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A kutatások előzménye

Az első lézer kifejlesztése óta eltelt közel fél évszázadban a koherens fény-

források fejlődése rohamos ütemben haladt előre. A lézerek intenzitásának nö-

vekedtével mind ḱısérleti, mind elméleti oldalról komoly érdeklődés alakult ki

az ehhez fűződő nemlineáris optika és a nemlineáris spektroszkópia irányába.

Az előbb emĺıtett folyamatok azonban feltételezik, hogy a kölcsönhatás ideje

alatt az anyagi közeg állapota nem változik meg. Ha az intenzitás átlépi az

Ikrit = 5 · 1016 W
cm2 kritikus értéket, akkor a koherens sugárzási tér elektromos

térerőssége meghaladja a H-atom Bohr-sugaránál érvényes térerősséget. Ek-

kora intenzitásoknál az anyag elveszti atomi struktúráját, és részben vagy tel-

jesen plazma állapotba kerül. Ekkor alapvetően kétfajta, jellegében eltérő fo-

lyamatt́ıpus a jellemző: egyrészt olyan folyamatok játszódnak le, amelyeknél

a plazma kollekt́ıv tulajdonságai a meghatározók (ezek a nemlineáris optika

tárgykörébe tartoznak, mint például önfókuszálás, plazmarezgéseken történő

indukált szórások), másrészt az olyan jelenségek, amelyek a töltött, szabad

részecskék egyedi tulajdonságaival vannak kapcsolatban (például nemlineáris

Compton-szórás, nemlineáris fotoeffektus, Möller-szórás).

A napjainkban zajló extrém nagy intenzitású lézerek fejlesztésének egyik

fontos projektje az Európai Unió által kezdeményezett ELI (Extreme Light

Infrastructure) program [1], amelynek többek között Magyarország is az

egyik fő résztvevője. E program keretén belül fő célkitűzés a lézerfizikai je-

lenségek és az extrém nagy intenzitású lézer-anyag kölcsönhatások ḱısérleti

tanulmányozása. A valós ḱısérleti lehetőségek ilyen mértékű közelsége adja az

aktualitását az egyébként jelentős múlttal rendelkező lézer és anyag kölcsön-

hatás elméleti vizsgálatának, a vizsgált témakörök elmélýıtésének, kiterjesz-

tésének és továbbfejlesztésének. E témakörbe tartozik az intenźıv koherens

elektromágneses (lézer) tér atommagfolyamatokat befolyásoló hatása.

Az intenźıv elektromágneses tér és anyag kölcsönhatásának elméleti vizs-

gálatából már viszonylag hamar kiderült, hogy az atommaggal való közvetlen

kölcsönhatás lényegesen nem befolyásolja az atommagok radioakt́ıv bomlá-

sait [2]. Így a lézertér az atomi elektronokra gyakorolt hatásán keresztül,

az atomi elektronoknak az atommaggal történő kölcsönhatása révén okoz-
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hat számottevő, a radioakt́ıv bomlást felgyorśıtó effektust. Ezért az elméleti

érdeklődés az atommag-elektron rendszer egy speciális elektromágneses át-

menetének, a belső konverziónak a lézertér által történt módosulására irá-

nyult. A belső konverzió esetében az atommag a gerjesztési energiáját köz-

vetlenül egy atomi elektronnak adja át. A külső elektromágneses térrel az

elektron-atommag kölcsönhatást megváltoztatva közvetett módon az atom-

mag elektromágneses átmeneteit lehet módośıtani. Különösen azok az esetek

érdekesek, amelyekben a mag átmeneti energiája kisebb, mint az adott héjon

lévő elektron kötési energiája, vagyis amikor a lézertérmentes esetben a fo-

lyamat energetikailag tiltott, mert ekkor a tényleges átmenet csak egy vagy

több lézerfoton elnyelésével tud megvalósulni [3]. Tehát lézer nélkül ezek a

reakciócsatornák zártak, a lézertérben azonban energetikailag megengedetté

válhatnak, vagyis ı́gy elvben a lézertérrel az atommag bomlási állandója meg-

változtatható.

Egy másik érdekes témakör a lézer által módośıtott fotonukleáris effektus,

amely az ELI-ben tervezett extrém nagy intenzitású lézer fejlesztése kapcsán

válhat ḱısérletileg is aktuálissá. A fotonukleáris effektus során egy γ-foton tel-

jes energiáját az atommag egy kötött nukleonjának adja át, amely ı́gy szabad

állapotba kerül. Amennyiben ez a reakció lézertér jelenlétében megy végbe,

akkor ez a nemlineáris fotoeffektus egy speciális esetének tekinthető, amely

hasonló az atomfizikából ismert lézer-asszisztált röntgen-abszorpcióhoz. A lé-

zer által módośıtott fotonukleáris effektus [4] pedig már a lézer és az atommag

közvetlen kölcsönhatásának következménye.



3

Vizsgálati módszerek

A disszertációban az előbbiekben emĺıtett két jelenségkör, a belső kon-

verzió és a fotonukleáris effektus intenźıv lézertérben nem rezonáns mó-

don lezajló folyamatait vizsgáltam. Az utóbbi feltétel azt jelenti, hogy a

gamma- és a lézerfoton energiája, illetve ezek tetszőleges kombinációinak

egyike sem egyezik meg két atomi vagy magńıvó energiakülönbségével. A

jelenségek léırását nem-relativisztikus, időfüggő perturbációszámı́tással vé-

geztem fél-klasszikus közeĺıtésben: az anyagi rendszereket (forrásokat, úgyis

mint atommagot, nukleont, elektront) kvantummechanikailag kezeltem, mı́g

az elektromágneses sugárzás léırására klasszikus tereket használtam. A lézer-

térbeli fotonukleáris effektus mértékinvariáns léırásánál nem-relativisztikus

Coulomb-Volkov hullámfüggvényeket használtam.

