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Bevezetés 

Jelenleg az egyik legintenzívebben fejlődő  tudományi irányzat a kis méretű objektumok, 

a nanorészecskék tanulmányozása. Hosszú ideig a kolloid és kolloid kémia körülbelül az utolsó 

20 évben terjedt ki az interdiszciplináris területekre, magába foglalva a nanorészecskék, 

nanoanyagok és a nanotechnikai tudományokat. Nagyon fontos kérdés ebben az irányban a 

nanorészecskék előállítása és tanulmányozása, a funkcionális anyagok előállítása. Ezek alapján 

lett kidolgozva a nanorészecskék tanulmányozására egy egész sor fizikai, kémiai, fizika-kémiai 

és biológiai módszer, valamint nanotechnológiai módszerek.  

 A nagy tudományos és gyakorlati érdeklődés a nanorészecskék és nanoanyagok felé 

annak köszönhető, hogy a makroszkópikus anyagokban a fizikai, kémiai és termodinamikai 

tulajdonságaik jelentősen különböznek az atomok és molekulák tulajdonságaitól. Várható, hogy 

a nanorészecskéknek és nanoanyagoknak fontos szerepe lessz a gazdaságban, a technológiában 

és az emberi élet minden területén. 

A nanoanyagok különleges tulajdonságait atomos szinten a struktúrájuk határozza meg. 

Nagyon fontos szerepe van a nanorészecske méretének és struktúrájának. Ezekből az egyedi 

tulajdonságokból a legtöbb nagyon fontos és sokat ígérő: a perspektív technológiai 

felhasználásban, a nanoelektronikában, nanofotonikában, biomedicinában, információ 

tárolásában, a kapcsolattartásban, a kozmosz és a bennünket körülvevő világ 

tanulmányozásában. 

A nanorészecskék és a nanoanyagok tanulmányozásának gyors haladása bizonyos 

szempontoktól függ. Elsősorban, a nanotechnológia fejlődése megengedi a nanorészecskék 

bármilyen formájú és összetevőjű formálását. Másodszor, a modern diagnosztikai módszerek 

megengedik a nanorészecskék és nanostruktúrák tanulmányozását. Harmadszor pedig a 

számítógépek és számítógépes módszerek megengedik előrelátni és optimalizálni a 

nanorészecskék tulajdonságait. Manapság fémekből, félvezetőkből és más anyagokból 

különböző módszerekkel el lehet készíteni és tanulmányozni a nanorészecskéket és a 

nanostruktúrákat. A kísérleti és elméleti módszerek gyors fejlődése a nanorészecskék és 

nanoanyagok tulajdonságainak megértéséhez vezetett. A nanoanyagok használatának köszönhető 

a nanorészecskék tudományában fellépő jelentős fejlődés. Sok esetben a lézersugár sajátos 

tulajdonságait használták, mint például az időbeli és térbeli koherenciát. A lézereket gyakran 

használják, könnyen irányítható elektromágneses sugárzásforrásként. 

Tanulmányozni fogjuk a nanorészecskék és nanoanyagok általános tulajdonságait, 

előállításuk és tanulmányozásuk módszereit, megvizsgáljuk méreteiket és klasszifikáljuk őket. 

Tanulmányozzuk a geometriai struktúrájukat és optikai tulajdonságaikat. 
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1. FEJEZET  

NANORÉSZECSKÉK ÉS NANOSTRUKTÚRÁK 

1.1. Történelmi áttekintés 

 

A fém nanorészecskék nagyon fontos szerepet töltenek be a mikro- és nanorészecskék 

között. Jellemzőjük, első sorban, egyedülálló optikai tulajdonságuk és a fény hatékony 

elvezetésére és elnyelésére való képességük. Az emberek már  régen meg tanulták alkalmazni 

ezeket, például a drágakövek festésére, amelyek fontos szerepet játszottak az ember életében az 

esztétikai, művészeti és gazdasági körökben. Erre a célra használták fel a nehéz fémek 

kismértékű salakjait és azok oxidjait, amelyekkel megfigyelhetőek, úgy a kolloidok, mint a 

nanorészecskék. Az archeológiai ásatások megmutatják, hogy a színes üvegek már az Ősi 

Egyiptomban i.e. a 2. évezredben készültek, és az Ősi Rómában időszámításunk első 

évezredében. A legjobb szemléltetése ennek, a civilizáció által elért dolgoknak, i. sz. IV 

századában, a római mesterek által elkészített kehely, amely a Brit múzeumban található 

Londonban. Amennyiben különböző oldalakról fehér fénnyel megvilágítjuk a kehely vörös, vagy 

zöld fénnyel kezd világítani. Hosszú ideig ennek a színjátszásnak az okai ismeretlenek voltak, de 

most már tudjuk, hogy a szín változása kapcsolatban van a fényszóródással az ezüst és arany 

nanorészecskék, amelyeket tartalmazott az üveg. A középkor óta napjainkig a fém 

nanorészecskéket széles körben használják a gótikus székesegyházak festett üvegeinek 

gyártásához. Az üvegek és kristályok festésében a fém- és félvezető nanorészecskék 

alkalmazását tökéletesen példázza a XIII – XIV sz. készített Párizsi Notre Dame, a Prágai Szent 

Vitus-székesegyház és az 1937-ben készített Moszkvai Kreml rubin csillagai. Ahhoz, hogy a 

Kremlen a „szelén rubinhoz” megkapják a megfelelő színt, szubmikrometrikus méretű CdSe és 

CdS kristályokat használtak.  A Római korban, a kolloid fémeket különböző anyagok festéséhez 

és az arthritis belgyógyászati kezeléséhez is alkalmazták. Az ókorban nagyon kedvelt volt az ón 

sav és az arany klóros sav származékok reakciójából nyert lila szín. Ez a szín, az ólom oxid 

részecskéinek a kolloid vegyülete az arany nanokristályokkal. Nemrég állapították meg, hogy az 

égszínkék szín – a VII sz. a maják által használt kék, amelyik az indigó és a szilíciumba kevert 

nanokristály fém és a fémoxid keveréke. Nyilvánvaló, hogy a nanorészecskék színtézisét meg 

kellett előzze a nanométeres skála értésének jelenségei. 

 XVII sz., Antonio Neri Florenciai pap és az üvegek mestere tanulmányozta a 

nanorészecskéket. 1612-ben „Üveg művészet” című tanulmányában leírta a kolloid arany 

szintézisét. John Kunckel 1689-ben átnézte Neri munkáját és németre fordította. Ennek 

értelmében gyakran kötik össze Kunckel nevével azt, a felfedezést, hogy az üveget lehetséges 

pirosra festeni, ha aranyat adagolnak hozzá. Kunckel kifejlesztette azt a technológiát, amivel az 
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üveg megkapja az arany rubin színt, amely nem nézett ki rosszabbul, mint az eredeti rubin. Úgy 

vélték, hogy Kunckel magával vitte ezt a felfedezést, mivel az általa hagyott íratok nem 

tartalmazták azt a technológiai összealítást, hogyan lehet ilyen üveget előállitani. Az „arany 

rubin üveg” titka újra fel volt fedezve Lomonoszov M. V. által, aki kidolgozta ennek a 

technológiának a teljes módszerét. E módszer szerint, az egyszerű üveghez kismennyiségű (0,01 

– 0,1%) morzsolt 4 – 30 μm átmérőjű arany részecskéket kell adagolni. 

 Nem számítva az előző évek felfedezéseire, a nanorészecskék tanulmányozásai nem 

fejlődtek. A nanoobjektumok rendszeres tudományos kutatásai a XIX sz. kezdődtek el, amikor 

Faraday 1856-1857 években megkapta és tanulmányozni kezdte a magas diszperziós arany 

kolloid vegyületének tulajdonságait. 1857-ben elvégezte a kolloid fémekkel kapcsolatos fő 

munkáját. Ő szétválasztott (divided) fémeknek nevezte azokat. Faraday megalapozta a 

munkának ezt a területét, feljegyezve, hogy a kolloid oldatok salakjai termodinamikusan nem 

stabilok és az egyes részecskéknek stabilizálódni kell, hogy ne történjék meg az agregációjuk. 

Megjegyzendő, hogy a kolloid oldatok – ezek a szilárd test folyadékokban való diszperziós 

oldatai. Faraday is megállapította, milyen jellegű a kolloid fém részecskék kis (nanométeres) 

métere. Az arany esetében azt állította: „az arany nagyon apró részecskékre való felőrlése, 

amelyek a folyadékon szép ábrákká diffundálódnak...” különböző színűek a részecskék méretétől 

függően. Mi és Hans felajánlottuk az optikai nanoméretű részecskék tulajdonságainak elméleti 

alapjait, amelyeket jelenleg is széles körben használnak. Freilich és Kubo létrehoztak egy 

elméletet, amelyben elmondták, hogy a kolloid fémek elektromos szerkezetének különböznie 

kell a makroszkópikus testektől. 

A XX. század első felében a kolloidokról való tudomány kutatási területe néhány 

speciális csoportban volt jelen és nem volt több fejlesztés. Mivel a tudomány nem vette 

figyelembe a kolloidokat, Osztvaldból azt váltotta ki, hogy az 1915-ben megjelent könyvét úgy 

nevezze el, hogy A kiiktatott értékek világa (The world of neglected dimensions). Azonban ez 

alkalommal a fejlesztésseben való siker mellett tanúskodott a kolloid arany termelése. Bredik, az 

arany hamu elkészítésére, a lúgos oldatba helyezett arany elektródok közt lévő ív begyújtását 

használta. Donau felajánlotta az arany klórossavszármazékot átengedni a gázon CO. Zigmund az 

arany hamu keletkezésére felfedezte a biztosító módszert (seeding method) és felhasználta a 

formaldehid meg a gyenge lúgos oldat vegyületéből kapott sót. 1925-ben a tudományos közösség 

nem fogadta örömmel azt a tényt, hogy Zigmund kémiából és részben a kolloid arany 

munkálataiért Nobel díjat kapott, és nem vezetett ennek a tudományágnak az intenzív 

fejlesztéséhez. A kolloid kémiában, a különböző anyagokból kapott nanorészecskék 

fejlesztésében, nagy előrehaladás történt a XX sz. második felében, köszönhetően annak, hogy 

fellendült az érdeklődés nano anyagokról szóló tudomány iránt. 
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1.2. A nanorészecskék mérete és alakja 

 

Nanoanyagok fő fajtái: konszolidált nanoanyagok, nanofélvezetők, nanopolimerek, 

nanobioanyagok, fullerének és csöves nanostruktúrák, katalizátorok, nanoporózus anyagok és 

szupra molekuláris struktúra. Vannak nanokristályos nanoanyagok is, és nem régen keletkezett 

az un. grafén anyag (2004-es évben). A grafén egyedülálló az új nanoanyagok osztályában. 

Andre Geim és  Konsztantyin Novoszjolov 2010-ben Nobel-díjat kaptak a grafénnel kapcsolatos 

kutatásaikért.  

 A nanorészecskék nagy osztálya összetevődik fém és félvezető nanorészecskékből és fém 

oxidok nanorészecskéiből. Nanoméretes méreteik vannak mind a hátrom dimenzióba, az 

átmérőjük változhat 1-től néhány száz nanométerig. 

Alakjuk általában közel gömbszerű, ennek termodinamikai oka van: ekkor ugyanis a 

felületi energia minimális. Deformált gömb alakú nanorészecske esetében az eltérést gyakran a 

heterogén kémiai összetételben kereshetjük. Nanorészecskék esetében is tapasztalhatjuk, hogy az 

alkotók felületi koncentrációja eltér a részecske egészére vonatkozó koncentrációktól. Erősen 

anizotrop (a részecske bizonyos tulajdonságai változnak a térbeli iránytól függően) részecskealak 

elérésére külön „erőfeszítéseket” kell tennünk. A „magképződés és növekedés” („nucleation and 

growth”) mechanizmusa alapján növekedő nanorészecskék alakformálódását anizotrop 

térformájú kicsiny terekben biztosítják, melyeket nanoreaktoroknak neveznek. Például 

nanorétegek között lap formájú nanorészecskék képződését segíthetjük elő, rúd alakú 

nanorészecskéket pedig lágy közegben áramoltatással, vagy centrifugálással megnyúlt formájú 

nanoreaktorokban állítanak elő. Előfordul, hogy a nanorészecske növekedése valamelyik 

kristálytani tengely irányában nagyobb, ilyen esetekben is anizotrop nanorészecske keletkezik. 

Önrendeződés során, vagyis az összekevert alkotók közötti kölcsönhatások által spontán módon 

kialakuló nanorészecskék esetében a komponensek és azok arányának megválasztásával gömb, 

ellipszoid vagy kocka alakú nanorészecskék alakíthatók ki (például liposzómák, micellák, 

kuboszómák). Ezekben az esetekben a felhasznált anyagok egy része önmagában is anizotrop 

térformájú és az építőegységek változatos módon pakolódhatnak össze. A „játékos” szerepét 

ebben az esetben az összekevert komponensek között fellépő elektrosztatikus és egyéb gyenge, 

másodlagosnak mondott, de a természeti folyamatokban lényeges szerepet betöltő van der Waals 

típusú kölcsönhatások játsszák. Általában egy adott összetétel egy adott térformájú 

nanorészecskét eredményez.  

A nanorészecskék méret- és alakmeghatározásának leggyakoribb eszköze az 

elektronmikroszkóp, amellyel a részecskék vetületi felületének képét nyerjük. A felvétel 

készítésekor általában a nanorészecskék szuszpenzióját, a nanorészecskék „oldatát” kell egy 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Konsztantyin_Szergejevics_Novoszjolov
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szilárd és vékony hártyára cseppenteni és beszárítani. Gyakori eset, hogy a nanorészecskék 

kiszáradva egymáshoz tapadnak, és így téves információhoz jutunk. További problémát jelent, 

hogy a mikroszkóp elektronsugara elektromosan feltölti a mintát vagy kémiai reakciót okoz. A 

lágy, szerkezeti alkotóként vizet vagy más oldószert tartalmazó minták tanulmányozása csak 

különleges mikroszkópos módszerekkel történhet. A krio- elektronmikroszkópos vizsgálat 

esetében a fagyasztott mintát, fagyasztva töréssel előkészített eljárás esetében a minta 

morfológiáját hordozó törési felszín lenyomatát, a replikát tanulmányozzuk. Az utóbbi két 

esetben a nanorészecskék valós, az aktuális közegnek megfelelő méret- és alaktani jellemzését 

végezhetjük el. 

A nanorészecskék méret- és alak-meghatározásának indirekt lehetőségei szórásos 

módszereken alapulnak. Ezekben az esetekben a nanorészecskék és a felhasznált fény- vagy 

részecskenyaláb közötti kölcsönhatás eredményeképpen a beérkező nyaláb irányát a részecske 

méretétől és alakjától függően megváltoztatja. A szórt nyalábnak az eltérülés szögétől függő 

intenzitását detektálva – az intenzitás-részecskeméret közötti összefüggések alapján – a 

nanorészecskék mérete és méreteloszlása meghatározható. Látható fényt használva 

finomszerkezeti információt nem nyerhetünk, mert ebben a tartományban a hullámhossz túl 

nagy. Röntgensugarat vagy neutronnyalábot alkalmazva, a nanorészecskék mérete és a 

részecskék közötti távolságok következtében a megfigyelt röntgen- vagy neutronszórás 

jellemzően kisszögű szórás, azaz a sugárnyaláb leginkább a kis szögek tartományában szóródik. 

A módszert alkalmazva, a méret meghatározásán felül a nanorészecskék belső szerkezetéről is 

információhoz jutunk. Az esetek többségében a szórás intenzitása a szög függvényében mérve 

monoton lecsengő görbét ad. Ha a minta rendezett, például belsejében 1–10 nm-es periódusú 

rács is jelen van, a görbére éles, ún. kisszögű diffrakciós csúcsok ülnek. Nanorétegek esetében 

több diffrakciós csúcs is megfigyelhető, ami a megfelelő fizikai összefüggés alapján 

értelmezhető.  
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 1.3. A nanorészecskék tanulmányozásának fizikai módszerei 

 

Számos fizikai módszerbe beletartozik a szilárd anyag párologtatása és a telített gáz 

előálítása amelyben a kondenzációnak köszönhetően létrejönnek a nanorészecskék. Ezekben a 

módszerekben a részecskék mérete kontrolálható a páraforrás be és kikapcsolásával vagy az 

atomok agregáció sebességének csökkenésével, ha a párához neutrális gázatomokat adunk. A 

neutrális gázatomok ütköznek a fém forró atomjaival és lehütik őket.  

Az utóbbi évtizedben számos új módszer lett kidolgozva a nanorészecskék és nano 

anyagok tanulmányozására. Az előállításukra szolgáló módszerek a következőek 

1. kondenzálódás a nemes gáz környezetébe 

2. ív kisülés 

3. ion szóródás 

4. lézeres abláció 

5. lézeres prirolízis 

6. lézeres nanoreszecske generáció molekula nyalábban 

7. plazma módszerek 

A nanometrális méretű klaszterek előállításának a legegyszerübb módja - kondenzálódás a 

nemes gáz környezetébe  

A fém lemez felmelegítődik egy kerémia olvasztó tégelyben, ami egy nemes gázzal 

feltöltött kamrában van elhelyezve, néhány tor nyomás alatt. A fém pára gyorsan lehül elveszítve 

az energiáját az az argon molekulával való ütközésekben, ez alatt formálódnak a nanorészecskék. 

Ez a módszer széleskörűen elterjedt. Ilyen módszerrel lett előállítva például 5-40 nm méretű vas 

nanorészecske, valamint SnO, CdS, Fe-Fe2O3 és PbS- AG és ugyan úgy nanorészecskék és 

másfajta elemek. 

Az ív kisülés módszerben az anyag párolgásra ív kisülést  használnak fém elektródák 

között nemes gáz környezetébe, így lesz a plazma, melynek kihűlésekor nanorészecskék 

keletkeznek. Kisüléskor, kellő fém elektródák használatával, bizonyos gázokban fém oxidok, 

karbidok és nitridek nanorészecskéi is előállíthatóak. 

Az ion szóródás módszere abban rejlik hogy felgyorsult ionok, pl.: Ar+, bombázzák a 

céltárgyat, aminek következtében az atomok és nem nagy klaszterek kidobódnak a céltárgy felső 

rétegéből. Az ionok a céltárgyra a nemes gáz viszonylag nagy nyomásánál esnek, ennek 

következtében a felszínből kilépő részecskék öszeállnak, így formálva a nanorészecskéket. 

Lézeres abláció a nanorészecskék előállithatásának a legkönnyebb és a legszélesebb körben 

elterjedt módszere, nem csak fémből de könnyen olvadó fémek esetében is. A módszer előnye 
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az, hogy lézeres ablációnál az anyag összetétele, összetevőiben tükröződik az előállitott 

nanoreszecskében. 

Lézeres prirolízis estén a prekurzor, ami a gáz halmazállapotban van, összekeveredik a 

nemes gázzal és felmelegszik a CO2 lézer hatása által. A lézer energiája elnyerődik vagy a 

prekurzor vagy a nemes gázhoz hozzáadott szenszibilizátor SF6 típusú gáz által. A gáz erős 

felmelegedése a prekurzor diszociációhoz és fém atomok létrejöttéhez vezet, amelyikek 

összeütköznek a nemes gázzal és egyesülnek. 

A sugaras pirolízis módszere a nanorészecskék előállításához a következő nem nagy 

cseppeket az  oldatból ami tartalmazza a prekurzort fecskendeznek a kamra forró részébe. A 

cseppek generálodnak a porlasztó segítségével. A nanorészecskék mérete a porlasztó 

hőmérséklettől függ.  

