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ELİSZÓ
Ez az elektronikus jegyzet Magyarországon hiánypótló. Egy olyan területet kíván bemutatni,
amely a nap 24 órájában fokozatosan fejlıdik. A lézertechnika, megjelenése óta a fejlesztés
fókuszpontjában van. Egyre több alkalmazás lát napvilágot. A régi berendezéseket is
fokozatosan fejlesztik. Ezért ez a jegyzet kettıs célt tőzött ki maga elé. Az elsı fejezetben az
elméleti alapok kerüljenek bemutatásra, amely kevéssé változik, bár új megoldások e területen
is vannak. A második és a harmadik részben két mőszaki alkalmazáscsoportot kívánunk
bemutatni. Ez egyik az agyagtechnológiákhoz, anyagmegmunkáláshoz kapcsolódó megoldások.
A másik a méréstechnikában való elterjedésre mutat be két eltérı tématerületet.
A könyv a mérnökképzés számára készült és feltételezi az alapvetı fizikai ismereteket, arra épít.
Megkíván továbbá némi technológiai és méréstechnikai ismeretet is. Ebbıl következıen a
könyv a BSc. képzés felsıbb évfolyamain, illetve az MS Képzés keretében kaphat jelentıs
szerepet. A BSc. képzésben számos gyakorlati felhasználását emelhetjük ki. Az MSc.
képzésben a lézertechnológiának a kutatás-fejlesztésben játszott jelentıs szerepe az, ami
segítheti a projektrendszerő képzést.
Kívánunk az olvasónak sok türelmet és kitartást a tanulmányozás során és azt, hogy a ráfordított
idı térüljön meg sokszorosan szakmai munkájuk során.
A szerzık szívesen veszik az észrevételeket, javítsuk együtt az itt közreadott tananyagot.

Miskolc- Egyetemváros, 2011. április.

Szerzık
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1. A lézerek mőködésének fizikai alapjai
1.1.A HULLÁMOPTIKA ÁTTEKINTÉSE.
1.1.1. Elektromágneses hullámok
Az

elektromágneses

hullámok

viselkedését

a

Maxwell-

egyenletekbıl

levezethetı

hullámegyenletek írják le:


∂2E
∇ E = µ0 ⋅ ε ⋅ 2
∂t


∂2B
2
∇ B = µ0 ⋅ ε ⋅ 2
∂t
2

A hullámegyenletek ebben a formában homogén, izotróp szigetelıkben érvényesek, azokban is
csak akkor, ha nem rendelkeznek elektromos töltéssel és nem ferromágneses anyagok.
A hullámegyenleteknek számtalan megoldása létezik, amelyek közül a legegyszerőbb a
monokromatikus síkhullámokat írja le:
 
E = E0 ⋅ cos ϕ
 
ω
 n⋅r 
ϕ = ω t −
 = ωt − (u x x + u y y + u z z )
v 
v


,


ahol E az elektromos térerısség, ω a hullám körfrekvenciája, ϕ pedig a fázisa, v pedig a fázis

sebessége. (A B mágneses indukcióvektorra is hasonló megoldás írható fel.)

A fenti elektromágneses hullám tehát monokromatikus, mely egyetlen frekvenciakomponenst
tartalmaz, és síkhullám, mert a fázisfelületei síkok. (Fázisfelület: azon pontok mértani helye,
ahol a fázisok megegyeznek.)

Tekintsünk a továbbiakban egy x irányba haladó hullámot ( n = (1, 0, 0) . Ekkor a hullám fázisa
x
 x
átírható több alakba is: ϕ = ω  t −  = (ωt − kx) = 2π ( ft − ) ,
λ
 v
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ahol f a hullám frekvenciája ( ω = 2π f ), λ a hullámhossza, k pedig a hullámszám ( k =
fenti átírásokban megjelenik a hullámtan alapösszefüggése is v = f λ (=

A megoldás visszahelyettesítése a hullámegyenletbe a

ω
k

2π

λ

). A

).

1
= εµ0 összefüggésre vezet. Tehát a
λ f2
2

hullám v terjedési sebessége a közeg permittivitásával és abszolút permeabilitásával kifejezhetı:

v=

1

εµ0

. A vákuumbeli terjedési sebesség (azaz a vákuumbeli fénysebesség) c =

univerzális

állandó,

amely

jól

ismert

univerzális

1

ε 0 µ0

egy

állandókból

1
C2
Vs
) kiszámítható. A számítás eredménye (amit a
(ε0 ≈
, µ0 = 4π ⋅10−7
9
2
4π ⋅ 9 ⋅10 Nm
Am
kísérletek is megerısítenek) a jól ismert c ≈ 3 ⋅108 m / s érték.
A fény sebessége más anyagban, ahol ε = ε 0 ⋅ ε ' :
v = c⋅

1

ε'

=

c
,
n

ahol n = ε ' az abszolút törésmutató. Megjegyezzük, hogy nagy frekvenciákon a relatív
permittivitás kisebb, mint a sztatikus esetben. Ezen túlmenıen pedig a relatív permittivitás, és
így a fázissebesség és a törésmutató is, az optikai frekvenciákon is függ a frekvenciától. Ezt a
jelenséget diszperziónak (színszórásnak) nevezzük. Normális diszperzió esetén a nagyobb
frekvenciájú fény jobban megtörik, pl. egy prizma a lila fényt töri meg a legjobban és a vöröset
a legkevésbé. Az anomális diszperziónál ennek a fordítottja igaz, vagyis a törésmutató a
hullámhossz növekedésével nı.

1.1.2. Az elektromágneses hullámok további tulajdonságai
x
1
A fázis ϕ = 2π ( ft − ) alakjából jól látható, hogy adott helyen ∆t = (= T ) idı elteltével, ill.
λ
f
adott pillanatban ∆x = λ távolságra a ϕ fázis 2π-vel változik. Mivel azonban a szinusz és
koszinusz függvények periódusa 2π, ez végeredményben a kezdeti fázishoz történı visszatérést
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jelent. Azaz a hullám idıbeli periódusa a T periódusidı, a térbeli periódusa pedig a λ
hullámhossz.
Ha az elektromágneses hullám egyik közegbıl egy másik közegbe érkezik, akkor a frekvenciája
nem változik: f 2 = f1 . Tekintve, hogy a hullám sebessége (a törésmutatóval fordított arányban)
változik v1 =

λ1 =

c
n1

; v2 =

c
, az f ⋅ λ = v reláció miatt változnia kell a hullámhossznak:
n2

λ0
λ
, illetve λ2 = 0 . Tehát a közegben a fény hullámhossza az abszolút törésmutató
n1
n2

arányában kisebb, mint a vákuumban.

Az elektromágneses hullámok transzverzálisak.
A transzverzalitás azt jelenti, hogy a hullámban terjedı vektormennyiség merıleges a terjedés
irányára. Az elektromágneses hullámok esetében ezek a vektormennyiségek az elektromos és a
mágneses térerısség-vektorok. Ezek a vektorok ráadásul egymásra is merılegesek, ami többet
jelent, mint a transzverzalitást. Tehát végeredményben az elektromágneses sugárzásban az
elektromos és a mágneses térerısség-vektorok egymásra is és a terjedés irányára is
merılegesek:
 
 
 
E ⋅n = 0 ; B⋅n = 0 ; E ⋅B = 0
A három vektor kapcsolata a következıképpen is felírható:

 n × E
B=
v
Ezeknek az összefüggéseknek az igazságáról úgy gyızıdhetünk meg, ha a síkhullám megoldást
  
visszahelyettesítjük a Maxwell egyenletekbe. Az utóbbi egyenlet szerint tehát a n , E , B

 E
vektorok jobbsodrású rendszert alkotnak, és a nagyságokra érvényes a B =
összefüggés.
v
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1.1.2. ábra: A térerısségek helyfüggése az elektromágneses hullámban

A 360 nm és 770 nm (kerekítve 400 és 800 nm) közötti hullámhosszú elektromágneses sugárzás
az emberi szem számára is látható, emiatt látható fénynek nevezik. Az összes elektromágneses
sugárzás elrendezhetı frekvencia, ill. hullámhossz szerint, ekkor kapjuk az elektromágneses

spektrumot.
1.1.1. táblázat: Az elektromágneses (EM) spektrum.
A frekvenciatartomány neve

λ(m)

f(Hz)

Váltakozó áram

0

–

104

–

3 ·104

Rádióhullámok

104

–

1011

8 ·104

–

3 ·10-3

Infravörös sugárzás

1011

–

1014

3 ·10-3

–

3 ·10-6

Látható fény

3,9 ·1014

–

8,4 ·1014

7,7 ·10-7

–

3,6 ·10-7

Ultraibolya sugárzás

1015

–

1017

3 ·10-7

–

3 ·10-9

Röntgensugárzás

1017

–

1020

3 ·10-9

–

3 ·10-12

γ-sugárzás

1020

–

3 ·10-12

Polarizáció



Általános esetben az E vektor (és így a rá merıleges B vektor is) forog az n vektor körül,
miközben a vetületei leírhatók a fenti módon. Ilyenkor a térerısség-vektor végpontjának a
terjedési irányra merıleges vetülete egy ellipszist ír le. Ezt a fényt szokás elliptikusan
polárosnak nevezni. Ez az általános eset, a természetes fény polarizációja általában ilyen. Ennek
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egy speciális esete a cirkulárisan poláros fény, ekkor a térerısség-vektor végpontjának vetülete
egy kört ír le.
Az ellipszis másik elfajulása az egyenes. Ilyenkor a térerısség-vektor végpontjának vetülete egy
egyenes mentén mozog (a rezgés síkja állandó). Az ilyen fényt lineárisan polárosnak (vagy
síkban polárosnak) nevezzük. Az elliptikusan poláros fényt felfoghatjuk két egymásra
merıleges

polarizációjú,

egymáshoz

képest

eltolt

fázisú

lineárisan

poláros

fény

szuperpozíciójának is.
Amikor egyszerően poláros fényrıl beszélünk, akkor legtöbbször lineárisan poláros fényre
gondolunk. A lézerek többsége poláros fényt bocsájt ki, a többi fényforrás fénye pedig
különbözı módszerekkel (szórás, visszaverıdés, stb.) polárossá tehetı.

