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potokban fellépő csomósodási effektusokat. 
Másrészt tervezzük az aktinoida-tartományba 
eső potenciálisenergia-felületek alakjának 
feltérképezését és azok paramétereinek pontos 
meghatározását. A hasadási gátak ezen para-
méterei alapvető bemenő adatok a negyedik 
generációs erőművekben tervezett tórium-
urán égetési ciklus szimulálásához.

A fotohasadás szelektivitása lehetővé teszi 
a hasadási gát második és harmadik minimu-
mához rendelhető hasadási rezonanciák nagy 
felbontású vizsgálatát. Az SD- és HD-állapo-
tok transzmissziós rezonancia spektroszkópi-
ával történő tanulmányozása hasznos lehet a 
jelenleginél sokkal tisztább energiatermelés 
szempontjából is. Felmerült a nukleáris hul-
ladékok hosszú élettartamú, leginkább veszé-
lyes komponensei transzmutációjának lehe-
tősége is a HD-állapotokon keresztül történő 
hasadási folyamat kontrollálásával. 

Egy másik kutatási terület, amelyet vizsgál-
ni szeretnénk: a hármas hasadás, amikor két 
nehéz és egy könnyű töltött részecske (példá-
ul a-rész) keletkezik, illetve az igazi hármas 
hasadás, amikor három kb. egyforma töme-
gű hasadási termék keletkezik. Érdekes lenne 
még az erősen deformált hasadási termékek 
által intenzív töltött részecske – elméletileg 
elő re jelzett – kibocsátásának vizsgálata is. 

Az ELI-NP-nél tervezett méréseink előké-
szítése érdekében nemrég a 238U atommag 
fotohasadását vizsgáltuk a hasadási gát alatti 
energiák esetén a fotonenergia függvényében 

a Duke Egyetemen (USA) épített, a világon 
jelenleg legnagyobb intenzitású, foton-elekt-
ron Compton-visszaszóráson alapuló γ-forrás, 
a HIγS (High Intensity γ Source) segítségével 
(Csige et al., 2013). A méréseket a 4,7-6,0 MeV 
γ-energia-intervallumban 3%-os relatív ener-
giafelbontással végeztük. 5,1 és 5,6 MeV körül 
gyenge hasadási rezonanciákat figyeltünk 
meg. A mérési eredményeink elméleti értel-
mezése és a háromvölgyes hasadási gát para-
métereinek meghatározása magreakció-prog-
rammal történő számítások eredményeivel 
való összevetéssel történt. Az eredményeink 
összhangban vannak a 234U és 236U esetén 
korábban bevezetett mély 3. völgy paraméte-
reivel, de ellentmondanak a legújabb elmé-
leti számítások eredményeinek. 

Az ELI-NP-nél tervezett, a fentinél egy 
nagyságrenddel jobb, 0,3%-os energiafelbon-
tás és jóval nagyobb intenzitású γ-nyaláb mi-
nőségileg új lehetőségeket fog teremteni a 
fenti jelenségek jelenleginél sokkal pontosabb 
vizsgálatára. Ha választ találunk ezekre a kér-
désekre, nemcsak a természetet ismerjük meg 
jobban, hanem hasz nosítható tudásra is szert 
teszünk. Az atommagok viselkedésének és 
reakcióinak pontos megértése szükséges ah-
hoz, hogy emberhez méltó élet lehessen a 
Földön a kőolajkészletek kimerülése után is.
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tagság, állapotegyenlet, maghasadás, hiperdefor-
mált állapot, tisztább energiatermelés
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elhalnak. A felületi plazmonokról egységes 
kép kialakítását a fémek optikai tulajdonságai-
nak Drude-féle értelmezése tette lehetővé. A 
plazmonok diszperziós karakterisztikája eltér 
a fényétől, ezért a fénnyel történő gerjeszté-
sükhöz speciális csatolási eljárásokat dolgoz-
tak ki: ezek közé tartozik a prizmán keresztü-
li csatoláson alapuló Kretschmann-elrendezés 
(1a. ábra) vagy az optikai ráccsal történő csa-
tolás (1b. ábra). A kísérleti technika egyszerű: 
a monokromatikus fénnyel megvalósított 
felületi plazmongerjesztésnél a visszavert 
nyaláb intenzitásában (1a. ábra) mi nimum 
detektálható azon orientációban, ahol a fény 
energiája a felületi hullámba csa tolódik.