Egy másik módszer a nanorészecskék elkészítéséhez a magas feszultségű réteg aprítás (ball 

milling). Ez a módszer szélesen elterjedt ahhoz, hogy megkapják a fém ötvözetet metastabil 

fázisát.  

A legfőbb módszere a klaszterek és nanoreszecskék elkészítésének molekuláris nyalábban 

a fémek lézeres párolgása, az intenzív lézeres impulzusok segítségével.  

Ahhoz, hogy  fém klassztereket és nanorészecskéket lehessen előállítani plazmás 

módszerrel közepes tejesitményü plazmatrónra van szükség (1 kW). A módszer a következő: a 

plazma folyam centrális részébe, ami kifújódik a plazmatrónból, fémtartalmú molekulákat 

vezetnek be. A gáz nyomása körülbelül 1 atmoszféra. A plazmában a molekulák szétesnek az így 

kapott fém atomok összefornak klasztereké, és ott maradnak a központban. Később a plazmának 

ez a része a klaszterekkel áthalad a vákuumkamrába. 

 

1.3.1. Az elektronok energiavesztése 

 

 Ebben a módszerben a tanulmányozott céltárgyat elektronnyalábbal sugározzuk. Az 

elektronnyalábnak ismeretes a kinetikus energiája. A céltárggyal való kölcsönhatáskor az 

elektronok egy része rugalmatlanul szóródik. 

 A szóródáskor vesztett energia elektron spektrométerrel mérhető, így meg lehet 

állapítani, hogy mi okozza az energiaveszteséget. Az energiaveszteség változhat 103 -104 eV és 

különböző folyamatoknak lehet az eredménye: mélyen elhelyezkedő nívók gerjesztése, rezgő 

atomok gerjesztése. 
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1.4. A nanorészecskék mértani struktúrája és grafikai tulajdonságai 

 

Az 1.a ábra a felszíni atomok számának függvényét mutatja az összes atomszámtól. Jól 

látható, hogy a felszíni atomok száma, csak abban az esetben kevesebb mint 1%, ha az összes 

atom száma 107 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az atomok mennyisege 

 

1.1.a ábra. A felszíni atomok száma és az atomok mennyiségének függvénye.  

 

A nanorészecskéket gyakran szférikusnak mondják. Ha figyelembe vesszük, hogy a 

nanokristályoknak kristályos struktúrája van a makroszkopikus anyagban, a nanorészecskék 

poliedrikus struktúrájúak, mint a tetraéder, oktaéder, stb. A kisméretű klaszterek gyakran 

amorfok. 

 A klaszterek és nanorészecskék tulajdonságai nagy mértékben függenek a geometriai 

héjak feltöltődésének formálódásától, ami bizonyos klaszterszámnál megy végbe. Ennek a 

számnak a megléte biztosítja a klaszterek és nanorészecskék stabilitását, és információt hordoz a 

morfológiájukról. 

 Az ikoszaedr és pubooktaedr esetében az atomok száma, ami elengedhetetlen a héjak 

feltöltésére ugyan az. 

L- a héjak száma 

N- z összes (általános) atom száma a részecskében 
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1.1.b ábra. A nanorészecskék tulajdonságainak ábrázolása.  

 

 

A nem nagy klaszterek, melyeknek átmérője néhány nanométer, méretűk szerint 

hasonlóak a molekulákhoz. Az ilyen részecskék atom- és elektronstruktúrái nem szokványos 

tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek megkülönböztetik őket a nagyobb volumenű anyag 

tulajdonságaitól (1.b ábra). 

Optikai 

Reakciókészség  

Elektronikus (fém) 

Termodinamikus  

Mágneses 

Elektronikus (félvezető)  
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1.5. A fém és félvezető nanorészecskék optikai tulajdonságai 

 

A nagyméretű nanorészecskék: 20-50 nm tulajdonságai hasonlóak a makroszkopikus 

testek tulajdonságaihoz. A nanorészecske méretétől függhet annak elektromos, grafikai, 

mágneses, kémiai és más tulajdonsága is. 

A nanoanyagok tulajdonságai között a legfontosabbak a lineáris és nem lineáris 

fényelnyelődés, foto- és elektrolumineszcenció, fényszóródás. A fém nanorészecskénél 

megfigyelhető a fényelnyelés függvénye a részecske méretétől, a félvezető nanorészecskénél az 

optikai tulajdonságok változnak a nanorészecske változásaival. 

Nagyon fontos szerepe van a részecskék formájának és a közöttük lévő 

kölcsönhatásoknak. A grafikai tulajdonságokat meg lehet változtatni a nanorészecske formája és 

mérete megváltoztatásával. 

 

1.5.1. A fém nanorészecskék optikai tulajdonságai 

 

A fém elnyelődési elektron spektrumaiban jelentősen jelen vannak a felületi plazmonok 

elnyelődési vonalai, amelyek a kollektív koherens szabad elektronok rezgés gerjesztésének 

köszönhető. a beeső fényhullámok elektromos tere indukálja a szabad elektronok polarizációját. 

A kisméretű részecskék optikai elnyelődését 1908-ban Mie-dolgozta ki. Mie elméletének 

az alapja az elektrodinamikai aspektusok a fény és a részecskék kölcsönhatásainak, ez magába 

foglalja a Maxwell egyenletek megoldásait a megfelelő peremfeltételek esetén. Az elmélet 

szerinte a részecske elnyelődési keresztmetszete 

 

                                                     (1.2) 

 

R- a nanorészecske sugara 

λ- a fény hullámhossza 

 - az elnyelődési keresztmetszet 

- dielektromos állandó 

 

A képletből következik, hogy a nanorészecske maximális elnyelődése akkor érhető el, ha  

 

                                                                      (1.3) 
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Az arany nanorészecskék elnyelődési spektrumát a 2. ábra mutatja be.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ábra. A 22, 48, 99 nm átmérőjű arany nanorészecskék elnyelődési  optikai spektruma. 

 

 

1.5.2. A félvezető nanorészecskék optikai tulajdonságai  

(lineáris elnyelődése és sugárzása) 

 

A félvezető nanorészecske legmeghökkentőbb tulajdonsága, hogy az elnyelődés és a 

fotolumineszcencia  erősen függ a méretétől, különösen ha a részecske mértéke hasonló a Bohr 

rádiuszhoz. Kísérleti tényként megemlíthetjük az elnyelődési spektrumok eltolódását az 

ultraibolya és látható tartományba a nanorészecske méretének csökkenésével. 

A szférikus részecskék esetében felírható 

 

                              (1.4)  

 elektron és a lyuk tömegei 

- a makroszkopikus anyag optikai dielektromos állandója. 

 

A képlet második része azt mutatja, hogy a tiltott sáv szélessége fordítottan arányos a 

nanorészecske méretével, viszont a harmadik rész azt mutatja, hogy a tiltott sáv szélessége 

csökken az R csökkenésével a Coulomb-i kölcsönhatások miatt. De mivel a képlet második része 

dominál kisebb R értékénél, elvárható, hogy a tiltott sáv effektív szélessége csökken az R 

csökkenésével. Ezt az effektust illusztrálja a 2. ábra.  
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1.3. ábra. Kvantum megszorítások különböző rendszerekben. 

 

Ha az nanorészecske mérete hasonlóvá válik a Bohr rádiuszhoz: 

                                                                   (1.5) 

- dielektromos állandó a vákuumban 

- dielektromos állandó a félvezetőkben. 

 

e- az elektromos töltése. 

A CdS esetében a Bohr rádiusz 2,4 nm, az ilyen vagy kisebb sugarú részecskénél, 

megjelenik a kvantumos elhatárolódás, ami jelentős eltolódást jelent az optikai elnyelődésükben 

a kék spektrumos tartomány felé, a makroszkopikus anyaghoz képest. 

A  részecskék elnyelési spektrumát jellemzi a jelentős eltolódás a kék tartományba a 

nanorészecskék méretének csökkenésével. 

A NR fotoeminiszcenció effektivitás növelhető a felület modifikálásával. tudományosan 

bizonyított tény, hogy intenzív lumineszcenciát mutatatnak más nanorészecskék 

szobahőmérsékletnél gyengébb vagy egyáltalán nem mutatnak ilyen 

tulajdonságot. 

A fotoluminiszcenció alacsony effektivitása a zónaátmenetekkel a félvezetőkben vagy a 

térfogati és felületi akceptor állapotok sűrűségével magyarázható, melyek gátolják azt. 
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A fotoliumineszcenció effektivitása alacsony hőmérsékletnél megnő, köszönhetően az 

elektron-foton kölcsönhatás háttérbe szorításának és annak, hogy ez által nő az elektron 

gerjesztett állapotának ideje. 

A felület modifikálása nanoanyag bevonat használatával (organikus, nem organikus, 

biomolekulákkal, ionokkal) effektiven semlegesíti az akceptor helyzetet és növeli a 

fotolumineszcenciót. Ez nagyon fontos a gyakorlati felhasználásban, amennyiben erősen 

luminiczáló nanorészecskére van szükség, például lézerekben, fénydiódákban, optikai 

szenzorokban. 

A nanoanyagokra jellemző az elektroluminezcenció is. 

 

1.5.3. Nem lineáris- optikai elnyelődés és sugárzás 

 

A nanorészecskére jellemző a több fotonos elnyelődés vagy sugárzás és a harmonikák 

generációja. Nem lineáris elnyelést sikerült megfigyelni az GaAs szálakban. További fontos 

effektus az úgy nevezett töltéshordozók sokszorizása, vagyis egy elnyelt foton a félvezetőkben 

töb excitont hoz létre pédául  

Ezt a jelenséget fel lehet fel lehet használni a napfényenergia átalakításában. Mivel az 

elektron relaxáció a nanokristályokban nagyon gyors , és az excitonok relaxációs 

folyamata függ a felület tisztaságától és összetételétől, a folyamat optimizációjához több 

információra van szükség. 

 Ahhoz, hogy megmagyarázzák az excitonok generálódását, egyetlen fotonnal, az 

ütköztetéses ionizációt kell aprólékosabban tanulmányozni. 
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1.6. A nanorészecskék felhasználása 

 

Az egyedi optikai és dinamikus tulajdonságainak köszönhetően a nanorészecskék és nano 

anyagokat a tudomány különböző ágazataiban használják fel – az optikában, az elektronikában, 

foto-katalízisben, foto-elektrokémiában, a napenergia átalakításában, biomedicínában, 

terápiában, környezetvédelemben. Ezeknek a felhasználásoknak alapjául szolgálnak a 

nanorészecskék következő tulajdonságai: méretek, melyek hasonlóak a szóródás hosszához, erős 

optikai elnyelődés, a lehetőség modifikálni a részecskék felületét, a nanorészecskék képességét 

integrálódni bonyolult rendszerekbe. 

A nanorészecskék használatán alapuló készüléket elő lehet állítani hajlékony alátéteken, 

ezek könnyűek és olcsóak. 

Ezzel együtt bizonyos a nanorészecskék felhasználása esetében. Például, ha a felület 

területe nagy, akkor sérülékenyek lesznek a defektek és akceptor állapotok miatt, ami negatív 

hatással van az optikai tulajdonságaikra. 

Ugyanez a faktor az oka a nanorészecske fokozott reakciókészségének a nagy számú 

szabad kötés miatt. 

Az akceptor állapotok sűrűsége még a pontosan elkészített, jó minőségű mintákban is 

sokkal nagyobb, mint a nagyobb térfogatú anyagokban. 

 

1.6.1. Energiaátalakítás 

 

A nano anyagok optikai tulajdonságainak, egyik legfontosabb felhasználása a napenergia 

átalakítás elektromos vagy kémiai energiává. 

A leggyakrabban félvezető nano anyagokat kvantumméretű effektusok és egyedi 

optoelektronikus tulajdonságok jellemzik. Intenzíven tanulmányozzák a gyakorlati 

felhasználásokat a jó minőségű és magas teljesítményű berendezésekben, melyekben a 

napenergia kerül átalakításra. A legfőbb probléma az optimalizáció során a költség. 

A legjobb egy-átmenetes (single-junction) napelemek a hatásfoka 20-25%. Napelemek 

előállításánál leggyakrabban a TiO2 és ZnO (3,2 eV és 3,4 eV) nanorészecskéket használnak. A 

TiO2 kombinálják SnO2 és Nb2O2. Az egyrétegű és többrétegű nano csövek is felhívták magukra 

a tudósok figyelmét, mivel lehetőséget adnak az organikus napelemek tulajdonságai javítására 

egyedi struktúrájuknak, elektromos vezetőképességüknek és magas mechanikus 

átadóképességnek köszönhetően. 

A modern napelemekben egydimenziós struktúrákat használnak, mint például a CdSe 

vagy TiO2 és ZnO félvezető nanocsöveket. 
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1.6.2. Fotoelektronkémia és fotokatalízis 

 

A fotoelektronkémia segítségével a napenergiát át lehet alakítani kémiai fütőanyag. A 

módszer egyik legfőbb felhasználása a hidrogén kinyerése a vízből. A nanorészecskék nagyon 

fontos szerepet játszanak számos kémiai reakcióban mint reagensek, foto katalizátorok és 

katalizátorok. 

A félvezető nanorészecskék használatának fontos területe  a fotoelektrokémiai reakció. A 

strukturálisan irányítható foto-áram generálása demonstrálva van a CdSe nanorészecskékre 

kétláncos DNS esetén. A fotoelektrokémiai effektus megfigyelhető félvezető vékonyfilmek 

esetén CdS, CdSe, ZnO, TiO2 és SuO2/TiO2, TiO2/In2O3. 

A fotokatalízis félvezető nanorészecskék felhasználásával fontos szerepet játszik a kémiai 

reakciókban kisméretű nem organikus molekulák, nagy méretű organikus molekulák és 

biomolekulák részvételével. 

A foto katalitikus reakciókészség erősen függ a foto katalizátorok tulajdonságaitól, ide 

sorolható az oldat pH értéke, a részecske felületének tulajdonságaitól és méreteitől.  

 

1.6.3. A nanorészecskék felhasználása a kémiában, a biológiában és  

az orvostudományban 

 

A nanorészecskék egyedi optikai tulajdonságai felhasználhatókká teszik őket, mint 

különféle optikai szenzorok, valamint kémiai és biológiai minták defektálására. A kvantum 

pontok optikai lumineszcenciója felhasználható mint a minta indikátora. 

A fém nanorészecskék (különösképpen az arany) felhasználhatóak, mint optikai 

szenzorok és mint kontraszt anyagok daganat lokalizálására, és mint a foto-termikus terápia a 

biológiában és az orvostudományban. 

1.6.4. Szilárd test fényforrás 

A nano anyagokat gyakran használják, mint lézerek, fénydiódák, szilárdtest fényforrás-

reflektorok és luminoforok. A vékonyfilm lézereket és fénydiódákat használja az ipar. 

Amennyiben a lézerben a nanorészecskéket használják, annak az a pozitívuma, hogy 

változtatni tudjuk a hullám hosszát a nanorészecskék méretének változtatásával. Viszont 2t 

nehézségbe ütközünk. Először is, mert a nanorészecskék spektruma széles, másodsorban pedig 

nagy az akceptor állapotok sűrűsege ami a gerjesztett töltéshordozók gyors relaxációjához vezet, 

ez gátolja a populációinverzió elérését, ami a generációhoz szükséges. 
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A generáció realizálható, ha a részecske felülete tiszta. Néhány lézer ami a kvantum 

pontokon alapul: InGa As, InAs, AlInAn és InP. 

Lézeres generáció az ultraibolya tartományban szobahőmérsékleten megfigyelhető ZnO 

nano szállak rendszerében. A ZnO nano szállakat zafír alátéten hozták létre, kondenzáció 

eredményeképpen. 20-150 nm átmérőjű és 10μm hosszú nanorészecskék alkotják a lézer 

rezonátorát. 266 nm hullámhosszon az alátét felületéről generáció megy végbe 385 nm hullám 

hosszon, a sugárzás szélessége 0,3 nm. Az ilyen és ehhez hasonló miniatűr lézerek többrétűen 

felhasználhatóak. 

 

1.7. A nanorészecskék felületi tulajdonságai 

 

A nanorészecskék felülete általában töltött, a szervetlen nanorészecskék,  általában 

ionkristályos szerkezetűek és tipikusan negatív töltésűek. A biológiai felhasználást szem előtt 

tartva, a nanorészecskéket vizes, általában egyéb sót is tartalmazó oldatokban állítják elő és 

vizsgálják. A nanorészecskék töltött felületét az oldat ellenkező töltésű ionjai bevonják. Az így 

kialakult rétegre további rétegek rakódnak. Mivel az azonos töltésű részecskék között 

elektrosztatikus taszítás lép fel, a rétegek nettó töltése és annak tapadása a nanorészecske 

felületétől távolodva egyre kisebb. Az elektrosztatikus kölcsönhatásoktól függetlenül, a 

nanorészecskék hőmozgást is végeznek, amelynek révén a határréteg a részecskék felületétől 

számítva bizonyos távolságban szétválik és végeredményképpen nettó töltésű, hidratált 

részecskék lesznek jelen a rendszerben. A nettó töltésű részecskék között elektrosztatikus 

kölcsönhatás következtében taszítás lép fel, ami megakadályozza, hogy a nanorészecskék és a 

közöttük ható vonzás eredményeképpen összetapadjanak. Elektromos kölcsönhatás révén a 

nanorészecskék biológiai környezetben nem stabilizálhatók, mert a lokális környezet változik. 

Ezért, különösen az orvosi felhasználású nanorészecskék (például vezikulák) esetében, a térbeli 

(„sztérikus”) stabilizálásnak van nagy jelentősége. Ez úgy érhető el, hogy a nanorészecskék 

felületére kémiailag reaktív csoportot nem tartalmazó, nagymértékben hidratálható szerves 

polimert visznek fel, ami megakadályozza a nanorészecskék összeállását (aggregációját).  

A nanorészecskéket tartalmazó kompozit rendszerekben a részecskék felületén (általában 

adszorpcióval, azaz fizikai-kémiai módszerrel) olyan határréteget kell kialakítani, hogy a 

részecskék között aggregáció ne lépjen fel és homogén rendszer alakuljon ki. Az erősen toxikus 

hatású, de optikai tulajdonságukban megfelelő vegyületek nanorészecskéit nem toxikus 

nanoréteggel kell bevonni. Ebben az esetben a közeg és a nanorészecske anyaga közötti kémiai 

folyamatokat kell megakadályozni. A biológiai képalkotásban felhasznált kontraszt vagy 

fluoreszcens tulajdonságú  egyedi nanorészecskéket, vagy e részecskéket tartalmazó 
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nanohordozókat olyan határréteggel kell ellátni, amelynek révén a szöveti környezetben 

megfelelő eloszlás érhető el. 

Az általában tömör és sima felületű nanorészecskék mellett pórusos nanorészecskék is 

készíthetők. A részecskék belseje mikropórusokat (ahol a pórusátmérő 5 nm-nél kisebb) és 

mezopórusokat (a pórusátmérő 5 és 50 nm között van) tartalmazhat. A pórusok a nanorészecske 

felszínén nyílnak és átjárják a részecske egészét. A pórusos nanorészecskék fizika-kémiai 

jellemzését gáz- és folyadék adszorpciós módszerekkel végzik, amellyel a pórusok térfogat- és 

sugáreloszlása határozható meg. A pórusokba gyógyszer zárható és hosszan tartó, késleltetett 

hatóanyag-leadás valósítható meg. 
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1.8. Nanostrukturák és nanorészecskék előállítása lézeres abláció segítségével 

1.8.1 A módszer tulajdonságai 

 

A szilárd céltárgyak lézeres ablációja vákuumban, gázban vagy folyadékban egy a 

legelterjedtebb módszerek közül a nanorészecskék és nanostrukturák előálításában. A 

nanorészecskék összegyűjthetőek  nanopor, vagy vékony film formájában esetleg mint kolloid 

oldat. A lézeres abláció egy gyors folyamat a különböző típusú nanorészecskék előállítására. 