Az elektromágneses mezı energiasőrősége (wem) az elektromos (we) és a mágneses(wm)
energiasőrőségek összege:
1  ε 2
DE = E
2
2
1 
1 2
wm = HB =
B
2
2µ0

we =

Elektromágneses hullámokban az elektromos és a mágneses energiasőrőség megegyezik.

we =

1  ε 2 ε 2 2 ε 1 2
1 2
DE = E = v B = ⋅
B =
B = wm .
2
2
2
2 εµ0
2 µ0

elektromágneses

mezı

energiasőrősége

az

Tehát

elektromos

a

hullámokban

energiasőrőség

az

kétszerese:

wem = we + wm = 2 we


A Poynting-vektor ( S ) az elektromos energia-áramsőrőség vektora. Abszolút értéke
megmutatja, hogy egységnyi felületen mennyi elektromágneses teljesítmény halad át.

  
S = E×H


 
 1 
 1 E
2 1
S= S = E⋅H = E⋅ ⋅B = E⋅ ⋅
= E ⋅ ⋅ µ0ε =
µ0
µ0 v
µ0
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2
ε 2
⋅ E = ε ⋅ v ⋅ E = v ⋅ wem
µ0

A Poyting-vektor idıátlaga a mőszerrel is mérhetı intenzitás (I): I = S . (A Poyting-vektor
nagysága sin 2 ωt szerint változik, ami a fény esetén mőszerekkel követhetetlen gyorsaságú
váltakozást jelent.) Mivel sin 2 ωt =
Mértékegysége: [ S ] = [ I ] =

2 1
1 ε 2
1
, ezért E = E0 2 , vagyis I =
E0
2
2
2 µ0

W
J
=
2
m
s ⋅ m2

1.1.3. Interferencia
Két hullám találkozásánál interferenciáról akkor beszélünk, ha az eredı intenzitás nem egyenlı
a két hullám intenzitásának összegével.

I = I1 + I 2 + I12 , ahol I12 ≠ 0
A hullámok találkozásakor az elektromos térerısségek összeadódnak az elektromos mezı
additív volta miatt.



E1 = E01 ⋅ cos ϕ1


E2 = E02 ⋅ cos ϕ2
I=



ε 2
⋅ E = E1 + E2
µ0

(

2

)

=

 
ε
ε
ε
⋅ E12 +
⋅ E2 2 +
⋅ 2 ⋅ E1 E2
µ0
µ0
µ0

 
 

I1

I2

I12

Interferencia akkor fordul elı, ha az I12 interferencia tag értéke nem zérus, azaz ha az eredı
intenzitás eltér a találkozó két hullám intenzitásának az összegétıl.

I12 =

 
ε
⋅ 2 ⋅ E01 ⋅ E02 ⋅ cos ϕ1 ⋅ cos ϕ 2
µ0

A fenti egyenleten alkalmazva a trigonometrikus addíciós tételeket a következı alakot kapjuk:

I12 =

ε  
⋅ E01 ⋅ E02 ⋅ cos (ϕ1 + ϕ2 ) + cos (ϕ1 − ϕ2 ) ⋅
µ0

(

)

ϕ1 = ω1t − k1 x1 + ϕ01 ; ϕ2 = ω2t − k2 x2 + ϕ02
I12 =

ε   
⋅ E01 E02 ⋅  cos ((ω1 + ω2 ) t − k1 x1 + k2 x2 + ϕ01 + ϕ02 ) + cos ((ω1 − ω2 ) t − k1 x1 + k2 x2 + ϕ01 − ϕ02 )


µ0
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A jobb oldali tagból azonban ω1 = ω2 esetén eltőnik az idıfüggés, a koszinusz függvény
argumentuma

I12 =

(legalábbis

explicit

módon)

nem

tartalmazza

idıt.

az

Ekkor

ε  
⋅ E01 ⋅ E02 ⋅ cos δ , ahol a fáziskülönbség: δ = k2 x2 − k1 x1 + ϕ01 − ϕ02 . Tehát ha a két
µ0

hullám frekvenciája megegyezik, akkor (és csak akkor) lehetséges az interferencia. Hogy
valójában lesz-e, az még további feltételek függvénye. Elég nyilvánvaló például, hogy I12 akkor
 
is nulla lesz, ha E01 ⋅ E02 = 0 , azaz a két hullám térerısség-vektora merıleges egymásra.
Egymásra merılegesen poláros hullámok tehát semmiképpen sem interferálhatnak. Az
 
interferencia feltétele tehát az ω1 = ω2 mellett az E01 ⋅ E02 ≠ 0 is. Végtelen hosszú
hullámvonulatokra

más

interferencia

feltétel

nincs

is.

Azonban

a

fény

véges

hullámvonulatokból áll, amelyek kezdıfázisai véletlenszerően változnak. Az interferenciához
azt is biztosítani kell, hogy a találkozó két hullámot alkotó hullámvonulatok kezdıfáziskülönbségei idıben állandók legyenek ( ϕ01 − ϕ02 = állandó ). Ha a két hullám két független
fényforrásból érkezik, akkor ez a feltétel nem teljesül. A gyakorlatban ez csak úgy teljesíthetı,
hogy az interferáló két hullámot egy hullám kettébontásával nyerjük. Meghiúsíthatja az
interferenciát az is, ha a kettébontott, immár két különbözı úton haladó fényhullám
útkülönbsége nagyobb a hullámvonulatok hosszánál. Ekkor a kettéosztott hullámvonulatok
nyilvánvalóan nem találkozhatnak újra. Azt a legnagyobb optikai útkülönbséget ( ∆s ), amelynél
még lehet interferencia, koherenciahossznak ( σ k ) nevezzük: ∆s = n2l2 − n1l1 < σ k (Az optikai
úthossz a törésmutató és a megtett geometriai út szorzata.) Természetes fényre a
koherenciahossz általában mm nagyságrendő.

Az interferencia feltételeinek (koherencia feltételek) összefoglalása:
1) ω1 = ω2 , azaz a két hullám frekvenciája azonos,

 
2) E01 ⋅ E02 ≠ 0 , azaz a két hullám térerısség-vektora nem merıleges egymásra,
3) ϕ01 − ϕ02 = állandó , azaz a hullámvonulatok kezdıfázis-különbségei idıben állandók,
4) ∆s < σ k , azaz a két úton haladó fényhullám útkülönbsége kisebb, mint a koherenciahossz.
Az interferencia révén kialakult hatás lehet erısítı ill. gyengítı jellegő (konstruktív ill.
destruktív jellegő) interferencia. Erısítés abban az esetben lép fel, ha az interferenciatag értéke
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nagyobb, mint zérus ( cos δ > 0 ). Gyengítés pedig akkor, ha az interferenciatag értéke zérustól
kisebb ( cos δ < 0 ).
A legnagyobb erısítés akkor lép fel, amikor cos δ = 1 . Ekkor a két hullám fáziskülönbsége 2π
egész számú többszöröse, δ = 2mπ ; m egész szám , vagyis tulajdonképpen a hullámok azonos
fázisban

találkoznak.

A

legnagyobb

gyengítés

pedig

cos δ = −1 esetén

van.

Ekkor

fáziskülönbsége π páratlan számú többszöröse, δ = (2m + 1)π ; m egész szám , vagyis a
hullámok ellentétes fázisban találkoznak.
Ha két egyforma erısségő hullám találkozik, akkor a legnagyobb erısítésnél az eredı intenzitás
a két hullám intenzitás-összegének kétszerese. Ilyenkor, ha fennállnak a legnagyobb gyengítés
feltételei, akkor kioltás is lehetséges.
A

fentiek

a

hullámhossz

segítségével

is

megfogalmazhatók:

a

δ = k 2 x2 − k1 x1 + δ 01 − δ 02 , ha δ 01 = δ 02 és k1 = k2 = k , akkor: δ = k ⋅ ( x2 − x1 ) =

fáziskülönbség
2π

λ

⋅ ∆x . Tehát ha

a két hullám között a szétváláskor nem jött létre fáziskülönbség, és szétválás után is azonos
közegben haladnak, akkor a fáziskülönbség az útkülönbséggel arányos, az arányossági tényezı
2π

λ

. Ennek megfelelıen maximális az erısítés, ha az útkülönbség a hullámhossz egész számú

többszöröse: 2mπ =

2π

λ

⋅ ∆x → ∆x = λ ⋅ m , m – egész szám.

Maximális gyengítés (esetleg kioltás) pedig a hullámhossz felének páratlan számú
többszöröseivel megegyezı útkülönbség esetén lesz: (2m + 1)π =

2π

λ

⋅ ∆x → ∆x = (2m + 1) ⋅

λ
2

.

Példák az interferencia jelenségére
Fénysugarak esetén interferenciára tehát akkor számíthatunk, ha egy fénysugarat osztunk ketté
(vagy többfelé), majd a szétválasztott sugarakat újra egyesítjük. A szétválasztás történhet akár a
fázisfelület, akár az amplitúdó szétosztásával is. Az elsı csoportba tartozó tipikus interferenciás
eszköz az optikai rács, a másodikba pedig például a vékonyréteg interferencia tartozik.
Az optikai rács szabályos periódusú tükrözı, elnyelı és/vagy áteresztı pontokból, vonalakból,
sávokból álló lemez, amelyet olyan fénysugár útjába helyezünk, amely hullámhossza
összemérhetı a rács periódusával. Az interferencia a visszavert fény (reflexiós rács) vagy
átengedett fény (transzmissziós rács) esetében is megtörténhet.
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Az 1.1.3. ábra bal oldalán egy transzmissziós optikai rács metszetét láthatjuk, amelyre egy
széles fénynyaláb merılegesen esik be. Az átlátszó tartományokon átjutó keskeny fénysugarak
interferencia révén akkor erısíthetik egymást, ha az útkülönbségük a hullámhossz egész számú
többszöröse. Tekintsük a d távolságra lévı (d: rácsállandó) szomszédos átlátszó tartományokon
átjutó fénysugarakat és fejezzük ki ∆s útkülönbségüket a fénysugarak ϑ szóródási szögével:

∆s = d ⋅ sin ϑ = λ ⋅ m
Ha az útkülönbség 0, akkor a fı maximumot, ha λ, akkor az elsı mellékmaximumot, ha 2λ,
akkor a második mellékmaximumot, stb. kapjuk.
Ebbıl a szempontból optikai rácsnak (bár nem teljesen szabályosnak) tekinthetı a CD lemez és
a hologram is.

