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Bizonyára ismeri a mondást, „ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor
Mohamed megy a hegyhez”. A mi esetünkben éppen fordítva történt:
Szeged nem ment az Alpokba, így az ALPS-ot (sic!) hoztuk Szegedre.
Az Extreme Light Infrastructure projektet Gerard Mourou és társai még
2005-ben kezdeményezték, hogy létrehozzák a világ elsô ultrarövid és nagy
csúcsintenzitású lézereken alapuló kutatóintézetét. Az ESFRI Roadmap-re
felkerült javaslatot 2007–11 között egy nemzetközi elôkészítô konzorcium
vitte közelebb a megvalósításhoz, amelyben a magyar részvételt Czitrovszky
Aladár (Wigner FK) és ezen sorok írója (akkor még SZTE) koordinálta. Az
elôkészítôk 2009. októberi döntése alapján a kutatóintézetet nem egyetlen,
hanem három – az EU Strukturális Felzárkóztatási Alapjaiból 85%-ban
finanszírozott – helyszínen hozzák létre, egymást kiegészítô kutatási
profilokkal. A Prága melletti Dolni Brezanyban megvalósuló intézet (ELIBeamlines), valamint a Bukaresttel határos Măgurelében megépülô intézmény (ELI-Nuclear Photonics) mellett az Attosecond Light Pulse Source
(Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás – ELI-ALPS) Szegedre került. Az ELIALPS megvalósítását az ELI-Hu Nonprofit Kft.-ra bízták, amely az NKFIH
minôsítése alapján akkreditált kutatóintézetként mûködik.
Az ELI-ALPS fô kutatási berendezései olyan lézerrendszereken alapulnak,
amelyek új minôségi szintet képviselve nem csak különleges paraméterkombinációval (nagy fluxus, extrém sávszélesség) rendelkezô impulzusokat
állítanak elô, hanem 2%-on belüli stabilitással, megbízhatóan mûködnek,
akár a nap 24 óráján át. A 650–1300 nm, illetve a 3 μm hullámhosszú lézerimpulzusok idôbeli hossza mindössze néhány ciklusnyi (6–17 fs, illetve
< 40 fs), így az elektromágneses csúcsteljesítmény a PW tartományt is eléri.
A lézerek ismétlési frekvenciája 10 Hz – 100 kHz közé, míg átlagos teljesítményük a 10–500 W-os tartományba esik. Ezen lézerek teszik lehetôvé a
kivételes jellemzôjû másodlagos források – a THz-es sugárzástól a röntgensugárzásig terjedô fényforrások és a részecskeforrások – mûködését.
Az ELI-ALPS elsôdleges küldetése az impulzusenergia, az ismétlési
frekvencia és a fotonenergia tekintetében a lehetô legjobb, az extrém
ultraibolya (XUV) tartományba esô attoszekundumos impulzusok
elôállítása, amelyekkel a hazai és nemzetközi tudományos közösség
világszínvonalú alap- és alkalmazott kutatásokat végezhet majd.
A 2017. május 23-án ünnepélyesen megnyitott épületben jelenleg az elsô
két berendezés – a középinfravörös (MIR) lézerrendszer és a THz forrás –
telepítése zajlik (lásd címlap). Októberben érkezik a harmadik, a nagy ismétlési frekvenciájú lézerrendszer (HR). Mindhárom berendezésen a hazai és
külföldi kutatók 2018 februárjától már méréseket végezhetnek. Az attoszekundumos impulzusokat elôállító nyalábvonal várhatóan 2018 második felétôl üzemel majd. További lézerek és másodlagos források, mérôállomások
telepítése a következô három év feladata, és fokozatosan válnak elérhetôvé.
Külön örülünk, hogy a hazai kutatók, kutatói közösségek elôtt a
korábbi mûhelymegbeszélések és konferenciák után ezzel a tematikus
számmal is bemutatkozhatunk. Remélem, hogy a nemzetközi fenntartású
ELI-ALPS Kutatóintézetben a hazai kollégák is évrôl-évre nagyobb
számban végeznek majd kísérleteket.
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