
Ismerd meg 

A lézerek alkalmazásai 
A lézereknek mint monokromatikus (egyetlen frekvencián  sugárzó), koherens 

(egyetlen folytonos  hullámot kibocsátó) fényforrásoknak,  amelyeknek a lézerhatást 
kiváltó (lézerelő) közegük szerint szilárdtest, festék  (folyadék),  gáz, valamint félveze-
tő típusait ismerjük. Két főfelhasználási  területük létezik: az anyagátalakítás (anyag-
megmunkálás, hegesztés, gyógyászat, haditechnika) és az információátvitel 
(méréstechnika, holográfia,  átviteltechnika). A lézerekben rejlő rengeteg alkalmazási 
lehetőség felkutatásával  a lézerkutatás foglalkozik  beható módon. Jelen írásunkban, 
miután felsoroljuk  a lézerek legfontosabb  alkalmazási és kutatási lehetőségeit, bemu-
tatunk e területek mindegyikéből egy-egy érdekesebb példát. Az 1 -es ábrán feltüntet-
tük a lézerek teljesítmény, hullámhossz és alkalmazási terület szerinti 
csoportosítását. 

1. ábra. A lézerek teljesítménye, hullámhossza és alkalmazási területei 



Az anyagátalakítás területéről az anyagmegmunkálás-módokat és ezek előnyeit 
soroljuk fel. 

Az anyagok vágása: nincs mechanikus igénybevétel, nagy pontosság, nagy meg-
munkálási sebesség, csekély termikus zóna, a bonyolultsággal együtt nő a termelé-
kenység. 

Hegesztés: jó felületi  minőség, keskeny és kitűnő minőségű varratok, csekély meg-
olvasztott zóna, nagy hegesztési sebesség, minimális maradó feszültséggel,  óriási 
energiasűrűség, változtatható behatolási mélység. 

Hőkezelés: kb. ötszörösen nagyobb kopásállóság, élettartam növekedés, dinami-
kus hőterhelés valósítható meg, kérgesítéssel, felületkeményítéssel  nagy korrózióál-
lóság érhető el, kompozit rétegek állíthatók elő, kitűnő felületi  érdesség. 

Markírozás: nincs mechanikus igénybevétel, szabályozható mélység, tetszőleges 
ábrák, feliratok,  számok készíthetők, az áruk kész állapotban feliratozhatok,  tartós, 
pontos, esztétikus. 

A lézeres anyagmegmunkálás gazdasági szempontjai az alábbiakban foglalhatók 
össze: magasabb minőségi mutatók érhetők el, jelentősen nő a termelékenység, csök-
ken az anyag- és feldolgozási  költség, minimális hulladék keletkezik, utólagos meg-
munkálás nem szükséges, automatikus gyártósorba integrálható, megbízható on-line 
minőségellenőrzés, rugalmasan kihasználható perifériák. 

Az orvosi gyakorlatban a következő területeket említhetjük meg: 
Szemsebészet: a lézer fényét  a szemfenék  vizsgálandó pontjára irányítják – kon-

taktlencse felhasználásával  –, az ellenőrzés céljából réslámpát (mikroszkópot) csat-
lakoztatnak (2. ábra). 

2. ábra. Szemsebészeti 
lézerberendezés ellenőrző 

mikroszkóppal 

Retinaleválás. Először 1963-ban végeztek,,ponthegesztéses'' műtétet rubinlézer-
rel. Manapság inkább az argonion lézereket használják e célra. A lézerimpulzus idő-
tartama 1 ms, energiája 0,1 J. Fájdalommentes, a látás azonnal helyreáll. 

A szemfenék  fotokoagulációja.  Erre akkor van szükség, ha a véredények túlnőnek 
a retinán, és az üvegtestbe hatolnak. Ha nem kezelik, súlyos látási zavarok lépnek fel. 
A klinikai kezelés összességében kb. 2000 lézerimpulzussal való megvilágítást követő 
szövetroncsolásból áll, a retinán átjutott új, gyenge szöveti részeket roncsolják. 

