 

véglegesen legyengülnek, megszünnek (6.2.2.2.b. ábra), viszont a középponti frekvenciához tartozó, illetve a 

közeli módusok egyre erősödnek. Állandósult állapotban e középponti frekvenciához tartozó sugárzás 

teljesítménye állandó, miközben a többi módus mintegy eltűnik (6.2.2.2.c. ábra). 

 

6.2.2.2. ábra 

Fentiekből arra következtethetünk, hogy a homogén kiszélesedésű lézerek egyetlen hosszanti módusban, 

egyetlen frekvencián működnek. Ez közel sincs így: ezek a lézerek többmódusú lézerek amiatt, hogy a 

különböző módusok a lézeranyagnak különböző helyein élednek fel. A lézerrezonátor állóhullámú terében adott 

módusnál az erősítés csak azokon a helyeken telítődik, ahol a módushoz tartozó fotonáram-sűrűség nagy. 

Másrészt, a lézeranyag más helyein, ahol zérus vagy kicsi a fotonáram-sűrűség, az erősítés nem telítődik, ami 

másik, további módus feléledését és erősödését eredményezi. Együttesen ez azt jelenti, hogy homogén erősítésű 

lézerben mindig több módus oszcillál, azaz több lézerfrekvencia éled fel és marad fenn; a fotonáram-sűrűség 

gazdag frekvenciaképet mutat. Ezt a jelenséget „térbeli lyukégetés”-nek nevezik. 

2.2.3. Inhomogén szélesedésű lézerek 
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6.2.2.3. ábra 

A 4.4.3.2. pontban láttuk, hogy inhomogén szélesedésű anyag vonalalak-függvénye a különböző sajátságú 

sugárzó centrumok vonalalak-függvényének az átlaga, és ennek megfelelően az erősítő közegre jellemző 

vonalalak-függvény az egyediek burkolójaként állítható elő. Ugyanez mondható el a hozamegyüttható 

vonatkozásában is. A 6.2.2.3. ábrán ezt a burkolót tüntettük fel (a veszteségi szint felett szaggatott, alatta 

folytonos vonal). 

A lézer bekapcsolását követően minden úgy indul, mint homogén erősítésű lézerekben: felélednek és erősödnek 

azok a módusok, amelyekre az erősítés nagyobb, mint a veszteségszint, és ezekre a módusokra az erősítés 

csökken. Ha a módusok közötti távolság (emlékeztetőül: vF = c/2L) nagyobb, mint az atomi vonalalak-függvény 

félérték-szélessége, akkor a különböző módusok más-más sugárzási centrummal hatnak kölcsön. Azon atomok 

esetében, amelyekre nézve a módusok frekvenciája megegyezik a rezonanciafrekvenciával, a fordított 

betöltöttség csökken, a megfelelő hozamegyüttható telítődik. A folyamat „lyukat éget” az átlagos 

hozamegyüttható görbébe, amit elterjedt szóhasználattal „spektrális lyukégetésnek” neveznek. 

Az erősítés telítődése és a megfelelő lyukégetés a különböző módusokra független; a folyamat addig tart, 

ameddig az erősítés egyenlő nem lesz a veszteséggel az egyensúlyi állapotban. A módusok függetlenül léteznek, 

teljesítménycsere nincs közöttük. Ugyanúgy, mint homogén erősítésű lézer esetén, a rezonanciafrekvencia 

környezetéhez tartozó módusoknál a lyuk mélyebb, a módusok erősebbek, azaz a megfelelő fotonáram-sűrűség 

nagyobb. Távolodva a rezonanciafrekvenciától a módusok egyre inkább gyengülnek. 

Inhomogén erősítésű lézerekben több módus éled fel és marad meg, mint homogén erősítésű lézerben. Az 

inhomogén erősítésű lézerek sugárzásának sávszélessége tehát nagyobb, mint ugyanez homogén erősítés 

esetében. 

2.3. Lézernyaláb intenzitásának térbeli eloszlása 
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A lézerfény térbeli eloszlása a rezonátor geometriájától és az aktív anyag alakjától függ. Az előző pontokban 

keresztirányú hatásokkal nem foglalkoztunk. A 3. fejezetben a rezonátort kezdetben két végtelen méretű 

síktükör alkotta; az aktív anyag a közöttük levő tartományt töltötte ki. Ebben az eszményesített geometriában a 

nyitó tükröt a rezonátor tengelye mentén haladó síkhullám hagyja el. Tényleges rezonátor véges méretű 

tükrökből áll, amelyek – elsősorban stabilitási meggondolások miatt – gömbtükrök. A kilépő lézerfény gyakran, 

de nem feltétlenül Gauss-nyaláb. 

A 3. fejezetben megmutattuk, hogy gömbtükör-rezonátorban keresztirányú módusok rendszere alakul ki, 

amelyeknek elfogadott jelölése TEMl,m,q. A keresztirányú, transzverzális módusokat az (l,m) indexpárok jelölik, 

amelyeknek mindegyike egy-egy térbeli eloszlást képvisel. A legalacsonyabb, a (0,0) indexű az alapmódus, ez a 

Gauss-nyaláb. Nagyobb értékű l,m számok magasabb rendű módusokat írnak le, ezek a Hermite−Gauss-

nyalábok. Adott (l,m) indexhez q különböző értékei más-más hosszanti, azaz longitudinális módusokat 

rendelnek. Ezek a lézerfénynek különböző frekvenciájú alkotói, együttesen meghatározzák a lézerfény 

sávszélességét. 

Az intenzitáseloszlás a terjedés irányára merőleges síkban a különböző rendű kereszt-módusokra különböző, az 

erősítés-veszteség viszony is különbözik. Az alapmódus jellemzően az optikai tengely körüli, viszonylag kis 

átmérőjű tartományra korlátozódik (6.2.3.1. ábra), így elhajlási veszteségei kicsik. Az (1,1) módusnak viszont 

éppen a közepe lyukas. Ezért, ha a tükör középső részét eltakarnánk, ez semmi hatással nem lenne az (1,1) 

módusra, viszont a (0,0) alapmódust megölné. 

A lézerek tervezetten leggyakrabban az alap Gauss-módusban működnek. Ennek eredményeként viszonylag kis 

nyalábátmérő és jó fókuszálhatóság érhető el. Nagy teljesítmény elérése érdekében viszont kívánatos, hogy a 

lézer az alapmódus mellett néhány magasabb rendű keresztmódusban működjön. 

 

6.2.3.1. ábra 

A 6.2.3.1. ábra szemlélteti a 0,0 indexű Gauss-módus és az 1,1 indexű Hermite−Gauss-módus 

intenzitáseloszlását. Feltünteti továbbá az erősítést és a veszteséget a két módusra. Látható, hogy az 1,1 módus 

erősítése kisebb, veszteségei nagyobbak, mint az alapmódusé. A módus feléled és fennmarad, ha adott spektrális 

tartományban (az ábrán B szélességű) a hozamegyüttható értéke meghaladja a veszteségiét. Az alapmódustól 

eltérően a magasabb rendűeknek a terjedés irányára merőleges síkban a kiterjedése nagyobb, így azok a véges 

méretű tükrökön nagyobb diffrakciós veszteséggel verődnek vissza. 

2.4. Lézerfény polarizációs állapota 

Valamennyi (l,m,q) módus két szabadsági fokkal rendelkezik, ami két egymásra merőleges polarizációnak felel 

meg. A két polarizációs állapot két független módusnak tekinthető. A gömbtükör-rezonátor körszimmetriája 

miatt az adott indexű keresztmódus két polarizációs állapota azonos térbeli eloszlású. Ha a rezonátor és a 

lézeranyag mindkét polarizációt egyforma mértékben erősíti, és veszteségeik is megegyeznek, a lézer mindkét 

módusban egyidejűleg és függetlenül működik: a lézer természetes fényt bocsát ki. 
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2.5. Lézermódusok kiválasztása 

2.5.1. Lézervonal kiválasztása 

Nagyszámú, különböző rezonanciafrekvenciájú átmenetet nyújtó aktív anyag esetén a lézer sok vonalon 

(hullámhosszon) működik. Az adott vonal kiválasztható, ha a rezonátorba például prizmát helyezünk (6.2.5.1. 

ábra). Lézervonal-kiválasztás eredményeként a lézer a lehetséges hullámhosszak közül egy adott hullámhosszon 

sugároz. 

 

6.2.5.1. ábra 

A prizmát úgy kell beállítani, hogy az óhajtott vonal által képviselt fény merőlegesen érje a tükröt, megvalósítva 

ezáltal a lehető legjobb visszacsatolást. A prizma forgatásával kiválasztható például az argonion-lézer bármelyik 

vonala. Prizma segítségével adott lézervonal csak akkor választható ki, ha az a szomszédosaktól elegendő 

mértékben elkülönült. Hosszanti móduskiválsztásra prizma nem alkalmas: a szomszédos módusok közel vannak 

egymáshoz, így a diszperziós törés révén a hosszanti módusok nem különülnek el kellő mértékben. 

2.5.2. Keresztmódus-kiválasztás 

A különböző keresztmódusok térbeli eloszlása különböző. Szabályozható alakú nyílás (apertúra) behelyezése a 

rezonátorba alkalmas a nemkívánatos módusok szűrésére (6.2.5.1. ábra). Megfelelően tervezett tükörrel elérhető 

ugyanaz a hatás. 

2.5.3. Polarizáció-kiválasztás 

A természetes fény polarizátorral polárossá tehető, amelyet célszerű a rezonátorba helyezni. Külső polarizátor 

alkalmazása lecsökkenti a kilépő fényteljesítményt a felére, ezenkívül a polarizátor érzékeny a két polarizációs 

módus közötti teljesítményingadozásokra. Belső polarizátor viszont eleve nagy veszteséget jelent az egyik 

polarizációs állapotra, így az erősítés a másikra az elérhető legnagyobb lesz. Belső polarizátor lehet polarizációs 

prizma, amely a ráeső fényt két, különböző irányban terjedő merőleges polarizációs állapotú fényre bontja. 

Egyszerű megoldás a Brewster-ablak, amelyet jellemzően gázlézerekben alkalmaznak (6.2.5.2. ábra). A jelenség 

lényege az, hogy sík-párhuzamos lemezre érkező fényhullámban a beesési síkban levő összetevő adott beesési 

szögnél nem, vagy csak kis mértékben verődik vissza, míg a másik, a beesési síkra merőleges (az ábrán 

pontokkal szemléltetett) szinte teljes mértékben visszaverődik. Az ábra szemlélteti, hogy a tükörről már a 

beesési síkban levő összetevő verődik vissza, és ez a sugárzási tér vált ki indukált emissziót a lézeranyagban. 

Mint tudjuk, a hasonmás foton polarizációállapota megegyezik az átmenetet előidéző fotonéval. 
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6.2.5.2. ábra 

2.5.4. Hoszanti móduskiválasztás 

A 6.2.2.1. ábra szerint lézer azokon a B sávba eső frekvenciákon működhet aktív anyag esetén, amelyekre nézve 

az erősítési együttható nagyobb, mint a veszteségi együttható. Erre alapozva két lehetőség kínálkozik a 

hosszanti móduskiválasztásra: 

a veszteségek jelentős mértékű növelése mindaddig, amíg a lézer egyetlen hosszanti módusban működik. Ez 

előnytelen, mert maga az adott módus is gyenge lesz. 

a vF = c/2L hosszanti módustávolság növelése a rezonátorhossz csökkentése révén. Ekkor viszont az aktív anyag 

hossza, illetve térfogata is kisebb lesz, miáltal a lézerteljesítmény csökken. Ez sok esetben (argonion-lézer) a 

gyakorlatban elfogadhatatlan (néhány cm) rezonátorhosszat jelentene. 

Frekvenciakiválasztás hatékony módja frekvencia-kiválasztó elemek alkalmazása rezonátoron belül. Ezek közül 

itt a belső döntött etalont említjük meg. Az elem – Fabry−Perot-rezonátor – hossza (vastagsága) lényegesen 

kisebb a lézerrezonátor hosszánál (6.2.5.3. ábra). 

 

6.2.5.3. ábra 

Az etalon kis hossza nagy módustávolságot feltételez, amely ráadásul nagyobb a feléledő frekvenciasávnál (B, 

6.2.2.1. ábra), így csak egyetlen etelon módus fér el az erősítő sávszélességen. Az etalon tervezésekor 

figyelemmel vannak arra, hogy egy módusa egybeessék a rezonátor kiválasztott, például legnagyobb erősítéssel 

bíró módusával. Az etalon forgatással, hőmérsékletének szabályozásával finoman hangolható. Az etalon 

hőmérsékletének az ingadozását úgy akadályozzák meg, hogy azt elektronikusan vezérelhető hőmérsékletű 

kályhába helyezik. 
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A fentiekben vázlatosan áttekintettük a lézerfény sajátságait és röviden elemeztük a fontosabbak esetén a 

kedvező tulajdonságok előidézésének, a károsak elnyomásának gyakorlati lehetőségeit. Az elmondottak 

lényegüket tekintve valamennyi lézertípusra (gáz- −atomi, molekula- és ionrendszerek −, szilárdtest-, félvezető- 

és festéklézerek) egyaránt alkalmasak, azonban adott aktív anyagú és felépítésű lézer sajátságainak a javítására 

léteznek más, esetenként hatékonyabb eljárások is. 