A sík fémfelületek után először random 
és periodikus mintázatot tartalmazó felülete-

Fény és nanorendszerek kölcsönhatása: 
plazmonkeltés

Különböző anyagok határfelületén fénnyel 
felületi hullámok gerjeszthetőek. Ezek az ún.  
felületi plazmon polaritonok a fém-dielektri-
kum határfelületen a (fény- vagy elektron-) 
besugárzás által az elektrongázban keltett 
kollektív oszcillációkból származó elektro-
mágneses hullámok. Különleges tulajdonsá-
guk, hogy a határfelületen nagy az intenzitá-
suk, attól távolodva azonban nanométeres 
skálán lecsengenek. Ezzel szemben a felület 
mentén történő terjedésük során lassabban 
csengenek le (1a. ábra és Kroó et al., 1991), 
bizonyos esetekben akár milliméteres távokat 
tudnak megtenni, mielőtt a veszteségek miatt 

1. ábra • A fény felületi plazmon polaritonokba (SPP) csatolása (a) Kretschmann-féle prizmás 
elrendezésben vagy (b) a fém-dielektrikum határfelületén elhelyezkedő periodikus mintázattal
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ken tanulmányozták a felületi plazmon pola-
ritonok terjedését, és a diszperziós görbéken 
a fotonikus kristályokkal analóg tiltottsáv-
jelenségeket mutattak ki. A hazai felületi 
plazmonos kutatásokat Kroó Norbert és Szent-
irmay Zsolt alapozták meg a 80-as években. 

A korai vizsgálatok már előrevetítették, 
hogy a fény hullámhosszával összemérhető 
periódusú plazmonikus struktúrákkal a fém-
rétegek spektrális tulajdonságai hangolhatóak, 
ami a felületi plazmonok gerjesztésében rejlő 
egyik legfontosabb, alkalmazási szempontból 
is fontos tudományos lehetőség. A plazmoni-
kus spektrumszerkesztés nagy szabadsági 
fokkal történő megvalósítására a komplex 
struktúrák a legalkalmasabbak, azaz a hullám-
hossznál lényegesen kisebb objektumokból 
álló, ugyanakkor a hullámhosszal összemér-
hető periódusú struktúrák (2a. ábra). 

Egy további nagyon fontos tulajdonság, 
hogy mivel a plazmon polaritonok hullám-
hossza rövidebb, mint a gerjesztésükre alkal-
mazott fényé, lehetővé válik a fény diffrakciós 
limit által meghatározottnál lényegesen ki-
sebb régiókba koncentrálása. Hazai eredmény 
egy olyan komplex litográfiai eljárás ki dolgo-
zása, amellyel nagy felületen hozható ak létre 
a spektrum nagy szabadsági fokkal hangolá-

sára alkalmas fémmintázatok, kolloid göm-
bök monorétegének laterálisan modulált in-
tenzitáseloszlású nyalábbal történő kivilágí-
tásával (Sipos et al., 2014).

Nanorészecskéken lokalizált plazmonok

A felületi plazmonikus struktúrák vizsgálata 
az utóbbi tizenöt évben a fény hullámhosszá-
nál lényegesen kisebb nanoobjektumokon 
gerjeszthető ún. lokalizált plazmonokat kísérő 
spektrális és közeltérbeli jelenségek felderíté-
sével folytatódott. Ekkortól számíthatjuk a 
plazmonika új tudományának megjelenését 
és gyors fellendülését, amelyet a nanotechnoló-
gia és a közeltér teljes feltérképezésére alkal-
mas mikroszkópiák (például: STM, SNOM) 
és a numerikus szimulációs eljárások fejlődé-
se tett lehetővé.