Zöldhályog (glaukóma). A csarnokvíz bizonyos sebességgel áramlik a szemben, a 
zöldhályog egyik fajtájánál  ez a folyamat  akadályba ütközik (pl. a szemlencse a S5'.i-
várványhártyához tapad), aminek következtében a hátsó kamrában a nyomás megnő. 
A lézer lyukat fúr  a szivárványhártyába, mesterséges pupillát alakít ki. 

Az általános sebészeten a következő esetekben alkalmaznak lézert: 
Vérzés nélküli operáció lézerszikével. A széndioxid lézer infravörös  fényét  a szö-

veti részek gazdag víztartalma elnyeli (mintegy 100 mm mélységig). A keletkezett hő 



a sejteket szétroncsolja, elpárologtatja. A környező szövetrétegek sértetlenekmarad-
nak. A vérzés minimális, mert a véredényeket is koagulálja a lézersugárzás. Ezáltal 
olyan műtétek is elvégezhetővé válnak, amelyek a nagy vérzés miatt egyébként lehe-
tetlenek lennének (pl. a májlebeny eltávolítása). A gyógyulási idő rövid, nem szüksé-
ges érzéstelenítés, hegesedés alig, vagy egyáltalán nem képződik. A lézeres operáció 
aszeptikus, a nagy energiájú sugárzásban a fertőzést  okozó baktériumok, vírusok 
elpusztulnak. A CO2 lézer hátránya, hogy mivel nincs megfelelő  fényvezető,  amely a 
nagy hullámhosszúságú sugárzását át tudná vinni, csak a közvetlen besugárzással 
alkalmazható (feltárt  részek, nőgyógyászat stb.). További felhasználása  a jóindulatú 
daganatok (polipok, fibroma)  és rosszindulatú tumorok eltávolítása (vastagbélből, 
végbélből), a tetoválások eltüntetése, anya jegyek lézeres kezelése (mivel a sötétebb 
anyagrészekben jobban abszorbeálódik a sugárzás). 

További sebészeti eljárásokat alkalmaznak a nőgyógyászati, emésztőszervi (pl. 
gyomorfekély),  urológiai és a fogászati  kezelésben is. Ez utóbbi esetben a fogszuvaso-
dást roncsolja a lézersugár, mivel ezek sötétebb árnyalatúak az egészséges fogrészek-
nél. Ugyancsak felhasználják  a lézereket az orr-fül-gégészeti,  bőrgyógyászati, 
ortopédiai sebészetben, a plasztikai sebészetben, idegsebészetben, onkológiában stb. 

Az információátvitel  területén 
Ebbe a csoportba tartozik a lézereknek a méréstechnikában, az átviteltechniká-

ban, és a holografikus  technikában történő felhasználása.  Az információátvitelnél  a 
lézer által kibocsátott fény  valamely jellemzőjét (intenzitását, frekvenciáját,  vagy 
fázisát)  az átvitelre szánt elektromos jellel modulálják, majd a fényvezetőn  továbbí-
tott fényből  a vételi oldalon ugyanolyan típusú demodulációval nyerik vissza az átvitt 
információt.  Például, telefonhívásokat,  tv-műsorokat, számítógépiadatokat továbbí-
tanak velük, és segítségükkel kapcsolatot tartanak a műholdakkal és a tengeralattjá-
rókkal. A lézereket az információ  átvitelén kívül felhasználják  az információk 
tárolásában, feldolgozásában  is. Információkat  írnak le optikai lemezekre, leolvasnak 
lemezeket, vonalkód és hitelkártyát, nyomtatnak velük könyvet és újságot. 

A méréstechnikában különböző mennyiségek mérőszámát gyorsabban és ponto-
sabban határozzák meg a lézerek és más informatikai  eszközök segítségével mint 
hagyományos módszerekkel. 

A holográfia  napjainkban ugyanazt a szerepet játsza, mint a fénykép  a századfor-
dulón. Nincs messze az idő, amikor a holografikusgyorsfénykép,  a holografikusújság, 
a háromdimenziós lézer-tv megszokott lesz. 