Új tudományos eredmények

1. Intenźıv, tetszőleges impulzusalakú lézertér esetén a lézer miatt mó-

dosult elektron-atommag kölcsönhatás seǵıtségével meghatároztam a

kötött-szabad elektronátmenettel járó belső konverziós folyamat álta-

lános S-mátrixelemét. Gauss-t́ıpusú lézerimpulzus-alakot feltételezve az

S-mátrixelemből levezettem az elektromos multipól-átmenethez (EL)

tartozó nem-relativisztikus belső konverziós együtthatókat. Kapcsolódó

publikációk: (A), (B).

2. Meghatároztam a lézertér nélkül energetikailag tiltott belső konverziós

csatornák néhány ciklusú, Gauss-impulzusú UV lézerrel indukált belső

konverziós együtthatóját a 107mAg, 90mNb, 183m1W, 181m2W, 188mRe,
235mU izomérek esetében. Kapcsolódó publikáció: (B).

3. Megvizsgáltam a 99mTc atommag néhány ciklusú, Gauss-impulzusú gyenge

röntgen-lézerrel indukált belső konverziós folyamatának a lézer- és egyéb-

paraméterektől (a burkolónak az ω0 körfrekvenciájú vivőhullámhoz kép-

esti ϕ fázistolásától, a ~c∆ energiahiányból kapott δ = c∆/ω0 mennyi-

ségtől és a T = τω0 impulzushossztól) való függését. A folyamat belső
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konverziós együtthatójának szempontjából a lézerburkoló és a vivőhul-

lám közötti ϕ fázistolás számottevővé válik amikor az impulzushossz

reciproka közel azonos a vivőhullám körfrekvenciájával (τ−1 ≃ ω0).

Ha a fázistolás ϕ = nπ
2
, akkor az impulzushatás maximális, mı́g el-

lenben ϕ =
(
n+ 1

2

)
π
2
esetén minimális. A lézer indukált belső konver-

ziós együttható drasztikusan megnő, amikor az impulzushossz reciproka

azonossá válik a vivőhullám körfrekvenciájával (τ−1 = ω0), és ami-

kor a vivőhullám fotonenergiája kisebb, mint a lézermentes elektron-

atommag folyamat energiahiánya (~ω0 < ~c∆). Ez az impulzushossz

függő növekmény a śıkhullám határesetben kapott eredményhez ké-

pest jelentős. A T dimenziótlan impulzushossz T → ∞ határesetében

visszakaptam a 99mTc izomér [3] által śıkhullám esetben számolt belső

konverziós együtthatójának numerikus értékét.

Kapcsolódó publikáció: (A).

4. Hosszúhullámú (LWA) közeĺıtésben, továbbá a kimenő proton és a vég-

mag közti tasźıtó (hátráltató) Coulomb-kölcsönhatás korrekciójának

figyelembevételével meghatároztam a lézertérben végbemenő, proton-

emisszióval járó fotonukleáris effektus mértékinvariáns S-mátrixelemét.

Ennek seǵıtségével meghatároztam a folyamatra vonatkozó mérték-

invariáns differenciális hatáskeresztmetszetet, amelyben – a vizsgált
8B(γ, p)7Be reakciónak megfelelően – a proton kezdeti hullámfüggvé-

nyét Yukawa-t́ıpusú állapottal ı́rtam le.

Kapcsolódó publikációk: (C), (D).

5. A lézertérben lezajló 8B(γ, p)7Be reakcióra vonatkozó, a [4]-ben közölt

numerikus eredményeket a mértékinvariáns modellben újraszámoltam.

Polarizálatlan és két különböző polarizációjú γ-nyaláb esetében meg-

határoztam az n-edik (n a fotonszám) csatornára vonatkozó parciális

hatáskeresztmetszeteket. Az általam meghatározott teljes hatáskereszt-

metszet 0,0161-szer kisebb, mint a [4]-ben publikált eredmény. Az el-

térés oka egyrészt a Coulomb-korrekció figyelembevétele (0,25-szörös

faktor), másrészt a mértékinvariáns számolás (amely 0,065-szörös csök-

kenést eredményez). Kapcsolódó publikáció: (D).
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6. Megvizsgáltam a lézertérbeli fotonukleáris folyamat küszöb környéki

sajátosságait. A vizsgálatok során kiderült, hogy a lézertér módośıtó

hatása azonos mértékű, amennyiben a proton kezdeti állapotának le-

ı́rása Yukawa-t́ıpusú vagy héjmodell νs1/2 állapotokkal (ν = 0, 1, . . .)

történik. Más szavakkal: az Rn (a lézertér jelenlétében és a lézermentes

esetben kapott differenciális hatáskeresztmetszetek hányadosa) és az R

(R =
∑

n Rn) mennyiségek ezen állapotok esetében a kezdeti állapot

alakjától függetlennek adódtak (n > 0 a folyamatban elnyelt és n < 0 a

kibocsátott fotonszám). Kiderült, hogy a lézertér jelenléte összességé-

ben nem elhanyagolható módośıtást jelent a lézermentes esethez képest

(1 ≤ R ≤ 1, 28). Továbbá az n-edik csatornára vonatkozó, a csatorná-

ban történő reakció hatáskeresztmetszetére jellemző Rn parciális arány

az n = 0 értékre aszimmetrikus, ami részben a Coulomb-korrekció,

részben pedig a Coulomb–Volkov állapotok hatásának köszönhető. Az

n-edik csatornában a differenciális hatáskeresztmetszet szögfüggését a

lézer intenzitása is befolyásolja. Kapcsolódó publikáció: (C).
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