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1. fejezet - A lézerekről általában
Az 1. modul a lézerek alapvető típusait, ezek felépítését, működési elvét, főbb jellemzőit részletezi. Bevezet az
optikai sugárzási folyamatokba, a lézer működésének tisztázása érdekében.

1. A lézerek működése, főbb típusai
Az 1.1. lecke a lézerek működését, konkrétan a gáz-, félvezető-, szilárdtest- és festéklézerek felépítését és
működését mutatja be.

1.1. Gázlézerek
A gázlézereket csoportosíthatjuk
• felépítés szerint: zárt rendszerű, áramoltatott stb.;
• az alkalmazott gáz szerint: hélium-neon, szén-dioxid, argon stb.;
• a gáz nyomása alapján: csökkentett nyomású, atmoszféranyomású, többszörös atmoszféranyomású.
Jellegzetes gázlézer-rezonátort mutat be a következő ábra.

1.1.1.1. ábra
A pumpáló forrás rendszerint elektromos kisülés, amely lehet közvetlen (egyenáram, nagyfrekvencia vagy
rádiófrekvencia) vagy közvetett csatolású, elektródák nélkül (rádiófrekvencia). A kisülés a lézer tengelye
mentén van, oldalt elhelyezett elektródapárok között. Izzó- vagy hidegkatódokat lehet alkalmazni, de rendszerint
előnyben részesítik a hidegkatódokat, amelyek nem követelnek meg külön fűtést, és robusztusabbak, mint az
izzókatódok.
Nagyobb térfogatú gáz egyenletes gerjesztése és ennek megfelelően nagyobb teljesítmény érhető el a lézer
optikai tengelyére merőleges kisüléssel. Keresztirányú (transzverzális) kisülés alkalmazható atom- és
molekuláris lézerek gerjesztésére. Stabil, folyamatos kisülésre általában nincs lehetőség, így egyedi vagy
ismételt impulzuskisülést alkalmaznak.
A gerjesztés végezhető még elektronsugarakkal, kémiai reakciókkal és fúvókán keresztüli tágulásnál előálló
hirtelen nyomásváltozás révén.
A végablakokat Brewster-szögben helyezik a cső két végére. (Brewster-szögnek nevezzük azt az a beesési
szöget, melynél a megtört és a visszavert fénysugár merőleges egymásra – lsd. 1.1.1.2. ábra)
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1.1.1.2. ábra
A kilépő sugárzás azonban ilyenkor polarizált (polarizációról akkor beszélünk, amikor a sugárnyaláb összes
rezgését egy síkra korlátozzuk), ami néhány esetben hátrányos. Az atom- és a molekuláris lézerközegek
oldalfala rendszerint boroszilikát üvegből van, amelyet nagy teljesítményeken vízzel lehet hűteni. Az ionlézerek
falához hőálló anyagokat használnak.

1.2. Félvezetőlézerek
A félvezetőlézereket csoportosíthatjuk
1. felépítésük szerint:
• dióda,
• SEM dióda (Single Emitting Diode),
• CPM dióda (Combined Power Modules),
• stb.;
2. alkalmazási terület szerint:
• SP (Side Pump) dióda,
• EP (End Pump) dióda,
• direkt dióda,
• kábelcsatolt dióda,
• önálló alkalmazás.
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A félvezetőlézerek felépítését mutatja az 1.1.2.1. ábra.

1.1.2.1. ábra
A fény emissziója az elektródák síkjára merőleges végfelületekről következik be. A párhuzamos véglapok közül
az egyik párat a lehasítás után esetleg felcsiszolják, felfényezik vagy akár tükröző réteggel vonják be a
reflexióképesség megnövelésére, míg a másik pár fel van durvítva a felületekről jövő reflexió elnyomására.

1.3. Szilárdtestlézerek
A szilárdtestlézerek aktív közege olyan szilárd befogadó anyag, amelyben a lézeranyag szét van szórva, melyet
optikai sugárzással gerjesztenek. A befogadó anyagnak nem szabad hátráltatnia a lézer működését, átlátszónak
kell lennie a gerjesztő sugárzás számára, és jó termikus és optikai tulajdonságokkal kell rendelkeznie
(hővezetés, hőkapacitás, átlátszóság, törésmutató stb.). Nagyszámú kristályos anyagot alkalmaztak már ilyen
célra.
A leggyakrabban alkalmazott szilárdtest-jelölőlézerek a már jól ismert, klasszikus felépítésű, impulzusüzemű
Nd:YAG vagy Nd:YVO4 (Vanadát) lézerek. Azonban az ipari markírozástechnológiában megjelent egy új
jelölőlézer, a fiber-jelölőlézer is, amely szintén impulzusüzemű szilárdtestlézer, de sokkal nagyobb hatásfokkal
dolgozik, mint a klasszikus felépítésű Nd:YAG szilárdtestlézer.
A fiberlézer szintén szilárdtestlézer, jelentősége miatt mégis érdemes külön is megemlíteni.
A fiberlézer élettartama és megbízhatósága jelentősen jobb, és egyszerű felépítésének köszönhetően a lézer
teljes költsége kisebb az Nd:YAG rendszereknél. Fő előnye a markírozási alkalmazásokban a megbízhatóság és
a hatékonyság. Az optikai üreget nem kell hangolni, következésképpen a lézer csak minimális karbantartást
igényel. Nincs szükség rendszeres alkatrészcserékre, szemben a lámpapumpált lézerekkel. A fiberlézerek 2030%-os hatékonyságot is elérnek az Nd:YAG rendszerek 2-3%-ához képest. Ez a hatékonyság azt jelenti, hogy
egy hasonló DPSS lézernél sokkal jobban alkalmazhatók, és kevesebb hűtést igényelnek.
A lézerfényt egy másik, gerjesztő fény (pumpálás) által tudjuk létrehozni. A szilárdtestlézereket pl. lámpákkal
vagy lézerdiódák fényével lehet gerjeszteni (1.1.3.1. ábra).
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1.1.3.1. ábra
Az Nd:YAG-lézerek hatásfoka meglehetősen alacsony (lámpapumpált: ~ 1-3%, diódapumpált: < 10%), ezért
sokszor a néhányszor tíz watt teljesítményű lézert néhány tíz kilowattal kell gerjeszteni. Emiatt nagy
mennyiségű hő keletkezik, így a folyamatos levegő- és/vagy vízhűtés elengedhetetlen. A fiberlézer által
kibocsátott lézerfény hullámhossza többnyire 1062 nm.
Az ipari fiberlézer a gyors fém, illetve áramköri lemez markírozásához, acél gravírozásához és műanyagok
színváltozását okozó jelöléséhez használatos. Az 50 W teljesítményű fiberlézer alkalmas 1 mm
lemezvastagságig különböző fémlemezek precíziós vágásra is (pl. stent vágására). A fiberlézerek felhasználói
köre igen széles: autó-, gyógyszer-, gyógyászatieszköz-, elektronikai ipar stb. A speciális lézerdiódának és az
optikai szálnak köszönhetően a gerjesztés sokkal egyszerűbb, nincs szükség kalibrálásra, nincs eldobható
alkatrész, és mérete sokkal kisebb a klasszikus felépítésű Nd:YAG rendszereknél.
A leghatékonyabb és általánosságban elterjedt pumpálási módszer az elliptikus konfiguráció, ahol az ellipszis
egyik tengelye mentén (fókuszvonalban) a lineáris pumpáló forrás van, a másik mentén a lézerrúd (1.1.3.2.
ábra).

1.1.3.2. ábra
A csatolás függ a fényforrás és a lézerrúd átmérőviszonyától, az ellipszis excentricitásától, a fél nagytengely
hosszától és a fényforrás sugárzásának szögeloszlásától. A pumpáló forrás kimenetelének a lézerrúdhoz való
hatékony csatolása érdekében mindkettőnek körülbelül ugyanolyan átmérőjűnek és hosszúságúnak kell lennie.
A kimenő összteljesítmény megnövelésére alkalmaznak néha két vagy több ellipszisből álló reflektorokat is,
amelyeknél a kettő közül az egyik fókuszvonal közös. A pumpáló források az egyes rész-ellipszisek nem közös

4
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A lézerekről általában

fókuszvonalában vannak, míg a lézerrúd a közös fókuszban helyezkedik el. Ezeknél az összetett rendszereknél
azonban a csatolás hatékonysága kisebb, mint egyetlen ellipszis esetében.

1.4. Festéklézerek
Sok szerves vegyület fluoreszcenciája igen erős, és ez alkalmassá teszi őket lézeranyagok céljára. Széles
tartományban folyamatosan változtatható hullámhosszúságú, hangolható lézersugárzást lehet így kapni, nagy
teljesítményekkel.
Az ábrákon nitrogénlézeres és villanócsöves gerjesztésnél használt lézerrezonátorok láthatók.
A festéklézerek fontos jellegzetessége, hogy kimenő hullámhosszuk könnyen hangolható a rács, az etalon vagy
az akusztooptikai szűrő segítségével a látható hullámhosszúság tartományának nagy részében. Pumpáló
forrásként argonlézert alkalmazva folytonos lézerműködés valósítható meg a hangolható festéklézereknél a 0,55
µm-től 0,65 µm-ig terjedő tartományban (a sárgászöldtől a halványpirosig).

1.1.4.1. ábra

1.1.4.2. ábra

2. Bevezetés az optikai sugárzási folyamatokba
Az 1.2. lecke az optikai sugárzási folyamatokba vezet be az emissziós folyamatok, a folytonos sugárforrások, a
szelektív sugárzók, a fluoreszcencia, az indukált emisszió fogalmainak tisztázásával. Ezt követően a szükséges
fogalmak ismeretében a lézer működésének bemutatása következik.

2.1. Emissziós folyamatok
Az atomot úgy lehet megjeleníteni, mint pozitív töltésű központi magot, amelyet bizonyos számú elektron vesz
körül. Ezek az elektronok korlátozott számú lehetséges pályán keringenek a mag körül. A megengedett pályák
között más pályák tiltottak. Egy-egy elektron megváltoztathatja a pályáját, ez pedig energiaszintbeli átmenetet
eredményez. A megfelelő energiaátmenet fénykibocsátással jár, ha a mag felé közeledik az elektron, és
5
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fényelnyeléssel, ha a magtól távolodik. Mindegyik átmenethez egy meghatározott energiamennyiség és
hullámhossz tartozik. Az átmenethez tartozó E energia nő, ha a hullámhossz csökken, mégpedig a következő
összefüggés szerint:
E = hf = (hc)/λ.
A fenti képletben c a fénysebesség (3*108 m/s légüres térben), λ a hullámhossz méterben, f a frekvencia
hertzben és h a Planck-féle állandó (h = 6,6*10--34 J/s).

1.2.1.1. ábra

2.2. Folytonos sugárforrások
Az izzó sugárforrások, mint például a volfrámszálas izzólámpák, széles hullámhossztartományt átfogó sugárzást
bocsátanak ki, annak a nagyszámú elektronátmenetnek megfelelően, amelyek a különböző energiaszintek között
egyidejűleg előfordulhatnak. Az átmeneti energiaszinteknek ezekkel a változásaival kapcsolatos energia spontán
elnyelődik, majd újra kisugárzódik. Energia nyelődik el, mikor az elektron valamely belső pályáról, tehát kisebb
energiaszintről egy külső pályára megy át; ez spontán újra kisugárzódik olyan frekvencián, mely megfelel a
lefelé irányuló átmenethez tartozó energiaszint-változásnak.
A kimeneti intenzitás változik mind a hőmérséklettel, mind a hullámhosszal. A teljes kisugárzott energia a
kimenő hullámhosszak tartományában kisugárzott energiák összege.
A legtöbb hőmérsékleti sugárforrás esetében a teljes kisugárzott energia megközelítően arányos a hőmérséklet
negyedik hatványával:
W = σT4.
A képletben a Stefan–Boltzmann-féle állandó
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1.2.2.1. ábra

2.3. Szelektív sugárzók
Fény kisugárzódhat az optikai spektrum keskeny hullámhossztartományaiban is (szelektív emisszió). Példaként
az 1.2.3.1 . ábra a szelektív sugárzó kisugárzott spektrumát is bemutatja.

1.2.3.1. ábra
Az abszorpciós és emissziós folyamat hasonló a folytonos sugárforráséhoz, de itt a lehetséges energiaátmenet
korlátozott számú elektronátmenetre van leszűkítve. Az elektronokat külső forrás, pl. villamos tér gerjeszti, a
fénykisugárzás spontán emisszió útján ugyanúgy történik, mint a folytonos sugárforrásoknál, csak keskeny
hullámhossztartományokban. Rendszerint különféle lehetséges atom- és intermolekuláris átmenetek vannak, és
ezekből adódik a különböző hullámhosszsávokban kisugárzott teljesítmény. A keskeny sávban kisugárzott
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teljesítmény megközelítőleg monokromatikus. A szelektív sugárzó kisugárzott teljesítményét nem korlátozza a
fekete test sugárzásiintenzitás-görbéje. Szelektív sugárzók pl. a gázkisülések, a fluoreszkáló és foszforeszkáló
anyagok, egyes szilárdtestfényforrások és a lézerek. A szelektív sugárzók fénye a lézerek kivételével rendszerint
inkoherens.

2.4. Fluoreszcencia
Néhány anyag, ha adott hullámhosszú fénynek van kitéve, a megfigyelések szerint ettől eltérő, többnyire
nagyobb hullámhosszú fényt sugároz ki. Ezt a jelenséget fluoreszcenciának nevezik, és leggyakrabban akkor lép
fel, ha különböző ásványokat ultraibolya fénnyel világítanak meg (amely szabad szemmel nem látható); ezek a
megfigyelések szerint valamely más látható színben – tehát nagyobb hullámhosszon – világítanak.
Néhány különleges anyagnál az elektronszintek elrendezése olyan, hogy lehetővé teszi az energia egy részének
kisebb hullámhosszokon való újrakisugárzását is.

2.5. Indukált emisszió
Az indukált emisszió az abszorpció fordított folyamata: olyan kényszerített, lefelé irányuló energiaátmenet
következik be, ahol a foton nem elnyelődik, hanem hatására egy új foton váltódik ki. Ahhoz, hogy lézerműködés
jöhessen létre a két szint között, az elektronok szokásos eloszlásának (populációjának) meg kell fordulnia: pl. a
normál (alap-) állapotból annyi elektronnak kell gerjesztődnie, hogy az alapállapot több mint 50%-a a
lézerátmenet fölső szintje legyen. Ennek eredményeként nagyobb valószínűsége lesz annak, hogy a megfelelő
frekvenciájú foton egy indukált fotont keltsen, mint annak, hogy e foton elnyelődjék.
A spontán emisszió gátolni igyekszik azt, hogy a fenti eloszlásmegfordulás (populációinverzió) létrejöttéhez
elegendő számú fotonkibocsátást eredményező változás következzék be az energiaszintek között.
Ezért a populációinverzió gyakran olyan szintek között jön létre, amelyek közül a felső metastabilis, vagyis az
alacsonyabb szintre való spontán átmenet bekövetkezésének valószínűsége kicsi. Populációinverzió azonban ott
is bekövetkezhet, ahol az alacsonyabb szintek élettartama igen rövid a magasabb energiaszintek élettartamához
képest, mint pl. az argonlézer esetében.
Az indukált emisszió folyamata (1.2.5.1. ábra) során energiát „pumpálunk” egy ilyen rendszerbe.
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1.2.5.1. ábra
Az elektronok többsége először a magasabb energiaszintre kerül, majd erre a metastabil energiaszintre „csorog
át” (eközben nem világít). Ez az állapot hosszabb ideig fennmaradhat, ezért előfordulhat, hogy az alapállapotban
lévő atomok száma kisebb lesz, mint a metastabil állapotban lévőké. (Ezt a speciális helyzetet nevezzük
populációinverziónak.) Ez az állapot nagyon érzékeny, ezért egy következő gerjesztő energiaadag hatására
előfordulhat, hogy valamennyi gerjesztett elektron egyszerre esik vissza alapállapotba (indukált emisszió),
miközben teljesen egyforma (egyszínű és koherens) fényt bocsátanak ki. A fényerősítéshez az indukált
emissziók száma meg kell hogy haladja az abszorpciókét, ehhez pedig az kell, hogy több részecske legyen
metastabil állapotban, mint alapállapotban. Az ilyen fordított betöltöttségű állapotot hívjuk
populációinverziónak. Létrehozásához teljesítményforrás szükséges, amely gerjeszti, más néven pumpálja az
alapállapotú atomokat. A pumpálást a gyakorlatban általában optikai vagy elektromos úton valósítják meg.
A lézerben ezen csatoló hatás eredményeként érhető el erősítés, és ebből adódik a lézersugárzás
monokromatikus és koherens jellege is.
Az indukált emissziót nem korlátozzák a feketetest sugárzási törvényei. A nagy spektrális intenzitás (a
sávszélességegységre eső intenzitás) a lézer erősítésének regeneratív (pozitív visszacsatolású) jellegéből
következik, amelynek eredményeként a vonalszélesség csökken a lézerteljesítmény növekedésével.
Az indukált emisszió tulajdonságai teszik lehetővé, hogy a kisugárzott fény térben és időben koherens legyen
(vagyis hogy a különböző pontokban a fénysugár mentén és arra keresztirányban rögzített fáziskapcsolat álljon
fenn), ami spontán emisszióval sugárzó fényforrásokkal általában nem lehetséges.
A lézer sugárzására jellemző, legfontosabb tulajdonságok tehát a következők:
• nagy fényteljesítmény, amelyet nem korlátoznak a feketetest sugárzási törvényei
• monokromatikus kimenet
• nagyfokú térbeli és időbeli koherencia
• kis divergencia
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Nem szükségszerű azonban, hogy egy lézersugárforrás-típusnál valamennyi fenti tulajdonság meglegyen.

2.6. A lézer működése
A „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” (fényerősítés a sugárzás indukált emissziójával)
megkívánja a populációinverziót, az indukált emissziót, ill. ezek eredményeként a fényerősítést. A lézer
működését a legegyszerűbben a szilárdtestlézerek példájával lehet megérteni; ilyen pl. a rubinlézer, amelyet
elsőként fedeztek fel. A lézerek különféle egyéb típusai alapelvüket tekintve lényegében hasonlóak.
Az aktív lézeranyagot rendszerint egy megfelelő hordozóanyag tartalmazza. A rubinlézer esetében az aktív
anyag a króm, a hordozóanyag az alumínium-oxid. Az aktív (dopoló) anyag százalékaránya gyakran kritikus, és
a szennyezések csökkenthetik vagy akár meg is gátolhatják a lézer működését.
A hordozóanyaggal szemben támasztott követelmény az, hogy átlátszó legyen mind a gerjesztő sugárzás, mind
pedig a lézersugárzás számára. Ezek hullámhossza gyakran egymástól távol esik.
A hordozó rendszerint henger alakú. Bár a kisugárzott teljesítmény a lézer térfogatától függ, a pumpáló sugárzás
csillapodása az átmérő növelésekor korlátozza az alkalmazható maximális átmérőt. A hosszúság ily módon
nincs korlátozva.
A szilárdtestlézerekben optikai gerjesztést (pumpálást) alkalmaznak egy vagy több villanócső segítségével.
Ezeket egy fényvisszaverő üregben a lézerrúd tengelyének hosszirányában helyezik el. A villanócsőből kilépő
fényenergiának csak kis része jut el a lézeranyag fluoreszkáló átmenetéig. A fény nagy része a lézeranyagban
hőként oszlik szét.
Az elnyelt energia egy része egy közbenső szinten tárolódik. Ha a pumpáló sugárzás elég erős,
populációinverzió következik be, amelynek eredményeként ha egy foton kilép a közbenső szintről, vagyis fény
sugárzódik ki, ez bizonyos valószínűséggel az indukált emisszió folyamata révén egy második átmenetet hoz
létre. Ezt a további fotont az jellemzi, hogy a hullámhossza, energiája és fázisa ugyanolyan, mint az első fotoné.
Mindegyik foton ismét új fotonok emisszióját képes indukálni. Impulzuslézernél e folyamat lavinahatást vált ki,
és így a lézerműködést adó összes átmenet igen rövid időn belül megy végbe. Ahol a kimenet folytonos, ott a
kimenő teljesítmény kisebb. A lézer tengelye mentén felépülő stimulált emisszió során kezdetben spontán
átmenetek mennek végbe. Azoknak a fotonoknak van a legnagyobb úthosszuk a lézerközegben, amelyeknek
sugárzási iránya a lézer geometriai hossztengelyébe esik. Ezeknél a legnagyobb annak valószínűsége, hogy
további emissziót indukálnak. Ez a sugárzás a lézerrezonátor két végén levő tükrök segítségével erősödik
tovább.
Ha a lézerátmenetekből eredő fény a rúd végeiről ténylegesen minden irányba kisugárzódna, a sugárzás
lavinaszerű felépülése nem volna lehetséges. (A fényáteresztés a hengeres falakon keresztül rendszerint kicsi,
mivel a beesési szög általában nagyobb, mint a kritikus szög, és így teljes belső visszaverődés, „totálreflexió”
lép fel.) A sugárzás lavinaszerű felépülését segíti tehát elő, ha tükröket helyeznek a rúd két végéhez. A végtükör
mindent visszaver, a kilépőtükör pedig részlegesen, úgy, hogy a beeső fény egy része áteresztődik.
A tükrök a lézerrúd optikai tengelyére merőlegesen vannak beállítva, és így csak a lézer tengelyébe eső fényt
verik vissza, ill. bocsátják át. Ennek eredményeként a többinél jobb lehetőség van a lézer tengelyirányába
emittált fény felépülésére: pozitív visszacsatolás jön létre, és a lézer tengelye mentén a sugárzás gyors, összegző
felépülése következik be. A fény igen rövid időn belül (fénysebességgel) sokszor ide-oda haladhat a lézer
tengelye mentén, ezért annak ellenére, hogy az egyes áthaladásoknál a kimeneti tükrön keresztül átbocsátott
energiahányad igen kicsi, az áteresztett összenergia – még igen rövid idők alatt is – nagy lesz.
Mivel visszacsatolás csak a lézeranyag tengelye mentén jön létre, kilépő fény nem sugárzódik szét minden
irányba egyenletesen, hanem csupán egy irányban halad a lézer tengelye mentén, mint olyan kis divergenciájú,
keskeny sugárnyaláb, amelynek széttartását a lézer optikája és geometriája határozza meg, ill. a kilépőablakon
fellépő fényelhajlás korlátozza.
A lézerrudat és a tükröket lézerüregnek (rezonátornak) hívják. Mivel egy keskeny hullámhosszsáv erősítése
hasonló egy rezonanciás áramkör viselkedéséhez, ezért oszcillátornak is nevezik. A lézerrúd a tükrökkel, a
villanócsövekkel és a reflektorokkal együtt rendszerint szorosan összetartozó egységet alkot; ezt
lézersugárforrásnak mondják. Ha tükröket nem alkalmaznak, akkor erősítőnek hívják; ezeket néha az
előbbiekkel együtt, oszcillátor-erősítő konfigurációkban is alkalmazzák.

10
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A lézerekről általában

Különféle geometriai megfontolások alapján – beleértve a tükrök görbületi sugarát, az üreg hosszát és átmérőjét
– meghatározható a visszacsatolás foka, valamint az, hogy a lézer egyáltalán működhet-e.
Azt a feltételt, amely meghatározza, hogy valamely geometriai sugár a rezonátorban ismételten visszaverődik-e,
a következő összefüggés adja meg:

ahol d a tükrök távolsága, R1 és R2 pedig a tükrök görbületi sugarai.
A lézerrezonátornak arra a képességére, hogy a lézer működését lehetővé tegye, az optikai rezonátor ún.
Fresnel-számának van hatása:

ahol F a Fresnel-féle szám, ω1 és ω2 a sugárnyaláb rádiusza a rezonátortükröknél és d a tükrök távolsága. Ha F <
1, akkor a rezonátorveszteségek nagyok, ha F > 2, akkor kicsik.
A „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (fényerősítés a sugárzás indukált emissziójával)
megkívánja a populáció-inverziót, az indukált emissziót, ill. ezek eredményeként a fényerősítést. A lézer
működését a legegyszerűbben a szilárdtestlézerek példájával lehet megérteni; ilyen pl. a rubin-lézer, amelyet
elsőként fedeztek fel. A lézerek különféle egyéb típusai alapelvüket tekintve lényegében hasonlóak.
Az aktív lézeranyagot rendszerint egy megfelelő hordozóanyag tartalmazza. A rubin-lézer esetében az aktív
anyag a króm, a hordozóanyag az alumíniumoxid. Az aktív (dopoló) anyag százalékaránya gyakran kritikus, és
a szennyezések csökkenthetik, vagy akár meg is gátolhatják a lézer működését.
A hordozóanyaggal szemben támasztott követelmény az, hogy átlátszó legyen mind a gerjesztő sugárzás, mind
pedig a lézersugárzás számára. Ezek hullámhossza gyakran egymástól távol esik.
A hordozó rendszerint henger alakú. Bár a kisugárzott teljesítmény a lézer térfogatától függ, azonban a pumpáló
sugárzás csillapodása az átmérő növelésekor korlátozza az alkalmazható maximális átmérőt. A hosszúság ily
módon nincs korlátozva.
A szilárdtestlézerekben optikai gerjesztést (pumpálást) alkalmaznak, egy vagy több villanócső segítségével.
Ezeket egy fényvisszaverő üregben a lézerrúd tengelyének hosszirányában helyezik el. A villanócsőből kilépő
fényenergiának csak kis része jut el a lézeranyag fluoreszkáló átmenetéig. A fény nagy része a lézeranyagban
hőként oszlik szét.
Az elnyelt energia egy része egy közbenső szinten tárolódik. Ha a pumpáló sugárzás elég erős, populációinverzió következik be, amelynek eredményeként, ha egy foton kilép a közbenső szintről, vagyis fény
sugárzódik ki, ez bizonyos valószínűséggel az indukált emisszió folyamata révén egy második átmenetet hoz
létre. Ezt a további fotont az jellemzi, hogy a hullámhossza, energiája és fázisa ugyanolyan, mint az első fotoné.
Mindegyik foton ismét új fotonok emisszióját képes indukálni. Impulzuslézernél e folyamat lavinahatást vált ki,
s így a lézerműködést adó összes átmenet igen rövid időn belül megy végbe. Ahol a kimenet folytonos, ott a
kimenő teljesítmény kisebb. A lézer tengelye mentén felépülő stimulált emisszió során kezdetben spontán
átmenetek mennek végbe. Azoknak a fotonoknak van a legnagyobb úthosszuk a lézerközegben, amelyeknek
sugárzási iránya a lézer geometriai hossztengelyébe esik. Ezeknél a legnagyobb annak valószínűsége, hogy
további emissziót indukálnak. Ez a sugárzás a lézerrezonátor két végén levő tükrök segítségével erősödik
tovább.
Ténylegesen, ha a lézerátmenetekből eredő fény a rúd végeiről minden irányba kisugárzódna, a sugárzás
lavinaszerű felépülése nem volna lehetséges (A fényáteresztés a hengeres falakon keresztül rendszerint kicsi,
mivel a beesési szög általában nagyobb, mint a kritikus szög, s így teljes belső visszaverődés, „totálreflexió” lép
fel.). A sugárzás lavinaszerű felépülését segíti tehát elő, ha tükröket helyeznek a rúd két végéhez. A végtükör
mindent visszaver, a kilépő tükör pedig részlegesen; úgy, hogy a beeső fény egy része áteresztődik.
A tükrök a lézerrúd optikai tengelyére merőlegesen vannak beállítva, és így csak a lézer tengelyébe eső fényt
verik vissza, ill. bocsátják át. Ennek eredményeként a többinél jobb lehetőség van a lézer tengelyirányába
emittált fény felépülésére: pozitív visszacsatolás jön létre, s a lézer tengelye mentén a sugárzás gyors, összegző
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felépülése következik be. Mivel a fény igen rövid időn belül (fénysebességgel) sokszor ide-oda haladhat a lézer
tengelye mentén, azért annak ellenére, hogy az egyes áthaladásoknál a kimeneti tükrön keresztül átbocsátott
energiahányad igen kicsi, az áteresztett összenergia - még igen rövid idők alatt is - nagy lesz.
Mivel visszacsatolás csak a lézeranyag tengelye mentén jön létre, kilépő fény nem sugárzódik szét minden
irányba egyenletesen, hanem csupán egy irányban halad a lézer tengelye mentén, mint olyan kis divergenciájú
keskeny sugárnyaláb, amelynek széttartását a lézer optikája és geometriája határozza meg, ill. a kilépő ablakon
fellépő fényelhajlás korlátozza.
A lézer-rudat és tükröket lézerüregnek (rezonátornak) hívják. Mivel egy keskeny hullámhosszsáv erősítése
hasonló egy rezonanciás áramkör viselkedéséhez, ezért oszcillátornak is nevezik. A lézerrúd a tükrökkel, a
villanócsövekkel és a reflektorokkal együtt rendszerint szorosan összetartozó egységet alkot; ezt
lézersugárforrásnak mondják. Ha tükröket nem alkalmaznak, akkor erősítőnek hívják; ezeket néha az
előbbiekkel együtt, oszcillátor-erősítő konfigurációkban is alkalmazzák.
Különféle geometriai megfontolások alapján - beleértve a tükrök görbületi sugarát, s az üreg hosszát és
átmérőjét - meghatározható a visszacsatolás foka, valamint az, hogy a lézer egyáltalán működhet-e.

3. A lézerek jellemzői
Az 1.3. lecke azokat a legfontosabb tulajdonságokat ismerteti, amelyek a lézerek alkalmazására vannak
befolyással, mint a működési hullámhossz, a divergencia, a módusszerkezet, a koherencia, a polarizáció és a
kisugárzott energia és teljesítmény.
A lézerek jellemzőit mélyrehatóan tanulmányozták már, hiszen ezek mind egyenként, mind pedig együttesen
teljesen új típusú fényforrásokat jelentenek, olyan tulajdonságokkal, amelyeket azelőtt semmilyen más
fényforrással nem lehetett elérni.
Azok a legfontosabb tulajdonságok, amelyek a lézerek alkalmazására vannak befolyással, a következők:
• működési hullámhossz
• divergencia
• módusszerkezet
• koherencia
• polarizáció
• kisugárzott energia és teljesítmény
A fenti jellemzők nagy részével a legtöbb lézer változtatható mértékben rendelkezik.

3.1. Működési hullámhossz
A lézer kisugárzott fénye nem tökéletesen monokromatikus, de rendszerint sokkal kisebb a sávszélessége és
emellett lényegesen nagyobb az intenzitása, mint amit termikus fényforrásokkal el lehet érni. Az 1.3.1.1. ábra
bizonyos lézerek relatív intenzitását mutatja be.
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1.3.1.1. ábra
A működési hullámhossz a részt vevő átmenetek energiakülönbségétől és az optikai üreg rezonanciahullámhosszaitól függ. A semleges atom-, szilárdtest- és félvezetőlézerekben szerepet játszó elektronátmenetek
a látható és a közeli infravörös tartományba eső kimeneteket eredményeznek, míg az ionlézerek működési
hullámhossza a látható és a közeli ultraibolya tartományba esik. A kisebb energiájú molekuláris átmenetekből
adódó kimenő hullámhossz általában a színkép középső és távoli infravörös tartományában van, és széles
sávokra terjed ki. A különböző típusú lézerek fő működési hullámhossztartományait a 1.3.1.2. ábra mutatja be.
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1.3.1.2. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Laser
A működési hullámhossz a különböző lézerátmeneteknél gyakran egy vagy több keskeny hullámhosszsávra
terjed ki, festéklézer esetén pedig egyetlen széles, folyamatos sáv hullámhosszának jellemzésére rendszerint egy
karakterisztikus hullámhosszat használnak. A rezonátorhossz általában nagy a λ 0/2 értékhez képest, így a lézer
számos hullámhosszon rezonálhat egy sávon belül, a lézerátmenetek sávszélességének megfelelően. A rezonátor
hosszában (pl. a hőtágulás következtében) bekövetkező ingadozások változásokat okoznak a λ 0 értékében is.
Gyakran lehetőség van igen keskeny hullámhosszsávok kiválasztására; néhány esetben igen kicsi, d λ/λ 0< 10-8,
vagy még ennél is kisebb relatív sávszélességet is el lehet érni.
A legtöbb lézernél könnyen elérhető olyan viszonylag nagy, keskeny hullámhosszsávra összpontosuló kimeneti
intenzitás, mely messze meghaladja az egyéb fényforrások intenzitását. Ez sok olyan lézeralkalmazás esetében
fontos, ahol keskeny hullámhosszsávval dolgoznak, mint például a metrológiában, vagy ahol a háttérsugárzás
kiküszöbölésére van szükség. A keskeny kimeneti hullámhosszsáv egyik fontos közvetett előnye az is, hogy
kiküszöböli a kromatikus aberrációt a lézeres optikai rendszerekben, a sugárvezetésben.
Megfelelő nemlineáris optikai anyagban a kimenő frekvenciát frekvenciaátalakítással meg lehet kétszerezni
vagy négyszerezni a λ0/2-nek vagy λ0/4-nek megfelelően. Hasznos teljesítményeket lehet így elérni a látható
tartományban a közeli infravörös tartományban működő lézerek kimenő frekvenciájának megkétszerezésével.
Ultraibolya lézerfény állítható elő a látható tartományban működő lézerek kimenő frekvenciájának
megkétszerezése vagy a közeli infravörös tartományban sugárzó lézerek kimenő frekvenciájának
megnégyszerezése útján.

3.2. Divergencia
A hagyományos fényforrások többé-kevésbé egyenletesen sugároznak ki minden irányban, és az intenzitás a
távolság négyzetével fordított arányban csökken. Minden kísérlet párhuzamos sugárnyaláb előállítására – pl.
lencsés vagy tükrös kollimátorokkal – csak részben lehet sikeres. A gyakorlatban használt fényforrások véges
mérete miatt másutt is lesz fény, nemcsak a kollimátor gyújtópontjában, és ezt a kollimátor a tengelyen kívülre
irányítja. A divergencia másik forrása a fényelhajlás, amely bármely gyakorlati fókuszáló rendszerben fellép az
apertúrák szélein. A diffrakció következtében előálló divergencia korlátozza az apertúrák alkalmazását arra a
célra, hogy a sugárnyalábot a kollimátor optikai tengelyével teljesen párhuzamos sugarakká szűkítsék. A
fényforrás véges méretéből eredő effektusok viszonylagos nagysága és az apertúrák következtében előálló
divergencia a rendszer geometriájától függően változik.

1.3.2.1. ábra
A lézerben a nagy intenzitású tartomány rendszerint távol van a rezonátorüreg falainak geometriai határától és
az apertúra széleitől (kilépőtükör). Mivel erősítésre van szükség, és ez sok átmenetet követel meg az üreg
hosszában, csupán a lézer optikai tengelyével nagymértékben párhuzamos fény lép ki. A széttartási szöget
többnyire inkább a lézersugár különleges tulajdonságai szabják meg, mint a rendszer szélei. A divergencia alsó
határát azonban a lézersugár saját diffrakciója szabja meg. A többmódusú lézerek divergenciája nagyobb, mint
az egymódusú lézereké.
A lézerfény (kis) divergenciája, amely a sugárnyaláb (fél) nyílásszögének mértékével mérhető (nagyságrendje
néhány milliradián), a lézersugárzás fontos jellemzője. A kis divergencia lehetővé teszi, hogy az optikai
alkatrészek méretét jelentősen csökkentsék a hagyományos fényforrások esetén szükséges méretekhez képest, és
a sugárnyaláb intenzitása még nagy távolságokra is megfelelő legyen. Ez igen fontos az olyan alkalmazások
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esetén, mint pl. az anyagmegmunkálás, a földmérés, a távolságmérés, a környezetszennyezési mérések vagy a
hírközlés.
A sugárnyaláb divergenciáját többnyire a divergáló sugárnyaláb által bezárt félszöggel mérik. A sugárnyaláb
divergenciája csökkenthető a nyaláb kiszélesítése, kollimációja útján. A széttartás a sugárnyaláb átmérőjével
fordított arányban csökken.
A divergencia a lézertükröktől is függ: a gömbtükrök nagyobb divergenciát idéznek elő a lézersugárban, mint a
síktükrök.
A lézernyaláb rádiuszát rendszerint azon pontok közötti távolság felével mérik, amelyeknél az amplitúdó 1/e
(0,368) része, az intenzitás (teljesítménysűrűség) 1/e2 (0,135) része a középponti értéknek. Gauss-féle eloszlás
esetére, ahol az amplitúdót az

az intenzitást pedig az

összefüggések adják meg. Ao és Io a csúcsamplitúdó, ill. intenzitás a sugárnyaláb középpontjában, ω o a
nyalábrádiusz az ablaknál. A nyalábrádiuszra alkalmanként más mértéket is alkalmaznak.
A sík kimenőablakkal rendelkező lézer diffrakció korlátozta sugárnyalábjának divergenciáját oly módon lehet
kiszámítani, ha azt úgy tekintjük, mint nulla tárgytávolságú és végtelen fókusztávolságú lencsét. Ez esetben:

ahol ω a nyalábrádiusz, a lézerablaktól d távolságban.