Az alábbiakban felsorolunk  néhány olyan területet, ahol a lézerek alkalmazást 
nyernek a méréstechnikában. 

A hang- és videolemezeket lézerrel veszik fel  és játszák le. Ezüstös, tükörszerű 
felületük  van, a fényt  a szivárvány színeire bontva verik vissza. A videolemez akkora, 
mint egy normál nagylemez, kép is, hang is van rajta. A hanglemez, amit kompakt 
(CD), vagy digitális lemeznek is neveznek, jóval kisebb. A lemezt egy nagyon jól 
tükröző fémréteg  és egy vékony, átlátszó műanyag védőréteg borítja. A sík fémréteg-
ben a hagyományos lemez hangbarázdáihoz hasonló elrendezésben mikroszkopikus 
méretű lyukak vannak kiépítve. A felvétel  úgy készül, hogy a mikrofonról  jövő elekt-
romos jelek vezérlik a lézersugarat, amely a hangrezgéseknek megfelelően  képezi ki a 
lyukakat a fémlemezen.  Egy mesterpéldányról sokszorosítják a többit. Otthon a le-
mezre nem lehet felvételt  készíteni. A lejátszás CD lemezjátszóval történik. A lemezt 
forgás  közben lézersugárral letapogatják. A visszavert fényt  a lejátszóban levő elekt-
ronikus eszköz észleli, és elektromos jellé, majd ismét hangrezgéssé alakítja át. A 
lemezt a számítógépes feldolgozás  miatt nevezik még digitális lemeznek. Hasonló 
módon készülnek a videolemezek is, itt még a képi információt  is rögzítik. E lemezek 
hang- és képminősége sokkal jobb, a lemez nem recseg, szívós, nem kopik el, kevés 
mozgó alkatrész van a lejátszóban. Sokkal több műsoridő rögzíthető velük, mint a 
hagyományos lemezekkel. 

A szórakoztatóiparhoz tartozik a lézershow (popkoncerteken, tv-ben, filmeken, 
diszkókban, lézershow-műsorokban). A lézerfénnyel  rendkívül szép fényhatások 
hozhatók létre. A lézerfény  a popzene ritmusára lüktethet, a fényt  a zene elektromos 
jelei vezérlik. A sugarakat lencséken szétnyújtva óriási fénylegyezők  állíthatók elő. 



Ködgéppel előállított ködre vetítve fénylapokat,  alagutakat alakíthatnak ki. A külön-
böző színű sugarak keverésével rengeteg színárnyalat hozható létre. 

A lézeres távközlés a világűrben valósítható meg; mivel a felhők,  a köd elnyeli a 
sugarakat. Műholdak között ilyen módon is lehet információközlést  megvalósítani. 
Ezt nem lehet lehallgatni, ami katonailag lényeges szempont. Az igazi gyakorlati 
jelentősége azonban, a lézeres távközlésnek a fényvezető  szálak megjelenésével kez-
dődött. Ezek rugalmas, hajlékony üvegrudak, amelyekben a fény  teljes visszaverődés-
sel terjed. Sokkal vékonyabbak a rendes kábeleknél, a fény  nem „szivároghat" ki, 
sokkal több információt  lehet rajtuk továbbítani, mint az elektromos kábeleken, több 
telefon-  és TV csatorna mehet rajtuk. 

Az információ  tárolására lézeres leolvasású optikai lemezeket készítenek, ada tok 
és programok sokkal tartósabban és biztonságosabban tárolhatók rajtuk, mint a mág-
neslemezeken. 

