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A kutatások előzménye 
 

Az elmúlt évtizedben jelentős fejlődés ment végbe az ultrarövid, femtoszekundumos 

fényimpulzusokat előállító lézertechnológia és annak alkalmazása területén. Ennek a 

fejlődésnek köszönhetően a lézerimpulzusok alakjának szinte tetszőleges formálásán, azok 

extrém mértékű időbeli összenyomásán túlmenően az ún. kevés optikai ciklusból álló 

(jellemzően 3-6 fs-os) impulzusoknál már lehetséges az impulzus elektromos terének 

tényleges időbeli lefutását is kontrollálni a vivő-burkoló fázison keresztül [Jones00]. Az ilyen 

egyre rövidebb, egyre nagyobb energiájú és fázisstabilizált lézerimpulzusokkal már olyan 

intenzitástartományokat is el lehetett érni, amelyekben eddig nem ismert folyamatokat is 

képesek voltak vizsgálni (pl. magasrendű felharmonikuskeltéssel attoszekundumos 

egyesimpulzusok előállítása [Krausz09] és egyéb ún. extrém nemlineáris optikai folyamatok). 

Az ilyen, egyedi femto- és attoszekundumos fényforrásokkal ultragyors atomi, molekuláris és 

szilárdtestdinamikai folyamatok tanulmányozása is lehetővé vált korábban nem ismert időbeli 

felbontással. [Goulielmakis08].  

Ezzel párhuzamosan a nanooptikához kötődő kutatási ágként a plazmonikában is 

jelentős fejlődés ment végbe. A felületi plazmon polariton egy fém vékonyréteg mentén 

terjedő speciális elektromágneses hullám, amely a hullámhossznál kisebb kiterjedésű térrészre 

lokalizálható, és ezáltal különböző diffrakciós limit alatti mikroszkópiai módszerekben is 

számos alkalmazása lehet [Stockman07]. Emellett ígéretes kutatások folynak kompakt 

plazmonikus optoelektronikai eszközök megvalósítása érdekében is plazmon hullámvezetők 

felhasználása révén [Oulton08]. Ilyen eszközök közelebb vihetnek optikai chipek és ezekre 

alapuló optikai számítógépek megalkotásához. 

A két tudományterület bizonyos átfedéseként érdekesnek bizonyult a fém 

céltárgyakról különböző konfigurációkban keltett ultragyors fotoemisszió vizsgálata 

[Apolonski04], amelyet felületi plazmonok jelentősen erősíthetnek is. Az e folyamat során 

létrejött és gyorsított elektronnyalábok tulajdonságainak tanulmányozása is a kutatások 

középpontjában áll [Kupersztych01]. Az ilyen ultragyors elektronforrásokra épülő 

fotokatódok fejlesztése és az elektronnyalábok jellemzőinek kontrollálása lényeges szerepet 

kaphat az olyan ultragyors anyagszerkezet-vizsgálati módszerek fejlesztésében, mint például 

az ultragyors elektrondiffrakció [Siwick03], illetve egyéb olyan felületfizikai módszerek 

kidolgozásában, amelyeknél nagy térbeli és időbeli felbontás egyidejűleg valósítható meg. 
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Emellett ilyen típusú elektronnyalábok újfajta röntgenforrások létrehozásánál, illetve több 

más alap- és alkalmazott kutatási területen is nagy jelentőségre tehetnek szert. 

  A kapcsolódó kutatási területeken több érdekes alapkutatási eredményt demonstráltak 

korszerű femtoszekundumos fényforrások segítségével. Ilyenek például arany felületről 

történő ultragyors, többfotonos fotoemissziós folyamat vivő-burkoló fázisfüggésének 

kimutatása [Apolonski04] vagy fém nanotűről keltett elektronnyalábok attoszekundumos 

kontrollja is [Krüger11]. Ezeken túlmenően az atomoknál jól ismert küszöb feletti emisszió 

létét is kimutatták ebben a konfigurációban [Schenk10], illetve fotoemittált elektronok 

oszcilláló mozgásának a kioltását is demonstrálták közép-infravörös hullámhosszak esetén 

[Herink12].   

Ismert, hogy ultrarövid elektronnyalábok keltése az úgynevezett felületi plazmon 

polariton által indukált fotoemisszióval is megvalósítható [Kupersztych01, Irivine04]. Ennek 

a folyamatnak különlegessége, hogy megfelelő intenzitásnál a fotoemisszió mellett a felületi 

plazmon terében, nanométeres hosszon elektrongyorsítási folyamat is végbemegy az erősen 

lecsengő elektromos térben. 

Ezt a jelenséget 30-150 fs-os tartományba eső lézerimpulzusokkal a kétezres évek 

elején kimutatták, és sikerült akár 2 keV-os energiájú elektronnyalábokat is előállítani 

[Irvine04]. Azonban több, az elektroncsomagok tulajdonságaira vonatkozó kontroll-

lehetőséget nem vizsgáltak meg, és ehhez kapcsolódóan nem végeztek kísérleteket ún. kevés 

optikai ciklusból álló, vivő-burkoló fázisstabilizált impulzusokkal sem, ahol a felületi 

plazmont gerjesztő lézerimpulzus hossza lényegesen rövidebb, mint a felületi plazmon 

élettartama. Ez utóbbi különösen is érdekes lehetőség lenne még rövidebb elektroncsomagok 

előállítására, illetve alapvető plazmonikai jelenségek vizsgálata szempontjából extrém nagy 

sávszélességű gerjesztés esetén. 