3.3. Koherencia
A koherencia kifejezést használják az elektromágneses hullámok sokaságánál az egyes részek
fáziskapcsolatának jellemzésére. A térbeli és időbeli koherencia kifejezéseket gyakran használják a lézerek
sugárzásával kapcsolatban. A térbeli koherencia az a fogalom, amely a terjedés irányára merőleges síkban
fennálló fázisösszefüggést jelöli, az időbeli koherencia pedig a sugárnyaláb terjedési irányában fennálló
fáziskapcsolatot jelzi. Néhány alkalmazás esetében, mint pl. a holográfiában, szükség van mind időbeli, mind
pedig térbeli koherenciára, más esetekben, mint pl. a lézer-interferometriában, csupán időbeli koherenciára, míg
néhány megmunkálási folyamat a térbeli koherenciát követeli meg. Olyan alkalmazásoknál, mint pl. az irányzás,
egyikre sincs szükség.
Ha egy sugárnyaláb koherens, akkor két részének egyesítésekor interferenciajelenség áll elő. Ezen a módon
mind az időbeli, mind a térbeli koherencia vizsgálható.
A tökéletes időbeli koherencia követelménye annyit jelent, hogy a kimenetnek monokromatikusnak kell lennie.
Minthogy a gyakorlatban ezt soha nem lehet tökéletesen megvalósítani, az időbeli koherencia mértéke
korlátozott. Az időbeli koherencia mértékét gyakran a koherenciahosszal jelölik, ez az a távolság (a
lézersugárforráson kívül), amelyen belül a kimeneti intenzitásban mérhető fáziskapcsolat áll fenn. Minthogy
minden lézernek viszonylag keskeny a sávszélessége (eltérően a legtöbb egyéb fényforrásétól), néhány mm-től
több méterig terjedő távolságra rendszerint fennáll egy bizonyos korlátozott mértékű időbeli koherencia, míg a
közönséges termikus fényforrások koherenciahossza rendszerint túl kicsi ahhoz, hogy mérhető legyen. A
koherenciahosszat az a korlátozó tényező határozza meg, hogy a longitudinális módus frekvenciája mennyire
stabil.
Ismeretes, hogy a belső és visszavert hullámok interferenciája állóhullámot eredményez. Az állóhullámban a
helyfüggés a fázisból az amplitúdóba tevődik át, ami maximális amplitúdójú (duzzadóhely) és zérus amplitúdójú
(csomópont) helyeket eredményez a lézer tengelye mentén. Mivel a tükrök felületén mindenképpen csomópont
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van, és két szomszédos csomópont távolsága λ/2, a két tükör távolsága ennek egész számú többszöröse kell
hogy legyen. Ha a tükrök távolsága (azaz a tükörrezonátor L hossza) ettől eltér, akkor a sugárzás a rezonátorban
nem erősödik. A valóságban inkább az a helyzet, hogy a tükörrezonátor a rá eső sugárzásokból az

(ahol n egész szám)
feltételnek megfelelő sugárzásokat szelektív módon felerősíti. A 1.3.3.1. ábrán egy tükörrezonátor sematikus
rajza látható, a bal oldali a féligáteresztő tükör, azaz a kicsatoló tükör. Ebben a rezonátorban csak 18 db
félhullám fér el.
A gyakorlatban n ennél általában sokkal nagyobb, például egy 0,3 m-es rezonátorban a 633 nm hullámhosszú
vörös fényből kb. 948 ezer félhullám fér el.
A tükörrezonátor ennél a példaként adott hossznál sokkal rövidebb (pl. koronglézer) és sokkal hosszabb (pl.
szállézer vagy fiberlézer) is lehet. Ez utóbbi lézerben a megfelelően adalékolt vékony üvegszál (vagy más
anyag) a lézeranyag és egyben a tükörrezonátor is. A tükrök szerepét a szálvégek periodikus törésmutatójú
tartománya játssza. Az üvegszálból a fény oldalt nem tud kilépni, a tükörrezonátor tehát föl is tekercselhető, ami
jelentősen csökkentheti a lézer helyigényét. A tükörrezonátort – különösen az elektromérnöki személet szerint –
felfoghatjuk úgy is, hogy ez szolgáltatja az erősítő visszacsatolását. Ez a visszacsatolás a
rezonanciafrekvenciákon pozitív, ilyenkor az erősítő „begerjed”, más frekvenciákon a visszacsatolás negatív. A
lézert általában pozitívan visszacsatolt rezgéskeltőként, és nem külső, gyenge jelek erősítésére használjuk.

1.3.3.1. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Transverse_mode
A tükörrezonátor a lézerműködésnek nem elengedhetetlen feltétele. Vannak olyan lézerek, amelyek nem
tartalmazzák (pl. röntgenlézer).
A fenti képletben a hullámhosszat frekvenciára is átírhatjuk

ekkor, ahol n egész szám. Kifejezve a frekvenciát

azt kapjuk, hogy a rezonátor által erősített frekvenciák közötti távolság (azaz két szomszédos longitudinális
módus frekvenciatávolsága):

A fenti adatokkal ez a frekvenciatávolság éppen 5 · 108Hz. Tehát a tükörrezonátor egymástól 500 MHz
távolságra lévő frekvenciákat fog erősíteni. Ez a frekvenciatávolság ugyan hat nagyságrenddel kisebb az optikai
frekvenciáknál, de nagyobb a tipikus természetes vonalszélességnél. Véletlenszerűen választott rezonátorhossz
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esetén tehát előfordulhat az, hogy az erősíteni kívánt frekvencia éppen két módus közé esik, és a lézer az adott
rezonátorhosszal nem működik.
A valóságban azonban ez ritkán fordul elő, mert a spektrumvonalak sokkal szélesebbek a természetes
vonalszélességnél. Ennek oka az atomok hőmozgása miatti Doppler- kiszélesedés. Ha az atom haladási
irányában bocsátja ki a fotont, akkor a nyugvó megfigyelő a foton frekvenciáját nagyobbnak, ellenkező esetben
pedig kisebbnek érzékeli. A relatív frekvenciaváltozás közelítőleg v/c, ami szobahőmérsékleten közepes tömegű
atomokra átlagosan kb. 10-6 körül lehet, azaz a Doppler-effektus már szobahőmérsékleten is a
módustávolsággal egyezőre (vagy annál nagyobbra) szélesíti a lézernívót. Ezen a szélesebb
frekvenciatartományon a tükörrezonátor egy vagy néhány frekvenciát erősíteni fog, ezek lesznek a lézer
longitudinális (hosszirányú) módusai. Egy-egy módus szélessége sokkal kisebb is lehet a természetes
vonalszélességnél.
A nagy koherenciahossz követelménye korlátozta például a holográfia alkalmazását viszonylag kisebb
tárgyakra, egészen mostanáig.

3.4. Módusszerkezet
A lézerüregen belül az indukált emissziós folyamattal keltett elektromágneses tér bizonyos megengedett
konfigurációk (módusok) felvételére kényszerül, a peremfeltételeknek megfelelően.
Ideális esetben a fény csupán egyetlen átmenet felerősítéséből keletkezne és időben koherens lenne. A
gyakorlatban azonban sokszor több átmenetből keletkezik a fény, beleértve az egynél több axiális hullámból
keletkező longitudinális, ill. a különböző keresztmetszeti intenzitáseloszlású transzverzális módusokat.
A tükörrezonátorban – a tükrök alakjától és méretétől függően – különféle állóhullámmódusok alakulhatnak ki.
Ezeket keresztirányú (transzverzális) módusoknak (TEM = Transversal Electromagnetic Mode) nevezzük. A
transzverzális módusok leginkább a lézernyaláb keresztirányú intenzitáseloszlásában mutatkoznak meg. A
legfontosabb módus az alapmódus (TEM00), amely egyetlen maximummal rendelkezik, és eloszlása a Gaussfüggvénnyel jellemezhető:

A transzverzális alapmódust ezért Gauss-nyalábnak is nevezik. Ez a módus eredményezi a legkisebb
divergenciájú, legjobban fókuszálható nyalábot, sok alkalmazásban más módusa nem is lehet a lézernek.
Vannak azonban más transzverzális módusok is, különösen vastag, nagy teljesítményű lézereknél. Ezeknek
keresztirányban több maximumuk van, metszetük foltokból, esetleg kör(ök)ből áll, ami nagyobb
nyalábdivergenciát eredményezhet. Az 1.3.4.1. és 1.3.4.2. ábra néhány keresztirányú módust szemléltet a
hozzájuk tartozó jelölésrendszerrel és az általuk létrehozott energiaeloszlással.

1.3.4.1. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Transverse_mode
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1.3.4.2. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Transverse_mode
A peremfeltételek (a tükör alakja, a rezonátor átmérője stb.) csupán bizonyos rezgésformákat (módusokat)
engednek meg; ezek mindegyikének megvan a saját jellemző intenzitáseloszlása, amelyek nagy része jól ismert.
A TEM-nél megkülönböztethető polár koordináta-rendszerben felvett teljesítményeloszlás (TEMpl), illetve
derékszögű koordináta-rendszer szerinti (TEMnm). Attól függően, hogy milyen a berendezés felépítése, optikai
rendszere, a hozzá jobban illeszkedő módusszerkezetet adják meg. Az indexben szereplő számok a tengelyek
mentén a lokális intenzitásminimumok számát jelentik, a végtelenben lévő 0 értéket nem számítva. A TEM 00
mindkét rendszerben az ideális Gauss-eloszlást jelenti. A TEM-indexek megadása mellett a kevert módusokat a
sugárminőség és a sugárparaméter jellemzi.
A lézer kimenete általában a lehetséges módusok szuperpozíciójából áll. A kis teljesítményű gázlézerek
esetében gyakran csak egy vagy néhány módus van, és első látásra fel lehet ismerni, mely módusok vannak
jelen. Nagy teljesítményű rendszerekben sok módus szuperponálódhat, és így nehéz lehet a kimenet felbontása
egyedi módusokra.
Mindegyik megfigyelt módusnak más a frekvenciája, úgyhogy az intenzitáseloszlást vizsgálva a kimenő
sugárnyalábban elvileg nemcsak az látható, hogy milyen módusok oszcillálnak, hanem az is, hogy hány
különböző frekvencia van a kimenetben.

3.5. Polarizáció
A fénysugár viselkedése a fény terjedési irányára merőleges, egymással derékszöget alkotó elektromos és
mágneses rezgések síkjának fogalmával írható le. E sugarat síkban polárosnak nevezik, mivel az elektromos
rezgés csupán egy síkban történik. Különböző irányú polarizációs síkokkal rendelkező sugarak
szuperponálásával véletlen polarizációjú sugárnyaláb keletkezik. Akkor viszont, ha a polarizáció iránya
rendezett, bonyolultabb polarizációs alakzatokat kaphatunk, mint pl. elliptikus vagy cirkuláris polarizációt.
A lézersugárforrás kimenete lehet polarizált vagy nem polarizált. A polarizált fény hasznos néhány
lézeralkalmazás esetén, különösen ott, ahol a kimenet modulált, vagy ahol a lézert kettős törésű optikai
anyagokkal együttesen alkalmazzak. Megfelelő polarizáló optikai anyagok felhasználásával a nem polarizált
lézersugárból is létre lehet hozni polarizált sugárnyalábot, ez azonban együtt jár a kimeneti fényintenzitás
csökkenésével.
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Polarizáció két különböző törésmutatójú anyag közötti határfelületen végbemenő fénytörés útján is
megvalósítható. A fénytöréssel előidézett polarizáció akkor a legnagyobb, ha a sugárnyaláb beesési szöge
egyenlő a Brewster-féle szöggel; ekkor a megtört és visszavert sugár közötti szög 90o, amint azt a 1.3.5.1. ábra
mutatja.

1.3.5.1. ábra
Ez az eset akkor következik be, ha a beesési szög tangense egyenlő az anyag törésmutatójával (levegő-üveg
határfelület esetén ez 57o-os szögnek felel meg). Ennél a szögnél a visszavert sugár teljesen polarizált.

1.3.5.2. ábra
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A szilárdtestlézerek végfelületei vagy a gázlézerek ablakai elkészíthetők Brewster-szögben ott, ahol külső
optikát alkalmaznak, vagy ahol polarizált kimenetre van szükség a belső reflexiók csökkentése érdekében.
Ekkor az a sugárösszetevő, amely a beesési síkra merőleges síkban polarizált, a Brewster-szögben álló
felületeken a lézer tengelyétől nagyrészt kitükröződik, így csökken a hatása az erősítésre a rezonátorban. A
megtört sugárnyalábot a külső tükör visszaveri, és útja mentén polarizációja a beesési síkban növekszik, amint
áthalad a végfelületeken. Ez a folyamat az egymást követő átmeneteknél ismétlődik, és ennek eredményeképpen
a kilépő sugár erősen polarizált lesz. A végfelületek állhatnak egymással párhuzamosan vagy ellentétesen; ez
utóbbi elrendezés a tükrök közös tengelyére való szerelését teszi lehetővé.

3.6. Energia és kimenő teljesítmény
A lézer kimenete lehet folytonos, amelyet rendszerint CW-vel jelölnek (CW = continuous wave, magyarul:
folyamatos hullám), vagy pedig impulzusos (pulzált). Ami látszólag egyetlen impulzus, arról behatóbb vizsgálat
esetén kiderülhet, hogy sokkal rövidebb időtartamú impulzusok egész sorozatából áll. Az impulzusüzemmódnál
a kisugárzott fény egyetlen impulzustól az ismétlődő impulzusok sorozatáig változhat, ez utóbbi adja a
kvázifolytonos üzemmódot (szemben a valódi folytonos üzemmóddal).
A teljesítmény wattban fejezhető ki, és mivel az impulzus időtartama igen rövid is lehet, a kimenő teljesítmény
nagyon nagy, több megawatt nagyságrendű is lehet, habár az összenergia az impulzusokban joule-okban
kifejezve igen kicsi lehet. Pl. az 1 nanoszekundumos (10 -9 s) időtartamú és 1 millijoule (10-3 J) összenergiájú
kimenő impulzus 1 megawatt (1 MW) közepes teljesítménynek felel meg.
A kimenő teljesítmény nagyságát (mind folytonos, mind pulzált üzemmódban) különböző tényezők
szabályozzák, beleértve a lézerátmenetet, a gerjesztés módját és erősségét, a fényerősítő közeg átmérőjét és
hosszát, valamint azt a sebességet, amellyel a hő disszipálódni tud a lézeranyagban, ill. a pumpáló forrásban.
Más szemszögből a kimenő teljesítmény függ a rezonátor teljes erősítésétől, ami viszont a pumpálás
intenzitásától, az abszorpciós veszteségektől, a kimeneti tükör reflexiójától és egyéb rezonátorparaméterektől
függ.
A szilárdtestlézerek kimenő teljesítménye a lézeranyag térfogatának és a megvilágított felületnek a függvénye,
ez utóbbi rendszerint arányos a hosszúsággal, míg az átmérőt korlátozza a pumpáló sugárzás abszorpciója a
befogadó anyagban. A gázlézerek kimenő teljesítménye a gerjesztett térfogat függvénye. A maximális átmérőt
rendszerint a kisülés korlátozza.
Az impulzuslézerek kimenő teljesítményének időtartama gyakran fontos. Az impulzushossz széles
tartományban változhat, néhány nanoszekundumtól több milliszekundumig (Q-kapcsolású és
módusszinkronizált kimenetek esetében), a lézerátmenettől függően, impulzusformáló áramkörök
alkalmazásával a tápegységben. A 1.3.6.1. ábra mutatja be a kimeneti intenzitásarányokat Q-kapcsolt üzemmód
esetére. A kimenő teljesítmény csökken, amint az impulzus hossza növekszik, míg a teljes impulzusenergia
megközelítően állandó marad. A kutatásban ma már attoszekundumos lézerekkel is dolgoznak. Ezekkel a
fényimpulzusnál rövidebb elektronimpulzus is előállítható. Az extrém rövid időtartamú fényimpulzusba
„sűrített” energia rendkívül nagy fényintenzitásokat eredményez, így olyan jelenségeket igazolhatunk,
amelyeket a kvantum-elektrodinamika jósol meg. A nagy teljesítményű – nagy energiájú és rövid impulzusú –
lézereket többek között biológiai, vegyészeti kutatásokban használják, valamint segítségükkel fúziós reakciók
beindítását tervezik.
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1.3.6.1. ábra
Az optikailag pumpált lézerek rendszerint impulzusüzemben működnek, és nehezen pumpálhatók folyamatosan
nagyobb teljesítménnyel. A nagy rezonátorveszteségek ellensúlyozására e lézerek pumpálásához nagy folytonos
teljesítményt kell az alkalmazott kisülési csövekből kivenni a küszöbszint túllépéséhez. A magas küszöb és a kis
hatásfok nagy hődisszipációt okoz a lézerrúdban.
A gáz- és folyadéklézerek általában akár pulzált, akár folytonos üzemmódban üzemeltethetők, vagy pedig
ismételten pulzált üzemmódban, ami kvázifolytonos kimenő teljesítményt ad. A gázlézerek pumpálási hatásfoka
általában nagyobb, mint a szilárdtestlézereké. A folyamatos áramlású lézerek, amelyekben a lézerközeget
hatékonyan hűtik, igen nagy teljesítmények elérését teszik lehetővé.
A kimenő teljesítmény Q-kapcsolással növelhető; ez a lézerközeg olyan gerjesztésével érhető el, mikor a
populációinverzió létrejön, de a tengely menti tükrökről a visszacsatolást késleltetik. Ezt lehet elérni a teljesen
visszaverő tükröknél a sugárnyaláb mechanikai úton való kitérítésével, akusztooptikai vagy elektrooptikai
eszközökkel, vagy pedig olyan fényelnyelő festékoldat alkalmazásával, amely fényáteresztővé halványul,
amikor a lézerben a fluoreszcenciafény teljesítménye elér egy meghatározott szintet. Ily módon nagy
amplitúdójú, gyors felfutási idővel rendelkező kimenő impulzusok keletkeznek (vagyis igen gyorsan
bekövetkezik az intenzitás maximuma), mivel a gerjesztett állapotok nagy része igen rövid idő alatt lecseng. Az
impulzuslézerek, ill. az ismételten pulzált üzemmódú folytonos lézerek ismételt Q-kapcsolása szintén
lehetséges.
A lézer kimenete gyakran sok olyan módusból áll, amelyek nincsenek egymással állandó kapcsolatban. Ha a
kimenő módusokat arra kényszerítik, hogy egymás között azonos frekvenciatávolságot és rögzített
fáziskapcsolatot tartsanak fenn, akkor a kimenet az időben jól meghatározott módon változik. Ezt nevezik
fázisszinkronizált vagy módusszinkronizált (mode-locked) üzemmódnak.
Ha több axiális módus fázisban szinkronizálódik, úgy a csúcsintenzitás ennek megfelelően magasabb lesz, mint
az egymással véletlenszerű kapcsolatban álló egyedi módusok összegéből nyert intenzitás. A
módusszinkronizálás tehát felhasználható arra, hogy igen nagy kimenő teljesítményt kapjunk azoknak a
lézermódusoknak a sugárzásából, amelyek megtartják frekvencia- és fáziskapcsolatukat. Ez néha természetes
úton is bekövetkezik (módus-önszinkronizáció), de szelektív telítéssel is elérhető, pl. egy festékcella
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elhalványulása révén. A módusszinkronizálásra más technikák is lehetségesek. A nemkívánatos reflexiók
kiküszöbölésével ki lehet választani kitüntetett módusokat, Brewster-ablakok és diafragmák alkalmazásával az
optikai rezonátoron belül. Mivel a visszacsatolás csak a kitüntetett módusoknak kedvező, az indukált emisszió
felépülése igen gyors, és gyorsabb felfutási idejű, nagyobb impulzusamplitúdók érhetők így el, mint a Qkapcsolással.
A kimenő teljesítmény stabilitása az amplitúdó reprodukálhatóságát és az impulzuslézerek kimenetének időbeli
lefutását illetően gyakran igen fontos. Ezt részben megszabja a tápegység- és az impulzusindítás módja, vagyis
hogy a villanócsövekbe vagy a lézerelektródokba betáplált energia mennyire azonos mindegyik impulzusnál. A
lézeranyag hőmérsékletében bekövetkező emelkedés megváltoztatja az energiaszintek relatív populációját. A
rezonátor tágulása változásokat idéz elő a módusszerkezetben és a hullámhosszban, valamint az optika
elállítódását okozza. Mindez befolyással van a stabilitásra. A villanócsövek és folytonos üzemű kisülési csövek
lassú elhasználódása, az elektród anyagának porlódása és a gázszivárgások a gázlézerekben szintén befolyást
gyakorolnak a lézer kimenő teljesítményének reprodukálhatóságára.

3.7. Energiaátvitel és hatásfok
A lézer hatásfokát a következőképpen lehet definiálni:
η = a lézernyalábban kisugárzott energia / teljes bevitt energia.
Ezt összhatásfoknak nevezik. Ez a hatékonyság külső tényezőktől is függ, mint pl. a tápegység, a pumpák, a
hűtőrendszer és egyéb segédberendezések veszteségeitől, valamint magának a lézerjelenségnek a veszteségeitől.
Egy komplett rendszer végső értékelésében az összhatásfok gyakran fontos tényező. A lézerek relatív
hatásfokának összehasonlításához jól használható az átalakítási hatásfok, mely a következőképpen definiálható:
η = a lézernyalábban kisugárzott energia / a gerjesztésre felhasznált energia.
A gerjesztésre felhasznált energia a folytonos üzemű lézer elektródjaihoz bevitt energia (gáz- vagy
félvezetőlézerek esetén) vagy a pumpáló fényforrásba betáplált energia (szilárdtestlézerek esetén).
Éppúgy, mint az összhatásfok, a differenciális hatásfok is fontos. A differenciális hatásfokon olyan növekedési
hatásfokot értünk, mely a teljesítmények küszöbérték feletti változásából adódik. A differenciális hatásfok nagy
teljesítményeknél többszöröse lehet a küszöbszint közelében levő értéknek, de lecsökken, amint a lézerközeg
telítődése bekövetkezik.
A kvantumhatásfokot a lézerátmenet osztva a pumpálási és nyugalmi energiaszint közötti különbséggel. Ez az
elméleti határa a rezonátor hatásfokának.
Az energiaveszteségek a következő csoportokra oszthatók: külső veszteségek, amelyek költséges rendszereket
és magas üzemeltetési költségeket eredményezhetnek, de egyébként rendszerint nem korlátozzák a lézer
működését, továbbá belső veszteségek magában a lézerrezonátorban, amelyek olyan értékre korlátozhatják a
maximális működési feltételeket, ahol a hőenergia még disszipálódhat.
Az energiaveszteségek néhány jellegzetes értékét, impulzus- és folytonos üzemű gáz- és szilárdtestlézerek
esetére az 1.3.7.1. táblázat sorolja fel.
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1.3.7.1. ábra
A kondenzátorokban tárolt energiát felhasználó impulzuslézereknél a tárolt energia több mint fele elvész a
kimenő vezetékekben és magában a kondenzátorban. Ezt a minimumra lehet leszállítani a soros impedancia
csökkentésével, azonban ha optikai gerjesztést alkalmaznak, szükség lehet az impedancia növelésére a túlzott
mértékű elektródaeróziót okozó oszcilláció kiküszöbölésére.
A kisülési lámpa tényleges átalakítási hatásfoka 60–80% között lehet, azonban ennek bizonyos hányada a cső
falaiba disszipálódik az ultraibolya vagy infravörös hullámhosszokon. A burkolat által áteresztett fénynek csak
egy része illeszkedik a lézeranyag abszorpciós sávjaihoz, jellemzően 25% nagyságrendben.
A lézerrúdban abszorbeálódott energia egy része (rubin esetében 60 százalék) nem kívánt átmenetekbe
disszipálódhat. A lézerátmenet energiájának 25 százaléka disszipálódhat a lézerrúdban a szennyezések által
bekövetkező abszorpció, az inhomogenitások, zárványok miatti szórás és a diffrakciós veszteségek
következtében. Az impulzustápegységben tárolt energia átalakításának maximális teljes összhatásfoka ezért
mintegy 0,01–1 százalék között van.
A bemeneti energia fénykimenetté való átalakításánál az előbbiekben ismertetett veszteségek nem érvényesek az
impulzus- vagy folytonos üzemű gázlézerek esetére. Ha a tápegység hatásfoka nagy – mint pl. folytonos
gázlézerek esetében, ahol a kisülés stabilizálására induktív reaktanciát alkalmaznak –, akkor a hatásfok
elsősorban a kívánt átmenetek által elnyelt bemeneti energia hányadától függ. A gázlézerek hatásfoka általában
0,1% körül van, de CO2-lézerek esetében elérheti a 18%-ot is.

24
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A. függelék - Fogalomtár a modulhoz
Fluoreszcencia
Néhány anyag, ha adott hullámhosszú fénynek van kitéve, a megfigyelések szerint ettől eltérő (többnyire
nagyobb) hullámhosszú fényt sugároz ki. Ezt a jelenséget fluoreszcenciának nevezik, és leggyakrabban akkor
lép fel, ha különböző ásványokat ultraibolya fénnyel világítanak meg (amely szabad szemmel nem látható); ezek
a megfigyelések szerint valamely más látható színben világítanak, nagyobb hullámhosszon.
Populációinverzió
Populációinverzió során az alapállapotban lévő atomok száma kisebb, mint a metastabil állapotban lévőké. Ez
az állapot nagyon érzékeny, ezért egy következő gerjesztő energiaadag hatására előfordulhat, hogy valamennyi
gerjesztett elektron egyszerre esik vissza alapállapotba (indukált emisszió), miközben teljesen egyforma
(egyszínű és koherens) fényt bocsátanak ki. A fényerősítéshez az indukált emissziók száma meg kell hogy
haladja az abszorpciókét, ehhez pedig az kell, hogy több részecske legyen metastabil állapotban, mint
alapállapotban. Az ilyen fordított betöltöttségű állapotot hívjuk populációinverziónak. Létrehozásához
teljesítményforrás szükséges, amely gerjeszti, más néven pumpálja az alapállapotú atomokat. A pumpálást a
gyakorlatban általában optikai vagy elektromos úton valósítják meg.
Indukált emisszió
Az indukált emisszió folyamata során energiát „pumpálunk” egy ilyen rendszerbe. Az elektronok többsége
először a magasabb energiaszintre kerül, majd erre a metastabil energiaszintre „csorog át” (eközben nem
világít). Ez az állapot hosszabb ideig fennmaradhat, ezért előfordulhat, hogy az alapállapotban lévő atomok
száma kisebb lesz, mint a metastabil állapotban lévőké. (Ezt a speciális helyzetet populációinverziónak
nevezzük.) Ez az állapot nagyon érzékeny, ezért egy következő gerjesztő energiaadag hatására előfordulhat,
hogy valamennyi gerjesztett elektron egyszerre esik vissza alapállapotba (indukált emisszió), miközben teljesen
egyforma (egyszínű és koherens) fényt bocsátanak ki.
Divergencia
A lézerfény (kis) divergenciája, széttartása, amely a sugárnyaláb (fél) nyílásszögének mértékével mérhető
(nagyságrendje néhány milliradián), a lézersugárzás fontos jellemzője.
Módusszerkezet
A lézerüregen belül az indukált emissziós folyamattal keltett elektromágneses tér bizonyos megengedett
konfigurációk (módusok) felvételére kényszerül, a peremfeltételeknek megfelelően.
Koherencia
Ha egy sugárnyaláb koherens, akkor két részének egyesítésekor interferenciajelenség áll elő. Ezen a módon
mind az időbeli, mind a térbeli koherencia vizsgálható.
Polarizáció
A fénysugár viselkedése a fény terjedési irányára merőleges, egymással derékszöget alkotó elektromos és
mágneses rezgések fogalmával írható le. E sugarat síkban polárosnak nevezik, mivel az elektromos rezgés
csupán egy síkban történik.
Brewster-féle szög
Polarizáció két különböző törésmutatójú anyag közötti határfelületen végbemenő fénytörés útján is
megvalósítható. A fénytöréssel előidézett polarizáció akkor a legnagyobb, ha a sugárnyaláb beesési szöge
egyenlő a Brewster-féle szöggel; ekkor a megtört és visszavert sugár közötti szög 90°. Ez az eset akkor
következik be, ha a beesési szög tangense egyenlő az anyag törésmutatójával. (Levegő-üveg határfelület esetén
ez 57°-os szögnek felel meg.) Ennél a szögnél a visszavert sugár teljesen polarizált, a megtört sugárnak pedig
arányosan nagyobb mértékű a polarizációja ugyanezen síkban.
A lézer összhatásfoka
25
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fogalomtár a modulhoz

A lézer hatásfokát a következőképpen lehet definiálni:
η = a lézernyalábban kisugárzott energia / teljes bevitt energia.
A lézer relatív hatásfoka
A lézerek relatív hatásfokának összehasonlításához jól használható az átalakítási hatásfok, mely a
következőképpen definiálható:
η = a lézernyalábban kisugárzott energia / a gerjesztésre felhasznált energia.
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Javasolt szakirodalom a modulhoz
AILU, United Kingdom. http://www.ailu.org.uk .
ARGELAS, Austria. http://www.argelas.org .
IREPA, France. http://www.irepa-laser.com .
LASER FOCUS WORLD. http://www.optoiq.com/index.html .
LASERNET, Germany. http://www.lasernet-europe.de .
NORLAS, Norway. http://www.norlas.com .
OptecNet Deutschland, Germany. http://www.optecnet.de .
ROFIN, Germany. http://www.rofin.com .
VELI, Belgium. http://www.veli.net .
WLT, Germany. http://www.wlt.de .
CLP /CLFA, France. http://www.laserap-clp.com .
ELAN, United Kingdom. http://www.ailu.org.uk/elan .
ELI, Germany. http://www.eli-online.org .
VDI/VDE, Germany. http://www.vdivde-it.de .
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2. fejezet - A lézerrendszerben
alkalmazott anyagok és alkatrészek
A 2. modulban a lézerrendszerben alkalmazott anyagok és alkatrészek bemutatása következik a legfontosabb
alkotóelemek működésének ismertetésével, elemzésével, továbbá összefoglaljuk a sugárvezetés
megvalósításának leggyakoribb típusait.

1. Az anyagok optikai tulajdonságai, kettős törésű
anyagok
A 2.1. lecke az anyagok optikai tulajdonságait, a kettős törésű anyagokat ismerteti, és különböző
lézerrendszerekben használatos polarizáló prizmákat mutat be. A hullámkésleltető lemezek szerepének
ismertetését követően a magneto- és akusztooptikai anyagok jelentőségével is foglalkozik.

1.1. Az anyagok optikai tulajdonságai
Számos anyagnak hasznos áteresztő tulajdonságai vannak az optikai hullámhosszokon. Ezek magukban
foglalják az ablakok, lencsék, prizmák céljára szolgáló fényáteresztő anyagokat, a polarizációhoz és
nyalábosztáshoz használt kettős törésű anyagokat, az elektrooptikai, akusztooptikai és magnetooptikai
anyagokat modulációs célokra, valamint a felharmonikus-keltésre és parametrikus modulációhoz alkalmazható
anyagokat.
Általánosságban jelentős tulajdonságnak számít az áteresztési tartomány, az abszorpciós együttható és a
törésmutató. A vízben való oldhatóság is gyakran fontos, ha az anyagot olyan környezeti feltételek között
alkalmazzák, amikor a környezeti nedvesség vagy kondenzált vízgőz károsíthatja a finoman polírozott felületet.
A hasznos áteresztőképességgel rendelkező anyagok közül elég sok különböző mértékben vízben oldható, és
ezért védelemre van szükségük. A megválasztásukat befolyásoló tulajdonságok közül megemlítendő még a
rugalmassági modulus, a hővezető képesség, a hőtágulási tényező, a lágyuláspont, az olvadáspont és a sűrűség.
Fontos lehet még az is, hogy milyen formában kapható az anyag, optikai megmunkálása könnyű-e, milyen a
keménysége, milyen a hőellenállása a lökésszerű termikus és mechanikus hatásokkal szemben.
Az áteresztési sávot többnyire úgy fejezik ki, mint a levágási pontok közötti határt, azoknál a hosszú- és
rövidhullámoknál, amelyeknél a külső áteresztőképesség 10%-ra csökken. A külső áteresztőképesség úgy
definiálható, mint valamely adott vastagságú minta áteresztőképessége, tehát magában foglalja az első és a
második felületről történő reflexió következtében előálló veszteségeket is. Az abszorpció az áteresztő sávban
rendszerint igen kicsi, bár szennyezések jelenléte miatt lehetnek néha keskeny abszorpciós sávok. A legtöbb
fényáteresztő anyagnál az áteresztési sávban az abszorpció miatt bekövetkező veszteségek elhanyagolhatók (<
1%) a reflexió következtében előálló veszteségekhez képest. Nagy pulzált és folytonos teljesítményszinteknél az
abszorpció károsodást okozhat az optikai komponensekben.
Az áteresztés változását a hullámhossztól függően rendszerint a külső áteresztőképességgel adják meg, és ez
magában foglalja a reflexiós veszteségeket is. Ennek eredményeként, jóllehet két különböző anyag esetére, a
különböző törésmutatóknak megfelelően különbségek adódhatnak a külső áteresztőképességet illetően, az
abszorpció mégis mindkét esetben elhanyagolható lehet. Minthogy legtöbb esetben a külső áteresztőképesség
majdnem 100 százalékig növelhető reflexiógátló bevonatok alkalmazásával, a külső áteresztőképességi görbét
leginkább arra használják, hogy vele az áteresztési sávot definiálják, és kimutassák az abszorpciós sávok
elhelyezkedését, ha vannak.
A gyengítést a következő képlet adja meg:

ahol k az abszorpciós tényező, x az anyag vastagsága, amelyre I0 intenzitású sugárzás érkezett, és I intenzitású
hagyta el. Az abszorpciós tényezőt a külső áteresztőképességből meg lehet határozni, ha a vastagság és a
reflexiós veszteség ismert.
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anyagok és alkatrészek
Amilyen fontos a térfogati abszorpció figyelembevétele, ugyanolyan lényeges a felületi abszorpció is,
higroszkopikus anyagok esetén, különböző környezeti feltételek között.
A reflexiós veszteség két különböző törésmutatójú anyag határfelületén jön létre. Az első felület reflexiós
veszteségét merőleges beesés esetén a következő összefüggés adja meg:

ahol n a második anyag törésmutatójának aránya az elsőhöz. Minthogy általában levegővel körülvett
rendszerekkel foglalkozunk, n rendszerint az anyagnak a levegőhöz viszonyított törésmutatója. A második
felületen bekövetkező reflexiós veszteség hasonlóan számítható, gyakran azonban másodrendű effektusnak
veszik, és elhanyagolják.

1.2. Kettős törésű anyagok
A kettős törés egy optikai jelenség, melynek során némely közeg (pl. egyes kristályok) sík törő felületére beeső
természetes fénysugár a közegben két különböző irányú, megtört fénysugárra bomlik szét. Mindkét megtört
fénysugár lineárisan polarizált, rezgési síkjuk egymásra merőleges.
A kettős törés a kalcitban (CaCO3) a legjelentősebb, de sok más anyag is többé-kevésbé mutatja. A kalcitnál és
általában az egy optikai tengelyű kristályokban a megtört sugarak közül azt a sugarat, melynek törése követi a
fénytörésre általában érvényes Snellius–Descartes-féle törvényt, ordináriusnak, az e törvénytől eltérő másikat
pedig extraordináriusnak nevezzük. Az ordinárius sugár polarizációsíkja (amely merőleges a fény
villamosvektorának rezgési síkjára) mindig párhuzamos az ordinárius sugár és a közeg (kristály) optikai
tengelye által meghatározott síkkal, vagyis az ún. optikai főmetszettel.
A kettős törés oka az, hogy a kettősen törő közegben az optikai fősíkban polarizált fénysugár terjedési sebessége
(törésmutatója) eltér az e síkra merőlegesen polarizált fénysugárétól. Az ordinárius sugár bármely térbeli
irányban azonos sebességgel terjed (törésmutatója független a terjedési irányétól), míg az extraordinárius sugár
sebessége (törésmutatója) az irány függvénye.
Az optikailag kéttengelyű anyagoknál (pl. csillám) mindkét sugár törésmutatója irányfüggő, tehát mindkét sugár
„extraordinárius”. A két tengely itt is olyan irányoknak felel meg, amely irányokban nincs kettős törés.
Kettős törést néhány anyagban mesterségesen is elő lehet idézni pl. villamos térrel, akusztikai hullámok révén
kifejlődő nyomással vagy mágneses térrel; az ilyen anyagokat elektrooptikai, akusztooptikai vagy
magnetooptikai anyagoknak nevezik.
A kettős törés jelenségét messzemenően alkalmazzák az optikai rendszerekben, eltérítés, kapcsolás, letapogatás
és moduláció céljára.

1.3. Polarizáló prizmák
A kettős törésű anyagokat főként ott alkalmazzák, ahol az átbocsátott fény optikai polarizációjára van szükség.
Kettős törésű anyagokból készült polarizáló prizmákat alkalmaznak még sugáreltérítésre és a lézersugár
polarizálására a lézerrezonátoron kívül. A 2.1.3.1. táblázat néhány ismertebb kettős törésű anyagot sorol fel a
nátrium D vonalán mért törésmutatójukkal együtt.
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2.1.3.1. ábra
Ezek közül a látható tartományban és környezetében leginkább használatos a kalcit (CaCO 3), amelynek nagy a
kettős törése, és törésmutatója hasonló az optikai ragasztókéhoz, ennek következtében többelemes
prizmakonstrukciókban alkalmazható. A kristályos kvarc kettős törése kisebb, mint a kalcité, azonban nagy
teljesítmények áteresztésére képes, és ugyancsak a látható tartományban alkalmazható.
A nátrium-nitrátnak nagy a kettős törése, de higroszkópos és nehéz vele dolgozni, míg a rutilnak (TiO 2) nagy a
törésmutatója, ezért tükrözésgátló bevonatra van szükség a reflektivitás elfogadható értékre való
lecsökkentéséhez. Nagy hullámhosszakon az infravörös tartományban csak kevés alkalmas anyag van; itt néha a
reflexióval előidézett polarizálást alkalmazzák.
Nagyszámú, különböző felépítésű polarizáló prizma ismeretes. A polarizáló prizmák rendszerint két prizmából
állnak, a polarizált sugár kiválasztása az egyik sugárnyaláb teljes belső reflexiójával megy végbe a
határfelületen. A visszavert sugár az egyik oldalfelületen abszorbeálódhat egy fényelnyelő rétegben (egysugarú
polarizátor), vagy oldalirányban ki is léphet (kettős sugarú polarizátor). A két alkotóelemet a határfelületnél
össze lehet ragasztani, ez azonban csökkenti az áteresztést az ultraibolya tartományban, és az átereszthető
teljesítményt 100 mW/mm2-nél kisebb értékre korlátozza.

2.1.3.2. ábra
A 2.1.3.2. ábra a lézersugarak polarizálására alkalmazott különféle prizmákat mutatja be. A sugár síkjára
merőleges polarizációs irányt az apró körök jelölik, a sugár síkjával párhuzamos polarizációt pedig
keresztirányú vonalak. A Glan–Thompson-prizmában ragasztót alkalmaznak a prizmák összeillesztésénél, ezért
teljesítményáteresztő képessége korlátozott. Speciálisan a nagy teljesítményű lézerüzemeltetés céljára
fejlesztették ki a Gian-Air-prizmát, ahol a közeg-levegő határfelület polarizációfüggő reflexióját használják ki.
Itt az áteresztett teljesítményt nem korlátozza ragasztó közeg. Több különböző típusú Gian-Air-prizma létezik.
A prizmák oldalfelületeit úgy lehet megmunkálni, hogy ezek a nem kívánt sugarat áteresszék, ahelyett hogy
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elnyelnék, kiküszöbölve nagy teljesítmények esetére ily módon a károsodást. Ez a prizma megfelelő a
rezonátoron belüli lézeralkalmazások céljára is. A kilépő oldalfelület úgy vágható le, hogy a nem kívánt
fénysugár merőleges legyen rá, csökkentve ezáltal a nemkívánatos visszaverődést. Mérsékelt
teljesítményszinteken való alkalmazások céljára a frontfelületek reflexiógátló bevonattal is elláthatók.
A mindkét sugarat ugyanazon a felületen keresztül áteresztő polarizációs prizmákra példaként említhetjük a
Rochon- és a Wollaston-prizmákat: ezek optikailag egymáshoz vannak ragasztva, ezért teljesítményáteresztő
képességük korlátozott (2.1.3.2. ábra).
A Rochon-prizma az ordinárius sugarat eltérítés nélkül ereszti át minden hullámhosszon. Mindkét sugár eltérül a
Wollaston-prizma határfelületén, ami lehetővé teszi a két sugár jobb szétválasztását.