A lézerek a nyomtatásban, sokszorosításban többféleképpen  használhatók. A le-
mezek gravírozásában, vagy a fotópapírra  közvetlenül is fel  lehet vinni a szöveget, 
képet a lézersugárral. A számítógép egyik perifériája  lézeres nyomtató (printer) is 
lehet. A lézernyomtató működési elve hasonlít a fénymásolóéra,  csakhogy itt a pozi-
tívan feltöltött  szelénhengerre a másolandó információ  képét lézerfénnyel  világítják 
meg (írják rá), a kialakuló elektrosztatikus potenciálreliefre  rátapad a festékpor,  amit 
rövid hőkezeléssel rögzítenek. Előnye, hogy a karakterek gyorsan, könnyen eltéríthe-
tő lézersugárral íródnak a papírra, így a nyomtatási sebesség nagyságrendekkel meg-
növekszik. 

A vonalkód az áruházakban az áruk értékének a lézeres leolvasására szolgál, 
amelyhez lézerceruzát használnak. A sötét és világos sávokról visszaverődő informá-
ciót számítógép dolgozza fel:  kiírja a napi árfolyamot,  de egyben elkönyveli a készle-
tet, jelzi a szükségleteket a kereskedők számára. Ugyanilyen információkat 
tartalmaznak az útlevelekben szereplő vonalkódok is, amelyek alapján a határnál 
számítógépes rendszerrel ellenőrizhető a beutazó személy azonossága, illetve a nyü-
vántartási adatai. 

A lézerfénnyel  történő mérések sorából a következőket említhetjük meg: Mivel a 
lézersugár nagy távolságokon is párhuzamos marad, „függőónként"  alkalmazzák pl. 
a felhőkarcolók  építésénél, de „vízszintezőkén" is pl. alagútfúrásoknál,  ahol az alag-
utat mindkét irányból fúrják.  A csatornaalagút fúrásánál  mintegy 60 km-es táv 
összekötésekor néhány milliméteres eltéréssel találkoztak a munkások feleúton.  Cső-
fektetéskor  is alkalmazzák. 

3. ábra. Lézeres interferencia-berendezés 



A Holdon hagyott tükörről visszavert lézersugárral is megmérték a Föld-Hold 
távolságot, a pontosság fél  méteren belüli. Ugyancsak feltérképezhető  (zöld) lézer-
fénnyel  a tengerfenék,  így több száz méterre lehatol a fény.  A visszaverődő lézerfényt 
a víz fölött  közvetlenül repülő helikopter dolgozza fel. 

Az interferométerrel  (3. ábra) nagyon kis elmozdulások is kimutathatók. Lényege 
egy nyalábosztó, amely a fénysugarat,  amely egyetlen hullámhosszúságú lézerfény, 
két, egymásra merőleges irányba küldi szét, majd tükrökről való visszaverődés után 
ismét összegyűjti interferencia  létrehozása végett. Ha az egyik tükör kissé elmozdul, 
az interferenciaképben  ingadozások tapasztalhatók. Az elmozdulás egyenlő a hul-
lámhossz és az ingadozások (maximum-minimum észlelések) számának a szorzatával. 

Felhők magasságának mérésére a felhőkről  jól visszaverődő lézerfény  alkalmas. A 
pilóták még éjjel is értékes információkat  nyernek e módszerrel. 

A Föld körül geosztacionáris pályán keringő tükröző műholdakról visszavert lé-
zerfény  a földkéreg,  és a földrészek  mozgásait derítheti ki. A műhold ún. saroktükrök-
kel van felszerelve,  amelyek a fényt  pontosan ugyanoda verik vissza, ahonnan jött 
(mint pl. a macskaszemnél is van). 

A tudományos kutatás 
A lézerek egyaránt a kutatások tárgyát és az eszközét is jelentik. Újabb meg újabb 

lézertípusokat fejlesztenek  ki a legkülönbözőbb paraméterek elérése érdekében, de a 
gazdaságossági szempontok is nagy szerepet játszanak a fejlesztésekben. 

A továbbiakban csupán a lézert mint kutatási eszközt szeretnénk néhány példán 
bemutatni. Meg kell különböztetnünk két esetet: amikor a lézer valamely más fény-
forrás  helyett szerepel a kutatási berendezésben, és amikor maga a lézerfény  képezi a 
kutatási eszközt, vagy annak részét. 