1.1.3. ábra: Interferencia rácson és vékonyrétegen
A vékonyréteg-interferencia a fentiektıl abban különbözik, hogy a vékonyrétegen (amelynek a
vastagsága összemérhetı a fény hullámhosszával) a teljes fénysugár áthalad. A fénysugár a
rétegek határfelületein részben visszaverıdik, részben áthalad. Interferencia mind a visszavert,
mind a megtört fénysugarak között lehetséges. Tekintsünk egy d vastagságú lemez két
határfelületérıl visszavert egy-egy fénysugár interferenciáját. Legegyszerőbb esetben, amikor a
fény merılegesen esik be, a két visszavert fénysugár közötti útkülönbség: ∆s = n ⋅ 2d
A legnagyobb erısítést akkor érjük el, ha ez az útkülönbség a hullámhossz egész számú
többszöröse: ∆s = λ ⋅ m
Valójában ez a feltétel csak akkor igaz, ha mindkét visszaverıdés optikailag sőrőbb vagy
optikailag ritkább közegen történt. Ugyanis az optikailag sőrőbb közegen történı visszaverıdés
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közben a fény fázisugrást szenved. Így ha az egyik (és csak az egyik) visszaverıdés ilyen, akkor
a fenti feltétel vezet a legnagyobb gyengítésre. A legnagyobb erısítést pedig pont akkor kapjuk,
amikor az út különbség a félhullámhossz páratlan számú többszöröse: ∆s =

λ
2

(2m + 1)

A vékonyréteg interferencia szép példái a vízen úszó olajfolt és a szappanbuborék.

1.2. A geometriai optika áttekintése.
1.2.1. Törés és visszaverıdés
Az elektromágneses hullámok terjedése jól szemléltethetı a fénysugarakkal. A fénysugarak a a

k hullámszám vektor (a hullám terjedése) irányába mutatnak, az erre merıleges kiterjedésük
kicsi (mert pl. résekkel elızıleg lehatároltuk). A geometriai optika fogalmai akkor
használhatók, ha a rések és az esetleges többi akadály mérete is sokkal nagyobb a fény
hullámhosszánál. Ekkor a fény homogén közegben egyenes vonalban terjed.

1.2.1.1. ábra: A fény törése és visszaverıdése két közeg határán
Ha azonban két közeg határára ér, akkor egy része visszaverıdik, másik része behatol a másik
közegbe. Általában ez utóbbi rész is megváltoztatja az irányát, azaz a fény megtörik. Erre a
visszaverıdésre-törésre igazak az alábbiak:
1. A visszavert és a megtört fénysugár is benne van a beesı fénysugár és a beesési
merıleges által meghatározott síkban.
2. A visszaverıdési szög (α’) megegyezik a beesési szöggel (α).
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3. A beesési szög (α) szinuszának és a törési szög (β) szinuszának aránya a közegekben
mért c1 és c2 terjedési sebességek arányával egyenlı, ami megegyezik a két közeg
relatív törésmutatójával (n21):
sin α c1 n2
= = = n21 .
sin β c2 n1
Ez utóbbi törvényt Snellius-Descartes-törvénynek nevezzük. Az n1 és n2 abszolút törésmutató
tehát azt jellemzi, hogy hányadrészére csökken a közegben a fénysebesség a vákuumbelihez
képest, és milyen mértékben törik meg a vákuumból a közegbe behatoló fény. Korábban láttuk,
hogy n = ε ' .

Bizonyítás:
sinα=CB/AB
sinβ=AD/AB
sinα/sinβ=CB/AD=
(c1·t)/(c2·t)=n21

1.2.1.2. ábra: A Snellius-Descartes-törvény bizonyítása
A két közeg határán megtörı, ill. visszaverıdı fénysugarak tulajdonságai jelentısen
megváltozhatnak: megváltoztathatjuk polarizációjukat, ill. a frekvenciájuk szerint felbonthatjuk

ıket.
Polarizáció visszaverıdésnél
Érkezzen elliptikusan poláros fény (amely tehát két egymásra merıleges polarizációjú,
egymáshoz képest eltolt fázisú lineárisan poláros fény szuperpozíciója) két közeg
határfelületére. Ekkor mind a visszavert, mind a megtört fénysugár részben polarizálódik (azaz
megváltozik a két poláros összetevı aránya).
Ha a visszavert és a megtört fénysugár 90°-ot zár be, akkor a visszavert fénysugár teljesen
lineárisan polárossá válik. A megtört fénysugár polarizációja nem lesz teljes, az csak részben
válik polárossá. Ezt a nevezetes szöget Brewster- szögnek (αB) nevezzük.
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sin α
= n21; α + β = 90°; sin β = sin(90° − α ) = cos α
sin β

n21 =

sin α sin α
=
= tan α
sin β cos α

tehát tgαB=n21, pl. üvegre: tgαB =1,5 → αB(víz)=57°
Számos lézerberendezésben a kilépı ablakok ebben a szögben állnak, ezáltal a kilépı lézerfény
lineárisan polárossá válik.

1.2.1.3. ábra: Polarizáció üvegrıl történı visszaverıdésnél

Színbontás

1.2.1.4. ábra: Monokromatikus fény, illetve fehér fény törése prizmán
A törés és a diszperzió jelenségeit együttesen a fehér fény színekre bontására használhatjuk
(optikai prizma). A prizmában az ábrázolt sugármenet esetén a két egymást követı törés miatti
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irányváltozások összeadódnak. A fénysugár teljes eltérülése (180°-φ) annál nagyobb, minél
nagyobb a törésmutató, ami viszont a hullámhossz függvénye. A prizmába a bal oldalon belépı
fehér fénysugár tehát különbözı módon eltérülı színes fénysugarakra fog bomlani a másik
oldalon. Ha a fehér fényben minden frekvencia elıfordul, akkor ezek a színes fénysugarak nem
különülnek el, hanem folytonosan mennek át egymásba (a spektruma folytonos). A
spektrumszínek (normális diszperzió esetén) felülrıl lefelé haladva: vörös, narancs, sárga, zöld,
kék, ibolya. A fehér fény lehet olyan is, hogy csak néhány meghatározott frekvenciát tartalmaz.
Ekkor a prizmából kilépı színes fénysugarak jól elkülönülhetnek és a fénysugár útjába helyezett
ernyın vonalakat alkothatnak (vonalas spektrum).

Teljes visszaverıdés
Ha a fénysugár a közeghatárra a nagyobb törésmutatójú (azaz optikailag sőrőbb) közeg felıl
érkezik, akkor a törési szög nagyobb lesz a beesésinél (a fénysugár). Lesz egy olyan beesési
szög – ezt nevezzük határszögnek (αh) – amelyhez 90°-os törési szög tartozik (b fénysugár).
Ekkor teljesül a
sin α h
1
= sin α h = n21 =

sin 90
n12
egyenlet. Például üveg-levegı határfelületre (n12 = 1,5) a határszög 41,8°. Ennél nagyobb szögő
beesés esetén egyáltalán nincs fénytörés, a fénysugár 100 %-ban reflektálódik (c fénysugár). Ez
a teljes visszaverıdés jelensége. Külön hangsúlyozzuk a 100 %-os, azaz a veszteségmentes
visszaverıdést. A gyakorlati alkalmazások jelentıs részében – azokban, amelyekben a
veszteségmentesség alapvetı követelmény – tükrök helyett teljes visszaverıdést használunk.

1.2.1.5. ábra: Sugármenetek a határszög közelében
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A teljes visszaverıdés jelenségét használjuk a lézertechnikában is nagyon fontos két eszközben:
az optikai (üvegszál) kábelben és a sarokprizmában.

1.2.1.6. ábra: Sugármenetek üvegszálban
Az üvegszál kábel hengeres magjában haladó fénysugár nem tud a henger palástján kilépni,
mert a beesési szöge nagyobb a határszögnél. A fénysugár sok ezer, sıt sok millió teljes
visszaverıdés után sem gyengül észrevehetıen. Megjegyezzük, hogy ha az üvegrúd magjának
átmérıje olyan kicsi, hogy összemérhetı a fény hullámhosszával, akkor a geometriai optika
fenti törvényei már nem érvényesek (a mai optikai kábelek ilyenek).
A sarokprizma három egymásra merıleges tükrözı felülettel ellátott háromszög alapú gúla
(lényegében egy üvegkocka oldalfelezık mentén levágott csúcsa). Az alapon keresztül a
prizmába bejutó fénysugár a három oldallapon történı egy-egy teljes visszaverıdés után a
prizmából az eredeti fénysugárral párhuzamosan lép ki. (Tulajdonképpen a jármővek lámpáinak
a macskaszeme is ilyenekbıl áll.)

1.2.1.7. ábra: A sarokprizma egyszerősített kétdimenziós modellje

A Fermat-elv
Fermat-elv alapgondolata a következı: két pont között (A és B) a geometriailag lehetséges
(szomszédos) utak közül a fény a valóságban azt a pályát követi, amelynek a megtételéhez a
legrövidebb idıre van szüksége.
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B

ds
c
t = ∫ = min. → v =
→
v
n
A

B

∫ n ⋅ ds = min.
A

Ebbıl például már a homogén közegben való egyenes vonalú terjedés magától értetıdıen
következik, mint ahogy a fényút megfordíthatóságának elve is. Fermat elve azért is jelentıs,
mert a természet egyszerőségén kívül nem támaszkodik semmilyen mélyebb megalapozásra,
mégis a geometriai optika minden törvényszerősége levezethetı belıle.
Megjegyezzük, hogy a Snellius-Descartes törvény a „legrövidebb idı elve” alapján is levezethetı.