1.4. Hullámkésleltető lemezek
A hullámkésleltető lemezeket, amelyeket egyszerűen késleltető lemezeknek vagy fázistolóknak is neveznek,
arra alkalmazzák, hogy megváltoztassák a polarizált fény polarizációs irányát anélkül, hogy megváltoztatnák a
fény intenzitását.
A lineáris késleltetőnek rendszerint két ortogonális tengelye van (a gyors és a lassú tengely), ezek merőlegesek
az áteresztés irányára. A lassú tengely törésmutatója nagyobb, mint a gyors tengelyé. Az ezen tengelyek
valamelyike irányában polarizált fény nem változtatja meg polarizációs állapotát az áthaladás alatt. A két
tengely közötti irányban polarizált fény gyors és lassú komponensekre válik szét, amelyek oly módon
egyesülnek ismét, hogy a kilépő sugárnak a beeső sugárétól eltérő polarizációs állapota lesz. A fáziseltolódás a
mértéke annak, hogy a lassú tengely irányában polarizált komponens mennyit késik a gyors tengely irányában
polarizálthoz képest. Rendszerint az optikai tengelyével párhuzamosan kivágott kristályos kvarcot vagy
csillámlemezt használnak lemezanyagként.
A késleltetés (fáziseltolódás) egyenesen arányos a lemez vastagságával és fordítottan arányos a beeső fény
hullámhosszával. 90°-os fáziseltolódás (negyedhullámú lemez) a lineárisan polarizált fényt cirkulárisan vagy
elliptikusan polarizált fénnyé alakítja (és fordítva).
180°-os fáziseltolódás (félhullámú lemez) a lineáris polarizációs állapotot a tengelyekhez képest szimmetrikusan
elforgatja, a jobbra cirkulárisan polarizált fényt balra cirkulárisan polarizált fénnyé, a jobbra elliptikusan
polarizált fényt pedig balra elliptikusan polarizált fénnyé alakítja át. A félhullámú lemez az ellipszis
nagytengelyét szimmetrikussá fordítja el saját gyors tengelyéhez képest.
Elektrooptikai kettős törésű anyagok
Egyes anyagok villamos térben kettős törővé válnak. Sok optikai anyag mutatja bizonyos mértékig ezt az
elektromosan indukált kettős törést. Az elektrooptikailag indukált kettős törés Q-kapcsolásra, letapogatásra,
modulációra és a lézersugár frekvenciájának átalakítására alkalmazható.
Az elektrooptikai kettős törésű anyagok tulajdonságait optikai tulajdonságokra és villamos tulajdonságokra lehet
felosztani.
A fontosabb optikai tulajdonságok a következők:
• az anyag optikai minősége
• az elektrooptikai effektussal indukált kettős törés foka
• az optikai abszorpció, amely az áteresztési sávot korlátozza
• a törésmutató, amely meghatározza a fény sebességét az anyagban és a reflexiós veszteségeket a felületeken
• károsodási küszöb
A fontosabb villamos tulajdonságok a következők:
• a relatív dielektromos állandó, amely a kapacitásra és ebből kifolyólag a maximális modulációs frekvenciára
van hatással
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• a dielektromos veszteség, amely váltóáramú modulációnál a villamos teljesítmény disszipációját korlátozza
nagyfrekvencián a kristályban
Elektrooptikai eszközök használhatók sugárkitérítésre, Q-kapcsolásra, amplitúdó- vagy fázismodulálásra és
parametrikus oszcillátorokhoz.
A két legáltalánosabban felhasznált elektrooptikai effektus a négyzetes vagy Kerr-effektus és a lineáris vagy
Pockels-effektus. A Kerr-effektus a transzverzális villamos tér síkjában indukálható törésmutató-változást
használja ki. Az indukált kettős törést a következő képlet adja meg:
Δn = λBlE2,
ahol Δn az extraordinárius és ordinárius sugár törésmutatójának különbsége, l a fény hullámhossza, B a Kerrállandó, l az úthossz, E az elektromos térerő.
Különböző anyagokra a Kerr-állandó értékeit a 2.1.4.1. táblázat sorolja fel.

2.1.4.1. ábra
Az alkalmas folyadékok és szilárd anyagok áteresztési sávjai a látható tartomány környékére korlátozódnak.
Gyakran alkalmazzák a nitrobenzolt, amely poláros folyadék, nagy a Kerr-állandója és tipikusan mintegy 30 kV
az üzemelési feszültsége. A nem poláris folyadékoknak a leggyorsabb a reagálásuk, 10 -11 s nagyságrendű is
lehet.
A Kerr-cellákat és polarizátorokat együtt Q-kapcsoláshoz vagy amplitúdó- ill. fázismoduláláshoz lehet
alkalmazni. A cella anyagát figyelembe kell venni az optikai rendszerek tervezésénél. Reflexiógátló bevonatra is
szükség lehet az alacsony veszteségű rendszerekben. A Kerr-cellák helyébe újabban Pockels-cellák és egyéb
olyan eszközök léptek, amelyek alacsonyabb üzemelési feszültségek alkalmazását teszik lehetővé.
A Pockels-effektus lineáris effektus. Az üzemi feszültség alacsonyabb a Kerr-celláénál, tipikusan 100 V-tól 10
kV-ig terjedő nagyságrendű, az alkalmazott villamos tér irányától függően. Az indukált kettős törés:
Δn = roeE,
ahol reo az elektrooptikai együttható, mely a kristály orientációjától függ, E pedig a villamos térerősség.
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2.1.4.2. ábra
A Pockels-cellák alkalmazása erősen kollimált, az optikai tengellyel igen pontosan egy egyenesbe eső
fénynyalábokra korlátozódik, ezt azonban lézerekkel rendszerint igen könnyen el lehet érni. A Kerr-cella az
irányra kevésbé érzékeny. A Pockels-cellák azonban alacsonyabb feszültségeken, gyorsabb reakcióval képesek
működni, mint a Kerr-cellák, és szilárd, nem mérgező anyagokat alkalmaznak.
A Pockels-cellákat modulációra és ezzel rokon alkalmazásokra lehet felhasználni. A síkban polarizált fény ily
módon elliptikusan polarizált fénnyé alakítható, az elliptikus polarizáció mértéke arányos a villamos térrel.
Az optikai anyagok széles választéka mutat fel bizonyos fokú elektrooptikai tulajdonságokat. Az alkalmazott
főbb lineáris elektrooptikai anyagok közül néhánynak a tulajdonságait a 2.1.4.3. táblázat összegezi. Ezek
legtöbbje elektrooptikai készülékekbe építve kapható a kereskedelmi forgalomban. A tulajdonságok rendszerint
irányfüggőek, ezért nehéz az értékeket a kristálytengelyekre való hivatkozás nélkül specifikálni. Összehasonlítás
céljából megadjuk a törésmutató változásainak határait, továbbá az elektrooptikai együttható legnagyobb közölt
értékét és (ahol ez alkalmazható) a félhullámfeszültséget. Az áteresztési sávot a külső áteresztés rövid és hosszú
hullámhosszakon mérhető azon határhullámhosszai adják 2 mm vastag minta esetén, ahol az áteresztőképesség
még 10 százalék. Szelektív abszorpció is előfordulhat keskeny sávokban, az áteresztési sávon belül. Az ADP,
KDP és RDP kristályok mellett ezek deuterizált izomorfjai (A*DP, K*DP és R*DP) is kaphatók. Itt
deutériummolekula helyettesíti a hidrogénmolekulát. Ezeknek a kristályoknak lényegében hasonló jellemzőik
vannak, de az infravörös tartományban a levágás többnyire nagyobb hullámhosszokon következik be, és kisebb
a félhullámfeszültségük.
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2.1.4.3. ábra
A Pockels-cellák transzverzális vagy longitudinális felépítésűek lehetnek. Az első esetben az elektromos tér
merőleges a fényterjedési irányra, míg a másodikban azzal párhuzamos. A villamos teret az utóbbi esetben a
kristály véglapjaira felvitt átlátszó vezetőelektródákkal vagy szita-, ill. rácselektródákkal állítják elő.
A feszültségérzékenységet a polarizációs sík 90°-os elforgatásához szükséges félhullámfeszültséggel adják meg;
ez 100%-os modulációt hoz létre. Longitudinális modulátoroknál a félhullámfeszültség rendszerint 1,5 kV-tól
20 kV-ig változik, míg transzverzális modulátoroknál ez 100 V-tól 1000 V-ig terjed, az alkalmazott anyagtól
függően. A longitudinális modulátorok feszültségérzékenységét növelni lehet, ha optikailag sorba, villamosan
pedig párhuzamosan kapcsoljuk őket; a nagy lineáris és szögapertúra lehetővé teszi továbbá, hogy mind
lézerekhez, mind hagyományos fényforrásokhoz alkalmazzák őket.
A transzverzális modulátorok nagy érzékenysége miatt ezeket alacsony feszültségeken is alkalmazni lehet. A
lineáris tartomány eléréséhez a kristályokat rendszerint előfeszítik.
A transzverzális modulátorkristályok hőmérséklet-érzékenyek, működésükhöz esetenként szabályozott „kályha”
szükséges. Kontrasztarányuk többnyire egy nagyságrenddel rosszabb, mint a longitudinális modulátoroké.
A 10-11 m/V-os elektrooptikai állandóval rendelkező anyag törésmutatójában a 2 kV/mm-es villamos tér
segítségével indukált változás csupán mintegy 0,05 százalékos különbségnek felel meg a két tengelyen levő
viszonylagos sebességek között, és ebből következően e két irányban a törésmutatók között. Ha a rendhagyó
sugár 1/2 hullámhossznyit (180°) késik, akkor a rendes és a rendhagyó sugár eredőjének polarizációs síkja 90°kal fordul el. A polarizációs sík forgatása révén, egy polarizátor beiktatásával, különböző modulációs
fokozatokat lehet elérni.
A relatív áteresztést a következő képlet adja meg: T = Iki / Ibe = Tmax sin2 (Φ/2).
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Itt Φ = (2π/λ) roelE, ahol l a kristály hossza, E pedig a villamos térerősség.
Negyedhullámú lemez beiktatásával az áteresztett teljesítmény a karakterisztika kvázilineáris tartományába
hozható, és megközelítően lineáris moduláció érhető el kb. 10 százalékos modulációs tartományban. Másik
lehetőség a kristály előfeszítése: tipikusan 0,4 kV feszültség ráadásával a munkapont a karakterisztika lineáris
részébe hozható, a Vmax/2-nek megfelelően. 5*10-3 nagyságrendű Δn-változásokat lehet elérni a törésmutatóban
bárium-titanát és kálium-tantalum-niobát (KTN) esetében, azonban az egyéb anyagok – mint pl. a KDP (Dn =
10-4) – optikai minősége sokkal jobb.
Az ADP-t, KDP-t és a K*DP-t rendszerint longitudinális modulátorokként alkalmazzák, amikor a villamos tér
párhuzamos az optikai tengellyel. A K*DP által megkövetelt félhullámfeszültség kisebb, mint a KDP által
megkövetelt, amely viszont kisebb, mint az ADP által megkövetelt. Egyik alkalmazásukként említhető a Qkapcsolás, ahol előnyös, hogy a szinkronizációs hibájuk (a csúszkálás a gyújtás és a lézerimpulzusok emissziója
közötti késleltetésben) kisebb, mint a festékcelláknál, és az egymás utáni impulzusok stabilitása is 10 százalékon
belül van. Részletesen leírtak egy nagy teljesítményű Q-kapcsolót, amelyben K*DP-t alkalmaznak: passzív
vesztesége 1/2 százaléknál kisebb, és 2 MW/mm2-es üzemelési csúcsteljesítménnyel is képes működni.
Moduláció és a frekvenciakétszerezés ugyancsak lehetséges, de nagy teljesítményeknél károsodások is
bekövetkezhetnek. Az ADP, a KDP és a K*DP higroszkóposak, ezért e kristályokat rendszerint megfelelő
optikai és villamos tulajdonságokkal rendelkező dielektromos folyadékkal töltött edényben helyezik el,
amelynek ablakait reflexiógátló réteggel vonják be. A hasonló tulajdonságokkal rendelkező egyéb anyagok
közül megemlítendő még a kálium-dihidrogén-arzenát, a rubídium-dihidrogén-arzenát, a cézium-dihidrogénarzenát és az ammónium-dihidrogén-arzenát, valamint ezek deuterizált izomorfjai.
Az ammónium-dihidrogén-foszfát (NH4H2PO4), a lítium-niobát (LiNbO3) és a jódsav (HIO3) is alkalmazható a
rubin- és neodímiumlézerek Q-kapcsolásához. A KDP, az ADP, a LiNbO3 és a HIO3 relatív elektrooptikai
együtthatóit már megmérték.
Az ADP, a KDP és a LiNbO3 roncsolódási küszöbét 0,53 µm-en és 1,06 µm-en mérték. Megállapítást nyert,
hogy a küszöbszint a hullámhossztól és a fókuszáló lencse fókusztávolságától függ; magasabb volt nagy
fókusztávolságú lencsék esetén, amelyeknél a fókuszálási hossz nagyobb. A roncsolódási küszöb az ADP-nél
volt a legmagasabb, de minden esetben meghaladta a 107 MW/mm2-t.
A kristályokban fellépő nemlineáris elektrooptikai effektust alkalmazzák a második felharmonikus
gerjesztésére, valamint a parametrikus erősítőkben és az oszcillátorokban. A nemlineáris optikai anyagok
sajátságát és a felharmonikus-keltés jellemző paramétereit már tanulmányozták.
A második felharmonikus-keltés módszerét gyakran alkalmazzák YAG és rubinlézerek kimenő
hullámhosszainak rövidebb hullámhosszokká való átalakítására, igen jó hatásfokkal. Beszámoltak már a
rubinlézer második felharmonikusának gerjesztéséről 0,347 µm-en, 40 százalékos hatásfok mellett, HIO3 és
LiNbO3 alkalmazásával. AHIO3-at és a LiNbO3-ot alkalmazták még az Nd:YAG-lézer második
felharmonikusának gerjesztésére a rezonátoron belül, 0,53 µm-en. A beszámoló szerint a Q-kapcsolt
üzemmódhoz aLiIO3 a legjobb a felület károsodásával szemben tanúsított nagyobb ellenállása következtében,
viszont a folytonos üzemű működéshez a LiNbO3 az előnyös, nagyobb nemlinearitása és a szögre érzéketlen
fázisillesztése miatt. Alkalmaztak már lítium-formiát-monohidrátot is a rubin- és a YAG-lézerek kimeneti
frekvenciájának megkétszerezésére nagy teljesítménysűrűségeknél. Magasabb felharmonikusokat úgy lehet
kapni, ha egynél több második felharmonikus-gerjesztő fokozat van. 10,6 µm-en prusztitot (Ag3AsS3)
alkalmaztak második felharmonikus előállítására, 5,3 µm-en.
A második felharmonikus-frekvenciát nemlineáris optikai kristályban a rendes és rendhagyó hullámok
kölcsönhatása útján gerjesztik. A második felharmonikus P 2 teljesítményét a következő összefüggés adja meg:
P2 = (P12 l2 ds sin2 θ) / 2π f0,
ahol P1 a teljesítmény az alapfrekvencián, l a kristály hossza, ds a második felharmonikus-keltési együttható, θ a
kristály optikai tengelye és az alapsugár közötti szög fázisillesztett feltételek között, f0 pedig az alapfrekvencia.
A fázisilleszkedés úgy érhető el, hogy a kettős törést használják fel a kristályban levő diszperzió
kiküszöbölésére. Ez a sugár és az optikai tengely közötti szög helyes megválasztásával érhető el. A legnagyobb
átalakítási hatásfok akkor kapható, ha a fázisilleszkedési szög 90°-os a kristály optikai tengelyéhez képest.
Természetes kettős töréssel rendelkező kristályok esetében ez a feltétel általában nem teljesül, de néhány
elektrooptikai anyag esetében elérhető, ha időben állandó villamos teret alkalmaznak a kristály előfeszítésére, és
ha a kristályt állandó hőmérsékleten tartják.
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A parametrikus frekvenciaátalakítás két különböző frekvenciájú, de összemérhető intenzitású sugarat párosít
össze valamely nemlineáris optikai anyagban, azzal a céllal, hogy olyan harmadik frekvencia keletkezzék,
amely a másik két frekvencia összegével vagy különbségével egyenlő. Az átalakítási hatásfok többnyire sokkal
kisebb, mint amelyet a kristályban a második felharmonikus-keltésnél lehet elérni; viszont a kimenet hangolható
és az alapfrekvenciánál kisebb frekvenciák előállítására is alkalmazható. Ennek ellenére a parametrikus
frekvenciaátalakítás mindeddig alig talált alkalmazásra.

1.5. Magnetooptikai anyagok
A magnetooptikai hatások különböző formái ismertek, ezek közül a Faraday-effektus a legjellemzőbb. A
forgatás szögét a következő összefüggés adja meg:
θ = VHl,
ahol θ a forgatás szöge, V a Verdet-féle állandó, H a mágneses térerősség és l az optikai úthossz.
Üvegek esetében a Verdet-féle állandó jellemző értékei 10 rad/Tm nagyságrendűek diamágneses üvegeknél, de
az 1000 rad/Tm-et is meghaladhatják paramágneses üvegeknél. Az értékek az üveg összetételétől és a
hullámhossztól függően változnak.
A forgásirány akkor pozitív, ha megegyezik az óramutató járásával, és akkor negatív, ha az óramutató járásával
ellentétes. Az effektust jelentősen növelni lehet az úthossz növelésével, kihasználva a többszörös reflexiót. A
lézersugár polarizációs síkjának elfordulását a Faraday-effektus következtében felhasználják nagyfeszültségű
elektromos áramok távmérésére.

1.6. Akusztooptikai anyagok
A közvetítő közegben fellépő akusztikai rezgések helyi változásokat idéznek elő a törésmutatóban. Ha
megfelelő állóhullám keletkezik az anyagban, pl. piezoelektromos távadó segítségével, akkor a törésmutató az
akusztikai hullámra merőleges síkban megváltozik, és a rendhagyó sugár a következő ábrán bemutatott módon
kitérül. Másrészt a törésmutató-eloszlás periodikus időbeli változtatásával lehetőség nyílik a sugár mozgatására,
amit letapogatásra (scanning) lehet felhasználni.
A fényhullámok, amelyek a kristályban az akusztikus hullámfrontokkal közel párhuzamosan haladnak, az
akusztikai hullámfrontokon elhajlanak, ezek ugyanis úgy viselkednek, mint a fázisrácsok. Ha a fény nekiütközik
az így kialakult rácsnak, a Bragg-féle szögben elhajlik, ugyanúgy, mint ahogy a röntgensugarak visszaverődnek
a kristályrács síkjain (2.1.6.1. ábra).

2.1.6.1. ábra
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Helyes feltételek mellett a beeső fénynek majdnem 100 százaléka eltéríthető ezen a módon.
Az eltérítetlen és az eltérített sugár által bezárt szöget a következő képlet adja meg:
sinθ = λ0/ λs,
ahol λ0 a beeső fény hullámhossza és λs az akusztikai hullám hullámhossza.
A Δλs akusztikai sávszélesség esetén lehetséges teljes kitérés:
Δθ = λ0/Δλs.
Intenzitásmoduláció is lehetséges, mert ha megfelelő apertúrát helyeznek a kitérített sugárnyaláb után, akkor az
ezen áthaladó intenzitás a kitérítéstől függően változik. Az intenzitás modulációja a következő egyenlettel írható
le:

ahol I az intenzitás, I0 a maximális intenzitás, P a bemenő teljesítmény és P0 a bemenő teljesítmény maximális
kitérés esetén.
A moduláció egyenletét át lehet írni az elektrooptikai eszközöknél alkalmazott egyenlethez hasonló alakban:
.
Itt γ egy állandó, V pedig az akusztikai jelintenzitás.
Az akusztooptikai anyagok lehetővé teszik a lézersugárral való letapogatást, a Q-kapcsolást, a
módusszinkronizáció és a lézersugár modulációjának megvalósulását. Kifejlesztettek olyan akusztooptikai Qkapcsolókat, amelyeknek kapcsolási ideje kisebb, mint 1 µs, maximális csillapításuk kb. 30%, és ismételt
kapcsolási üzemre is képesek. Akusztooptikai eszközöket alkalmaznak festéklézerek hangolására is.
Sok anyag mutatja az akusztooptikai effektust, amikor a törésmutató a nyomástól függően változik. Nagy
frekvenciákon a piezoelektromos effektus révén lehet nyomásváltozásokat előidézni olyan anyagokkal,
amelynek nagy a piezoelektromos állandója (pl. bárium-titanát, ahol ez a d33 tengely mentén mintegy 16*10-11
C/N nagyságrendű). Különböző közvetítő anyagok akusztikai-optikai tulajdonságait sorolja fel a 2.1.6.2.
táblázat, összehasonlítás céljából.

2.1.6.2. ábra
Az ömlesztett kvarcot és az üveget gyakran alkalmazzák a látható és a közeli infravörös tartományban.
Nemrégen új anyagokat is kifejlesztettek, mint pl. az alfa-jódsavat (α-HIO3) és az ólom-molibdátot (PbMoO4),
amelyeknek igen kedvező tulajdonságaik vannak. 10,6 µm-en csak korlátozott számú anyag alkalmas
akusztooptikai kitérítésre; ezek között említhető a germánium, a gallium-arzenid és a kadmium-tellurid.
Ezeknek az akusztooptikai tulajdonságait már összehasonlították, éppúgy, mint elektrooptikai tulajdonságaikat.
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Az anyagok akusztooptikai tulajdonságai különböző kritériumokkal határozhatók meg. Sok anyag tulajdonságait
megmérték. Ezeket a 2.1.6.2. táblázat foglalja össze az M 1 minőségi mutatószám fogalmának alkalmazásával,
ahol

A fenti képletben n a törésmutató, ρ a sűrűség, p a nyomás és U a hanghullám sebessége az anyagban. Az M 1
mennyiségnek ott van jelentősége, ahol a diffraktált sugárnak mind a sávszélessége, mind az intenzitása érdekes.
Ha csak a fény intenzitása fontos, akkor az

mennyiség lesz az akusztikai sugár által szórt energiahányad mértéke.
Ahol az akusztikai sugár mérete egyébként nincs korlátozva, és olyan kicsi lehet, mint az optikai sugár mérete a
kölcsönhatási tartományban, ott

Az igen kedvező mutatószámokkal rendelkező anyagok közül néhánynak az alkalmazását korlátozza
beszerezhető formájuk, abszorpciós tényezőjük és még néhány egyéb tulajdonságuk.

2. Nyalábvezető rendszerek
A 2.2. lecke a nyalábvezető rendszerek követelményeit foglalja össze, eltérő lézertípusok és alkalmazások
esetén.

2.1. Bevezetés
Gázlézerek esetén:
• fix kimenet, a lézerforrást vagy a munkadarabot mozgatjuk
• „repülő optika” – az x-y koordináták mentén mozgatunk tükröket
• 3D „repülő optika”
• tükrös sugárvezető kar – csuklós csatlakozásoknál elhelyezett tükrök
• scannerfej
Szilárdtestlézerek esetén:
• fix kimenet, a munkadarabot mozgatjuk (ritka)
• optikai kábel (akár 100 m hosszig)
• scannerfej
• kombináció
A megfelelő lézertípus, teljesítmény és sugártovábbítás kiválasztásának szempontjai:
• a megmunkálandó anyag (fém, műanyag stb.)
• az alkalmazás típusa (hegesztés, vágás stb.)
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• a megmunkálandó terület mérete (CNC, scannerfej v. robot v.
• mindkettő)
• elvárt ciklusidő
Fény-anyag kölcsönhatás, optikai tulajdonságok
• lézerhullámhossz /λ/…266 –10.600 nm
• teljesítmény /P/…5 –10.000 W
• sugárminőség /Q/…0,3–500 mm mrad

2.2.1.1. ábra

2.2. Nyalábvezetési módok
A CO2-lézer által előállított nyalábot csak tükrök segítségével lehet eltéríteni. Az iparban hegesztésre használt
CO2-lézerek általában 4–20 kW-os teljesítménytartományban egyelőre még domináns szerepet töltenek be, de
már megjelentek és egyre terjedőben vannak új, diódagerjesztéses szilárdtestlézer-fajták is, amelyeknek fontos
szerepük lesz a jövő lézeralkalmazásaiban. A CO2-lézerek sugárvezetése meglehetősen körülményes; a rézből
készült tükrök és az optikai (ZnSe) lencsék robusztus kialakítást igényelnek.
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2.2.2.1. ábra Forrás: http://www.lasersystems.hu/
A síkágyas lézerberendezések alapvető működési elve, hogy a lézernyaláb egy x-y hidas síkágyas rendszeren
keresztül jut el a rendeltetési helyére. A munkaterület felett elhaladó hídon mozog a lézerfej, melyben egy
optikai lencse a lézersugarat a munkadarab felületére fókuszálja. A síkágyas lézerberendezéseknél megadott
munkafelület bármely x-y koordinátája elérhető. A rendszer használható vektoros üzemmódban (körvonal
követése) és raszteres üzemmódban (soronkénti megmunkálás) is.
A síkágyas lézergépek a galvorendszerű lézergépeknél jóval nagyobb munkaterülettel rendelkeznek. A síkágyas
rendszer előnye – a nagy megmunkálási felület mellett – a lézersugár kis foltátmérője, mellyel akár 1 pt (~ 0,2
mm) méretű apró karaktereket is kiváló minőségben gravírozhatunk. A síkágyas rendszereknél a kis foltátmérő
eléréséhez rövidebb fókusztávolságú lencséket alkalmaznak (2.2.2.2. ábra), míg a galvorendszereknél főleg
nagy fókusztávolságú lencsék terjedtek el.

2.2.2.2. ábra Forrás: http://www.lasersystems.hu/
A kis fókusztávolságnak és foltátmérőnek köszönhetően nagyobb az energiasűrűség a fókuszpontban, ezáltal
gravírozáskor nagy felbontóképesség érhető el. A nagy energiasűrűségű lézernyalábbal a vágható
anyagvastagság is megnő.
A síkágyas rendszer másik nagy előnye, hogy viszonylag kis tömegű a lézerfej, ami lehetővé teszi a nagy
gyorsulások és sebességek elérését, azaz a gyors anyagmegmunkálást. Az ilyen kialakításnál ügyelni kell a
tükrök pontos beállítására. Nagyobb méretek esetén szükséges egy sugárnyaláb-tágító beépítése is, melynek
célja a különböző távolságokban észlelhető teljesítménykülönbség és a fókuszpontban mérhető sugárátmérő
jelentős változásainak kompenzálása.
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2.2.2.3. ábra Forrás: http://www.lasersystems.hu/
Vannak olyan síkágyas rendszerek is – általában nagyobb munkafelületű gépek –, melyeknél a lézerforrás a
hídon mozgó kocsira van beépítve.
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2.2.2.4. ábra Forrás: http://www.weldstart.hu/
Az ilyen kialakításnál a munkafelület minden pozíciójában azonos lesz a lézersugár teljesítménye és
foltátmérője. A nagy, ipari lézervágó berendezések is ezen az elven működnek.
A kialakítás hátránya, hogy a hídon mozgó kocsinak nagy a tömege, mivel a lézerforrást is mozgatnia kell.
Továbbá ennél a rendszernél a kocsi mozgatásához jóval erősebb mechanikát, komoly, jellemzően nagy
teherbírású, lineárisan mozgó motorokat kell alkalmazni. Ez a kialakítás a több száz W teljesítményű vágó
lézergépeknél terjedt el. Ezek a gépek nagyon kis sebességgel raszteres megmunkálásra is képesek. Ezen az
elven működnek a nagyméretű, fémek vágására használt síkágyas lézerberendezések is. A lencsék
cserélgetésével oldják meg a különböző vastagságú és anyagú lemezek vágását.
A síkágyas lézergépek alkalmasak szinte bármilyen anyag jelölésére, vágására, valamint – a lézerforrástól
függően – fémek hegesztésére. Lencseválasztékuk igen nagy, egyes lencsék nagy felbontást eredményeznek, így
a vastag lemezeket is könnyen átvágják.
Egy példa kisméretű síkágyas lézergépre: az 1,5" (38,1 mm) fókusztávolságú lencse a 10.600 nm-es
hullámhosszúságú lézersugarat 0,004" (0,101 mm) átmérőre tudja fókuszálni. Ez azt jelenti, hogy az 1,5"-os
lencse által fókuszált lézersugár legkisebb átmérője a lencsétől 38,1 mm távolságra van, ezt nevezzük
fókuszpontnak. Ezt a pontot úgy kell elképzelni, mint a homokóra közepén lévő szűkületet, ahol a
homokszemek átfolynak. A lézersugár fókuszpontja is egy szűkület, ahol a lézersugár áthalad, majd újra széttart.
A szűkület hossza, amit fókuszmélységnek nevezünk, függ a lézersugár és a lencse optikai tulajdonságaitól. A
fókuszmélység a 1,5"-os lencse esetében 1,8 mm, tehát a megmunkálni kívánt anyagot a lencsétől nem kell tized
mm pontosságra helyeznünk, mert a fókusztávolságtól az 1,8 mm felével, azaz 0,9 mm-rel felfelé és lefelé is
eltérhetünk a fókuszponttól. Jelen esetben 37,2 mm és 39 mm távolságban is ugyanazt a foltátmérőt érjük el.
Természetesen a pontos fókusztávolság beállítását fókuszkulcs vagy szenzoros autofókusz segíti. A kis
foltátmérőnek köszönhető a nagyon finom grafikai megjelenítés, ami persze a megmunkált anyag reakcióitól is
függ.
A legtöbb síkágyas rendszerben a lézerforrás fix helyre van beépítve. A lézersugarat több tükör segítségével
vezetik ki a lézerfejhez, majd a munkafelületre fókuszálják. Gyakori felépítés: az első tükör a lézerforrásból
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érkező lézersugarat a kettes tükör felé irányítja, mely a lézerfejet tartó híd oldalán helyezkedik el. A kettes tükör
a lézersugarat a hídon az x irányban mozgó lézerfejben lévő harmadik tükör felé irányítja, a harmadik tükör
pedig a fókuszlencsére irányítja a lézernyalábot. A lencse és a lézernyaláb optikai tulajdonságaitól függően a
fókusztávolság változhat.
A szilárdtestlézer-források előnye a CO2-lézerforrásokkal szemben, hogy finomabb megmunkálást tesznek
lehetővé, valamint a nyalábvezető rendszerük flexibilis, akár robotkarok segítségével is irányítható.

2.2.2.5. ábra Forrás: http://www.lasersystems.hu/
A szilárdtestlézer-források a hullámhosszuk miatt gyakorlatilag nem lépnek kölcsönhatásba a védőgázokkal,
ezért leggyakrabban argont használnak. Jellemzően 20–8000 W teljesítményű berendezések dolgoznak az
elektronika, a finommechanika, az autóipar stb. területén.
Egy vagy több optikai kábel vezeti a lézersugarat a lézerforrástól a megmunkálás helyére (2.2.2.6. ábra), ahol a
megmunkáló optika fókuszálja vágásra, hegesztésre a nyalábot.

2.2.2.6. ábra Forrás: http://www.lasersystems.hu/
Ennek köszönhetően rugalmasan integrálhatóak gyártósorokba, és könnyen kombinálhatóak ipari robotokkal.
A kábelben lévő szál magátmérője összefügg a sugárminőséggel, mely a munkatávolságot határozza meg. Minél
jobb a sugárminőség, annál nagyobb munkatávolság, illetve fókuszmélység érhető el azonos foltátmérő mellett.
Ennek nagy előnye, hogy a hegesztési folyamatok során keletkező megolvadt anyagcseppek nem szennyezik az
optikát. Az optikai kapcsolók segítségével a sugár egyik kábelről a másikra 50 ms alatt tud átváltani, valamint a
sugár meg is osztható egyidejűleg több kábel között, fix, illetve állítható sugárosztókkal. A sugárkapcsolás és -
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megosztás tetszőlegesen is kombinálható. Ennek eredményeképpen egy lézer akár több különálló
munkaállomást is kiszolgálhat, illetve egyidejűleg különböző típusú folyamatokat is végezhet (pl. hegesztés és
vágás).

2.3. Optikák
A lézersugár csak a fókuszáló optikával együtt képes szerszámként funkcionálni. A lézerfény, miközben áthalad
az akár 50 méteres kábelen, nem veszít a fókuszálhatóságából. A fókuszáló optika végzi a sugár egy
fókuszpontba történő koncentrálását. Fontos, hogy a vágáshoz segédgázok felhasználása szükséges. A segédgáz
lehet nitrogén, oxigén, valamint argon. A segédgázoknak két szerepük van: tisztán tartják az optikát, valamint
aktív szerepet játszanak az anyag vágásában. A vágó optika végén egy dűzni található, mely a segédgázt
koncentráltan a vágási élbe továbbítja. A lézer által felhevített fémet lágyacél esetében – a lángvágáshoz
hasonlóan – oxigéngázzal égetjük el.
A lencsét a lézerberendezés által kibocsátott lézersugár hullámhosszának függvényében választják ki. A
különböző hullámhosszú lézersugarakhoz eltérő anyagösszetételű lencsék tartoznak. Az adott hullámhosszhoz
tartozó lencsék fókusztávolságát a lencse keretén feltüntetett azonosító szám vagy lencseméret segítségével
lehet megkülönböztetni. Egyszerre több szempontot kell figyelembe venni: milyen anyagot akarunk
megmunkálni, milyen minőséget kívánunk meg, illetve milyen jelölési, vágási vagy hegesztési sebességet
szeretnénk elérni.
Az irányított fókuszáló optika (CFO) esetén minden funkció elektromosan monitorozott. A védőüveg
szennyezettsége ebből következően online nyomon követhető. A programozható fókuszáló optika (PFO) a
sugarat egy kétdimenziós, beprogramozott útvonal mentén mozgatja. A sugár két útvonal között néhány
milliszekundum alatt képes átugrani. Ez azt jelenti, hogy a lézer akár megszakítás nélkül is képes hegeszteni.
Egy robot segítségével a PFO munkaterülete jelentősen megnövelhető. A robot mozgása és a PFO sugárterelése
megfelelően összehangolható. Ez a rendszer a lézer kihasználtságát nagymértékben növeli. Léteznek ezeken
kívül vezérlés nélküli hegesztő- és vágófejek (BEO).

2.2.3.1. ábra Forrás: http://www.lasersystems.hu/
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2.2.3.2. ábra Forrás: http://www.lasersystems.hu/
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2.2.3.3. ábra Forrás: http://www.lasersystems.hu/

3. Reflektorok
A 2.3. lecke a lézersugár-vezetés során gyakran alkalmazott optikai elemeket, reflektorokat, lézertükröket,
prizmákat ismerteti.

3.1. Bevezetés
A polírozott fémeknek nagy a reflektivitásuk az infravörös hullámhosszokon, és ezért gyakran alkalmazzák őket
felületi reflektorként. Alkalmaznak fémbevonatokat olyan polírozott hordozókon is (ezek más anyagból
lehetnek, mint a bevonat), amelyek tulajdonságai jobban megfelelnek optikai felfényezés céljára, és így nagyobb
reflektivitást lehet velük elérni. A reflektorként alkalmazott legfontosabb felgőzölögtetett fémbevonatok
reflektivitását az 2.3.1.1. táblázat foglalja össze, a hullámhossz függvényében.
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2.3.1.1. ábra
Az alumínium reflektivitása a legmagasabb a spektrum ultraibolya tartományában, ennél magasabb
reflektivitásokat csak dielektromos bevonatokkal lehet elérni. Mintegy 3*10 -9 m vastagságú oxidréteg –
amelynek elhanyagolható a hatása a reflexióra – alakul ki a felületen és védi az alumíniumot. A látható
tartományban az ezüst reflektivitása nagyobb, mint az alumíniumé, azonban hajlamos arra, hogy fényét
elveszítse, ha nincs védve. A közeli infravörös tartományban az ezüstnek, az aranynak és a vörösréznek
nagyobb a reflektivitása, mint az alumíniumnak, azonban a vörösréz is hajlamos arra, hogy fényét atmoszférikus
feltételek között elveszítse. A középső infravörös tartományban az arany reflektivitása a legnagyobb, és nem
veszti el a fényét sem. A platina és a ródium reflektivitása kisebb, mint az egyéb anyagoké a tartomány
legnagyobb részében, azonban a belőlük készült bevonat igen tartós, és igen szélsőséges feltételek között is
alkalmazható.
Előfordulhat, hogy az oxidréteg lekerül az alumíniumról a tisztítás alatt. Szilícium-monoxid (SiO) alkalmazható
kemény védőrétegként a látható és a közeli infravörös tartományban. Az ultraibolya tartományban magnéziumfluoridot (MgF) alkalmaznak.
Alacsony teljesítménysűrűségeken, ahol a hőtágulási hatás kicsi, kiterjedten alkalmazzák a tükrök
hordozóanyagaiként a kis hőtágulási együtthatójú üvegeket, mint pl. a boroszilikát üveget vagy az ömlesztett
kvarcot, amelyet finomra polírozott felületűvé lehet megmunkálni, és amelyekre felgőzölögtetéssel könnyen fel
lehet vinni valamilyen réteget. Nagyobb teljesítménysűrűségek esetén nagy hővezető képességű
hordozóanyagok alkalmazására van szükség, hogy a nem egyenletes hőtágulást ki lehessen küszöbölni. A
vörösrezet és ennek ötvözeteit alkalmazzák, pl. a cirkónium-vörösrezet, amelyet könnyű megmunkálni. A
hordozóközeg felületét úgy lehet tökéletesíteni, ha vegyileg felvitt közbenső réteget alkalmaznak, mint például a
Kanigent (NiP3). A 10 W/mm2-et meghaladó teljesítménysűrűségeket is elviselik. A tükrök méreteivel szemben
támasztott tűrések és a megkövetelt felületi finomság bizonyos mértékig az alkalmazástól függ. Rendszerint
akkor kell a lencsékhez hasonló tűréseket megkövetelni, ha a lézerrezonátorban vagy a sugárfókuszálásban van
rájuk szükség. Bevonatolt vagy bevonatolatlan tükröknél a hordozóközeg felületi megmunkálása kritikus:
általában l/20-nál jobb felületi megmunkálási pontosságot írnak elő. Ha bevonatot alkalmaznak, akkor a
hordozóközeg hőtágulási együtthatójának a lehető legkisebbnek kell lennie, de ugyanakkor összemérhetőnek
kell lennie a bevonatéval is, hogy biztonságosan hozzátapadjon. Hűtésre ritkán van szükség, kivéve a nagy
folytonos teljesítményeket, mint pl. az 50 W-ot meghaladó CO2-lézerek esetében, azonban ott, ahol ez
szükséges, ügyelni kell a hőgradiensek elkerülésére, mert ezek a tükrök deformálódását idézhetik elő.