A nagyon rövid idejű (néhány femtoszekundumos)  lézerimpulzusok előállítása 
révén lehetővé válik a különböző közegek fénnyel  való kölcsönhatásának a vizsgálata. 
Ilyen kutatásokkal foglalkoznak  a szegedi lézerkutatók. 

A foton-elektron  kölcsönhatások nagy lézerintenzitásoknál új jelenség előállítá-
sát jelentik: pl. a nagy sűrűségű, tunnel-emisszióval keltett hidegplazma keltése, 
amely rekombinálódva Röntgen-folyamatokhoz  és Röntgenlézer-folyamatokhoz 
vezet. 

A lézereknek a plazmafizikában  való alkalmazása lehetővé teszi a fúziós  energia 
termelését. A fúziós  reakció a lézersugárzás által összenyomott sűrű és forró  plazmá-
ban megy végbe. 

A holográfiának  a gyakorlati alkalmazások mellett a tudományos kutatásban is 
jelentős szerepe van. A látványhologrammok négy típusa (a reflexiós,  a szivárvány, a 

4. ábra. Optoelektronikai kapu. A 
GaAs felületén  kialakított vezető-

bevonat hullámvezetőt alkot. 



préselt és a szintetikus) közül a préselt hologramokat a háromdimenziós megjelen íté-
seknél (látvány, illusztráció, díszítés) és a biztonságtechnikában (okiratok hamisítása 
elleni védekezés) alkalmazzák. A szintetikus hologramokat – amelyek több irányból 
készült hologramfelvételek  szintézise – az orvos-biológiai felvételek  háromdimen-
ziós megjelenítésére használják, valamint ipari célokra is, ahol a számítógépes terve-
zés számára (hologram szintetizátor) szolgáltat adatokat. A holografikus  optikai 
elemek (HOE) nemcsak az egyes hagyományos optikai elemek, hanem optikai rend-
szerek helyettesítésére is alkalmasak. Ezek különleges célú hologramok: két vagy több 
hullámfront  interferenciaképének  rögzítésével létrehozott optikai rácsok. Alkalma-
zásai közül megemlítjük: a spektroszkópiát, képfeldolgozást,  sokfókuszú  elemek (szá-
loptikás távközlés), optikai ellenőrzés, interferometria,  holografikus  pásztázók 
(kereskedelmi kódolvasó, lézernyomtató), holografikus  képernyők (az ülő megfigyelő 
elé vetítik a képet), optikai lemezek (CD) olvasófeje,  fókuszáló  objektívje. Igen izgal-
mas alkalmazásai vannak a holográfiának  a számítástechnikában (komplex térszűrés, 
lapszervezésű holografikus  memória, mozgó hologramok, ideghálózatok), valamint 
az interferometriában  (korszerű méréstechnikai eljárás). 

Lézerrel távanalitikai méréseket lehet végezni (LIDAR: a light detection and ran-
ging), a levegőben levő gázok azonosítására, mérésére az abszorpció és a szóródás 
alapján. 

Megemlítjük az integrált optika területét is, ahol lézerfényes  technológiával kép-
zik ki az integrált áramkörök gyártásához hasonló módon, planártechnológiával az 
optikai elemeket. A fény  egyetlen hordozóra felvitt  vékony rétegben kialakított die-
lektrikum, vagy csatorna síkvezetőben terjed. Az optikai hírközlés, jelfelfogás,  mé-
réstechnika fontos  eszközei (4. ábra). Ezek közé az optikai elemek közé sorolhatók 
maguk a mikrolézerek is, amelyekből egyetlen lapkán milliószámra helyezhetők el 
ezredmilliméter nagyságú lézerek. 

5. ábra. Lézernyaláb áthaladása üvegkapillárison. Számítógépes szimuláció. A cső külső sugara rk=3,2 
mm, a belső sugara rb=0,3 mm, az üveg törésmutatója n= 1,5 a levegőé n 0 = 1, a nagyítás 20-szoros. A kép 
jobb oldalára érkező fénysugarak  (számuk 2-szer 200)interferenciamaximumait  vízszintes vonalak jelzik 
(a hosszúságuk az intenzitást jelentik). 