Ebben a módszerben nincs szükség nagy  idő intervallumokra a kémiai reakciók  lefolyásához, 

sem magas hőmérsékletre, sem magas nyomás értékek nem szükségeltetnek  a kémiai 

szintézishez, nincs szükség toxikus vagy robbanásveszélyes kémiai anyagok használatára. Ha a 

nanorészecskék előalítás a vízben történik, a kolloid oldat nem tartalmazza a  kémiai reakciók 

melléktermékeit. 

 A lézeres abláció módszere gyakorlatilag korlátlan számú és fajtáju céltárgyak és 

folyadékok kombinációjára alkalmazható, ez azt jelenti, hogy a nanorészecskék szintézisét 

bármilyen közegben véghezvihető . 

A létrehozott nanorészecskék tulajdonságai – forma, méret, összetétel, struktúra, minden 

céltárgy számára a lézer paramétereitől (Hullámhossz, az impulzusok időtartama és frekvenciája, 

energiája) valamint a környezet tulajdonságaitól függ (Vákuum, gáz vagy folyadék). 

Amennyiben a nanorészecskék előalítása folyadékban megy végbe, lehetőség van a méreti 

eloszlás irányítására az abláció módszerével előállítható az ún. kolloid ötvözeteket (collaidal 

alloys). 

 A módszer lényeges hiányossága az alacsony teljesítmény a hagyományos kémiai 

módszerekhez képest. A módszer negatívuma a magas szórási érték formában méretben (1-5nm 

és 100-150 nm). 
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1.8.2. A lézer impulzus időtartamának hatása az ablációs folyamatokra 

 

 Az intenzív lézer sugara hátasa az anyagra az abláció szemszögéből meghatározható a 

lézeres impulzus időtartamával a elektron kötéshez képest. 

 

 

 

1.4. ábra. A λ = 780 nm hullámhosszú lézer impulzussal a 100 μm vastagségú fém lapon ejtett 

sérülések. Az impulzus időtartama és az energiája a) τ = 3,3 ns, E =1 mJ, b) τ = 80 ps, E =900 μJ, 

c) τ= 200 fs, E =120 μJ. 

 

Az ablációban az intenzív lézeres sugár kölcsönhat meghatározott anyagokkal. A szilárd 

céltárgy felületén plazma felhő képződik. Az abláció termékei  a plazma felhő 

kondenzálódásakor jönnek létre. Tehát a céltárgy lézer ablációja esetében a plazmafelhő 

evoluciójának a három legfontosabb folyamata a következő: generáció, transzformáció és 

kondenzáció. Az abláció folyamata plazma felhő képződést okoz, különböző  nano-, piko- és 

femtoszekundumos lézerimpulzusnál. Ez a mechanizmus függ az impuluzusok közötti arány 

időtartamától τp, az elektron relaxációs idejétől τe, a céltárgy fmelegítési idejétől τi. Azaz, ez a 

három paraméter, három különböző lézersugárzási kölcsönhatás mód a szilárd céltárgyal: femto-, 

piko- és nanoszekundumos mód. 

 

1.8.3. Femtoszekundumos impulzus 

Ebben az esetben a lézer impulzus sokkal rövidebb idő alatt megy végbe az elektron 

relaxáció, τp « τe.. Az elektronok közötti kölcsönhatást és a rács impulzust el lehet hanyagolni, és 

a rácshőmérséklet állandó marad. Gerjesztés után az  elektron impulzus termalizálódik és 

gyorsan lehül, mert energiát ad át a hővezetésében. 

Ennél a hőmérsékletnél a rács meghatározza a mostani elektron lehülést 
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                                                           (8,1) 

Ahol - elnyelési energia,Ia  - a sugárzás intenzitása, Ci - a rács fajhője, α - a céltárgy 

anyagának elnyelési együtthatűja z -távolság a felszintől a céltárgyig. A kezdő hőmérséklete a 

rácsnak elhanyagolható. A nyugalmi elektronok dinamikája a fémekben femtoszekundumos 

gerjesztési  impulzusnál elég jól vizsgálható. Kiderül, hogy az elektronok lehülési ideje és 

jelentős energiaátadás történik a rács elektronjaitól, ami megközelítőleg 1ps. A lézer abláció 

jellemzője a fémes céltárgy femtoszekundumos impulzusa az abláció mélységben logaritmikusan 

függ a lézersugárzás energiasűrűségétől, ez megfigyelhető szerves polimereknél is. Abláció 

esetén a céltárgy femtoszekundumos impulzusa plazma felhőt hoz létre, jóval később, mint 

ahogy az impulzus véget ér. Nagyon rövid idő alatt a lézer abláció femtoszekundumos 

impulzusának köszönhetően közvetlen átmenet jön létre a szilárd test és a plazma között. Ebben 

az esetben a rács egy pikoszekundum alatt melegszik fel, amely a pára alkotó fázisát és plazmát 

eredményez, amely gyorsan kitölti a környező területet. Az anyagokban minden ilyen hővezetés 

során a céltárgyat az első közelítésben el lehet hanyagolni. A femtosecundumos lézer 

impulzusának ezen előnyei lehetővé teszik a fémek nagyon pontos és tiszta lézeres 

megmunkálásának készítését, és ugyanígy más szilárd testeknél. 
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1.9.  A céltárgyak ablációja vákumban vagy gázban 

 

A lézeres abláció folyamata alatt gerjesztett részecskék, neutrális atomok és nagy 

sűrűségű plazma felhő válik ki a céltárgy felületéről. A gáz hőmérséklete a plazma felhőben (3-

4)×K, a nyomás – néhány atmoszféra, a részecskék sebessége cm/s. A párologtatott anyag 

részecskéi (atomok, ionok, elektronok, klaszterek) terjednek a céltárgy felületéről. A plazma 

felhő részecskéi és a környező gáz kölcsönhatásba lépnek egymással. A részecskék intenziv 

termodifúziója a felhőn belül először ütközéseket idéz elő, majd a részecskék kondenzációját és 

fázis átmeneteket és új molekulák létrejöttét. A hőmérséklet, a nyomás és a részecskék 

összetétele a plazmafelhőben- fontos paraméterek az átalakitások aktiválásához a plazmában.  

Fontos megemliteni azt is, hogy a céltárgy lézeres ablóciója esetén a vákumban vagy 

gázban a nyomás kevésbé van hatással a plazma transzformációs folyamataira mint a 

folyadékban.  

Lézeres abláció esetén a réteg határon két tipusu kémiai reakcióval lehet számolni. Az 

első akkor megy végbe, ha a környező gáz molekulái először ionizálódnak a réteg határon a 

plazma felhő magas hőmérséklet miatt, majd később a gáz ionok reakcióba lépnek a felhő 

ionaival és új molekulák jönnek létre. A második – amikor a plazma ionjai difundálnak a 

környező gázba és kémiai reakciókat idéznek elő. Később ezek a difundált magasenergiáju ionok 

lehülnek a környező gázzal való reakciók következtében is uj molekulák jönnek létre. Ezért oxid 

és nitrid vékony filmek elkészitésénél a lézeres abláció módszerével, környező gázként az 

oxigént és a nitrogént használják.  

A plazma felhő evolúciójának utolsó stádiuma – a lehülés és a kondenzáció vákumban és 

környező gázban. A felhő adiabotikusan szétszéled és lehül nanoszekundumnyi időintervallum 

alatt, nyomást fejt ki a környező gázra. Ez az ütközési hullám kialakulásához vezet a felhő és a 

környező gáz kölcsönhatás határán. A részecskék lassulása a kölcsönhatás határán az ütközési 

hullám kialakulásához vezet a felhőn belül is, amely a középpontja felé irányul. A belső ütközési 

hullám a gáz komponenseinek lehüléséhez és termalizációjához vezet a felhőn belül.   

Az alatt az idő alatt, mig lehül a felhő, kondenzáció és klaszterizáció megy végbe ami a 

nanorészecskék kialakulásához vezet. A felhő lehülésének sebessége nagyon nagy, ami a gáz 

sűrűsége és nyomása közitti nem lineáris függvényéhez vezet, vagyis nagy méretkülönbségek 

lesznek a kialakult részecskék között.  

A plazma felhő lassúlásának és a nagy részecske sűrűség különbségnek a felhő-gáz 

határán, hogy difúziós átvitel megy végbe (a plazma felhő részecskéi és a nanorészecskék a 

környező gázban). A kondenzáció folyamatának különböző feltételei más-más képpen 

használhatóak fel az anyagok előállitásában. A plazma felhő kondenzációjakor az alátétre 
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vékony filmrétegek képződnek. Ezt a folyamatot impulzuslézeres elgőzölögtetésnek nevezzük 

(PLD - pulsed laser deposition). Egy másik módszer, amikor a plazma felhő szabadon 

kondenzálódik a külső gáz hűtő hatására és nanorészecskék jönnek létre. Természetes, hogy az 

alátét hőmérséklete és állapota valamint a gáz paraméterei (hőmérséklet, ionizáció mértéke) 

hatással vannak a keletkező termék formálódási folyamatára és kristályos strukturájára. 
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1.10. Szilárd céltárgyak ablációja folyadékokban 

 

Ha a céltárgy folyadékban helyezkedik el, akkor a nanorészecskék a környező folyadékban 

jönnek létre és létrejön az úgy nevezett kolloid folyadék. A legnagyobb különbség a céltárgy 

ablációjában a vákumban (gázban) és a folyadékban abban áll, hogy a folyadék esetében 

jelentősebb hatásai vannak a plazma felhő terjedésének, ami jelentős kihatással van a felhő 

evolúciójának a termodinamikai és a kinetikai tulajdonságaira.  

A lézer plazmának a folyadékban más termodinamikai állapota van mint vákuumban és 

gázban, ezen kívül különbözőek a plazmafelhő keletkezési transzformációs és kondenzációs 

folyamatai is. A lézerrel indukált plazmában jelentősen több típusú kémiai reakciónak van helye, 

amelyek a plazma részecskéi és a hevitett folyadék közt mennek végbe. 

A folyadékban képződött plazma felhőnek lényegesen nagyobb a hőmérséklete, nyomása 

és a sűrűsége mint vákuumban vagy levegőben. A plazma hőmérséklete (4000-5000 K) a 

nyomása (2-10 GPa) és a sűrűsége (1022-1023 cm-3). 

A lézeres abláció esetén megfigyelhető a folyadék folyadékban történő felmelegedése a 

plazma hőmérsékletére, ami a folyadék párolgásához, és az úgy nevezett „folyékony plazma” 

kialakulásához vezet. Később ez a plazma keveredik a kezdeti plazma felhővel. Kémiai reakciók 

lépnek fel a plazma felhő részecskéi és a „folyékony plazma” között. 

A vas lézeres ablációja a vas okszid nanorészecskék előállitásához vezet, a grafit 

ablációjakor ammònia -ban szén nitrid nanokristályok jönnek létre, az arany és ezüst lézeres 

ablációjakor kloroformban aranyklorid és ezüstklorid nanorészecskék létrejöttéhez vezet. 

Még egy fontos különbség a folyadékban és vákuumban vagy gázban történő lézeres 

ablációban az, hogy az előbbi esetében a plazma lényegesen rövidebb idő alatt hűl le. Ennek 

eredménye képpen az igy generált nanorészecskék méretei is kisebbek. 
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1.11. A kisérlet sémája 

 

Lézeres abláció esetén vákuumban vagy gázban a kialakult nanorészecskék szétterjednek a 

környező területen, ezért a nanorészecskék gyűjtésére zárt kamrákat használnak. 

Gyakran használnak olyan konstrukciójú berendezést, melyben a kamrát melyben történik 

az abláció össze van kötve egy másik kamrával, ahol összegyűjtik a részecskéket. Vannak olyan 

berendezések, melyben a gáznemű nitrogén a céltárgy felületéhez párhuzamosan áramlik, 

felveszi a nanorészecskéket és továbbitja őket egy folyadékkal teli edénybe, ahol kolloid oldat 

jön létre. A lézer ablációt vákuumban és gázban vékony fedőrétegek, nanostruktúrák, és 

nanoanyagok készítésére használják. 

 

 

1.5. ábra. A kisérlet sémája nanorészecskék generálására folyadékban 

 

 

1.11.1. Nanoszekundomú impulzusok 

 

Nanoszekundumos abláció esetén teljesül a feltétel T2>>T. A kristályrács és az elektronok 

hőmérséklete egyforma. Az elnyelődött lézersugárzás energiája először felmelegíti a céltárgy 

felületét olvadási hőmérsékletre és később a páraképződés hőmérsékletére. Fémek esetén a 

párologtatáshoz lényegesen több energia szükségeltetik, mint az olvadáshoz. 

A lézerimpulzus és a céltárgy kölcsönhatása alatt az energiaveszteség legfőbb forrása a 

hőátadás a céltárgyba. Az energiasűrűség küszöbe Fth, ami szükségeltetik a céltárgy 

párologtatásához úgy növekszik, mint az impulzus időtartamának négyzetgyöke. (Fth ~ Tp1/2) 
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Az anyag kiszakadása a céltárgyból legfőképp a hőfolyamatoknak köszönhetően megy 

végbe, mivel elég idő van a hőhullám terjedéséhez a céltárgy belsejébe, hogy elég vastag 

megolvadt réteg keletkezzen az anyagban. A párolgás a fém megolvadt rétegéből megy végbe. 

 

1.11.2. Abláció a folyadékban 

 

Ha a nanorészecske a folyadékban generálódik, akkor a létrejövő részecske a lézer sugár 

útjába kerül. Ezért a nanorészecske kölcsönhatásba kerül vagy az impulzus „végével”, amelyik 

létrehozta, vagy a következő impulzussal. Ez a kölcsönhatás a NR méreteire lesz hatással, ez 

előirányozza a NR méretének szabályozásának lehetőségét. 

A NR méreteinek csökkenéséért két mechanizmus felel; az első az ún. Coulomb féle 

robbanás (az abláció folyamatában keletkezett nagy méretű nanorészecske vagy nincs vagy 

kevés az elektron), ezért kisebb részecskékre esnek szét. Ez a mechanizmus akkor jelentkezik, ha 

nagy intenzitású fényforrást használunk és rövid hullámhosszakat. 

A második mechanizmus, az a részecske felmelegítése a lézer impulzusa által, az olvadás és 

páraképződés hőmérsékletét meghaladó értékre, ami a nanorészecske ablációjához vezet. Ez az 

effektus akkor a legfontosabb, amikor a gerjesztő lézer sugár impulzusának frekvenciája 

megközelíti a nanorészecske plazma rezonancia frekvenciáját. 

Széleskörűen elfogadott módszer, a nanorészecske nézeteinek szabályozására, a kolloid 

oldat sugárzása lézer impulzusokkal, miután eltávolítottuk belőle a céltárgyat. 

A nanorészecske méretét a lézer paramétereinek változtatásával is befolyásolni tudjuk 

(hullámhossz, intenzitás, frekvencia). 

Alacsony energiasűrűségek esetén kisméretű nanokristályok alakulnak ki. A lézernyaláb 

méretének csökkenésével el lehet érni a 2-3 nm méretű nanorészecske kialakulását. A kisméretű 

nanokristályokat úgy a legegyszerűbb létrehozni, ha a lézeres ablációhoz femtosecundumu vagy 

annál is rövidebb impulzusokat használunk. 

 

1.11.3. Abláció a vákumban és gázban 

 

Amennyiben nanorészecskét szeretnénk létrehozni vákuumban vagy gázban, az elérhető a 

szilárd fémtárgy lézeres ablációjával. A nanorészecsk méret szerinti szelektálásához használják a 

(DMA – Differential Mobility Analyzer) módszert. Létrejöttük után a nanorészecske 

transzportálódik a töltés kamrába hélium segítségével. A kamrában radioaktív americium 



 29 

( ) van, ami α- bomlást emitál és ionizálja a hélium atomokat, majd az ionok töltést 

közölnek a nanorészecskével. 

A külső tér ereje a kamrában elektromos teret idéz elő, mivel az elektromos térben a töltött 

részecskék mozgáspályája függ a tömegtől. A kamrából egy kisméretű résen keresztül kijutnak 

és az előre elkészített alátétre leülepednek a kb. hasonló méretű nanorészecske. 

 

 

 

 

1.6. ábra. A kisérleti berendezés a lézer plazma tanulmányozására  : 1 - neodym lézer, 2 –

 gyüjtő lencse, 3 - vákuumkamra, 4 - céltárgy, 5 - plazmafelhő, 6 – kvarc ablak, 7 – elszívó 

rendszer, 8 – az elszívó rendszer szelepe,  9 - fotoelektronsokszorozó, 10 – regisztráló 

berendezés. 
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1.12. A nanorészecskék szintézise és a vékonyfilmek létrehozása 

Az 1960-as évektől kezdődően, amikor is a rubin lézert használták a szilárd felületek 

megmunkálására, a lézeres abláció széleskörűen felhasznált lett. 

Kifejlesztettek két módszert a lézeres abláció felhasználására. Az első – a lézeres 

elgőzölögtetés, amelynek segítségével vékony filmeket állítanak elő, a második – a szilárd 

fémtestek ablációja gázban, ami a nanorészecskék előállítására szolgál. A lézeres abláció 

módszerét használják még új mikro és nanostruktúrák, félvezetők előállítására és a felület 

megtisztítására is. 

Szemben a hagyományos vákuumpárologtatásos módszerrel, a PLD esetében nagyon 

különböző olvadáspontú fémekből is elég jól meghatározott összetételű rétegeket lehet 

előállítani, mivel a PLD-vel készült réteg sztöchiometriája elég jól reprodukálja a céltárgyét. A 

módszer hátránya azonban, hogy a vákuumból leválasztás közben szennyező anyagok is a 

rétegbe kerülhetnek. Másrészt az előállított rétegben az összetevők eloszlása nem mindenhol 

homogén, mind laterálisan mind az erre merőleges irányban sem. 

Szilárd halmazállapotú céltárgy esetében a nagyszámú, azonos helyet érő lézerimpulzusok 

következtében általában felületi hibák alakulnak ki, melyeket kiküszöbölendő, a céltárgyat 

olvadék halmazállapotban tartották. A felhasználható fémek körét korlátozza azonban a magas 

olvadáspont vagy a nagy gőztenzió. 

Több elemből felépülő rétegekben vagy reaktív gáz használata esetén a vegyületrétegben az 

egyes elemek eloszlása külön-külön nem határozható meg. A rétegek előállítása után azok 

felülete oxidálódik. 

A szilárd céltárgyak lézeres ablációját folyadékban nanorészecskék generálásához, vékony 

filmek és bevonatok készítéséhez használják. Számos kísérletet elvégeztek már három fajta 

nanorészecske szintézis tanulmányozására: 

1) gyémánt nanokristályok és széntartalmú anyagok 

2) fémek nanorészecskéi 

3) fémötvözet, nitrid vagy oxid alapú nanostruktúrák valamint felület bevonatok előállítására fémek 

nitridjei és oxidjai.  