3.2. Lézertükrök
Különféle tükörkonfigurációkat alkalmaznak a lézerrezonátorokhoz. A tükörgeometriák több különböző
kombinációját mutatja be a 2.3.2.1. ábra.
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2.3.2.1. ábra
A konfiguráció megválasztása függ a stabilitástól és a megengedett sugárdivergenciától, valamint a hatásfoktól.
A síkpárhuzamos kombináció rendkívül érzékeny a beállításra és a működési paraméterekben bekövetkező
változásokra, alkalmazása mégis általánosan elterjedt az impulzuslézereknél, ahol a stabilitással szemben
támasztott követelmények kisebbek, és ahol kis divergenciájú kimenetre van szükség.
A nagy görbületi sugarú tükörkonfiguráció a csőátmérőhöz közeli nyalábátmérőt eredményez, az előzőnél
lényegesen nagyobb a stabilitása, és lehetővé teszi a rezonátor térfogatának jó kihasználását. A konfokális
tükörrendszerrel még magasabb stabilitási szint érhető el, de ennek ára a rezonátorüregben a hasznos térfogat
csökkentése: ugyanez a helyzet a hemiszférikus tükrök esetében, amelyek egyébként az alapmódusú üzemet is
elősegítik a hosszúsághoz viszonyítva nagy átmérőjű csőben. Ezeknek a rendszereknek különféle egyéb
módosulatai is lehetségesek, ahol néhány tulajdonság tökéletesítése többnyire más tulajdonságok rovására
történik.
Nemstabil rezonátorokat, amelyekben az egyik tükör konvex, a másik pedig sík vagy konvex, ott lehet
alkalmazni, ahol a rezonátor erősítése elegendően nagy. A többszörös reflexió a rezonátort keresztező visszavert
sugárnyalábot eredményez.
Nagy, folyamatos teljesítményeken a tükrökhöz alkalmazott hordozóanyagokkal szemben támasztott
követelmény, hogy a tükrön előálló veszteségeket szétoszlassa anélkül, hogy nagy hőmérsékletgradienst hozna
létre, ami a tükröt deformálná. A teljesen visszaverő tükrökkel szemben támasztott követelmények kevésbé
szigorúak, mint a részben áteresztő tükröké. Az alkalmazásra kerülő anyagok közül néhány megemlíthető:
vörösréz, sárgaréz, egyéb rézötvözetek, vákuumöntésű rozsdamentes acél, zafír és kvarc. A tükrök hatékonysága
a hordozóanyagon elérhető megmunkálás minőségétől függ; a megmunkálási pontosságnak azon hullámhossz
1/20-ad részén belül kell lennie, amely hullámhosszon alkalmazni kívánják. Az ömlesztett kvarc, zafír és
rozsdamentes acél kitűnő optikai felületi finomságra polírozható, azonban teljesítménytűrő képességüket
korlátozza a hő okozta torzulásuk. Nagy teljesítményekhez a berilliumot és a cirkónium-réz ötvözetet lehet
alkalmazni. Nagy, folyamatos teljesítményekhez (> 1 kV) szükségessé válhat az oxigénmentes, nagy tisztaságú
vörösrézből készült hordozóanyag alkalmazása vízhűtéssel, azonban optikailag ezt az anyagot nehezebb
megmunkálni, mint a berillium- vagy a cirkónium-réz ötvözetet.
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A lézer kicsatoló tükre lencsének tekinthető, a nyaláb széttartására gyakorolt hatása alakjának és anyagának
ismeretében meghatározható. Mindkét felületén sík kicsatoló tükörnél lesz a divergencia minimális. Ha a
lézersugárforrást különleges alkalmazás céljára tervezik, akkor a lencsehatást szférikus külső felület
segítségével növelni lehet. Ez a tükör-lencse kombináció jelentős megtakarítást eredményez mind az alkatrészek
számának, mind pedig mechanikai bonyolultságuk csökkentése révén, azonban egyúttal természetesen a
sokoldalú felhasználhatóságot is csökkenti. A lézerek különleges célokra való növekvő mértékű alkalmazása
valószínűleg még jobban kedvez majd ennek a tendenciának.
A részben áteresztő, felgőzölögtetett fémbevonatok, megfelelő áteresztő hordozóanyagon, elvben alkalmazhatók
kicsatoló tükörként, a veszteségek azonban itt igen nagyok. Ha az erősítés a lézerrezonátorban elég nagy, akkor
a kicsatoló ablak bevonat nélküli felületének reflexiója is elegendő a működéshez, különösen olyan esetekben,
amikor az ablaknak nagy a törésmutatója. Az első és a második felületről jövő reflexiót bizonyos mértékű
módusszelekcióra is fel lehet használni. Egy másik módszer, amely az igen nagy teljesítmények esetén hasznos,
a lyukkicsatolású rezonátor, melyben a kimenő ablak közege nincs bevonatolva, míg a környező terület nagy
reflektivitású bevonattal van ellátva.
Többrétegű dielektrikumbevonatokat alkalmaznak a spektrum ultraibolya szélén és a látható tartományban is, ha
98%-ot meghaladó reflektivitásra van szükség, korlátozott sávszélesség mellett, nem túl nagy folytonos vagy
impulzusos teljesítmények esetén. Igen nagy teljesítményeknél, így például Q-kapcsolású vagy
módusszinkronizált lézereknél a 2.3.2.2 ábrán bemutatott Fabry–Perot-interferométer- vagy
etalonkonfigurációjú, ún. rezonáns reflektorokban bevonat nélküli optikát alkalmaznak.

2.3.2.2. ábra
A rezonáns reflektorokat egyébként arra is fel lehet használni, hogy a lézer koherenciahosszát módusszelekció
útján növeljük. Ezekben két igen gondosan megmunkált és egymással a hullámhossz tört részén belül
párhuzamos sík felület reflexiója játszik szerepet. E felületeken többszörös reflexió következik be, de a felületek
közötti távolság éppen akkora, hogy mindegyik reflektált fénysugár konstruktív interferenciát hoz létre egy-egy
kitüntetett hullámhosszon. Ily módon nagy reflexióképességek érhetők el a réteggel bevont optikai elemek
viszonylag alacsony károsodási küszöbének korlátja nélkül.
A részben áteresztő fémbevonatok abszorpciója rendszerint elfogadhatatlanul magas, ezért nemfémes,
többrétegű dielektrikumbevonatokat alkalmaznak a kicsatoló tükrökön, valamint az egyéb részleges reflexiójú
felületeken. Ahol a lézer erősítése kielégítő és a kimenő ablak törésmutatója nagy, ott magának a bevonatolatlan
ablaknak a reflektivitása is kielégítő lehet a lézer működésének fenntartására.
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A fénysugár polarizálására felhasználható a két különböző törésmutatójú anyag határfelületén bekövetkező
reflexió. Maximális polarizációt úgy lehet elérni, ha a sugár beesési szöge a Brewster-féle szög, amelynek értéke
a határfelülettel elválasztott közegek törésmutatójától függ. Levegő-üveg határfelületen a Brewster-szög 57,5°.
A lézerekben ezt használják fel arra, hogy polarizált fénykimenetet érjenek el, vagy hogy külső tükrök
alkalmazása esetén a reflexiót a polarizáció síkjában minimumra csökkentsék a fényerősítő közeg végfelületein.
Nagy hullámhosszakon polarizáció valósítható meg az áteresztő hordozóanyagon alkalmazott reflexiós rács
segítségével. Ez ott használható fel, ahol más, megfelelő polarizáló anyag nincs. Az a fény, amelynél a
polarizáció síkja (a villamos térerősség vektora) párhuzamos a ráccsal, majdnem teljesen reflektálódik, míg az a
fény, amelynél a polarizáció síkja merőleges a rácsra, nagyrészt áteresztődik, bár bizonyos mértékű abszorpció
ekkor is fellép.
A beszabályozási módszerek rendszerint az x és az y síkokat alkalmazzák; a hárompontos kinematikai tartón
alapulnak, ahol a szerelési pontok egyenlő szárú háromszöget alkotnak, és így lehetővé teszik a beszabályozás
elvégzését az x és az y síkokban. A pontos beállításhoz differenciálcsavarok alkalmazhatók, itt egy
csavarfordulat a fordulat teljes elmozdulásának csak egy tört részét teszi ki.
Az optikai rendszerek végső és igen pontos távszabályozását piezoelektromos készülékek segítségével lehet
elvégezni, kombinálva a mechanikai durva beállítással. Tipikusan megvalósítható ily módon 6 µm maximális
elmozdulás 5*10-3 J/m felbontási pontossággal. Piezoelektromos kristályok alkalmazhatók optikai alkatrészek
precíziós tengelyirányú távmozgatására, így pl. használják lézerek precíziós hangolására is.

3.3. Külső refletorok
Különböző fajtájú reflektorokat alkalmaznak a lézerrendszerekben. Elülső felületükön gyakran alkalmaznak sík
reflektorokat a sugár irányának megváltoztatására. Itt gőzöléssel vékony fémréteget visznek fel polírozott
hordozóanyagra. Konkáv és konvex tükröket alkalmaznak a lézersugár fókuszálására vagy szétnyitására,
különböző alkalmazások céljára.
Kibillentett parabolikus tükröket ott alkalmaznak a fókuszáláshoz, ahol a teljesítményszint túl magas ahhoz,
hogy lencsével lehessen fókuszálni.
Igen sok prizmát fejlesztettek ki a fénysugár eltérítésére és reflexiójára. A 2.3.3.1. ábra lézerrendszerekben
alkalmazott reflexiós prizmákat mutat be. A 45°-os prizma, amelynek egyik felületén teljes visszaverődés lép
fel, a sugarat 90°-kal téríti el. A pentaprizma a beeső sugarat szintén 90°-kal téríti el, de a sugár irányára
viszonylag érzéketlen.
Retroreflektorokat alkalmaznak a beeső fénysugárnak 180°-os megfordítására és eltolására. Totálreflexiós
felületekkel rendelkező 90°-os prizma alkalmazható a beeső sugár önmagával párhuzamos visszaverésére, de a
beeső sugárhoz képest eltolva. Olyan hullámhosszakon, ahol nincsenek megfelelő prizmaanyagok, belső
reflektáló felületekkel rendelkező üreges prizmákat lehet alkalmazni, amelyeket néha tetőél- (rooftop)
reflektoroknak is neveznek, és amelyeket a 2.3.3.1. ábra mutat be.
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2.3.3.1. ábra
A visszavert sugár párhuzamosan verődik vissza és mozdul el a beeső sugárhoz képest, és független a tengely
körüli helyzet változásaitól mintegy ±45°-ig, minthogy a beesési szögben bekövetkező változást az első tükrön
kompenzálja a beesési szög változása a második tükrön. Bármilyen más tengely körüli elmozdulás azonban a
visszavert sugár eltérülését eredményezi.
A sarokprizma (irányfordító v. hármas prizma) három egymásra merőleges felületről jövő reflexiót hasznosít.
Ezek a felületek úgy vannak elrendezve, hogy kockasarkot képezzenek olyan szögbeállítással, hogy a visszavert
sugár iránya független legyen a prizma bármelyik tengelye körüli elfordulástól ±35°-ig bezárólag.
Felhasználható üreges kocka is (saroktükör), amelynél a belső felületekről jövő felületi reflexiót használjuk ki.
Mind a tetőél-, mind pedig a sarokreflektorokat alkalmazzák a hajtogatott csövű lézerekben.
Nyalábosztáshoz részlegesen visszaverő dielektrikumbevonatokat vagy diffrakciós rácsokat lehet alkalmazni. A
visszavert és az áteresztett sugárnyalábok relatív nagysága nagymértékben függ a beesési szögtől. Ahol
dielektrikumbevonatokat alkalmaznak, ott a reflexiós veszteségeket 0,5 százalék alá lehet csökkenteni. A
nyalábosztók első felületére kis veszteségű, részlegesen visszaverő dielektrikumbevonatot, a hátsó felületére
reflexiógátló bevonatot tesznek. A hordozófelületek lehetnek párhuzamosak, míg az ék alakú hordozóközeg a
második felületről reflektált nyalábot a tengelyiránytól eltéríti. Alkalmazhatók akromatikus és monokromatikus
bevonatok. A sugár polarizációjának iránya ott fontos, ahol dielektrikumbevonatú fényosztókat használnak. A
sugárosztó a beeső fényhez képest rendszerint 45°-os szögben van felszerelve, ami a polarizálatlan fény jelentős
polarizációját okozza, és ahol lineárisan polarizált fényt alkalmaznak, ott a visszaverő képesség és az
áteresztőképesség a polarizációs sík helyzetétől függően fog változni.
A hártyás nyalábosztókban néhány mikrométeres vastagságú műanyag réteg kerül alkalmazásra. A réteg
vastagsága olyan, hogy második felületi reflexió okozta hatások általában elhanyagolhatók. A réteget, ha
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szükséges, dielektromos bevonattal lehet ellátni. A részlegesen visszavert sugarat arról a határfelületről nyerjük,
ahol a törésmutató változása bekövetkezik.
A külső tükrök beszabályozásának módszere lényegében azonos a lézerrezonátoron belül levő tükröknél
alkalmazott módszerrel, de a megkövetelt pontossági fok gyakran kisebb.

4. Lencsék
A 2.4. lecke a lézersugár-vezetés során alkalmazott lencséket, kollimátorokat, ezek működését, alkalmazását
mutatja be.

4.1. Bevezetés
A lézerrendszerekben különböző lencséket alkalmaznak. Rendszerint szférikus felületű optikák kerülnek
beépítésre, és a konstrukció egyszerű, mivel a fény gyakran monokromatikus, a bemenő fénysugár divergenciája
kicsi, és kis apertúrát lehet alkalmazni.
A lencse középpontjától mért tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság között, vékony lencsék esetén, a
geometriai optikából levezethető a következő egyszerű összefüggés:

A fenti képletben u a tárgytávolság, v a képtávolság, f pedig a fókusztávolság, és az összes távolságot a lencse
fősíkjától mérik, a „valós a pozitív” konvenció alkalmazásával.
Párhuzamos sugárnyaláb esetén, vagyis amikor a tárgy a végtelenben van,

Az n törésmutatójú anyag görbületét a következő összefüggés adja meg:

ahol R1 és R2 a görbületi sugarak.
A fókusztávolság vastag lencse esetén:

Itt t a lencse vastagsága, amely ha kicsi, akkor visszajutunk az előző egyenlethez.
A lencsék leképezését végső soron a diffrakció korlátozza, más lencsehibák azonban már jóval ez előtt komoly
nehézségeket okozhatnak, ezért ezeknek gyakran nagy a jelentőségük a lencserendszerek tervezésében.
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2.4.1.1. ábra
Az 1. ábra mutatja be különböző d értékek esetére (ahol d az apertúra, v a nyalábátmérő, ha a nyaláb kisebb,
mint az apertúra) a δ = 1,22-λ/d összefüggés által megadott, diffrakció korlátozta kép szögátmérőjének
változását a hullámhossz függvényében. A δ szögátmérő a kép által bezárt szög a fókuszban, a lencse
középpontjából nézve.
A gyakorlatban a szférikus optikát alkalmazó lézerrendszer felbontóképességét rendszerint a szférikus aberráció
korlátozza. A szférikus aberráció vagy gömbi eltérés az optikai lencsék egyik tipikus leképezési hibája.
Domború lencsék esetében azoknál a fénysugaraknál jelentkezik, amelyek a lencse optikai tengelyétől távolabb,
a lencse szélén haladnak keresztül. Mivel ott más szögben törnek meg, mint a lencse közepe felé, a különböző
fénysugarak nem találkoznak egy pontban: pontszerű leképezés helyett szóródási kört hoznak létre (2.4.1.2.
ábra).
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2.4.1.2. ábra
A szférikus aberráció a minimumra csökkenthető speciális lencsék kialakításával vagy korrekciós lencsék
alkalmazásával. Az aberráció a lencse görbületétől függ és az anyag törésmutatójának növekedésével csökken,
mivel adott fókusztávolság esetén a görbületi sugár a törésmutatóval csökken. A szférikus aberráció akkor is
csökken, ha a lencse fókusztávolsága növekszik.
A szférikus aberráció által korlátozott szögátmérő akkor csökken a minimumra, ha

Az n = 1,69 esetén R2/R1 optimális értéke negatívról pozitívra változik, ami azt jelenti, hogy a konvex lencse
meniszkusz konvex-konkáv lencsévé változik. A görbületi sugarak optimális arányának változását a 2.4.1.3.
ábra mutatja be a különféle ismert lencseanyagok optimális értékeivel együtt.
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2.4.1.3. ábra
A minimális szférikus aberráció esetére a következő összefüggést írhatjuk fel:
f = -BR1
A B értékének a törésmutatótól való függése ugyancsak a következő ábrán látható.
Az alkalmazott közelítések kisebb képnagyságokat adnak meg, mint ahogy az a valóságban fennáll, és a hiba kis
F-számok (F = f/d), kis törésmutató-értékek vagy rövid görbületi sugarak esetén növekszik. A kvarcra
jellemzően F/1,5 esetén a tényleges kép 35 százalékkal lesz nagyobb, míg germániumnál F/1 esetén 23
százalékkal, viszont az F-szám kétszeresénél a közelítés már mindkét esetben szoros.
Összehasonlítva a diffrakció korlátozta szögátmérőt, melyet a hullámhossz és az apertúra szab meg, a szférikus
aberrációból adódó minimális szögátmérővel, melyet az apertúra és az anyag törésmutatója határoz meg,
megtudhatjuk, hogy melyik az a fő tényező, amelyik a rendszer felbontását korlátozza.
A kromatikus aberráció abból adódik, hogy a diszperzió miatt az anyag határfelületén változik a törési szög, a
beeső fény hullámhosszától függően. Ezt különböző törésmutatójú lencsék kombinációjával lehet csökkenteni.
A kromatikus aberrációnak többnyire nincs jelentősége a lézerrendszerek vonatkozásában, mivel a lézer
kimenete rendszerint monokromatikus vagy majdnem az.
A kóma a ferdén beeső kiterjedt nyaláb esetén fellépő lencsehiba. A kóma név a kép üstökösszerű (üstökös
angolul: comet) megjelenéséből ered. A kóma miatti aberrációk nem jönnek számításba a lézerrendszereknél,
mert ezeknél a beeső sugár rendszerint merőleges a felületre.
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A lencse teljesítőképességét a gyártási tűrések is korlátozzák. Ezek magukban foglalják a felület megmunkálási
finomságát, amely rendszerint az üzemelési hullámhosszl/20-ad részén belül van, a görbületi sugarat, amely a
fókusztávolságot határozza meg, a lencse vastagságát és az optikai tengelynek a lencse pereméhez viszonyított
beállítási pontosságát.
A lencsék szerelésére alkalmazott módszerek közül megemlíthető a ragasztók és az optikai kötőanyagok
alkalmazása, ill. ahol a lencsének szétszerelhetőnek kell lennie, ott a lencse-összeállítást egy szerelvénybe lehet
becsavarni. Ahol vízhűtésre van szükség, ott a lencsét O-gyűrűk közé lehet szerelni, és a szélét, továbbá a
felületnek a széllel szomszédos részeit lehet hűteni. Egy másik változatként a lencsét úgy lehet szerelni, hogy jó
hővezető képességű ragasztóval rögzítik egy hőelvezető foglalatban, amelyet természetes vagy
kényszerhőátvitellel hűtenek. A lencsék beállítása a lézertükröknél leírtakhoz hasonló módon végezhető el.

4.2. Kollimátorok
Jóllehet a lézer kimenete természetéből adódóan kis divergenciájú, ezt a kis divergenciát gyakran még tovább
lehet csökkenteni kollimátorral. A kollimátorokat sokszor alkalmazzák olyan esetekben, amikor a szférikus
lézeroptikával elért stabil, alacsony rendszámú módusok a lézernyaláb nagyobb divergenciáját eredményezik,
vagy ahol a sugár kitágítására van szükség.
Egy Gauss-féle intenzitáseloszlású sugár divergenciája:

ahol α a divergenciaszög fele, λ a hullámhossz és r0 a nyalábrádiusz a kimeneti ablakon.
A kivetített nyaláb divergenciája elsősorban a nyaláb kinagyításával, azaz r 0 növelésével csökkenthető. Ha a
sugárnyalábot az f2/f1 tényezővel tágítják, akkor a divergencia, amely a nyalábátmérővel fordítottan arányos, az
f1/f2 tényezővel arányosan csökken.
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2.4.2.1. ábra
A 2.4.2.1. ábra a Newton-féle kollimátort ábrázolja. Több különböző tükrös és lencsés rendszer van. A tükrös
kollimátorok azokon a hullámhosszokon hasznosak, ahol az áteresztő optikának jelentős veszteségei vannak,
viszont drágák. Ezért főként az infravörös tartományban kerülnek alkalmazásra. Rendszerint a Cassegrainrendszert alkalmazzák.
A lencsés kollimátorokat többnyire a látható és az ehhez közel eső tartományban használják, ahol viszonylag
egyszerű és olcsó átlátszó optikát lehet beszerezni.
A Kepler- és Galilei-féle teleszkópkonfigurációban két lencsét alkalmaznak. A kollimátor előtti és utáni
nyalábátmérők arányát a következő képlet adja meg:

A Kepler-féle konfigurációban lehetőség van térbeli szűrő vagy lyukdiafragma alkalmazására a fókuszban, míg
a Galilei-féle teleszkóp esetén ez nem lehetséges.

4.3. Különleges lencsék
Különleges célokra speciális tervezésű lencséket alkalmaznak. Példák erre a hengerlencsék, amelyek képesek
arra, hogy a párhuzamos sugárnyalábot vonallá fókuszálják, illetve a kúp- (axicon) lencsék.
Az axicon lencsének a forrás felé fordított felülete kúpos, a második felület egyszerű síkfelület. Párhuzamos
fénysugarak fix szögben térítődnek el egy körkörös szimmetriájú képben. A lencse úgy fókuszálja a lencse
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főtengelyével szöget bezáró párhuzamos sugarakat, hogy azok egy tengelyen kívüli gyűrűben fókuszálódnak.
Hasonló technikák alkalmazhatók vonal vagy akár négyzet előállítására a fókuszban.

2.4.3.1. ábra Forrás: http://www.kugler-precision.com

2.4.3.2. ábra Forrás: http://www.kugler-precision.com

5. Egyéb alkatrészek
A 2.5. lecke a lézersugár-vezetés során alkalmazott egyéb alkatrészeket, fényvezetőket, Q-kapcsolókat, térbeli
szűrőket, optikai gyengítőket, detektorokat és kalorimétereket, ezek működését, alkalmazását mutatja be.

5.1. Fényvezetők
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A száloptika, amelyben átlátszó anyagból készült rugalmas szálat alkalmaznak, lehetővé teszi hajlékony
fénycsatorna előállítását. Az áteresztés a szál tengelye mentén nagy, a kritikus szögnél nagyobb beesési szögek
esetén a szál falain fellépő teljes belső reflexió miatt. Ha egy szálkötegben a szálak egymáshoz képest ugyanúgy
helyezkednek el a kezdetnél és a végnél, akkor kép is átvihető, ilyenkor a szálköteget koherensnek nevezik.
Jelenleg ennek a technikának az alkalmazása a látható tartományra és a közeli infravörösre korlátozódik,
amelyekhez beszerezhető a megfelelő, alacsony veszteségű, átlátszó anyag.
Maga az elemi optikai szál szennyezhető, pl. neodímiummal. A szál úgy is működhet, mint a lézer,
megvilágítható spirális villanócsővel, vagy a lineáris villanócsövet körülvevő spirálissá alakítható ki. A
lézersugár hosszirányban vezetődik a szál további részében, amely nincs pumpálva, és amely 1,06 µm-en
átlátszó. Egyszálas lézerszondán impulzus- és folytonos teljesítményt visznek át, melyet alkalmazni lehet
precíziós sebészeti műszerként is.
Az optikai szálakat kihasználó fiberlézer élettartama és megbízhatósága jelentősen jobb, és egyszerű
felépítésének köszönhetően a lézer teljes költsége kisebb az Nd:YAG rendszereknél. Fő előnye a markírozási
alkalmazásokban a megbízhatóság és a hatékonyság. Az optikai üreget nem kell hangolni, következésképpen a
lézer csak minimális karbantartást igényel. Nincs szükség rendszeres alkatrészcserékre, szemben a
lámpapumpált lézerekkel. A fiberlézerek 20-30%-os hatékonyságot is elérnek az Nd:YAG rendszerek 2-3%ához képest. Ez a hatékonyság azt jelenti, hogy egy hasonló DPSS lézernél sokkal jobban alkalmazhatók, és
kevesebb hűtést igényelnek.
Az itterbiummal ötvözött optikai szálat diódalézerrel gerjesztik. A szállézer elvi felépítését a 2.5.1.1. ábra
mutatja be.

2.5.1.1. ábra
A rezonátor szerepét a hajszálnál is vékonyabb optikai szál tölti be.
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2.5.1.2. ábra
A sugárzás hullámhossza 1062 µm. A szállézerekben a kiváló sugárminőségű, jó hatásfokkal rendelkező
lézeregységekből létrehozott, moduláris felépítésű lézerforrások teljesítménye elérheti akár az 50 kW-ot is.
Az ipari fiberlézer a gyors fém-, illetve áramköri lemez markírozásához, acél gravírozásához és műanyagok
színváltozást okozó jelöléséhez használatos. Az 50 W teljesítményű fiberlézer alkalmas 1 mm lemezvastagságig
különböző fémlemezek precíziós vágására is (pl. stent vágására). A fiberlézerek felhasználói köre igen széles:
autó-, gyógyszer, gyógyászatieszköz-, elektronikai ipar stb. A speciális lézerdiódának és az optikai szálnak
köszönhetően a gerjesztés sokkal egyszerűbb, nincs szükség kalibrálásra, nincs eldobható alkatrész, és mérete
sokkal kisebb a klasszikus felépítésű Nd:YAG rendszereknél.

5.2. Q-kapcsolók
A cél az, hogy egy folytonosan működő fényforrásból pikoszekundumos időtartamú impulzusokat állítsunk elő.
Elvileg elegendő lenne egy gyors optikai vagy elektromos kapcsolóval a fénysugarat kapcsolgatni. Ilyen
kapcsoló azonban a gyakorlatban nem létezik, vagy ha létezne is, az így előállított impulzusokban a fotonok
száma nagyon kicsi lenne. Célszerűnek látszik, hogy a lézer által kibocsátott sugárzás fotonjait a kívánt
impulzus időtartamára egy „csomagban” tömörítsük össze. Ennek nyilvánvaló módja, hogy rövid külső
gerjesztő impulzust használunk. A gerjesztés a gyakorlatban szinte kizárólag elektromos, azonban az
elektronikus megoldások nem kötődnek a lézerekhez, ezeket bármelyik spontán fényforrásnál is alkalmazni
lehet. Léteznek azonban olyan impulzusrövidítési eljárások, melyek alapvetően a lézerek működéséhez
kapcsolódnak: az ún. „Q-kapcsolás” és a módusszinkronizáció.
A Q-kapcsolás olyan lézerek esetében alkalmazható eredményesen, amelyekben az erősítő, aktív közegben a
populációinverzió élettartama viszonylag hosszú. Az alapötlet abban áll, hogy ezt a hosszú élettartamot
kihasználva a populációinverziót (bizonyos energiaállapotokra nézve fordított eloszlás) jóval a lézerküszöb
fölötti értékre növeljük, egy ideig meggátolva a lézer beindulását. Ha ezután hirtelen ismét lehetővé tesszük a
lézer működését, a küszöbnél sokkal magasabb inverzió miatt gyorsabban fog a sugárzási tér felépülni, a normál
impulzusoknál sokkal nagyobb intenzitású, ezért rövidebb időtartamú impulzust eredményezve. A lézerműködés
fenti korlátozását és hirtelen elindítását a rezonátorveszteségek változtatásával, jósági tényezőjének (Q)
kapcsolásával lehet elérni. A leggyakrabban – főként a szilárdtestlézereknél – alkalmazott módszerek közül az
elektrooptikai elemek, esetleg forgó tükrök vagy prizmák aktív módon valósítják meg a Q-kapcsolást. Ez azt
jelenti, hogy a gerjesztés megindulása után csak egy bizonyos idő elteltével teszik lehetővé az optikai
visszacsatolás kialakulását, azaz a kis veszteségű rezonátor létrejöttét. A rezonátor megnövekedett jósági
tényezője és a közben felépült nagy populációinverzió létrehozza a rövid impulzust, melynek tipikus időtartama
szilárdtestlézerek esetén 10–20 ns, és teljesítménye akár MW is lehet (Wang 1963).
A módusszinkronizációt rövid impulzusok keltésére olyan lézerekben alkalmazzák, ahol a lézerátmenetek
sávszélessége relatíve nagy, tehát a rezonátorban egyszerre nagyszámú módus gerjeszthető.
Aktív módusszinkronizáció
Aktív módusszinkronizációnak azt nevezik, amikor a rezonátorüregben egy fényszaggatót működtetnek külső
meghajtóval. Ez a fényszaggató csak 2L/c időnként nyitja ki a fényutat, egyébként zárva tartja, emiatt a lézer
csak azt a hullámcsomagot (impulzust) erősíti, amely pontosan a nyitás pillanatában ér a szaggatóba. Ez pl.
megvalósítható olyan kristállyal, amely feszültség hatására igen gyorsan megváltoztatja fényáteresztő
képességét. Ha erre a kristályra olyan frekvenciájú váltakozó feszültségjelet kapcsolunk, amely pontosan
megfelel a 2L/c ismétlési frekvenciának, akkor az éppen a módusszinkronizációhoz szükséges ütemben
változtatja a rezonátorüreg erősítését. Ezt a módszert nevezik Q-kapcsolásnak. (A Q-kapcsolás nemcsak a 2L/c
ismétlési frekvenciájú, hanem annál sokkal ritkább impulzusok előállítására is alkalmazható.)
Mechanikailag forgatott, sokoldalú, külső tükröző felületekkel rendelkező tükröket is alkalmaznak Qkapcsoláshoz. Azt az időpontot, amikor a tükör bekapcsolási helyzetbe kerül, szinkronizálják a lézert pumpáló
impulzus emelkedési idejéhez, ami rubin esetében átlagosan 0,1–1 ms nagyságrendű. 1 µs-os kapcsolási idők is
lehetségesek igen nagy gyakorisággal, széles hullámhosszúság-tartományban, beleértve a távoli infravörös
tartományt is. Közvetlen meghajtás alkalmazható mintegy 600 1/s forgássebességig, és ez még hatékonyan
növelhető a sokfelületű reflektorokkal. Ahol igen nagy sebességekre van szükség, ott a levegőmeghajtás előnyös
a kisebb rezgés miatt. Ily módon 3600 1/s-ig terjedő forgási sebességeket lehet létrehozni. A mechanikai
működtetésű Q-kapcsolók széles hullámhosszúság-tartományban való felhasználásra alkalmasak megfelelő
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tükörbevonattal, beleértve a 10,6 µm-t is. A mechanikus Q-kapcsolóknak általában kisebb a járulékos
veszteségük és jobb optikai minőség elérését teszik lehetővé, mint az egyéb Q-kapcsolási technikák.
A módusszinkronizálás másik aktív módja a szinkronpumpálás. Ennek során egy meghajtó impulzuslézer
pumpálja a szóban forgó lézert, ezért a meghajtott lézer erősítése csak akkor lépi túl a veszteségeket, amikor a
meghajtó impulzus annak erősítő közegében kiváltja a populációinverziót. Ez az elrendezés azt eredményezi,
hogy a meghajtott lézer (általában festéklézer) impulzusai sokkal rövidebbek lesznek, mint ha pl. Q-kapcsolással
szinkronizálnánk. Nagyon fontos a két lézer rezonátorüregének pontos összehangolása, különben ez a módszer
nem működik. Ez azt jelenti, hogy a meghajtott lézer hosszának egész számú többszöröse legyen a meghajtó
lézer hossza.
Passzív módusszinkronizáció
Ha olyan modulátort helyezünk el a rezonátorban, amelyet maga a lézerben körüljáró fény vezérel, passzív
módusszinkronizációs technikáról beszélünk. A jelenséget pl. a rezonátorüregben elhelyezett telíthető
fényelnyelő festékkel lehet kiváltani. Ez a festék besugárzás nélkül színes, azaz erősen abszorbeál, a lézerfény
abszorpciója során viszont átlátszóvá válik.

2.5.2.1. ábra
Ha a festéken áthaladó fényimpulzus elegendően nagy intenzitású, akkor annak egy része telíti az abszorpciót,
amitől a festék átlátszóvá válik, és átereszti az impulzust. A cella a lézerrúd és a külső tükrök között van
elhelyezve, amint az a fenti ábrán látható. Ezek alkalmazását rubinlézerek esetén behatóan tanulmányozták, és
ezeket 1,06 µm-en is alkalmazni lehet. A kielégítő működéshez a festéknek a lézer kimenő hullámhosszához
közeli csúcsabszorpcióval kell rendelkeznie, és stabilnak kell lennie az alkalmazott energiákon. A kívánt optikai
denzitás a festék koncentrációjának változtatásával állítható be. Magának a cellának képesnek kell lennie a
lézerteljesítmény áteresztésére, és azoknak a felületeknek, amelyeken a sugárnyaláb áthalad, optikailag
megmunkáltnak és rendszerint bevonatoltnak kell lenniük a reflexió csökkentése érdekében. A festék
élettartama többnyire több száz lézerimpulzus, de tönkremehet, ha ultraibolya vagy kék fénynek van kitéve. A
rubinhoz általában metanolban oldott kriptocianint alkalmaznak, de használnak más oldatokat is.
Az abszorbeáló festék és az erősítő válaszidejétől függően kétféle működési módja van a passzívan
módusszinkronizált lézereknek.
Az egyik mód „ritka impulzusok” (angolul „burst mode”) előállítását teszi lehetővé. Ebben az esetben az erősítő
magasabb energiaszintje hosszú, akár néhány száz mikroszekundum élettartamú. Ehhez képest a lézerimpulzus
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nagyon rövid idejű. A pumpáló villanófény hatására betöltődő magasabb energiaszint kezdetben spontán
emisszióval elindít fotonokat, amelyek indukált emissziót kiváltva számos különböző fázisú lézerimpulzust
hoznak létre a rezonátorüregben. Ezek a módusok különbözőképpen erősítődnek. Ha valamelyik közülük eléri
azt az erősítést, amely képes telíteni a fényelnyelő festéket, akkor az azon sokkal kisebb veszteséggel halad át,
mint a kisebb intenzitású módusok, ezért azoknál jobban erősödik, így nagyon hamar ez lesz az uralkodó
impulzus, egészen addig, amíg annyira felerősödik, hogy az erősítő közeg anyagával erős nemlineáris optikai
kölcsönhatás során időben szétesik, így az abszorbeálódó festéket nem tudja már terjedésével szinkronban
modulálni. Ekkor a véletlen fluktuációkból újabb impulzus kiválasztására és felerősítésére nyílik lehetőség. A
ritka impulzusú lézerek impulzusszélességét a fényelnyelő festék átlátszó gerjesztett állapotának élettartama
korlátozza. A használatos festékek élettartama néhány pikoszekundum nagyságrendbe esik. Ezzel a módszerrel
működik pl. a módusszinkronizált rubinlézer vagy a neodímium-üveg lézerek. Az impulzusok sűrűségét
általában Q-kapcsolással szabályozzák.
A másik módszer a folyamatos vagy kvázifolyamatos lézerek módusszinkronizálása. Ezekben a
módusszinkronizált impulzusok sokkal rövidebbek, mint akár a fényelnyelő festék, akár az erősítő gerjesztett
állapotának időtartama. Ilyen körülmények között jó közelítéssel hiperbolikus szinuszfüggvény profilú
impulzusok alakulnak ki. Az impulzus két vége a rezonátorüregben megtett oda-vissza út során a veszteségek
következtében gyengítődik, míg a csúcsa eközben erősödik, azaz ennek eredőjeként az impulzus szélessége
csökken. Ennek az a feltétele, hogy az erősítő közeg magasabb energiaszintjének élettartama azonos
nagyságrendű legyen, mint a rezonátorüregben az oda-vissza út megtételéhez szükséges idő (az ún. körülfutási
idő), az abszorpció hatáskeresztmetszete pedig több mint kétszerese legyen az erősítés hatáskeresztmetszetének.
Ilyen körülmények között a fényelnyelő festék hamarabb telítődik (és átlátszóvá válik), mint az erősítő. Az
impulzus addig karcsúsodik és erősödik, ameddig fenn tudja tartani azt a feltételt, hogy a fényelnyelő festék
előbb telítődik, mint amikorra az erősítő elveszíti gerjesztettségét.
A folyadékok és festékek áteresztése a távoli infravörös hullámhosszúság-tartományban rossz, ezért gázokat
alkalmaznak a passzív Q-kapcsoláshoz a CO2-lézer kimenő hullámhosszán; telítődő abszorbens gázokat
használnak festék helyett. Habár a festékcellák általában olcsók, egyszerűek és működésük is kielégítő,
viselkedésük előre nem határozható meg és egy idő után megváltozhat. A regenerálódás sebessége is viszonylag
lassú, és ez korlátozza a lehetséges maximális impulzusismétlési sebességet, a frekvenciát.
Különféle optikai modulátorokkal is megvalósítható Q-kapcsolás. Modulátorként Kerr-cella
kristálymodulátor használható, esetenként ultrahang-modulátort (Bragg-cella) is alkalmaznak.

vagy

Kerr-cella
Az átlátszó anyagok (pl. víz, benzol) elektromos térbe helyezve kettős törővé válnak (ez a Kerr-effektus,
amelyet 1875-ben John Kerr angol fizikus fedezett fel).
A polarizátort és az analizátort úgy állítják be, hogy rezgési síkjaik egymásra merőlegesek legyenek. Ekkor az
ernyőre nem jut fény. Ha azonban a nitrobenzolt tartalmazó cellában elhelyezett két elektróda által alkotott
síkkondenzátorra áramot kapcsolnak, a nitrobenzol anizotróppá, kettős törővé válik (a törésmutató az
elektromos erőtér erővonalaival párhuzamos, ill. arra merőleges irányban eltérő lesz). A fény polarizációs síkját
elliptikusan elfordítja, a cellára eső lineárisan polarizált monokromatikus fénysugár két egymásra merőleges
polarizációs síkú összetevőre bomlik, és a Kerr-cellát elhagyó fény elliptikusan polarizálttá válik. Az analizátor
a két összetevőt egy síkban egyesíti, és ezek egymással interferálnak. A sugarak fáziskülönbsége az elektródákra
adott feszültség pillanatnyi értékétől függ, s ha ez a feszültség váltófeszültség, akkor az analizátort
amplitúdómodulált fénysugár hagyja el.