A nanorészecskék spektrális hatása már 
évszázadok (sőt évezredek) óta ismert volt, 
műtárgyak arany-nanokolloidokkal történő 
színezésének módszerét számos helyen alkal-
mazták, már a római korban is (például a 
Lü kurgosz-kehely). A lokalizált plazmonok 
mögött a fém nanorészecskék elektronjainak 
olyan kollektív rezgése áll, amelyet egy erős 
nanolokalizált tér felépülése és a távoltérbe 
kisugárzás során jellegzetes abszorpciós és 

2. ábra • (a) Lokalizált plazmonok gerjesztése felületre helyezett nanoobjektumokon. (b) Extrém 
UV (EUV) sugárzás keltése háromszög alakú antennapárok intenzív plazmonikus közelterében

Dombi – Csete • Fény és nanorendszerek…

szórási spektrum megjelenése kísér (2a. ábra). 
A spektrális hatások, vagyis a nanorészecskéken 
elnyelt és a szórt fény színe a nanoobjektumok 
alakjával, méretével és alakjával, valamint a 
környezet optikai tulajdonságaival kiválóan 
hangolhatóak. A Maxwell-egyenletek skáláz-
hatóságából következik, hogy a nanoobjektu-
mok antennaként viselkednek, és ún. multi-
poláris módusok gerjeszthetőek rajtuk. Op-
timalizált konfigurációban, azaz a szerkezeti 
és kivilágítási paraméterek megfelelő választá-
sával a multipoláris módusok szelektív ger-
jesztése is megvalósítható (Csete et al., 2014). 

A plazmonikus rezonanciák különböző 
anyagok gerjesztési sávjába hangolhatósága 
lehetővé teszi az abszorberekkel és emitterekkel 
való kölcsönhatások erősítését. A lokalizált és 
terjedő plazmonikus módusok csatolása ered-
ményeként megjelenő keskeny Fano-vonalak 
a geometriai paraméterekkel finoman han-
golhatóak (Luk’yanchuk et al., 2010). Ezen 
elv számos alkalmazási területet forradalma-
sított, előrevetítve a fény–anyag kölcsönhatás 
teljes kontrolljának lehetőségét. A legfonto-
sabb alkalmazások közé tartozik a plazmoni-
kusan erősített fotodetektálás, bioszenzorizá-
ció, fény- és elektronemisszió (Dombi et al., 
2013), lézerfény-generálás és szupersugárzás, 
valamint a nemlineáris folyamatok indukálá-
sa, vagy például az attoszekundumos tudo-
mány alapjául szolgáló magasrendű felharmo-
nikusok keltése. 

Az interdiszciplináris alkalmazási terüle-
tek számára lassanként elérhetővé válnak a 
kompakt, nanoplazmonikus jelenségeken 
ala puló eszközök. Ezek körében nemrég lehe-
tővé vált infravörös egyfoton-detektorok ha-
tásfokának megduplázása (Csete et al., 2013). 
A plazmonikus struktúrák fotodetektorokba 
integrálásával biztosítható a polarizációban 
és a fény pálya-impulzusmomentumában 

kódolt kvantuminformáció kinyerése is a 
kvan tuminformatikai alkalmazások során. Új 
plazmonikus bioszenzorizációs platformokat 
dolgoztak ki, ezek közül az egyik legígérete-
sebb a fluoreszcencia erősítésén alapul, mivel 
az abszorpció és az emisszió is plazmoni kusan 
erősíthető a kettős rezonanciát mutató plaz-
monikus struktúrákkal (Giannini et al., 2010). 
A plazmonikusan erősített fluoreszcencia le-
hetővé teszi a specifikusság biztosítását, és az 
érzékenység növelése mellett a molekula loka-
lizáció precizitásának javítását is, akár egyetlen 
molekula mikroszkópos detektálása során.