Ezen kívül létezik az ún. lézeres tisztítás (steam laser cleaning) amit a mikrométer vagy 

szubmikrométer méretű részecskéktől való fém vagy félvezető felület megtisztítására használnak. A 

módszer effektív fém felületek a mikromegmunkálásában, rajzok, ábrák készítéséhez. 
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1.13. Ábrák készítése a felületen 

A gépek és alkatrészek méreteinek csökkentése megköveteli az új félvezető és optikai 

anyagok előállítási módszereinek kifejlesztését. 

A legújabb módszer a LIBWE – Laser-Induced Backside Wet Etching. A módszer lényege 

a következő. Olvasztott vagy kristályos lapok jól látható ábrákkal egy lépésben elkészíthetőek. 

Kísérleti eredmények kimutatták, hogy adott esetben a lényeg a folyadék lézeres besugárzása és 

nem a kvarc ablációja. A lézer impulzus hatására a folyadék jelentősen felmelegszik a 

fényelnyelődés miatt és felmelegíti a lap – folyadék határt. Pl. az olvasztott kvarc felületének 

hőmérséklete ~ 2000 K, ami magasabb mint az olvadási hőmérséklete (1700 K). Vagyis az oldat 

elnyeli a lézer energiáját, megnő a hőfoka, így képes felmelegíteni a kvarc lapot, előidézi az 

olvadását és párolgását. A magas hőmérsékletű és nyomású pára „bombázni” kezdi a megpuhult 

lapot és kisebb  klasztereket üt ki a felületéből. a lézer impulzus hatása után a besugárzott 

terület gyorsan lehűl, ennek köszönhetően nem indul bomlásnak lap anyaga. A lézer abláció a 

folyadékban kisebb energia sűrűséggel és nagyobb sebességekkel jellemezhető mint gázban 
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1.14. Optikai lézerek nanolitográfiája 

 

Szinte az összes jelenlegi elektronikus eszközök alapjánul  az úgynevezett félvezető 

integrált áramkörök szolgálnak.(IÁ) 

Az integrált áramkörök (IÁ) elkészítéséhez bonyolult folyamatok szükségeltetnek, ezt 

nevezik litográfiának. Az ábraformálás módszerét nevezzük optikai litográfiának. Ennek 

segítségével elkészül az integrált áramkör elrendezése, azon az anyagon amely érzékeny a 

sugárzás hatására. 

A litográfia alapját a következő folymatok képezik: 

 1) a sablon elkészítése 

 2) a fotoreziszt elkészítése 

 3) a maszk elkészítése 

A félvezető iparágban először 1958-ban alkalmazták a litografikus technológiát, integrált 

áramkörök előállításához. 

Az optikai litográfiának több változata létezik: kapcsolt vagy árnyékolt, préselt (a). 

préselt kapcsolt réssel (b). kivetítéssel préselt (c).  A kapcsolt préselés az optikai litográfiában 

először 1980-as években használták. Később ezt felváltotta a kivetetéses módszer, amelyik jobb 

hatékonyságot mutatott a kritikus méretek elérésében, mivel ez minimálisan csak a diffrakciós 

határ arányos sugárzási hullámhosszát használta , nem pedig a hullámhossz négyzetgyökét mint 

a kapcsolt módszerrel. 
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2. FEJEZET  

A LÉZERES PÁROLOGTATÁS MODELLEZÉSE 

 

Lézeres párologtatás esetén nagyon fontos szerepet játszik a párologtatott anyag 

fázisátmenete. Az analitikus feladatokhoz úgy kell rendezni a párologtatási folyamatot, hogy a 

céltárgy anyagának gáznemű fázisa maximális legyen. 

A lézer hatásfokának alacsony értékeinél q=  W/  ablációnak köszönhető. A 

gáznemű fázis értéke ebben az esetben jelenéktelen, ezért ez a formája a lézeres párologtatásnak 

analitikus módszerek alkalmazásánál elhanyagolható. 

A lézer hatásfokának növelése ahhoz vezet, hogy a céltárgy felületének hőmérséklete 

megnő, így növekszik a párolgási folyamatoknak a jelentősége is. Ezzel magyarázható, hogy 

 W/  a párolgási folyamatok dominálnak a hőátadással szemben. 

Ha a sugárzáshatásfok nagyobb egy bizonyos küszöbértéknél, a felület hőmérséklete 

(amelyről a páraképződés végbemegy) nagyobb, mint a céltárgy anyagának forrási hőmérséklete. 

A párologtatás sebességét a Herz-Knudzen képlet írja le és összeköti a vákuumba párolgott 

atom folyam sűrűségét j a telített gázok nyomásával P és a felület hőmérsékletével . 

 

     (2.1) 

M – az atom tömege 

Valós esetekben jelen van egy visszaható hullám. 

 

        (2.2) 

R – a lézersugárzás visszaverődési együtthatója 

 - az effektív fajlagos párolgási hőmennyiség magas hőmérséklet esetén 

     (2.3) 

        (2.4) 

 – olvadáshő 
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Vákuumban való párolgás esetén a pára nyomása a céltárgy felületén különbözik az 

egyensúlyi nyomástól. 

 

     (2.5) 

 

A  nyomást a fázisegyensúly határozza meg. 

 

     (2.6) 

 

Az a és b állandók meghatározhatóak a nyomás alapján, amennyiben  és  

 

   (2.7) 

 

Az 2.1. ábra azt mutatja, hogy függ a különböző anyagokból készített céltárgy melegítése a 

ráeső lézersugárzás sűrűségétől. 

 

 

 

2.1. ábra. A céltárgy felületének hőmérséklete a lézer sugárzás sürüségétől 

1-Pb, 2- Al, 3- Fe 

 

 



 35 

A párolgás sebessége ×108 W/cm2s sugárzási teljesítménynél a vas és alumínium számára 

1,2×102 és 2×102  cm/s. Ezek az értékek 4-5 rendel nagyobbak min a Cr és Mg szublimáció 

maximális sebessége. Ebből kifolyólag intenzív párologtatást csak az olvadt anyag felületéből 

figyelhetünk meg. 

A 2.2. ábrán látható a párologtatás sebességének és a felület hőmérsékletének függvénye. 

 

  (2.8) 

 

       (2.9) 

 

     (2.10) 

 

      (2.11) 

 

,  ,  K – a hővezetési együttható,  - a lézersugárzás elnyelési 

együtthatója a céltárgyban. Fémek esetében  ~  . 

 

2.2. ábra A fémek párolgási sebességei 1-Pb, 2- Al, 3- Fe. 
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A (2.8)-ból következik, hogy az anyag belsejébe halad egy párolgási hullám és fenn áll a 

kondenzálódott anyag túlmelegedése, vagyis T/T0>1. Ez azzal magyarázható, hogy felületi 

párologtatás esetén a felület felmelegítése a belső rétegből való hőátadásnak köszönhetően megy 

végbe, ahol végbe ment a lézersugárzás elnyelése. 

A hőmérséklet eloszlás a vas minta három sugárzási sűrűség esetében a 2.3 ábrán van 

bemutatva ( ,  W/ ). Ezeknek a lézer 

sugárzási sűrűség értékeknek a következő hőmérsékletek felelnek meg: 4000 K, 6000 K, 9000 K. 

Amennyiben növekszik a lézersugárzás intenzitása a céltárgyra, a túlmelegített 

megolvasztott réteg területe csökken. Ha a vas minta felületének hőmérséklete 9000 K a 

túlmelegített rész mélysége 0,03 µm. 

Ha T*=T*
0 ki lehet számítani az olvadás mélységét. 

A lézer sugárzás sűrűségének növelésével az olvadt réteg vastagsága csökken. Ha a vas 

minta hőmérséklete 6000 K és 9000 K, az olvadt réteg vastagsága 19,5 µm és 3,4 µm. 

Az 2.3. ábrán láthatjuk, hogy változik a vas minta melegítése különböző lézer sugárzás 

intenzitásnál. 

 

2.3. ábra. Hőmérsékleteloszlás különböző lézer sugárzás intenzitásnál. 
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3. FEJEZET  

AZ ALUMINIUM ÉS AZ ÓN LÉZER PLAZMA TANULMÁNYOZÁSA 

 

3.1. Emissziós spektrum analízis 

Az emissziós spektrum analízis alapján, a tanulmányozott céltárgy először párolog vagyis 

atomos  vagy ionizált  lesz. A legfelsőbb mechanizmus, ami az atom fázis csökkenéséhez vezet, 

a kondenzált anyag párologtatásakor, az a párologtatott anyag kémiai reakciói az őt körülvevő 

gázokkal. A kémiai kölcsönhatások negativumait a gázok és a kondenzálodott anyag párája 

között semlegesiteni tudjuk, a sűrűség változtatásával, viszont a pára kondenzációját nem tudjuk 

befolyasolni. A kémiai elemek nagyrésze atomos szerkezetét csak magas hőmérsékleten örzi 

meg. Az anyag párája, külső energia bevitel hiányában lehül. A lehülés az anyag terjedésének és 

az atmoszférával való kölcsönhatásnak köszönhető. 

Tanulmányozzuk a vas párájának kondenzálódási idjét. Tegyük fel hogy a pára  vákuumba 

terjed. A lehülés folyamatát így irjuk le: 

 

T = [Ae S/R0 ρ] γ-1      (3.1) 

S – fajlagos entropia, j-adiabáta; 

A – entropiás állandó, R0 - gáz állandó. 

Ha a gáz ideális, akkor a telitett gáz sűrűséget a következő képlet irja le 

 

ρ=(Be –U/kt)/T      (3.2) 

U – a hőmennyiség, B= const.  

Ha feltételezzük, hogy a terjedés stádiumában az anyag teljes belső energiája átalakul 

kinetikus energiába, akkor a sebesség v=(2E/M)1/2,  

M- a gáz felhő tömege 

(A lézer hatás redménye fém – gáz kondenzálódás) 

Az r sugarú gáz felhő sűrűsége: 

 

   ρ=3M/4πr3 = ρ0 (t0/t)
2        (3.3) 

 

t0= r0/v  - idő intervallum, az r0 és ρ0 – a gáz felhő átmérője és a sűrűsége. 

A (3.3) képlet alapján megállapitható az időintervallum a pára terjedés kezdetétől a 

kondenzációs folyamatok kezdetéig. A pára fázisban való terjedéskor molekuláris komplexek 
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jönnek létre folyadék fázisban, melynek nem telitett párában gyorsan széthullanak. Ha a pára 

eléri a túltelitetséget a kondenzációs centrumok kritikus átmérője rkr=2,  

σ –felületi feszültség;  

ω - az a folyadék mennyiség ami egy molekulára jut, g-az egy atomra jutó párolgási hő 

fokban kifejezve. 

k- Bolzman állandó,    θ - a lehülés mértéke. 

 

            (3.4) 

Tp- a pára hőmérséklete. 

A kondenzációs centrumok kialakulásának sebessége függ a pára lehülésétől: 

 

     (3.5) 

 

A számszerü értékek kiszámitásához feltesszük, hogy a vizsgált minta vasból készült 

A kipárolgott anyag tömege   ~ 10-7g. 

Feltüntetjük a számitások eredményeit 

tk– a kondenzáció kezdetének időpontja,  

rk– a szféra sugara 

 

                                                                                                                            3.1. táblázat 

 

 

Te, eV ε0, eV/atom tk, s V, km/s rk,  cm 

5 25.6 1.6 ×10-8 9.2 1.5×10-2 

10 71.9 1 ×10-7 15.5 0.15 

15 138.0 4.5 ×10-7 21.4 0.97 

20 222.0 2 ×10-6 27.2 5.6 

 

  

 

Fel vannak tüntetve a pára terjedés sebessége ν, és a részecskék kezdeti energiái  ε0. A 

számitások azt mutatják, hogy a kondenzációs folyamat annál gyorsabban indul el minél kevésbé 

felmelegitett az anyag. Tehát, ha a spektrum regisztrációs rendszerében olyan műszert 
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használtunk melynek az időbeni elosztó képessége ~ 10-7 s, az anyagot fel kell, melegiteni T0 ≥ 

105 K hőfokra. Kizárólag ebben az esetben a kondenzációs folyamat később áll be mint az 

analitikus jel regisztrációja. A példa azt mutatja,hogy a lézerimpilzus tartama τ<<10-7 s. 

A pára kondenzációja , akkor kezdődik, ha a sűrűsége nagyobb mint a telitett pára sűrűsége 

adott hőmérsékleten. Ha a párolgás lassú lefolyású, akkor lehetséges a pára kondenzációmentes 

munkája. 

Ha a céltárgyra eső sugárzás intenzitás eloszlása közeli a gaussz-féléhez, a kritérium lehet a 

feltétel ,  – a kezdeti sűrűség és a párafelhő mérete. Ez a feltétel, 

akkor teljesül, ha a párologtató felület hőmérséklete kisebb mint az adott anyag forrási 

hőmérséklete. 

Mennyiség mérések esetében fontos, hogy milyen sebességgel változik a mért érték. 

Gyorslefolyású folyamatok  tanulmányozásakor  bonyolultabb regisztrációs felszereléseket kell 

használni viszont a mérések pontossága csökken. Olyan feltételeket kell létrehozni, hogy a 

regisztráció ideje alatt azok a folyamatok, melyek változtathatnak a tanulmányozott folyamaton, 

minnél lasabban menjenek végbe. 

Adott esetben  mért  érték – a spektrális vonal intenzitása, ami összeköttetésben van a 

tanulmányozott elem párájának sűrűségével. 

Létezik olyan módszer  amivel hatást lehet gyakorolni a pára sűrűség  változásának  

sebességére, ami olyan  atmoszféra megteremtésében  rejlik, amelyben végbe menne az 

elpárolgott  anyag  terjedése. Mivel a pára és a gázmolekulák kölcsönhatása miatt csökken a pára 

terjedés sebessége, az adiabatikus lehülés szerepe is csokken. Azon kivül a céltárgy anyagának 

részecskéi kinetikus energiája termalizálódik amire rámegy az elnyelt lézer sugárzásának ~ 70%. 

Ezt a folyamatot úgy is lehet tanulmányozni, mint a szétterjedő anyag melegitési forrása. 

Egy másik szempont: 

Pára terjedésekor valamilyen gázba, uj hűtési folyamatok mennek végbe űtközéses 

folyamatok miatt a pára atomok  és az atmoszféra molekulái között. 

Kísérletek azt mutatják, hogy amennyiben lézerrel párologtatjuk a fém felületét, a fém pára 

gyorsan kondenzálódik nano -  méretű részecskékbe. A részecske mérete függ a céltárgyat 

körülvevő gáz összetevőitől és nyomásától. 

Az argon héliumra való cserélése a részecske átmérőjének a felére való csökkenéséhez 

vezet. 

A lézer plazma energia balanszában fontos szerepük van a gázdinamikus és a kinetikus 

folyamatoknak. A lézersugár magas teljesítmény értékénél a veszteségek a sugárzásra jelentősek. 

A kísérletek eredményei a 3.2. és a 3.3 táblázatban vannak feltüntetve.  
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3.2. táblázat 

Az eroziós plazma sugárzásának teljesítménye   

és a lézersugár teljesítmény függvénye 

 

Fém qlézer, W/сm2 Qbefektetett, МW/сm2 qkisugárzott, МW/сm2 

Аl 

5  107 50 2  10-3 

108 100 1,2 

1,5  108 150 25 

1,9  108 190 111 

Cu 

107 37,5 7  10-5 

5  107 187,5 4 

7  107 262,5 33 

9  107 337,5 115 

Ti 

5  106 76,3 0,05 

107 37,5 0,9 

1,2  107 45 8,2 

1,5  107 56,3 26,5 

 

A lézer plazma specifikus tulajdonsága, hogy különböző komponenseinek különböző a 

sebessége, azaz csökken az elektronoktól, іоnoktól, аtomoktól a  mоlekulák és klaszterekig. 

Az eroziós plazma specifikus struktúrájának létrejöttére számos modell lett megalkotva. 

Ezek a modellek tudományos információt biztosítanak a céltárgyból kiszakított részecskék 

tulajdonságairól, a plazma összetételéről és terjedési dinamikájáról. A vákuumba való terjedési 

folyamat adiabatikus.  

Néhány pascal nyomás esetén a terjedést a difúzió határozza meg, a céltárgyból 

kiszakított részecskék a külső gázzal való ütközésekben termalizálódnak, a kollektív effektusok a 

külső gáz és a plazma kölcsönhatás esetében elhanyagolhatóak. 

Ebben az esetben a  terjedés két stádiuma irható le. 

A lézer plazma létrejötte és terjedése a külső gázba. A Mone-Carlo módszer 

kombinációja а valószínü mozgáspályákkal hitelesen leírja a plazma terjedését néhány 

centiméter távolságig.  

Néhány száz pascal nyomás esetén az abláció során visszaható hullám alakul ki. 10 - 

100 Pа nyomás esetén jelentősek lehetnek a kollektív effektusok, amik a gáz és a plazma 

összenyomásához vezetnek. 
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Annak ellenére, hogy nagy mennyiségü elméleti és gyakorlati munka jelent meg azzal a 

céllal, hogy megmagyarázzák a lézer plazma struktúráját és evolúcióját, felhalmozódott jelentős 

mennyiségü adat, ma is nehézségek lépnek fel a kutatások során.  

A modellezés nehézségei a termo- modell alkalmazásának köszönhetőek, melyek az 

egyenletes sebességeloszlást veszik alapul, s ez valós körülmények között nem eggyezik meg a 

Maxwell eloszlással.  

Az elméleti és gyakorlati kutatásokban ellentétek jelennek a plazmában és a céltárgy 

felületén fellépő folyamatok. Ezért a lézer plazma folyamatainak rendszeres  kutatása mind a mai 

napig aktuális kérdés. 

 

3.3. táblázat 

 

A céltárgyak termodinamikus tulajdonságai  

 

céltárgy Тolv, К Тforr, К Еg, еV Еі, еV 

СuInS2 > 1000 - 1,2 - 

CuSbS2 808 - 0,84 - 

AgGaS2 1253 - 2,75 - 

PbGa2S4 > 1000 - 2,8 - 

Cu 1356 2583 - 7,726 

In 429 2373 - 5,786 

Sb 903,5 1713 - 8,641 

S 385,8 717,6 - 10,36 

Ag 1233,8 2466 - 7,576 

Ga 303 2373 - 6 

Pb 600,3 2023 - 7,416 

 

 

A külső atom héj elektron konfigurációja és az elektronátmenet enrgianyerés esetén 

magasabb nívókra megszabja a nívók összességét, amelyek az atom lehetséges energia szintjeire 

utalnak. A megengedett sugárzási átmenetek az ilyen szintek között alkotják az anyag 

spektrumát. A 3.4. táblázatban az atomok külső héján lévő elektron konfiguráció van feltüntetve. 
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3.4. táblázat 

 

Az elektron eloszlás az atomok külső héján 

 

sorszám elem elektron konfiguráció 

16 S 3s23p4 

29 Cu 3d104s1 

31 Ga 3d104s24p1 

47 Ag 4d105s1 

49 In 4d105s26p1 

51 Sb 4d105s25p3 

82 Pb 5d106s26p2 

 

 

A lézereket jellemző tulajdonságok: hullámhossz, spektrális vonal, teljesítmény, a sugár 

méretei és az eltérés, esetleg az  impulzus időtartama.  