 

 

Célkitűzések 
 
Munkámat az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetben (ma MTA Wigner Fizikai 

Kutatóközpont) végeztem, és a felületi plazmonos elektrongyorsításra vonatkozó 

modellalkotási és kísérleti feladatokba kapcsolódtam be. Munkám során a következő célokat 

tűztem ki:  
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1. A felületi plazmonos elektrongyorsításra vonatkozóan egy egyszerű, ám a folyamat 

lényeges aspektusait pontosan visszaadó modell numerikus megvalósítása, a folyamat 

tanulmányozása különböző paramétertartományokban.  

2. A kidolgozott modellezési eljárással a kelthető ultragyors elektronnyalábok 

tulajdonságaira vonatkozó kontroll-lehetőségek tanulmányozása.  

3. A felületi plazmonos elektrongyorsítás alapvető skálázási tulajdonságainak vizsgálata 

az alkalmazott modell felhasználásával.   

4. Kísérletek megvalósítása a fenti jelenségre vonatkozóan kevés optikai ciklusú vivő-

burkoló fázisstabilizált lézerimpulzusokkal, a keletkező elektronnyalábok vizsgálata 

különböző autokorrelációs, elektronspektroszkópiai stb. módszerekkel, valamint a 

kapott eredmények kiértékelése és interpretálása a kevés optikai ciklusú felületi 

plazmonok keltésére és a plazmonikus elektronnyaláb tulajdonságaira vonatkozóan. 

 

 

Új tudományos eredmények 
 
A fenti célkitűzések megvalósítása során az alábbi új tudományos eredményeket értem el és 

publikáltam: 
 

1. Megvalósítottam egy, a felületi plazmonos elektrongyorsítás leírására vonatkozó, 

félklasszikus, az elektromos tér analitikus közelítésén és az elektron 

mozgásegyenletének numerikus megoldásán alapuló, kis számolásigényű modellt, 

amellyel képes voltam jól reprodukálni egy komplexebb és lényegesen 

számolásigényesebb, a Maxwell-egyenletek numerikus megoldásán alapuló modell 

eredményeit. A kifejlesztett modellezési eljárással megvizsgáltam a felületi plazmonos 

elektrongyorsítást különböző lézerintenzitás-tartományokban többfotonos és 

alagútemisszió esetén. Megállapítottam, hogy a kilépő elektronnyalábok 

energiaeloszlása függ az alagutazási időtől, és bizonyos alagutazási időknél kvázi-

monoenergiás nyalábok észlelhetők [1].  

 

2. A kifejlesztett modellel tanulmányoztam a felületi plazmonos elektrongyorsítás során 

keletkezett elektronok spektrumának kontroll-lehetőségeit. Megállapítottam, hogy sík 

felületen, kevés optikai ciklusból álló impulzussal való felületi plazmongerjesztés 

esetén a maximális elektronenergia hangolható a vivő-burkoló fázissal. Továbbá az 

elektronemissziós tartomány méretének csökkentésével az energiaeloszlás 
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monoenergiásabbá tehető [1]. Ez az eredmény a lehetséges alkalmazások 

szempontjából érdekes, mivel egy ilyen rövid időtartamú és monoenergiás 

elektronnyalábnak több lehetséges felhasználása is lehet, mint például a nagy térbeli és 

időbeli felbontást egyidejűleg biztosító ultragyors elektrondiffrakció.  

 

3. Vizsgáltam a felületi plazmonos elektrongyorsítás alapvető skálázási tulajdonságait a 

megvalósított modell felhasználásával, és tudomásom szerint elsőként azonosítottam 

az evaneszcens elektromágneses terekben végbemenő elektrongyorsítás ún. nem-

ponderomotoros tulajdonságait. Rámutattam arra, hogy az elérhető maximális 

elektronenergia bizonyos esetekben nem a jól ismert kvadratikus ponderomotoros 

skálázásnak megfelelően változik a maximális térerőséggel és a hullámhosszal, és arra 

is, hogy ezek az anomális skálázási tulajdonságok függenek az alkalmazott 

lézerimpulzus hosszától. Ezt azzal magyaráztam, hogy a gyorsítás egy a hullámhosszal 

összemérhető hosszon lecsengő térben megy végbe [2].   

 

4. Kísérleteket végeztem a felületi plazmonos elektrongyorsításra vonatkozóan kevés 

optikai ciklusú, vivő-burkoló fázisstabilizált lézerimpulzusokkal. A mérések 

eredményeképpen megállapítottam, hogy annak ellenére, hogy még ilyen extrém rövid 

gerjesztések esetén is elérhetők keV közeli energiájú elektronnyalábok, az elektronok 

energiaeloszlása nem mutat a vivő-burkoló fázistól való függést. Ennek okaként a nem 

nagy mértékű, de a mintákon jelen levő fémfelületi érdességet azonosítottam, 

modellszámításokra és felületanalitikai, például pásztázó alagútmikroszkóppal végzett 

mérésekre alapozva [3].    

 

5. Módszert dolgoztam ki ultrarövid felületi plazmonok autokorrelációs típusú 

karakterizálására vonatkozóan. A nemlineáris, plazmonikus fotoemisszió 

kihasználásával mért magasabb rendű autokorrelációs függvények kiértékeléséhez 

figyelembe vettem a független mérésekből származó felületi érdesség és a felületi 

plazmont keltő impulzus időbeli és térbeli intenzitáseloszlását. Ezek segítségével az 

ultrarövid lézerimpulzusok által a fémfelületen indított felületi plazmon hullámcsomag 

tulajdonságait is ki lehet mutatni. A módszerem segítségével megállapítottuk, hogy 

kevés optikai ciklusból álló lézerimpulzusok képesek hasonlóan rövid felületi plazmon 

hullámcsomagokat kelteni, melyekhez tartozó autokorrelációs függvények az adott 
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kísérletben az 5,0 fs-os keltőimpulzus autokorrelációs függvényénél csak mintegy 

15%-kal voltak hosszabbak [4].  
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