A plazmonikus módusok fontos előnye, 
hogy a közelterükben nagy erősítés érhető el 
a Purcell-effektus révén, mivel a módustérfogat 
inherensen kicsi, ugyanakkor az ún. plazmo-
nikus spektrumszerkesztéssel a jósági faktor 
javítható. Újonnan felívelő tudományterület 
a kvantumplazmonika, a rezonátor-kvantum-
elektrodinamika plazmonikára adoptálása 
fokozatosan lehetővé teszi plazmonikus erő-
sítők és lézerek kialakítását. Rezonátorként 
mag-héj nanoobjektumokat, Bragg-rácsokat, 
komplex struktúrából képezett plazmonikus 
kristályokat alkalmaznak. A plazmonikus 
struktúrák a magasrendű felharmonikusok 
keltésében, az attoszekundumos tudomány-
ban is fontos szerepet tölthetnek be (2b. ábra). 

Az ultragyors tudomány napjainkban

A rövid impulzusú lézerekkel kapcsolatos tu-
dományterület is hatalmas átalakuláson ment 
keresztül az elmúlt huszonöt évben a lokali-
zált plazmonokkal és a felületi plazmon pola-
ritonokkal foglalkozó tudományág, a plaz-
monika fejlődésével párhuzamosan. A lézer 
hatvanas évekbeli feltalálását követően rövid 
időn belül megjelentek az első ún. módusszin-
kronizált lézerek is, amelyek minden addigi-
nál rövidebb ideig tartó fényfelvillanásokat 
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(ún. lézerimpulzusokat) tudtak kibocsátani. 
A világrekord rövidségű lézerimpulzus már a 
nyolcvanas évek végén mindössze 6 femtosze-
kundumos volt (1 fs = 10-15 s). Az egyre rövi-
debb lézerimpulzusok előállítása természete-
sen nem a lézerfizikusok valamiféle öncélú 
játéka, hanem a természet leggyorsabban le-
játszódó folyamatainak megfigyelésére szolgá-
ló módszer. Számos kémiai átalakulás és re-
akció, az atomfizika számos folyamata a 
belső héjak elektronjainak átmenetétől kezd-
ve az Auger-folyamatokon keresztül a fo to-
ionizációig femtoszekundumos vagy annál is 
rövidebb (attoszekundumos, 1 as = 10-18 s) 
idő skálán megy végbe. Mindezen folyamatok 
időfeloldott vizsgálatát nevezik ultragyors 
tudománynak.

Az alapprobléma a következő: a természet 
bármilyen ultragyors folyamatának időbon-
tott vizsgálatához egy, a vizsgálandó folyamat-
nál gyorsabb, kontrolláltan előállítható ese-
mény szükséges (egy analógia: egy vonalzóval 
is olyan tárgyak mérhetőek csak le, amelyek 
dimenzióinál a vonalzó beosztása finomabb). 
Ilyen eszköz a femtoszekundumos „világban” 
is létezik, de kizárólag a rövid lézerimpulzusok 
formájában. A kilencvenes évek éppen ezért 
lett a femtokémia évtizede: sok ultragyors 
kémiai folyamat 100 femtoszekundum alat-
ti időskálán játszódik le. Ezeket kiválóan le-
hetett az akkoriban széles körben elterjedő, 
egyszerűen kezelhető lézerekkel gerjeszteni 
(„pumpálni”), majd az adott kémiai rendszer 
állapotát egy, a pumpanyalábból leválasztott, 
ahhoz képest femtoszekundumos pontosság-
gal késleltetett impulzussal letapogatni (szon-
dázni). A rendszernek a késleltetés függvé-
nyében mért valamely tulajdonságából (pél-
dául fluoreszcenciaspektrumából) rajzolódik 
ki a folyamat femtoszekundumos pontossá-
gú lefutása. Innen származik ennek a funda-

mentális vizsgálati metódusnak az elnevezése: 
pumpa-szonda-spektroszkópia, mely aztán 
Ahmed Zewail 1999-es kémiai Nobel-díját 
megalapozó módszerré nőtte ki magát. (Az 
így vizsgálható folyamatok elképesztő gyorsa-
ságához egy adalék: elektronikus eszközökkel 
ennél három-négy nagyságrenddel lassabb 
folyamatok oldhatóak csak fel időben.) 