2.6. Lézerfény koherencia-sajátsága 

2.6.1. Koherencia 

A koherencia mint sajátság elsősorban akkor nyilvánul meg, illetve válik fontossá, ha két hullám találkozik, 

részben vagy egészben átfedi egymást. Két vagy több hullám átlapolásakor az eredmény velejáróan attól függ, 

hogy jellemzően van-e a hullámok sajátságai (elsősorban fázisai) között állandósult kapcsolat a megfigyelés 

időtartama alatt. Amennyiben a hullámok fázisa kellő mértékben korrelált – tehát van jellemzőik között 

állandósult kapcsolat – a fényhullámokat koherensnek tekinthetjük. Átlapolásukkor interferálnak, azaz az 

átlapolási tartományban sajátságos fényenergia-eloszlás – sötét és világos helyek halmaza – figyelhető meg. A 

korreláció mértékétől függően a hullámokat részben vagy teljesen koherenseknek mondjuk. 

Newtonnak, a róla elnevezett interferenciagyűrűk tanulmányozása során feltűnt, hogy a megfigyelhető gyűrűk 

száma egyértelműen korlátozott. A gyűrűk sugara az interfereciacsík rendjének a négyzetgyökével arányos, 

azok így egyre sűrűsödnek, ezért eltűnésük lényegi okára megfigyelhetőségük alapján nehéz következtetni. 

Fresnel egyenlő lépésközű csíkok esetén is megfigyelte, hogy a rendszám növekedésével a csíkok kezdetben 

elmosódottakká válnak, majd eltűnnek. Magyarázata, amely szerint a fény nem végtelen, hanem meg-

megszakadó harmonikus hullám, lényegét tekintve közel áll mai elképzelésünkhöz. 

Nem lenne indokolt, ha a kérdést csak tudománytörténeti érdekességnek tekintenénk. A szerszámgépiparban és 

a mikroelektronikában használt, mikrométer alatti felbontással és pontossággal mérő lineáris útmérők 

Michelson-interferométerek, amelyek fényforrásként a hagyományosnál nagyobb koherenciahosszal rendelkező 

lézereket használnak. A szerszámgépipar mérőadói mozgásuk során sok alkalmazásban métereket, sőt néhány 

tíz métert fognak át, és ezért az alkalmazott lézerek frekvenciastabilizálása elkerülhetetlen. Enélkül az 

interferenciacsíkok rendszerint már néhány centiméter karhosszkülönbségnél elmosódottakká válnak, illetve 

eltűnnek. 

Az elemi fényforrások, ide nem értve az elemi sugárzókat lézerekben, egymástól függetlenül bocsátanak ki 

véges hosszúságú hullámvonulatokat, ezek eredője adja a fényhullámot, és a független sugárzás 

következményeként az ilyen eredetű fény sajátságai véletlenszerűen változnak mind térben, mind időben. Az 

indukált emisszó eredményeként keletkező hasonmás foton sajátságaiban (energia, terjedési irány, polarizáció, 

fázis) elvben megegyezik a sugárzást kiváltó foton sajátságaival, de mint a 4. fejezetben láttuk, különböző 

hatások következményeként (a vonalalak-fügvény kiszélesedik stb.) a lézefényben is megjelennek véletlenszerű 

sajátságok. Más-más okokra visszavezethetően ugyan, de mind a spontán, mind a lézerek működésének alapját 

képező indukált sugárzás eredményeként keletkezett fény spektruma véges. A sávszélességet kedvezőtlenül 

befolyásolja a közeg is, amelyen a fény áthalad. Ennek oka a közeg anyagi állandóinak az ingadozásiban 

keresendő. Ezek mértéke messze elmarad a hagyományos fényforrásokra jellemző esettől, azonban mondhatjuk, 

hogy a lézerfény két jellemző mennyisége: amplitúdója és frekvenciája is ingadozik. Bármilyen fényforrásról 

legyen tehát szó, állíthatjuk, hogy a kibocsátott fényhullám amplitúdója, frekvenciája és fázisa nem állandó; 

ezek változnak, és ami lényeges: a változás véletlenszerű. 
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6.2.6.1. ábra 

A 6.2.6.1. ábra példaként a jól ismert harmonikus hullámfüggvényt és sík-, illetve gömbhullám hullámfelületeit 

szemlélteti. Ugyanitt elképzelt véletlen fény hullámfüggvénye és a megfelelő hullámfelületek láthatók. 

Megfigyelhetjük, hogy az ingadozások nélküli, azaz a meghatározott fény u(t) hullámfüggvénye az 1. fejezetben 

megismert eszményi görbe, ugyanakkor a véletlen fény hullámfüggvénye ingadozásokkal terhelt: mind 

amplitúdója, mind fázisa előre meg nem jósolható módon változik. A hullámfelületeket szemlélve még 

hatékonyabban látszanak a különbségek az ábrán példaként felvonultatott sík- és gömbhullám esetén. 

Azt az időtartamot, amely alatt a fény jellemzői állandónak tekinthetők, vagy amely alatt a jellemzők értékeire 

nézve előzetes megállapítás tehető, az értékek megjósolhatók, koherencia-időnek nevezzük. Az időtartam 

nagyságrendben 10−14 mp és 10−2 mp között bármekkora érték lehet. Az első a Nap sugárzására vonatkozik, a 

második frekvenciastabilizált lézer jellemzője. Az időbeli koherenciának mértéke az az időtartam, ameddig a tér 

adott pontjában a hullám sajátságai között állandósult kapcsolat áll fenn. 

A koherenciasajátság nemcsak időben egymást követő folyamatokra, hanem térbeli kapcsolatokra is kiterjed. 

Várható, hogy nemcsak a tér adott pontjában egymáshoz kellően közeli időpillanatokban fellépő jelenségek 

kötődnek egymáshoz, hanem a térnek egymáshoz közeli pontjaiban azonos időben végbemenő folyamatok 

között is van valamilyen mértékű kapcsolat. A térbeli koherenciának a mértéke az a távolság (terület), amelyen 

belül adott időben állandósult kapcsolat van a hullám sajátságai között. 

A két típusú koherencia nyilvánvalóan szerves egységet alkot. 

A fény véletlenszerű ingadozásaival foglalkozó tudományág a statisztikus optika, vagy más néven optikai 

koherenciaelmélet. Teljes, megalapozott és minden önkényes feltevéstől mentes választ az optikai koherencia 

kérdéseire annak kvantumelméleti tárgyalása ad. Itt a tárgykör néhány kérdését leíró jelleggel tekintjük át. 

2.6.2. A véletlen fény statisztikus tulajdonságai 
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Tetszőleges fényhullámot az 

6.30. egyenlet - (6-30) 

 

hullámfüggvény ír le, ahol az U(r,t) komplex hullámfüggvény egyaránt tükrözhet monokromatikus, illetve 

többszínű fényt. Mind u(r,t), mind U(r,t) véletlen függvények; a jellemzésükre bevezetett statisztikai átlagokkal 

az alábbiakban foglalkozunk. Látható, hogy skalár terekre korlátozódunk, azaz polarizációs hatásokat nem 

veszünk figyelembe. 

A. Fényintenzitás 

Koherens (meghatározott) fény intenzitása 

6.31. egyenlet - (6-31) 

 

Megjegyzés: az összefüggés emlékeztet az (1-15)-ös kapcsolatra, ami monokromatikus fényre vonatkozik. 

Megmutatható, hogy többszínű fény esetén az (6-31)-re módosul, ha a többszínű fény kvázimonokromatikus, 

azaz majdnem egyszínű. Fényhullámot akkor tekinthetünk kvázimonokromatikusnak, ha Δν« 

v 0, ahol Δν a spektrális szélesség, v0 pedig a középponti frekvencia. Lézerfényre ez teljesül. 

Véletlen fény esetén a hullámfüggvény a helynek és időnek véletlen függvénye. Ugyanígy véletlen függvény az 

intenzitás is. Az átlagos intenzitás értelmezése: 

6.32. egyenlet - (6-32) 

 

ahol < · > sokaságátlagot jelöl: előállítjuk a hullámot ismétlődően ugyanazon feltételek közepette, egy-egy 

mintavétel más-más hullámfüggvényt ad, és meghatározzuk az átlagintenzitást minden helyen és időben. Az | U 

(r,t) |2 mennyiség a véletlen vagy pillanatnyi intenzitás. 

Az átlagos intenzitás lehet független az időtől, de függhet is tőle. Első esetben a fényhullám statisztikusan 

stacionárius, azaz a statisztikai átlag időfüggetlen. A pillanatnyi intenzitás ingadozik ugyan az időben, de átlaga 

állandó. Példa erre állandó árammal terhelt izzólámpa sugárzása, szemben az áramlökés hatására világító 

izzószállal. 

Stacionárius esetben a statisztikai átlagképzés helyett időbeni átlagolás végezhető elegendően hosszú időre 

sokaságátlag helyett: 

6.33. egyenlet - (6-33) 

 

B. Kölcsönös koherenciafüggvény. Komplex koherenciafok 

A fenti előkészítés után származtatjuk azokat a fogalmakat, amelyek alkalmasak az időbeli és a térbeli 

koherencia mennyiségi jellemzésére. Értelmezzük a két hullám átlapolását jellemző keresztkorrelációt, a 

kölcsönös koherenciafüggvényt mint mérhető mennyiséget: 

6.34. egyenlet - (6-34) 
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ahol U(r1, t) stacionárius komplex véletlen függvény az r1 helyvektorral megadott pontban t időben, U(r2, t+t) 

pedig a függvény értéke az r2 helyen t = t2 – t1 idővel később. Egyébként t = Dl/c, ahol Dl a két hullám 

úthosszkülönbsége, c pedig a fénysebesség szabad térben. Ha a két térbeli pont egybeesik, a keresztkorreláció 

autokorrelációba, és ennek megfelelően a kölcsönös koherenciafüggvény ön-koherenciafüggvénybe megy át, 

amely az időbeli koherenciamérték jellemzője. Továbbmenve, ha az időkésés is zérus, G11(0) = I(r1), azaz az ön-

koherenciafüggvény ebben az esetben az intenzitást adja a kérdéses pontban. 

A komplex koherenciafokot normált kölcsönös koherenciafüggvényként értelmezzük: 

6.35. egyenlet - (6-35) 

 

amely számszerűen megadja az időbeli és a térbeli koherencia mértékét. Az r1 = r2 = r esetben – mintavétel 

ugyanazon helyen – a komplex koherenciafok időbeli koherenciafokba megy át: 

6.36. egyenlet - (6-36) 

 

amely így közvetlenül az időbeli koherencia mértéke. 

A |g(η)| függvény alakja jellegét tekintve megegyezik a vonalalak-függvényével (pl. Lorentz-görbe). Ez nem 

véletlen, hiszen, mint ismeretes, keskeny vonalalak-függvény azt tükrözi, hogy a lézer eszményi esetben 

egyetlen hosszanti módusban sugároz. Az ennek megfelelő |g(η)| függvény széles, azaz viszonylag nagy 

időkülönbség esetén is van állandósult kapcsolat két fényhullám jellemzői (elsősorban fázisa) között adott 

helyen: a fény időbeli koherencia-foka nagy. 

Az időbeli koherencia mennyiségi jellemzője az a ηc időtartam, ami alatt a komplex időbeli koherenciafok 

abszolút értéke az egységről a felére csökken. Ezt az időtartamot koherenciaidőnek nevezzük. Az lc = cηc 

távolság a koherenciahossz. 

 

6.2.6.2. ábra 

C. Komplex koherenciafok mérése: két részlegesen koherens fény interferenciája 

Az alábbiakban vázoljuk a komplex koherenciafok nagyságának és fázisának mérési lehetőségét. Legyen két 

részlegesen koherens fényhullám komplex amplitúdója U1(r1, t) = U1 és U2(r2, t+t) = U2.Továbbra is kikötjük, 

hogy a fény statisztikusan stacionárius. Tekintsük a két fényhullám átlapolását! Az intenzitás az átlapolási 

tartományban 

 I = < | U1 + U2 | 2 > = 

 < | U1 | 2 > + < | U2 | 2 > + < U1* U2 > + < U1 U2* > = 

6.37. egyenlet - (6-37) 
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ahol láthatóan kihasználtuk a kölcsönös koherenciafüggvény és a komplex koherenciafok értelmezését. A 

kifejezés szokásosabb alakja az 

6.38. egyenlet - (6-38) 

 

interferencia-egyenlet, amelyben j = arg {g12}, azaz g12 fázisa. Az összefüggés az 1E.1. esettanulmányban 

származtatott interferenciaegyenlet általános alakja: az interferenciatagban szereplő | g12| mennyiség 0 és 1 

között bármilyen értéket felvehet, beleértve a határokat is. A 0 érték a teljes mértékben korrelálatlan, azaz 

inkoherens fénynek felel meg, míg az 1 érték az eszményien korrelált, tehát a tökéletesen koherens fényt 

tükrözi. Az 1E.1. esetben ez utóbbival volt dolgunk. 

Az interferencia erősségének (modulációs mélység, kontraszt) mértéke a láthatóság, amely értelmezés szerint 

6.39. egyenlet - (6-39) 

 

ahol Imax és In az intenzitás legnagyobb és a legkisebb értéke. Ha a két fényhullám intenzitása megegyezik 

6.40. egyenlet - (6-40) 

 

 

6.2.6.3. ábra 

Tehát a komplex koherenciafok abszolút értéke meghatározható az interferenciakép láthatóságának a 

megmérésével. A különböző interferométerek lehetőséget adnak az időbeli és a térbeli koherenciasajátságok 

közvetlen mérésére. Beállított Michelson-interferométerben (amplitúdóosztás) (a tükrök merőlegesek az 

interferométer-karok tengelyére) közvetlenül az időbeli koherenciafok abszolút értéke mérhető, amikor is az 

optikai késleltetés a két hullám között a karhosszak változtatásával valósítható meg. Young-interferométerben 

(hullámfrontosztás) a két (tű)lyuk távolságának a változtatásával szemléltethető és számolható a térbeli 

koherenciafok nagysága. A számításokat rendszerint a koherenciaelmélet kvázi monokromatikus közelítésében 

végzik: felteszik, hogy a sugárzás spektrális szélessége lényegesen kisebb, mint a középponti frekvencia (Dn « 

v0), továbbá megkövetelik, hogy az interferométerben előforduló valamennyi útkülönbségre a Dl « c/Dn feltétel 

teljesüljön. 



