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 Ultrarövid lézerimpulzusok hullámformája transzformációkorlátozott esetben az ún. 

vivő-burkoló fázissal (V-B fázis) paraméterezhető. Ez az impulzusparaméter főleg az elmúlt 

években, a kevés optikai ciklusból álló lézerimpulzusok megjelenésével tett szert nagy 

jelentőségre, pl. attoszekundumos impulzusok előállításában betöltött szerepe miatt. Más 

esetekben is meghatározó azonban az optikai hullámforma. Új felfedezés, hogy kevés ciklusú 

lézerimpulzusok dielektrikumközegben áramot tudnak kelteni reverzibilis módon és az így 

keltett áramok is irányíthatók a V-B fázissal. Optikai úton vezérelhető áramot eddig azonban 

csak nagyméretű, erősített femtoszekundumos lézerrendszerek segítségével tudtak kelteni. Az 

jelenség olyan alkalmazási lehetőségek fejlesztésében játszhat szerepet, mint például az 

ultranagy sebességű optikai kapcsolók. Mindezek az áramkeltési és –irányítási jelenség 

további vizsgálatát valamint a lézerrendszer és az alkalmazott minták méretének csökkentését 

teszik indokolttá. 

 Ezen motiváció alapján a jelenséget egy, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban 

található, kompakt, fázisstabilizált titán-zafír oszcillátor segítségével vizsgáltam 

mikrométeres méretű félvezető és dielektrikum minták esetében. Ez a kompakt oszcillátor, a 

korábban használt erősített lézerrendszer impulzusenergiájához képest több, mint három 

nagyságrenddel kisebb impulzusenergiájú, 5,5 femtoszekundum rövidségű impulzusokat állít 

elő 80 MHz ismétlési frekvencia mellett. A kísérleti munkám során ezeket az impulzusokat 

használva vizsgáltam a különböző mintákban keltett áramokat az impulzusok V-B fázisának 

függvényében, amelyet egy kvarc ékpár segítségével változtattam. Ez mellett többek között 

egy, a fókuszfolt méretének precíz meghatározását lehetővé tevő automatizált mérési eljárást 

és kiértékelő programokat is készítettem. 

 Kísérleteimmel sikerült megmutatnom, hogy mind a félvezető, mind a dielektrikum 

minta esetén lehetséges kompakt oszcillátorral optikai úton áramot indukálni és azt az 

impulzusok V-B fázisával kontrollálni. Egy új felépítésű dielektrikum minta tervezésével és 

használatával, sikerült az áram amplitúdóját, a jel-zaj viszonyt, és így az áram irányításának 

hatásfokát is megnövelnem. Ezzel rávilágítottam arra, hogy a minta struktúrája és minősége 

kardinális a jelenség létrejöttének és az indukált áram stabilitásának illetve irányításának 

szempontjából, ezért a minta továbbfejlesztése hatékonyabbá teheti a folyamatot.  

 A vizsgálat hosszú távú célja, hogy a titán-zafír oszcillátoroknál is kompaktabb 

források és még kisebb méretű minták irányába haladva a jelenség reprodukálhatóan 

alkalmazható legyen akár szállézerek esetében is.  