A kilencvenes években újabb találmány 
jelent meg, amely a rövid lézerimpulzusok 
szempontjából (mindenféle túlzás nélkül) 
forradalmi jelentőségű: a Ti:zafír-lézerek (ti-
tánnal adalékolt zafírkristály). Az ilyen lézer 
800 nm körüli hullámhosszához tartozó 
optikai ciklushossz 2,7 fs, ami az impulzus 
hosszát is korlátozza. Egy 800 nm-es lézerrel 
tehát nem lehet közvetlenül attoszekundumos 
impulzust kelteni. Van azonban egy egysze-
rű(nek tűnő) megoldás: a Fourier-szintézis. 
Ha ugyanis ilyen intenzív femtoszekundumos 
lézerimpulzusok nemesgázatomokkal hatnak 
kölcsön, akkor a lézerfrekvencia meglepően 
magasrendű felharmonikusai állíthatóak elő, 
tipikusan akár a századik harmonikus rendig 
is, vagyis egészen a lágyröntgen-tartományig. 
A felharmonikusok intenzitása és újabb méré-
sek szerint a fázisuk is állandó bizonyos spekt-
rális tartományban. Innen már csak egy lépés 
az attoszekundumos impulzusvonulatok 
szin tetizálása: sok felharmonikust azonos 
fázissal összeadva rövid impulzusokból álló 
vonulatokat kapunk. Ezt az elképzelést 1992-
ben publikálta a KFKI-s Farkas Győző és Tóth 
Csaba, azonban a felismerést nem követhették 
tettek: nem voltak elegendően rövid impulzu-
sú, megfelelően intenzív lézerek a megvaló-
sításhoz.

Nemsokára azonban egy újabb hungari-
kum jelent meg szintén a KFKI-ban Krausz 
Ferenc, Szipőcs Róbert és Ferencz Kárpát jóvol-
tából, majd az ezen alapuló közel évtizedes 

Dombi – Csete • Fény és nanorendszerek…

lézerfejlesztési munka végül lehetővé tette 
attoszekundumos impulzusok 2001-es bécsi 
előállítását. A találmányt fáziskorrigáló tü-
körnek (chirped mirror, lásd 3a. ábra) hívják, 
amelyet itt sajnos nem tudunk részletesebben 
bemutatni. Ezzel a találmánnyal, az erre épü-
lő lézerekkel megnyílt az út a kísérleti attofi-
zika előtt, amely például lehetővé teszi belső 
atomi elektronok dinamikájának vizsgálatát. 
Csak egy példa 2002-ből: Auger-elektronok 
segítségével sikerült kripton egy M-héjbeli 
vakanciájának élettartamát közvetlenül meg-
mérni, ami 7,9 (+1,0/-0,9) fs-nak adódott, és 
ez már joggal nevezhető attoszekundumos 
pontosságnak (Drescher et al., 2002). E kuta-
tások másik látványos eredménye az a mérés, 
amellyel egy (látható tartománybeli) femto-
szekundumos fényimpulzus elektromos te-
rének lefutását tették attoszekundumos idő-
skálán láthatóvá (3b. ábra). Az atom- és mo-
le kulafizikában az attoszekundumos módsze-
rek használata azóta is több jelentős felfedezést 
eredményezett (Goulielmakis et al., 2004).

Ultragyors plazmonika és egy lehetséges 
alkalmazás, az optikai tranzisztor

Attoszekundumos folyamatok azonban nem 
csak fény és atomok/molekulák köcsönhatása 
során jelennek meg. A gyakorlati alkalmazá-
sok szempontjából sokkal fontosabb eset, 
amikor a rövid lézerimpulzusokkal fém-
nanostruktúrákat világítunk meg. A nanoré-
szecskéken létrejövő plazmonoszcil lációk, az 
elektronok kollektív viselkedése szintén né-
hány száz attoszekundumos időskálán épül 
fel, és általában femtoszekundumos időskálán 
cseng le. Ha ezeket a folyamatokat a már 
ismertetett „gyorsfényképezési eljárásokkal”, 
időbontott módon láthatóvá tudjuk tenni, 
akkor rögtön egy fontos új alapkutatási felada-
tot sikerül megvalósítani. Ha tudjuk, hogy a 
plazmongerjesztés és a plazmon oszcilláció 
lecsengése miként valósul meg, jó esély van 
arra is, hogy formált lézerimpulzusokkal és a 
nanorészecskék geometriájának precíz meg-
tervezésével a teljes kölcsönhatási folyamatot 