Végezetül bemutatunk egyetlen kutatási területet, amellyel a jelen cikk szerzője 
foglalkozott:  üvegkapillárison áthaladó lézersugár interferencia  jelensége. 1990-ben 
a kolozsvári TE-en középiskolásoknak mutattunk be lézeres kísérleteket. A lézernya-
láb kiszélesítéséhez (szétterítéséhez) a legegyszerűbb üvegpálcát használni. Akkor 
éppen egy üvegkapilláris került a kezünkbe, és megfigyeltük,  hogy a falon  szétterülő 
lézerfény  nem folytonos  szerkezetű. A többszörös rétegezettség közül kettőnek a 
magyarázata a kapilláris külső-, illetve a belső átmérőjén lejátszódó diffrakcióval 
magyarázható. A legnagyobb szaggatottságú jelenség okát a kapilláriscső különböző 
részein áthaladó, de a képernyőnek ugyanazon pontjába érkező fénysugarak  interfe-
renciájában kerestük. Számításokkal rendkívül nehéz lett volna a feltételezésünket 
igazolni, ezért a jelenséget számítógéppel szimuláltuk. A számítógépprogramunkkal 
kapott eredmények nagyságrendileg igazolták hipotézisünket (5. ábra). 

Külön írást érdemelne bármilyen aktuális kutatási téma bemutatása, de ez nem-
csak terjedelemben, de számában is lehetetlen elgondolás lenne, hiszen a lézerkutatá-
sok robbanásszerű fejlődést  mutatnak. Ma már biztosan kijelenthető, hogy a lézerek 
ugyanolyan jelentőséggel bírnak a tudományos megvalósítások sorában, mint a ré-
szecskefizikai,  az elektronikai, vagy az informatikai  megvalósítások. 
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Kovács Zoltán 

Régi és új anyagok 
II. Vezetők, félvezetők,  szupravezetők 
Az elektromos jelenségek megismerésével szerzett tapasztalatok a XIX. század 

végére a társadalmi-gazdasági fejlődés  mozgatójává váltak. Villamos gépek, távköz-
lési berendezések megszerkesztésére vezetőkre (vas, réz) és szigetelőkre volt szükség. 
Az elektromos vezetést az anyagok elmozdulni képes töltéshordozói biztosítják. Min-
den anyagban nagyon nagy számú elektron van (legyen az vezető, vagy szigetelő – 
durva közelítésben 1 cm3 anyagban kb. 10 2 4 elektron lehet). Ez a tény még nem jelenti 
azoknak jó elektromos vezetőképességét. A külső elektromos tér hatására elmozduló 
elektronok koncentrációját az anyag belső szerkezete, ezt pedig az elektronok ener-
giaszinti eloszlása szabja meg. Egymástól távollevő atomok közt nincs kölcsönhatás, 
az elektronjaik a maghoz adott energiával kapcsolódnak, attól nem tudnak könnyen 
elmozdulni. Szilárd, kristályos állapotban az atomok között különböző kölcsönhatá-
sok (elektrosztatikus vonzás és taszítás) következtében az atomi elektronnívók sávok-
ká alakulnak, amelyeket a „tiltott"-sávok választanak el egymástól. A kristályban 
nem lehet olyan elektron, amely energiája a tiltott sávba esne. Energiafelvételkor 
egyik megengedett sávból a másikba csak a tiltott sáv „átugrásával" juthat elektron. 

A szilárd testek képződésekor általában a kapcsolatok kialakításában az atomok 
a vegyértékelektronjaikkal vesznek részt, a kötésben részt nem vevő elektronjaik 
atomi pályákon maradnak. Az atomok és elektronok kölcsönhatásának erősödésével 
a sávok szélesednek, a kölcsönhatás csökkenésével a sávok keskenyednek. Az atomok 


