
LASER 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation rövidítése; magyarul: fényerősítés 

indukált emisszióval 

 

A lézerfény létrejötte: 

1.) Atomok és molekulák energiaszint-rendszere 

atomi energiaszintek, elektronátmenetek, elektronok energia felvétele (atommagtól való 

távolodás), energiát veszítenek (ha közelednek az atommag felé) 

alap- (a lehetséges legalacsonyabb energiájú pályákon helyezkednek el), gerjesztett állapotú 

elektronok ( a lehetséges legalacsonyabbnál magasabb energiájú pályán vannak) 

az elektronok kvantált (meghatározott) energiával rendelkeznek 
molekuláris energia nívók (1. ábra) 

1. ábra 

abszorpció: Amikor az alapállapotú elektron adott energiájú fotont nyel el (abszorbeál), 

akkor magasabb energiájú pályára juthat, ha az alapállapotú pálya és a gerjesztett pálya 

között teljesül a Bohr-féle energia-rezonancia feltétel, vagyis a fotonnak éppen annyi 

energiával kell rendelkeznie, mint amennyi a két pálya közötti energia-különbség. ΔE = E2-E1 

= h*f 

A foton abszorbeálódik,  azaz megszűnik → energiáját az atomnak adja, ami gerjesztődik. Ez 
a két folyamat szimultán! 
 



2.) Elemi sugárzási mechanizmusok: 

spontán emisszió: A gerjesztett állapotú elektron bizonyos idő után visszajut az 

alapállapotba, miközben a felesleges energiájától meghatározott energiájú foton kibocsátása 

(emissziója) révén szabadul meg. Külső behatás nélkül, spontán módon (irány, időpont). 

 

2. ábra 

stimulált (kényszerített) emisszió: 1917-ben Einstein megjósolta, hogy az emissziónak 

létezhet olyan változata is, amely nem spontán módon következik be, hanem külső hatás 

következtében. Ezt nevezzük stimulált (vagy indukált) emissziónak. Az indukált emisszió 

akkor jön létre, ha a gerjesztett állapotú elektron mellett olyan foton halad el, amelynek az 

energiája szintén teljesíti a gerjesztett elektronra vonatkozó Bohr-feltételt. 

Ekkor az elektron ezen külső hatás következtében visszajut az alapállapotba, miközben maga 
is ugyanakkora energiájú fotont emittál. A kívülről érkező foton és az emittált foton 
energiája, tehát a frekvenciája is megegyezik, azaz a fotonok száma megduplázódott. Az 
emittált foton haladási iránya, fázisa és polarizációja is azonos lesz az érkező fotonéval. 
Ebből Einstein felismerte, hogy ezzel a módszerrel nagy intenzitású, párhuzamos fényt 
lehetne előállítani. Ebben az esetben tehát egy fotonból két foton lesz, vagyis fényerősítés 
történik. A lézerműködés legfontosabb feltétele az, hogy a kölcsönhatásban a fotonok száma 
növekedjen, vagyis fényerősítés lépjen fel. 
Σ:ERŐSÍTÉS! 1 → 2 foton (Amplification) 
Külső foton hatására! azonos irány, időpont, fázis, energia és hullámhossz 
A keletkező foton:  
-eredetivel megegyező frekvenciájú,  
-vele azonos irányban halad,  
-polarizációs síkjuk megegyezik,  
-fázisuk azonos.  
 
 
A fényerősítés másik lépése geometriai optikai megoldás: hogyan is irányítsuk úgy a fényt 
néhányszor a lézeranyagon keresztül, hogy minden esetben a stimulált emissziót 
felhasználjuk. 
 
Fényerősítő közeg alapján megkülönböztetünk 

-szilárdtest (kristály+fémszennyezés) 



-gáz (CO2), He-Ne 

-festék: szerves festék oldata 

-félvezető lézereket 

 

3.ábra 

 

Egy atom két energiaszintjei között lezajló jelenségek: a) spontán emisszió, b) abszorpció c) stimulált 

emisszió, E1,2 – energiaszintek, foton (hv). Forrás: Kecik J.,2006). Forrás: 

http://www.szrfk.hu/rtk/kulonszamok/2005_cikkek/nanai_laszlo.pdf 

 

 
3.) populáció inverzió: Nagy intenzitású fényhez nagy számú gerjesztett elektronra van 

szükség, tehát el kell érni, hogy egy adott anyagon belül felszökjön ezek száma. Ezt 

nyilván energia-befektetéssel érhetjük el, vagyis az anyagba kívülről energiát kell 

juttatni, amelyet a lézernél pumpálásnak neveznek. Ha az alapállapotú elektronok 

populációját N1 számukkal, a gerjesztett állapotú elektronok populációját pedig N2 

számukkal jellemezzük, akkor alaphelyzetben természetesen N1>>N2. Felpumpált 

http://www.szrfk.hu/rtk/kulonszamok/2005_cikkek/nanai_laszlo.pdf


rendszer esetén azonban N2>N1 lehet. Ezt az állapotot nevezzük populáció 

inverziónak, amelyet a következő ábra szemléltet. 

4. ábra 

amennyiben a gerjesztett állapotú atomok száma nagyobb, mint az alapállapotúaké - ezt  
inverz populációnak, vagy populáció inverziónaknevezik - akkor az indukált emisszió 
valószínűsége nagyobb, mint az abszorpcióé  
Legalább három energianívós rendszerre van szükség (2 állapotú rendszerben NEM lehet 

lézert csinálni!) illetve a felső energiaszintek közül legalább egynek hosszú élettartamúnak 

(ún. lézernívó) kell lennie, ekkor lesz kicsi a spontán emisszió valószínűsége. 