 Lézer  

 164  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Kiegészítésekkel mindkét interferométer alkalmas mind az időbeli, mind a térbeli koherencia vizsgálatára. 

Optikai késleltetés Young-interferométerben az egyik nyílás elé tett sík-párhuzamos lemezzel valósítható meg; 

egyenlő karhosszú, döntött tükrű Michelson-interferométerben a térbeli koherenciasajátságok nyilvánulnak meg. 

3. Impulzusüzemű lézerműködés 

Lézerek működése során rövid fényjelet, impulzust legegyszerűbben úgy kapunk, ha a folytonos lézer fényét 

külső modulátorral megszaggatjuk. A modulátor „nyitott” állapotában átengedi, „zárt” állapotában pedig elzárja 

a fényt. Így egyetlen jel, vagy impulzussorozat is előállítható. Nyilvánvaló hátránya ennek a megoldásnak 

egyrészt az, hogy a modulátor zárt állapotában nem hasznosíthatjuk a lézerfényt, másrészt az impulzus 

teljesítménye nem lehet nagyobb a lézer teljesítményénél. 

Hatékonyabb módja az impulzusüzemű működés megvalósításának az, hogy magát a lézert kapcsolgatjuk a 

rezonátorba helyezett modulátor segítségével. A zárási idő alatt tároljuk az energiát, a nyitási alatt pedig 

kiengedjük azt. Tárolhatjuk az energiát magában a rezonátorban mint sugárzási energiát, de tárolhatjuk azt oly 

módon is, hogy a lézeranyagban fordított betöltöttséget idézünk elő, és a kicsatolás érdekében felélesztjük a 

rezonátort, ami a lézeroszcilláció beindulását jelenti. Belső modulációval nyert impulzus teljesítménye 

lényegesen nagyobb lehet, mint folytonos lézerfényből kivágott impulzusé. 

Belső modulációt megvalósíthatunk erősítés- és Q-kapcsolással, továbbá a rezonátor kiürítésével és 

módusszinkronizálással. Az alábbiakban ezeket a megoldásokat ismertetjük vázlatosan. 

3.1. Erősítéskapcsolás 

Nevének megfelelően ebben a megoldásban az erősítést kapcsolgatjuk a gerjesztés (pumpálás) kapcsolgatása 

révén. Gondoljunk például, rubinlézerre, amelyet villanólámpákkal gerjesztünk. A villanólámpákat 

elektronikusan vezéreljük, aminek eredményeként rövid felvillanások gerjesztik a lézert. A lámpák bekapcsolt 

állapotában a hozamegyüttható értéke meghaladja a veszteségi együttható értékét: a lézert fényimpulzus hagyja 

el. A félvezetőlézerek többségére erősítéskapcsolás jellemző, hiszen a pumpáláshoz használt elektromos áramot 

könnyű modulálni. 

3.2. Aktív Q-kapcsolás 

A rezonátor jósági tényezőjének a szabályozásával a veszteségi együtthatót jelentősen megnövelik kezdetben, 

azaz a működési küszöböt emelik. Ez elősegíti, hogy a lézeranyagban jelentős fordított betöltöttség alakuljon ki. 

Ezt követően külső jel segítségével a veszteségi szintet csökkentik, és így a működési küszöb is gyorsan 

lecsökken a lehető legalacsonyabb értékére. Így a kezdeti nagy fordított betöltöttség is lecsökken az alacsony 

veszteségi szinthez tartozó értékére. E körülmények közepette rövid, nagy teljesítményű impulzus hagyja el a 

lézert. 

Minél nagyobb a kezdeti fordított betöltöttségsűrűség, annál nagyobb a lézerimpulzus teljesítménye. Az elérhető 

teljesítmény GW nagyságrendű. Az óriásimpulzus hossza jellemzően 10−100 ns. A fényimpulzus legkisebb 

hossza 1−3 ns lehet. 

A rezonátorba helyezett modulátor fényzárként működik. Amíg zárva van, a rezonátor nem él, benne lézerrezgés 

nem alakul ki (a tükrök nem „látják” egymást). A rezonátor Q jósági tényezője kicsi. A zár gyors nyitásakor a 

rezonátor feléled, a fordított betöltöttségű szintek energiájukat beleadják a kiépülő sugárzásba, és rövid idő alatt 

nagy teljesítményű impulzus alakul ki. 

Legegyszerűbb megoldás a forgótükrös fényzár. A rezonátortükrök egyikét nagy fordulatszámmal (néhány 

tízezer fordulat/perc) forgatják. Visszacsatolás, lézerrezgés csak akkor valósul meg, amikor a tükör merőleges a 

rezonátor tengelyére. 

Bonyolultab zárak az elektrooptikai, illetve akusztooptikai elven működő eszközök. 

Elektrooptikai hatás anizotróp kritályokban figyelhető meg, amelyek külső elektromos erőtér hatására 

kettőstörővé válnak. Az elektrooptikai zár ilyen kristályból és polarizátorból áll. A kristályra alkalmas időben 

feszültséget kapcsolnak, hogy a benne oda-vissza haladó, linearisan poláros fény polarizációs síkját elforgassa 

90°-kal. Ezt a polarizátor nem ereszti át. Abban a pillanatban, amikor a feszültséget megszüntetik, a kristály 
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nem forgat, és a polarizátor átengedi a fényt: a rezonátor feléled arra a rövid időre, ameddig a zár nyitott 

állapotban van. 

Az akusztooptikai Q-kapcsoló működése azon alapszik, hogy az e célra alkalmas kristályban ultrahanghullámot 

keltenek. Ez a hullám törésmutató-rácsot hoz létre a kristályban, amin a fény elhajlik, és miután ez a fény nem a 

rezonátor tengelye mentén terjed, a rezonátor vesztesége nagy. Ha a hanghullámot hirtelen megszüntetik, a zár 

kinyit, a fény újra a tengely mentén terjed: a rezonátor e rövid pillanatra feléled, és ezalatt nagy teljesítményű 

impulzus hagyja el a lézert. 

3.3. Passzív Q-kapcsolás 

Passzív Q-kapcsolás a rezonátorba helyezett nem lineáris elem révén valósítható meg. A nem lineáris elem adott 

sajátságokkal bíró festékanyag, amely kis edényben, küvettában van. Ténylegesen oldat képezi a zárat, 

amelynek az a sajátsága, hogy fény hatására megnő az áteresztő képessége, azaz kivilágosodik. Példaként: 

metanolban oldott kriptocianin elnyelési együtthatója nagy a rubinlézer hullámhosszán (694 nm). Az elnyelt 

fény hatására rövid idő alatt átlátszóvá válik, e pillanatban a rezonátor jósága ugrásszerűen megnő, a két tükör 

„meglátja” egymást, a lézer óriásimpulzust bocsát ki. A nyitási idő néhány ns. 

3.4. Rezonátor kiürítése 

Az előző két, impulzusüzemet kiváltó megoldásban a nagy fordított betöltöttségsűrűséget tároltuk a 

rezonátorban. Jelen eljárás alapja az, hogy a fotonokat, a sugárzási tér energiáját tároljuk a rezonátorban. Amig 

Q-kapcsolásnál a káros veszteséget „kapcsolgattuk”, jelen esetben a lézerből kicsatolt fényt moduláljuk, amelyet 

hasznos veszteségnek tekinthetünk. Közismert hasonlat, miszerint a rezonátor kiürítése mint folyamat hálózati 

vízcsap alá helyezett vödörrel szemléltethető, amibe folyamatosan folyik víz a csapból, és így egyre több és több 

víz lesz benne. Alkalmas pillanatban a vödör fenekét mint nagy dugót eltávolítjuk, aminek következtében a 

vödör kiürül. Lezárva a feneket, a folyamat ismétlődik. A folyamatos vízáram impulzusvízárammá alakult. 

A lézeranyagot jellemzően folyamatosan gerjesztjük, a sugárzási tér energiája ennek megfelelően nő. Nyitáshoz 

az egyik tükröt hirtelen eltávolítjuk (beállított helyzetéből elfordítjuk) miközben áteresztő képességét a nyitási 

időre 100%-ra növeljük. Az eredmény óriásimpulzus kicsatolása. 

3.5. Móduscsatolás 

Kifejezetten rövid, azaz ultrarövid impulzusokat módusszinkronizáció, más néven móduscsatolás segítségével 

állíthatunk elő. Láttuk korábban, hogy a lézerek egyidejűleg több hosszanti, illetve keresztmódusban működnek. 

Ultrarövid fényimpulzusok előállításakor a hosszanti módusok fázisát rögzítjük egymáshoz. A továbbiakban – 

mint a lényeghez nem tartozó körülményt – feltesszük, hogy a móduscsatolt lézer alap keresztmódusban 

működik, azaz fénye Gauss-nyaláb. A hatékony móduscsatolás feltétele, hogy a lézer nagyszámú hosszanti 

módusban sugározzon. Az egyidejűleg létező hosszanti módusok számát a rezonátor hossza, az erősítés és a 

veszteség viszonya, továbbá a vonalalak-függvény kiszélesedése határozza meg. A homogén szélesedésű 

lézeranyagok (szilárdtest, üvegszál) jelentősen nagyobb sávszélességgel rendelkeznek, mint az inhomogén 

szélesedésű gázok (5.5. pont: táblázat). Móduscsatolással előállított impulzusok hossza jellemzően ps, illetve fs 

nagyságrendű. 

Az alábbiakban megmutatjuk, hogy ha különböző frekvenciájú és rögzített fázisú hullámokat összeadunk, 

impulzusokat kapunk. Legyen a q-adik módus frekvenciája 

6.41. egyenlet - (6-41) 

 

fázisa 

6.42. egyenlet - (6-42) 

 

ahol q = 0, ±1, ±2, ±3 … ±C, így az összeadandó módusok száma 2C + 1 = M. Az egyszerűség kedvéért 

tételezzük fel, hogy a q = 0 módus v0 frekvenciája a vonalalak-függvény középponti frekvenciájával esik egybe. 
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vF = c/2L a rezonanciafrkvenciák távolsága, mint korábban. Továbbmenve, θ0 a q = 0 módus fázisa, θ pedig a 

fáziskülönbség két szomszédos módus között. A móduscsatolás folyamata éppen ennek a mennyiségnek az 

állandóságát feltételezi, illetve kívánja meg. A rezonátor időfüggő sugárzási terének amplitúdója 

6.43. egyenlet - (6-43) 

 

Az egyszerűség kedvéért legyen a középső módus fázisa zérus (θ0 = 0), ami semmiféle megszorítást nem jelent, 

hiszen a módusok viszonylagos fázisa bír jelentőséggel, és így két szomszédos módusra (6-42) alapján θq+1 – θq 

= θ = áll. Tételezzük fel továbbá, hogy Aq = A0 valamennyi q-ra. Ez ténylegesen nem igaz, mert a kezdeti 

hozamegyüttható függvénye a frekvenciának [γ(ν)]. Ez az egyszerűsítés azonban a lényeget nem érinti. A 

sugárzási tér amplitúdója a lézerben 2q + 1 = M számú módus esetén (6-43) alapján 

6.44. egyenlet - (6-44) 

 

amely az 

6.45. egyenlet - (6-45) 

 

alakban írható fel, ahol 

6.46. egyenlet - (6-46) 

 

A (6-45) kifejezés szerint az eredő sugárzási teret v0 frekvenciájú harmonikus hullám írja le, amelynek 

amplitúdója a (6-46) komplex burkoló szerint időben változik. A továbbiakban figyelmünket erre a modulált 

amplitúdóra összpontosítjuk. (6-46) egyszerűbb és így áttekithetőbb lesz, ha az időmérés kezdetét mintegy 

eltoljuk, azaz t helyett t’-vel dolgozunk. A kettőjük közötti kapcsolat: 

6.47. egyenlet - (6-47) 

 

Ezzel (6-46) az alábbi alakot ölti: 

6.48. egyenlet - (6-48) 

 

Felismerjük, hogy (6-48) mértani sor összege, amelynek hányadosa exp(j vF
’). A mértani sor összegképlete 

alapján a sugárzási tér eredő amplitúdója 

6.49. egyenlet - (6-49) 

 

A fényintenzitás mint az idő függvénye ennek alapján 

6.50. egyenlet - (6-50) 
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A (6-50) intenzitáseloszlást ábrázoltuk vázlatosan a 6.3.5.1. ábrán. 

 

6.3.5.1. ábra 

Az ábrából látható, hogy az impulzussorozat alakja a módusok számától függ, ami viszont a Δν atomi vonalalak-

függvény szélességével arányos. Így az impulzus félérték-szélessége fordítottan arányos a vonalalak-függvény 

szélességével. Mivel M = Δν/ vF, az impulzus szélessége TF/M ≈ 1/Δν. Viszont Δν általában nagy, és így sok, 

időben rövid impulzus kelthető. Az impulzussorozat periódushossza (impulzusok követési ideje) TF = 1/Δ vF = 

2L/c. 

Megválaszolandó kérdés, hogy mi módon lehet a módusokat egymáshoz kötni, azaz fázisukat rögzíteni oly 

módon, hogy a módusok fázikülönbsége állandó legyen. Ez aktív, illetve passzív módszerekkel érhető el, 

amikor is a rezonátorba fénykapcsolót építünk be. A fenti eredményeknek megfelelően a keskeny óriásimpulzus 

oda-vissza halad a két rezonátortükör között. 