A kutatásokban használt lézerek tulajdonságai a 3.5. táblázatban vannak feltüntetve. 
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3.5. táblázat 

Különböző technológiákban használt lézerek tulajdonságai 

 

 

A lézer 

Hullám 

hossz,  

µm 

Teljesítmény,  

W 

Energia, 

J 

Impulzus, 

ns 

A sugár 

átmérője, 

mm 

Eltérés, 

mRad 

 

ÁLLANDÓ HATÁSÚ 

 

Аrgon:       

UI 0,35-0,6 54 - - 1,5 0,4 

Látható 0,45-0,53 20 - - 0,5 0,6 

Кripton 0,33-0,8 4 - - 2 0,5 

He-Ne 0,63 0,1 - - 1,5 0,5 

GaAs 0,82 0,2 - - 0,1x0,001 100x350 

YAG:Nd3+ 1,06 400 - - 8 15 

CO2 9-12 1000 - - 10 2 

 

ІMPULZUS 

 

Exiplex:       

ArF 0,193 50 0,4 20 20x10 2x3 

KrF 0,248 100 1 20 20x10 2x3 

XeCl 0,308 50 1 20 20x10 2x3 

XeF 0,351 50 0,5 20 20x10 2x3 

Аrgon 0,45-0,51 5 10-8 20 1,2 0,7 

Réz 0,51-0,58 20 0,005 20 20 5 

YAG:Nd3+ 1,06 100 0,2 30 10 2 

Nd:Glass 1,06 100 10 50 10 4 

CO2 9-11 1000 1 200 10 2 
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3. 2. Az aluminium és az ón lézer plazma spektrális és időbeni  

jellemzőinek tanulmányozása 

 

A kísérleti fizika egyik legfőbb feladata, hogy megtudja állapítani a plazma paramétereit, 

ezek lehetnek az elektronok hőmérsélete és koncentrációja, vagy más értékek melyek érdekesek 

lehetnek a tudomány szempontjából. A spektrum alapján megállapítható az ionizáció foka és a 

sugárzó részecskék energia állapota is. 

Az aluminium és az ón lézer plazma sugárzási spektruma, 1 és 7 mm távolságra volt 

regisztrálva a céltárgy felületétől (ábra). A 3.6 és 3.7 táblázatokban fel vannak tüntetve az 

aluminium és az ón legintenzívebb sugárzási spektrum volanаlai, a hullám hosszak (), a 

viszonylagos sugárzás intenzivitás (І1//Ім) és (І7/Ім), 1 és 7 mm távolságra a céltárgy felületétől, 

az elektron konfiguráció, а felső szint energiája, statisztikai érték (g), az átmenetek 

valószinüségei (А). 

1 mm távolságra a céltárgy felületétől a legintenzívebb aluminium atomos 

spektrumvonalak a következőek voltak: 305,7; 308,2; 309,3; 394,4; 396,2 nm, és az ionos 

spektrumvonalak 281,6; 358,7; 466,3 nm. Valamennyi intenzítása nem haladta meg a  10% a 

legintenzívebb aluminium atomos spektrumvonalaknak (308,2 nm). A plazma ionizációs 

összetétele egy és két vegyértékű ionok jelenlétére utal. A lézersugárzás 1 GW /cm2 

teljesítménysűrűségénél a neutrális aluminium atomok koncentrácioója  nagyobb a periférikus 

részeken, mint a plazma centrális részein, ahol az aluminium atomok nagy része ionizált 

állapotban van. A  plazma centrális része magasfokon ionizált aluminium atomokat tartalmaz, 

épp itt helyezkedik el a két vegyértékű ionok zöme, és számuk a nullára csökken a plazm afelhő 

szélén. Hasonló a viselkedése a Al3+ і Al4+ ionoknk is. Az Al4+ ionok mennyisége volt a 

legkissebb a magas ionizációs potenciál miatt. A plazma felhő szélét neutrális atomok és egy 

töltésü aluminium ionok alkották, míg a centrális részét túlnyomóan az Al2+, majd аz Al3+ és 

végül Al+, valamint atomok Al és Al4+. 

7 mm távolságra a céltárgy felületétől legpontosabban négy spektrális atom vonal 

mutatkozott meg: 308,2; 309,3; 394,4; 396,2 nm,  az összes többi spektrális vonal intenzítása  

3% a legintenzívebb aluminium atomos spektrumvonalhoz képest (λ=309,3 nm).  

Az aluminium lézerplazma sugárzásában jelen vannak az egy és két töltésű ionok de az 

intenzitásuk ~ 7 kisebb mint az atomoké és hirtelen csökken a céltártól való távolság 

növekedtével. Az ón lézer plazma sugárzásában két vegyértékű ionok nem voltak rögzítve, ez azt 

jelenti, hogy nagyon gyorsan rekombinálnak.  
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A sugárzás 308,2 és 309,3 nm hullámhosszakon 7 mm távolságra az aluminium céltárgy 

felületétől intenzívebb volt, mint 1 mm távolságra. A céltárgytól való távolság növekedtével 

jelentősen csökkent a spektrális vonalak száma, amelyek a ionizált részecskék sugárzásáért 

felelnek, viszont erősödött az egy vegyértékű ionok spektrális vonalainak az intenzitása, melyek 

felső energia állapota 17-19 еV tartományban van. Két vegyértékű ionok esetében, a spektrális 

atom vonalak, melyek a magasan gerjesztett állapotokból való átmenetekért felelősek, teljesen 

eltüntek. 

Amikor céltárgyként ónt használtunk a lézer plazmában a legintenzívebb 

spektrumvonalak a következőek voltak: 283,9; 303,4; 317,5; 326,2; 380,1 nm, melzek atomos 

sugárzásnak feleltek meg és az egy vegyértékü ionok spektrum vonalai λ=328,6  nm és 

λ=335,1 nm.  

A céltárgytól való távolság növekedtével, az ón a lézer plazma esetében, az egy 

vegyértékü ionok sugárzásának intenzitása 3-6  szorosával csökkent. Az intenzív sugárzási 

szakasz megfigyelhető λ=280-380 nm hullámhosszakon 1 mm távolságra a céltárgy felületétől és 

λ=220-340 nm 7 mm távolság esetén. 

A 3.7 táblázat arra enged következtetni, hogy a céltárgytól való távolság növekedtével az 

ón gerjesztett állapotaiból, amelyek efektiven popularizálódnak a rekombinációs folyamatoknak 

köszönhetően jelentősen növekszik a sugárzás intenzitása és növekszik a spektrális vonalak 

száma amelyek a felső gerjesztett atomállapotokból való átmenetekért felelnek.  

Az oszcilogrammákan azt látjuk, hogy az ón lézer plazma sugárzásának időtartama 1 mm 

távolságra a céltárgy felületétől átlagosan 600 ns és 7 mm- re 1500  ns, megfelelően. a 

legintenzívebb spektrális vonal maximuma t=50 ns volt megfigyelhető 1 mm távolságra a 

céltárgy felületétől és 7 mm-ren pedig az összes spektrális ón atom vonal maximuma t=335-

550 ns szakaszra esik. 

1 mm távolságra a céltárgy felületétől az ón oszcilogrammákon azt látjuk, hogy egy 

maximum jelenik meg az  mint az ionok, mint az atomok spektrális vonalai esetében. Az ionok 

sugárzásának maximuma egyszerre figyelhető meg a legintenzívebb ón spektrális atom vonallal 

t=200 ns után az ionok sugárzásának intenzítása alacsonyabb lett, de az atomok sugárzása 

megfigyelhető volt t=600 ns után is. Az ón oszcilogrammák első és hátsó rászein jól 

megfigyelhető a sugárzás  az átmenetekből az atomok alsó gerjesztett állapotaiból. A plazma 

felhő központi részeiben megfigyelhető az ionok sugárzása és az atomok sugárzása az 

átmenetekből az atomok felső gerjesztett állapotaiból  

A t≈50 ns megfelelt az ionok maximális sugárzási intenzításának, és a legeffektívebben 

mentek vágbe a rekombinációs folyamatok. A neutrális ón atomok koncentrációja nagyobb a 

lézer plazma külső részén mint a centrális részén.  
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Az ón oszcilogrammákon azt látjuk, hogy 7 mm távolságra a céltárgy felületétől az első 

részen megjelenik egy intenzív maximum, ami az ionok sugárzásnak köszönhető. Az atomok 

esetében a maximum ebben az időintervallumban nem megfigyelhető, de az intenzívitásuk nagy  

és a maximumot t=335 ns éri el. Az ón ionok esetében jól megfigyelhető a második maximum 

t=335-548 ns időintervallumban  (minnél magasabb az energiaszint, annál nagyobb időben). A 

sugárzás intenzívitás maximuma a legnagyobb volt az ón atomok alsó gerjesztett állapotaiból 

való átmenetek esetében és csökkent a felső gerjesztett állapot energiájának növekedtével. 

A részecskék koncentrációja az ón plazmában 7 mm távolságra a céltárgy felületétől 

változott az 1 mm képest, a lézer szétterjedésének köszönhetően, a sugárzás іdőtartama majdnem 

háromszor hosszabb volt, mint előzőleg. A gázdinamikus effektusok olyan ionok 

megjelenéséhez vezetnek, melyek t=200 ns sugároznak, vagyis a plazma frontális részén. Az 

ionok, melyek rekombináltak, miután megjelentek a felső gerjesztett állapotokban az atomok, a 

sugárzásban csak a plazma hátsó frontján mutatkoztak meg. A maximális sugárzás intenzívitások 

aránya az atomok és ionok esetében  1:0,1. 

1 mm távolságra a céltárgy felületétől megfigyelhető egy rövidideigtartó ion sugárzás, ami 

235 ns  a 328,3 nm Sn II esetében és 360 ns a 335,1 nm Sn II esetében. A legintenzívebb volt a 

328,3 нм Sn II spektrális іоn vonal, az időbeni maximumot  t=60 ns érte  el és t=235 ns- ig volt 

megfigyelhető. Ha összehasonlítjuk a legintenzívebb spektrális atom vonal, látható, hogy a 

sugárzás іdőtartama háromszor kisebb. 

7 mm távolságra a céltárgy felületétől a maximális sugárzás intezivitása t=62 ns időben 

érhető el a legintenzívebb ion vonal számára 328,3 nm Sn II, а második maximuma pedig t=430-

550 ns időintervallumban figyelhető meg. A 335,1 nm Sn II spektrális vonal számára az első 

maximum t=44 ns időben figyelhető meg, az intenzítás másodszori növekedése megfigyelhető 

t=540-660 ns időintervallumban. 

7 mm távolságra a céltárgy felületétől az ionok sugárzási іdőtartama ( λ=328,3 nm Sn II) 

6,5 – szer nagyobb mint 1 mm esetében, аz intezitása pedig 4,5-szer kisebb. A λ=335,1 nm Sn II 

esetében 7 mm távolságra a céltárgy felületétől a sugárzás időtartama ~  5- ször nagyobb, mint 

1 mm távolságra a céltárgy felületétől, az intenzítás pedig kb. 2 – szer kisebb. 

Az ionok szóródnak a külső gáz részecskéin, ennek köszönhető a második maximum 

megjelenése az ionok sugárzásának révén 7 mm távolságra a céltárgy felületétől (időben 

viszonylag későn), szintén ebben az időintervallumban megfigyelhető a maximális sugárzás a 

felső gerjesztett állapotokból. 

Az atomok és ionok terjedési sebessége a plazmában, megállapítható a  

oszcilogrammákon az intenzítás maximumok elhelyezkedése segítségével.  1 mm távolságra a 

céltárgy felületétől az aluminium atomok sebessége (0,13-0,05)106 m/s.  
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Az ón plazmában  1 mm távolságra a céltárgy felületétől az atomok terjedési sebessége 

(0,014-0,018)106 m/s, аz іоnoké pedig (0,015-0,022)106 m/s. 7 mm távolságra a céltárgy 

felületétől az atomok terjedési sebessége (0,001-0,003-)106 m/s, аz іоnoké pedig (0,014-

0,020)106 m/s. A sebességek közötti nagy különbség azzal magyarázható, hogy az aluminium 

esetében az energia nagy része (amit a céltárgyal közöltek) átalakult kinetikus energiává, аz ón  

esetében viszont  az energiа egy részére szükség volt a céltárgy roncsolásához, tehát 

valószínüleg az egyik ok az atomtömegek közötti nagy külömbség. 
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 3.1. ábra. Az aluminium lézer plazma emisziós spektruma. 
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3.6. tábázat.  Az Al emisziós vonalainak intenzitása és a spektrális adatok. 

№ , 

nm 

I1, 

a.u. 

I7, 

a.u. 

Atom, 

ion 

A, s-1 Em, eV Config. 

upper 

Transitions Ji-Jm 

1.  245.9 0.07 - II -- 18.1155 3s10s 3P°-3S 2-1 

2.  257.5 0.10 0.11 I 2.8E7 4.8272 3s2(1S)nd 2P°-2D 3/2-5/2 

3.  263.7 0.09 0.05 II -- 16.5457 3s5f 3D-3F° 3-4 

4.  266.9 0.08 0.07 II -- 4.6436 3s3p 1S-3P° 0-1 

5.  281.6 0.14 - II 3.83E8 11.8219 3s4s 1P°-1S 1-0 

6.  293.6 - 0.03 I -- 9.0482 3s3p(3P°)3d 2D-2F° 3/2-5/2 

7.  296.1 0.04 - I -- 9.0482 3s3p(3P°)3d 2D-2F° 3/2-5/2 

8.  304.1 0.05 - II -- 17.7249 3s8p 1D-1P° 2-1 

9.  305.7 0.16 - I -- 7.6676 3s3p(3P°)4s 4P-4P° 5/2-5/2 

10.  308.2 1.37 2.79 I 6.3E7 4.0214 3s23d 2P°-2D 1/2-3/2 

11.  309.3 0.76 3.47 I 7.4E7 4.0216 3s23d 2P°-2D 3/2-5/2 

12.  313.5 0.09 - II -- 17.2090 3s7s 1P°-1S 1-0 

13.  318.4 0.08 - III -- 26.0205 2p68s 2P°-2S 3/2-1/2 

14.  324.1 - 0.03 I -- 9.0604 3s3p(3P°)3d 2D-2F° 5/2-7/2 

15.  327.6 0.04 - II -- 15.6057 3s5p 1S-1P° 0-1 

16.  347.9 - 0.04 I -- 8.3891 3s3p(3P°)3d 2D-2D° 5/2-5/2 

17.  353.5 - 0.04 II -- 17.3477 3s7p 1S-1P° 0-1 

18.  355.2 - 0.05 II -- 18.5516 3s14f 3D-3F° 3-4 

19.  358.7 0.17 0.03 II -- 15.3025 3s4f 3D-3F° 1-4 

20.  365.5 0.04 - II 6.9E6 16.4679 3s5d 3P°-3D 2-2 

21.  371.3 0.04 - III 2.27E8 21.1563 2p65s 2P°-2S 3/2-1/2 

22.  377.1 - 0.03 II -- 18.1763 3s10p 3S-3P° 3-3 

23.  394.4 1.28 0.86 I 4.93E7 3.1427 3s24s 2P°-2S 1/2-1/2 

24.  396.2 1.32 0.68 I 9.8E7 3.1427 3s24s 2P°-2S 3/2-1/2 
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3.2. ábra. Az aluminium  lézer plazma atom és ion vonalak sugárzás oszcilogrammái  

1 mm távolságra a céltárgy felületétől: 1-308.2, 2-309.3; 3-396.2; 4-394.4 nm. 
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3.3. ábra. Az ón lézer plazma emisziós spektruma 
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3.7. tábázat.  Az Sn emisziós vonalainak intenzitása és a spektrális adatok. 

λ, nm І7, 

a. u. 

І7/Іm, 

a. u. 

І1, a. 

u. 

І1/Іm, 

a. u. 

А, 

108 s-

1 

Atom, 

ion 

Еup, 

eV 

Terms g 

226.8 0.59 0.21 - - 1.14 Sn I 5.88 5p5d 3F3 7 

231.7 0.67 0.23 - - 2.22 Sn I 6.41 P6d 3D3 7 

235.4 0.56 0.20 - - 1.94 Sn I 5.47 P5d 3D2 5 

242.9 1.09 0.39 - - 1.77 Sn I 5.52 P5d 3D3 7 

249.5 0.25 0.09 - - 0.62 Sn I 6.03 P5d 3P2 5 

254.6 0.12 0.04 - - 0.29 Sn I 4.86 P6s 1P1 3 

259.4 0.10 0.03 - - 0.34 Sn I 5.84 P5d 1D2 5 

266.1 0.25 0.08 - - 0.16 Sn I 4.86 P6s 2P1 3 

270.6 0.74 0.26 - - 0.50 Sn I 4.78 P6s 3P2 5 

277.9 0.17 0.06 - - 0.18 Sn I 5.52 P5d 3D3 7 

281.3 0.47 0.16 - - 0.66 Sn I 6.53 P7s 1P1 3 

283.9 1.94 0.69 0.38 0.12 1.57 Sn I 4.78 P6s 3P2 5 

286.3 0.86 0.30 0.40 0.13 0.58 Sn I 4.32 P6s 3P1 3 

300.9 0.89 0.31 0.66 0.21 0.37 Sn I 4.32 P6s 3P1 3 

303.4 2.28 0.81 0.92 0.30 1.51 Sn I 4.29 P6s 3P0 1 

317.5 2.81 1.00 3.08 1.00 0.84 Sn I 4.32 P6s 3P1 3 

326.2 2.28 0.81 3.03 0.99 3.31 Sn I 4.86 P6s 1P1 3 

328.3 0.27 0.09 0.94 0.30 1 Sn IІ 11.07 5s24f 2F5/2 6 

333.0 0.43 0.15 1.06 0.34 0.16 Sn I 4.78 P6s 3P2 5 

335.1 0.38 0.13 2.14 0.69 1 Sn IІ 11.07 5s24f 2F7/2 8 

347.2 - - 0.38 0.12 0.16 Sn II 12.43 - 4 

357.5 0.09 0.03 - - 0.13 Sn IІ 12.44 - 6 

365.5 0.14 0.05 - - 0.59 Sn I 5.51 P6s 3D1 3 

380.1 1.34 0.47 2.22 0.72 0.37 Sn I 4.32 P6s 3P1 3 

452.4 0.13 0.04 0.92 0.30 0.14 Sn I 4.86 P6s 1P1 3 
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3. 4. ábra. Az ón lézer plazma atom és ion vonalak sugárzásának oszcilogrammái 1 mm és  

7 mm távolságra a céltárgy felületétől: 1 - 303.4; 2 - 317.5; 3 - 326.2; 4 - 283.9; 5 - 380.1; 6 – 333.0; 7 

- 270.6; 8 - 242.9 Sn I; 9 - 328.3; 10 - 335.1 Sn II. 
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3.3. A környező gáz nyomásának hatása a lézerrel generált aluminium plazma felhő 

térbeli tulajdonságaira 

 

Ahoz, hogy tanulmányozhassuk a plazma felhő térbeli tulajdonságait készitettünk néhány 

fényképet különböző nyomás és  teljesítmény sürüség értékeknél (ábra). Mint az látható, a 

plazma felhő a céltárgy felületén a kék spektrum tartományban sugároz, vagyis a legintenzívebb 

aluminium atom és ion spektrális vonalak a hullámhosszak ezen szakaszán helyezkednek el. 

 

             

   3,8×108 W/сm2, 9 Pа                        4,8×108 W/сm2, 9 Pа 

                    

                  3,8×108 W/сm2, 53 Pа                           4,8×108 W/сm2, 53 Pа 

 

3.5. ábra. A  plazma felhő térbeli tulajdonságait jellemő felvételek. 

 

A felvételek alapján megállapíthatóak a plazma felhő karakterisztikus méretei, melyek fel 

vannak tüntetve a 3.8. táblázatban. 