1.2.2. Tükrök és optikai lencsék
Bár elsı ránézésre a tükrök és az optikai lencsék nagyon különböznek, funkciójukban és
mőködésükben számos hasonlóság van, ami miatt célszerő az együtt tárgyalásuk. Ránézésre a
hasonlóság csak annyi, hogy mindkét eszköz felületei gömbfelület(ek) részei. Amely tükör nem
ilyen (pl. parabola tükrök), azokat itt nem tárgyaljuk. A síktükrök, amelyek egyébként a gömbi
tükrök határesetét jelentik, nem igényelnek külön tárgyalást.
Lényeges különbség a kétféle eszköz között az, hogy a tükrök visszaverıdéssel, a lencsék
töréssel térítik el a fénysugarakat. A tükör lehet a gömbfelületnek akár a belsı oldala (homorú
tükör) akár a külsı oldala (domború tükör), de nyilvánvalóan csak az egyik. Az optikai lencsék
olyan átlátszó anyagból készült testek, amelyeket két gömbfelület határol. A rajta áthaladó
fénysugár – hasonlóan a prizmához – belépéskor és kilépéskor is törik.
A tükrök és az optikai lencsék közös tulajdonsága, hogy a párhuzamos fénysugarakat egy
pontba győjtik össze (fókuszpont vagy gyújtópont). Ez azért történik, mert az optikai tengelyhez
közelebb haladó fénysugarak kevésbé térülnek el, mint a lencse (tükör) szélén haladók. A
győjtıtükrök homorúak, a győjtılencsék akkor domborúak, ha a lencse anyagának
törésmutatója nagyobb a környezeténél. Vannak azonban szórólencsék (tükrök) is: ezek a
párhuzamos fénysugarakat úgy szórják, mintha azok egy pontból indultak volna ki (virtuális
fókusz). A szórótükrök értelemszerően domborúak, a szórólencsék pedig homorúak. Fontos
megjegyezni, hogy a pontszerő fókusz csak tengelyhez közeli, tengellyel közel párhuzamos
sugarakra jelent jó közelítést.
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1.2.2.1. ábra: Különbözı lencsék és tükrök fókuszai
Az optikai lencse (tükör) nemcsak a végtelenbıl érkezı (tehát párhuzamos) fénysugarakat
győjti össze egy pontba, hanem a közelebbrıl érkezıket is. (Vagy úgy teszi széttartóvá, mintha
azok egy pontból indultak volna ki.) Egy tárgy bármelyik pontjáról kiinduló, a lencsén áthaladó
(ill. a tükör által visszavert) összes fénysugarat ismét egy pontba győjt össze, ezek a képpontok
rajzolják ki a képet.

1.2.2.2. ábra: Győjtılencse képalkotása a fókuszon kívüli tárgyról
Például a bal oldali nyílhegyrıl induló fénysugarak a jobboldali nyílhegyet rajzolják ki. Ezek
közül az ábrán csak két fénysugár látható, ezek nevezetes sugarak. Az egyik párhuzamosan
beesve, törés után a fókuszponton halad át, a másik nevezetes sugár a lencse közepén (az optikai
középponton) áthaladva törés nélkül jut el a képpontba. (A harmadik nevezetes sugarat nem
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láthatjuk az ábrán: ez a bal oldali fókuszon át esne a lencsére, majd törés után az optikai
tengellyel párhuzamosan érkezne a képpontba.)
A fókusztávolság (f), a tárgytávolság (t) és a képtávolság (k) között mindig fönnáll az ún.
leképezési törvény:
1 1 1
= +
f k t
Az ábráról könnyen leolvasható, hogy a kép (K) és a tárgy (T) nagyságának aránya, a nagyítás
(N) egyenlı a kép és tárgy távolságainak arányával:

N=

K k
=
T t

(A tükörhöz külön ábra nem készült, de a fentiek értelemszerően a tükrökre is érvényesek)
Ha a tárgy egy pontjáról kiinduló fénysugarak a leképezés után találkoznak, akkor a
képtávolság pozitívnak adódik. Ez a kép valódi, ernyın felfogható és – amint az ábrán látható –
fordított állású. Csökkentve a tárgytávolságot a fénysugarak összetartása csökken, a kép tehát
távolodik. Ha a tárgy a fókuszponton belülre kerül, a fénysugarak a leképezés után is széttartók
maradnak, olyan mintha egy - a tárgyponttól távolabbi - pontból indultak volna. Valódi,
ernyıvel felfogható kép tehát nem keletkezik, de a szemünkkel a lencsén (tükrön) át a tárgyra
tekintve, azt nagyobbnak látjuk. Ennek a látszólagos képnek is megadja a helyét a leképezési
törvény, de ekkor k negatívnak adódik. A negatív k tehát egy, a tárgy felé esı oldalon a
lencsétıl │k│távolságra lévı egyenes állású látszólagos képet jelent. Tükör esetében a valódi
kép természetesen csak a tárgy felıli oldalon lehet, és a látszólagos kép lesz a másik oldalon. A
leképezési törvény szórólencsére (szórótükörre) is alkalmazható, de ekkor a fókusztávolságot
negatívnak kell tekinteni.
A fókusztávolság a tükrök (lencsék) geometriai (+ törésmutató) adataiból kiszámítható. Tükrök
esetében a fókusztávolság abszolút értéke a görbületi sugár fele, homorú tükrök esetén pozitív
elıjellel. A domború tükrök szórótükrök, tehát a fókusztávolságuk negatív. A lencsék esetében
a fókusztávolság a lencsetörvény alapján kiszámítható a két felület görbületi sugarából (R1 és
R2)és a lencsék anyagának a relatív törésmutatójából (n2,1). A görbületi sugarakat domború
felületek esetén kell pozitívnak tekinteni.
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1
1
1
= ( n2,1 − 1) ⋅ ( + )
f
R1 R2

Optikai lencsék egyszerő alkalmazásai
A nagyítóüveg (lupe)

1.2.2.3. ábra: Győjtılencse képalkotása a fókuszon belüli tárgyról
A leképezési törvény átrendezésével

1 1 1 t− f
= − =
k f t
f ⋅t

látható, hogy ha a tárgy a fókuszon

belül van (t<f), akkor k<0 , azaz a kép látszólagos. Ezt mutatja az ábra is. Legyen a látszólagos
kép a szemtıl a tisztánlátás távolságában (L ≈ 25cm).
Ha a szemünk és a lencse távolsága igen kicsi (a lencse rajta van a szemen), akkor ez a távolság
egyben a képtávolság is:

k = L = 0, 25m; k = −0, 25
Legyen a lencse fókusztávolsága pl. 10 cm (f = 0,1), ekkor a tárgy távolságára 7,1 cm adódik, a
nagyítás tehát 3,5-szeres.
1 1 1
1
1
= − =
−
= 14
t f k 0 ,1 −0 , 25

t=

1
= 0 , 071m
14

N =

k
t

=

0 , 25
= 3, 5
0 , 071
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A képletekbıl látható, hogy ha a szemet a lencsétıl eltávolítjuk (azaz –et csökkentjük), akkor a
nagyítás is csökken. Tehát a 10 cm-es fókusztávolságú lencsével ettıl nagyobb nagyítást
semmiképpen se tudunk elérni.

A Kepler – távcsı:

1.2.2.4. ábra: A Kepler-távcsı szögnagyítása
A Kepler-távcsı kettı darab győjtılencsébıl áll, amelyek egymástól a két lencse fókusztávolság
összegének megfelelı távolságra vannak. Az elsı lencse (objektív) a végtelenbıl (vagy
legalábbis nagyon távolról) érkezı fénysugarakat a fókuszpontba győjti. A második lencse
(szemlencse vagy okulár) - mivel a fókuszpontja egybeesik az elsı lencse fókuszpontjával ezeket a fénysugarakat ismét párhuzamosítja. E folyamat közben azonban megváltozik a
párhuzamos fénysugaraknak az optikai tengellyel bezárt szöge. A valódi távcsövek esetén f1>>
f2, ezért ezek szögnagyítást végeznek. A szögnagyítás (mint az ábráról is leolvasható az optikai
középpontokon átmenı fénysugarak segítségével) a két fókusztávolság hányadosa:

N=

tg β
f
= 1
tgα f 2

Az ábrából az is nyilvánvaló, hogy a Kepler-távcsı fordított képet ad. A szögnagyítás a
végtelen távoli látszólagos kép személıjében azt az érzetet kelti, mintha a tárgyhoz közelebb
ment volna. Az is látható, hogy a távcsı az elsı lencsén beesı fénynyaláb átmérıjét a
fókusztávolságok arányában lecsökkenti. Optimális esetben az okulár alig nagyobb a szem
pupillájánál, a tárgylencse azonban a szögnagyítás arányában sokkal nagyobb.
A lézertechnikában fordított távcsöveket használnak, amelyben tehát a fénysugarak fordított
irányban mennek. A fordított távcsı a látószöget lecsökkenti (mintha távolabb mentünk volna a
tárgytól) viszont a nyaláb átmérıjét megnöveli. Ezért a fordított távcsövet gyakran
nyalábtágítónak (beam expander) nevezik. A lézernyaláb tágítása tehát a nyaláb nyílásszögének,
divergenciájának csökkentése miatt fontos.
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1.3. A lézermőködés atomfizikai alapjai
1.3.1. Atomok színképe
Izzó gáz vagy gız spektrális eloszlásfüggvényét (spektrumát) az alábbi kísérleti elrendezésben
mérhetjük meg. A kiválasztott fénysugarat a prizma a frekvenciának (hullámhossznak) megfelelıen
más-más szögben téríti el, amit a (mozgatott) detektorral mérhetünk. A tapasztalat szerint az így
felvett emissziós spektrum (színkép) csak néhány frekvenciát tartalmaz, azaz a spektrum ellentétben az izzó szilárd test folytonos spektrumú sugárzásával – vonalas. (A látható
tartományban ténylegesen színes vonalak jelennek meg a detektor helyére tett ernyın.) A
tapasztalat szerint a vonalas spektrum a gáz anyagi minıségétıl függ. Molekuláris gázok esetén a
színkép bonyolultabb, sávos szerkezető, de nagyfelbontású mőszerekkel látható, hogy a sávok is
egymáshoz közel esı vonalakból állnak.