Aktív esetben a kapcsolót akkor kell nyitni, amikor az impulzus odaér, és az impulzushossznak megfelelő ideig 

kell nyitva tartani. Ezzel azt is elérjük, hogy az impulzussal kapcsolatban nem levő sugárzási tér elhal, hiszen a 

zárt kapcsoló nagy veszteséget személyesít meg. A kapcsolót külső vezérlőjellel működtetjük. Gyorsabb 

kapcsolóval rövidebb impulzusok kelthetők. A legelterjedtebben alaklamazott aktív móduscsatolók az 

elektrooptikai és akusztooptikai cellák. Az előbbiben elektromos erőtér hatására létrejövő kettőstörést, illetve 

polarizációs állapotváltozást, az utóbbiban pedig az ultrahangrácson bekövetkező fényelhajlást használják ki. Az 

elektrooptikai kapcsolók gyorsabbak, mint az akusztooptikai elven működők, így femtoszekundumos 

impulzusok előállítására elektrooptikai kapcsolót használnak. 

Passzív móduscsatolás esetén a kapcsoló megkívánt nagy vesztesége zárt állapotban önmagától teljesül. 

Jellemző passzív móduscsatolók a telítődő elnyelők, amelyeknek abszorpciója az elnyelt energiának a 

növekedésével csökken; adott szint elérésekor, illetve a fölött átlátszóvá válnak: a kapcsoló nyit, és az áthaladást 

követően azonnal zár. Fontos jellemzőjük a regenerálódási idő. Passzív móduscsatolóval általában sokkal 

rövidebb impulzusokat lehet előállítani; így a 100 fs-nál rövidebb impulzusok szinte kizárólag passzív 

móduscsatolás mellett generálhatók. 

4. Elterjedt lézertípusok 

A lézersugárzás erősítése és rezgése mint folyamat elvben bármilyen közegben megvalósulhat; a tényleges aktív 

anyagok száma ugyan nagy, de természetesen nem végtelen. A választást végső soron több körülmény együttes 

figyelembevétele befolyásolja. Ilyenek a kedvező energiabevitel (pumpálás) szempontjai, az energiaszintek 

abszolút és viszonylagos élettartama, az elemi sugárzási folyamatok (átmenetek) bekövetkezésének sajátságai, a 

vonalak-függvény tulajdonságai stb. Megkülönböztethetők szilárd (kristályok, üvegek, üvegszálak), gáz- (atom, 
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ion, molekula, excimer), folyadék- (szerves és szervetlen oldatok) és plazmalézerek. Külön fontos csoportot 

alkotnak a félvezetőlézerek. Lézelésre alkalmas energiaszintekkel rendelkez(het)nek elektronok is mágneses 

erőtérben, aminek ismert megvalósulása a szabadelektron-lézer. 

Az alábbiakban egyedi sajátságok révén érdekes, de elsősorban a gyakorlati felhasználás szempontjából fontos 

lézertípusokat tárgyaljuk leíró jelleggel, röviden. A válogatás tagadhatatlanul tartalmaz bizonyos fokú önkényt. 

4.1. He-Ne lézer 

Az első megvalósított gázlézer. A viszonylag kedvező ár, kis tömeg, szerény üzemeltetési feltételek, és nem 

utolsósorban jó nyalábtulajdonságok miatt távolság-, illetve lineáris útmérés, továbbá a holográfiai gyakorlat 

egyik széles körben használatos fényforrása. Két hullámhosszon képes működni (1 150 nm és 632,8 nm), de 

szinte kizárólag – a holográfiában mindenképpen – az élénkvörös lézerátmenetet használják. A He-Ne 

atompáros jellemző energiaszintjeit a 6.4.1.1. ábra tünteti fel. 

 

6.4.1.1. ábra 

A lézeléshez vezető elemi folyamatok (elektron – alapállapotú He-atom, majd gerjesztett He-atom – 

alapállapotú Ne-atom közötti ütközés) vázlatosan az alábbi módon írhatók le: 

6.51. egyenlet - (6-60) 

 

ahol e1 és e2 különböző energiájú elektronokat, a * jel pedig gerjesztett atomokat jelöl. Az elektronnal gerjesztett 

He-atom sugárzásmentes átmenettel adja át energiáját a Ne-atomnak. A He-Ne gázkeverékben lejátszódó 

folyamatok összességükben messze színesebbek, mint amit a fenti kifejezések egyáltalán sejttetnek, hiszen a 

kisülésben számos más kölcsönhatásra is sor kerül. Figyelmünket továbbra is a lényegi folyamatokra 

összpontosítva megállapítható, hogy a héliumatom gerjesztett állapotai között van két viszonylag hosszú 

élettartammal bíró szint (metastabil állapot). Vörös színben sugárzó lézert feltételezve ezek egyike a 21s jelölésű 

szint (6.3.5.1. ábra). Erre a szintre a He-atomok közvetlenül is gerjesztődnek; a szint többlépcsős kölcsönhatás 

révén is benépesülhet. Eredményként viszonylag nagyszámú héliumatom rendelkezik a szinthez tartozó energia-

értékkel adott pillanatban. 

A Ne-atomnak van olyan, 3s2-sel jelölt állapota, amelynek energiája közel egyezik a héliumatom tekintett 

szintjének energiájával. Ennek élettartama viszonylag rövid, ezért hatékonyan sem közvetlenül, sem más 
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neonátmeneteken keresztül nem gerjeszthető. Viszont a két atom erősen energiafüggő ütközés révén energiát 

cserélhet: e rezonancia a He-atom 21s (20,61 eV) és a Ne-atom 33s2 (20,66 eV) energiaszintjeire teljesül. A 

metastabil állapotú He-atomok és az alapállapotú Ne-atomok közötti ezen rezonáns ütközések révén sok Ne-

atom kerül ebbe az állapotba. Így alakul ki a Ne-atom 3s2 szintjének fordított betöltöttsége a 2p4 szinthez képest 

a 632,8 nm színképvonalon. 

A He-Ne lézer négyszintes rendszer: a pumpálás hélium- és neonatomok ütközése révén valósul meg (1), maga 

a lézelés a (2) átmenet, a Ne-atom spontán sugárzással (3), majd az ezt követő atomfal ütközéssel (4) kerül 

vissza alapállapotba. 

A lézer felépítésének elvi vázlata látható a 6.4.1.2. ábrán. A kisnyomású (150−400 Pa) He-Ne gázkeverék (7:1 

arány) jellemzően 20−150 cm hosszú üveg hajszálcsőben van. A rezonátort két kis veszteségű tükör alkotja, 

amelyeknek visszaverő képessége 99,99(9)% (záró tükör) és 97−98% (nyitó tükör). Brewster-ablakokkal lezárt 

hajszálcső esetén – mint a 6.4.1.1. ábrán is – a kilépő lézerfény lineárisan poláros. A nyaláb átmérője 1−3 mm, 

széttartása nagyságrendben 1 mrad. Az alkalmazások többségében (lineáris útmérés, holográfia stb) 

alapkövetelmény a Gauss-nyaláb (TEM00 alapmódus) biztosítása. Az 1 500 MHz szélességű erősítési sávon 

belül általában több hosszanti módus éled fel. 

 

6.4.1.2. ábra 

Alap keresztirányú módusban sugárzó He-Ne lézer térbeli koherenciája eszményi. Az időbeli koherencia 

mértékét – mint tudjuk – a hosszanti módusok száma határozza meg. Számuk a 6.2.5.4. pontban leírtak szerint 

csökkenthető, és ezzel jelentősen megnövelhető a lézer koherenciahossza. A He-Ne lézer egyike azon 

lézertípusoknak, amelynél a legnagyobb mértékű frekvencia-, illetve hullámhossz-állandóság érhető el az 

optikai tartományban (hozzávetőlegesen 10−13 relatív frekvenciaállandóság). 

Alkalmazások. Optikai eszközök, fényutak beállítása, iránykitűzés, lézernyomtató, holográfia, holografikus 

interferometria. Lézeres útmérés. Gyógyászat: lézeres akupunktúra, biostimuláció, sebkezelés, 

fájdalomcsillapítás, sejtszámlálás, röntgen-, CT- és más kezelések beállítása. 

4.2. Argonion-lézer 

A röviden argonlézernek nevezett fényforrásban a lézerátmenet az ionizált argonatom két energiaszintje között 

valósul meg. A lézer fényerősítő közege kisnyomású argongáz, amelyben erősáramú kisülés (a gerjesztő 

egyenáram erőssége 30−50 A) elektronjai ionizálják a semleges argonatomokat, majd ezt követően gerjesztik 

azokat különböző ionállapotokba (6-61). A gerjesztés hatékonysága (az ütközési hatáskeresztmetszet) az egyes 

állapotokra különbözik, eltér egymástól az egyes szintek élettartama is. Együttes hatás eredményeként az ionok 

száma néhány állapotban számottevően megnő, másokban alacsony marad: fordított betöltöttség alakul ki. 

Argonionnak lézelés szempontjából érdekes energiaszintjeit mutatja be a 6.4.2.1. ábra. 

Az ütközések a kisülésben – megint csak a lényegi részre összpontosítva figyelmünket – az alábbi egyenlet 

szerint vezetnek el az ion felső lézerszintjéhez (a folyamat természetesen itt is többlépcsős lehet): 

6.52. egyenlet - (6-61) 
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6.4.2.1. ábra 

Az ion az alsó lézerszintről spontán sugárzással kerül ion-alapállapotba, majd elektronnal egyesülve semleges 

atom keletkezik. Lézelés egyidejűleg több színképvonalon is fellép, amint az várható is a 6.4.2.1. ábra alapján. 

Argonionlézer felépítésének elvi vázlatát a 6.4.2.2. ábrán láthatjuk. 

 

6.4.2.2. ábra 

A hullámhosszak az 540−450 nm sárgászöld-lila tartományba esnek. A vonalak erőssége a lézeranyagon átfolyó 

áram erősségétől függ adott lézer esetén. A kilépő lézerteljesítménynek közel 80%-a jut az 514,5 nm és a 488 

nm hullámhosszú sugárzásra, miközben az előbbi intenzívebb. Ezeken a vonalakon egyenként néhány watt 

fényteljesítmény is elérhető. Az argonionvonalak Doppler-kiszélesedése 3 500 MHz körüli, így He-Ne lézerrel 

összehasonlítva az argonlézer több hosszanti módusban sugároz, így koherenciahossza alapesetben kisebb. 

Hosszanti móduskiválasztás eredményeként egymódusú üzemmód is megvalósítható; ily módon az 

argonionlézer a gyakorlati holográfia egyik eszményi fényforrása tekintélyes fényteljesítménnyel. 

A kisülési csövet nagy hőterhelést elviselő néhány mm átmérőjű, jellemzően 30−100 cm hosszú 

berilliumoxidból készítik. A lehető legjobb működési hőmérséklet vízhűtéssel állítható be. A gáz nyomása a 

csőben 1 mbar körüli. Az alkalmazott mágneses erőtér összenyomja a kisülést, ezáltal megnő az 

elektronsűrűség, és − mint következmény − csökken a lézerküszöb. Adott hullámhossz prizma segítségével 

választható ki. 
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Alkalmazások. Egyesíti magában a lézerek valamennyi előnyét. Kiváló koherenciatulajdonságok, nagy 

teljesítmény, hangolhatóság, ultrarövid impulzusok. Spektroszkópia, festéklézer pumpálása, holográfia, 

holografikus interferometria. Szórakoztatóipar. 

4.3. Kriptonionlézer 

Ez a lézertípus mindössze abban különbözik az argonionlézertől, hogy a cső értelemszerűen kriptongázzal van 

töltve. Több mint 10 hullámhosszon képes működni a vörös, sárga és kék tartományban. Holográfiai 

alkalmazások szemszögéből nézve a vörös színben sugárzó kriptonlézerek értékesek; ez egybeesik azzal a 

ténnyel, miszerint a sugárzás erősítése a 647,1 nm hullámhosszon a legkedvezőbb. 

4.4. Szén-dioxid-lézer 

Molekulalézerek jeles képviselője. A leghatékonyabb folyamatos üzemmódban működő gázlézer, teljesítménye 

ebben az üzemmódban néhány száz watt is lehet. Fényerősítő közege szén-dioxid-, nitrogén- és héliumgázok 

keveréke. A lézerátmenet a szén-dioxid-molekula rezgési szintjei között valósul meg; a nitrogén a gerjesztés 

céljait szolgálja, míg a hélium az alsó lézerszint kiürítését segíti elő, és jelenléte kedvezően befolyásolja a 

rendszer hőháztartását is. 

Molekulákban az elektronok lehetséges átrendeződése mellett jelentősek a molekulát alkotó atomok rezgései, 

forgásai; ezekhez a mozgásokhoz különböző energiaállapotok egész sora tartozik. Történetesen a szén-dioxid-

molekulát alkotó atomok hajlító, szimmetrikus és aszimmetrikus rezgést végezhetnek, amit kiegészítenek a 

forgási állapotok, és ezzel színesebbé, illetve gazdagabbá teszik a szén-dioxid-molekula energiaállapotait. 

Mindennek szemléltetése végett idézzük fel a 4.3.2.1. ábra vonatkozó részeit (6.4.4.1. ábra), ami a 

szimmetrikus, aszimmetrikus és hajlító rezgési módusokat mibenlétét eleveníti fel, és egészítsük ki azt további, 

a szén-dioxid-lézer működését bemutató elemekkel. 

 

6.4.4.1. ábra 

A rezgési módusok energiaszintjeit és az ezekhez csatlakozó forgási energiaszinteket mutatja be a 6.4.4.1. ábra. 

A lehetséges kvantumállapotok szokásos jelölése szimmetrikus rezgésre 100, 200, 300 stb., aszimmetrikus 

rezgésre 001, 002, 003 stb., míg hajlító rezgésre 010, 020, 030 stb. A rezgési állapotokhoz forgási szintek 

tartoznak. A különböző energiaértékek a J kvantumszámmal arányosak, ami zérus vagy egész szám lehet (4-11). 