3. ábra • „Made in Hungary” – a fáziskorrigáló tükör működési elve (balra). A széles spektrumú 
rövid lézerimpulzus különböző l hullámhosszú spektrális komponensei (színei) a dielektrikum-
rétegstruktúra különböző mélységeiből verődnek vissza. A tükör diszperziója a rétegvastagságok 
optimalizálásával így bizonyos korlátok között tetszőlegesen szabályozható, l3 > l2 > l1. Jobbra 
egy mindössze 5 fs-os rövidségű lézerimpulzus elektromos terének időbeli lefutása látható (a 
mérési módszer szerint ez lineárisan áttranszformálható fotoelektronok kinetikus energiájává).
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mind térben (nanométeres skálán), mind 
időben (femtoszekundum alatti időskálán) 
kézben tudjuk tartani. Ezeket a törekvéseket 
ma már a világ számos vezető ultragyors la-
boratóriumának programjában megtaláljuk, 
az MTA Wigner Lendület-csoport  is ilyen 
irányú kutatások meghonosítását tűzte ki 
célul. Ha sikerül egyidejűleg attoszekundumos 
és nanométeres kontrollt megvalósítani nano-
rendszerekben, rengeteg további perspektivi-
kus alkalmazás előtt nyílik meg az út.

A legfontosabb lehet ezek közül az optikai 
tranzisztorok megvalósítása. Az elektronikus 
eszközöket alkotó elemek minimális kapcso-
lási ideje már évekkel ezelőtt megállt a néhány 
100 ps-os tartományban, ami azt is jelenti, 
hogy a processzorok maximális órajele 3 GHz 
körüli értéknél rekedt meg az elmúlt években. 
Ez számos technológiai tényező együttes 
hatásának következménye: a tranzisztorokat 
összekötő interkonnektek 100 ps körüli tölté-
si ideje és a processzorbeli hődisszipációs fo-
lyamatok határozzák meg ezt az értéket (rész-
letesebben az okokról lásd Krausz – Stock man, 
2014). Ha elektronikus jelek kapcsolása he-
lyett optikai jelek kapcsolásával sikerülne 
tranzisztor megvalósítása, az nyilvánvalóan 
nagyobb kapcsolási sebességet tenne lehetővé: 
ha csak például a látható fény frekvenciáját, 
az elérhető legrövidebb lézerimpulzushosszakat 
nézzük, akkor optikai úton akár 100 000 
GHz-es kapcsolási sebességek is elképzelhető-
vé válnának. Az egyetlen ok, amiért erre 
alapozva eddig még senki nem épített optikai 
számítógépet, az a szükséges struktúrák mi-

niatürizálási lehetőségeinek korlátozott volta. 
Ismert, hogy fényjeleket hagyományos mód-
szerekkel csak a hullámhosszal összemérhető 
méretre lehet koncentrálni (például fókuszál-
ni), ez az ún. diffrakciós limit, ami a mikro-
szkópok felbontásának is sokáig határt szabott. 
Emiatt nagyszámú optikai tranzisztort sem 
lehet kis területen elhelyezni. Nanomére tű 
optikai tranzisztorok konstrukciójára az egyet-
len lehetőség plazmonok keltésében és azok 
nemlineáris kölcsönhatásaiban rejlik. Mint 
már bemutattuk, plazmonkeltéssel a fényt 
na nométeres térrészre lehet koncentrálni. Ha 
megfelelő elrendezésben különböző plazmon-
jelek egymással nemlineáris kölcsönhatásba 
tudnak lépni, el is készültünk a na noméretű, 
az eddigieknél százezerszer gyorsab ban kap-
csolható optikai tranzisztor prototípusával. 
Természetesen ekkor még számos további 
technológiai kérdés merül fel a jel tran-
zisztoronkénti veszteségétől kezdve a komp-
lex számítástechnikai architektúrák megva-
lósításának kérdéséig, de a fent leírtak meg-
valósításával fontos lépés történne az op tikai 
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