1.3.1.1. ábra: Atomok emissziós spektrumának a felvétele

1.3.1.2. ábra: Az atomok emissziós spektruma vonalas
Az izzó szilárd test folytonos spektrumú sugárzását hideg gázon átbocsátva és prizmával felbontva
nyerhetjük az abszorpciós spektrumot, ami nem teljesen folytonos, benne fekete vonalak maradnak,
az anyagi minıségtıl függıen. A tapasztalat szerint egy gáz hideg állapotában éppen azokat a
vonalakat nyeli el, amelyeket izzó állapotában emittálni tud (Kirchoff-törvény).
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1.3.1.3. ábra: Az abszorpciós spektrum felvétele
Magyarázat a Bohr posztulátumokkal:
1.) Az atomban az elektronok csak diszkrét E1, E2…. energiaszinteken tartózkodhatnak, és
ezekben az úgynevezett stacionárius állapotokban tartózkodva nem sugároznak.
2.) Az atomok akkor sugároznak, amikor egy atomi elektron egy magasabb energiájú
stacionárius állapotból egy ∆ E -vel alacsonyabb energiájú állapotba ugrik. Ekkor a
kibocsátott frekvencia: f =

∆Ε
h

, ahol h = 6.626 ⋅10−34 Js (Planck-állandó). Ezt a képletet

Bohr-féle frekvencia feltételnek is nevezik.
Az egyszerőség kedvéért tekintsünk egy olyan atomot, amelynek csak két stacionárius állapota van
E1 és E2 energiákkal. Az E1 energiájú állapotot alapállapotnak, a másikat gerjesztett állapotnak
nevezzük. Az emittált (kibocsájtott) foton frekvenciája: A Bohr-féle frekvencia feltételt f =

Ε 2 − E1
h

átírhatjuk a Ε 2 − E1 = h ⋅ f formába is. Ez a forma mutatja az emisszió, melynek során tehát az atom
gerjesztettsége megszőnik (az atom „legerjed”), energiaviszonyait. Az atom energiája pontosan a
sugárzás által elvitt h·f energiával csökken. Ezt az energiadagot, amely a továbbiakban (legalábbis
egyes kísérletekben) részecskeként fog viselkedni, fotonnak fogjuk nevezni. Az energia, a fény
adagos viselkedésérıl a klasszikus elektrodinamika nem tud számot adni, ezt az adagosság fizikája,
a kvantummechanika területe.
Az abszorpció során az atom gerjesztett állapotba kerül, energiája pontosan annyival növekszik,
amennyivel az emisszió során csökkent. Ezt az energiát csak egy olyan foton tudja átadni az
atomnak, amelynek frekvenciája egyezik az emittáltéval. Az alapállapotú atomra beesı fotonok
közül csak az tud elnyelıdni, amelyiknek a frekvenciája pontosan a fenti f =
fehér fénybıl az atom ezt az egy frekvenciát nyeli el, a többi nincs rá hatással.
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Ε 2 − E1
h

érték. A

1.3.2. A kvantummechanikai tárgyalásmód, a határozatlansági reláció
A mikrorendszereket, azaz az atomokat és azok csoportjait (molekulák, kristályok) a
kvantummechanika segítségével lehet tárgyalni. Ennek segítségével levezethetık a Bohrposztulátumok is. Az atomi energiaszintek léte, azok pontos értéke, a közöttük lehetséges átmenetek
mind-mind levezethetık a kvantummechanika alapaxiómáiból. A kvantummechanika azonban
bonyolult elmélet, tárgyalása meghaladja e jegyzet kereteit. Ezért ebben a jegyzetben az atomfizikai
jelenségeket is a klasszikus fizika fogalmai segítségével tárgyaljuk.
Természetesen számos olyan jelenség van, amelyek csupán a klasszikus fizika ismeretében nem
érthetünk meg, amelyeknél a kvantummechanika egyes eredményeinek az alkalmazása
elkerülhetetlen. A legfontosabb ilyen eredmény a Heisenberg-féle határozatlansági reláció. A
reláció szerint az összetartozó (kanonikusan konjugált) fizikai mennyiségek egyszerre nem
mérhetık tetszıleges pontossággal, egyidejőleg nem határozhatók meg. Az egyik mennyiség pontos
mérése a másikat automatikusan határozatlanná teszi.
Tekintsük például a helykoordinátát (x) és a hozzá tartozó lendület koordinátát (px)! A
határozatlansági reláció szerint a helykoordináta bizonytalansága (∆x) és a lendület x
koordinátájának bizonytalansága (∆px) között fennáll a

∆x ⋅∆px ≥

h
4π

reláció, ahol h a jól ismert Planck-állandó. Tehát a hely és a lendület egyidejőleg nem mérhetı
pontosan. Minél pontosabba ismerem a részecske helyét annál kevésbé ismerhetem a lendületét.
Hasonló reláció áll fenn az energia (E) és az idıkoordináta (t) között:

∆E ⋅∆t ≥

h
4π

Tehát az energia és az idıkoordináta sem mérhetı egyidejőleg pontosan. Rövid idıtartamra az
energia nincs pontosan meghatározva. Minél tovább tart a részecske egy állapota (folyamata), annál
pontosabban meghatározható (ill. meghatározott) az energiája!
A határozatlansági reláció igen szépen mutatja, hogy a makrofizikai fogalmak a mikrovilág
leírására csak korlátozottan alkalmasak. A kapható válasz pontosságát a kísérleti körülmények eleve
behatárolják. Egy fizikai mennyiség mérési pontosságának nem lesz elvi határa, ha a kísérleti
körülményeket meg tudjuk úgy választani, hogy a mért mennyiség konjugált párja a mérés során
határozatlan marad.
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Alkalmazások:
1, Fénysugár minimális divergenciája:

pfx

1.3.2.1. ábra: Fényforrásból kilépı fénysugár adatai

Pf=h/λ (a foton lendülete)
x: a fotonok x koordinátája (amikor átjönnek a jelzett felületen), a fénysugár irányára merıleges
irány

 pxf : a fotonok x irányú lendülete (amikor átjönnek a jelzett felületen)
x =0

pxf = 0

∆x ≈

d
2

mert a fotonok a (-d/2, d/2) intervallumon jönnek át

h
α h α
∆pxf ≈ ⋅ sin ≈ ⋅
λ
2 λ 2

mert az összes foton a megadott kúpon belül halad

h α d
h
λ
∆pxf ⋅∆x ≈ ⋅ ⋅ ≥
, amibıl α ⋅ d ≥
λ 2 2 4π
π

Tehát például egy

λ= 633 nm hullámhosszúságú fénysugár átmérıjének és divergenciájának

szorzata nem lehet 2·10-7 m·rad-nál kisebb. Ha a fénysugár átmérıje d= 1mm, akkor az elvileg
elérhetı minimális nyalábdivergencia 2·10-4 radián. Ha a fénysugár átmérıjét tízszeresére növeljük,
akkor minimális nyalábdivergencia tized részére csökkenthetı (lásd a nyalábtágítót!).
2, A másik határozatlansági reláció szerint

h
1
≤ ∆E ⋅∆t = h ⋅∆f ⋅∆t , amibıl ∆f ⋅∆t ≥
≈ 10−1
4π
4π

Tehát a kisugárzott frekvencia és a folyamat ideje bizonytalanságainak szorzata 10-1-nél kisebb nem
lehet. A ∆t idıbizonytalanságot többféleképpen is interpretálhatjuk, attól függıen, hogy a
kibocsájtás atomi folyamatát, vagy a kialakult fénysugarat tekintjük. A tapasztalat azt mutatja, hogy
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ezek a nagyon különbözı interpretációk egyszerre igazak lehetnek, legalábbis egy kettes-hármas
faktor erejéig.
Tekintsük elıször a kibocsájtás atomi folyamatát. A legalsó szinten az alapállapotban az elektron –
külsı behatás hiányában – tetszıleges ideig tartózkodhat. Végtelen hosszú tartózkodási idı
bizonytalansága is csak végtelen nagy lehet (τ0 = ∆t = ∞), ehhez pedig a határozatlansági reláció
alapján pontosan meghatározott energia tartozik (∆E = ∆f = 0).
A gerjesztett állapotokból az elektron elıbb-utóbb alacsonyabb energiájú állapotba kerül. A véges
idıbizonytalanság pedig – a fentiek szerint - az energiaszélességük véges voltát és a
spektrumvonalak véges kiszélesedését jelenti. Tipikus a külsı atomi héjakra jellemzı élettartam τ1
= 10-8 s. Ez az adott energiaszint ∆E > 10-26-10-27 J kiszélesedését jelenti. Az errıl a szintrıl történı
átmenethez tartozó spektrumvonal pedig legalább ∆f >107 Hz = 10 MHz szélességő lesz. (Ezek az
adatok arra az esetre vonatkoznak, amikor a bomlás stabil szintre történik.)
Egyes gerjesztett állapotokból az alacsonyabb szintekre az elektron sugárzás kibocsájtásával csak
hosszabb várakozás után tud lejutni. Az ilyen átmeneteket tiltottaknak nevezzük, mert bizonyos
fizikai mennyiségek (pl. perdület) megmaradása az átmenet során csak körülményesen biztosítható.
(Tehát a tiltott átmenet is végbemegy, csak sokkal lassabban!) Azt az állapotot, amelyrıl lefelé
minden átmenet tiltott, metastabil állapotnak nevezzük. A metastabil állapototok tipikus élettartama
pl. τ1 = 10-3 s., amihez ∆f > 100 Hz szélességő spektrumvonal tartozik. Tehát ebben az
interpretációban a spektrumvonalak szélessége az elbomló állapot élettartamáról árulkodik,
szélesebb spektrumvonal rövidebb életidejő gerjesztett állapothoz tartozik.

1.3.2.2. ábra: Atomi energiaszintek és spektrumvonalak kiszélesedése

Amennyiben a kialakult fénysugarat, a fotonfolyamot tekintjük, akkor a ∆t az elemi
hullámvonulatok lefutásának idejét jelentheti. Mivel a fény sebessége c, az elemi
hullámvonulatok hossza L=c·∆t. Mivel a határozatlansági reláció szerint ∆t ≥

L≥

c
3 ⋅107
=
[m] .
10 ∆f
∆f
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1
, ezért:
10 ∆f

Az elemi hullámvonulatok hossza nyilvánvalóan az a legnagyobb optikai útkülönbség, amelynél
még lehet interferencia, tehát a koherenciahossz ( σ k ), tehát a fenti reláció arra is vonatkozik:

3⋅107
σk ≥
[m]
∆f
Tehát például egy ∆f = 100 MHz frekvencia kiszélesedéső fénysugár koherenciahossza legalább 30
cm.