2.5.2.2. ábra Forrás: http://www.vilaglex.hu/
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A lézerberendezésekben használt nagyfrekvenciás optikai modulátor egészen 109 Hz-ig modulálható.
Pockels-cella
Az 1893-ban Friedrich Pockels által felfedezett Pockels-effektus ugyancsak elektromos tér hatására fellépő
kettős törés, azonban a Kerr-effektustól eltérő módon csak speciális szimmetriatulajdonságokkal rendelkező
kristályokban fordul elő.
A kristálymodulátor vagy más néven Pockels-cella kálium-dihidrogén-foszfát (KDP – KH2PO4)
kristályhasábjainak a hosszirányra (tengelyirányra) merőleges lapjait párhuzamosra csiszolják és
összeragasztják. Az egyes kristályhasábok optikailag sorba, villamosan párhuzamosan vannak kapcsolva a
kristályra felvitt elektródák segítségével. Villamos erőtér hatására a kristály kettős törővé válik, a polarizált
sugárnyaláb két összetevőre bomlik, melyek terjedési sebessége a kristályban különböző. A modulátorkristályt
elhagyó két összetevő között a megtett úthosszal és a terjedési sebességek különbségével arányos
fáziskülönbség lép fel. Az analizátoron keresztül már csak az azzal azonos polarizációsíkú összetevők lépnek ki,
melyek interferálnak egymással. Így a moduláló váltófeszültség hatására periodikus fényteljesítmény-változás,
amplitúdómoduláció jön létre. Nagy sebességű optikai zárként 2*108 Hz-ig modulálható.

2.5.2.3. ábra Forrás: http://www.szgti.bmf.hu/
Az ammónium-dihidrogén-foszfát (NH4H2PO4), a lítium-niobát (LiNbO3) és a jódsav (HIO3) is alkalmazható a
rubin- és neodímiumlézerek Q-kapcsolásához. Előnyeik a festékcellákkal szemben a kisebb késés az indítás és
az áteresztés között, a reprodukálhatóság, a megbízhatóság és a könnyű kezelhetőség, viszont a festékcellákkal
általában jobb koherenciahossz érhető el, mint a Pockels-cellákkal.
Akusztooptikai moderátor (Bragg-cella)
A Bragg-cellában ultrahang segítségével haladó sűrűséghullámokat hoznak létre. Mivel a cellában levő pl.
tellur-dioxid-kristály (TeO2) törésmutatója sűrűségfüggő, a sűrűséghullámok egy optikai rácsot állítanak elő. A
cellán áthaladó fény így diffrakciót szenved, vagyis megjelennek az elhajlási rendek.
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2.5.2.4. ábra Forrás: http://www.szgti.bmf.hu/
A fény modulációja a piezokristály be- és kikapcsolásával történik. A nulladrendet rendszerint kitakarják, és a
diffraktált sugár a moduláció ütemében megjelenik, illetve eltűnik. A Crystal Technology 3225-ös modellje
esetében az ultrahang frekvenciája 225 MHz, és 50 MHz-ig modulálható.
A kvarcüvegek áteresztése és akusztooptikai tulajdonságai megfelelőek a neodímiumlézer Q-kapcsolásához 1,06
µm hullámhosszúságon. Több kHz-es ismételt kapcsolási gyakoriság érhető el, ami vagy nagy
csúcsteljesítmények előállítását teszi lehetővé alacsony ismétlődési gyakorisággal, vagy a folytonos üzemű
teljesítményt megközelítő közepes teljesítmények előállítását nagy kapcsolási gyakorisággal (> 1 kHz). 3%-nál
kisebb passzív veszteségek érhetők el „nyitott” állapotban, de 45%-nál nagyobbak „zárt” állapotban. A
nyitvatartási idők 0,5 µs és 5 µs között vannak.

5.3. Hulámhossz-szelekció
Hullámhossz-szelekciót a rezonátoron belül vagy azon kívül lehet végezni. A rezonátoron belüli hullámhosszszelekciónak az az előnye, hogy viszonylag kis teljesítményveszteség keletkezik, minthogy csak a szelektált
hullámhossz kerül erősítésre. Magának a szelekciós módszernek olyan hatékonynak kell lennie, hogy a
rezonátor erősítése ne csökkenjen a visszacsatolási küszöb alá ott, ahol a lézernek működnie kell. Diffrakciós
rácsokat, prizmákat és ferde állású etalonokat lehet esetenként rezonátoron belüli hullámhossz-szelekcióhoz
alkalmazni ott, ahol a rezonátor erősítése kielégítő. A külső hullámhossz-szelekció a kimenő sugárnyalábban
levő egyéb hullámhosszak visszatartásán alapul, és ennek megfelelően teljesítményveszteséggel jár. Rácsok,
prizmák és keskeny sávú szűrők alkalmazhatók.
A diffrakciós rács egyik típusa háromszögprofilú, reflektáló karcolatok sorozatából áll. A kimenő
hullámhosszakat a rácsnak a karcolatokkal párhuzamos tengely körüli forgatásával lehet szelektálni. A
hullámhossz és a rácshoz viszonyított beesési szög között fennáll a következő összefüggés:
m λ = 2d sin i,
ahol m pozitív egész szám, a diffrakciós rendszám, d a karcolatok távolsága, i a beesés szöge. Ezen összefüggés
alapján a hullámhossz (λ) beállítható. A hullámhossz szerint kalibrálható a rácstartó szögállító szerkezete.
Diffrakciós rácsok alkalmazhatók a lézer teljesen visszaverő tükreként is; ez lehetővé teszi a lézer pontos
beállítását egy kívánt hullámhosszra. Csak a rács által kiválasztott hullámhosszú fény verődik vissza a lézer
tengelye mentén, ezért csak ezt erősíti fel a lézer.
A rezonátoron belüli hullámhossz-szelekció a diszperzió felhasználásával is véghezvihető. A diszperziót
prizmával lehet elérni ott, ahol a rezonátor erősítése kielégítő. A prizma első felülete Brewster-szögben áll, a
másodikon reflexiós bevonat van. A prizma úgy van kivágva, hogy a nem kívánt hullámhosszú beeső sugarak
eltérüljenek a tengelytől, tehát ezek nem lesznek felerősítve.
Hullámhossz-szelekció érhető el egy ferde állású etalonnal is, amely megfelelő ferdeségűre állított helyzetben
úgy viselkedik, mint egy frekvenciaszelektív áteresztő szűrő. Az áteresztési csúcshoz közel álló frekvenciák
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áteresztődnek, míg a többi frekvencia reflexió révén kiszűrődik. A lézerrezonátorban elhelyezett és e szögben
megdöntött etalonnak maximális az áteresztése a l hullámhosszra, ha
m λ = 2nt cos θ.
Fenti képletben m pozitív egész szám (rendszerint nagy), t pedig az etalon felületei közötti távolság. A külső
hullámhossz-szelekciónál működése hasonló, de ekkor a nemkívánatos hullámhosszakkal kapcsolatos
teljesítmény veszendőbe megy.

5.4. Térbeli szűrők
A térbeli szűrő egy diafragma, ami igen kicsi is lehet, többnyire pontos beállítási lehetőséggel. A tűlyuk(pinhole) diafragma jó példa a térbeli szűrőre. Térbeli szűrőket el lehet helyezni a lézerrezonátorban azért, hogy
a módusszerkezetet vagy a nyaláb alakját megváltoztassák. A lézeren kívül csak a sugárnyaláb alakjának
megváltoztatására használhatók fel. Mindkét esetben a lézer kimenő teljesítményének csökkenése következik
be, bár ez a rezonátoron belüli üzemelés esetén kisebb.
Térbeli szűrők alkalmazhatók a nem kívánt magas rendszámú módusok eltávolítására, a többmódusú lézerek
kimenetéből. Ehhez rövid fókusztávolságú lencsét használnak, a szűrő ennek fókuszsíkjában van elhelyezve. A
lyuk átmérőjétől függően, amely rendszerint kb. akkora, mint az adott lézerelrendezés diffrakció korlátozta
sugárnyalábjának átmérője, a beeső fénysugárnak a szűrő és a lencse optikai tengelyével nem párhuzamos
összetevői a lyukszűrőn kívülre fókuszálódnak.
A szűrő után a sugárnyaláb újra kollimálható.
Azért, hogy az alapmódus megcsonkítása a minimumra csökkenjen, a Gauss-sugárnyalábbal koaxiálisan
elhelyezett, kör alakú lyuknak 1,7 ωo-nál nagyobb átmérővel kell rendelkeznie, ahol ω o az az átmérő, amelynél
az intenzitás 1/e része a középponti, legnagyobb intenzitásnak. Még előnyösebb a 2 ωo-nál nagyobb lyukméret,
hogy a csonkítás elhanyagolható legyen. Ahol az eloszlás nem Gauss-féle, ott az apertúrát ehhez hasonlóan kell
arányosítani.

5.5. Optikai gyengítők
Sok alkalmazáshoz a lézerkimenet fix vagy szabályozható gyengítésére van szükség. A látható tartomány körül
és kis teljesítménysűrűségeken szürke szűrők alkalmazhatók a sugárnyaláb abszorpciós gyengítésére. A szürke
szűrőket rendszerint a következő összefüggés határozza meg:
T = 10-D,
ahol T az áteresztés és D az optikai denzitás.
Nagyobb teljesítménysűrűségeken a kimenet egy részének reflexióval való gyengítése az előnyös. Kis
gyengítési arányokat lehet elérni részleges reflexióval, ugyanolyan módon, mint a nyalábosztásnál. Fokozott
gyengítés érhető el nyalábosztó lemezek sorozatával. Polarizált fény gyengítése széles tartományban
változtatható a nyalábosztó forgatásával a beesési tengely körül.

5.6. Detektorok és kaloriméterek
Több módszer van a lézersugár teljesítményének és energiájának mérésére. A teljesítmény mérése közvetve is
elvégezhető a sugárnyaláb intenzitásának megmérésével vagy közvetlenül kalorimetriával. Mindkét módszernek
megvannak a maga korlátai. Sok gyakorlati esetben a kaloriméter alkalmazása talán nem olyan kényelmes, de a
kapott eredmények gyakran megbízhatóbbak.
A lézer kimenő teljesítménye közvetve mérhető olyan készülékek alkalmazásával, amelyek a fotoelektromos
effektuson alapszanak. Példák erre a p-n diódák, amelyekben feszültséget vagy ellenállás-változást lehet fénnyel
létrehozni, 10-8 s-nél kisebb válaszidővel. A fotodiódák spektrális érzékenysége nem egyenletes, ezért
kalibrálásra van szükség meghatározott hullámhosszon történő alkalmazáshoz. A fotodiódák alkalmazása
általában a 0,3 µm-től 1,1 µm-ig terjedő tartományra korlátozódik. Az elérhető pontosság a kalibrálástól függ,
ami hosszabb időtartamok alatt megváltozhat. A kimenet rendszerint fel van erősítve, és forgótekercses
mérőműszerrel vagy digitális kijelzővel mérik. Ha nagy teljesítményeket mérnek, akkor szükség lehet a
lézersugár gyengítésére.
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Fotoelektron-sokszorozók alkalmazhatók igen alacsony sugárzási szintek meghatározására, azonban erősen
nemlineáris spektrális érzékenységük és érzékenységüknek az aktív felületen való változása miatt rendszerint
kalibrálásukra van szükség, és többnyire csak ott alkalmazzák őket, ahol igen nagy érzékenységet kell
megkövetelni. Az a hullámhossztartomány, amelyben alkalmazásra kerülnek, a belső fényérzékeny bevonattól
és az ablak anyagától függ, és kb. 0,15 µm-től 1,1 µm-ig terjedően változik. 10-9 s nagyságrendű, igen gyors
válaszidők is lehetségesek.
A teljesítmény meghatározása az infravörös tartományban, kb. 1,5 µm-en túl, különleges problémákat jelent. Itt
fotovoltaikus vagy fotokonduktív effektuson alapuló fotoelektromos detektorok alkalmazhatók. A 2.5.6.1.
táblázat különféle beszerezhető félvezető detektorokat mutat be, az infravörös tartományban kb. 1 µm feletti
felhasználás céljára.

2.5.6.1. ábra
Az ólom-szulfid detektorok 3 µm-ig használhatók. Az indium-antimonid 2µm-tól 13 µm-ig érzékeny, a rézzel
szennyezett germánium 4,2 K-en 2-25 µm-ig. A kadmium-tellurid detektorok is megfelelnek a 3 µm-től 5,5 µmig terjedő hullámhossztartományban való alkalmazásra. Rendszerint hűtésre van szükség, 177 K-en folyékony
nitrogénnel.
Ismert a fotodiódák, fotoelektron-sokszorozók és fotokonduktív detektorok spektrális érzékenységi görbéje a 0,3
µm-tőI 10,6 µm-ig terjedő tartományban.
Ebben a tartományban a piroelektromos detektorokat is alkalmazzák, amelyek szobahőmérsékleten működnek
ablak nélkül, a 0,5 µm-től 1000 µm-ig terjedő tartományban, 1 mm2-es érzékeny területtel. Az elnyelt sugárzás
felmelegíti a detektort, ez megváltoztatja a rácsközöket, és elektromos polarizációváltozást okoz a Curiehőmérséklet alatt. Megváltozik az áram egy külső áramkörben, amely a kristályon levő elektródokhoz van
kötve, a polarizáció tengelyére merőlegesen. Igen gyors beállási idők lehetségesek, és ily módon készíteni lehet
elektródahálózatot alkalmazó hőleképező rendszereket.
Nagyszámú, sorba kötött hőelempárból kialakított termooszlopot lehet alkalmazni a közepes
teljesítménykimenet mérésére, megmérve a hőmérséklet emelkedését, amikor a lézersugár útjába helyezik. A
termooszlopok alkalmasak az impulzuslézerek összenergiájának pontos, de közvetett mérésére, minthogy az
integrált kimenő feszültség az összenergia mértéke, ha az impulzus időtartama olyan rövid, hogy adiabatikus
fűtés tételezhető fel. A termooszlop kimenete független a hullámhossztól, azonban a reflektivitásban
bekövetkező változások befolyással lehetnek az észlelés pontosságára. A hőveszteségben bekövetkező
változások is hibákat okozhatnak, ezért kívánatos az ismert referencia felhasználásával történő kalibrálás.
Kalorimetrikus technika alkalmazható a nagy teljesítményű impulzus- és folyamatos üzemű lézerek
teljesítményének mérésére is. A teljes beeső energia mérésén alapuló kaloriméterek rendszerint a
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legpontosabbak, és abszolút mérésekre használják őket. A reflexiós veszteségek a minimumra csökkenthetők, ha
kis kúpszögű kúpos érzékelő fejet alkalmaznak úgy, hogy nagyszámú reflexió álljon elő, mielőtt a sugárnyaláb
elhagyná a kúpot. Ahol lehetséges, nagy abszorpciójú bevonatokat alkalmaznak. A lézersugár teljesítménye a
kaloriméter hőmérsékletének növekedésével mérhető. Kifejlesztettek egy standard kalorimétert is, amely az
impulzuslézerek kimenetének mérésére szolgál. A belső polírozott kúp sokszoros reflexiót eredményez a
kaloriméter belsejében. Kidolgoztak egy üveglapos kalorimétert is nagy teljesítmények mérésére: ez 50 J-ig
terjedő impulzusteljesítményeket mér 40 MW/cm2 teljesítménysűrűségekig.
Sok alkalmazáshoz a lézerkimenet fix vagy szabályozható gyengítésére van szükség. A látható tartomány körül
és kis teljesítménysűrűségeken szürke szűrők alkalmazhatók a sugárnyaláb abszorpciós gyengítésére. Ez
rendszerint kicsi, és a kimenet több hőelempár sorba kötésével és a kimenet erősítésével növelhető. Ismert olyan
egyszerű hőelemes kaloriméter is, amely CO2-lézerekhez jól alkalmazható, a hőmérsékletesést méri egy ismert
alakú hővezető út mentén.
Bolométereket alkalmazó kalorimétereket is készítettek, amelyekben egy vezetőnek a hőmérséklet-növekedés
hatására bekövetkező ellenállás-változását használják fel a beeső teljesítmény vagy energia mérésére. A
termooszlophoz hasonlóan a kimenet itt is független a hullámhossztól, kivéve ha változások állnak elő a
reflexiós veszteségekben. A hőveszteség úgy kompenzálható, hogy elektromosan külön fűtik az ellenállást.
Amikor ki van téve a lézersugárnak, akkor az áram a bolométerrel sorba kötött, változtatható ellenállással addig
szabályozható, amíg azonos értékű lesz, és ebbó1 adódóan a hőveszteség is azonos. A soros ellenállás változását
vagy a bolométer ellenállásának változását lehet a beeső fénysugár teljesítményének mértékéül alkalmazni. Az
egyik bolométertípusnál gombolyagban összevissza tekert hosszú huzalt használnak. Ezt „patkányfészek”
kaloriméternek nevezik. Egy másik megoldásban vékony ellenállásréteget visznek fel a zafír hordozóközegre,
ennek egyik oldalára engedik a lézerfényt, a másik oldalát vízzel hűtik. Ez a 0,4 µm-tő1 4,0 µm-ig terjedő
tartományban képes működni, 4 W/mm2 teljesítménysűrűségekig.
Kifejlesztettek más módszereket is az infravörös tartományban nagy energiájú sugárnyalábok
intenzitáseloszlásának meghatározására. Infravörösre érzékeny letapogató kamera alkalmazható a CO 2-lézer
kimenetének a vizsgálatára, és ez látható, „real time” kijelzést ad. A CO2-impulzuslézer sugárnyalábjában a
teljesítményeloszlás és a teljes kimenő teljesítmény meghatározására a germániumban fellépő „foton drag”
(photon drag) effektust alkalmazzák, ahol a beeső fotonok elektromotoros erőt hoznak létre, amely a beeső
fénnyel arányos. Ez a detektor igen gyors válaszra képes, melyet csupán a rúd mentén haladó fény átmeneti
ideje és a mérőáramköri késés korlátoz. Minthogy a germánium átlátszó az infravörös tartományban, lehetőség
van a sugárnyaláb folyamatos ellenőrzésére. Az intenzitáseloszlás mérésére alkalmaztak igen kis hőelemet is,
amely a CO2-lézer sugarára keresztirányban mozgott, lyukas forgótárcsával csökkentve elfogadható szintre a
hőterhelést.
A látható tartományban lehetőség van a lézer módusszerkezetének közvetlen vizuális megfigyelésére, feltéve
hogy az optikai veszélyek ellen megfelelő védelmet alkalmaznak. Fényképeket hagyományos módszerekkel
lehet készíteni, a látható és a közeli infravörös tartományban egyaránt.
Ahol a közvetlen megfigyelésre nem nyílik lehetőség, ott nagy teljesítményeknél a módusszerkezetről
polisztirolhabon, infravörösre érzékeny papíron és hidratált sókon készítenek fényképet. Egy másik és
érzékenyebb módszer a folytonos üzemű lézerek esetére a fluoreszkáló ernyők alkalmazása, amelyeket azáltal
aktivizálnak, hogy ultraibolya fénynek teszik ki, de ezzel egyidejűleg lézersugárral is megvilágítják őket. A
helyi melegítés kioltja az ernyőn a bevonat fluoreszkáló állapotát, és ez a fluoreszcencia csökkenését
eredményezi úgy, hogy a lézersugár nagy intenzitású területei sötét zónákként jelennek meg a fluoreszkáló
lemezen. Még egy hasonló módszert ismert: itt olyan foszfort alkalmaznak, amelynek fluoreszcenciája
fokozódik, amint a hőmérséklet növekszik.

5.7. Letapogatási módszerek
Az olyan alkalmazásokban, mint a hírközlés, az adattárolás, a számítógépek memóriaegységei és a kijelzés, a
lézersugarat a sugárnyaláb átmérőjéhez viszonyítva nagy területen mozgatják végig. Az ezen a területen végzett
munka nagy része szabadalom jellegű, és mindenképpen kívül áll ennek a könyvnek a keretein. Alkalmaznak
mechanikai, elektrooptikai és akusztooptikai módszereket. A rezgő, torziós vagy forgó tükrös mechanikai
letapogatókat a tehetetlenség korlátozza. A torziós letapogató rendszerek, amelyekben a fényérzékeny
regisztrálóknál használt galvanométerekhez hasonló kitérítő rendszereket alkalmaznak, 20 kHz-ig terjedő
letapogatási sebességekre képesek. A mechanikus meghajtású forgó rendszerek, melyekben pneumatikus
motorokat alkalmaznak a rezgések csökkentésére, mintegy 200 kHz-ig használhatók.
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6. A lézersugár-vezetés megvalósításának
leggyakoribb típusai
A 2.6. lecke a lézersugár-vezetés megvalósításának leggyakoribb típusait mutatja be a CO 2-gázlézer és az
Nd:YAG szilárdtestlézer példáján keresztül.

6.1. CO2-lézer
A pumpáló forrás rendszerint elektromos kisülés, amely lehet közvetlen vagy közvetett csatolású. A kisülés a
lézer tengelye mentén van. Nagyobb térfogatú gáz egyenletes gerjesztése és ennek megfelelően nagyobb
teljesítmény érhető el a lézer optikai tengelyére keresztirányú kisüléssel. Keresztirányú (transzverzális) kisülés
alkalmazható atom- és molekuláris lézerek gerjesztésére. Stabil folyamatos kisülésre általában nincs lehetőség,
így egyedi vagy ismételt impulzuskisülést alkalmaznak. A gerjesztés elérhető még elektronsugarakkal, kémiai
reakciókkal és fúvókán keresztüli tágulásnál előálló hirtelen nyomásváltozás révén.
Nagy teljesítmények eléréséhez hosszú rezonátorokat készítenek, ezekben több részből álló kisülési csöveket
alkalmaznak, hogy így a szükséges feszültség elfogadható határok között maradjon. Annak érdekében, hogy a
tényleges hosszúság a lehető legkisebb legyen, a csövet többszörösen összehajtogatják párhuzamos vagy
szögletes (háromszög, négyszög) csőszakaszokká: az egyes hajtogatásokhoz egyszerű tükröket vagy kettős, ill.
hármas irányforduló reflektorokat tesznek. A kimenet rendszerint folyamatos, de nagy teljesítményű
impulzusüzem is lehetséges. Oszcillátor-erősítő konfigurációval sikerült előállítani nagy csúcsteljesítményű
impulzusokat is. Kb. 500 W alatti teljesítmények esetén folyamatos áramlású rendszereket alkalmaznak,
amelyekben a gáz veszendőbe megy. Nagyobb teljesítményeknél és nagyobb gázáramlási sebességnél
gázcirkulációs, zárt rendszereket használnak, ezekben a disszociációs folyamatot katalizátor fordítja vissza.
A CO2-lézer által előállított nyalábot tükrök segítségével térítik el.

2.6.1.1. ábra Forrás: http://www.lasersystems.hu/
Az iparban hegesztésre használt CO2-lézerek általában 4–20 kW teljesítménytartományban egyelőre még
domináns szerepet töltenek be, de már megjelentek és egyre terjedőben vannak új, diódagerjesztéses
szilárdtestlézerek is, amelyeknek fontos szerepük lesz a jövő lézeralkalmazásaiban. A CO 2-lézerek
sugárvezetése körülményes, a rézből készült tükrök és az optikai (ZnSe) lencsék meglehetősen robusztus
kialakítást igényelnek. A lézersugarat sugárvezető karok (2.6.1.2. ábra) segítségével is lehet irányítani.
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2.6.1.2. ábra Forrás: http://www.lasersystems.hu/
Ebben az esetben a csuklókba helyezett tükrök törik meg a sugár irányát. Ezzel a megoldással leggyakrabban
kézi lézeres alkalmazásoknál találkozhatunk, például orvosi lézerek esetében.
A síkágyas lézerberendezések alapvető működési elve, hogy a lézernyaláb egy x-y hidas síkágyas rendszeren
keresztül jut el a rendeltetési helyére. A nagy, ipari lézervágó berendezések is ezen az elven működnek. A
munkaterület felett elhaladó hídon mozog a lézerfej, melyben egy optikai lencse a lézersugarat a munkadarab
felületére fókuszálja (2.6.1.3. ábra).
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2.6.1.3. ábra Forrás: http://www.lasersystems.hu/
A síkágyas lézerberendezéseknél megadott munkafelület bármely x-y koordinátája elérhető. A rendszer
használható vektoros üzemmódban (körvonal követése) és raszteres üzemmódban (soronkénti megmunkálás) is.
A síkágyas lézergépek a galvorendszerű lézergépeknél jóval nagyobb munkaterülettel rendelkeznek. A síkágyas
rendszer előnye – a nagy megmunkálási felület mellett – a lézersugár kis foltátmérője, mellyel akár 1 pt (~ 0,2
mm) méretű apró karaktereket is kiváló minőségben gravírozhatunk. A síkágyas rendszereknél a kis foltátmérő
eléréséhez rövidebb fókusztávolságú lencséket alkalmaznak, míg a galvorendszereknél főleg nagy
fókusztávolságú lencsék terjedtek el. A kis fókusztávolságnak és foltátmérőnek köszönhetően nagyobb az
energiasűrűség a fókuszpontban, ezáltal nagy felbontóképesség érhető el, továbbá a nagy energiasűrűségű
lézernyalábbal a vágható anyagvastagság is megnő.
A síkágyas rendszer másik nagy előnye, hogy viszonylag kis tömegű a lézerfej, ami lehetővé teszi nagy
gyorsulások és sebességek elérését, azaz a gyors anyagmegmunkálást. Az ilyen kialakításnál ügyelni kell a
tükrök pontos beállítására. Nagyobb méretek esetén szükséges egy sugárnyaláb-tágító beépítése is, melynek
célja a különböző távolságokban észlelhető teljesítménykülönbség és a fókuszpontban mérhető sugárátmérő
jelentős változásainak kompenzálása.
Vannak olyan síkágyas rendszerek is – általában nagyobb munkafelületű gépek –, melyeknél a lézerforrás a
hídon mozgó kocsira van beépítve (2.6.1.4. kép).
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2.6.1.4. ábra Forrás: http://www.weldstart.hu/
Az ilyen kialakítás előnye, hogy a munkafelület minden pontján azonos lesz a lézersugár teljesítménye és
foltátmérője.
Hátránya, hogy a hídon mozgó kocsinak nagy a tömege, mivel a lézerforrást is mozgatnia kell. Továbbá ennél a
rendszernél a kocsi mozgatásához jóval erősebb mechanikát, komoly, jellemzően nagy teherbírású motorokat
kell alkalmazni. Ez a kialakítás a több száz W teljesítményű vágó lézergépeknél terjedt el. Ezek a gépek nagyon
kis sebességgel raszteres megmunkálásra is képesek. Ezen az elven működnek a nagyméretű, fémek vágására
használt síkágyas lézerberendezések is. A lencsék cserélgetésével oldják meg a különböző vastagságú és anyagú
lemezek vágását. A síkágyas lézergépek alkalmasak szinte bármilyen anyag jelölésére, vágására, valamint – a
lézerforrástól függően – fémek hegesztésére. Lencseválasztékuk igen nagy, egyes lencsék nagy felbontást
eredményeznek, így a vastag lemezeket is könnyen átvágják.
Egy példa kisméretű, síkágyas lézergépre: az 1,5" (38,1 mm) fókusztávolságú lencse a 10.600 nm-es
hullámhosszúságú lézersugarat 0,004" (0,101 mm) átmérőre tudja fókuszálni. Ez azt jelenti, hogy az 1,5"-os
lencse által fókuszált lézersugár legkisebb átmérője a lencsétől 38,1 mm távolságra van, ezt nevezzük
fókuszpontnak. Ezt a pontot úgy kell elképzelni, mint a homokóra közepén lévő szűkületet, ahol a
homokszemek átfolynak. A lézersugár fókuszpontja is egy szűkület, ahol a lézersugár áthalad, majd újra széttart.
A szűkület hossza, amit fókuszmélységnek nevezünk, függ a lézersugár és a lencse optikai tulajdonságaitól. A
fókuszmélység a 1,5"-os lencse esetében 1,8 mm. Tehát a megmunkálni kívánt anyagot a lencsétől nem kell
tized mm pontosságra helyeznünk, mert a fókusztávolságtól az 1,8 mm felével, azaz 0,9 mm-rel felfelé és lefelé
is eltérhetünk a fókuszponttól. Jelen esetben 37,2 mm és 39 mm távolságban is ugyanazt a foltátmérőt érjük el.
Természetesen a pontos fókusztávolság beállítását fókuszkulcs vagy szenzoros autofókusz segíti. A kis
foltátmérőnek köszönhető a nagyon finom grafikai megjelenítés, ami persze a megmunkált anyag reakcióitól is
függ.
A legtöbb síkágyas rendszerben a lézerforrás fix helyre van beépítve. A lézersugarat több tükör segítségével
vezetik ki a lézerfejhez, majd a munkafelületre fókuszálják. Gyakori felépítés: az első tükör a lézerforrásból
érkező lézersugarat a kettes tükör felé irányítja, mely a lézerfejet tartó híd oldalán helyezkedik el. A kettes tükör
a lézersugarat a hídon az x irányban mozgó lézerfejben lévő harmadik tükör felé irányítja, a harmadik tükör
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pedig a fókuszlencsére irányítja a lézernyalábot. A lencse és a lézernyaláb optikai tulajdonságaitól függően a
fókusztávolság változhat.

6.2. Nd:YAG-lézer
Az Nd:YAG (neodímiummal szennyezett YAG) lézerforrások lámpapumpált és diódapumpált kivitelben
készülnek. Lámpával pumpált kivitel esetében nagyobb lézerteljesítmény érhető el, azonban sok felesleges hő
termelődik, ezért intenzív hűtés szükséges. A diódapumpált lézerek kevesebb hőt termelnek, egyenletesebb
nyalábminőséget produkálnak és lényegesen jobb hatásfokkal működnek a lámpapumpált lézereknél. A diódával
gerjesztett lézernyalábot jóval kisebb pontba lehet fókuszálni, kisebb lézerteljesítménnyel is biztosítani lehet
ugyanazokat az eredményeket.
A lámpapumpált Nd:YAG-lézerek (Flash Lamp-Pumped Solid-State Laser – FPSS) sugárvezetése a robotos
integrálás szempontjából előnyös, hátránya viszont a nagy energiaigény és a lámpa kis élettartama. A lámpa
500–1000 üzemóra között cserére szorul, és ez jelentős állásidőt jelenthet. A DPSS lézerek (Diode-Pumped
Solid-State Laser) sugárminősége kb. kétszeres, hatásfoka négyszeres faktorral, míg szervizigénye akár
nagyságrenddel is kedvezőbb lehet. Ezen jellemzők alapján rendszerbe építése egyértelműen előnyösebb.
Alacsony üzemeltetési költségei miatt a magasabb beruházási költség ellenére is gazdaságosabb a rendszerbe
építése.
A lézerfény hullámhossza 1064 nm. A lézerek fényében gyakorlatilag egyetlen hullámhossz fordul elő, azaz
monokromatikus. Fénnyel történő pumpálás hatására a YAG kristályban levő neodímiumionok gerjesztett
állapotba, azaz alapállapotból magasabb energiaszintre kerülnek. A lézersugár kialakulása közben ezek
visszatérnek az alapállapotba, többnyire indukált emisszió folytán, ami pedig fotonkibocsátással jár. A
megfelelő irányban haladó fotonok – a tükrökről visszaverődve – újból áthaladnak a lézerkristályon, mellyel
további fotonok kibocsátására késztetik a még gerjesztett állapotban levő neodímiumionokat. Ez az oszcilláció
és erősítés folyamata. A nagy energiájú lézerimpulzusok előállításának kulcsa a Q-kapcsoló. Ez a tükrök által
alkotott optikai rezonátoron belül helyezkedik el, és annak „jósági tényezőjét” hivatott nagyon rövid idő alatt
változtatni, ezzel optikailag megnyitva vagy lezárva a rezonátort. A Q-kapcsoló által átmenetileg lezárt
rezonátorban nem tud oszcilláció beindulni, így a lézerkristály teljesen felgerjeszthető. A Q-kapcsoló nyitása
után a lézernyaláb 10 nanoszekundum nagyságrendű idő alatt alakul ki, egy nagy energiájú impulzust
eredményezve. Ezzel a folyamattal másodpercenként akár 100.000 lézerimpulzust, „lövést” is elő lehet állítani,
melyek energiája a μJ-mJ, teljesítménye a 10…100 kW nagyságrendbe esik. A lézernyalábot ezek után
összefókuszáljuk, akár egy 50 mikrométeres átmérőjű foltba, amely a megmunkálandó anyag felületén óriási
teljesítménysűrűséget eredményez. Ez a felületen robbanásszerű anyageltávolítást is eredményezhet, melynek
hatására mikrométer nagyságrendbe eső anyagdarabkák formájában távoznak a felesleges rétegek.
A szilárdtestlézer-források előnye a CO2-lézerforrásokkal szemben, hogy finomabb megmunkálást tesznek
lehetővé, valamint a nyalábvezető rendszerük flexibilis, akár robotkarok segítségével is irányítható (2.6.2.1.
ábra).
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2.6.2.1. ábra Forrás: http://www.lasersystems.hu/
A szilárdtestlézer-források a hullámhosszuk miatt gyakorlatilag nem lépnek kölcsönhatásba a védőgázokkal,
ezért leggyakrabban argont használnak. Jellemzően 20–8000 W teljesítményű berendezések dolgoznak az
elektronika, a finommechanika, az autóipar stb. területén.
Egy vagy több optikai kábel vezeti a lézersugarat a lézerforrástól a megmunkálás helyére, ahol a megmunkáló
optika fókuszálja vágásra, hegesztésre a nyalábot (2.6.2.2. ábra).

2.6.2.2. ábra Forrás: http://www.lasersystems.hu/
Ennek köszönhetően rugalmasan integrálhatóak gyártósorokba, és könnyen kombinálhatóak ipari robotokkal. A
kábelben lévő szál magátmérője összefügg a sugárminőséggel, mely a munkatávolságot határozza meg. Minél
jobb a sugárminőség, annál nagyobb munkatávolság, illetve nagyobb fókuszmélység érhető el azonos foltátmérő
mellett. Ennek nagy előnye, hogy a hegesztési folyamatok során keletkező megolvadt anyagcseppek nem
szennyezik az optikát. Az optikai kapcsolók segítségével a sugár egyik kábelről a másikra 50 ms alatt tud
átváltani, valamint a sugár meg is osztható egyidejűleg több kábel között, fix, illetve állítható sugárosztókkal. A
sugárkapcsolás és -megosztás tetszőlegesen is kombinálható. Ennek eredményeképpen egy lézer akár több
különálló munkaállomást is kiszolgálhat, illetve egyidejűleg különböző típusú folyamatokat is végezhet (pl.
hegesztés és vágás).
A lézerrel történő jelöléses anyagmegmunkálás számos előnnyel jár:
• A megmunkálás a munkadarab érintése nélkül történik, ezáltal annak fizikai igénybevétele minimálisra
csökken.
• Minden szükséges paraméter számítógépes rögzítésre kerül, így a jelölés bármikor megismételhető, az
eredetivel azonos eredménnyel. A számítógépes feldolgozás szükségtelenné teszi a maszkok és hasonló
segédeszközök alkalmazását.
• A jelölés megtervezése és megvalósítása között rendkívül rövid idő telik el. A jelölés paraméterei a felmerülő
igényeknek megfelelően változtathatóak, a jelölőgép átállítása egy újabb jelölési feladatra másodpercek alatt
történik.
• A lézerrel készített jelölések ellenállnak a kopásnak, a környezeti behatásoknak és az oldószereknek.
• Az Nd:YAG-lézer beruházási és működtetési költsége ugyan magasabb, mint a CO 2-lézeré, de előnye, hogy
könnyebben (olcsóbban) növelhető a megmunkálhatósági felület.
A következő paraméterek befolyásolják a jelölési minőséget:
• a lézer teljesítménysűrűsége, P [%]
• az eltérítőtükrök sebessége, v [mm/s]
• a lézernyaláb frekvenciája, f [kHz]
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• a bevonat (eltávolítandó réteg) vastagsága, h [μm]
• a bevonat (eltávolítandó réteg) összetétele
• a jelölendő terület nagysága, C [mm]

2.6.2.3. ábra

6.3. Félvezetőlézerek
Az elmúlt években jelentősen megemelkedett a diódalézerekkel elérhető teljesítmény, így a felhasználási
lehetőségek is kiszélesedtek. A sugárminőség nagyfokú javulása jobb sugárvezetést és fókuszálhatóságot
eredményezett. Megjelentek a vágásban való alkalmazások. A jó hatásfok és a kis méret kedvezőbb rendszerbe
építési lehetőséget teremtett, emellé társult a diódalézerek árának folyamatos csökkenése is, segítve ezzel
széleskörű elterjedésüket.

2.6.3.1. ábra
Különböző félvezető anyagokról kimutatták már, hogy lézertulajdonságokkal rendelkeznek, ha villamos teret
kapcsolnak rájuk. A legbehatóbban tanulmányozott anyag a gallium-arzenid (GaAs), amelynél lézerműködés
érhető el szobahőmérsékleten. Az anyag szemben levő felületeire elektródákat csatlakoztatnak, és ezeket
folyamatos vagy impulzusos tápegységekhez kötik.
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A félvezetőlézerek kimenete széles hullámhossztartományt ölel fel, mivel az energiaátmenetek csak kevéssé
definiáltak, ugyanis az elektronátmenetek energiasávok, nem pedig diszkrét energiaszintek között vannak. A
gerjesztést rendszerint áramimpulzusokkal végzik, ami hőmérséklet-ingadozást okoz. Néhány esetben azonban
folyamatos üzemelésre is lehetőség van, ha kellően hatékony hűtést alkalmaznak. A GaAs-lézer üzemelhet
szobahőmérsékleten is, csökkentett kimenettel. A félvezetőlézerek hatásfoka meghaladja a 10%-ot.
A 2000-es évek közepétől DPSS lézerek új generációja jelent meg, a diszklézer. Mind a pumpálás alapelve,
mind a rezonátor felépítése igen fontos újítás az iparban. A diszklézer (2.6.3.2. ábra) zseniális kombinációja a
szilárdtest- és diódalézereknek. A legújabb diszklézerek több egységből összerakva (2.6.3.3. kép) akár 10 kW
teljesítményre is képesek már.