Pumpálás történhet  

-termikus gerjesztéssel (melegítéssel),  

-optikai gerjesztéssel (villanófénnyel) vagy  

-elektromos kisülés révén. 

A lézer erősített fény, amelyet optikai rezonátorban állítunk elő. Az optikai rezonátor 

tartalmazza a lézer anyagot két, egymással párhuzamos tükör között; biztosítja a pozitív 

visszacsatolást és a rezonanciának megfelelő frekvenciakiválasztást is. 

4.) Optikai rezonátor: két párhuzamos vagy homorú tükör; a kimenő fényteljesítmény egy 

részét visszacsatolja a közegbe; pozitív visszacsatolás-öngerjesztés-rezonancia 

5.ábra 



Rezonancia feltétel a lézerben: 2L = mλ (A rezonátor hosszának kétszerese meg kell, hogy 

egyezzen a hullámhossz valamelyik egész számú többszörösével; ahol L a tükrök közötti 

távolság, λ a hullámhossz az adott közegben, m: egész szám.) A rezonátor saját rezgései 

állóhullámok (állóhullám: két egyenlő frekvenciájú és amplitúdójú, de ellenkező terjedési 

irányú hullám szuperpozíciója). 

Egy irányt előnyben részesíthetünk tükrök használatával. Azok a fotonok, amelyek nem merőlegesek 

a tükrökre, kiszöknek a rezonátorüregből. A két tükör tengelye mentén oda-vissza verődő fotonok 

minden egyes áthaladás során további fotonok kisugárzását indukálják (5. ábra). Ha gondoskodunk a 

folyamatos pumpálásról (a magasabb energiaszint betöltöttsége), akkor egyre több energia 

koncentrálódik a rezonátorüregben, koherens fotonok formájában. Ez az energiaforrás úgy 

„csapolható meg", ha a rezonátorüreg egyik végén lévő tükör részben áteresztő, így a keletkező 

fotonok adott hányada folyamatosan kiléphet a rezonátorüregből. Ezt a kilépő párhuzamos, 

monokromatikus és koherens sugárzást nevezzük lézersugárzásnak. 

A lézerfény egy tengelyirányban kibocsátott, és spontán emisszióból származó fotonnal 
indul.  
Ezt sokszorozódik fel a tükörrezonátorban az indukált emisszió révén. A rossz irányban 
haladó fotonok kiszóródnak a lézernyalábból. 
 

 

Σ A lézer-oszcillátorhoz szükséges: 

1-lézeranyag 

2-intenzív elektrongerjesztés (pumpálás) 

3-pozitív visszacsatolás 

4-optikai rezonátor 

5.) A lézerfény tulajdonságai: 

- monokromatikus (egyszínű): kis spektrális sávszélesség (egy lézer relatív frekvencia-

sávszélessége Δf / f ~10-10) 

-A létrejött fény koherens, nagy úthossz-különbségek esetén is alkalmas interferencia 

létrehozására  

Időbeli koherencia: különböző időpontokban emittált fotonok fázisazonossága 

Térbeli koherencia: nyalábkeresztmetszet menti fázisazonosság 
 

-A lézernyaláb keskeny és nagyon kis széttartású nyaláb (kicsi a divergenciája), azaz közel 

párhuzamos 



-A lézerek energiája kis térrészben koncentrálódik, impulzus üzemmód esetén nagyon rövid 

időtartamban, vagyis a lézerfény teljesítménysűrűsége (E/At) a megszokott 

fényforrásokénak sokszorosa lehet. 

-polarizált 

-rendkívül rövid impulzusok lehetősége (10-15 s) 

 

Σ Mi kell a lézerműködéshez? 
•Pumpálás 
•Populáció inverzió 
•Kényszerített emisszió 
•Optikai rezonancia 
•Nagy reflexiójú tükrök 
 

6.) Összehasonlítás 

Hagyományos fényforrások   vs    LASER 

széles hullámhossz tartomány monokromatikus (kis spektrális 

sávszélesség) 

divergens nyaláb       párhuzamos nyaláb 

nem koherens       koherens 

teljesítménysűrűség: pl. hegesztő:~103 W/m2   ~1015 W/m2   

nem polarizált       polarizált 

7.) Lézerek típusai: a lézerek sok szempont szerint osztályozhatjuk. A lézeraktív anyag szerint 

megkülönböztethetünk például félvezető, gáz, szilárdtest vagy festéklézereket. A 

működés mechanizmusa alapján a lézerek két nagy csoportra oszthatóak, folytonos és 

impulzus lézerekre. Az energia szerinti osztályozás szerint a lézereket négy nagy osztályba 

soroljuk.  

8.) Lézerek alkalmazásai:  
-megmunkálás, fúrás, ponthegesztés,  
-műtéti beavatkozás, sebészetretina ponthegesztés,  
-gén sebészet,  
-vonalkód leolvasás,  
-Cd lemezjátszó lézer olvasófej,  
-interferencián alapuló hosszúság, és sebességmérés,  
-iránykitűzés,  
-holográfiára alkalmas fényforrás, (Gábor Dénes holográf = teljes kép).  