1.3.3. Az indukált emisszió
Einstein jött rá elıször arra, hogy a fentebb vázolt abszorpció és emisszió mellett kell léteznie egy
harmadik elemi atomi folyamatnak, ami indukált emissziónak nevezünk. A folyamat során a
gerjesztett atomot olyan frekvenciájú foton éri el, amelyet ı maga is ki tudna bocsátani. A bejövı
foton hatására ez a kibocsájtás meg is történik, miközben az atom gerjesztettsége megszőnik. A
beérkezı (az atom mellett elhaladó) foton tehát egy második foton emisszióját indukálja. A második
foton az eredetivel megegyezı frekvenciájú, vele azonos irányban halad, fázisuk azonos. Az ilyen
tulajdonságú fotonok koherensek.

1.3.3. ábra: Elemi atomi fotonos folyamatok

Hogy a két emissziós folyamatot még jobban megkülönböztessük, a magától bekövetkezı, eddig
csak emissziónak nevezett elemi atomi folyamatot a továbbiakban spontán emissziónak nevezzük.
Ez a folyamat tehát csupán az atom energiaminimumra törekvése miatt, magától, minden külsı
körülménytıl függetlenül bekövetkezik, de nem azonnal. A folyamat idıigénye, azaz a gerjesztett
állapot élettartama tipikusan ~10-8 s, de ettıl jelentıs eltérések is lehetnek (az ún. metastabil
állapotoké milliószor hosszabb ideig is létezhetnek). Ezzel szemben az indukált emisszió idıkésés
nélkül, azonnal bekövetkezik.
Most pedig (Einstein nyomán) vizsgáljuk meg a három elemi folyamat bekövetkezésének
valószínőségeit!
Az abszorpció során tehát pontosan annyi atom kerül gerjesztett állapotba, mint amennyi foton
elnyelıdik. Az idıegység alatt elnyelt fotonok száma ( N absz
foton ) nyilvánvalóan arányos a beérkezı
(megfelelı frekvenciájú) fény I(f) intenzitásával és az alapállapotú atomok N1 számával. A
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folyamat során az alapállapotú atomok száma csökken, ezért

∆ N1a

elıjele negatív:

a
N absz
foton = − ∆ N 1 = B12 N 1 I ( f ) . A B12 állandó jellemzı az atomra, az abszorpció Einstein-féle

valószínőségi tényezıje.
A spontán emisszió nem függ külsı körülményektıl, tehát a száma csak a gerjesztett állapotú
atomok N2 számától függ. Minden spontán emittált foton eggyel növeli az alapállapotú atomok
számát,

mert

közben

az

atom

megszőnik.

gerjesztettsége

Idıegység

alatt

tehát:

. em
N spfoton
= ∆ N1sp = A21 N 2 . Az A21 mennyiség a spontán emisszió Einstein-féle tényezıje.

Az indukált emisszió valószínősége függ a beérkezı (megfelelı frekvenciájú) fény I(f)
intenzitásától és a gerjesztett állapotú atomok N2 számától. Az alapállapotú atomok száma az
. em
ie
indukált emisszió során is nyilvánvalóan növekszik: N ind
foton = ∆ N 1 = B21 N 2 I ( f ) . A B21 atomi

állandó az indukált emisszió Einstein-féle valószínőségi tényezıje.
A továbbiakban tételezzük fel, hogy ezekbıl a két energiaszinttel rendelkezı atomokból nagyon
sokat bezárunk egy T hımérséklető tartályba (üregbe). A magára hagyott rendszer termikus
egyensúlyba kerül. Az üregbe zárt, termikus egyensúlyba került atomokra teljesül, hogy:
1. mind az alap-, mind a gerjesztett állapotú atomok száma állandó:

∆ N1 = ∆ N1a + ∆ N1sp + ∆ N1ie = 0 ;
2. jó közelítéssel érvényes a Maxwell-Boltzmann energiaeloszlás1:
Ni = N 0e

−

Ei
kT

;

3. az üregben kialakult sugárzás spektrális eloszlását a Planck-törvény írja le:

I( f ) =

Khf 3
hf

e kT − 1
Behelyettesítve az 1.-ban található egyenletbe: − B12 N1 I ( f ) + A21 N 2 + B21 N 2 I ( f ) = 0 ,

majd átrendezve:

A21 = I ( f )( B12

N1
− B21 ) .
N2

1

Az elektronokra valójában a Fermi-Dirac-statisztika használandó, de
jó közelítés.
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hf ≫ kT

esetén a Maxwell-Boltzmann-statisztika is

N
Felhasználva a Maxwell-Boltzmann energiaeloszlás képletét: 1 = e
N2

E2 − E2
kT

hf

= e kT . Ezt behelyettesítve

az elızı egyenletbe, majd B21-gyel beosztva:
A21
B hf
= I ( f )( 12 e kT − 1) .
B21
B21

Ebbıl I(f)-et a Planck-törvénnyel történı összevetés céljából kifejezhetjük: I ( f ) =

A21
B21
hf

B
( 12 e kT − 1)
B21

.

Az összevetés azt eredményezi, hogy
•

A21
= Khf 3 , azaz a spontán és indukált emisszió valószínőségi tényezıinek az aránya a
B21
frekvencia köbével arányos. Az indukált emisszió tehát inkább a kisebb frekvenciákra
jellemzı.

•

B12 = B21
tényezıje

( = B ) , azaz az abszorpció és a spontán emisszió Einstein féle valószínőségi
megegyezik.

Tehát

egy

alapállapotú

atom

pontosan

ugyanakkora

valószínőséggel abszorbeál egy fotont, mint amekkora valószínőséggel kényszerít
indukált emisszióra egy gerjesztett atomot egy foton.

1.4. Lézerek mőködési elve, általános felépítésük. A lézerek
módusairól.
1.4.1. Lézerek mőködési elve, a populációinverzió.
A lézer szó az angol LASER szóból származik. Ez utóbbi egy mozaikszó: Light Amplification by
the Stimulated Emission of Radiation, ami magyarul azt jelenti, hogy: fényerısítés a sugárzás
indukált emissziójával. A lézer mőködéséhez tehát az szükséges, hogy domináljon az indukált
emisszió, és a fény általa erısödjön. Nézzük meg ezeket a feltételeket külön-külön! Elıször
vizsgáljuk meg a spontán módon és indukált emisszióval kibocsájtott fotonok arányát!
.em
N sp
foton
.em
N ind
foton

A21 N 2
Khf 3
=
=
B21 N 2 I ( f ) I ( f )

Látható, hogy bármilyen f frekvencián létezik egy I(f) intenzitás, amelynél a kétféle módon
kibocsájtott fotonok száma megegyezik. Ennél kisebb intenzitásnál mindig a spontán emisszió,
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fölötte az indukált emisszió dominál. Ez a kritikus intenzitás azonban a frekvencia köbével arányos.
Tehát kis frekvenciákon (pl: mikrohullám) már igen kis intenzitásnál is az indukált emisszió
dominál. Nagyobb frekvenciákon (pl. UV sugárzás) azonban a spontán emisszió dominanciája csak
igen nagy intenzitásoknál szőnik meg. A képlet alapján megérthetjük azt is, hogy miért a
mikrohullámú tartományban mőködött elıször az indukált emisszión alapuló erısítés. (A lézerek
elıdjeinek tekinthetı MASER-ek nevének elsı betője a mikrohullámra utal.)
Tekintsük most az emittált és abszorbeált fotonok számának arányát!
.em
ind .em
N sp
foton + N foton

N

absz
foton

=

A21 N 2 + BN 2 I ( f )
BN 2 I ( f ) N 2
→
=
BN1 I ( f )
BN1 I ( f ) N1

Van olyan nagy fényintenzitás, amelynél a számláló elsı tagja elhanyagolható a második mellett,
azaz a spontán emisszióval már nem kell számolni. Akkor ez a hányados egyszerősödik és
végeredményben a gerjesztett és az alapállapotú atomok számának az arányához tart. Ha tehát több
az alapállapotú atom, mint a gerjesztett, akkor több az abszorpció, mint az emisszió. A fotonok
száma fogy, a sugárzás elnyelıdik az anyagban. Ha a gerjesztett atomok száma nagyobb, akkor az
emisszió meghaladja az abszorpciót, a sugárzás az anyagban erısödik.
Hımérsékleti egyensúlyban közelítıleg érvényes a Boltzmann-eloszlás, tehát alapállapotban mindig
több atom található (N1 > N2). Ebben az állapotban – amit normál populációnak nevezhetünk – tehát
dominál az abszorpció, a fény az anyagban elnyelıdik.
Ha a helyzet fordított, azaz a gerjesztett állapotú atomok vannak többségben (N1 < N2), akkor
viszont az anyagba belépı sugárzás erısödik. Ilyet a hétköznapi életben nem szoktunk tapasztalni,
ez a fordított állapot „magától” nem szokott bekövetkezni. Nagyon különleges anyagokban
különleges körülmények között azonban megvalósíthatjuk ezt a fordított populációt, amit szokás
populációinverziónak is nevezni. A populációinverzió tehát a sugárzás közegbeli erısödésének
alapvetı feltétele. (De önmagában ez nem elegendı, hisz kis intenzitásnál a spontán emisszióval is
számolni kell.)
A fény a közegben tehát akkor erısödik, ha az emissziók száma meghaladja az abszorpciókét, azaz
a nettó emisszió pozitív:
.em
absz
∆ N foton = N ind
foton − N foton = B21 N 2 I ( f ) − B12 N1 I ( f ) = B ⋅ I ( f )( N 2 − N1 )

A fotonok száma nyilvánvalóan arányos a fény intenzitásával. A fotonszám (vagy fényintenzitás)
növekedését ∆t idıtartamra vagy az ez alatt a fény által megtett ∆x útra is vonatkoztathatjuk. A
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fényintenzitás egységnyi úton történı növekedése tehát arányos a fény intenzitása mellett a
gerjesztett és alapállapotbeli atomok számának a különbségével:

∆I
= C ⋅ I ⋅ ( N 2 − N1 ) .
∆x
A differenciák differenciálokra történı átírása és az átrendezés után kapott differenciálegyenlet:
dI
= C ⋅ ( N 2 − N1 ) ⋅ dx
I
A differenciálegyenlet megoldása exponenciális függvény lesz, tehát a lézer anyagában megtett útja
függvényében a sugárzás exponenciálisan erısödik:
I = I 0 eC ⋅( N 2 − N1 )⋅ x .
(Az erısödés természetesen csak N2>N1 esetére (populációinverzió) igaz, N2<N1 esetén (normál
populáció) a sugárzás a közegben exponenciálisan gyengül.)
Az exponenciális erısödés nem tart a végtelenségig, nagy intenzitásoknál az indukált emisszió
lecsökkenti N2-t. Ez a csökkenés határesetben N1–ig tarthat, ekkor az indukált emisszió egyensúlyba
kerül az abszorpcióval, a sugárzás nem erısödik tovább.