A nyomás növekedtével a plazma felhő egyes területei nehezen megkülönböztethetővé 

válnak. 13,3 Pа nyomásnál lehetetlen megkülönböztetni a magot, 133,3 Pа esetén a plazma egy 

fénylő ponttá sürüsödik. a plazma felhő álltalános méretei 133,3 Pа nyomásnál hasonlóak, mint a 

legfényesbb rész méretei 6,7 Pа nyomásnál. Az eredmények azt mutatják, hogy a plazma felhő 

sugárzás intenyitása megnő a eljesítmény sürüség növekedésével. 
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3.8. táblázat. 

Az aluminium lézer plazma felhő karakterisztikus méretei látható spektrális tartományban 

(а – hossz, b – szélesség). 

 

Nyomás, 

Pа 

Teljesítmény, 

Wт/см2 

Álltalános méret Fénylő rész Mag 

а, сm b, сm а, сm b, сm а, сm b, сm 

6,7 4,4×108 2,6 1,8 0,94, 0,56 0,31 0,13 

13,3 4,4×108 1,5 1,1 0,72 0,4 - - 

66,7 4,4×108 0,94 0,85 0,72 0,63 - - 

133,3 4,4×108 0,79 0,66 - - - - 

9 3,8×108 2,8 2,4 0,9 0,3 0,2 0,2 

9 4,8×108 2,8 3,2 1,1 0,5 0,3 0,2 

53 3,8×108 0,7 0,56 0,24 0,2 - - 

53 4,8×108 1 1,14 6,4 0,54 - - 

 

 

Ahogy a diagramm is mutatja a nyomás csökkenésével a plazma sugárzó tartományának 

méretei jelentősen növekednek. Ahogy látható a nyomás növekedtével 7-67 Pа, a plazma 

fokozatosan a céltárgy felületehez préselődik. 

13 Pа nyomásnál lépcsőzetesen változik a plazma széle miután elérte a legnagyobb 

szélességét, ezzel együtt már  40 a. u. intenzításnál már egyenletesebb, ami azt jelenti, hogy 

folyamatos és jelentős erösödik a „plazma- külső gáz” részecskék kölcsönhatása. Vagyis a 

plazma frontján előre láthatóan kémiai reakciók mennek végbe. A létrejött plazmában a nyomás 

elegendö arra, hogy  megakadályozza a fénylő részének jelentős méretváltozását néhány tíz-száz 

Pascal külső gáz nyomásnsál. 133 Pа nyomás értéknél jelentősen nagyobbak a plazma felhő 

méretei mint 67 Pа nyomásnál. A plazma felhő peremén a sugárzás nem intenzív, ez azt jelenti, 

hogy jelentős a plazma-gáz diffuzió, vagyis kedvezőek a feltételek a nanoméretü részecskék 

szintéziséhez, mégpedig úgy, hogy lehetőség legyen a modifikálásukra kémiai reakciók során a 

külső gázzal. A nyomás változásával a plazma különböző intenzítású részeinek méretei is 

változnak, ez a jelenség felhasználható a lézer emissziós spektroszkópiában (ábra 3.7, 3.8.).  

A plazma intenzíven sugárzó részei jelentősen kisebbednek a külső gáz nyomásának 

13 Pа-ra való növekedésével. Ezek után ismét megfigyelhető egy növekedés, míg elérik a 

maximális méretüket  67 Pа nyomásnál. 
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3.6. ábra. A plazma felhő különböző részeinek sugárzás intenzítás diagramja mint a  

külső gáz nyomásának függvénye.  

A nyomás értékek balról jobbra változnak 133, 67, 13, 7 Pа. 
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3.7. ábra. A plazma felhő szélessége különböző részein, ahol a sugarzás intenzítása : 90, 

140, 200 a.u. mint a  külső gáz nyomásának függvénye. 
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3.8. ábra. A plazma felhő hosszának különböző részein, ahol a sugarzás intenzítása: 90, 

140, 200 a.u. mint a  külső gáz nyomásának függvénye. 
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3.9. ábra. A sugárzás intenzitásánsk térbeli eloszlása az aluminium plazma felhőben a külső gáz 

különbözö nyomás értékeinél  

a) 7 Pа, b) 13 Ра, c) 67 Pа, d) 133 Pа 
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Ahoz, hogy megértsük milyen hatással van a külső gáz nyomása az aluminium plazma 

felhő méreteire (szélességére, hosszára) annak különböző részein elkészítettük a 3.10. ábrát .  

Jól látható, hogy néhány Pа nyomásnál a plazma felhő hossza majdnem kétszer nagyobb 

mint a szélességére, de már 100 Pа nyomásnál a szélessége és a  hosszára majdnem egyforma. 
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3.10. ábra. Az aluminium plazma felhő méretei (szélessége, hossza)  

külső gáz különböző nyomás értékeinél, 

 a neodym lézer teljesítmény sürüsége 4,8 × 108 W/сm2 
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4. FEJEZET  

A LÉZER PLAZMA KEZDETI ÁLLAPOTA 

 

Elegendő erősségű lézersugár esetén, ami a kondenzált anyagra esik, a keletkezett plazmák 

hamar létre kell jönnie a felületen és a további folyamat kölcsönhatásának a plazma 

sugárzásával. A plazma sűrűség és a hőmérséklete jellegzetességei függenek a sugárzás 

paramétereitől ugy a lézer plazma abszorbciójának együtthatójától, amely első sorban a plazma 

hőmérsékletének és sűrűségének nagyon bonyolult funkciója. A plazma sűrűség elnyelésének 

együtthatója általában megadható táblázat formájában a hőmérséklettől és a sűrűségtől függően. 

Ezzel  kapcsolatbab fellép egy probléma a gazdinamikai feladat analitikus megoldásában ami a 

plazma mozgásával kapcsolatos, ha azt  sugárzás folyam melegíti. A példát csak bizonyos 

plazma abszorpciós együttható esetén lehet megoldani. Összegezve, amikor a plazmának 

többtöltésű ionjai vannak, a fékezési sugárzás abszorpciója melett fotoelektromos abszorpció is 

előfordulhat.  

A plazma teljes abszorpciós együtthatójának alá kényszerített újra kibocsájtás formája:  

 

               (4.1) 

 

 Ahol  – közepes töltés és sulya az ionnak, p – plazma sűrűsége. Ha a plazma 

hőmérséklete eléggé magas ugy, hogy teljesíti az egyenlőtlenséget kν<<kT, a (4.1) képlet 

leegyszerüsítődik: 

 

     (4.2) 

 

Itt    

Egy teljesen ionizált átlagos hidrogén plazma egyenlő a folyamatos nagysággal és az 

elnyelés együtthatóinak van 

 

      (4.3) 

 



 61 

A számítások azonban az abszorpciós együttható célszerűen képviseletében a teljesítmény 

függvényében a sűrűség és a nyomás. 

Feltételezte, hogy a plazma egy ideákis gáz, amelyre P T, kifejezés (4.3) felveszi ezt a 

formát 

    (4.4) 

Ahol a= const. 

Ugyanebben a többszörösen ionizált plzma térben vagyis a nem teljesen ionizált plazmában, 

azt lehet mondani, hogy az optikai sugárzás abszorpciós együtthatója nem függ a T paramétertől 

(feltételezzük, hogy hν<<kT). Ebben a hőmérséklet - intervallumban az abszorpciós együttható 

csökkenése a T növekedésével kompenzálódik az átlag töltés növekedésável a plazmában, és 

ezért  az optikai sugárzás abszorpciós együtthatója változik a sűrűséggel.  

 

     (4.5) 

A (4.3) képletből következik, hogy a plazma sűrűségének növekedésével, a párolgás miatt a 

céltárgy anyaga növekedést okoz az optikai sűrűségben és ezt követően növeli a felszívódás 

mértékét a lézersugárzás által a plazmában. Ez a folyamat a plazma felmelegedéséhez vezet. A 

hőmérséklet növekedése a plazmában, az abszorpciós együttható értékének csökkenéséhez vezet. 

Így az elpárolgott anyag optikai vastagsága hajlamos felvenni egy állandó értékret, megtörténik a 

saját konzisztencia párolgás és a plazma felmelegedése. 

A számítások azt mutatják, hogy ebben a párolgási üzemmódban a plazma optikai sűrűsége 

0,28. A rendszer gazdinamikáját leíró egyenletek a folyamat párolgása kondenzált anyagok és 

fűtési gőz lézer sugárzás egy egyszerü egydimenziós feladat a következő formában: 

 

              (4.6) 

 

 

 

    

Ahol e – a belő energia 
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A (4.4) esetében az abszorpciós együttható, a sűrűség, a nyomás és a stacionáris sugárzás 

q(t) =q0  függvénznek létezik megoldása ami a (4.6) rendszernek megfelel az ön-konzisztens 

rendszer. A gázdinamikai értékek az elpárologtatott és a kondenzálódott anyag peremén: 

 

 

 

 

 

 

       (4.7) 

   

Itt a , a , – gram-atomos tömeg. R0 - univerzális 

gázállandó. M(t) – anyagtömeg, ami elpárolog a test felületétől. Az  – const értéke egyenlő a 

lézer sugárzásával . 

Ahogy az látható a (4.7)-ből, a kondenzált anyagok paraméterei nem függnek az önálló 

fütési mód párolgásától. A ön-konzisztens üzemmód nem lehet stacionáris. Ha a  lézer 

fókuszálási folt mérete kicsi, vagy kellően hosszú az energiaellátás időtartama,mellékhatások 

kezdenek létrejönni, a  feladat  kétdimenziós vagy háromdimenziós térben tanulmányozható. A 

mozgás szférikus jellege egy idő mulva beáll: 

 

    (4.8) 

   

Ahol d – a folt fókuszának átmérője. 

A (4.7) csak bizonyos esetekben alkalmazható τ<t1. Amikor  q = 109  W/ cm2 és d = 0,1 cm. 

Rradiálisan - szimmetrikus szférikus test besugárzása esetén a gőz mozgás esetén csökken a 

sűrűsége, mint a sík mozgás növeli az átláthatóságot a perifériás rétegekben. 

Ha a sugárzás fokuszfoltja egyenlő r0, akkor a lézer sugárzás elnyelődése zömmel a (r –r0) ≤ 

r0 távolságon történik. Az optikai zóna vastagsága állandó marad. Ennek eredményeképpen 

lehetséges stacionárius üzemmódú melegített gőz mozgás. A mozgás ön-konzisztens lesz. Ha a 

adiabatikus index,  és a felmelegítési folyamatban változatlan marad. A plazma 
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átlagos paramétereinek értékeléshez  esetben (a forró mag térfogata alapján,), az adottak 

a képletek: 

 

 

 

 

            (4.9) 

 

Ilyen megfigyelt felmelegített mechanizmus esetén, az anyagok gazdinamikus értékei nem 

függnek a céltárgyak individuális tulajdonságaitól. A plazma mag hőmérsékletének kísérleti 

adatai neodym lézernél meglehet közelíteni ezt a képletet: 

 

 

                        (4.10) 

 

A mag hőmérséklete gyengén függ a kiválasztott test lézer impulzus intenzitásától 

( ) és a töltés számától. 

A megközelítés különböző lézer intenzitás tartományoknál, amely különböző mértékű 

függőség T = (q). Ha a lézerfluxus sűrűsége a  tartományban 

van, akkor lehetséges az ön-konzisztens üzemmód a részlegesen ionizált plazmában. Ez 

összességében hasonló egy egy dimenziós terjedéshez teljesen ionizált plazmában. A modell 

felépül az abszorpciós együttható (4.2) formájában. Feltételezzük, hogy a plazmában, az alatt az 

idő alatt amig alatt hat a lézer, van ideje beálni az ionizációs egyensúlynak. Magas 

hőmérsékleten esetén, létezik egy egyszerű módja annak, hogy meg lehesen állapítani az 

egyensólyi ionizáció fokát. 

Ebben a módszerben az ionizációs potenciál Iz és az ionok száma Nz tekinthetőek a z szám 

folytonos függvényének. Az I(z) függvény grafikai felépítése az a diszkrét pontokból összekötött 

folytonos görbe: 

 

     (4.11) 

Ahol  z – a plazma közép töltése,  ε– const a 0,5 – 1,0 tartományban. 
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Az átlagos ionizációs potenciál behelyettesítésítésekor (4.11) formában a képlet ezt az alakot 

veszi fel: 

     (4.12) 

Itt  A  

 

A céltárgyra eső lézer sugárzás megaható ilyen formában: 

 

    (4.13) 

 

 ismert értékek. Az egyhőmérsékletes egyenletek gáz dinamikus megoldása a  (4.12) 

figyelembevételével, a lézer plazma paramétereinek maximális értékeit adja meg: 

 

 

 

 

 

   

 (4.14) 

 

 

 

 

 

,   (4.15) 
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4.1. táblázat. 

A b és  elemek értékei: 

 
 

b  
 

b 

Al 0,52 0,20 Cd 0,76 0,24 

Cu 0,68 0,23 Au 0,85 0,26 

Fe 0,69 0,23 Pt 0,85 0,26 

Ag 0,72 0,24 W 0,91 0,27 

 

 értéke. Jelentéktelen hiba nélkül lehet feltételezni, hogy  állandó és 

aránya 5 . Kvazistacionárius sugárzás esetén (  a képlet hasonló (4.14)-hez neodym 

lézerrel besugárzott aluminium esetén.  

 

 

 

4.2. táblázat. 

Az aluminium plazma jellemzői. 

Paraméterek 

A plazma  terjedése 

Teljes 

ionizáció 

(4.7) 

Többszörös 

ionizáció, 

(4.17) 

Többszörös 

ionizáció, 

(4.16) 

Számítási 

rendszer 

e  - 7,7*  5,2*  10,2*  

P, Bar 714 983 1197 1142 

T, eV 46 14,6 20 16,6 

M, g/  1,3*  4*  2,8*  9,8*  

, g/  2,3*  1,9*  5,3*  5*  
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  (4.16) 

 

A (4.7) képlettől eltérően a teljesen ionizált plazma egyenletei (4.15), (4.16) tükrözik a a 

plazma paramétereinek függését az a testek individuális tulajdonságaitól az  paraméteren 

keresztül. 
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5. FEJEZET 

 A LÉZER PLAZMA TERJEDÉSI DINAMIKÁJA 

 

A lézer sugár által felmelegített céltárgy anyagának magas a hőmérséklete, és nagy a 

terjedési sebessége. Ha a céltárgy valamilyen gázban van elhelyezve, a gázban egy visszaható 

hullámot a robbanás forrásától nem nagy távolságra érdemes tanulmányozni, vagyis ott ahol a 

hullámnak nagy az intenzitása. Ezel egyűt a távolságnak nagyobbnak kell lennie a forrás 

méreténél. A hullám mozgását felirhatjuk:  

 

             (5.1) 

ρ0– az atmoszféra sűrűsége, E –a lézersugárzás energiája (az egész sugárzás a plazma 

felmelegítésére szolgál). A gigantikus lézer impulzus esetében ez a feltevés közelit az 

igazsághoz, mivel az energiaveszteség értéke hővezetésre és visszaverődésre elhanyagolható . 

ξ0=1,05.   A visszaható hullám sebessége: 

 

     (5.2) 

 

A gáz paramétereit meg lehet adni így : 

 

;  ;      (5.3) 

Jelöljük   „0”  indexel, azokat  az értékeket, amelyek a nem gerjesztett gázt jellemzik,  

„1” .  – a hullam értékeit,   „2” – a hullám után,  „3”- az értékek melyekre a hullám nincs 

kihatással. γ - a gáz adiabatikus mutatója,  γ’– a céltárgy adiabatikus mutatója. 

A két gáz határán a nyomás ésa sebesség folyamatos:  

 

P2 = P1 =P  ;                   U2 = U1  =U    (5.4) 

Abból a feltételből kifolyóan , hogy a gáz sebessége és a céltárgy anyagának terjedési 

sebessége egyforma kapcsolatot lehet teremteni a kezdeti nyomás  P3 és a visszaható hullám 

nyomása között: 
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    (5.5) 

C – a hangsebesség.  A C2 és a C3 összeköthető mint 

      (5.6) 

     (5.7)  

A C3 értékét kiszámolhatjuk mint  

 

      (5.8) 

R0– a gázállandó. 

       (5.9) 

A visszaható hullám intenzitását nagy mértékben meghatározza az U1. 

A visszaható hullám maximális ρ0 / ρ3 teljesitményét minimális az összes többi érték 

állandó. 

 

   (5.10) 

Kisérletek alapján kiszámitották, hogy a visszaható hullám maximális intenzitása  

P0= 133 Pa nyomásnál érhető el. A legnagyobb hőmérsékletek az egyatomos gázban érhetők 

el.  A gáz paraméterek eloszlása a visszaható hullám frontja után  ґ távolságra a robbanás 

központjától ( ґ<R) felirhatóak: 

 r → 0     (5.11) 

 r → 0      (5.12) 

Erős robbanás esetén a gáz sűrűsége hirtelen csökken a visszaható hullám frontjától a 

központjáig. A gáz tömege ami elejinte egy R sugaru szférát töltött ki teljesen, most egy vékony 

rétegben helyezkedik el a front felületén. A hőmérséklet nő a fronttól a központig. Ami a pára 

mozgását illeti, a nyomását és a sűrűségét, amikor még nem jelentősen hat rá a külső gáz, le lehet 

irni mint : 
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      (5.13) 

      (5.14) 

R – koordinata,  A – entropia  állandó;  

γ=4/3,  ρ = 6,6ρ;   ρ – a sűrűség középértéke. 

A reális gázoknál különböző a fajlagos hőmennyisségük (disszociációs és ionizációs  

folyamatok miatt).  

Levegő esetében 10000-250000 K hőmérsékletnél és ( 10-10-3) ρn sűrűségnél  

(ρn – a levegő sűrűsége normális feltételeknél) a belső energia: 

 ( eV/molekula) 

      (5.15) 

Vagy  

     (5.16) 

 

Számoljuk ki az elpárolgott anyag néhany paraméterét. Tegyük fel, hogy a céltargy 

anyagának hőmérséklete a visszaható hullám frontja mögött és a frontján egyforma. A lézer 

plazma kűlső rétegeinek a hőmérséklete magasabb mint a belső rétegeké. A hideg gázokkal, 

amelyek körülveszik a céltárgyak legintenzivebben a külső réteg lép kölcsönhatásba és ezáltal 

lehül. Az energiaveszteség  kifejezhető  

 

      (5.17) 

, – az atom és a molekula tömege. 

-az atomok hőmérséklete, T – a gáz hőmérséklete. 

Ha a céltárgyat körbevevő gáz nyomása 133- 267 Pa, akkor a plazma elektron 

koncentrációja  = - .  

A magas koncentráció biztositja az elektron és ionok gyakori ütközését. 

Az ütközéseknek köszönhetően a gerjesztett atomok potenciális energiája hőenergiává 

alakul átt, csökkennek a hőmérsékleti gradiensek és lassuk a plazma lehülési folyamata. 

A lézer plazma a lézer sugárzás hatására a vas minta felületén alakul ki. 
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A lézer-impulzus energiája 0,3 J,   a teljesitménye 1×109 W/cm2. 

A plazma paraméterei a következőek : 

ρ =5,3×10-4 g/cm3,  P =1200 bar, T =20 eV. 

A lézeres párologtatás termékei a levegőbe terjednek. A vas és a levegő számára  γ= 1,3. 

P<<133 Pa nyomásnál, a visszaható hullám a céltargytól jelentős távolságra jön létre. A 

céltárgyhoz közel, ilyen nyomás értékeknél, nem lehet kiszámolni a plazma hőmérsékletét a 

visszaható hullám intenzitása alapján. A vas pára leglassubb lehülése P~133 Pa  nyomásnál 

figyelhető meg, a pára 30 mm távolságnál kezd kondenzálódni. 

