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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szegedre látogatott a Nobel-díjas francia lézerfizikus, az ELI projekt
kezdeményezője
Az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázis”
GINOP-2.3.6-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében sajtóeseményt
tartott ma az ELI-HU Nonprofit Kft. Szegeden. A rendezvényen felavatták az
idén megosztott fizikai Nobel-díjat kapott Gérard Mourou, az École
Polytechnique fizikus professzora idővonal-kövét. Az ELI-projekt ötletgazdáját
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter köszöntötte. A
kutatóintézet megvalósításának második fázisa 40,052 milliárd forint
támogatási összeggel bír, melynek 85%-át az Európai Unió Európai Regionális
Fejlesztési Alap biztosítja.
Ma délelőtt a szegedi lézeres kutatóintézetbe látogatott az idén megosztott fizikai Nobeldíjat kapott francia lézerfizikus, Gérard Mourou. Az ELI-projekt egyik kezdeményezője
megbeszélést folytatott Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel, ezt
követően felavatták a kutatóintézet épületkomplexuma bejáratánál lévő sétányon
található, szabadon látogatható lézertöréneti idővonal legújabb elemét, ami Mourou
professzor idei Nobel-díjának állít emléket.
A sajtóeseményt követően Gérard Mourou a Szegedi Tudományegyetemen tartott
előadást. A prezentációban kitért arra az 1985-ös publikációra is, amelyet a csörpölt
impulzus erősítésről akkori PhD hallgatójával, Donna Stricklanddel közösen jegyeznek. A
publikációt azóta 4677 alkalommal idézték, a benne leírt módszer segítségével legyőzték
az ultrarövid lézerimpulzusok erősítésében addig fennálló korlátokat.
Lehrner Lóránt, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: „Mourou professzor több
évtizedes szakmai munkájának elismeréseként kapta megosztva az idei fizikai Nobeldíjat. Büszkék vagyunk arra, hogy a Csehország és Románia mellett hazánkban

megvalósuló ELI-projekt kezdeményezőjeként a kezdetektől fogva együttműködhetünk
vele a szegedi lézeres kutatóintézet, az ELI-ALPS megvalósításában.”
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter
a rendezvény kapcsán
hangsúlyozta: „Szegeden nem csupán Magyarország legnagyobb kutatás-fejlesztési
projektjét valósítottuk meg, hanem kézzelfogható tudományt építünk. Bár az ELI-ben
alapkutatás folyik, az itt keletkező eredményeket a későbbiekben az alkalmazott kutatás
fázisában számtalan tudományterületen hasznosíthatják majd. Láthatóvá tettük
magunkat a nemzetközi kutatói közösség, a világ fizikusai, kémikusai, matematikusai és
biológusai előtt.”
Gérard Mourou, az ELI-projekt kezdeményezője rámutatott: „Valódi megtiszteltetés,
hogy visszatérhetek az ELI-ALPS kutatóintézetbe, amin éveken keresztül keményen
dolgoztunk azokkal a kutatócsoportokkal, akik segítettek a projekt megvalósításában.
Felemelő azt látni, hogy itt napról napra minden folyamatosan fejlődik a lézeres kutatás
terén, illetve hogy a kutatóintézetben emléket állítanak az idei Nobel-díj tiszteletére.
Megtiszteltetés számomra, hogy lehetősége nyílott a díjnyertes csörpölt impulzuserősítés
(CPA) módszerről előadást tartani a szegedi kutatóintézetben.
***
Az ELI-ALPS (Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Purse Source) projekt célja
egy lézereken alapuló, egyedülálló európai kutatóintézet létrehozása, amelyben mind a
lézerimpulzusok, mind pedig a segítségükkel előállított további fényforrások a nemzetközi
kutatók rendelkezésére állnak. A szegedi intézet a világ legnagyobb csúcsintenzitású
impulzusait előállító intézmények közül kitűnik az egy másodperc alatt előállított legtöbb,
és egyúttal időben legrövidebb impulzusaival. A berendezés várhatóan nemcsak az
ultragyors fizikai alapfolyamatok, de a biológiai-, orvosi- és anyagtudományok terén is
kiemelkedő kutatási eredmények elérését teszi elérhetővé.
Az ELI-ALPS projektet nyomon követheti a Facebook-on, a LinkedIn-en és a Youtube-on
is:
http://www.facebook.com/EliAlpsLezerkozpontSzeged
http://www.linkedin.com/in/eli-alps-34854668
https://www.youtube.com/channel/UCbi8r90P3wHYFvrxcdVIQSg
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