Új generációs terahertzes technikák – Dr. Tóth György
Az elmúlt bő másfél évtizedben az előállítható terahertzes impulzusok energiája nyolc
nagyságrendet nőtt többek között a – Dr. Hebling János által javasolt és megvalósított –
lítium-niobát kristályban történő döntött impulzusfrontú gerjesztésnek köszönhetően [1]. Ez
a fejlődés vezetett oda, hogy ma már lehetővé vált ezen impulzusok elektronok [2-3], vagy
protonok [4] manipulálására, gyorsítására való felhasználására. A döntött impulzusfrontú
gerjesztést ma több száz terahertzes laboratóriumban használják, azonban számos korlátozó
tényező nem engedi az energia további növelését.
Az elmúlt három évben a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézetében – Dr. Hebling
János ötletei nyomán – sikerült olyan új megoldásokat találni [5-7], melyek jelentősen
csökkentik, vagy akár meg is szüntetik a fentebb említett korlátozásokat, utat nyitva a még
nagyobb energiájú terahertzes impulzusok előállításának.
Előadásomban igyekszem a graduális képzésben részt vevő hallgatóság számára is
érthető módon felvázolni a döntött impulzusfrontú gerjesztés fő gondolatmenetét, az
említett korlátokat és bemutatni az új megoldásokat. Kitérek ezen impulzus különlegességére
és felhasználhatóságuk egyediségére. Az előadást követően lehetőség nyílik diszkusszióra és
az érdeklődők számára akár a kutatásokba való bekapcsolódásra.
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