A 6.4.4.2. ábra feltünteti a nitrogénmolekula gerjesztett metastabil energiaszintjét is, amiből látszik, hogy ennek 

energiája közel egyezik a szén-dioxid-molekula 001 rezgési szintjének energiájával. Ennek velejárója, hogy az 

energiaátadás mennyire hatékony a két molekula ütközése során. 
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6.4.4.2. ábra 

A gázkeverékben a lézeranyag pumpálását megvalósító elemi folyamatok vázlatos egyenlete: 

 e1 + N2 = N2* + e2 

6.53. egyenlet - (6-62) 

 

 N2* +CO2 = N2 + CO2* (001). 

A nitrogénmolekula elektronütközés révén, N2x* gerjesztett állapotban kerül, majd ezt követően CO2 

molekulával ütközve a 001 aszimmetrikus rezgési szintre gerjeszti azt, amely egyben felső lézerszint. Mivel a 

nitrogénmolekula tekintett rezgési szintjének viszonylag nagy az élettartama (metastabil szint), továbbá az 

energiaátadás hatékony rezonáns ütközés révén valósul meg, az alacsonyabb energiájú szintek betöltöttsége nem 

nő számottevően. Mint következmény, fordított betöltöttség jön létre a szén-dioxid-molekula 001 és 100 rezgési 

szintjei között. Jellemzően egyszerre sok lézerátmenet valósul meg a 9,5−11 μm hulámhossztartományban. 

Azok az átmenetek megengedettek, amelyekre a J forgási kvantumszám értéke ±1-gyel változik. Az 100 rezgési 

szintnek az ábrán kitüntetett 10-es kvantumszámú állapotába ily módon a 001 rezgési szintnek a 11 és a 9 

forgási szintjeiről valósulhat meg átmenet. Az R10 és a P10 ezen átmenetek megkülönböztető jelölései. 

Tényleges szén-dioxid-lézerre jellemző szerkezetek között a legegyszerűbb az alacsony nyomású, gázkisülés-

gerjesztésű lézer, amelynek felépítése hasonló a He-Ne lézeréhez. A különbség a lézertükrök anyagában, a 

kisülési cső átmérőjében van (itt az cm nagyságredű). A szén-dioxid-lézer elvi felépítését mutatja be a 6.4.4.3. 

ábra. Sok esetben az ábrán látható megoldástól eltérően lézertükrök zárják le a kisülési csövet; gyakran 

folyamatosan áramoltatják a gázt. Külső tükrök alkalmazása esetén sem zárják le feltétlenül Brewster- ablakkal 

a kisülési csövet. Az egyik tükör helyett diffrakciós rácsot használva (lásd az ábrát) adott hullámhossz 

kiválasztható: a rács forgatásával a lézer vonalról-vonalra hangolható. 

Az egyszerűbb, egyidejűleg több hullámhosszon sugárzó, Brewster-ablak nélküli szén-dioxid-lézereket 

jellemzően mikro- és makroanyag megmunkálására (beleértve az élő szövetet is) használják, ahol a sugárzás 

koherenciasajátságai nem játszanak szerepet, nem követelmény adott, pl. lineárisan poláros állapot. Az igény a 
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nagy teljesítmény és a jó fókuszálhatóság irányában nő. Ez utóbbi megköveteli, hogy a lézer TEM00 

alapmódusban működjön. 

 

6.4.4.3. ábra 

A zárt és az áramlásos szén-dioxid-lézerekben egyaránt a nyomás tíz, esetleg néhányszor tíz mbar körüli érték. 

A lézercsövek szokásos átmérője 1−3 cm. Az elérhető legnagyobb teljesítményt korlátozza az aktív részecskék 

viszonylag alacsony száma (cm1015−1016 1/3), ami közvetlenül a kis nyomás következménye. Ez a lézerfajta 

jellemzően 40−50 W teljesítményt nyújt 40−50 molekulavonalon, folytonos üzemmódban. 

Az aktív részecskék száma növelhető a nyomás, a kisülési térfogat vagy a kettő együttes növelésével. Az eddig 

tárgyalt lézertípusban az elektromos gerjesztés hosszirányú, ez szab határt a nyomás, vagy a kisülési csőátmérő 

növelésének, aminek elsősorban elektromos okai vannak. Létezik viszont a szén-dioxid-lézereknek egy másik 

csoportja, amelyekben a nyomás egyezik a légköri nyomással vagy annál is nagyobb. Az aktív centrumok 

sűrűsége ily módon jelentősen megnő, ami az azonos térfogatból kinyerhető fényteljesítményt számottevően 

megnöveli. Ekkora nyomáson, nagy térfogatban azonban nem tartható fenn állandósult kisülés egyenletes 

gerjesztéssel hagyományos módon. Megoldásként a gerjesztéshez szükséges elektronokat ún. előionizációval 

hozzák létre a nagynyomású gázkeverékben, majd ezeket az elektronokat nagyfeszültségű elektromos erőtérrel 

gyorsítják, amely a lézer opotikai tengelyére merőleges, azaz keresztirányú. Ilyen szén-dioxid-lézer felépítését 

mutatja be vázlatosan a 6.4.4.4. ábra. 

 

6.4.4.4. ábra 

Ezzel a megolddással igen jó, 20−30% hatásfokkal gerjeszthető a lézer. Az elektródák, mint szó volt róla, az 

optikai tengelyre merőlegesek, és emiatt ezt a lézerfajtát keresztgerjesztésű, légköri nyomású lézereknek 

nevezik. Elterjedt szóhasználattal TEA-lézereknek hívják öket: a betűszó a megfelelő angol szavak 

(Transversely Exited at Atmospheric pressure) választott kezdőbetűiből áll össze. 

Alkalmazások. A lézer impulzusüzemmódban működik; az impulzus energiája több ezer joule is lehet, 

időtartama 1 μs, ami több gigawatt teljesítményt jelent. A nagy fényenergia, illetve nagy fényteljesítmény révén 

ezek a lézerek a mikro-, illetve makroanyag-technológiák kíváló fényforrásai: anyagmegmunkálás (műanyagok, 

fémek vágása, hőkezelés, vésés, fúrás stb). Spektroszkópia, fotokémia. Katonai területpásztázás. Lidar – légköri 

alkotóelemek koncentrációmérése. Sebészet. Plazmagenerálás. 
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4.5. Rubinlézer 

Az első megépített koherens fényforrás volt (1960), ami mellesleg impulzüsüzemben működött. Az impulzus 

hossza 10−30 ns Q-kapcsolt üzemmódban. Kíváló időbeli és térbeli koherenciasajátságai révén néhány 

évtizedeken át a holográfia elterjedten használt fényforrása volt azokban az esetekben, amikben a rövid idejű 

megvilágítás elsődleges szempont volt. A digitális holográfia (hologram rögzítése mátrixdetektorral, jellemzően 

CCD-érzékelővel, majd ezt követő számítógépi bevitellel és feldolgozással; 1995) térhódításának következtében 

szerepe a holográfiai alaklmazásokban már nem kizárólagos. A rövid idejű fényimpulzusok lehetővé teszik a 

felvételek készítését zajos (üzemi) körülmények közepette is, pl. méréstechnikai célokra. 

A rubinlézer jelentősége ma sem csökkent. Ez főleg azzal magyarázható, hogy fényimpulzusonként akár 10 J 

energiát is szolgáltat. A rubinkristály alumínium-oxidba (Al2O3) ágyazott Cr3+ ionok rendszere. A rubin vörös 

színe az elnyelési sávok sajátságaival függ össze. A rubinlézer a jól ismert vörös színű fényt eredményező 

energiaszintjeinek rendszere látható a 6.4.5.1. ábrán. 

 

6.4.5.1. ábra 

A kristály előnyös sajátsága, hogy széles sávban gerjeszthető, így e célra fehér fényű fényforrások is alkalmasak 

(optikai pumpálás). A kék és zöld elnyelési sávokat a 4F1 és a 4F2, a spektroszkópiából kölcsönvett jelölések 

mutatják. A sávok a kristályráccsal való jelentős kölcsönhatás miatt szélesek, középponti hullámhosszuk rendre 

400 és 550 nm. Villanólámpák fényének hatására a Cr3+- ionok a 4F állapotba jutnak. Innen gyorsan (kb. 10−17 s) 

alatt a keskeny, hosszú élettartamú szintre kerülnek. A fordított betöltöttség az R szintek és az A alapállapot 

között jön létre. Az R1 ® A átmenet erősítése nagyobb, ezért lézelés alapesetként a 694,3 nm hullámhosszon jön 

létre. Az átmenet homogén szélesedésű Δν = 60 GHz félérték-szélességgel. A lézer mindkét hullámhosszon is 

működtethető. 

Rubinlézer elvi felépítése látható a 6.4.5.2. ábrán: a rendszer sorba kapcsolt erősítő és oszcillátor. A lézer fénye 

erősítőn halad át: e megoldásnak az az előnye, hogy nagy fényteljesítmény érhető el kíváló minőségű nyalábbal 

(a nyaláb előnyös tulajdonágait – koherencia, TEM00, módus, divergencia stb. – a lézeroszcillátor alakítja ki, 

illetve határozza meg). 
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6.4.5.2. ábra 

A 0,5−1 cm átmérőjű, 10−20 cm hosszú hengeres rubinkristály és a kb. azonos méretű villanólámpa ellipszis 

keresztmetszetű, tükröző belső felületű henger egy-egy fókuszvonalában helyezkedik el. A rezonátor záró 

tükrének visszaverő képessége jobb, mint 99%, a nyitó tüköré pedig jellemzően 70%. A villanólámpákat 

gerjesztő áramlökés hossza ms nagyságrendű, energiája néhány ezer joule. A lézerben egyszerre sok kereszt- és 

hosszirányú módus éled fel, ennek következtében a nyaláb divergenciája elég nagy (~30 szögperc); ugyancsak 

nagy a sugárzás sávszélessége is (~300 GHz), ráadásul a módus-szerkezet egyetlen impulzus alatt is ingadozik. 

Mindez együtt azt eredményezi, hogy egyszerű felépítésű rubinlézer nyalábtulajdonságai kifejezetten 

kedvezőtlenek. 

Polarizáció- (polarizátor), hosszanti és keresztirányú móduskiválasztással (belső etalon, illetve körapertúra) 

azonban igen kedvező sajátságú (függőleges polarizáció, nagy időbeli és térbeli koherencia) lézerfény nyerhető, 

és így az impulzusüzemű rubinlézer a holográfiának, a pontos méréstechnikának széles körben használt eszköze. 

Egyetlen, rövid fényimpulzus (10−30 ns) Q-kapcsoló (Pockels-cella) alkalmazásával érhető el. A villanás 

kezdetén a kapcsoló zárt állapotban van, és a villanás alatt nagymértékű fordított betöltöttség jön létre. A 

villanás végén a kapcsoló nyit, a rezonátor feléled. A nyitó tükrön kilépő, kedvező sajátságú lézerfény 

lézererősítőbe irányítható, amely rendeltetésének megfelelően megnöveli a fényteljesítményt anélkül, hogy 

rontaná a nyalábtulajdonságokat. 

A rubinlézer háromszintes lézerfajta, és így a fordított betöltöttség eléréséhez a Cr3+-ionoknak több mint a felét 

az alapállapotból a magasabb állapotba kell gerjeszteni. Ez igen nagy villanólámpa-teljesítményt, velejáróan 

nagy teljesítményű tápegységet kíván. Mind a villanólámpa, mind a kristály hőterhelése nagy; ez hűtést igényel, 

impulzusüzemmódot feltételez, ingadozásokhoz vezet stb. Emellett a jó, optikai minőségű, megfelelő méretű 

rubinkristály elég drága. Elsősorban ezek miatt korlátozódik a rubinlézer egyeduralma a holográfiára. 

Alkalmazások. Holográfia, holografikus interferometria. Szóráskísérletek. Lidar. Minőségi lyukfúrás, kis 

mennyiségű anyageltávolítás. 

4.6. Nd3+: YAG-, Nd3+: üveglézer 

Elterjedten használt négyszintes gerjesztésű lézer a közeli infravörös tartományban. Az aktív centrumok itt az 

ittrium-aluminium gránátba (YAG) ágyazott Nd3+-ionok. A lézer 1064 nm hullámhoszon sugároz; az ezt 

feltételező energiaszinteket vázlatosan a 6.4.6.1. ábra tünteti fel. Amint az az ábrán látható, az Nd: YAG-lézer 

négyszintes gerjesztésű. Az optikailag gerjesztett szintek viszonylag keskeny sávok, amelyek gyorsan (≈100 ns) 

elbomlanak a felső lézerszintre. A 2−1 átmenet homogén szélesedésű; a vonalalak-függvény félérték-szélessége 

Δν ≈ 120 GHz (szobahőmérsékleten). Az alsó lézerszint bomlási ideje ugyancsak rövid (≈30 ns). Az alsó 

lézerszint alapállapot feletti energiája kedvező abban az értelemben, hogy az termikusan nem gerjeszthető, ami 

elősegíti a fordított betöltöttség kedvező alakulását. 
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6.4.6.1. ábra 

A négyszintes gerjesztési modellnek köszönhetően a pumpálási küszöb kb. egy nagyságrenddel alacsonyabb, 

mint rubinlézer esetében. A lézeranyag pumpáló félvezetőlézer fényének becsatolása révén gerjeszthető 

közvetlenül a felső lézerszintre is, ami kompakt koherens fényforrást eredményez 1 064 nm hullámhosszon. A 

neodimium-lézerfényből másodharmonikus keltéssel kétszeres frekvenciájú fény állítható elő: ezzel intenzív 

koherens fényforrás áll elő 532 nm hullámhosszon. 