A levegő nyomásának növelésével a pára gyorsabban kezd el lehülni és P=1x105Pa 

nyomásnál ugyan olyan sebességgel hül a vas pára mint a vákumba valo adiabatikus 

terjedésekor. 

A lézer plazma terjedésének dinamikája megengedi a következtetések levonására 

céltárgy sugárzási spektrumának feltételeinek optimizálójáról. A feltételek akkor optimálisak, ha 

a spektrális sugárzás eléggé intenzív és a háttérsugárzás  minimális. A lézer plazma  terjedésekor 

gáz atmoszférába, a lézersugár hatása után, a legfőbb forrása a spektrum sugárzásnak a  

visszaható hullám frontjának a sugárzása itt magas hőmérsékleteken intenziven mennek végbe a 

gáz ionizációs folyamatai: Ha a céltárgyat levegő veszi körül az ionizációs folyamatok  (10-

12)x1000K  hőmérsékleten leállhatnak. Viszont a céltárgy anyaga teljesen ionizált lessz, mivel 

az ionizáció potenciája jelentősen alacsonyabb a levegő  ionizációs potenciájatól.  Vagyis az 

elpárolgott anyag spektrumának optimális megfigyelési feltételei (1-12)x1000K  

hőmérsékleteknél érhető el. 
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6. FEJEZET  

A LÉZER  ABLÁCIÓ  ELMÉLETE 

 

A lézer abláció számos nemzetközi tudományos konferencia témája. A tudományos 

irodalomban az abláció fogalma fizikai és kémiai folyamatok összességét jelenti, melyeknek 

eredményeképpen az anyag egy része elhagyja a szilárd test felületét valamilyen hatásnak 

köszönhetően.  

A lézeres abláció fogalmát úgy értelmezik, mint bármilyen lézerrel stimulált folyamatot, 

melynek végeredményeképpen részecskék hagyják el a felületet.  

 A legtöbb kísérletben a lézeres abláció alatt értjük a szilárd test roncsolódását, ami 

hasonló a párolgáshoz vagy szublimációhoz. A lézeres ablációnak három fő jellemzője van:  

1.) az abláció közvetlen kapcsolatban van a lézer felületben elnyelődött energiájával 

2.) az abláció végbemehet vákuumban vagy más közegben is 

3.) a lézeres abláció eredménye az, hogy pára – gáz alapú felhő formálódik az abláció 

termékeiből 

Az ablációhoz nem tartoznak az olyan folyamatok, mint a test mechanikai roncsolódása a 

hullám hatására, amit maga a lézer okoz a gázban vagy a folyadékban, vagy a kémiai lézerrel 

stimulált folyamatok ( angolul „laser induced chemical etching”). 
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6.1. A termo – modell 

 

A lézer abláció tanulmányozása elsősorban az abszorbáló felületek tanulmányozásáról 

szólt, amire állandó hatású lézerrel vagy milisekundum impulzust generáló lézerrel hatottak. 

Az első kísérletek alapján a 60 – as években fogalmazódott a termo – modell. 

A technika gyors fejlődésének köszönhetően már a 80 – as években a kísérleteknél 

nanosecundum impulzusú lézereket használtak. Az utóbbi években a tudósok nagy figyelmet 

fordítanak az ultrarövid impulzusú lézerek használatára, olyanokra melyek a piko és 

femtosecundumú diapozonban dolgoznak.  

A kondenzált közegek párolgásának kinetikáját le lehet írni a következő képlettel: 

                                        (6.1) 

A lézer impulzus hatására a hőmérséklet T és az abláció sebessége V idővel változnak 

 

,                       (6.2) 

A hő folyamatnak egy egyenes felel meg. A T(t) és V(t) megállapítása nehézségekbe 

ütközik. A réteg vastagságát, ami elhagyja egy impulzus alatt a felületet, meg lehet határozni, 

mint: 

h=h(Ф), h=                 Ф=          (6.3) 

 

ahol az Ф – a sugárzás dózisa, I(t) – a lézersugárzás intenzitás. 

A h=h(Ф) függvény viselkedését egyszerű analizálni, meg kell vizsgálni három szakaszt 

(Ф< Фth), (Ф~ Фth) és (2,5 Фth< Ф<5 Фth). 

A felület hőmérséklete valamilyen tmax időben éri el a maximális értéket, ezért 

 

T=Tmax - T’’(tmax)(t – tmax)
2        (6.4) 

 

A réteg vastagságát, ami egy inpulzus alatt elhagyja a felületet, felírhatjuk így: 

 

h=Aexp ,            A          (6.5) 

 

A legtöbb kísérletben a sugárzás dózisa Ф=I0 τ1 változhat a sugárzás intenzitása miatt. 
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h=Aexp              (6.6) 

 

Amennyiben Ф> Фth rövid lézer impulzusok esetén és magas sugárzási abszorpciós 

együttható esetén megfigyelhető egy átmeneti lineáris függvény az elpárolgott réteg vastagsága 

és a sugárzás dózisa között. 

 

h= (Ф - Фth),                             (6.7) 

R – visszaverődési együttható, L – a párolgási hő a szilárd test egységnyi térfogatában 

Nagymértékű lézer sugárzás esetén (2,5 Фth< Ф<5 Фth) az abláció folyamatára nagy 

hatással van a h az elpárolgott részecskék mozgását gátolja, az abláció termékeként kialakult 

pára – gáz felhő. A felhőben elnyelődött sugárzás eredményeképpen a szilárd test felületére a 

lézer sugárzásának csak egy része jut el  

 

Фa= Фexp(- gh)                                  (6.8) 

 

αg – a párában elnyelődött sugárzás effektív együtthatója 

 

Ф=Bexp( gh)ln-1                   (6.9) 

Nagyobb dózisok esetén helytálló a következő képlet: 

 

h= ,                  =         (6.10) 
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6.2. A lézeres abláció dinamikája 

 

Mivel a lézer abláció hőmérsékletét megmérni nem egyszerű, ezért próbálkozhatunk a 

kiszámításával. A legegyszerűbb módszer a lézer abláció hőmérsékletének kiszámítására az úgy 

nevezett momentumok módszere. A módszer segítségével egyszerűen számításba vehetők az 

optikai és hőtani hatások, melyeket a párában sugárzás abszorpciója idéz elő. 

Tanulmányozzuk a nemstacionáris lézer ablációt, a mozgása a Z tengelyen valósul meg 

V=V(t) sebességgel, ami gyorsan változik. Felírjuk a hővezetés egyenletét: 

 

                           (6.11) 

 

H(T)=                                          (6.12) 

 

H(T) – entalpia, c(T) – fajlagos hő, (T) – a hővezetés együtthatója,  - kezdeti 

hőmérséklet,  - a szilárd test sűrűsége. 

Az abszorbált lézersugár intenzitásának energiaeloszlása a szilárd testen belül: 

 

,                       (6.13) 

 

 – abszorpciós együttható, IS – az abszorbált lézer sugár intenzitása 

 Az intenzitás az abláció frontjánál IS függ a lézer impulzusának időbeni formájától 

I = I(t), a felület hőmérsékletétől TS = T(z = 0, t) és az elpárolgott réteg vastagságától. 

 

h(t) =              (6.14) 

IS = I(t)A(TS)exp(- gh),    (6.15) 

 

ahol A(TS) = 1 – R(TS) – elnyelő képesség 

Minden optikai és termofizikai paraméter lehet a hőmérséklet függvénye. 

A hővezetés egyenletét ki lehet bővíteni a kezdeti és peremfeltételekkel. 

 

                     (6.16) 
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 =                                   (6.17) 

 

A másodikc peremfeltétel  és a kezdeti feltétel . 

Ha figyelembe vesszuk: 

 

                          (6.18) 

 

 - a hőmérsékletvezetés együtthatója,  – sűrűségváltozás, amit a 

szilárd test hőtágulása vált ki. 

A peremfeltétel pontos megoldása átalakítja egyenlőséggé. Ha figyelembe vesszük, 

hogy H=Hp(z,t) ki lehet alakítani egy függvényt. 

 

                      (6.19) 

 

A próbafüggvényt fel lehet használni, mint megközelítő megoldást, ha az úgy van 

kiválasztva, hogy az integrálok helytállóak legyenek. 

 

,    (6.20) 

    (6.21) 

A leírt képletnek megfelelően be lehet vezetni az entalpia eloszlásának momentumait. 

 

    (6.22) 

 

A hővezetés egyenletét megszorozzuk zn(n=0,1)-re és integráljuk figyelembe véve a 

peremfeltételeket kapunk egy egyenletrendszert: 

 

         (6.23) 
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Amennyiben 

M0= (l + α-1) Hs
  – (α-1 l Js) / χs 

(6.24) 

M1= (l2 + α-1l + α-2) Hs
  – (l+ α-1 ) (α-1 l Js) / χs 

 

 

Az egyenletrendszert, amit felírhatunk a felület hőmérséklete és a melegítés mélységére 

ki kell bővjteni az egyenlettel, amelyik leírja az ablációnak kitett réteg vastagságát 

 

dh/dt=v =v0exp (- Ta/Ts)                                            (6.25) 

 

Tehát három diferenciális egyenlet rendszerét kapjuk a Ts (t), l (t), h (t) függvények 

esetére. 
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7. FEJEZET 

REKONBINÁCIÓS FOLYAMATOK A LÉZER PLAZMÁBAN 

 

A plazma terjedésének következtében a hőmérséklete és sűrűsége csökken, 

elkezdődnek a rekonbinációs folyamatok. A legtöbb tudományos munka, ami a lézerplazmában 

való terjedésnek van szentelve. 

  Tanulmanyozzuk a következő rekonbinációs folyamatok sebességet: 

- Fotorekombináció  Г1 

- Háromrészecskés rekombináció Г2 

 

Г1=  2.7 ×10 -13 z2 T -3/4 Ne     (7.1) 

 

 Г2=  8.75 ×10 -27 z3 T -9/2 Ne     (7.2) 

 A töltésváltozás sebessége a háromrészecskés rekombináció esetén 1-2. 

Nagyobb mint a fotorekombinációé. Kissebb elektronsűrűség és hőmérsékletek esetén, 

a külömbségek  sebességek között növekednek. A plazmában ami ~ 109 W/cm2 lézersugárzás 

intenzitásából jött létre, az elsődleges folyamat a háromrészecskés rekombináció. A 

fotorekombináció csak lényegesen magasabb hőmérsékleteknél (100-1000 eV) lessz domináns. 

A plazma terjedésekor, a részecskék hőmérséklete csökken, méghozzá, úgy, hogy az 

elektronok hőmérséklete lasabban, mint az ionoké. Ezt az magyarázza, hogy a rekonbináció 

folyamata alatt, az ionizáció energiája előszőr az elektron gáznak adódik át, majd átadódik az 

ionoknak és végül átalakul az irányitott mozgás energiájává. 

Bizonyos z töltésü ionok keletkezése függ a plazma kezdeti méretei R0 és a 

rekombinációs hosszat jellemző l(2) hányadosától  

 

      (7.3) 

      (7.4) 

 

τ(z) – a z töltésű ion, háromrészecskés rekombinációjának ideje. 

R0≤l(z) esetében nagymennyiségű z- töltésű ion terjedés figyelhető meg. A gázfelhő 

terjedés kezdetén, a plazma közepe felé elindul egy „kisebb nyomású hullám”. Mivel a plazma 
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kezdeti méretei nem nagyok ez a hullám felveszi a plazma terfogatát, mielött jelentős ionizáció 

megy végbe. 

Az ionok rekombinációja jelentős hőkibocsátással jár. 

A hullám frontja mögött a plazma közepe felé rekombinációs hullám mozog, a 

sebessége kisebb mint az előző hullámnak. A rekombinációs  hullám frontján hőkibocsátas megy 

végbe, ami a z töltésű ionok rekombinaciójához vezet. A rekombinációs hőkibocsátas miatt a 

plazmaterjedési sebessége az adiabatikus terjedés 2-3 szorosára nő. 

Teljesen más a helyzet, amennyiben a plazmának nagyok a méretei. R0>>l(2) esetén a 

„kissebb nyomású hullám” sebessége, jelentősen nagyobb, mint a nagyobb töltésű ionok 

rekombinációs idői. A rekombinációs hullám a plazma nagy sűrűségű részeire terjed. 

A   z>1 töltésű ionok zöme rekombinál mielött megbomlik az ionizációs egyensúly. A 

plazma felhő perifériáján jelen vannak a rekombinációs folyamatok. A lézer plazma  belső 

részeiben az ionizáltság foka sokkal kisebb, mint a perifériás, ami a vákummal szomszédos. 

A kisérletek azt mutatják, hogy a lézer plazmának létezik olyan kezdeti mérete ami 

optimális az ion képződéshez. A lézer plazma létrejöttének stádiumában a maximális 

hőmérséklet a lézersugár fókuszálási pontjának átmérőjétől függ. Ahoz, hogy létrejöjjön egy 

olyan plazma melyben az ionok töltése z , az kell, hogy a létezésének  az ideje nagyobb legyen, 

mint a rekombinácós idő τi(z).  

Vagyis (z)ν=L(z), az  

L(z) – effektiv ionizáció. 

Ahoz hogy a legnagyobb számú iont kapjuk 

 

   (7.5) 

 

 Az ionok maximális mennyisége az aluminiumban q=1×109 W/cm2 teljesitmény 

sűrűségnél érhető el, ha R0=3mm. A lézer plazma kezdeti méreteit meghatározzák a céltárgy 

melegitése és a különböző relaxációs folyamatok sebessége. 

A poliatomos céltárgy esetében nem figyelhető meg jelentős függőség az összetevők és 

az ionok száma között. A rekombináció feltételei nem függenek az ionok mennyiségétől.  

Az ionok rekombinációja, akkor is végbemegy, ha a lézerplazma gáz közegébe terjed 

viszont a folyamat sebessége a szétterjedő anyag és a gáz kölcsönhatásaitól függ. Alacsony 

nyomás esetén, a relakszációs folyamatok, köztük a rekombinációs is lassú lefolyásúak. 

Nézzük, hogy mennek végbe a három részecskéses rekombinációs folyamatok. Az elektron 

„elfogásának” valószinüsége háromrészecskés rekombináció esetén gyorsan növekszik a pályák 
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sugarainak növekvésével és a szint kötési energiájának csökkenésével, az elektronok általában a 

felsőszinteken ragadnak meg. A legvalószinübbek az átmenetek a közeli szomszédos állapotba. Ha a 

távolság a szomszédos szintek között ΔE kisebb, mint az elektronok energiájá kT, akkor az átmenetek 

gerjesztéssel és dezaktivációjával egyenértéküek. Ebből az következik, hogy ebben a szint tartományban 

az ionok energiája minden űtközésnél csak kis mértékben változik, a kötött elektron difundál az ion 

energiaszintjén. 

Alacsonyabb szint tartományokban, ahol ΔE>kTe és a szint energiája  E n >kTe  n  

kvantum számmal, az átmenetek valószinüségeknek hányadósa megbomlik. 
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FIZIKAI MAGYARÁZÓ SZÓTÁR 

 

Abláció -  a test valamely részének eltávolítása, leválása. 

Adszorbensek olyan anyagok, amelyeknek a felülete alkalmas arra, hogy egy másik anyag 

fizikai kölcsönhatásokat vagy kémiai kötéseket alakítson ki: minél gyengébb a kölcsönhatás, 

annál nagyobb a jelentősége annak, hogy az anyag fajlagos felülete megfelelően nagy legyen. 

Mivel a kolloidok rendelkeznek a legnagyobb fajlagos felülettel, ezért a leggyakrabban használt 

adszorbensek (és a természetben legtöbbször előfordulók is) kolloidok. 

Adszorpció (elnyelődés) - gáz, gőz vagy folyadékok megkötődése egy szilárd felületen. Az 

adszorpciónak jelentős szerepe van gázok, illetve folyadékok tisztításánál. Ez esetben egy 

adszorbens segítségével, amely egy szilárd porózus anyag (pl. aktív szén) megkötik a kívánt 

szennyeződéseket. 

Aggregáció  - a kolloid rendszert felépítő ionok, atomok, molekulák halmozódásával járó 

folyamat. 

 

Emulziok – diszperz rendszerek azon típusai, amelyekben a diszpergált rész es a diszperziós 

közeg egyaránt folyékony halmazállapotú. Az emulziot két egymással nem vagy csak korlátozott 

mértékben elegyedő folyadék alkotja. Ezek egyike valamilyen lipofil tulajdonságú ásványi vagy 

növényi olaj, a masik általaban víz vagy más hidrofil jellegü folyadék. 

 

Érzékelő vagy szenzor - olyan elem, amely egy mérendő tulajdonságtól függő jelet szolgáltat. A 

mérendő tulajdonság és a jel egyaránt lehet fizikai, kémiai, biológiai stb. jellegű. Fontos, hogy a 

mérendő tulajdonság, és az érzékelő által szolgáltatott jel egymásnak kölcsönösen egyértelmű 

függvényei legyenek. 

 

Az érzékelő ismérvei: 

 A mérendő tulajdonság megváltozására a lehető legnagyobb mértékben érzékeny. 

 Minden mással szemben minél kevésbé érzékeny. 

 Nem befolyásolja a mérendő tulajdonságot. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C5%91z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Folyad%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A1rd_halmaz%C3%A1llapot
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Akt%C3%ADv_sz%C3%A9n&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tulajdons%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jel
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fizika
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9mia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gia
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Fullerének - az elemi szén mesterséges módosulatai. A fullerének meghatározott, páros számú 

(60, 72, 84 stb.) szénatomból álló „szénmolekulák”. A leggyakoribb fullerénmolekula hatvan 

szénatomot tartalmaz. A fullerénekben minden szénatom három másik szénatomhoz 

kapcsolódik. Egyhez kettős, kettőhöz egyes kötéssel, így csak páros számú atomokból felépülő 

kalitkák képződhetnek, és az ötszögek száma mindig 12.  A fullerének molekuláit kizárólag öt- 

és hattagú gyűrűk építik fel. Különösen stabilisak azok a szerkezetek, melyekben minden 

ötszöget hatszögek vesznek körül. 

Impulzuslézeres elgőzölögtetés ( Pulsed Laser Deposition, PLD ) - vékonyrétegek 

előállításának egyik módja ahol a lézer hőhatásának eredményeként szilárd vagy olvadék 

halmazállapotú céltárgy ablációja révén vékonyrétegeket lehet felvinni egy hordozóra.  

 

Katódporlasztás - vékonyrétegek előállítására szolgáló eljárás. Alapja egy ritkított térben, két 

elektróda között létrehozott önfenntartó villamos kisülés, plazma létrehozása, ahol az elektronok 

felgyorsulnak és ütköznek a többnyire nemesgáz atomokkal, amelyekről további elektronokat 

szakítanak le. Az így keletkezett pozitív ionok az erőtér gyorsításának hatására a katódba 

csapódnak és amennyiben energiájuk nagyobb a kötési energiánál, atomokat löknek ki onnan. Az 

így kilökött atomok a katód alatt elhelyezkedő anódon lévő hordozóra csapódnak. A folyamat 

feltétele a plazma létrejötte 

 

Lézer (laser) elnevezés “Lightl Amplification by Stimulated Emission of Radiation"(fény-

erősítés sugárzás gerjesztett emisszóval) angol  kifejezés kezdőbetüiből keletkezett. A lézerekben 

egy gerjesztett metastabil állapotból alacsonyabb allapotba történő  indukált átmenettel 

nagyintenzítású, koherens fénynyalábot  lehet előállitani. „Pumpálással" idézik elő a két állapot 

inverz populációját, így érik el, hogy az indukált átmenet a gerjesztett magasabb állapotból az 

alacsonyabb állapotba gyakoribb lesz, mint az alacsonyabb állapot fotonabszorpciója. 