2.6.3.2. ábra

2.6.3.3. ábra
Nagy előnyük, hogy a sugárminőség a teljes teljesítménytartományban állandó, és nem érzékeny a reflexióra,
továbbá a kiemelkedő sugárminőségű és nagy hatásfokú lézerteljesítmény optikai kábelen továbbítható.
Alkalmazások:
• autóipar
• autóipari beszállítók
• elektronikai ipar
• háztartási elektronikai ipar
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• gépgyártás
• csomagolóipar
• orvosi műszergyártás
• fémmegmunkálás
• nemfémes anyagok megmunkálása
DPSS vágás, hegesztés
Pl.:

2.6.3.4. ábra
Diódalézer: hőkezelés, felületi ötvözés, hegesztés
Pl.: különleges műanyag-hegesztési lehetőség
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B. függelék - Fogalomtár a modulhoz
Reflexiós veszteség
A reflexiós veszteség két különböző törésmutatójú anyag határfelületén jön létre. Az első felület reflexiós
veszteségét merőleges beesés esetén a következő összefüggés adja meg:

, ahol n a második anyag törésmutatójának aránya az elsőhöz.
Kettős törés
Optikai jelenség; némely közeg (pl. egyes kristályok) sík törő felületére beeső természetes fénysugár a közegben
két különböző irányú, megtört fénysugárra bomlik szét. Mindkét megtört fénysugár lineárisan polarizált, rezgési
síkjuk egymásra merőleges.
Polarizáló prizma
Nagyszámú, különböző felépítésű polarizáló prizma ismeretes. A polarizáló prizmák rendszerint két prizmából
állnak, a polarizált sugár kiválasztása az egyik sugárnyaláb teljes belső reflexiójával megy végbe a
határfelületen. A visszavert sugár az egyik oldalfelületen abszorbeálódhat egy fényelnyelő rétegben (egysugarú
polarizátor), vagy oldalirányban ki is léphet (kettős sugarú polarizátor). A két alkotóelemet a határfelületnél
össze lehet ragasztani, ez azonban csökkenti az áteresztést az ultraibolya tartományban, és az átereszthető
teljesítményt 100 mW/mm2-nél kisebb értékre korlátozza.
Hullámkésleltető lemez
A hullámkésleltető lemezeket, amelyeket egyszerűen késleltető lemezeknek vagy fázistolóknak is neveznek,
arra alkalmazzák, hogy megváltoztassák a polarizált fény polarizációs irányát anélkül, hogy megváltoztatnák a
fény intenzitását.
Aktív módusszinkronizáció
Aktív módusszinkronizációnak azt nevezik, amikor a rezonátorüregben egy fényszaggatót működtetnek külső
meghajtóval. Ez pl. megvalósítható olyan kristállyal, amely feszültség hatására igen gyorsan megváltoztatja
fényáteresztő képességét. Ha erre a kristályra olyan frekvenciájú váltakozó feszültségjelet kapcsolunk, amely
pontosan megfelel a 2L/c ismétlési frekvenciának, akkor az éppen a módusszinkronizációhoz szükséges
ütemben változtatja a rezonátorüreg erősítését. Ezt a módszert nevezik Q-kapcsolásnak. Mechanikailag
forgatott, sokoldalú, külső tükröző felületekkel rendelkező tükröket is alkalmaznak Q-kapcsoláshoz. A
módusszinkronizálás másik aktív módja a szinkronpumpálás. Ennek során egy meghajtó impulzuslézer
pumpálja a szóban forgó lézert, ezért a meghajtott lézer erősítése csak akkor lépi túl a veszteségeket, amikor a
meghajtó impulzus annak erősítő közegében kiváltja a populációinverziót. Ez az elrendezés azt eredményezi,
hogy a meghajtott lézer (általában festéklézer) impulzusai sokkal rövidebbek lesznek, mint ha pl. Q-kapcsolással
szinkronizálnánk.
Passzív módusszinkronizáció
Ha olyan modulátort helyezünk el a rezonátorban, amelyet maga a lézerben körüljáró fény vezérel, passzív
módusszinkronizációs technikáról beszélünk. A jelenséget pl. a rezonátorüregben elhelyezett telíthető
fényelnyelő festékkel lehet kiváltani. Az abszorbeáló festék és az erősítő válaszidejétől függően kétféle
működési módja van a passzívan módusszinkronizált lézereknek. Az egyik mód „ritka impulzusok” (angolul
„burst mode”) előállítását teszi lehetővé. Ezzel a módszerrel működik pl. a módusszinkronizált rubinlézer vagy
a neodímium-üveg lézerek. Az impulzusok sűrűségét általában Q-kapcsolással szabályozzák. A másik módszer
a folyamatos vagy kvázifolyamatos lézerek módusszinkronizálása.
A folyadékok és festékek áteresztése a távoli infravörös hullámhosszúság-tartományban rossz, ezért gázokat
alkalmaznak a passzív Q-kapcsoláshoz a CO2-lézer kimenő hullámhosszán; telítődő abszorbens gázokat
használnak festék helyett. Habár a festékcellák általában olcsók, egyszerűek és működésük is kielégítő,
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viselkedésük előre nem határozható meg és egy idő után megváltozhat. A regenerálódás sebessége is viszonylag
lassú, és ez korlátozza a lehetséges maximális impulzusismétlési sebességét, a frekvenciát.
Kerr-cella
Az átlátszó anyagok (pl. víz, benzol) elektromos térbe helyezve kettős törővé válnak (ez a Kerr-effektus,
amelyet 1875-ben John Kerr angol fizikus fedezett fel).
A polarizátort és az analizátort úgy állítják be, hogy rezgési síkjaik egymásra merőlegesek legyenek. Ekkor az
ernyőre nem jut fény. Ha azonban a nitrobenzolt tartalmazó cellában elhelyezett két elektróda által alkotott
síkkondenzátorra áramot kapcsolnak, a nitrobenzol anizotróppá, kettős törővé válik (a törésmutató az
elektromos erőtér erővonalaival párhuzamos, ill. arra merőleges irányban eltérő lesz). A fény polarizációs síkját
elliptikusan elfordítja, a cellára eső lineárisan polarizált monokromatikus fénysugár két egymásra merőleges
polarizációs síkú összetevőre bomlik, és a Kerr-cellát elhagyó fény elliptikusan polarizálttá válik. Az analizátor
a két összetevőt egy síkban egyesíti, és ezek egymással interferálnak. A sugarak fáziskülönbsége az elektródákra
adott feszültség pillanatnyi értékétől függ, s ha ez a feszültség váltófeszültség, akkor az analizátort
amplitúdómodulált fénysugár hagyja el.
A lézerberendezésekben használt nagyfrekvenciás optikai modulátor egészen 109 Hz-ig modulálható.
Pockels-cella
Az 1893-ban Friedrich Pockels által felfedezett Pockels-effektus ugyancsak elektromos tér hatására fellépő
kettős törés, azonban a Kerr-effektustól eltérő módon csak speciális szimmetriatulajdonságokkal rendelkező
kristályokban fordul elő.
A kristálymodulátor vagy más néven Pockels-cella villamos erőtér hatására kettős törővé válik, a polarizált
sugárnyaláb két összetevőre bomlik, melyek terjedési sebessége a kristályban különböző. A modulátorkristályt
elhagyó két összetevő között a megtett úthosszal és a terjedési sebességek különbségével arányos
fáziskülönbség lép fel. Az analizátoron keresztül már csak az azzal azonos polarizációsíkú összetevők lépnek ki,
melyek interferálnak egymással. Így a moduláló váltófeszültség hatására periodikus fényteljesítmény-változás,
amplitúdómoduláció jön létre. Nagy sebességű optikai zárként 2*10 8 Hz-ig modulálható.
Akusztooptikai moderátor (Bragg-cella)
A Bragg-cellában ultrahang segítségével haladó sűrűséghullámokat hoznak létre. Mivel a cellában levő pl.
tellur-dioxid-kristály (TeO2) törésmutatója sűrűségfüggő, a sűrűséghullámok egy optikai rácsot állítanak elő. A
cellán áthaladó fény így diffrakciót szenved, vagyis megjelennek az elhajlási rendek. A fény modulációja a
piezokristály be- és kikapcsolásával történik. A nulladrendet rendszerint kitakarják, és a diffraktált sugár a
moduláció ütemében megjelenik, illetve eltűnik.
Relatív áteresztés
A relatív áteresztést a következő képlet adja meg: T = Iki / I be = Tmaxsin2 (Φ/2).
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AILU, United Kingdom. http://www.ailu.org.uk .
ARGELAS, Austria. http://www.argelas.org .
IREPA, France. http://www.irepa-laser.com .
LASER FOCUS WORLD. http://www.optoiq.com/index.html .
LASERNET, Germany. http://www.lasernet-europe.de .
NORLAS, Norway. http://www.norlas.com .
OptecNet Deutschland, Germany. http://www.optecnet.de .
ROFIN, Germany. http://www.rofin.com .
VELI, Belgium. http://www.veli.net .
WLT, Germany. http://www.wlt.de .
CLP /CLFA, France. http://www.laserap-clp.com .
ELAN, United Kingdom. http://www.ailu.org.uk/elan .
ELI, Germany. http://www.eli-online.org .
VDI/VDE, Germany. http://www.vdivde-it.de .
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3. fejezet - A lézerek alkalmazása
A 3. modul a lézerrendszerek alkalmazási lehetőségeit mutatja be gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal
kiegészítve, kitérve a gyártási eljárásonként eltérő sugárvezetési lehetőségekre. Zárásként felhívja a figyelmet a
lézersugár veszélyeire, káros hatásaira, a biztonsági előírásokra.

1. Lézersugaras gyártási eljárások I.
A 3.1. lecke a lézersugaras gyártási eljárások közül a lézersugaras jelölés, a felületi edzés, a rapid prototyping és
a lézersugaras litográfia módszerét mutatja be.

1.1. Bevezetés
Nagy teljesítményű lézer sugarának fókuszálásával igen nagy teljesítménysűrűségeket lehet elérni. Az impulzusés folyamatos üzemű lézereknél elérhető jellegzetes teljesítménysűrűségeket és az egyéb nagy intenzitású
forrásokat az 3.1.1.1. táblázat sorolja fel.

3.1.1.1. ábra
A lézersugár fókuszált fényében elérhető nagy energia lehetővé teszi, hogy a lézereket hőenergia-forrásként
alkalmazzák olyan gyártási eljárásoknál, mint a vágás, hegesztés, fúrás, hőkezelés, felületkezelés. Ezek közül
néhány eljárást a 3.1.1.2. táblázatban foglaltunk össze.

3.1.1.2. ábra
A lézerek közül korábban csak a CO2-, a neodímium-, a rubin- és az argonionlézereknek volt elég nagy
teljesítményű kimenetük ahhoz, hogy többet lehessen velük elérni, mint vékony rétegek elgőzölögtetését. Mára
viszont a szállézer, a diszklézer, de még a diódalézerek is olyan teljesítménytartományt képviselnek, hogy egyre
terjedőben van ipari alkalmazásuk.
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A fókuszmélység ott fontos, ahol például párhuzamos oldalú vágatokra vagy lyukakra van szükség, ez
befolyásolja a munkadarab tűrését és beállítását a fókuszban. A lézersugár fókuszpontja egy szűkület, ahol a
lézersugár áthalad, majd újra széttart. A szűkület hossza, amit fókuszmélységnek nevezünk, függ a lézersugár és
a lencse optikai tulajdonságaitól.
Sok gyártási eljárásnál ez túlságosan nagy teljesítménysűrűség-változásnak felel meg, ezért a fókuszmélységet
olyan pontok közötti távolsággal mérik, ahol az intenzitás a fókuszbelihez képest 10%-kal csökken.
Gauss-féle energiaeloszlás esetére ezt a következő összefüggés adja meg:

ahol z a fókuszmélység, λ a lézerhullámhossz, d o pedig a foltátmérő a fókuszsíkban.
Ez utóbbira fennáll a következő összefüggés:

ahol f a fókusztávolság és D a nyaláb átmérője a lencsén.
Például 1 cm átmérőjű lézernyalábot 30 cm-es lencsével fókuszálva, 10,6 µm-en (CO2-lézer) a fókuszbeli
foltátmérő 0,4 mm, a fókuszmélység ±4 mm. A megmunkálni kívánt anyagot a lencsétől nem kell tized mm
pontossággal elhelyezni, mert a fókusztávolságtól a fókuszmélység értékének felével felfelé és lefelé is
eltérhetünk a fókuszponttól. 1,06 µm-es hullámhosszon (Nd:YAG-lézer) viszont mind a fókuszált foltátmérő,
mind a fókuszmélység tizedrészére csökken. Másrészről a lencse fókusztávolságát felére csökkentve a fókuszált
foltátmérő is felére, míg a fókuszmélység negyedére csökken.
Több különböző energiaátadási folyamat megy végbe a lézersugár és a fém között, a fém határfelületén. Ezek
közt említhető a fényelnyelés, a visszaverődés és áteresztés, az elgőzölögtetés, a visszasugárzás és a hődiffúzió.
E folyamatok kölcsönhatása nehézzé teszi a mennyiségi analízist. A legtöbb gyakorlati alkalmazás esetére a
folyamatot meghatározó legfontosabb jellemzők az abszorpció, a teljesítménysűrűség, az olvadáspont és a
hővezető képesség. A vágási és fúrási műveleteknél, ahol munkagázt alkalmaznak, a jelenlévő gázzal
bekövetkező exotermikus reakciónak szintén meghatározó fontosságú szerepe lehet a folyamatban.
A felületre beeső teljesítmény egy része visszaverődik, másik része elnyelődik, míg egy harmadik rész
áteresztődik, tehát
Wi = Wr+ Wa + Wt,
ahol Wi a beeső, Wrr a visszavert, Wa az abszorbeált, Wt pedig az áteresztett teljesítményt jelöli.
A rövid hullámhosszú fényhullám gyengülése fémekben igen nagyfokú; optikai hullámhosszakon a sugárzás
behatolási mélysége, ahol az intenzitás a felületi érték 1/e része, a legtöbb fémnél rendszerint kisebb, mint 10 -8
µm, ezért az áteresztett teljesítmény elhanyagolható. A gyengülés nemfémekben viszont gyakran kismértékű,
ezért az áteresztést számításba kell venni. A különféle műveletek elvégzéséhez szükséges elnyelt
teljesítménysűrűség nagyságrendjét a 3.1.1.3. ábra mutatja. 10 2 W/mm2 alatt kis vagy észre sem vehető hatás lép
csak fel, kivéve az igen vékony rétegeket, míg 107 W/mm2 fölött a levegő átütése (ionizáció) jön létre. A
felületen elnyelt energiát korlátozza az anyag visszaverő képessége, amely a hullámhossztól és a hőmérséklettől
függően változik, valamint a vékony hártyák vagy oxidrétegek jelenléte.

82
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A lézerek alkalmazása

3.1.1.3. ábra

1.2. Lézersugaras jelölés
Az ipari alkalmazásokban leggyakrabban fém és műanyag alkatrészek jelölése szükséges.
Fém alkatrészek jelölése
A fém alkatrészek jelölésére két jelölési módszert alkalmaznak. Az egyik a gravírozás, mely során a lézersugár
hatására a fókuszpontban lévő anyag elgőzölög a felületről. Ennek következtében itt az anyag másképp veri
vissza a fényt, ezáltal látható a jelölés. Ez a művelet, hasonlóan a gravírozáshoz, a fém felületén mélyedést
okoz. Gravírozásnál a jelölendő felszín felületéből távozik el a kívánt rajzolatnak megfelelő anyag. A jelölendő
felületet a lézersugár fókuszpontjába kell helyezni.
A fém alkatrészek gravírozással történő feliratozására alkalmas lézerberendezések:
• impulzusüzemű fiberlézer
• impulzusüzemű Nd:YAG vagy Nd:YVO4-lézer
A másik módszer a hőkezelés és színezés, mely jelölési művelet során nem történik anyagkiválás, hanem az
anyag szerkezete változik meg a lézersugár hatására. A sugár az anyagot az olvadáspontnál alacsonyabb
hőmérsékletre hevíti, ennek hatására az anyag rácsszerkezete megváltozik. A fém felületén így termikus színek
jelennek meg. A színezéshez – a gravírozással ellentétben – alacsony energiájú lézerimpulzus is elegendő. Sok
esetben ezért folyamatos üzemben is képes a lézerberendezés effajta jelölésre. A jelölésre kerülő felületet a
lézersugár fókuszpontján kívül kell elhelyezni, így a lézersugár csak izzítja az anyag felületét.
Ezt a jelölési módszert előnyben részesítik az orvosi implantátumok, kórházi eszközök jelölésére, mivel ezeken
az eszközökön és alkatrészeken nem megengedett a gravírozásos módszer, melynek nyomán baktériumok
telepedhetnek meg a felületi mélyedésekben. A színezéses módszer kiválóan alkalmas mérőeszközök (pl.
tolómérő) és kézi szerszámok (pl. imbuszkulcs) jelölésére, továbbá gyakran alkalmazzák egyedi alkatrészek
feliratozására. A színezéses módszer során a fém alkatrészekre lassabban készülnek el a feliratok, ezért ez a
módszer célszerűbb kis darabszámok esetén. Tömegtermelésben a gravírozásos módszer terjedt el.
A fém alkatrészek színezéssel történő feliratozására alkalmas lézerberendezések:
• folyamatos üzemű fiberlézer
• impulzusüzemű fiberlézer
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• impulzusüzemű Nd:YAG vagy Nd:YVO4-lézer
Létezik egy harmadik megoldás is, amikor egy speciális lézerpasztát alkalmazunk. A fémekre való paszta csak
bevonat nélküli fémfelületeken alkalmazható. A lézerpaszta alkalmazása akkor célszerű, ha csak CO -8-lézer áll
rendelkezésre, így elegendő csak lézerpasztát alkalmazni, nem kell a jóval drágább szilárdtestlézert beszerezni.
A lézerpaszta több kiszerelésben kapható. Létezik spray és ragasztószalag formájában, illetve hígítható
formában.
Műanyag alkatrészek jelölése
A műanyag alkatrészek jelölésére két jelölési módszert alkalmaznak. Az egyik a habosítás, mely során a
lézersugár az anyag felszínét felhevíti, és buborékok képződnek benne. Ennek hatására a habosított felület színe
és domborulata megváltozik.
A másik módszer a színezés, mely jelölési művelet során nem történik anyagkiválás, hanem az anyag szerkezete
változik meg a lézersugár hatására. Ez történhet termikus folyamat vagy fotokémiai hatás miatt, melyek
következményeként elszíneződik az anyag. A színezéshez, a gravírozással ellentétben, alacsony energiájú
lézerimpulzus is elegendő.
Az, hogy a két jelölési módszer közül melyiket alkalmazzuk, főképp a jelölendő anyagtól függ. Sokszor olyan
adalékanyagokat is alkalmaznak a műanyagokban, melyek a lézersugár hatására elszíneződnek, de az
anyagszerkezet nem változik meg.
A műanyag alkatrészek habosítással vagy színezéssel történő feliratozására alkalmas lézerberendezések:
• impulzusüzemű fiberlézer
• impulzusüzemű Nd:YAG vagy Nd:YVO4-lézer
• impulzusüzemű CO-8-lézer
Leggyakoribb alkalmazások:
• autóipar
• elektronikai ipar
• orvostechnikai eszközök gyártása
• félvezetőgyártás
• műanyag alkatrészek gyártása

1.3. Felületi edzés
Lézersugaras edzés
• szabályozott hőmérséklet
• minimális alaktorzulás
• akár lokálisan is alkalmazható
• önedzés
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3.1.3.1. ábra

1.4. Rapid prototyping (RP)
A prototípus gyors létrehozásának számos módszere, technikája és célja lehet. A rétegről rétegre építkező
gondolatot megtestesítő technológiák voltak az elsők, de még azok is folyamatosan fejlődnek. A gyors
prototípusgyártás berendezéseinek nagy hányada a kezdetektől a lézertechnológiákhoz kapcsolódik. A
sztereolitográfiás (SLA) eljárás fotoérzékeny epoxigyantát szilárdít a lézersugár segítségével, a rétegelt
darabgyártás (LOM) a lézersugár energiáját használja fel az egymásra épülő papírszeletek pontos kontúrjainak
kivágására, míg a szelektív lézeres szinterezés (SLS) során különböző anyagú porszemcsék kerülnek
rétegenként összeolvasztásra, szintén a lézersugár energiájával. Ezek a lézersugaras prototípusgyártó
berendezések nagy népszerűségre tettek szert világszerte, és ma már számos, különböző elven működő
berendezés létezik, elsősorban a komoly pénzügyi háttérrel működő vállalatoknál.

1.5. Lézersugaras litográfia
A hagyományos, többlépéses finommegmunkálási eljárások alapját a litográfiás technikák jelentik. A
megmunkálási sémák rendkívül változatosak, az elv viszont azonos: a megmunkálandó céltárgy felszínén egy
maszkot hoznak létre, ami lehetővé teszi a maszk által nem takart felszín megmunkálását úgy, hogy a fedett
részek semmilyen változást nem szenvednek. A maszk anyagát (ami leggyakrabban fém vagy más maratási
módszereknek ellenálló anyag) a céltárgyat megmunkáló eljárás változatlanul hagyja, vagy jóval lassabban
marja, mint a céltárgyat.
A maszk mintázatának kialakítása általában közvetett módon történik. Rendszerint valamilyen sugárforrás
fényével egy viszonylag nagy méretű „mester” maszkot képeznek le (nagy arányú kicsinyítéssel) a céltárgyra
(vagy eljárástól függően a céltárgyon levő maszk vékonyrétegre) előzőleg felvitt, a sugárzásra érzékeny
vékonyrétegre (rezisztre). A megvilágítás megváltoztatja a reziszt kémiai szerkezetét, így a megvilágított és a
kezeletlen részek oldhatósága az ún. előhívó oldatokra különböző lesz, azaz szelektíven eltávolíthatóvá válik a
megvilágított vagy nem megvilágított rész (pozitív reziszt: az exponált rész eltávolítható; negatív reziszt: a nem
exponált rész leoldható). A reziszt rétege tehát előhívás után tartalmazza a létrehozandó struktúrát (vagy annak
negatívját). Az eljárás további részeiben ezt a mintázatot hozzák létre a maszk anyagában is különböző,
többlépéses kémiai eljárásokkal (az elv itt is az, hogy a maszk és az előhívott reziszt különböző mértékben áll
ellen különböző maró- és oldószereknek). Tehát egy bonyolult, többlépéses folyamat eredményeképpen
kialakításra kerül egy maszk, majd pedig következik a konkrét megmunkálás, mellyel ezt a mintázatot
létrehozzák a céltárgyban is.
Az alkalmazások szempontjából kulcskérdés a létrehozandó mintázatok laterális mérete. Mikrométeres vagy
annál nagyobb mintázatok létrehozásához elegendő egyszerű UV lámpát használni egy viszonylag jó leképező
rendszerrel. Szubmikrométeres mintázatok készítéséhez használt technikák közül a leggyakoribb az UV
litográfia, melyet 157–351 nm-es hullámhosszúságú lézerforrásokkal valósítanak meg (F-8, ArF, KrF, XeCl,
XeF). Manapság 193 nm hullámhosszú ArF excimer lézert (l=193 nm) használnak a processzorok,
memóriaelemek előállítására. A leképezésre nagy transzmisszióval rendelkező, viszonylag kedvező árú,
ömlesztett kvarcelemeket alkalmaznak immerziós elrendezésben, mellyel egynél nagyobb numerikus apertúra,
azaz a negyed hullámhossznál kisebb vonalszélesség is elérhető. Az eljárás feloldásának növelésével a technikai
nehézségek is rendkívüli mértékben növekednek. Jelenleg kísérletek folynak VUV (vákuum-ultraibolya)
tartományban működő F2-lézerekkel (l=157 nm). Itt a legnagyobb nehézséget a megfelelően alacsony
abszorpciójú és hosszú távon állandó törésmutatójú anyagok megtalálása, ill. az ezek alternatívájaként
felmerülő, tükrökből álló optikai rendszerek kifejlesztése jelenti. Az extrém ultraibolya (EUV) litográfiában
lézersugárral keltett magas hőmérsékletű plazmából kilépő, l~10 nm hullámhosszú sugárzást, valamint reflektív
optikákat (súrlódó beesésű, többrétegű tükröket – Bragg-reflektorokat) használnak. Ezzel az eljárással manapság
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kb. hasonló feloldások érhetőek el, mint az UV litográfiával, viszont itt van lehetőség a fejlődésre, hiszen a
jelenlegi feloldási határ nincs az elvi határ közelében, bár a rövid hullámhossz miatti technikai nehézségek itt is
nagyok. A röntgenlitográfiák l~1 nm-es hullámhossza és nagy technikai mélységélessége (ami ígéretes
profilokat eredményez, és nem érzékeny a felszíni egyenetlenségekre) elvileg kiváló alternatíva lenne, de sajnos
bonyolultsága és ára miatt ipari alkalmazása még várat magára.

3.1.5.1. ábra

2. Lézersugaras gyártási eljárások II.
A 3.2. lecke a lézeres gyártási eljárások közül a lézeres fúrás és vágás módszereit mutatja be.

2.1. Fúrás
2.1.1. A lézereket fúrásra is lehet alkalmazni oly módon, hogy az anyagot a
sugárnyaláb fókuszában elgőzölögtetik.
A 3.2.1.1. ábra olyan lézert és optikai rendszert ábrázol, amely fúráshoz, mikrohegesztéshez és
mikroelektronikus alkatrészek előállításához alkalmas.

86
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A lézerek alkalmazása

3.2.1.1. ábra

3.2.1.2. ábra
Lehetőség van folyamatos megfigyelésre, ha nyalábosztót alkalmaznak a kibillenthető tükör helyett, és szűrőt
iktatnak be az okulár és a nyalábosztó közé, hogy megakadályozzák a visszavert lézerteljesítmény átjutását az
okuláron keresztül.
Fúrásnál az alkalmazott energiának olyan nagynak kell lennie, hogy az anyag gyorsan elgőzölögjön, mielőtt
még számottevő radiális hővezetés következne be az anyagban, és így az olvadási hőmérséklet nagyobb
területen kialakulna. A maximális teljesítménysűrűséget és impulzushosszat korlátozza a lyuk feletti túlságos
elgőzölgés és a nagy teljesítményeknél keletkező plazma, amelynek következtében a lézer energiája nem az
anyagban, hanem a gőzben nyelődik el.
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A fúrási folyamatot néha úgy segítik elő, hogy pozitív nyomást fejtenek ki a munkadarab elülső felületére, pl.
gázsugárral vagy alacsony nyomású kamrával a munkadarab másik oldalán, az elgőzölögtetett anyag
maradványai és a forgács eltávolítása céljából az átlyukadásnál. A gázsugárnak ezenkívül még az az előnye is
megvan, hogy megakadályozza a gőz lecsapódását a lencsén. Az anyag alatt biztonságos távolságban elhelyezett
fotodetektorral lehet meghatározni, hogy mikor megy végbe az áthatolás.
Igen nagy relatív mélységű lyukak készíthetők (a relatív lyukmélység t/D, ahol t a munkadarab vastagsága, D a
lyukátmérő); ez az arány 20:1 is lehet. Ennek oka a lyuk nyalábkorlátozó hatása a fókuszban, valamint a lyuk
oldalfalain fellépő többszörös reflexió.
Impulzussorozat alkalmazásával csökkenthető a munkadarabban oldalirányban eldiffundáló energia, és
könnyebb a lyukméret és -alak szabályozása. Milliszekundum nagyságrendű impulzus-időtartamokra van
szükség ahhoz, hogy elegendő hő diffundálódhassék a lyuk tengelye mentén, és ne csak abszorbeálódjék a
felületen. A hődiffúziót ilyen módon minimálisra csökkentő, rövid időtartamú, nagy teljesítményű impulzusok
alkalmazása különösen ott előnyös, ahol a metallurgiai követelmények kritikusak, mert így csökkenthető a lyuk
peremén a megolvadt anyag újrakristályosodása. A kör alaktól eltérő lyukakat is elő lehet állítani a fókuszált
sugárba vagy a lencse elé tett fényrekeszekkel. Fényrekeszt a lézerrezonátoron belülre is lehet tenni, de ez
bonyolultabb, jóllehet gyakran hatékonyabb.
A 3.2.1.3. táblázat megad néhány fúrási paramétert különféle fémek impulzus-rubinlézerrel való fúrására. Az
átfúrható max. anyagvastagság kb. 2,5 mm-ig, a relatív lyukmélység 20:1 értékig terjedhet. Impulzus rubin- és
neodímiumlézereket használnak kis relatív lyukmélységű lyukak fúrására olyan kemény fémekben, amelyeket
más módszerekkel nehezen lehet kifúrni. Az alkalmazási területek közül megemlíthetjük a turbinalapátok
hűtőlyukait és a mesterséges szálak előállításában használt húzólapok lyukasztásait.

3.2.1.3. ábra
Részletesen tanulmányozták CO2-lézerek alkalmazását lyukak fúrására rozsdamentes acélban, vákuumban és
vákuumon kívül. A fúráshoz szükséges teljesítmény küszöbértéke vákuumban háromszor nagyobb volt a
rozsdamentes acél vákuumban fellépő nagyobb emisszióképessége miatt. Vizsgálták a hőátadást, és olyan
nomogramot készítettek, amely megadja a Pm kritikus teljesítményt vagy az olvadáshoz szükséges időt a tárgy
fűtésének beindítása után.
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Elemezték az alumínium-oxid fúrásánál fellépő hőfolyamatokat is, és ez egyezett az impulzus rubinlézerekkel és
CO2-lézerekkel kapott kísérleti eredményekkel. Ahol lényeges a lyukszimmetria, ott ismétlődő impulzusokat
alkalmaznak, párosítva a munkadarab forgatásával, hogy csökkentsék a fókuszált sugár nem egyenletes voltának
hatását. Nagy lyukakat úgy lehet előállítani, hogy a munkadarabot excentrikusan forgatják az optikai tengely
körül, a magfúráshoz hasonlóan. A tengelyen kívüli fókuszálásra aszférikus lencséket, mégpedig kúplencséket
(axicon) is felhasználtak a célból, hogy nemfémes anyagokban a fókuszált sugárnál nagyobb átmérőjű lyukakat
állítsanak elő.
Impulzuslézereket alkalmaznak még kis forgó alkatrészek kiegyensúlyozására oly módon, hogy fémet
távolítanak el róluk. 0,1 mm vastagságú óra-billegőkerekeket egyensúlyoztak ki dinamikusan impulzus
Nd:YAG-lézer osztott sugárnyalábjával, egyidejűleg 0,1-0,7 mm átmérőjű lyukakat fúrva a kerék szemben lévő
oldalain. A lézersugár kitérése szinkronban van az alkatrész forgásával, így az impulzus időtartama
meghosszabbodik, tehát több anyag távolítható el, mint amennyi más módszerekkel lehetséges volna. A lézert
indító trigger jel a tengelyen levő rezgésérzékelőktől automatikusan érkezik.
2 J kimenő energiájú neodímium-üveg impulzuslézert alkalmaznak higanyos üveghőmérők értékbeállítására oly
módon, hogy a higanyoszlopot elgőzölögtetik egy előre meghatározott helyen, ami az oszlop szétválását idézi
elő. A rubin- és neodímiumlézerek egy másik bevált alkalmazása a huzalkészítésnél használt gyémánt
húzószerszámok kinagyolása, ill. átalakítása. A végső megmunkálás a hagyományos csiszolótechnikával
történik. Impulzusonként 1,5 J-ig terjedő energiaszinteket alkalmaznak másodpercenként 10 impulzusig, kb. 200
µs időtartammal. Ily módon 0,025 mm-nél kisebb méretű lyukakat lehet létrehozni. Több impulzus használata a
gyémánt forgatásával párosítva kielégítő lyukszimmetriát biztosít. A gyémánt forgástengelyének kibillentésével
a lézersugár tengelyétől nagy átmérőjű lyukat lehet fúrni, a magfúrási művelethez hasonlóan. Ezzel jelentős
időmegtakarítás és a korábban felhasznált gyémánt csiszolópaszta mennyiségének csökkentése érhető el. Ily
módon óraköveket is ki lehet fúrni, és ezt az eljárást a gyártási műveletekben alkalmazzák is. Hasonló technikát
alkalmaznak a gyémántban levő fekete foltos szennyeződések miatt keletkező hibák eltávolítására.
Jóllehet sok nemfémes anyag könnyen fúrható hagyományos módszerekkel is, a lézereknek bizonyos előnyeik
vannak olyan esetekben, amikor nagy sebességre és kis lyukakra van szükség, különösen elasztomer
anyagoknál.
Aeroszolos dobozokhoz való műanyag fúvókákat perforáltak, és a fröccsöntött alkatrészekről lézer segítségével
távolították el a sorját. Nejlongombokat lyukasztottak át, és így kiküszöbölték a mechanikai fúrásnál fellépő
részecskék keletkezését és a szabálytalan széleket, amelyek a felerősítésükre szolgáló szálat elszakítják.
Minthogy az elasztomer anyagok könnyen deformálódnak, a szokásos módszerekkel nehezen fúrhatók át.
Ismeretes a CO2-lézer alkalmazása nagyszámú, kisméretű lyuk fúrására műanyagban és vékony gumilemezben,
alumíniummaszk és koaxiális gázsugár segítségével. A CO2-lézereket használják cumisüveg szívógumijának
kifúrásához is. Ezeket nehéz átfúrni, mert az anyag hajlamos arra, hogy fúrás közben deformálódjék, ami
szabálytalan alakú lyukakat eredményez. Nyalábosztó alkalmazásával egyidejűleg akár több lyukat is lehet
fúrni.