Nd3+: üveglézerben az aktív centrumok ugyancsak háromszoros pozitív töltésű ionok. A lézer jellemzői 

nagymértékben hasonlatosak a Nd: YAG-lézéréhez. Alapvető különbség azonban, hogy az erősítés inhomogén 

szélesedésű, aminek oka az üveg amorf sajátsága. Ennek következtében a sugárzás sávszélessége jóval nagyobb, 

Δν ≈ 3 000 GHz (szobahőmérsékleten). Ez kedvező sajátság rövid, móduscsatolt fényimpulzusok előállítása 

szempontjából (6.3.5. pont). Nd3+: üvegerősítők nagy méretben állíthatók elő, ami alkalmassá teszi őket nagy 

energiát, illetve teljesítményt igénylő alkalmazásokban (lézerfúzió). 

Alkalmazások. Előnyös sajátságai a nagy impulzusteljesítmény, kedvező hullámhossz. Festéklézerek pumpálása, 

felharmonikus-keltés, frekvenciakeverés, Raman-spetroszkópia, plazmafizika. Sebészet: endoszkópikus 

műtétek. Ipari anyagalakító technológiák: vágás, fúrás, trimmelés. A folytonos szén-dioxid-lézerekkel 

összehasonlítva a Q-kapcsolt YAG-lézerek sok alkalmazásban előnyösebbek. Fémek fúrásakor a rövid impulzus 

eltávolítja az anyagot anélkül, hogy a lyuk környezete felmelegedne. Félvezetők megmunkálásakor ugyanebből 

a szempontból előnyös a YAG-lézer alkalmazása: a beavatkozás nem változtatja meg az anyag tulajdonságait. A 

szórakoztatóiparban a frekvenciakétszerezett YAG-lézer a látványműsorok kedvelt fényforrása. 

4.7. Félvezetőlézer 

Gázlézerekben a fény keletkezése kizárólag diszkrét energiszintek közötti, alapesetben elektronátmenetek 

eredménye, amit az aktív centrumokban lejátszódó rezgési, illetve forgási átmenetek árnyalnak különösen 

molekulalézerekben. Szilárd testekben a sugárzásos átmenetek döntő többsége széles energiasávok – vegyértéki 

és vezetési sáv – között valósul meg. Ezek az energiasávok kristályos szilárdtestekben a rácspontokban levő 

atomok vagy ionok elektronjai közötti kölcsönhatás eredményeként jönnek létre. Félvezetőkben a sávokat olyan 

energiatartományok választják el, amelyek tiltottak a töltéshordozók – elektronok, lyukak – számára. 

Szennyezett félvezetőkben a tiltott sávban helyi donor-, illetve akceptorszintek vannak. A töltéshordozók az 

5.1.1. pontban megismert Boltzmann-eloszlástól eltérő, bonyolultabb, az ún. Fermi−Dirac-eloszlás szerint 

népesítik be az energiaszinteket. Erre az eloszlásra jellemző – többek között –, hogy létezik egy felső, még 

betöltött enrgiaszint, az ún. Fermi-szint. A Fermi-szint alatti, betöltött energiasávot hívjuk vegyérték-, a felette 

levő üres sávot pedig vezetési sávnak. 

Ha a vegyértéksáv teljesen betöltött, és a vezetési sáv teljesen üres, az anyag nem vezető. A hőmérséklet 

emelkedésével a vegyértéksáv elektronjai termikusan gerjesztődnek és elfoglalhatják (kellő mértékű gerjesztés 

következményeként) a vezetési sáv bőséges üres állapotainak egy részét. Ezek az elektronok mint mobil 

töltéshordozók külső elektromos erőtérben sodródnak, azaz elektromos áram jön létre. Továbbmenve, a 
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vegyértéksávból eltávozott elektron üres kvantumállapotot hagy hátra. Ez lehetővé teszi, hogy a 

vegyértéksávban visszamaradt elektronok a külső erőtér hatására egymással helyet cseréljenek. Ez a csoportos 

mozgás egyenértékű a hátrahagyott üres állapotnak – lyuknak – az ellentétes irányú mozgásával. A lyuk tehát 

úgy viselkedik, mint „pozitív töltésű elektron”. Minden egyes elektrongerjesztés eredménye szabad elektron 

átmenete a vezetési sávba és szabad lyuk keletkezése a vegyértéksávban. Ez az elektron-lyuk pár külső 

elektromos erőtérben sodródik, ami elektromos áramot jelent. Az elektromos vezetést a vezetési sávban levő 

elektronok és a vegyértéksávban levő lyukak hozzák létre együttesen. 

Félvezető energiasávjai között végbemenő sugárzásos átmenet nagyon hasonló az egyszerű, két energiszintet 

tartalmazó rendszer átmeneteihez. A hasonlóságot árnyalják a félvezető sajátságai. Ezek között a sugárzásos 

átmenet szempontjából lényeges, hogy a félvezető közvetlen vagy közvetett sávú anyagcsoporthoz tartozik-e. 

(Közvetlen sávú félvezetőben a vegyértéksáv maximuma és a vezetési sáv minimuma a k-vektortérben [a 

részecske energiájának az ábrázolása a kx, ky, kz hullámszám-összetevők által kifeszített koordinátarendszer] 

ugyanahhoz a k-értékhez tartozik ]pl.: GaAs]; amennyiben a két energia-szélsőérték különböző k-értéknél van, 

az anyag közvetett sávú félvezető [Si, Ge]). Közvetlen sávú anyagokban az impulzusmegmaradás törvénye az 

energia-szélsőértékek között teljesül, ezért a sugárzásos rekombináció valószínűségsűrűsége nagy. Közvetett 

sávú félvezetőben az impulzusmegmaradás törvénye harmadik részecske (fonon) részvételét is megköveteli a 

rekombinációs folyamatban: emiatt annak valószínűségsűrűsége lényegesen kisebb. 

Közvetlen sávú félvezetőben a vezetési sáv mindössze néhány betöltött állapotot tartalmaz. Hasonló módon 

kevés üres állapot van a vegyértéksávban is. Az elektronok a vezetési sávból meghatározott valószínűséggel 

átmehetnek a vegyértéksáv üres állapotaiba. Eközben foton keletkezik. A folyamat spontán emisszió. 

Ugyancsak lehetségés rekombináció az egyik sáv és a tiltott sáv helyi szintjei között. Ha foton félvezetőben 

halad, számottevő valószínűséggel elnyelődhet, aminek eredményeként elektron gerjeszthető a vegyértéksávból 

a vezetésibe. A fenti két folyamat – spontán emisszió és abszorpció – mellett bekövetkezhet a lézelés 

szempontjából alapvető folyamat is: foton-elektron kölcsönhatás, ekkor a vezetési sávban levő elektron, 

visszatérve a vegyértéksávba, újabb fotont hozhat létre, amelynek frekvenciája és fázisa azonos a folyamatot 

kiváltó fotonéval. 

Fentiek összegzéseként megállapítható, hogy sugárzásos elektron-lyuk rekombináció révén félvezető anyag 

fényforrásként viselkedik. Szobahőmérsékleten azonban a termikusan gerjesztett elektronok és lyukak száma 

oly csekély, hogy a keletkezett fotonáram-sűrűség elenyésző. Külső gerjesztéssel az elektron-lyuk pár túlsúlyba 

hozható; ekkor a kilépő fotonáram-sűrűség számottevően megnő. 

A félvezető világító diódák és lézerek alapjelenségét, az injekciós elektrolumineszcenciát, már 1923-ban 

megfigyelték. Az első szabadalom 1942-es keltezésű, és Bay Zoltán és Szigeti György nevéhez fűződik. A XX. 

sz. hatvanas éveiben – a félvezető anyagok sajátságainak mélyebb megismerését követően – jellemzően az 

USA-ban és az akkori Szovjetúnióban – nagy erőkkel láttak a jelenség kutatásához. 

A külső gerjesztés fénybesugárzás is lehet, azonban gerjesztés hatékonyan töltéshordozók közvetlen bevitele 

révén valósítható meg. A jelenség az ún. injekciós elektrolumineszcencia, amely azon a felismerésen alapszik, 

hogy félvezetőkben a sugárzásos rekombináció legegyszerűbben p−n átmeneten léphet fel, amelyen 

nyitóirányban az átmenet két oldalára injektálódó kisebbségi töltéshordozók, a többségi töltéshordozókkal 

rekombinálódva, elektromágneses sugárzást hoznak létre. 

A p−n átmenet olyan kristálytartomány, ahol a szennyezéses vezetés hirtelen vagy bizonyos átmenettel p-

típusúból n-típúsúba megy át. Az átmenet következtében a donorszintekről származó elektronok a közeli 

akceptorszinteken fogódnak be. Nyitó irányú előfeszítésnél a töltéshordozók útjában álló energiagát csökken, és 

lehetővé válik, hogy elektronok vándoroljanak p-oldalra, illetve lyukak az n-oldalra, ahol nem egyensúlyi 

kisebbségi töltéshordozókat hoznak létre. A töltések diffúziója és rekombinációja képezi a nyitóáramot. Azt a 

folyamatot, amelynek során az átmenet egyik oldaláról többségi töltéshordozók diffundálnak a másik oldalra – 

és ott nem egyensúlyi kisebbségi töltéshordozó-sűrűséget hoznak létre –injekciónak nevezzük (vö. pumpálás). 

Az injekció és a nem egyensúlyi, kisebbségi töltéshordozók rekombinációja képezi az alapját valamennyi 

félvezető fényforrásnak. 

Félvezetőlézerek működési lehetőségének a gondolata 1960 körül merült fel először; feledezése GaAs-

eszközökben csaknem egyidejű az USA és a SzU néhány kutatóintézetében. 

A p−n átmenetet tartalmazó félvezetőlézer egyszerű eszköz, aminek főbb jellemzőit a 6.4.7.1. ábra mutatja be 

vázlatosan. 
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6.4.7.1. ábra 

Az aktív tartomány (p−n átmenet) vastagsága h, szélessége l. Az átmenetre merőleges síkban a kibocsátott 

lézerfény divergenciája ~ λ0/l (rad). Emlékeztetőül: a 2 w0 átmérőjű Gauss-nyaláb divergenciája θ = λ0/πw0 [(2-

32)], és a jellemző divergencia néhány 10 mrad. A kisméretű aktív tartomány következményeként a 

félvezetőlézerek sugárzásának a széttartása a legnagyobb a lézerek között. Legyen, például, h = 2 μm, l = 10 μm 

és λ0 = 0.8 μm. Ezekkel az adatokkal a széttartás szöge 0,08 rad (~5°), illetve 0,4 rad (~23°). 

Felfedezését követően szinte azonnal kiderült a félvezetőlézer számos előnye. Rendkívül kisméretű, kis tömegű. 

Jó hatásfokú (30−50%), üzemeltetése egyszerű, gazdaságos. Könnyen modulálható és igen nagy adattovábbítási 

sebességgel bír, ami fénytávközlésben kifejezetten előnyös sajátság. A lézeranyagból lényegesen nagyobb 

fajlagos fényteljesítmény nyerhető a többi lézerfajtával összevetve. Mint jellemző érték félvezetőlézerekre ez a 

teljesítmény 1010 W/m−3, szén-dioxid-lézerekre csak 107 W/m−3. A félvezetőlézer fénye az átmenő árammal 

modulálható, és a meghajtó teljesítmény is alacsonyabb a többi lézertípushoz képest. Ütésre, rázásra nem 

érzékeny, ami korántsem mondható el más lézerekről. 

Az előnyök mellett a félvezetőlézer hátrányos sajátságokkal is rendelkezik. A távoltéri sugárzás képe a 6.4.7.1. 

ábrának megfelelően széles. Az alkalmazások többségében (fénytávközlés, szilárdtestlézerek pumpálása) 

kívánatos, illetve megkövetelt a körszimmetrikus intenzitáseloszlás, amelyet hengerlencsével érnek el. A nyaláb 

asztigmatikus is (képletesen szólva, az ábrán bejelölt két merőleges síkban a nyaláb fókuszálási sajátsága eltér), 

és a két, egymásra merőleges síkban a szögdivergencia és az asztigmia együttes mérséklése során középutat kell 

találni a két jelenség kapcsolódása miatt. 

Fordított betöltöttség a p−n átmenet környezetében kellően nagy, áthaladó áramsűrűséggel is megvalósítható. A 

kritikus töltéshordozó-sűrűség szobahőmérsékleten 1017−1018 elektron/cm3. A nagy sűrűség miatt megnő a 

sugárzásmentes rekombinációk valószínűsége, ezért a félvezetőlézerekben jelentős hő termelődik. A keletkezett 

hő csökkentése, illetve elvezetése a félvezetőlézerek technológiájának egyik alapvető feladata. 

Alacsony, küszöbáram alatti meghajtó áramnál a lézerdióda fénydiódaként (LED) működik. Növelve az átfolyó, 

nyitó irányú áramot, a kritikus töltéshordozó-sűrűség elérésekor a dióda sugárzása ugrásszerűen megnő. Az 

átmenet spontán sugárzásból indukált sugárzásba nemcsak a kisugárzott teljesítmény növekedésével, hanem az 

egyébként széles sugárzási színkép zsugorodásával és a sugárzás irányeloszlásának jelentős összeszűkülésével 

jár együtt. 

Ma már kifejezetten megbízható, több ezer, ill. tízezer óra élettartamú, szobahőmérsékleten is folyamatos 

üzemmódban működő lézerek kaphatók a kereskedelemben. 

Alkalmazások. Adatátvitel. Digitális hang- és videolemezek lejátszása. Számítógépes adatrögzítés. 