1.4.2. A lézerek négy energiaszintje
A populációinverziót igen nehéz (talán lehetetlen) lenne megvalósítani egy olyan rendszerben,
amely csak két energiaszinttel rendelkezı atomokból áll.
A lézermőködéshez elengedhetetlenül szükséges populációinverzió csak a termikus egyensúlytól
távoli rendszerekben valósulhat meg. Ilyen rendszert csak úgy hozhatunk létre, hogy a rendszerbe
folyamatosan energiát táplálunk. A bevitt energiával az atomi elektronokat szelektív módon
magasabban gerjesztett állapotokba juttatjuk. Ezek az elektronok aztán egyre kisebb energiájú
gerjesztett állapotokon keresztül törekednek az alapállapotba jutni. E folyamat során a hosszabb
élettartamú gerjesztett állapotokban (amelyeket metastabil állapotoknak nevezzük) nyilvánvalóan
több elektron tartózkodik, mint a rövidebb élettartamúakban. Ha közülük a hosszabb élettartamú
nívó van feljebb, akkor a populációinverziót e két szint között máris megvalósítottuk. Ehhez
azonban valóságos rendszerekben több energiaszintre is szükség van, a tipikus lézerben
minimálisan négy energiaszint van, amelyekhez négy elemi energiaátadó lépés tartozik.
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E
(2)
N2

E2
f =

(3)

(1)
N1

Ε 2 − E1
h

E1
(4)

1.4.2. ábra: A lézerek négy energiaszintje és a négy elemi energiaátadó lépés
Az (1) lépésben az atomot valamilyen hatékony és szelektív mechanizmus segítségével egy, a
lézernívók fölötti (esetleg azzal egybeesı energiájú) szintre juttatjuk. Errıl a szintrıl (esetleg
szintekrıl) az elektronok igen gyorsan a felsı lézerszintre jutnak. Ez a (2) jelő lépés legtöbbször
sugárzásmentes átmenet, a közben felszabadult energia a lézeranyagot melegíti. Ezt követi az E2 és
E1 szintek közötti lézerátmenet (3), amely során a lézerfényt alkotó fotonok egyike is kisugárzódik.
A populációinverzió akkor állhat fönn, ha az alsó lézerszint igen gyorsan kiürül (4). Az ilyen típusú
energiadiagrammal rendelkezı lézereket négyszintő lézereknek nevezzük.
Egyes lézerekben ez (4) lépés hiányozhat (azaz az alsó lézerszint az alapállapot), ekkor a
populációinverzió megvalósítása sokkal nehezebb. Ez utóbbi esetben a lézer háromszintő.

1.4.3. A gerjesztés módjai
Gerjesztés fénnyel
Ha a lézeranyag – amelyben tehát a populációinverzió megvalósul és ezáltal a fény indukált
emisszió révén erısödik – szilárd fázisú, akkor a gerjesztési energiát általában fény formájában
visszük be a közegbe. Az (1) lépés tehát a fény abszorpciója, amelynek során a foton teljes
energiája átadódik az atomnak. A foton energiájának tehát pontosan meg kell egyeznie az (1) lépés
felsı és alsó energia szintjeinek különbségeivel. A gerjesztés akkor hatékony, ha a fotonok zöme
megfelelı energiájú. Tehát például fehér fény esetén a felsı nívónak nagyon szélesnek kell lennie.
Ha a felsı nívó keskeny, akkor viszont közel monokromatikus fényt kell gerjesztéshez használni.
Az elsı lézerekben a populáció inverziót még nem tudták folyamatosan fenntartani, a fényt
villanólámpa (xenonlámpa) szolgáltatta. Folyamatos mőködéső (CW = continuous wave) lézereket
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természetesen folytonos fénnyel kell táplálni. Ez ma leginkább LED-del vagy egy másik lézerrel
(félvezetı lézerrel) lehetséges.
Geometriailag a lámpa csavarvonalszerően is körbeveheti a lézeranyagot. Az elsı mőködı lézerben,
amely rubinlézer volt (Maiman, 1960.), ez történt. Igen hatékony a fény átvitele a lámpából a
lézeranyagba, ha ezek egy ellipszoid tükör (ellipszis alapú hasáb) egy-egy fókuszvonalán vannak.
(Az ellipszoid tükör egyik fókuszpontjából induló fénysugarak mindegyike eljut a másik
fókuszpontba.)

1.4.3.1. ábra: Rubinlézer gerjesztése csavarvonal alakú villanó lámpával

1.4.3.2. ábra: Nd:YAG lézer gerjesztése ellipszoid tükör geometriában

A fenti geometriákban a gerjesztı fényt a lézeranyagba a kialakuló lézersugárra merılegesen
vezetjük be. Hatékonyabb lehet a gerjesztés, ha a két fénysugár párhuzamos (vagy közel
párhuzamos) egymással. Ezt a geometriát – mivel ez elválaszthatatlan a következı fejezetben
ismertetendı tükörrezonátortól – itt még nem tudjuk részleteiben tárgyalni.

Gerjesztés elektromos kisüléssel (gázban)
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Gızfázisú lézeranyag esetén – és félvezetı lézeranyag esetén is – a gerjesztési energiát közvetlenül
elektromos árammal célszerő a lézeranyagba bevinni. Ezért a gázlézerek lényegében (a
fénycsövekhez hasonló) kisüléső csövek. A kisülés lehet önfenntartó, amikor a töltéshordozók
(elektronok és ionok) maguk is a kisülési folyamatokban keletkeznek. De lehetnek nem
önfenntartók is, ekkor a töltéshordozókat valamilyen más mechanizmussal kell a lézeranyagban
létrehozni.
Önfenntartó kisülés csak kis nyomású gázokban lehetséges. Ekkor a gáz annyira ritka, hogy az
elektronok két ütközés között az ionizációs energiának megfelelı mozgási energiára tudnak
gyorsulni. Az atommal ütközı elektron – a fotonnal ellentétben – nem veszik el az ütközés során,
energiája egy részét megtartja. Az ionizációs energiát meghaladó energiájú elektronok – az
energiájuktól függı mértékben ugyan, de képesek ionizációra is és/vagy gerjesztésre is. Az
ionizáció során elektron keletkezik (ami a kisülés fenntartásához szükséges), a gerjesztés pedig a
lézermőködés elsı lépése. Az önfenntartó kisülést általában a lézer tengelye irányába mutató
elektromos térrel (axiális felépítés) valósítják meg.
Nagy nyomású gázban az elektronok szabad úthossza túl kicsi, ezért önálló kisülés bennük nem
lehetséges. Ilyenkor a szabad töltéshordozókat más módszerrel (pl. ionizáció UV fénnyel,
elektronágyú, stb.) kell bevinnünk. Ezekben a lézerekben az elektromos mezı iránya általában
merıleges a lézer tengelyére (transzverzális elrendezés). A sőrőbb gázban a fotonok természetesen
gyorsabban tudnak szaporodni (egységnyi hosszra vonatkoztatva), ezért ezek a lézerek általában
nagyobb teljesítményőek. Ezeket a lézereket TEA –lézereknek (Transzverzális Elektromos tér
Atmoszférikus nyomás) is nevezik.
Megjegyezzük, hogy a félvezetı lézerekben is a lézeranyagon átfolyó áram által bevitt energia tartja
fenn a lézermőködést. Itt azonban a felsı lézernívóra nem ütközés révén jutnak fel az elektronok.

1.4.3.3. ábra: Gerjesztés axiális (tengelyirányú) elektromos kisüléssel
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1.4.3.4. ábra: Gerjesztés transzverzális (keresztirányú) elektromos kisüléssel

1.4.4. A tükörrezonátor
Tételezzük fel, hogy az elızı pontokban leírtak mindegyike teljesül. A megfelelı lézeranyagba
megfelelı módon

energiát

pumpálunk

és

két meghatározott energiaszintre teljesül

a

populációinverzió feltétele. Ekkor a lézeranyagban elindult megfelelı frekvenciájú sugárzás
exponenciálisan erısödik. Az elsı foton nyilvánvalóan csak spontán emisszióval keletkezhet, de a
szaporodása indukált emisszióval történik. Mivel a lézerek tengelye mentén a sugárzás sokkal
hosszabb utat tud a lézeranyagban megtenni, mint más irányokban, ezért az ilyen irányú sugárzás
erısödik fel a legjobban. Ezt a hatást tovább fokozhatjuk, ha a tengelyre merılegesen egy tükröt
helyezünk el és a sugárzást a lézeranyagba visszajuttatjuk. Ezáltal a sugárzás sokkal hosszabb úton
fog erısödni, végleg elnyomva minden más irányú sugárzást. Ha a lézeranyag másik oldalán is
elhelyezünk egy tükröt – párhuzamosan az elsıvel – akkor az oda-vissza verıdések sorozatán
keresztül a sugárzás tetszıleges szintig erısödhet. Valójában ez az erısödés nem tart a végtelenig –
ahogy korábban is utaltunk rá – mert nagy intenzitásoknál az indukált emisszió lecsökkenti N2-t. Ez
a csökkenés határesetben N1–ig tarthat, ekkor az indukált emisszió egyensúlyba kerül az
abszorpcióval, a sugárzás nem erısödik tovább.
A két tükör egyikének természetesen félig áteresztınek kell lennie, hogy a sugárzás egy részét
kicsatolhassuk a lézerbıl, azaz lézersugarat nyerjünk. A másik tükörnek azonban lehetıleg 100 %os reflexiójúnak kell lennie (zárótükör). Fontos hangsúlyozni, hogy a lézertechnika tükrei általában
nem közönségesek, hanem a vékony réteg interferencián alapuló tükrök. Ezek csak az erısíteni
kívánt egyetlen frekvenciát (és szők környezetét) verik vissza – de azt 100 %-osan – a többit
átengedik. Ezáltal a gerjesztı fény a tükrön keresztül is becsatolható a lézeranyagba, a lézer
mőködéséhez nem szükséges fotonok viszont ugyanitt erısödés nélkül elhagyják azt.
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Ismeretes, hogy a belsı és visszavert hullámok interferenciája állóhullámot eredményez. Az
állóhullámban a helyfüggés a fázisból az amplitúdóba tevıdik át, ami maximális amplitúdójú
(duzzadóhely) és zérus amplitúdójú (csomópont) helyeket eredményez a lézer tengelye mentén.
Mivel a tükrök felületén mindenképpen csomópont van és két szomszédos csomópont távolsága