 

Nanorészecskék –– kicsiny méretű, környezetüktől jól elkülönülő objektumok, azok az 

anyagok, amelyek mérete legalább két dimenzióban az 1 és 100 nm közötti tartományba esik. 

 

Nanocsövek – olyan, igen apró, nano méretű, belül üres, henger alakú anyagszerkezetek, melyek 

falát azonos, vagy különböző, egymással kovalens kötéssel összekapcsolódó atomok alkotják. 

Néhány nanométeres belső átmérőjükhöz képest hosszuk több tíz- vagy százezerszer is nagyobb 

lehet. Előállítottak már szén, bór-nitrid, szilícium-dioxid, titán-dioxid, réz(II)-oxid, cink-oxid 

nanocsöveket is. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Plazma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesg%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6t%C3%A9si_energia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nano
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nanoszerkezetek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kovalens_k%C3%B6t%C3%A9s
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Prekurzor - olyan vegyület, mely egy másik vegyületet előállító reakcióban vesz részt. 

 

Szuszpenzió - olyan elegy, amelynek alkotóelemei nem szolvatálnak, azok között nem lép fel 

oldódás. Leginkább folyadékban lebegő szilárd szemcsék elegyét nevezzük szuszpenziónak. 

Bizonyos idő elteltével a nehezebb alkotóelemek leülepednek az edény aljára (gravitációs 

elválasztás; ülepítés). Rendszerint 500 nanométernél nagyobb részecskék csoportja elosztva egy 

folyadékban; megfelelő szemléltető például a homok és a víz. A nem elegyedő folyadékokból 

létrejött keverék az emulzió (például az olaj és a víz keveréke). 

 

Szublimáció - olyan halmazállapot-változás (fázisátalakulás), amelynél a szilárd halmazállapotú 

anyag átmegy gőzállapotba melegítés hatására anélkül, hogy közben folyékony állapotot venne 

fel. Energia (hő) kellett a folyamat végbemenéséhez, ezért endoterm reakcióról beszélhetünk. 

Ellentétét, a légnemű anyag megszilárdulását (kondenzációját) kristályosításnak, 

deszublimációnak (angolul depozíciónak) nevezzük. Ennél a folyamatnál viszont ő adta le az 

energiát (hőt) a környezetének, ekkor már exoterm reakcióról beszélünk. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vegy%C3%BClet
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9miai_reakci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szolvat%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nanom%C3%A9ter
http://hu.wikipedia.org/wiki/Folyad%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Homok
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Emulzi%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gliceridek&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Endoterm_reakci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Exoterm_reakci%C3%B3
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PREFIXUMOK  

 

A SI rendszerben az alapegységek többszöröseit és törtrészeit  prefixumokkal jelöljük 

 

Előtag Jele Nagysága 

Exa E 1018 

Peta P 1015 

Tera T 1012 

Giga G 109 

Mega M 106 

Kilo k 103 

Hekto h 102 

Deka da 101 

Deci d 10-1 

Centi c 10-2 

Milli m 10-3 

Mikro µ 10-6 

Nano n 10-9 

Piko p 10-12 

Femto f 10-15 

Atto a 10-18 
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ANGOL – MAGYAR–UKRÁN MÜSZAKI SZÓTÁR 

A 

abaxial                                                    tengelyenkívűli                                              позаосьовий 

abberation                                               eltérés, torzítás                             аберація, спотворення 

abrazer                                                      csiszolóanyag                                абразивний матеріал 

absorber                                                  elnyelő, felszivò                                            поглинювач 

accuracy                                                       pontosság                                                        точність 

acid                                                                    sav                                                              кислота 

aeolotropy                                                   anizotròpia                                                  анізотропія 

airfast                                                   lėgmentes, légzáró                                          герметичний 

alignment                                                  kiegyenesités                                             випрямлення 

alkalascence                                                lúgosság                                                          лужність 

ammonia                                                      ammònia                                                               аміак 

analyzer                                                elemző, mérő készülék                  вимірювальнтй прилад 

anti -cathode                                                antikatód                                                        антиктод 

aperture                                                     nyílás, rés                                                             щілина 

apparatus                                 készülék, berendezés, szerkezet                               апарат, прилад 

application                                   alkalmazás, felhasználás               використання, застосування 

attachment                           hozzáerősítés, összefűzés, bekötés                                    приєднання 

 

B 

ballaszt                                                       terhelés, nehezék                                   навантаження 

bar                                                           rúd, pálca, súlyzó, sáv                                       стержень 

barrier                                                           gát, akadály                                                       бар'єр 

bary  cenrtre                                                   súlypont                                                     центр мас 

beta- decay                                                  béta-bomlás                                               бета-розпад 

beta-derivative                                          béta-származék                                               бета-вихід 

beta-emission (beta-radiation)                     béta-sugárzás                           бета-випромінювання 

beta-emitting                                                béta-sugárzó                                бета-випромінювач 

beta-particle                                                   béta-részecske                                     бета-частинка 

beta-rays                                                         béta sugarak                                         бета-промені 

biochemistry                                                  biokémia                                                        біохімія 

bivalent                                                     két vegyértékű                                            двозарядний
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C 

 

cable                                                         kábel, többerű vezeték                                           кабель 

cancel                                                    közömbösít , semlegesít                                  скасовувати 

capacitor                                                       kondenzátor                                             конденсатор 

cathode                                                                 katód                                                            катод 

cavity                                                           üreg, bemélyedés                                        порожнина 

cell                                                                 cella, foglalat                                                   ячейка 

cellular                                                         üreges, pórusos                                             пористий 

centrical                                                    centrális, középponti                                   центральний 

centripetal                                                      centripetális                                           доцентровий 

chamber                                                          fülke, kamra                                                    камера 

characteristic                                          jellemző, tulajdonság                               характеристика 

chemical                                                          vegyi, kémiai                                              хімічний 

coaxial                                                                koaksziális                                        коаксіальний 

coefficient                                                          egyuttható                                             коефіцієнт 

coincidence                                                    egybeesés, egyezés                                 співпадіння 

cold-resistent                                                        fagyálló                                       морозостійкий 

combination                                            egyesítés, kombináció            об'єднання, комбінування 

compass                                                             iránytű, tájoló                                              компас 

compatibility                                        összeférhetőség, kompatibilitás                          сумісність 

compensate                                              kiegyensúlyoz, kiegyenlít                                конпенсує 

complementary                                                    kiegészítő                                      доповнюючий 

complete                                                            teljes, tökéletes                      повний, досконалий 

complex                                                                    összetett                                            складний 

component                                                    alkatrész, összetevő                                   компонент 

composition                                                    keverék, összetétel                                          суміш  

crossing                                                      keresztezes, metsződés                                       переріз 

cross-section                                                       keresztmetszet                      поперечний переріз 

curve                                                           ív, hajlat, görbe                                                     крива 

cylinder                                                                   henger                                                   циліндр 
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D 

 

decrement                                             csökkenés,  gyengülés                  спадання, послаблення 

defect                                                               hiányosság                                                     дефект 

definition                                                        meghatározás                                          визначення 

defocus                                                  defókuszál, életlenre állít                         розфокусування 

demagnetization                                             lemágnesezés                               розмагнiчуванняd 

description                                                leìràs, jellegzetessèg                                                 опис 

diagonal                                                           átlós, rézsutos                                        діагональне 

diameter                                                              átmérő                                                       діаметр 

diaphragm                                                    válaszfal,membrán                    діафрагма, мембрана 

dielectric                                                      szigetelőanyag                                            діелектрик 

diffuse                                                            diffúz, szórt                     диффузний , розсіюваний 

digital                                                           digitális, számjegyes               дігітальний,цифровий 

discharge                                                           kisülés                                                           розряд 

donor                                                        elektronfelesleges félvezető                                   донор 

 

 

E 

 

 

electron-deficient                                   elektronhiányos                             з нестачею електрона 

electron-optics                                             elektronoptika                               електронна оптика 

elekrtrospark                                              villamos szikrás                                   елекроіскровий 

electropolar                                                      polarizált                                         поляризований 

error                                                                    hiba                                               помилка, огріх 

 

F  

flip-flop                                                      multivibrátor                                        мультівібратор 

flux-line                                                           erővonal                                              силова лінія 

focussing                                                     fókuszálás                                               фокусування 

forced                                                    erőltetett, kényszerű                 напружений, примусовий 

forevacuum                                                elővákuum                                                   форвакуум 

frequency                                              frekvencia,rezgésszám                                           частота 

friction                                                          súrlódás                                                              тертя 
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G 

 

genesis                                                       eredet, keletkezés                                       виникнення 

governor                                                  szabályozó, vezérmű                                        регулятор 

grounding                                                           földelés                                               заземлення 

group                                                                   csoport                                                         група 

 

H 

 

heater                                                            fűtőszál                                     нитка розжарювання 

hexagon                                                             hatszög                                              шестикутник 

hydrogen                                                          hidrogén                                                      гідроген 

hygrometer                                                      nedvességmérő                                          гігрометр 

 

І 

ice-point                                                        fagyáspont                                      точка замерзання 

ignite                                                                gyujtani                                                 запалювати 

illumination                                                  megvilágítás                                               освітлення 

image                                                                    kép                                                   зображення 

impact                                                             ütés, ütközés                                     удар, зіткнення 

improvement                                              javítás, tökéletesítés        поліпшення, удосконалення 

inactiv                                                           nem működő                                        непрацюючий 

indicator                                                           jelzőműszer                                              індикатор 

inertia                                                                tehetetlenség                                                інерція 

injector                                                                porlasztó                                             впорскувач 

innovation                                                              újítás                                                   інновація 

input                                                                 (gép) bemenet                                   введення, вхід 

insert                                                                   beszúrás                                  вставити, вмикати 

insulation                                                            szigetelés                                                  iзоляція 

integrate                                                        összesít, integrál                                       інтегрувати 

interaction                                                      kölcsönhatás                                               взаємодія 

interface                                                           határfelület                                              інтерфейс 

interval                                                                intervallum                                              інтервал 

ionization                                                             ionizáció                                                іонізація 
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iron                                                                          vas                                                           залізо 

K 

 

kenotron                                                vákuum egyenirányító                                        кенотрон 

kinematics                                             mozgastan, kinematika                                    кінематика 

 

L 

 

lens                                                                   lencse                                                               лінза 

level                                                                    szint                                                             рівень 

licence                                                      engedély, felhatalmazás                                      ліцензія 

life                                                                   élettartam                                                  час життя 

light                                                                  fény, világosság                         світло, освітлення 

light ray                                                                 fénysugár                                    промінь світла 

light sensitive                                                      fényérzékeny                               світлочутливий 

limber                                                            hajlékony, rugalmas                     гнучкий,пружний 

limit                                                                  határ, korlát                                        межа, кордон 

line                                                                  vonal, egyenes                                       лінія, пряма 

liquid                                                                  folyadék                                                       рідина 

luminous                                                       sugárzó, világító                              той що світиться 

 

M 

 

magnifications                                                 nagyítás                                                  збільшення 

magnitude                                                 nagyság, rend                                                   величина 

manual                                                                  kézi                                                           ручний 

maser                                                     molekuláris oszcillátor                                               мазер 

measurements                                                      mérés                                               вимірювання 

mechanism                                                    szerkezet, gép                                               механізм 

medial                                                        középső, átlagos                                               середній 

membrane                                                    hártya, lemez                                               мембрана 

mercury                                                            higany                                                             ртуть 

method                                                               módszer                                                         метод 

microstructure                                        mikro-szövetszerkezet                              мікроструктура 

mixture                                                              keverék                                                          суміш 
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modulator                                                    áramszabályozó                                           модулятор 

moisture                                                              nedvesség                                               вологість 

molecule                                                          molekula                                                    молекула 

monophase                                                          egyfázisú                                           однофазний 

multiplier                                                             sokszorozó                                       помножувач 

 

N 

 

necessary                                                        szükséges                                                необхідний 

negligible                                                   elhanyagolható                                              незначний 

neutralize                                                hatástalanít, semlegesít                                   нейтралізує 

normal                                                             merőleges                                  перпендикулярний 

numerical                                                         számszerű                                                  числовий 

 

O 

 

object                                                                tárgy                                                           предмет 

observation                                                    megfigyelés                                       спостереження 

order                                                            rendszer, sorrend                                             порядок 

ordinary                                                  közönséges, szokásos                                       звичайний 

organic                                                               szerves                                                  органічний 

oscillation                                                    hullámzás, rezgés                                        коливання 

oxide-coated                                                          oxidált                                               окислений 

 

P 

parallel                                                           párhuzamos                                           паралельний 

particle                                                            részecske                                                    частинка 

particular                                                 részletes, különleges                                        особливий 

pattern                                                            minta, modell                                                   зразок 

pause                                                                szünet                                                               пауза 

performance                                             elvégzés, működés                                          виконання 

plot                                                                    vázlat                                            графік, діаграма 

press                                                            sajtó, nyomás                                                          прес 

product                                                               termék                                                       продукт 

property                                                        tulajdonság                                                властивість 
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pyrometer                                                        pirométer                                                    пірометр 

R 

 

radiation                                                         sugárzás                                          випромінювання 

ratio                                                                  arány                                                     відношення 

reaction                                                           reakció                                                           реакція 

reduction                                              kisebbítés, csökkentés                                       зменшення 

resistance                                                     ellenállás                                                                опір 

roll                                                                 görgetni                                                           котити 

rotation                                                            forgás                                                        обертання 

 

S 

 

sample                                                           minta, próba                                                      зразок 

scale                                                                  beosztás                                          шкала, поділки 

scan                                                                 letapogatás                                              сканування 

scatter                                                                  szórás                                                 розпилення 

screen                                                                 árnyekol                                                     екранує 

secondary                                                         másodlagos                                             вторинний 

select                                                                   válogatott                                               вибраний 

semiconductor                                                    félvezető                                       напівпровідник 

semicicle                                                             félperiódus                                             півперіод 

semidiameter                                                         sugár                                                          радіус 

semimanufacture                                            félkész termék                                   напівфабрикат 

sensitivity                                                            érzékenység                                         чутливість 

series -connected                                             sorbakapcsolt                      послідовне включення 

short                                                                        rövid                                                   короткий 

shunt                                                                 sönt, vezeték                                      шунт, провід 

simplex                                                      egyszerű, nem összetett              простий, нескладний 

solenoid                                          mágnestekercs, solenoid              магнітна котушка, соленоід 

space-time                                                             tér-idő                                               простір-час  

spark                                                            szikra, szikrakisülés                іскра, іскровий розряд 

spectral                                                            spektrális, szinképi                             спектральний 

system                                                                     rendszer                                                система 
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T 

 

tandem                                                          soros kapcsolás                      послідовне включення 

telecontrol                                                   távvezérlés                                           телеуправління 

tentative                                                         feltételezett                                            припущений 

terms                                                                    állapot                                                            стан 

tеst                                                                 próba, kísérlet                           проба, дослідження 

tetrode                                                      négyelektródás cső                                                тетрод 

thermistor                                         hőfüggő ellnállás       термістор,температурозалежний опір 

tin                                                                           ón                                                              олово 

transition                                                          átmenet                                                         перехід 

transverse                                                       keresztezés, akadály                               поперечний 

type                                                                       típus                                                                тип 

 

U 

 

ultraviolet                                                     ultraibolya                                              ультрафіолет 

uniform                                                          egyforma                                                   однаковий 

unit                                                                   egység                                            одиниця виміру 

use                                                                 használni                                         використовувати 

useful                                                              hasznos                                                       корисний 

 

V 

 

vacant                                                               szabad                                                     вакантний 

vacuum                                                         légüres tér                                                         вакуум 

validity                                                         érvényesség                                       обгрунтованість 

value                                                                  érték                                                         величина 

vaporator                                                        gőzölögtető                                            випаровувач 

variable                                                             változó                                                        змінний 

variant                                                              változat                                                         варіант 

varistor                                                     változtatható ellenállás                               змінний опір 

vertical                                                           függőleges                                           вертикальний 

vibrate                                                                rezeg                                                   коливається 
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volume                                                            térfogat                                                              об'єм 

W 

 

weight                                                               súly, teher                                                          вага 

weld                                                                hegesztés                                                зварювання 

 

X 

 

x-ray                                                     röntgensugár                                 ренгенівський промінь 

x- axis                                                     abszcissza tengely                                                    вісь х 

 

Z 

 

zero                                                                nulla, zéró                                                            нуль 

zone                                                               körzet, zóna                                                          зона 

 



 93 

Irodalomjegyzék 

 

1. Альтудов Ю. К. Лазерные микротехнологии и их применение в электронике / Ю. К. 

Альтудов, А. Г. Гарицын– М: Радио и связь, 2001. – 632 с. 

2. Анисимов С. И. Избранные задачи теории лазерной абляции / Анисимов С. И., 

Лукьянчук Б. С. // УФН обзоры актуальных проблем. – 2002. – Т. 172, № 3. – С. 301-

333. 

3. Нarilal S. S. Internal structure & expansion dynamics of laser ablation plumes into ambient 

gases / Нarilal S. S., Bindhu C. V., Tillack M. S. // J. Appl. Phys. -2003. –V. 93. – P. 2380 

- 2388. 

4. Делоне Н. Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом / Н. Б. Делоне – М.: 

Наука, 1982. – 304 с. 

5. Сухов Л. Т. Лазерный спектральный аналіз / Л. Т. Сухов – Новосибирск: Наука, 1990. – 

143 с 5.  

6. Laser-generated plasma plume expansion: combined continous-microscopic modeling / [Itina 

T., Hermann J., Delaporte P., Sentis M.]. – Physical Rеview E. – 2002. –V. 66. – 066406 

(12 p). 

7. L.V. Mesarosh, A.K. Shuaibov, and M.P. Chuchman Temporal characteristics of tin laser 

plasma. Atomic and Molecular Pulsed Lasers. 74. (2011). Tomsk. 

8. Л.В. Месарош, М.П. Чучман, О.К. Шуаібов. Дослідження емісійних характеристик 

лазерної плазми алюмінію. Науковий вісник Ужгородського університету. серія 

Фізика. 31, С. 136-139. (2012).  

9. Mesarosh L.V. Expansion of aluminium laser plasma plume at the different pressures of 

ambient gases / Mesarosh L.V., Chuchman M.P., Shuaibov A.K. // Proc. of the VII 

International Conference Plasma Physics and Plasma Technology, 17-21 September 2012.: 

contributed papers. – Minsk. Belarus. – 2012. – Р. 675-677. 

10. Mesarosh L. V. The dependence on pressure of external gases for the intensities of radiation 

of different parts of laser plume / Mesarosh L., Chuchman M. Shuaibov A. // International 

scientific and technical conference «Laser technologies. Lasers and their application». 25-

27 June, 2013. – Truskavets, Ukraine, 2011. – Р. 73-74 

11. Месарош Л.В., Шуаибов А.К. Изучение временных и пространственных характеристик  

лазерного факела алюминия. 262. Київ. Лашкарьовские чтения 2012.  



 94 

12. Месарош Л.В., Пространственные характеристики лазерного факела алюминия при 

разных давлениях фонового газа. // Лазерная физика, наноструктуры, квантовая 

микроскопия. Материалы Международной молодежной конференции. Издательство 

Томского университета 2012 56-58 

 

 