Lézernyomtatók. Iránykitűzés. Vonalkódleolvasás. Haditechnika: gyakorlatok szimulációja, cél bemérése. 

Neodímium, ill. egyes szilárdtestlézerek pumpálása. Látható fényű félvezetőlézer elterjedt eszköz a 

lézermutatóktól a pásztázási alkalmazásokig, helyettesítve, illetve kiszorítva a He-Ne lézereket. A rövid 

hullámhosszon sugárzó félvezetőlézerek igéretes fényforrásai a közeli jövő adattároló rendszereinek. 

4.8. Festéklézer 
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Az eddigiekben ismertett lézerek különböző sajátságokkal (koherencia, teljesítmény, folytonos, illetve 

impulzusüzemű működés stb.) rendelkeztek. Egy valami azonban közös volt bennük: a működési sávszélességet 

meghatározta az aktív centrumok átmeneti sávszélessége, a hozzájuk rendelt vonalalak-függvény. Ez az egyes 

esetekben különböző ugyan, de jellemzően szűk sávra korlátozódik (5. fejezet, táblázat), és a lézer egy adott 

hullámhosszon működik. Számos alkalmazásban viszont nélkülözhetetlen, hogy a működési hullámhossz széles 

tartományban változtatható legyen. Ezt először festéklézerrel valósították meg (XX. sz., 60-as évek). 

Festéklézerek aktív anyaga szerves festékanyagok híg oldata. Festékeknek azokat a szerves anyagokat nevezik, 

amelyek a látható színképtartományban hatékonyan nyelik el a fény bizonyos hullámhosszúságú tartományait, 

és ennek megfelelően színesek. Jellemző ezekre az anyagokra, hogy az elnyelt fényt használhatóan újra 

kisugározzák. Fontos körülmény, hogy a festékmolekula energiaszintjei az oldószerrel való erős kölcsönhatás 

következtében kiszélesednek, és elkent sávokat képeznek. Ez elősegíti a lézer folytonos hangolását. 

Festékmolekula energiaszintjeit a 4.3.5. pontban, a 4.3.5.1. ábrán tüntettük fel. Megjegyeztük, hogy 

lézerátmenet az S1 és az S2 szinglett állapotok között valósul meg. 

Festéklézereket impulzus- vagy folytonos üzemű lézerrel, illetve villanólámpával szokás gerjeszteni. A 

gerjesztés módja lehet keresztirányú vagy hosszanti. A keresztirányú gerjesztés erősítési tényezője nagyobb, 

mint a hosszantinak megfelelő. Az előbbi hátránya, hogy a gerjesztés a mélységgel csökken, és az erősítés az 

aktív sáv keresztmetszete mentén exponenciálisan csökken, aminek következtében a lézernyaláb divergenciája 

nő. A 6.4.8.1. ábra keresztirányú gerjesztésű festéklézer felépítését mutatja be vázlatosan. 

 

6.4.8.1. ábra 

Az ábra szemlélteti azt is, hogy a gerjesztés mértéke a festékben a mélységgel csökken. A viszonylag keskeny 

aktív taromány miatt a lézernyaláb divergenciája nemkívánatos mértékben megnő. A divergencia csökkentése 

különböző módon lehetséges; e célra leggyakrabban – de nem kizárólag – az ábrán látható Galilei-távcsövet 

használják. A divergencia csökkentésének mértékével egyenes arányban csökken a festéklézerfény 

sávszélessége. 

A bevezetőben szó volt arról, hogy a festéklézerek lényegi sajátsága – amely megkülönbözteti őket a többi 

megismert lézertől –, hogy széles sávban hangolhatók. A hangolási hullámhossztartomány jellemzően 300−1 

000 nm. Az ábrán látható festéklézerben a hangolás az optikai rácsnak a rajz síkjára merőleges tengely körüli 

forgatásával valósítható meg. A távcsőnek ebben a tartományban akromatikusnak kell lennie. 

Alkalmazások. A festéklézereket leginkább laboratóriumi kutatásokban használják, de egyre növekszik a 

felhasználási lehetőségek száma az orvosi, méréstechnikai – ezen belül a holografikus interferometriai –, a 

különféle vizsgálati módszerek és a szórakoztatóipar területén is. 

A tudományos kutatásban elsősorban a spektroszkópiai alkalmazások vezetnek. Elterjedten alkalmazzák e 

lézereket az atom- és molekulafizikai kísérletekben: a hangolhatóságnak, a kis sávszélességnek köszönhetően 

vizsgálhatók az anyagok abszorpciós, illetve emissziós tulajdonságai, indukált fluoreszcenciafolyamatai, az 

indukált Raman-szórás stb. Ultrarövid impulzusok felhasználásával mérhető gerjesztett rendszerek időválasza, 

élettartama, vizsgálhatók félvezetők sajátságai, vegyi folyamatok kinetikája. Alkalmasak nagy sebességű optikai 

zárak (kapuk) megvalósítására is. 

Felhasználhatók a szem, a bőr betegségeinek gyógyítására, onkológiai és sejtsebészetben, és általában 

mindenfajta operációban a „kés”, a „szike” szerepkörében. Villanólámpával gerjesztett festéklézer elterjedt 

eszköz a retina-photokoagulációs műtétekben: a hangolhatóság révén a hemoglobin elnyelési spektrumára 

optimalizálva, a rövid fényimpulzus megalvasztja a vért a nélkül, hogy robbanó lökéshullám terhelné a szövetet, 

amint az a Q-kapcsolt impulzuslézerek alkalmazásának velejárója. 
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5. Esettanulmányok 

5.1. Optikai gerjesztés 

Az optikai gerjesztés során nagy teljesítményű inkoherens fényforrás fényét megfelelő optikai közvetítő 

rendszerrel juttatják be az aktív anyagba. Jellemző – de nem kizárólagos – alkalmazási terület az 

impulzusüzemmódban működő szilárdtestlézerek gerjesztése. A fényforrás rendszerint 500−1500 Hgmm 

nyomású Xe- vagy Kr-gázt tartalmazó villanólámpa. A lámpába nagy kapacitású kondenzátorban tárolt energiát 

vezetnek be rövid idő alatt; ezt követően a lámpa felvillan. A fényimpulzus hosszát a kapacitás és az ellenállás 

szorzata határozza meg; az időtartam jellemzően 10−1000 μs. 

A villanólámpa (lámpák) és a rúd alakú lézeranyag (együttesen lézerfej) viszonylagos helyzete nem kötött. 

Például az első rubinlézernél (Maiman, 1960) a lámpa csigavonalban vette körül a rubinrudat. Jellemző 

geometriában a lézerfej belső felülete elliptikis tükör vagy diffúz reflektor, és a rúd az egyik, a lámpa a másik 

„fókuszvonalban” van. 

Az optikai pumpálás hatásfoka több tényezőtől függ. Ezek: 

• a lámpa optikai hatásfoka (ηo) a kibocsátott fényenergia és a betáplált elektromos energia aránya; jellemző 

érték 20−50%, 

• a pumpáló fény lézeranyagba juttatásának a hatékonysága, azaz a csatolási hatásfok (ηcs), vagyis az anyagba 

belépő és a kisugárzott energia hányadosa; jellemző érték 30−80%; 

• a fényenergia elnyelésének a hatékonysága a lézeranyagban: az elnyelés hullámhosszfüggő. Kívánatos, hogy 

a lézeranyag széles elnyelési spektrummal rendelkezzen. Ez az abszorpciós hatásfok, amely az elnyelt és a 

besugárzott energia hányadosa (ηa); jellemző érték 10−50%; 

• az atomi átmenetek gerjesztésének a hatékonysága: a felső lézerszint és a gerjesztési energia közötti arány, a 

kvantumhatásfok (ηkv). Teljes mértékben az adott atomi rendszer sajátságaitól függ. Jellemző érték 40−60%. 

A pumpálás eredő hatásfokát a fentiek szorzata adja meg. 

5.2. Fénytörés, fényvisszaverődés 

A rezonátorveszteségek (3. és 6. fejezet) egyik fő forrása a tükrök véges visszaverő képessége: a beeső 

fényteljesítmény nem verődik maradéktalanul vissza. A teljes mértékű visszaverődés a lézer záró tükre esetén 

kifejezetten kedvező lenne, hiszen ezáltal csökkenne a veszteség, és ennek megfelelően a küszöb betöltési 

sűrűségkülönbsége. Másrészt, elterjedten gázlézereknél (6.4. pont) lineárisan poláros lézerfény generálása 

érdekében a lézeranyagot tartalmazó üvegcsövet Brewster-ablakokkal zárják le, ami nem más, mint a rezonátor 

tengelyével adott szöget alkotó sík-párhuzamos üveglemez. Szilárdtestlézereknél – beleértve a 

félvezetőlézereket is – a lézeranyag végeit (pl. rubinrúd) csiszolják meg Brewster-szög alatt. 

A fénytörésben/fényvisszaverődésben meghatározó szerepet játszik a fény polarizációs állapota: a beeső, 

visszavert és a megtört fény teljesítményviszonyai attól függenek, hogy a fényvektor rezgési síkja merőleges 

vagy párhuzamos a beesési síkkal. 

A jelenség maradéktalanul és minden eröltetett feltevés nélkül elemezhető az elektromágneses fényelmélet 

keretein belül. A fényhullám rezgéseit azonosítjuk az elektromos térerősségvektor rezgéseivel. Az elektromos 

erőtér (a korábbi fejtegetésekben is kitüntetett szerepet vitt), aminek tárgyi alapja az a tény, hogy a fényhullám 

hatásait (élettani, fizikai, vegyi) közvetlenül az elektromos térerősségvektor határozza meg. Ez indokolja, hogy 

azt fényvektornak nevezzük. A mágneses térerősségvektor rezgései természetesen elválaszthatatlanul 

összefonódnak az elektromos térerősségvektor rezgéseivel, azonban szerepe a fény-anyag kölcsönhatásban 

jellemzően nem nyilvánul meg. 

A 6.4.8.2. ábra értelmezéséhez felteszük, hogy a két törésmutatójú közeg határához tetszőleges polarizációjú 

monokromatikus hullám érkezik. A törésmutatók rendre n1 és n2, a beeső hullám indexe b, a megtörté t, a 

visszaverté pedig v. A hullám a pozitív z tengely irányában terjed. 
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6.4.8.2. ábra 

Szokásos megközelítés, hogy az x és y irányú lineárisan poláros hullámokat normál módusokként értelmezzük. 

Ezzel tulajdonképpen az elektromos térerősséget bontjuk fel x, y irányú összetevőire mint polarizációs 

módusokra. Az elektromos térerősségre vonatkozó határfeltételek (1-41.a) függetlenek a választott koordináta-

rendszertől, és külön-külön teljesülnek a beeső, visszavert és a megtört fényhullám elektromos térerősségének x 

és y irányú összetevőire. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy az x- és y-polarizált hullámok szétválaszthatók és 

függetlenek egymástól. 

Az x-polarizált módusttranszverzális elektromos (TE) vagy merőlegespolarizációnak nevezzük, hiszen a 

módus elektromos térerőssége merőleges a beesési síkra. Ugyancsak elterjedt az s-polarizáció megnevezés is. 

Az y-polarizált módustviszont transzverzális mágneses (TM) – a módushoz tartozó mágneses erőtér 

merőleges a beesési síkra – vagy párhuzamos polarizációnak nevezik, mivel az elektromos térerősség 

párhuzamos a beesési síkkal. Ez a p-polarizáció. 

A jelenséget a fent elmondottak tükrében a Fresnel-egyenletek írják le, maradéktalanul. A visszaverődési 

együtthatókra vonatkozó összefüggések: 

6.54. egyenlet - (6E-1) 

 

  

6.55. egyenlet - (6E-2) 

 

A fenti egyenletek választ adnak arra a kérdésre, hogy hogyan változik a reflexiós együttható nagysága és fázisa 

a TE- és a TM-módusok esetében (a reflexiós együttható a visszavert módus komplex amplitúdójának az aránya 

a beesőéhez). Az alábbi eseteket különböztetjük meg, amelyekben a fényvisszaverődést elemezzük: 

TE-polarizáció, külső visszaverődés  (6.4.8.3. ábra). A törésmutatók közötti kapcsolat: n1 < n2rx mindig valós 

és negatív, ez utóbbi jx = p fázisugrást jelent. Merőleges beesésnél (qb = 0) a visszaverődési együttható nagysága 

. Levegő–üveg (n2 = 1,5) rendszerre merőleges beesésnél ê rx ê= 0,2, majd a beesési szög 

növekedésével folyamatosan nő és 90°-nál (súrlódó beesés) eléri az egységet. Miután a fényintenzitás a 
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komplex amplitúdó abszolút értékének a négyzete, ez esetünkben azt jelenti, hogy merőleges beesésnél a beeső 

fényteljesítménynek 4%-a verődik vissza, aminek következménye, hogy lézerekben (is) minden üvegelem 

esetén 8% veszteséggel kell számolni. 