2.2. Vágás
A vágási eljárás lényegében az anyag eltávolításának egyik fajtája a vízszintes vagy a függőleges vágatból,
kivéve a hőrepesztés esetét. A vágáshoz vagy folytonos üzemű, vagy olyan ismétlési frekvenciájú
impulzuslézerre van szükség, ahol az egymást átlapoló lyukak sorozatával kapnak folyamatos vágatot. A vágat
szélességének rendszerint a lehető legkisebbnek kell lennie, anélkül hogy az anyag újra összehegedne. Ez főként
műanyagokra vonatkozik, ahol a vágat 0,025 mm-nél kisebb is lehet. A lézer vágási hatékonysága a
lézernyalábbal koaxiális gázsugár segítségével növelhető, ezt nagymértékben alkalmazzák is.
A vágás mélysége nő a nyomás növekedésével, amíg csak a nyomás el nem éri azt az értéket (kb. 2-3 bar),
amikor a további nyomásnövekedésnek már nincs további hatása. Olyan esetekben, amikor az anyagnak nincs
exotermikus reakciója a vágógázzal, a vágási sebesség független az alkalmazott gáztól és gáznyomástól. Az
anyag felületének hűtése szintén előfordul, ez négyszögletes vágási szélt eredményez. Olyan anyagokat is el
lehet vágni, amelyek levegőn elégnek – pl. a papír –, mivel a fókuszon kívül a hűtés hatása többnyire elég nagy
ahhoz, hogy ott megakadályozza az égést. Az anyag tulajdonságaitól függő, nagy relatív mélységű, párhuzamos
oldalú vágatokat lehet kapni a fókuszmélységen túl is.
Vágás céljára szolgáló jellegzetes gázsugaras rendszert mutat be a 3.2.2.1. ábra.
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3.2.2.1. ábra
A fúvóka nyílása a fókusz tartományába esik, mérete összemérhető a fókuszált sugár átmérőjével, de annál
nagyobb.
50 mm-nél mélyebb párhuzamos vágatokat kaptak fában és 150 mm fölötti vágatokat polisztirol habanyagban.
A mély, párhuzamos vágatok létrejöttéhez hozzájárul a lézersugár leghatékonyabb részének lerekeszelődése az
anyag felületén, a vágat oldalain létrejövő többszörös reflexió, továbbá a gázsugár hatása. A gázsugár a gőzök és
a részecskék eltávolítását is elősegíti, amelyek egyébként a vájat szélén vagy a fókuszáló lencsén
kondenzálódnának.
A 3.2.2.2. táblázat bemutat néhány adatot nemfémes anyagok CO2-lézerrel történő vágásáról.
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3.2.2.2. ábra
A megadott vágási sebességek nem általános érvényűek, mivel ezek függnek a lézeroptika paramétereitől,
valamint a lézer teljesítményétől és módusszerkezetétől. A maximális vágási sebesség gázsugaras segédlet
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alkalmazása esetén, adott anyagvastagság mellett közel arányosan növekszik a lézer teljesítményével. A
nemfémes anyagok közül a jelenleg elérhető teljesítményszinteken nehéz vágni azokat, melyek nagy
hőmérsékleten elgőzölögnek, mint pl. a préselt azbesztot, a kőféleségeket (márvány, gránit stb.), valamint a
grafitot és a szilícium-karbidot. E két utóbbi reflexióképessége is nagy az infravörös és a látható tartományban.
A legtöbb faterméket hatékonyan lehet vágni CO2-lézerrel, gázsugár segítségével, és egészen 50 mm-es
mélységig terjedő párhuzamos vágatokat lehet előállítani fenyődeszkában. Egy beszámoló szerint az 50x100
mm keresztmetszetű fa vágási sebessége 19,8 m/min. A keményfák vágása kisebb sebességgel megy végbe a
nagyobb sűrűségük és nagyobb hővezető képességük miatt. A maximális vágási sebesség a sűrűség és a
nedvességtartalom növekedésével csökken, de úgy tűnik, hogy független a száliránytól.
Előfordul, hogy a vágási szél elszenesedik, ez azonban rendszerint a felületen egy igen vékony, kb. 50 µm-es
tartományra korlátozódik, a jelenség alig több, mint elszíneződés, és a vágási sebesség növekedésével csökken.
A több részből összetett fatermékek, mint a furnérlemez, a forgácslemez és a keményfalemez kielégítő vágása
nagymértékben az alkalmazott ragasztótól függ. A karbamid műgyanta alkalmazásával készülő termékek
könnyen vághatók kismértékű elszenesedéssel, de a melamin és a fenolkötésű összetett anyagok a legtöbb
esetben túlságosan elszenesednek. A CO2-lézerek egyik első életképes ipari alkalmazása volt olyan precíziós
hornyok bevágása furnérlemezbe, amelyet a csomagolóiparban kartonok kisajtolására használt acéllemezbetétes
présszerszámhoz alkalmaztak. Az újabb alkalmazások közül megemlíthető az olyan fa présszerszámok vágása,
amelyeket az amerikai gépkocsiiparban autókárpitok és tömítések kivágására használnak. A présszerszámokban
levő hornyok azoknak a késeknek a tartására szolgálnak, amelyek a kartondobozok gyártásakor a vágást és a
redőzési vonalak rávitelét végzik. Fontos követelmény a nagy pontosság és az állandó vágatszélesség, tehát a
vágat nagyfokú párhuzamossága, mivel a késeket csak az illesztési tűrés tartja. Ezzel az érintés nélküli vágási
művelettel nagy pontosságú, automatizált eljárás válik lehetővé, és ezt nem befolyásolják a furnérlemezben levő
egyenetlenségek.
A papírt és a kartonpapírt CO2-lézerek alkalmazásával, nagy sebességekkel lehet szeletelni. A vágási sebesség
nagymértékben függ a felület minőségétől, és az anyagvastagság növekedésével csökken. Egymásra helyezett
ívek vágása is lehetséges. A vágási széleken alacsony sebességek mellett korlátozott mértékű elszenesedés
fordulhat elő, ez azonban nagy vágási sebességek mellett nem jelenik meg. A szeletelés jelenlegi mechanikai
módszereivel szemben fontos előnye, hogy nincsenek megtört szálak, amelyek az elektrosztatikus vonzás
következtében egymással összeköttetésben maradnak, és a nyomtatási eljárásnál zavarólag hatnak. A
csiszolópapírt 305 m/min sebességgel vágták; a hullámpapír úgy vágható, hogy a bordázása nem nyomódik
össze. Beszámoltak 107 m/min vágási sebességről is.
A legtöbb hőre lágyuló műanyagot kielégítően lehet vágni CO2-lézerrel. Mérték különböző műanyagok esetére a
vágási sebességeket, gázsugaras segédlettel működő 300 W-os lézer alkalmazása mellett. Jó minőségű vágási
széleket kaptak, bár a hőérzékeny műanyagoknál, mint pl. a PVC, bizonyos mértékű elváltozás következett be.
Az akrillap és a polipropilén olyan vágási széllel vágható, amely megközelíti az optikai minőséget. A CO 2lézereket még arra is alkalmazzák, hogy szelektív módon, elgőzölögtetéssel távolítsák el a szigetelést
finomhuzalokról. A lézersugárnak a huzalokra, azok nagy visszaverő képessége miatt, nincs hatása. Egy másik
ipari alkalmazás a koaxiális kábelek külső szigetelésének lehántolása.
A textíliákat egyszeres rétegben a vékonyrétegekéhez hasonlítható sebességgel lehet vágni. Vágtak már
poliészter szőnyeganyagokat is. Bizonyos mértékű olvadás következik be a széleken, ami lecsökkenti a
kirojtosodást. Egymásra helyezett anyagok együttes vágása is lehetséges, de műszálas rétegek között a szélek
összehegesztődnek a vágásszéleken, ugyanúgy, mint a műanyag fóliáknál, és a vágógáz igyekszik oldalirányban
áthatolni az anyagrétegek között, ami szabálytalan vágatszélességet és az elgőzölgő anyag behatolását
eredményezi. Ez úgy küszöbölhető ki, hogy összenyomják a rétegeket, vagy alulról ható szívással, vagy pedig
olyan gázsugárgyűrű alkalmazásával, amely koaxiális a fő vágósugárral. Ez összepréseli a rétegeket, és a vágás
felé irányuló gázáramlást hoz létre.
Jelentős érdeklődés mutatkozik a textíliák vágására felhasználható CO2-lézerek iránt a szabászati iparban. Egy
átlagos férfiöltöny vágási élhossza 20 m. Az Egyesült Államokban számos egyréteges lézeres vágórendszer van
működésben, ezekben numerikus vezérléssel tükrök irányítják a lézersugarakat a konfekciós férfiöltönyök
kiszabására. A vágórendszerben számítógépet alkalmaznak a férfiöltönyök szabványos méretei és szabásmintái
közötti interpolációra; ezt azután 7,5 m/min sebességgel szabja ki a rendszer 200 W-os gázsugaras segédletű
CO2-lézerrel. Legfőbb előnynek tartják a gyors körülhaladási időt, amelyet más, hagyományos szabászati
módszerekkel nem lehet elérni, és amellyel a szabászatban csökkenteni lehet a felszerelést és javítani a
szolgáltatást.
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A réteges és egyéb összetett anyagok vágása külön említést érdemel. A réteges szerkezetekben, mint pl.
műanyag-, acél- és szálösszetételekben az egyik anyag által igényelt kis vágási sebesség esetleg a másik anyag
degradálását idézheti elő a vágási tartományban. Egyenlőtlenségek vagy a hézagok megzavarhatják a
gázsugarat, és emiatt egyenlőtlen függőleges vágat alakulhat ki. A nagyobb vágási sebességre képes, nagyobb
teljesítményű lézerek alkalmazása ezt a két hatást csökkenti, és a lézer felhasználását olyan összetett anyagokra
is kiterjeszti, amelyeket a szokott módszerekkel csak nehezen lehet vágni. A 8,1 mm vastag bór-epoxi
összetételeket eredményesen lehetett vágni 1650 mm/min sebességgel, 12,6 mm-es vastagságig terjedő
üvegszálas összetételeket pedig 2450 mm/min sebességgel, 16 kW-os lézerteljesítmény esetén.
A törékeny anyagokat, mint a kerámiát és az üveget, el lehet vágni karcolással, amelyet azután a mechanikai
törés követ. A karcolási művelet alatt az anyag felületéről csak kis mennyiségű anyag kerül eltávolításra.
Gázsugárra itt nincs szükség, és impulzuskimenetet lehet alkalmazni. A törést a karcolás után az anyag
mechanikai hajlításával lehet elérni. Lényegesen kisebb teljesítménysűrűségekre van szükség, mint a vágásnál,
és a hő által érintett zóna is kicsi.
A CO2-lézert alkalmazni lehet törékeny anyagok, mint pl. üveg és alumínium-oxid szabályozott hőrepesztéssel
történő vágásához is. A lézersugár nagy abszorpciója a lap felületén nagy helyi hőfeszültséget okoz, ami
töréshez vezet. Könnyen el lehet érni nagy vágási sebességeket. Az eljárás meglepően jól szabályozható, a törés
a sugár útját követi, feltéve hogy az olyan hatásokat, mint pl. a léghuzat okozta hőáramlás, kiküszöbölik.
Gázsugaras segédletű CO2-lézer alkalmazásával üveget lehet vágni és hegeszteni. Kvarcot is lehet vele vágni.
Számos berendezés van használatban kvarccsövek vágására. A kvarcot igen nagy pontossággal lehet hegeszteni
is, és a hegesztés közelében a hőhatás a minimumra csökkenthető.
Olvasztottak üveg- és kerámiaanyagokat, mint pl. cirkónium-oxidot gömbök előállítása céljából; nagyszámú
különféle kerámiaanyagon készítettek vágatokat, ill. gravírozással hornyokat; az anyagot elgőzölögtetéssel
távolították el. Ily módon állítottak elő villamos ellenállású fűtőtekercsekhez alkalmas hornyokat is.
Bár a legtöbb fém reflexióképessége nagy a CO2-lézer hullámhosszán, a CO2-lézer vágási hatékonysága igen
kedvező a vastartalmú fémanyagok, a titán és egyéb olyan fémek számára, melyek exotermikusan reagálnak a
vágógázzal. Nagy vágási sebességeket értek el ily módon olyan mérsékelt lézerteljesítménnyel, amely különben
nem lenne elég a vágatban levő anyagmennyiség megolvasztás utáni eltávolítására. A lágyacél és a
rozsdamentes acél vágása alatt a vágásszéleken képződő rétegek megolvadt oxid és sávozódás kialakulását
mutatják. Ezek a vágási sebességtől függenek, és mikor az exotermikus reakció nagyobb sebességgel megy
végbe, mint az átlagos vágási sebesség, szakaszos vágás következik be.
A vágás beindításához a teljesítmény olyan kezdeti küszöbszintjére van szükség, amely a vágási tartományból
jövő hődiffúzió mértékétől és ebből következően az anyag geometriájától függ. A küszöbszint függ az
oxidrétegek jelenlététől is. Abszorbens rétegeket alkalmaznak a nagy reflektivitású anyagok küszöbének
csökkentésére. A fémek abszorpciója nagy a közeli infravörösben, és a nagy teljesítményű, folytonos üzemű
YAG-lézer potenciálisan igen alkalmas a fémmegmunkálási eljárásokhoz, mivel rövidebb hullámhossza
következtében kisebb nyalábátmérőre fókuszálható. Az argonionlézerek alkalmazása a vékonyrétegekre
korlátozódik.
Potenciális alkalmazási terület a fémlemezek vágása 6 mm vastagság alatt, pl. a lágyacél, a rozsdamentes acél,
nikkelötvözetek és titán esetében. A fő alkalmazási terület a repülőgép- és a gépjárműipar. A lézeres vágás
alkalmazása különösen kedvező a repülőgépváz és a motor kipufogócsövéhez felhasznált fémlemezek vágására,
amikor a szükséges alkatrészek kis száma drágává teszi vágószerszámok felhasználását, és az alkalmazott
anyagok nagy részét csak nehezen lehetne a hagyományos módszerekkel vágni. Ezzel rokon alkalmazási terület
a háromdimenziós, sajtolt darabok vágása és trimmelése a sugárhajtóműveknél és a hajtóműkamra károsodást
szenvedett részeinek a kivágása. Ezeknek az alkalmazásoknak nagy része már túl van a fejlesztés stádiumán, és
korlátozott számban fel is használják a repülőgépiparban.
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3.2.2.3. ábra Forrás: http://www.lvdgroup.com/

3. Lézersugaras gyártási eljárások III.
A 3.3. lecke a lézeres gyártási eljárások közül a lézeres hegesztés módszerét mutatja be. Ismerteti a lézersugaras
profilkövető rendszerek működését, továbbá a szoláripari alkalmazásokat.

3.1. Hegesztés
A lézersugaras hegesztés során egy fókuszált, nagy energiasűrűségű lézersugarat használnak a hegesztendő
alapanyagok felhevítéséhez. A lézersugaras hegesztés nagy hegesztési sebesség elérését teszi lehetővé. A
koncentrált hőbevitelnek köszönhetően az így készített varrat hőhatásövezete kisebb, mint a hagyományos
eljárásokkal készített varraté. Lézersugaras hegesztési technológiához védőgázra, gázlézerek esetén
rezonátorgázra is szükség van. A varrat minőségére és a hegesztési folyamat termelékenységére a hegesztési
védőgáz nagymértékben hatással van, ezért különösen fontos ennek megfelelő kiválasztása.
A lézersugaras hegesztés elsősorban vékonyabb anyagok hegesztésére alkalmas, főleg ponthegesztésre vagy
pontsorok készítésére. A technológia nagy előnye, hogy a hegesztőkészülék és a munkadarab között nincs
szükség közvetlen érintkezésre, ezért a lézersugaras hegesztés jól használható ott, ahol a mechanikus
alakváltozásokat vagy a kémiai szennyeződéseket el kell kerülni.
A hatásfok növelésére és a lézerberendezés megfelelő működéséhez a lézerberendezést folyamatosan hűteni kell
(levegővel, vízzel, folyékony nitrogénnel). A rezonátorból kilépő lézersugárzást lencserendszeren keresztül kis
átmérőjű lézersugárra fókuszálják, ezzel válik nagy intenzitásúvá, így gyakorlatilag minden fém
megömleszthető.
A megömlesztett réteg hőmérséklete nem haladhatja meg a hegesztett fém forráspontját, ami a legtöbb esetben
105–110 W/cm2 teljesítménysűrűséggel érhető el. Ez a teljesítménysűrűség még jóval a lézersugárral elérhető
maximum alatt van. Ha túl nagy energiát közlünk, akkor hegesztés helyett fúrás jön létre.
A hegesztésnek két fő típusa van: a hővezetés által korlátozott és a mély behatolású. Ezeket a 3.3.1.1. ábra
mutatja be.
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3.3.1.1. ábra
A hegesztési zóna mélység-szélesség aránya a hővezetés korlátozta hegesztéseknél 3:1, míg a mély behatolású
hegesztéseknél 10:1 vagy még nagyobb. A hővezető képesség által korlátozott hegesztéshez impulzus- és
folytonos üzemű lézereket alkalmaznak, a hegesztett zóna mélységét a felső felületről történő hővezetés
korlátozza. Az ilyen hegesztésekre a varrat mindkét oldalán megtalálható hőérintett zóna jellemző, amely a
tényleges hegesztési mélységhez képest nagy.
A legtöbb fém abszorpciója a hőmérséklettel együtt nő, és olvadt, ill. gőzfázisban nagyobb, mint szilárd
állapotban. Ennek eredményeképpen könnyen lehet instabil állapotot elérni. A változó geometria hatással van a
hődisszipációra és ennek következtében a hegesztési körülményekre is.
Az abszorbeált teljesítmény hatását az anyagban megszabják az anyag hőtulajdonságai (hővezető képesség,
hőkapacitás, olvadáspont, elgőzölési hőmérséklet, látens hő stb.), valamint a sűrűség és a geometria (amelyek a
hővezetést befolyásolják az anyagban). Vizsgálták a pulzált, a Q-kapcsolt és a folytonos lézerek hatására fellépő
hőátadási folyamatot. Az anyag elgőzölögtetési hőkapacitása és forrásponti hőkapacitása közötti különbség
fontos feltétele a hegesztési eljárásoknak: a nagy különbség a teljesítményben nagyobb tűrést enged meg.
Fúrásnál és néhány hegesztési eljárásnál az alkalmazható maximális teljesítményt az anyag robbanásszerű
kilökődése és az anyag fölött képződő gőz korlátozza. Igen nagy teljesítményeken plazma is kialakulhat. A gőz
és a plazma kialakulása deformálja a lézersugarat és csökkenti a hatékonyságot.
Reprodukálható minőségű hegesztéshez igen stabil lézerműködésre van szükség. A lézer kimenő
teljesítményének és módusszerkezetének változása – amely pl. a szilárdtestlézerek gerjesztésére használt
kisülési csövek fényingadozásainak és a belső melegedésnek a következménye – a hegesztési körülmények
változását idézi elő, különösen impulzuslézerek esetén.
A fémek hegeszthetőségének mértéke bizonyos fokig egy arányként is felfogható: az olvadásponton a szilárd
halmazállapotú anyag teljes megolvasztásához szükséges energia és az olvadáspont eléréséhez szükséges
energia hányadosaként.
Hegesztés CO2-lézerforrással
A lézernyaláb lézerplazmát hoz létre, amely a védőgázzal kölcsönhatásban gondoskodik a jó minőségű
hegesztési varrat előállításáról. Védőgázként elsősorban héliumot alkalmaznak, de argon, nitrogén és különféle
gázkeverékek is használatosak. Egy 5 kW-os CO2-lézerforrással max. 8-10 mm mély varrat készíthető, 10:1-es
mélység-szélesség viszony mellett.
A CO2-lézerekkel hővezetéses hegesztést lehet végezni különféle fémekből készített fóliákon és vékony
lemezeken is. Olyan hegesztési tartomány alakul ki, amelynek nagyobb a szélessége, mint a mélysége.
Folyamatos CO2-lézereket használtak mély behatolású hegesztéshez is, ahol a hőközlés a hegesztés mélysége
mentén megy végbe, és így olyan hegesztési varrat keletkezik, amelynek nagyobb a mélysége, mint a
szélessége. A CO2-lézerrel készített mély behatolású hegesztés során rendszerint nem alkalmaznak töltőanyagot.
A hegesztendő felületek között a szoros illeszkedés a kívánatos, azonban kielégítő tompahegesztéseket értek el
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0,5 mm-es közepes távolsággal, 6 mm vastag rozsdamentes acélban, 8 kW lézerteljesítmény mellett, ahol az
aberrációk által korlátozott nyalábátmérő 1 mm volt. Megfelelő semleges gáz koaxiális árnyékoló sugara
alkalmazható, ha a levegőt ki kell zárni. Készítettek tompahegesztéseket 2,4 mm vastagságig
nikkelötvözetekben is, 6:1 behatolási aránnyal, 700 W teljesítményű lézer alkalmazásával, kb. 25 mm/min
hegesztési sebességgel, ami az elektronsugaras hegesztéssel is összemérhető. Ugyancsak elértek már az
elektronsugaras hegesztéshez hasonlítható, 10:1 relatív mélységű, mély behatolású varratokat is, néhány kW
teljesítményszint mellett, 20 mm vastagságig terjedő, kis széntartalmú acélban és rozsdamentes acélban.
A fémhegesztési alkalmazásokat korlátozza a nagy teljesítményű, folytonos üzemű lézerek drága
beszerezhetősége. Kisebb a korlátozás a hernyóvarrat hegesztése és ebből következően a lézer teljesítménye
vonatkozásában. A gyakorlatban általában 1 mm szélességű hernyóvarratok hegesztésére van szükség.
Kb. 8 kW teljesítménynél a munkadarab feletti ionizáció lép fel a gőzfelhőben, ami a beeső sugárzás nagy részét
elnyeli, és megakadályozza, hogy elérje a munkadarabot. A gőzfelhőt azonban könnyen el lehet távolítani egy
segédgázsugárral.
A műanyagok nagy felületi abszorpciója 10,6 µm-en a CO2-lézer alkalmazását teszi kívánatossá hőre lágyuló
műanyagok hegesztéséhez. A hagyományos termikus módszerekkel hegeszthető műanyagok nagy része lemez
vagy fólia alakban CO2-lézerrel is hegeszthető. Prizma alakú reflektor lehetővé teszi, hogy mindkét felületet
egyidejűleg melegítsék.
A CO2-lézerforrásokat főleg a gépjárműiparban és annak beszállítói körében alkalmazzák.
Hegesztés szilárdtestlézer-forrással (Nd:YAG/YVO4 vagy fiberlézer)
A szilárdtestlézer-források előnye a CO2-lézerforrásokkal szemben, hogy finomabb megmunkálást tesznek
lehetővé, valamint a nyalábvezető rendszerük flexibilis (robotkarok segítségével is irányítható). A
szilárdtestlézer-források a hullámhosszuk miatt nem lépnek kölcsönhatásba a védőgázokkal, ezért
leggyakrabban argont használnak. Jellemzően 300–4000 W teljesítményű berendezések dolgoznak az
elektronika, a finommechanika és az autóipar területén.
A lézersugaras hegesztés főbb jellemzői, a hagyományos eljárásokkal összehasonlítva:
• koncentrált energiabevitel
• csekély vetemedés
• nagy megmunkálási sebesség
A lézersugaras hegesztéseket védőgáz alatt, általában heganyag használata nélkül végzik. A technológia többek
között ötvözött és ötvözetlen acélok, Ni és ötvözetei, Al és ötvözetei, könnyűfémek, műanyagok tompa, illetve
sarokvarratainak elkészítésére alkalmas.
Egy tartófülnek a megmunkált hengerhez való hozzáhegesztésére alkalmazott plazmaívet, semleges gázt,
elektronsugarat és impulzus-rubinlézert hasonlítottak össze egymással. A lézersugaras hegesztés okozta a
legkisebb torzulást. Egy csövet forrasztottak vékony falú hengerhez rubinlézerrel. A lézersugaras hegesztés
elhanyagolható mértékű karbidkiválást okozott. Más példákban hőmérséklet-érzékeny indikátort tartalmazó
szelence hegesztését és különböző hőelempároknak különféle anyagokhoz való hozzáhegesztését említik.
Készítettek pszeudohegesztéseket is, ahol a rögzítő csapok és szegecsek tetejét vagy a csavarmenetet
olvasztották, ill. folyatták meg, hogy mechanikai kötés keletkezzék valamely alkatrész helyhez rögzítéséhez.
A lézerek különféle, az elektronsugaras eljárásokhoz hasonló előnyöket nyújtanak a folyamatos hegesztési
eljárások számára. Jó hegesztési varratkiképzés érhető el, mivel itt nem jelentkeznek az ívhegesztésnél
rendszerint fellépő varratrontó hatások. A kifáradási tulajdonságok is jók, mivel nincs alávágás, ami az
elektronsugaras eljárásnál előfordulhat. (Ez talán annak tulajdonítható, hogy megvan a lehetőség védőgáz
alkalmazására, ami elősegíti a kielégítő oxidációt, hogy kis felületi feszültség alakuljon ki a varrat alsó
felületén.) A fűtő mechanizmus is egyszerűbb és jobban szabályozható, mint az ívhegesztésnél vagy az
elektronsugaras hegesztési eljárásnál. A sugárzás egyetlen hullámhosszon történik, így a beeső sugárzás
könnyen kiszűrhető, zavaró hatása az érzékelőre kiküszöbölhető, ami lehetővé teszi az automatizált hegesztési
folyamatokban való alkalmazását. A hegesztési terület hozzáférhetősége vonatkozásában kevésbé igényes, mint
az ívhegesztő pisztoly. Nincs szükség vákuumkamrára, ezért könnyen illeszthető a folyamatos termeléshez és a
nagyméretű szerkezetekhez.
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Lézersugaras ötvözés, felrakó hegesztés
A lézersugár a munkadarab felületét kis területen megolvasztja. A megolvasztott anyagba tetszőleges összetételű
és mennyiségű ötvöző vagy felrakó anyagot juttatnak por alakban, védőgáz alatt. A lézersugárral olyan
felületötvözés is végezhető, ami a hagyományos metallurgiai eljárásokkal nem érhető el. Alkalmas speciális
felületi tulajdonságokkal rendelkező rétegek előállítására, illetve nagyméretű alkatrészek anyaghiányának
pótlására.
A felrakó hegesztés leggyakoribb alkalmazásai:
• elkopott, törött szerszámok, öntőformák anyaghiányának – leggyakrabban éleknél történő – javítása feltöltő
hegesztéssel a mikron tartományban (az eszköz élettartamának növelése)
• alkatrészek, mintadarabok, prototípusok precíz kialakítása, anyaghiányának pótlása
• meglévő gravírozások, pl. termékazonosítók, sorozatszámok lefedése (az adott eszköz köszörülés után
újragravírozható)
• polírozott felületek javítása
Ügyelni kell a minimális munkatávolságra (a munkadarab és a lézerfej védőüveg közötti távolság), mivel a
hegesztéskor keletkező kifröccsenő anyagdarabkák a munkadarab és a lézervédő üveg felületét szennyezik. A
hegesztéskor ez elkerülhetetlen, viszont minimalizálható a bevitt energia mennyiségének gondos
megválasztásával.
A cross-jet megakadályozza a szennyeződés megtapadását a védőüvegen, és visszahullását a munkadarab
felületére. Léteznek már olyan cross-jet kialakítások, melyek 3 bar nyomású sűrített levegővel szinte elvágják a
hegesztéskor kialakuló fröcskölődést, szennyező gázfelhőt. A cross-jet kialakítása közvetlenül a védőüveg alatt
célszerű.
A cross-jet mellett érdemes nagy elszívási teljesítménnyel rendelkező mobil elszívó berendezést is kialakítani.
Javasolt egy csapda is a forró, repülő anyagdarabkák miatt. A csapdában egy fémháló van, amelyben a forró
anyagdarabkák fennakadnak. Az elszívó csonkot a lézerfejet mozgató robotra is lehet szerelni, vagy a
munkatérben külön fix felfogatással is rögzíthető.

3.2. Lézersugaras profilkövető rendszerek
A legtöbb gyártási eljárásban viszonylagos mozgásra van szükség a lézer és a munkadarab között. Az
alkalmazástól függően különféle módszereket lehet alkalmazni a lézer és a munkadarab közötti viszonylagos
mozgás programozásához. Kézi módszerek használatosak a kis termelékenységű alkalmazásokhoz, gyakrabban
van azonban szükség automatizált eljárásokra azért, hogy a lézer leghatékonyabb kihasználása biztosítva legyen.
Ismétléses fúráshoz, impulzusos hegesztéshez és mikroelektronikai alkalmazásokhoz rendszerint
számjegyvezérlésű rendszereket használnak. Az egyéb módszerekkel szemben fennálló előnyök között
említhető az illeszthetőség más számjegyvezérlésű rendszerekhez és a programozás rugalmassága. Többnyire
kielégítő a pontvezérlő rendszer.
A vágáshoz és a folyamatos hegesztéshez, valamint egyes mikroelektronikai alkalmazásokhoz, mint pl. a
karcoláshoz, folyamatos útszabályozó rendszerekre van szükség, és követelmény az állandó sebességgel való
működés is, hogy egyenletes vágatszélességet és egyenletes hő befolyásolta zónát lehessen biztosítani.
Egyenes vonalú és köríves számjegyvezérlésű rendszereket lehet alkalmazni az olyan alakzatokhoz (kontúr),
amelyeket egyszerű mértani idomokkal lehet közelíteni, a bonyolultabb, szabálytalan profilokhoz azonban
folyamatos útrendszerekre van szükség. A maximális működési sebességet az alakzat bonyolultsági foka,
valamint a rendszer számítóképessége korlátozza. A vonalkövetők sebességénél nagyobb üzemelési sebességek
és 0,025 mm-nél kisebb értéken belüli helyzetpontosság is elérhető.
Az egyik lehetőség a munkadarab mozgatása, ekkor a lézer és a lézersugár rögzített. Ez különösen folyamatos
in-line trimmelési eljárásokhoz alkalmas, ahol a szükséges vágásirány azonos a munkadarab mozgásával. A
profilt lehet követni a lézernek vagy a lézersugárnak a munkadarab mozgására merőleges irányban történő
mozgatásával.

97
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A lézerek alkalmazása

A munkadarabot mind az x, mind az y irányban lehet mozgatni a profil követésére. Ezt alkalmazzák a
kartonvágó szerszámkészítő gépekben. A munkadarab tehetetlensége korlátozza a maximális sebességet és a
még követhető profil bonyolultsági fokát. 2 mm-es sugárív követésére a maximális sebesség átlagosan kb. 10
m/min-ra korlátozódik. A mozgó munkadarabos rendszer hátránya a nagy munkadarabokhoz szükséges nagy
padlófelület.
A másik módszer a lézer mozgatása a munkadarabhoz képest.
Mozgó tükörrendszereket is lehet alkalmazni egy-vagy két tengelyen a relatív mozgás biztosítására a sugár és a
munkadarab között. Itt nagyfokú pontosságra és merevségre van szükség. Az úthossz változása és ebből
adódóan a sugárnyaláb átmérőjének változása a lencseoptikánál a foltméret és a teljesítménysűrűség változását
idézik elő a fókuszban, ezért konstans úthosszúságú rendszerekre lehet szükség. Használható két síktükör is a
sugár kitérítésére az x és az y koordinátákban, vagy pedig egyetlen, nagy fókusztávolságú gömbtükröt is lehet
alkalmazni a sugáreltérítésre, ha egy lencsét helyeznek a tükör és a lézer közé, hogy a sugárnyalábot a
fókuszban tartsa a munkadarab felületén. Olyan nagy fókusztávolságú szférikus tükörre van szükség, amely a
munkadarab maximális méreteinek a felével mérhető össze. A lencserendszer, mely a tükör mozgásához van
csatolva, a nyalábot automatikusan fókuszálva tartja, miközben áthalad a munkadarabon.
Fotodektoros optikai vonalkövetők alkalmazhatók a vágási út vonalrajzának a követésére. Pantográf rendszerrel
meg lehet oldani a nagyítást vagy kicsinyítést. Sok alkalmazási területen kielégítő a 0,125 mm-en belüli követési
pontosság. Második jelet lehet kapni a vastag és a vékony vonalak megkülönböztetésével. Ilyen rendszer
alkalmazható bonyolult körvonalak vágására konstans sebesség mellett, ahol nincs szükség folyamatos vágásra,
és ahol nem kell oldalról behatolni a lemezbe. Alkalmazható pont-pont rendszerhez is. A vonalkövetési sebesség
elérheti a 10 m/min nagyságrendet. A rendszer tehetetlensége szabályozza a maximális sebességet és azt a
minimális sugarat, amely a túllengés nélküli követéshez szükséges.

3.3. Leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
Szoláripari alkalmazások
A szoláripar rohamosan növekszik, 2020-ra 20-szoros növekedést prognosztizálnak a szakemberek, a 2007. évi
2538 MW szolártechnológiával előállított energiával szemben 2020-ra 50.000 MW az előrejelzés.
A napelempanel-gyártás technológiai lépéseinek egy része lézeres technológiák alkalmazásával tökéletesíthető,
pontosítható, javítva ezzel a napelemek hatásfokát és a gyártósor hatékonyságát. A lézeres technológiák (vágás,
széleltávolítás, jelölés) gyorsak, pontosak, könnyen automatizálhatóak, jelentőségük meghatározó a szoláripar
jövőjében. A monokristály- és polikristály-szerkezetű Si rétegtechnológiák mellett kifejlesztett új
rétegtechnológiák közül a THIN FILM technológiát alkalmazó napelempanel-gyártás érte el napjainkra az ipari
volument. Napjaink feladata a gyártósorok fejlesztése, tökéletesítése.
A gyártás vákuumgőzölési és lézersugaras műveletek sorozata: a méretre szabott üveghordozóra különböző
anyagösszetételű vezető, ill. félvezető rétegeket visznek fel. Egy-egy réteget azonban a következő felvitele előtt
szegmentálni kell, vagyis egy irányban, egymástól 20–50 μm szélességben elválasztott csíkokra kell felosztani,
hogy az így kialakított félvezető struktúrákban – a fotodióda elvéhez hasonlóan, csak jóval nagyobb felületen és
teljesítménnyel – a fény hatására áram gerjedhessen. A szegmensek sorba kapcsolódása eredményezi azután az
egész panel összteljesítményét.
Nyilvánvaló, hogy a réteganyagok tisztaságán, felhordott vastagságán, egyenletességén túl nagyon sok múlik a
szelektív leválasztáson. Nem sérülhet sem az üveghordozó, sem az alul lévő réteg, és az elpárologtatott sáv
mérete, továbbá az előzőhöz viszonyított helyzete is alapvető fontosságú a szolárcella végső hatásfoka
szempontjából. Kis eltérések akár 25–35%-os teljesítményromlást is eredményezhetnek.
Szemben más részfeladatokkal (pl. széltisztítás), ennek a technológiai fázisnak egyetlen jelenleg ismert
módszere van: a lézeres leválasztás. Csak a lézer diszkrét hullámhosszválasztásával, rendkívül jól szabályozható
paramétereivel (teljesítmény, impulzus), akár 10–20 μm-re fókuszálható, nagy intenzitású, mégis kismértékű
környezeti roncsolást és hőbevitelt okozó nyalábjával lehetséges a fenti követelmények teljesítése.
A rétegtől függően alapvetően kétféle hullámhosszat használnak a szelektív leválasztáshoz: az 1064 nm-t és
ennek frekvenciakétszerezett (néha háromszorozott) változatát, az 532 nm-t (355 nm-t).
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A leválasztó sávoknál az egzakt kontúrkialakítás és a megfelelő mértékű (mélységű) anyageltávolítás érdekében
a rendkívül jó (Gauss, TEM00), szimmetrikus nyalábforma és a bekezdéstől a kikapcsolásig nagyobb
frekvencián (200 kHz) is megmaradó impulzusalak- azonosság alapkövetelmény. A tömeggyártás egyenletes
minőségéhez elengedhetetlen, hogy ezek a jellemzők folyamatos üzemben se változzanak, ezért a vezető
gyártók korszerű hőmérséklet-szabályzási megoldásokkal stabilizálják a lézerek belső optikai rendszerét.
A lézer mellett döntő jelentőségű a panelokat mozgató X-Y mechanikai rendszer pontossága is. Ebben a
tartományban már nemcsak a mechanikai elemek (csapágyak, gördülővezetékek, orsók) vagy az elektronika
(motorok, jeladók, vezérlő) precizitásáról van szó; a vázszerkezet anyagának megválasztása, felépítése,
rezgésmentesítése, a hődilatáció kompenzálása is fontos tervezési szempontok.
A leválasztás több lépésben, több rendszeren történik, ezért a mozgatórendszereknek nemcsak önmagukban kell
pontosnak lenniük, hanem az előző fázishoz képest is, ami két további feltételt támaszt. Mivel a hagyományos
újrapozicionálási módszerek (mechanikus ütköztetés, induktív érzékelés stb.) ebben az esetben nem kielégítőek,
a ráálláshoz az optikai helyzetfelismerés elvét kell alkalmazni. Másfelől a pályakövetésnek is folyamatosnak
kell lennie, ami nagyfokú mozgatási dinamikát, vagyis igen gyors pozíciókorrekciót és adatforgalmat feltételez.
Ez a tulajdonság a megmunkálófejet hordozó Z-tengelyre is vonatkozik, mivel a fókuszátmérő állandóságát az
üveghordozó gyártásából adódó szisztematikus hullámosság ellenére biztosítani kell.
Döntés tárgyát képezi a munkadarabra irányított nyaláb geometriájának alakítása (kell-e dinamikus
nyalábtágítás, hol mekkora legyen a fókuszfolt), de annak eldöntése is, hogy egy- vagy osztott fejes legyen-e az
optikai elrendezés. Előbbi mellett a jobb lekövethetőség, utóbbi mellett a nagyobb hatékonyság, a rövidebb
ciklusidő szól.
Vizsgálandó egyfajta kombinált felépítés is, amennyiben a munkadarab mozgatását egy galvomotorokkal
ellátott, a lézernyalábot igen nagy sebességgel és pontossággal mozgató, speciális szoftverrel szinkronizált ún.
szkennerfej egészíti ki.

3.3.2.1. ábra
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3.3.2.2. ábra

3.3.2.3. ábra

4. Elektronikus alkatrészek előállítása
Az itt leírt alkalmazások lényegében hasonlóak a 3.3.2. leckében ismertetett gyártási eljárásokhoz, a más
méretek és egyéb sajátságok miatt azonban indokolt őket külön tárgyalni.
A lézereket kezdetben az elektromos és az elektronikus ipar számára fejlesztették, és legelőször itt is
hasznosították őket a gyártási eljárásokban. Az elektronikus alkatrészek gyártásában a lézerek fő alkalmazási
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területe mind a mai napig a vékony- és vastagréteg-alkatrészek, valamint az integrált áramkörök előállítási
folyamatában található, és e berendezések alkalmazása széles körben elterjedt számos gyártási eljárásban. A kis
kiterjedésű, erősen hevített zónát vágáshoz, hegesztéshez és szabályozott gőzöléshez alkalmazták, a
mikroáramkörök és integrált áramkörök megmunkálásánál a 3.2.1. fejezetben szereplő ábrán bemutatotthoz
hasonló lézerrendszerek felhasználásával. Előnyei közül említésre méltó az érintésmentes működés, a könnyű
automatizálhatóság, a helyzetbeállítás pontossága és a nagy termelékenység.

4.1. Hordozóanyagok karcolása és perforálása
A lézereket nagyon gyakran alkalmazzák például azoknak a szilíciumlapocskáknak a perforálására és
darabolására, amelyeken több száz integrált áramkör lehet. A szilícium hordozólapok lézeres vágása könnyen
túlhevítést és az áramkör károsodását okozhatja. A lézeres karcolás és az ezt követően hajlítással előidézett törés
kis teljesítmény alkalmazását teszi lehetővé. Ez a hőátvitelt magára az áramkörre a minimumra csökkenti.
Karcolási művelethez fókuszált impulzuslézer-sugarat alkalmaznak úgy, hogy kis bemélyedések sorozatát
állítják elő a keramikus hordozóanyag felületén az áramkörök között. Az impulzusüzem a minimumra csökkenti
a hőfeszültséget a hordozóban és a közel eső alkatrészek túlhevülését is. A CO 2-lézer a nemfémes anyagok nagy
abszorpciója miatt 10,6 µm-en igen alkalmas erre a célra. Rendszerint kis teljesítményű, lezárt CO 2-lézereket
alkalmaznak. Egymódusú lézersugárra van szükség ahhoz, hogy elég kis átmérőjű fókuszált sugarat kapjanak. A
CO2-lézer felhasználható vékony- és vastagréteg-áramkörökhöz alkalmazott hordozólapok karcolásához is. 50
W-os teljesítményeket alkalmaztak 10,6 µm-en, 0,625 mm vastagságú alumínium-oxid lapok karcolására, 3
m/min-t meghaladó sebesség mellett.
Egy másik kidolgozott eljárás, amely szilícium hordozókhoz is alkalmazható, a szabályozott hőrepesztés, az
üveghez hasonló módon. Itt ismét a nemfémek nagy abszorpciója 10,6 µm-en teszi a CO2-lézereket a
legalkalmasabbakká.
A lézereket alkalmazzák a hordozólapok átlyukasztására is a bevonási fázis után, mert így a lyukak helyzetét
sokkal pontosabban lehet beállítani. Vékonyréteg-hordozóként használt 0,7 mm vastag alumínium-oxid
lapokban 0,125–0,3 mm átmérőjű lyukakat készítettek, lyukanként egyetlen impulzussal, impulzusüzemmódban
működő, 250 W folytonos teljesítményű CO2-lézerrel. A megolvadt anyag eltávolítására a hordozó mögött
vákuumkamra volt, és az eltávolítást gázsugár is segíti.