 

6.4.8.3. ábra 

TE-polarizáció, belső visszaverődés  (6.4.8.4.ábra). A törésmutatók közötti kapcsolat: n1 > n2. Kis qb beesési 

szögnél a visszaverődési együttható valós és pozitív. Merőleges beeséskor nagysága (n1 - n2)/( n1 + n2). A qh = 

arcsin (n2/ n1) határszögig folyamatosan nő, ekkor értéke egységnyi. A reflexiós együttható qb> qh szögekre 

mindvégig egységnyi, ez – mint ismeretes – a teljes visszaverődés esete. 
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6.4.8.4. ábra 

TM-polarizáció, külső visszaverődés  (n1 < n2), (6.4.8.5. ábra). Számunkra nagyon tanulságos a visszaverődési 

együttható értékének változása a beesési szög függvényében: az együttható a merőleges beesésnél felvett 

értékéről a szög növekedésével folyamatosan csökken nulláig, amelyet a 

6.56. egyenlet - (6E-1) 

 

Brewster-szögnél ér el. A (6E-1) összefüggést Brewster-törvénynek is nevezik; ekkor mellesleg a visszavert és 

a megtört sugarak merőlegesek egymásra. Emellett fontos annak a tudatosítása, hogy a Brewster-szögnek 

megfelelő beesési szögnél a TM-hullám nem verődik vissza. Ezen alapszik a polarizátorok készítése: a 

Brewster-ablak a TM-polarizációs hullámot veszteség nélkül átengedi. 
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6.4.8.5. ábra 

TM-polarizáció, belső visszaverődés (6.4.8.6. ábra). A törésmutatók közötti kapcsolat: n1 > n2. Ha qb = 00, ry 

negatív és nagysága (n1 - n2)/(n1 + n2). A beesési szög növekedésével a visszaverődési együttható csökken, és 

értéke zérus a Brewster-szögnél. Ezt követően pozitív, fokozatosan növekszik és a határszögnél értéke eléri az 

egységet. A határszögnél nagyobb szögekre a hullám teljes visszaverődést szenved. 

 

6.4.8.6. ábra 



 Lézer  

 185  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5.3. Lézererősítés számítása 

Tekintsünk He-Ne lézert, amelyben a cső, illetve az aktív anyag hossza 50 cm; az erősítés legyen 0,2 m−1. 

Tételezzük fel, hogy a záró tükör vesztesége 0,1%. A csövet Brewster-ablak zárja le; legyen ennek vesztesége 

0,8%. A lézeranyag elnyelési vesztesége 0,1 m−1. Ezeknek az adatoknak a birtokában határozzuk meg, hogy 

mekkora a százalékosan kicsatolható sugárzási teljesítmény! Fentieket a 6.4.8.7. ábra szemlélteti. 

 

6.4.8.7. ábra 

Összegezzük az összveszteséget egy körülfutás alatt. Egy-egy irányban a sugárzási tér 10%-ot erősödik (20% × 

0,5). E közben a közeg abszorpciója a teljesítményt 1%-kal gyengíti. A Brewster-ablak a sugárzást 0,8%-kal 

gyengíti minden egyes áthaladáskor. A veszteség a záró tükörnél 0,1%. 

Az összveszteség számítása: 1% (a sugárzás indul a fekete pöttyel jelölt helyről) + 0,8% (kilépés a csőből a 

Brewster-ablakon át) + 0,8% (belépés a csőbe a Brewster-ablakon át; a kicsatolandó teljesítménnyel itt nem 

számoltunk, hiszen a többi együttes veszteség meghatározása a cél) + 1% gyengítési veszteség + 0,8% (kilépés a 

Brewster-ablakon át) + 0,1% (veszteség a záró tükörnél) + 0,8% (belépés a Brewster-ablakon át). Ezek 

együttesen 5,3%-ot tesznek ki. A körülfutáshoz tartozó erősítés 20%. 

Az erősítés és a veszteség százalékos aránya 20 – 5,3 = 14,7%. Ez a teljesítményhányad a fenti számítások 

alapján elvileg kicsatolható a lézerből. A gyakorlati lézerek többségénél ez az arány jóval kisebb. 

5.4. Rezonátor kiürítése 

A 6.3.4. pontban elvileg körvonalaztuk, hogy a rezonátorban tárolt fényteljesítményt egyetlen impulzusként 

csatolhatjuk ki a rezonátor kiürítésével. Jelen esettanulmányban tényszerűen bemutatjuk a kiürítésnek egy 

lehetséges megvalósítását. A 6.4.8.8. ábra két, nagy visszaverő képességgel rendelkező gömbtükör-rezonátort 

mutat be. 

A rezonátor a megszokott elemeken kívül polarizációs osztót és elektrooptikai kapcsolót tartalmaz. Az 

elektrooptikai kapcsoló feszültségmentes állapotában (felső kép) a fény fázisváltozás nélkül halad át rajta (a 

kapcsoló nyitott). A fénypolarizáció a rezonátorban olyan, hogy azt a polarizációs osztó veszteség nélkül 

átengedi. A pumpálás és az erősítés eredményeként a rezonátorban tekintélyes fényenergia tárolódik. 

A kapcsolóra feszültséget kapcsolunk: az elektrooptikai kristály elforgatja a rajta áthaladó fény polarizációs 

síkját 90°-kal, és ez a polarizációs állapotú fény az osztón visszaverődik, azaz kicsatolódik a rezonátorból 

egyetlen óriásimpulzusként. A kapcsoló és a polarizációs osztó által bevitt veszteség közel 100%-os: a lézelés a 

kicsatolás időtartamára szünetel. A folyamat ismételhető: újra feszültségmentes kapcsoló mellett a pumpálás-

erősítés révén intenzív belső lézerfény épül ki rövid idő alatt, és a rendszer kész újabb óriásimpulzus 

létrehozására. A módszer mind gáz-, mind szilárdtestlézerek esetén egyaránt alkalmazható. Előállítható egyetlen 

nagy teljesítményű impulzus, de ugyanúgy impulzussorozat is. 
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6.4.8.8. ábra 

6. Összefoglalás 

A lézer mint fényforrás olyan eszköz, ami a fény keskenysávú koherens erősítésére szolgál. A lézerben 

sajátságos gerjesztés teremti meg a keskeny hullámhossztartományban a fényerősítés feltételeit. A koherens 

erősítés alapja az indukált emisszió, amely a rezonátor irány- és frekvencia-kiválasztási sajátságaival 

egyetemben eredményezi azt, hogy a rezonátorban térben és időben rögzített fáziseloszlású, monokromatikus 

hullámtér alakul ki. Ennek egy része lép ki a nyitó tükrön át mint lézernyaláb. A lézerfény nyalábjellege révén 

irányított, mint keskenysávú sugárzás koherens, és jelentős fényteljesítményt képvisel. 

A lézelés beindulásához, illetve fenntartásához küszöbpumpálási sebesség és ehhez kapcsolódó betöltési 

sűrűségkülönbség-küszöb tartozik. Ez utóbbi kifejezhető az átmeneti hatáskeresztmetszet (6-9), a 

vonalalakfüggvény (6-11), a sávszélesség (6-12), vagy az effektív veszteségi tényező (6-13) függvényeként. 

Állandósult állapotban – az erősítés eredményeként kapott fotonszám egyenlő a veszteségek miatt eltűnt fotonok 

számával – értelmezhető a F egyensúlyi belső fotonáram-sűrűség. Ha a kilépő tükör áteresztő képessége T, a 

kilépő fotonáram-sűrűség 

6.57. egyenlet - (6-22) 

 

A kicsatoló tükör áteresztő képessége megválasztható úgy, hogy a kilépő fotonáram-sűrűség a lehető 

legnagyobb legyen. 

A kilépő lézerfényre keresztmódus- és hosszanti móduseloszlás egyaránt jellemző. A lehető legkedvezőbb 

keresztmódus a Gauss-nyaláb által képviselt Gauss-intenzitáseloszlás; az egyetlen hosszanti módus – működés 

egyetlen frekvencián – a legkisebb sávszélességet, a legnagyobb fokú koherenciát jelenti. 

A keresztmódusok száma szabályozható apertúra segítségével; az egyetlen hosszanti módusszám jellemzően 

belső etalon alkalmazásával állítható be. Az intenzitáseloszlás a terjedés irányára merőleges síkban a különböző 

rendű keresztmódusokra különböző, az erősítés-veszteség viszony is különbözik. Az alapmódus jellemzően az 

optikai tengely körüli, viszonylag kis átmérőjű tartományra korlátozódik. 

Az erősítő 
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6.58. egyenlet - (6-5) 

 

fázistolása miatt a frekvenciák az atomi v0 rezonanciafrekvencia két oldalán eltolódnak a 

rezonátorfrekvenciákhoz képest; tömörülnek a középponti frekvencia körül. 

Lézervonal-kiválasztás eredményeként a lézer a lehetséges hullámhosszak közül egy adott hullámhosszon 

sugároz. Nagyszámú, különböző rezonanciafrekvenciájú átmenetet nyújtó aktív anyag esetén a lézer sok 

vonalon (hullámhosszon) működik. Adott vonal kiválasztható, ha a rezonátorba például prizmát helyezünk. 

Frekvenciakiválasztás hatékony módja frekvencia-kiválasztó elemek alkalmazása rezonátoron belül. Ezek 

közül itt a belső döntött etalont említjük meg. Az elem – Fabry−Perot-rezonátor – hossza (vastagsága) 

lényegesen kisebb a lézerrezonátor hosszánál. 

A komplex koherenciafokot normált kölcsönös koherenciafüggvényként értelmezzük: 

6.59. egyenlet - (6-35) 

 

amely számszerűen megadja az időbeli és a térbeli koherencia mértékét. Az r1 = r2 = r esetben – mintavétel 

ugyanazon helyen – a komplex koherenciafok időbeli koherenciafokba megy át: 

6.60. egyenlet - (6-36) 

 

 ami így közvetlenül az időbeli koherencia mértéke. 

Impulzusüzemű lézerműködés megvalósításának módjai: erősítéskapcsolás, aktív Q-kapcsolás, passzív Q-

kapcsolás, rezonátor kiűrítése, móduscsatolás. 

7. Fogalomtár a modulhoz 

r: a tükrök véges visszaverő képessége, a lézeranyag elnyelése és a diffrakció okozta veszteség 

lézerküszöb: a koherens optikai erősítést jellemző mennyiségek azon értéke, amelynél beindul a lézelés 

lézerfrekvencia-behúzódás: a frekvenciák tömörülése a ν0 atomi középponti frekvencia körül 

belső fotonáram-sűrűség: fotonoknak az átlagos száma a rezonátoron belül, amelyek az áramlás irányára 

merőlegesen állított egységnyi felületen mindkét irányban áthaladnak 

külső fotonáram-sűrűség: a belső fotonáram-sűrűség felének a lézerből kicsatolt része 

működési sávszélesség: azon frekvenciák halmaza, amelyek felélednek és fennmaradnak a ák közül 

keresztirányú módus: a lézerfény a a terjedés irányára merőleges síkban 

hosszanti módus: a lézerfény adott frekvenciájú összetevője 

lézervonal: adott hullámhosszú lézerfény 

koherencia: a lézerfény jellemző sajátságainak – elsősorban fázisának – állandóságát, korrelációját, kötöttségét 

jellemző mennyiség 

időbeli koherencia: fokmérő, amely megmutatja, hogy adott helyen mekkora a korreláció két átlapoló hullám 

fázisa között 
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térbeli koherencia: fokmérő, amely megmutatja, hogy adott időben mekkora a korreláció két átlapoló hullám 

térben különböző pontjaihoz tartozó fázis között 

8. Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Budó–Mátrai, Kísérleti fizika III., Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. 

Füzessy Zoltán, Fotonika optikai alapjai, II. kötet, Műegyetemi Kiadó, 1997. 

Richter Péter (szerk.), Bevezetés a modern optikába, III. kötet, Műegyetemi Kiadó, 1988. 

Dr. Csillag László, Dr. Kroó Norbert, A lézerek titkai, Kozmosz könyvek, 1987. 

M.J. Besley, Lasers and their Applications, Taylor and Francis Ltd, London, 1972. 

Lendvay Ödön, Félvezető lézerek, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. 

B. E. A. Saleh, M.C. Teich, Fundamentals of Photonics, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1991. 

L. Solymar, D. Walsh, Szilárdtestek elektromos tulajdonságai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1972. 

O. Svelto, Principles of Lasers, Plenum Press, New York, 3rd. ed., 1989. 

Mark Csele, Fundamentals of Light Sources and Lasers, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 

2004. 

9. Modulhoz kapcsolódó további kiegészítő 
információk 

A modul célja 

• a lézernek mint eszköznek a bemutatása, és azoknak a feltételeknek a megismertetése, amelyek 

nélkülözhetetlenek a lézerműködés beindulásához és fenntartásához; 

• a lézersugárzás sajátságainak megismertetése; 

• eszközök és eljárások elemzése, amelyekkel kedvező, előírt sajátságú lézerfény állítható elő; 

• impulzusüzemű lézerműködés eszköz- és módszerigényeinek leírása; 

• elterjedt, alkalmazások szempontjából fontosabb lézertípusok elemzése. 

A modul az alábbi kérdésköröket tárgyalja: 

• Lézer-oszcillátor: fényerősítés és visszacsatolás, erősítésfeltétel, fázisfeltétel. 

• Lézerfény jellemzői: teljesítmény, belső, illetve kicsatolt fotonáram-sűrűség. 

• Sávszélesség: működési sávszélesség, feléledő módusok; homogén és inhomogén kiszélesedésű lézerek. 

Lézernyaláb intenzitásának térbeli eloszlása, polarizációs állapota. A lézerfény koherenciahossza. 

• Impulzusüzemű lézerműködés. 

• Elterjedt lézertípusok. 

Adott tulajdonságú lézerfény kialakítása: 

Adott hullámhosszon működő lézer megvalósítása; annak biztosítása óhaj szerint, hogy a lézer Gauss-nyalábot 

sugározzon; lineárisan poláros fény kibocsátásának megvalósítása; megoldások kimunkálása megfelelő 

koherenciasajátságok biztosítására. 
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Impulzusüzemű lézerműködés kialakításának módszerei: erősítéskapcsolás, aktív és passzív Q-kapcsolás, 

rezonátor kiürítése, móduscsatolás. 

A gyakorlatban leginkább használt lézerek leíró bemutatása 

Atomlézer, molekulalézer, szilárdtestlézer, félvezetőlézer, festéklézer 
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7. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

melleklet/feladatok.pdf