4.2. Trimmelési alkalmazások
A vastag- és vékonyréteg-ellenállások jelenlegi gyártási módszereivel gyakran nem lehet olyan
ellenállásértékeket előállítani, amelyek a megkövetelt tűréshatárokon belül vannak. Ennek eredményeként a
kiindulási ellenállás rendszerint a végérték 50%-a, és az ellenállást a bevonatanyag eltávolításával trimmelik,
miközben az ellenállást folyamatosan ellenőrzik.
Régen csiszolószemcséket tartalmazó sugarat és rádiófrekvenciás kisülést alkalmaztak mind a vastag-, mind
pedig a vékonyrétegek megmunkálásához. Újabban a lézereket alkalmazzák vastag- és vékonyréteg-alkatrészek
trimmeléséhez. A kereskedelemben kaphatók már különböző bonyolultságú rendszerek, amelyekben argon-,
xenon-, neodímium- és CO2-lézereket alkalmaznak. Az alkatrész beállítandó értékének folyamatos ellenőrzése
és a megfelelő visszacsatolás tökéletesen automatikus működést tesz lehetővé, és igen nagy termelékenység
érhető el. A trimmelt szélek lezárása üvegesítéssel történik, ami javítja a stabilitást. A pontosabb szabályozás, a
csökkentett szennyezés és a kopásmentesség (pl. légsugaras fúvókák) azok az előnyök, amelyeket más
módszerekkel szemben hangsúlyozni kell. További előnyként említhető a legalább 50%-os költségmegtakarítás
és a csiszoló trimmerekénél hatszorta nagyobb termelékenység.
Mérsékelt teljesítményszintekre van szükség a trimmelő alkalmazásokhoz, tipikus nagyságrend a 10 W
(folyamatos üzemmód) vagy a 0,01 J/impulzus energia a vastagrétegek esetén és 3 W (folyamatos üzemmód)
vagy 150 W csúcsteljesítmény a vékonyrétegek esetén. A legtöbb fém nagy abszorpciója és a nemfém
hordozóanyagok kis abszorpciója 1,06 µm-en nyilvánvalóvá teszi a neodímiumlézer-anyagok választását, bár
alkalmazzák mind az argonion-, mind pedig a CO2-lézereket is. Rendszerint impulzusüzemben dolgoznak, hogy
az alapanyag hő okozta károsodása a minimumra csökkenjen, mivel a folyamatos működés nem elgőzölgést,
inkább olvadást eredményez. A folyamatos pumpálású Q-kapcsolt üzemmód lehetővé teszi, hogy csak
viszonylag kis pumpálási teljesítményekre legyen szükség, ennek következtében a kisülési csöveknek megnő az
élettartamuk. Így alkalmaznak volfrám-halogénlámpákat akusztooptikai Q-kapcsolóval. Ez ismétlődően nagy
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csúcsteljesítmények elérését biztosítja, ami egyaránt alkalmas mind vastag-, mind pedig vékonyrétegek
trimmelésére.
A vastagréteg-ellenállásokat a szélén vagy a közepén az ellenállásréteg elgőzölögtetésével lehet trimmelni, vagy
L alakú vágást kell készíteni. A vastagréteg-ellenállásokat 0,3 százalékon belüli pontossággal lehet trimmelni.
10 µm és 100 µm közötti vágásszélességeket könnyen lehet készíteni 30 mm/s-ot meghaladó sebességek mellett.
Könnyen el lehet végezni a finom és a durva beszabályozást, de az ellenállásrétegben az egyenlőtlen
disszipációt el kell kerülni, mert az túlhevítést okozhat.
A vékonyréteg-ellenállásokat lézersugarakkal trimmelni elgőzölögtetés révén vagy fémkerámiák esetében
kiolvasztással lehet. Az energiát tokozó közegen keresztül is lehet közölni, ami lehetővé teszi az egyébként
hozzáférhetetlen részek gépi megmunkálását, és kiküszöböli az oxidációt, ha a tokozó közeg átlátszó a
lézersugárzás számára. Vékonyréteg krómnikkel-ellenállásokat 0,01 százalékon belül trimmeltek, és a kis
toleranciájú hagyományos ellenállásokat ugyancsak ezen a módon trimmelték. Tokozott vékonyrétegkristályoszcillátorokat pontosan behangoltak a kristályanyag szabályozott elgőzölögtetésével. Kondenzátorokat
is állítottak elő keskeny bevágás rákarcolásával a vékonyréteg vezető felületére. A dielektrikumot a
hordozóanyag alkotta.
Egy másik alkalmazás a hibás alkatrészek elszigetelése egy nagy integrált áramkörben a vezetőutak
megszakításával lézeres elgőzölögtetés révén.

4.3. Maszkok előállítása integrált áramkörökhöz
Beható kutatások folynak a lézerek alkalmazására a mikroáramkörök előállításához szükséges maszkok
gyártásában annak érdekében, hogy növeljék a pontosságot, és megszüntessék az áramkörrel érintkezésbe kerülő
maszk korlátozott élettartamát. Lézereket alkalmaztak maszkok előállítására, vékonyréteg elgőzölögtetésével.
Vizsgálták fotoreziszt anyag közvetlen megvilágítását argonionlézerrel, holografikus technika alkalmazásával.
Az elérhető nagy pontosság mellett a hologram nagy mélységélessége érintésmentes maszkozást tesz lehetővé,
ami korlátlan maszkélettartamot és reprodukálhatóságot biztosít.
Létezik már olyan fémszublimációs technika is, amellyel egy fémmel bevont lemezről lecsapatással képet
alakítanak ki egy másik lemezen, és ez negatív és pozitív maszkokat alkot, kiküszöbölve ily módon a
képfordítási lépések szükségességét.
Lézereket alkalmaznak integrált áramköri maszkok automatikus ellenőrzésére az árnyékvetítő módszer
felhasználásával. 3,39 µm-en sugárzó hélium-neon lézert és képátalakítót használnak. Alkalmazzák a
lézersugarat optikai mikroszkóppal együtt az integrált áramkörök vizsgálatára a megmunkálás alatt. A nagyobb
részletgazdagság és kontraszt, valamint az a lehetőség, hogy a gyártás alatt álló szilíciumlapkákat használják
különleges, vékony minták elkészítése helyett, mind olyan előny, ami felülmúlja az elektronmikroszkópokat
felhasználó egyéb módszereket.

4.4. Elektronikus alkatrészek hegesztése és forrasztása
Mélyrehatóan tanulmányozták a lézerek alkalmazását az elektronikus alkatrészek hegesztéséhez, és
meghatározták a fő paramétereket. Az elektronikus alkatrészek hegesztési követelményeit lényegében a vezetés
korlátozza. Részletesen ismertették az elért hegesztési módszereket, és példákat mutattak be a varratokra. Ezek
tipikusan 0,025 mm átmérőjű alumínium- vagy aranyhuzalok, és a tokozati csatlakozóhelyektől a
szilíciumlapkáig vezetnek. Az egyik ismertetett módszer ferdére vágott hengerlencserendszert alkalmaz sugaras
vezetékcsatlakozások egyidejű hegesztésére a lapka mind a négy oldalán. Beszámoltak mikroáramköri dobozok
és relétok lézeres hegesztéséről is.
Hegesztettek már gyártásszerűen olyan apró fémlapkát, amely a tranzisztort tartotta mintegy 0,43 mm átmérőjű
nikkelötvözetű kapcson. Ezt viszont üveg-fém forrasztás tartja, ami igen kis hő befolyásolta zónát követelt.
Rubinlézerrel 0,017 mm átmérőjű vezetékek hegesztését végezték el olyan anyagból, amelyeket rendszerint
nehéz hegeszteni, mint pl. platina, ezüst, palládium, berillium-réz ötvözet.
Impulzuslézereket alkalmaztak hagyományos elektronikus alkatrészek hegesztésére is, különböző körülmények
között levegőben és semleges gázatmoszférában. Ez csökkentett selejtarányt eredményezett. Lézerrel
vezetékcsatlakozásokat forrasztottak dobozolt mikroáramköröktől nyomtatott áramköri kártyákhoz, ez
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kiküszöbölte a hőlökéseket és a folyasztóanyag iránti szükségletet, ami a megbízhatóság fokozódását hozta
magával.

4.5. Vékonyrétegek felgőzöltetése
Lézereket alkalmaztak szennyezésmentes hőforrásokként olyan eljárásokban, mint olvasztás vákuumban,
vékonyrétegek felvitele és kristálynövesztés szabályozott környezeti feltételek mellett. Különféle félvezetőkből
készített vékonyrétegeket vákuumkamrában, külső CO2- vagy rubinlézerekkel állítottak elő; MOS diódákat is
készítettek rétegbevonatolással. A lézersugár bevitele a munkatérbe megfelelő ablakon keresztül történhet. A
lézer alkalmazásának előnye, hogy ez teljesen szennyezésmentes hőforrás, amely nagy teljesítménysűrűségekre
képes. A hagyományos felgőzölögtetési forrásokkal összehasonlítva ez jobban szabályozható és gyorsabb, mint
a reaktív porlasztás, továbbá kiküszöböli azokat a problémákat, amelyek a porlasztási folyamatokban a nagy
energiájú ionok miatt lépnek fel.

5. Orvosi alkalmazások
Alaposan tanulmányozták a lézerek alkalmazását a sebészetben, szemészeti felhasználását – mint érintésmentes,
nagy energiasűrűségű sugarat egyéb fényforrások mellett, és mint új sebészeti eszközt az emberi testen végzett
operációkhoz –, alkalmazását bőrrendellenességek kezelésére és felhasználását a fogászatban. A következő
pontok néhány olyan jellegzetes területet írnak le, ahol a lézereket már elterjedten alkalmazzák, és ismertetnek
néhány lehetséges alkalmazási területet is.

5.1. Sugárirányítás
Sebészeti és néhány szemészeti alkalmazás céljára egészen 6 szabadságfokig terjedő lézerrendszerre van
szükség (x, y, z, döntés, kitérés és csavarás). Különféle módszereket dolgoztak ki a szükséges szabadságfokok
elérésére. Az egyik rendszernél tükröt vagy prizmát alkalmaznak, amely a manipulátor karjaihoz képest állandó
szögben áll. Mindegyik ilyen csatolás egy szabadságfokot ad. Kifejlesztettek olyan hatprizmás, hat
szabadságfokú manipulátort is, amely argonlézerrel együtt használható. Mozgatása úgy történik, hogy a prizmát
vagy a tükröt forgatják az összekötő cső tengelye körül. Kifejlesztettek CO 2-lézerekhez egy hasonló felületi
tükröket használó rendszert is. Ennek egyik változatát endoszkópként lehet alkalmazni a sebészetben.
Hat szabadságfokú kiegyensúlyozott rendszer: a manipulátor karjai minden összeköttetési helyen csuklósan
forgathatóak, ezenkívül a forgócsap tengelyére merőleges tengely körül is forgathatóak. A tükrök mozgása az
összeköttetéseknél úgy van csatolva, hogy a visszavert sugár síkjában a tengely α szögű elmozdulása csupán a
tükör α/2 nagyságú elfordulásának feleljen meg. Ilyen módon hat szabadságfok van biztosítva mindössze három
tükörrel.
A sugár irányítását száloptikával is meg lehet oldani egy korlátozott színképtartományban, amelyet a megfelelő
áteresztő anyagok – elsősorban az üveg – határoznak meg. A száloptikát szennyezni lehet úgy, hogy lézerként
működjön. Ilyen szennyezett lézereket olyan területen lehet használni, ahol kis teljesítményű, könnyen
irányítható sugár kell.

5.2. Lézerek alkalmazása a szemészetben
A nagy teljesítményű hagyományos fényforrásokat nagymértékben alkalmazzák a szemsebészetben. A
különböző hullámhosszokon elérhető nagyobb energiasűrűség és a kisebb fókuszált nyalábméret néhány
alkalmazásban előnyt jelent. A lézerek egyik már elfogadott szemészeti alkalmazása a levált retinák hegesztése
fotokoaguláció révén, rubin- vagy argonionlézerekkel. Még a kis teljesítményű argonlézerek is olyan nagyok és
súlyosak, hogy ez kizárja kézi műszerként való használatukat, ezért sugármanipulátorra van szükség. Ez
kevésbé bonyolult, mint az egyéb sebészeti alkalmazásokhoz használtak, ahol nagyobb távolságú mozgásra van
szükség, hiszen itt, a kezdeti beállítástól eltekintve, a beteg és a lézer állandó helyzetű. A fókuszálás
elősegítésére biztosítva van a szem közvetlen megfigyelésének lehetősége.
A szemlencse fókuszáló izmait érzéstelenítővel fellazítják úgy, hogy a szem természetszerűleg a végtelenre
fókuszál. A szemet a vizsgálathoz egy hagyományos fényforrás világítja meg, ez lehetővé teszi a lencse olyan
beállítását, hogy az oftalmoszkóp kimenete a retina sérült részén fókuszálódjon, a lehető legkisebb sérülést
idézve elő. Rubinlézer esetén csupán 150*10-6 – 500*10-6 s időtartamú és kisebb mint 1 J energiájú impulzusokra
van szükség. A beteg bejáróként, ambulánsan kezelhető. A lézer keltette szemsérülés jelensége – mind a
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gyógyítási céllal keltett, mind pedig a véletlen baleset következtében bekövetkező – már ismert. A kis kimenő
teljesítmény és a rövid impulzusidő miatt a rubin oftalmoszkópot kézi műszerként is el lehet készíteni.
Az argonlézer fénye alkalmasabb a szem érrendszeri betegségeinek gyógyításához, minthogy a rubinlézer fényét
a véredények vagy a hemoglobin nem abszorbeálja olyan hatékonyan. Említést érdemel, hogy az argonlézerrel
nem lép fel az impulzuslézerek által előidézett lökéshullám. Az argonlézert fotokoagulációhoz is alkalmazzák,
előnye az érintett zóna kicsisége (tipikusan 0,15–1,5 mm) és a kisebb lézerenergia-szükséglet, ami kisebb
sérülést okoz az egészséges szövetekben, mint a xenon ívlámpák. A középponti tartományon kívül (400 µmnyire a foveolától), ahol az érintett zóna nagyobb mérete nem kritikus, a rubinlézert részesítik előnyben. A
retinapigment komolyabb leválása esetén is a rubinlézert részesítik előnyben, mivel az abszorpció kisebb a rúd
és a kónusz csatlakozásánál.
Beszámoltak kis teljesítményű hélium-neon lézer felhasználásáról a fovea állapotának meghatározására a hályog
mögött, interferenciacsíkok alkalmazásával. Ilyen módon előrejelzést lehet készíteni a hályog eltávolításának
hatékonyságáról a látás helyreállításában.

5.3. Lézerek alkalmazása a sebészetben és a kórmegállapításban
A lézeres vágat igen gyorsan kautereződik, és gyorsan, tisztán gyógyul. CO2-lézerekkel patkányokon végzett
kísérletek azt mutatják, hogy a felületi hőmérsékletet kb. 100° C-ra lehet korlátozni. Gázsugár nélküli, nem
fókuszált kimenetű CO2-lézereket alkalmaztak 0,12 W/mm2 teljesítménysűrűség mellett, kb. 300 mm2-es
területen, súlyos gyomorvérzés megszüntetésére kutyáknál. A hagyományos diatermiával szemben, amely
szintén kauterizálja a sebet, előnyt jelenthet, hogy CO 2-lézerekkel gyorsabb és mélyebb a vágás, akár
gázsugárral, akár anélkül. Jó eredménnyel alkalmazták a CO2-lézert az agysebészetben is. Hangszálakról
szemölcsöt távolítanak el lézerrel.
Az impulzus rubin- és neodímiumlézerek, valamint a folytonos hélium-neon lézer fényének az állati szövetekkel
való kölcsönhatásaira a legkülönfélébb beható kísérleti vizsgálatokat végezték. Impulzus-rubinlézerekkel rákos
daganatokat semmisítettek meg ott, ahol a hagyományos sebészeti eljárások nem bizonyultak hatékonynak. Az
eredmények nem voltak mindig sikeresek: a rákos szövetek szétszóródása, a lézersugárzás sekély behatolása,
néhány daganat kismértékű és nem egyenletes abszorpciója, valamint az abszorpció kis különbségei miatt az
egészséges szövetekhez képest. Nagy teljesítményű, Q-kapcsolt neodímiumlézerek, valamint egészséges
szövetek és daganatok kölcsönhatását is megvizsgálták, de az eddig kapott eredmények nem túl bíztatóak.
Argon- és CO2-lézerekkel is próbálkoztak. Folytonos CO2-lézerrel lehet, hogy megvalósítható olyan
daganatkiégetési módszer, hogy száraz ágy marad utána. Megfelelő teljesítményű hangolható lézerek
kifejlesztésével, amelyek hullámhossza egy bizonyos tartományban változtatható, esetleg megoldható lesz majd
a szétroncsolandó sejt nagy pontosságú kiválasztása anélkül, hogy a környező sejtek károsodnának.
Rubinlézereket használnak bőrfoltok kezelésére; vörös haemangiomát, tetoválást, májfoltokat és pikkelyes
cellás felhámszövetrákot gyógyítanak. Hangolható lézerekkel ki lehet használni e foltok szelektív abszorpcióját,
és így növelni lehet e módszer hatékonyságát.
Lézereket alkalmaztak az állati test belső felépítésének vizsgálatára is. Ez a vér és a csontszerkezet szelektív
abszorpciójában megnyilvánuló különbségen alapul.

5.4. Lézerek alkalmazása a fogászatban
A Q-kapcsolású és egyszerű impulzus-rubinlézerek, a CO2- és a neodímiumlézer sugárzását alkalmazták és
találták hatékonynak a fogromlás csökkentésére a fogzománc demineralizációs sebességének csökkentése révén.
Ez üvegesítéssel és így a fog külső felületének lezárásával érhető el. A nagy felületi abszorpció 10,6 µm-en
hatékony. Lyukas fogak fúrását is végezték CO2- és rubinlézerek segítségével. Komoly előnyt jelent a zaj és a
mechanikai rezgések kiküszöbölése.

6. Biztonság
A 3.6. lecke a lézeres biztonsági előírásokat, lézervédelmi osztályokat mutatja be. Felhívja a figyelmet a
lehetséges veszélyekre, a lézerhasználat során előforduló sugárterhelés hatásaira, a lézersugár káros hatásaira.

6.1. Biztonsági előírások, veszélyek
104
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A lézerek alkalmazása

3.6.1.1. ábra
A lézerekből származó veszélyeket nehéz általánosítani, minthogy azok a kimenet hullámhosszától,
intenzitásától és időtartamától vagy a megvilágítási idő hosszúságától függenek. Meg lehet határozni azonban az
üzemeltetési eljárásokat és óvintézkedéseket a kapható lézerek különböző kimeneti tartományaira.
A lézerek sugárzása nem ionizáló, és jellegét tekintve lényegében optikai, viszonylag sekély behatolással,
eltérően a mikrohullámú vagy nukleáris sugárzástól. A lézerek balesetveszélyesek lehetnek, de ezt rendszerint
néhány egyszerű óvintézkedéssel meg lehet előzni. Leginkább a szemet veszélyeztetik, bár nagy teljesítmények
esetén a testfelületen is okozhatnak égési sebeket.
A rendszerint szükséges nagyfeszültségű tápegység, a mérgező füsttermék, a hűtő- és vákuumberendezések
hibái ugyancsak veszélyeket jelenthetnek, ezek a veszélyek azonban sokkal jobban ismertek, ezért velük itt nem
foglalkozunk.

3.6.1.2. ábra
A szem fő részeit a fenti ábra mutatja be. A beeső sugarat először a szaruhártya fókuszálja, a finom
fókuszbeállítást pedig a lencse végzi. A szivárványhártya változtatható fényrekeszként működik, és nyílása a
ráeső fény intenzitásától függően változik. A beeső fény a retina felületére fókuszálódik, mely egy pigmentált
réteget (az epitéliumot) és az érhártyát foglalja magában.
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A szem áteresztési karakterisztikáját már behatóan tanulmányozták. Mintegy 1,3 µs alatt ennek a területnek az
áteresztőképessége megközelítőleg olyan, mint a 22 mm vastagságú tiszta vízrétegé. A látható tartományban a
beeső sugárzás egy része elnyelődik, szóródik vagy visszaverődik, és a maradék jut el a retinára. A százalékos
visszaverő képesség viszonylag kicsi, kivéve az 1,1 µm körüli tartományt, ahol a beeső sugárzásnak mintegy 50
százaléka visszaverődik.
A látható tartományban a szaruhártya képes a fény fókuszálására a retinán. A pupillanyílás által szabályozott,
maximálisan 7 mm-ig terjedő átmérőjű beeső fénynyaláb a szaruhártyán kb. 10 µm átmérőjű, diffrakció
korlátozta foltnagyságra fókuszálható, ami kb. 5*10 5-szeres energiasűrűség-növekedésnek felel meg a retinán, a
szaruhártyára eső energiasűrűséghez viszonyítva. Ennek megfelelően a szaruhártyán a 0,05 mW/mm2
teljesítménysűrűségű beeső sugárnyaláb a retinán 25 W/mm2-re növekszik. A látható tartományon kívül a közeli
infravörös fény – bár láthatatlan – öntudatlanul is átbocsátódhat a szaruhártyán, és fókuszálódhat.
A szaruhártya a kb. 0,2 µm alatti és kb. 0,9 µm fölötti hullámhosszúságú fényt fokozott mértékben abszorbeálja,
kb. 1,5 µm fölötti hullámhosszokon pedig a szaruhártya abszorpciója majdnem teljes.

3.6.1.3. ábra

6.2. A sugárterhelés hatásai
A nagy teljesítményű vagy a kis teljesítményű, de hosszú ideig tartó sugárterhelés hatása a 0,4 µm -tól 1,4 µmig terjedő tartományban, ahol a szem elülső része átlátszó, a retinaszövetet károsíthatja elsősorban úgy, hogy
sérülést idéz elő a pigmens epitéliumban, ami maradandó vaksághoz vezethet. Ezenkívül károsodást okozhat
még az abszorpció a szaruhártyán és a környező területeken is. Károsodhat a retinát körülvevő perifériális
terület is, amely inkább az általános tájékozódást szolgálja, nem pedig a közvetlen megfigyelést, de ez elkerüli a
figyelmet, amíg szisztematikus szemvizsgálatot nem végeznek.
A retina jelentős mértékű károsodását a szenvedő fél azonnal észreveszi, először mint fehér foltot, amely több
nap elteltével fekete folttá válik. A folt aztán esetleg eltűnik a tudatból, de visszamarad mint vakfolt, és
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észrevehetővé válik, ha sík fehér felületre néz a beteg. A retina sérüléseit vagy egyéb károsodásait úgy lehet
megfigyelni, hogy a szem pupilláját kitágítják és nagyítóval vizsgálják. Könnyen készíthető róla
fényképfelvétel. A retina igen kis teljesítményen bekövetkező sérüléseinek gyógyítására még van lehetőség, de
az ismételt sugárterhelés biztosan maradandó károsodást okoz.
Mind a rövidebb, mind a hosszabb hullámhosszú sugárzás, amelyet elnyel a szaruhártya, ill. a kristályos lencse,
kis teljesítményeken is hályogot idézhet elő, még akkor is, ha az intenzitás olyan alacsony, hogy semmilyen
érzetet nem okoz. A hályogok vagy mikroszkopikus sérülések kialakulását a szemorvos réslámpás
mikroszkóppal állapítja meg. Fényképet nehezebb készíteni, mivel a szaruhártya a látható sugárzásra átlátszó.
A mintegy 0,32 µm alatti ibolyántúli hullámhosszak szemgyulladást okoznak. A nagynyomású, kvarcburás
kisülési lámpák, valamint néhány lézer ebbe a tartományba eső ibolyántúli fényt sugároznak ki. Ez a sugárzás
láthatatlan, és hatása gyakran csak később jelentkezik. Ugyanolyan érzést okoz, mintha a szembe homok jutott
volna. Amiatt keletkezik, hogy a szaruhártya felülete felhorzsolódik, és szabaddá teszi az idegszövetet. A
gyenge, közvetve visszaverődő fény némi kellemetlenséget okoz, ami nem sokban tér el az ibolyántúli fénynek
kitett hegesztők kötőhártya-gyulladásától. A szaruhártya sejtjei rendszerint folyamatosan pótlódnak, de kisebb
sérüléseket a visszavert sugárzás is okozhat, jóllehet ezeket a sérüléseket többnyire csak mikroszkóp alatt lehet
észrevenni. A sérülés nincs észrevehető hatással a látásra. Az intenzív sugárzás még okozhatja a csarnokvíz
gyors kiterjedését, ily módon a szaruhártya maradandó sérülését idézheti elő.

6.3. A lézersugár káros hatásai
A sebészeti alkalmazásoknál a lézerteljesítmény csak a műtét végrehajtásához szükséges szintre korlátozódik.
Nagyobb teljesítményeken a sérülés komoly lehet, igen nagy teljesítményeken pedig – mint amelyek pl. ma már
a CO2-lézerekkel elérhetők – a sérülés igen káros vagy akár végzetes is lehet.
A sérülés és annak mértéke ismét a hullámhossztól függ, mert ez befolyásoIja a behatolás mélységét. Az emberi
nyak szövetének spektrális áteresztése a közeli infravörösben kb. 1 µm-ig növekszik, azonban a hullámhossz
további növekedésével csökken, a víz abszorpciójának növekedése miatt. Ha a felület reflexióját is számításba
veszik, akkor 1 µm-en kb. 18% az áteresztőképesség, így e hullámhossz körül viszonylag mély égési sebek
keletkezhetnek. A középső infravörös és az ultraibolya tartományban az abszorpció nagy, itt az égési sérülések
inkább a felületre korlátozódnak. Még a közvetett sugárzás is káros hatásokat idézhet elő nagy teljesítményeken.
A lézer okozta sekély égési sebek normál kezelés mellett nyom nélkül, gyorsan gyógyulnak, annak ellenére,
hogy bizonyos mértékű szenesedés előfordul.
A lézersugár fókuszálásának hatására erősen megnövekszik a teljesítménysűrűség a fókuszban, de ezután a
sugár divergál, és a lencse gyújtótávolságánál nagyobb távolságokban az intenzitássűrűség már kisebb lesz a
lézer kimenő ablakánál fennálló intenzitássűrűségnél, és a teljesítménysűrűség a fókusztól mért távolság
négyzetével csökken. Járulékos veszélyt jelent még gázsugaras vágórendszereknél a nyaláb fokozott vágási
hatékonysága, ami mélyebb vágatot eredményez, mint amelyet a nyaláb magában okozna.
A küszöbértékek specifikációja a lézerek biztonságos megfigyelésére, meg nem határozott környezetben,
természeténél fogva nehéz. A biztonságos maximális sugárterhelési szintekre különféle ajánlások vannak,
amelyek széles tartományban változnak. Ezek közül sokat összegeztek, a károsodási küszöbszintekkel együtt,
számos forrást alapul véve.
A nagymértékű eltérések oka a hullámhossz, az impulzusintenzitás és az időtartam változó hatása, valamint az a
nehézség, hogy az állatok és halott emberek szemén végzett kísérleteket az élő emberi szemre vonatkoztassák. A
minimális károsodási szint pontos meghatározása azért is nehéz, mert nem ismeretesek a halmozódó
sugárterhelés hatásai. A küszöbérték és az elfogadott biztonsági szint közti különbség a különböző intézmények
által elfogadott álláspontok szerint is változik; így pl. a fegyveres erőknél egyetlen impulzus által okozott
sugárterhelési veszély a küszöbérték közelében még elfogadható, míg a laboratóriumban ismételt sugárterhelés
ugyanezen a szinten már nem.
Az impulzuslézerek hatása az impulzus intenzitásától és időtartamától függ. Ugyanazon energiakimenet esetén a
Q-kapcsolású vagy módusszinkronizált lézerek által okozott veszély általában nagyobb, mint az egyszerű
impulzuskimenetnél.
Behatóan vizsgálták az állati és az emberi szem sérüléseit rubin- és neodímiumlézerek hatására, az
impulzusenergia és időtartam függvényében, és az eredményeket – nagyszámú forrás alapul vételével –
összegezték is. Összefoglalóan megadják a folyamatos üzemű hélium-neon, argonion- és CO2-lézerek okozta
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sérüléseket, a teljesítmény és a sugárterhelés időtartamának függvényeként. Az igen sok eredményen alapuló
biztonsági küszöbszintek egy-két nagyságrend biztonsági tűrést hagynak a közvetlen sugárterhelés vagy tükröző
reflexió esetére.
A gyakorlatban bármilyen lézer közelében a sugárba vagy ennek tükröződő fényébe való közvetlen betekintés
minden valószínűség szerint meghaladja a biztonsági küszöböt, és veszélyesnek kell tekinteni, hacsak az
ellenkezője ki nem mutatható. A küszöbértékek fontos csökkentését hagyta jóvá a BS 4803, a folytonos üzemű
lézereknek, különösen pedig azoknak a hélium-neon lézereknek, amelyeknek a kimenete a látható tartományban
van; a pupillánál 1,25 W/m2 alkalom- és véletlenszerű sugárterhelést enged meg. A sugárterhelési szint e
csökkentése a szem azon ösztönszerű mozgásán alapszik, ami akkor következik be, ha éles fény éri. Ilyen
véletlenszerű sugárterhelés akkor fordulhat elő, ha pl. hélium-neon lézert alkalmaznak iránybeállításra vagy
földmérésre. (Az 1 mW teljesítményű, 1,25 W/m2 teljesítménysűrűségű hélium-neon lézer nyalábátmérője 32
mm, amit kollimátorral könnyen el lehet érni, és ami sok alkalmazási célnak megfelel.)
Kb. 0,4 µm alatt és kb. 1,4 µm felett a szaruhártya sérülése a fő veszély. Minthogy fókuszálás a retinán nem
következik be, a küszöbszintek lényegesen lazíthatók, azonban csak kevés hozzáférhető adat van a látható
tartományon kívüli küszöbértékekről. A látható fény tartományán kívül, kb. 0,4 µm alatt a BS 4803 által ajánlott
biztonságos sugárterhelési szintnek nem szabad egy napra a 130 J/m2, vagy egy percre a 2,16 W/m2 értéket
meghaladnia, vagy ennek megfelelő nagyobb sűrűséget rövidebb időtartamra. Az infravörös hullámhosszokon
kb. 1,4 µm fölött az egyetlen impulzusból származó maximális megvilágítási energiasűrűség 1 kJ/m 2,
folyamatos sugárterhelés esetén pedig az átlagos szint legfeljebb 500 W/m2 lehet.
A maximális sugárterhelési szintek a bőrön, a szemet kivéve, minden lézer esetére azonosak: 1 kJ/m2 egyetlen
impulzusnál és 1 kW/m2 folyamatos megvilágításnál.
Ahol fennáll annak a veszélye, hogy a lézerek kimenetéből származó sugárterhelés a küszöbértékek felett van,
ott optikai szemvédőt kell viselni. A véletlenszerű sugárterhelés valószínűségét mindenhol, ahol csak lehet, a
minimumra kell csökkenteni a lézernyaláb bezárásával és a dolgozók biztos területre való korlátozásával. A
szem védelmét, jóllehet kívánatos óvintézkedésnek számít, csupán a védekezés utolsó lehetőségének szabad
tekinteni. Az optikai védelem hatástalannak tekintendő nagy teljesítményű folytonos vagy impulzuslézerek
okozta közvetlen sugárterheléssel szemben, és csupán a szórt vagy visszavert sugárzás elleni védelemként
alkalmazható.
A lézersugár okozta közvetett sugárterhelés ellen hatékonyan lehet védekezni a szemvédőbe vagy szemüvegbe
szerelt megfelelő szűrőkkel. A szemvédők eleve biztonságosabbak, minthogy a szem minden oldalról védve
van, de gyakran kényelmetlenek, ha hosszú ideig kell viselni őket, ezért folyamatos hordásra alkalmatlanok.
Szemüvegek használata megfelelő oldaldarabokkal az oldalról esetleg behatoló szórt sugárzás kiküszöbölésére
rendszerint sokkal kényelmesebb és könnyebben elfogadható.
A különböző lézerek elleni optikai védelem céljára különféle különleges szűrők kaphatók. Hosszú
hullámhosszokon az infravörösben mintegy 5 µm fölött és a 0,2 µm alatti hullámhosszokon az üveg és a perspex
csillapítása olyan nagy, hogy ezeket szórt sugárzás elleni védelemként lehet alkalmazni. Edzett üveg vagy
rétegezett műanyag-üveg lemez kívánatos, hogy a minimumra csökkenjen a sérülés lehetősége, ha az üveg
hirtelen eltörik mechanikai hatás vagy a nagy intenzitású közvetlen sugárterhelés következtében.
A védelem céljára a látható tartományban a legmegfelelőbb a keskeny sávú kivágószűrő, amelynek a megfelelő
hullámhosszon nagy a visszaverő képessége, egyébként pedig a teljes láthatóságnak csupán kismértékű
csökkenését okozza. Keskeny sávú áteresztő szűrőket alkalmaznak ugyanakkor a kis teljesítményű hélium-neon
lézereknél azért, hogy a lézernyaláb által megvilágított helyet a környezeti szórt fény hatását kiszűrve jobban
lássák. Ezek azonban semmilyen optikai védelmet nem adnak.
Ahol egynél több lézertípust használnak és különböző szűrőkkel ellátott szemüvegekre van szükség, ott
lényeges, hogy a szemüvegeket egyértelműen azonosítani lehessen.

6.4. Szabványok, lézervédelmi osztályok
Az európai uniós EN 60825-1 szabványnak megfelelően a lézereket veszélyességük szerint osztályokba
soroljuk:
1-es osztály
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• a legkevésbé veszélyes lézerosztály
• működésük során nem jelentenek veszélyt
• pl. CD-lejátszó vagy burkolt 4-es osztályú lézerberendezés
1M osztály
• csak optikai eszközön keresztül nézve jelent veszélyt a szemre és a bőrre
• pl. távcső, nagyító, mert felerősíti, szórja a lézerből kilépő sugarat
2-es osztály
• alacsony teljesítményű lézerberendezések
• a szem automatikusan védekezik: pislogási reflex
• kivételek: direkt sugárzás, visszaverődő sugárzás gyógyszerhatás alatt
2M osztály
• a szem automatikusan védekezik: pislogási reflex
• optikai eszközön keresztül nézve veszélyt jelent a szemre és a bőrre
• pl. távcső, nagyító, mert felerősíti, szórja a lézerből kilépő sugarat
3R osztály
• veszélyes szabad szemmel a lézersugárba nézni
• védőszemüveg viselése ajánlott
• pl. célzó, szintező lézerek
3B osztály
• az emberi szem számára szintén veszélyes
• tilos közvetlen vagy visszaverődő lézersugárba nézni
• kötelező a lézervédelmi szemüveg használata!
4-es osztály
• a legnagyobb teljesítményű, legveszélyesebb lézerberendezések
• a közvetlen és a szórt sugarak is különösen veszélyesek
• a bőr felületén égési sérüléseket okozhatnak
• a közelükben lévő gyúlékony anyagok lángra kaphatnak
• kötelező a védőszemüveg és lehetőség szerint burkolat alkalmazása!
A biztonsági eszközök közé tartoznak a következők:
• kulcsos kapcsoló
• vész-stop kapcsoló
• figyelmeztető lámpák és hangjelzések
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• a záródó ajtókra biztonsági körkapcsolók
• a csatlakozó elektronikai egységekre záróburkolatok

3.6.4.1. ábra
Az EN 207 európai szabvány a lézervédelmi szemüvegekkel foglalkozik.
Négy kategóriát állít fel a sugárforrás függvényében:
• D: folyamatos üzemű
• I: impulzusüzemű (1 µs – 250 ms)
• R: impulzusüzemű (1 ns – 1 ms)
• M: femtoszekundumos (< 1 ns)
Minden kategórián belül a betű után meg kell adni a hullámhossztartományt (a szabvány három tartományt állít
fel, pl. 750–1200 nm), majd az „L” számot (L5, L6, L4 stb.), mely az energiasűrűséget jelöli. A szemüvegek
ilyen jelölésekkel vannak ellátva, pl. M 750–1200 L4.
Az EN 208 európai szabvány szintén a lézervédelmi szemüvegekkel foglalkozik, de csak a látható tartományba
eső lézerek esetén:

3.6.4.2. ábra
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Így a szemüvegeket a következőképp jelölik: 532 0,1 W 2x10 -5 J R2
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C. függelék - Fogalomtár a modulhoz
Lézeres litográfia
A megmunkálandó céltárgy felszínén egy maszkot hoznak létre, ami lehetővé teszi a maszk által nem takart
felszín megmunkálását úgy, hogy a fedett részek semmilyen változást nem szenvednek. A maszk anyagát (ami
leggyakrabban fém vagy más maratási módszernek ellenálló anyag) a céltárgyat megmunkáló eljárás
változatlanul hagyja vagy jóval lassabban marja, mint a céltárgyat.
Fókuszmélység
A lézersugár fókuszpontja egy szűkület, ahol a lézersugár áthalad, majd újra széttart. A szűkület hossza, amit
fókuszmélységnek nevezünk, függ a lézersugár és a lencse optikai tulajdonságaitól. A fókuszmélység ott fontos,
ahol például párhuzamos oldalú vágatokra vagy lyukakra van szükség: ez befolyásolja a munkadarab tűrését és
beállítását a fókuszban.
Az európai uniós EN 60825-1 szabványnak megfelelő 1-es osztály
• a legkevésbé veszélyes lézerosztály
• működésük során nem jelentenek veszélyt
• pl. CD-lejátszó vagy burkolt 4-es osztályú lézerberendezés
Az európai uniós EN 60825-1 szabványnak megfelelő 1M osztály
• csak optikai eszközön keresztül nézve jelent veszélyt a szemre és a bőrre
• pl. távcső, nagyító, mert felerősíti, szórja a lézerből kilépő sugarat
Az európai uniós EN 60825-1 szabványnak megfelelő 2-es osztály
• alacsony teljesítményű lézerberendezések
• a szem automatikusan védekezik: pislogási reflex
• kivételek: direkt sugárzás, visszaverődő sugárzás gyógyszerhatás alatt
Az európai uniós EN 60825-1 szabványnak megfelelő 2M osztály
• a szem automatikusan védekezik: pislogási reflex
• optikai eszközön keresztül nézve veszélyt jelent a szemre és a bőrre
• pl. távcső, nagyító, mert felerősíti, szórja a lézerből kilépő sugarat
Az európai uniós EN 60825-1 szabványnak megfelelő 3R osztály
• veszélyes szabad szemmel a lézersugárba nézni
• védőszemüveg viselése ajánlott
• pl. célzó, szintező lézerek
Az európai uniós EN 60825-1 szabványnak megfelelő 3B osztály
• az emberi szem számára szintén veszélyes
• tilos közvetlen vagy visszaverődő lézersugárba nézni
• kötelező a lézervédelmi szemüveg használata!
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Az európai uniós EN 60825-1 szabványnak megfelelő 4-es osztály
• a legnagyobb teljesítményű, legveszélyesebb lézerberendezések
• a közvetlen és a szórt sugarak is különösen veszélyesek
• a bőr felületén égési sérüléseket okozhatnak
• a közelükben lévő gyúlékony anyagok lángra kaphatnak
• kötelező a védőszemüveg és lehetőség szerint burkolat alkalmazása!
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Javasolt szakirodalom a modulhoz
AILU, United Kingdom. http://www.ailu.org.uk .
ARGELAS, Austria. http://www.argelas.org .
IREPA, France. http://www.irepa-laser.com .
LASER FOCUS WORLD. http://www.optoiq.com/index.html .
LASERNET, Germany. http://www.lasernet-europe.de .
NORLAS, Norway. http://www.norlas.com .
OptecNet Deutschland, Germany. http://www.optecnet.de .
ROFIN, Germany. http://www.rofin.com .
VELI, Belgium. http://www.veli.net .
WLT, Germany. http://www.wlt.de .
CLP /CLFA, France. http://www.laserap-clp.com .
ELAN, United Kingdom. http://www.ailu.org.uk/elan .
ELI, Germany. http://www.eli-online.org .
VDI/VDE, Germany. http://www.vdivde-it.de .
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4. fejezet - Önellenőrző feladatok
1. Önellenőrző feladatok
Feladatok
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