λ/2, ezért a két tükör távolsága ennek egész számú többszöröse kell, hogy legyen. Ha a tükrök
távolsága (azaz a tükör rezonátor L hossza) ettıl eltér, akkor a sugárzás a rezonátorban nem
erısödik. A valóságban inkább az a helyzet, hogy a tükör rezonátor a ráesı sugárzásokból a
L = n⋅

λ
2

(ahol n egész szám)

feltételnek megfelelı sugárzásokat szelektív módon felerısíti. Az ábrán egy tükörrezonátor
sematikus rajza látható, a bal oldali a félig áteresztı tükör, azaz a kicsatoló tükör. Ebben a
rezonátorban csak 18 db félhullám fér el.

1.4.4.1. ábra: A tükörrezonátor sémája
A gyakorlatban n ennél általában sokkal nagyobb, például egy 0,3 m-es rezonátorban a 633 nm
hullámhosszú vörös fénybıl kb. 948 ezer félhullám fér el.
A tükörrezonátor ettıl a példaként adott hossztól sokkal rövidebb (pl. koronglézer) és sokkal
hosszabb (pl. szállézer vagy fiberlézer) is lehet. Ez utóbbi lézerben a megfelelıen 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 tekercselhetı, ami jelentısen csökkentheti a lézer helyigényét.
A tükörrezonátort – különösen az elektromérnöki személet szerint – felfoghatjuk úgy is, hogy ez
szolgáltatja az erısítı visszacsatolását. Ez a visszacsatolás a rezonanciafrekvenciákon pozitív,
ilyekor az erısítı „begerjed”, más frekvenciákon a visszacsatolás negatív. A lézert általában
pozitívan visszacsatolt rezgéskeltıként és nem külsı, gyenge jelek erısítésére használjuk.
A tükörrezonátor a lézermőködésnek nem elengedhetetlen feltétele. Vannak olyan lézerek, amelyek
nem tartalmazzák (pl. röntgen-lézer).
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A tükörrezonátor hatása a lézerfény frekvenciájának a kiszélesedésére
A fenti képletben a hullámhosszat frekvenciára is átírhatjuk (f= c/λ), ekkor, ahol n egész szám.
Kifejezve a frekvenciát f= n·c/(2L) azt kapjuk, hogy a rezonátor által erısített frekvenciák közötti
távolság (azaz két szomszédos longitudinális módus frekvencia távolsága):
f n +1 − f n = ∆ f long = (n + 1 − n)c / (2 L) = c / (2 L) .
A fenti adatokkal ez a frekvencia távolság éppen 5·108Hz. Tehát a tükörrezonátor egymástól 500
MHz távolságra lévı frekvenciákat fog erısíteni. Vegyük észre, hogy ez a frekvencia távolság
ugyan kb. hat nagyságrenddel kisebb az optikai frekvenciáknál, de nagyobb a tipikus természetes
vonalszélességnél. Véletlenszerően választott rezonátorhossz esetén tehát elıfordulhat az, hogy az
erısíteni kívánt frekvencia éppen két módus közé esik, és a lézer az adott rezonátorhosszal nem
mőködik.
A valóságban azonban ez ritkán fordul elı, mert a spektrumvonalak sokkal szélesebbek a
természetes vonalszélességnél. Ennek az oka pedig az atomok hımozgása miatti Dopplerkiszélesedés. Ha az atom haladási irányában bocsátja ki a fotont, akkor a nyugvó megfigyelı a
foton frekvenciáját nagyobbnak, ellenkezı esetben pedig kisebbnek érzékeli. A relatív
frekvenciaváltozás közelítıleg v/c, ami szobahımérsékleten közepes tömegő atomokra átlagosan
kb. 10-6 körül lehet. Azaz a Doppler-effektus már szobahımérsékleten is a módus távolsággal
egyezıre (vagy azzal nagyobbra) szélesíti a lézernívót. Ezen a szélesebb frekvenciatartományon a
tükörrezonátor egy vagy néhány frekvenciát erısíteni fog, ezek lesznek a lézer longitudinális
(hosszirányú) módusai. Egy-egy módus szélessége sokkal kisebb is lehet a természetes
vonalszélességnél.
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természetes vonalszélesség
∆fnat ≈107 Hz
A Doppler-effektus hatására
ez kiszélesedik
∆fDoppler ≈109 Hz
a longitudinális
lézermódusok frekvencia
távolsága
∆flong ≈108 Hz
egy módus kiszélesedése
tipikusan
∆flézer ≈106 Hz

megfelelnek az L = n ⋅

λ

feltételnek
2
1.4.4.2. ábra: Lehetséges frekvenciák a tükörrezonátorban

Az ábrán látható spektrumú lézer 5 darab megengedett frekvenciával, azaz 5 db longitudinális
módussal rendelkezik. Ezek a módusok nemcsak frekvenciában különböznek, de a fázisaik is
függetlenek egymástól. Bizonyos alkalmazásokat (pl. interferencia kísérleteket) ez a tény
lehetetlenné tenne, ezekben csak egyetlen longitudinális módus maradhat. Az oldalmódusok
elnyomására különbözı módszerek ismertek. Használhatunk például interferométert, amely csak az
egyik módust engedi át. Másik lehetıség a rövid rezonátor alkalmazása, amellyel a szomszédos
módusok olyan távolra kerülhetnek, hogy az erısítési görbe alá közülük csak egy darab fér be.
A σk ≥

3⋅107
[m ] képlet alapján kiszámíthatjuk a fenti frekvencia kiszélesedéseknek
∆f

megfelelı koherenciahosszakat is. Ezek szerint a természetes vonalszélességnek megfelelı 3m-es
koherenciahosszat a hımozgás miatti Doppler-kiszélesedés 3 cm-re rontja, viszont a tükörrezonátor
(ha csak egyetlen transzverzális módus van) 30m-re javítja.
A tükör rezonátorban a fentebb ismertetett, kettı darab párhuzamosan elhelyezett síktükör helyett
gyakran használnak homorú tükröt (tükröket) is. Ezek beállítása könnyebb, stabilabbak, de nagyobb
divergenciájú lézernyalábot eredményezhetnek. Stabil lézernyalábot csak bizonyos elrendezésekben
kaphatunk, pl:
a) 2 db homorú tükör konfokális elrendezésben (közös a fókuszuk),
b) 2 db homorú tükör koncentrikus elrendezésben (közös a görbületi középpont),
c) félgömbi elrendezés (a homorú tükör fókusza a síktükörre esik).

40

A tükörrezonátorban – függıen a tükrök alakjától és méretétıl - különféle állóhullám módusok
alakulhatnak ki. Ezeket keresztirányú (transzverzális) módusoknak

(TEM = Transversal

Electromagnetic Mode) nevezzük. A transzverzális módusok leginkább a lézernyaláb keresztirányú
intenzitás eloszlásában mutatkoznak meg. A legfontosabb módus az alapmódus (TEM00) amely
egyetlen maximummal rendelkezik és eloszlása a Gauss-függvénnyel jellemezhetı:
I ( x) = I 0 e
a transzverzális alapmódust

−

( x − x0 )2

σ2

,

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 teljesítményő lézereknél.
Ezeknek keresztirányban több maximumuk van, metszete foltokból, esetleg kör(ök)bıl áll, ami
nagyobb nyalábdivergenciát eredményezhet. Az 1.4.4.3. ábra néhány keresztirányú módust
szemléltet a hozzá tartozó jelölésrendszerrel és az általuk létrehozott energia-eloszlással.

1.4.4.3. ábra: A lehetséges transzverzális módusok két különbözı geometriában
A TEM-nél megkülönböztethetı polár koordinátarendszerben felvett teljesítmény-eloszlás (TEMpl),
illetve derékszögő koordináta rendszer szerinti (TEMnm). Attól függıen, hogy milyen a berendezés
felépítése, optikai rendszere, a hozzá jobban illeszekedı módus-szerkezetet adják meg. Az indexben
szereplı számok a tengelyek mentén a lokális intenzitás minimumok számát jelentik, a végtelenben
lévı 0 értéket nem számítva. A TEM00, mindkét rendszerben az ideális Gauss eloszlást jelenti. A
TEM indexek megadása mellett a kevert módusokat a sugárminıség és a sugárparaméter jellemzi.
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Ha több módus is lehetséges, azok a legtöbb esetben egyszerre vannak jelen a rezonátorban,
természetesen – hasonlóan a longitudinális módusokhoz - egymástól független fázissal. Az
interferenciás kísérletek tehát nemcsak azt követelik meg, hogy a lézernyaláb egyetlen
longitudinális módusból álljon, hanem azt is, hogy transzverzális alapmódusú legyen.

1.5. A fontosabb lézertípusok konkrét konstrukciói, mőködésük és
jellemzıik
1.5.1. Gázlézerek: a He-Ne és a CO2 lézer
He-Ne lézer
A hélium-neon lézer egy néhány mm vastag és néhány dm hosszú kisülési csı, amelyben
kisnyomású (néhány mbar) hélium-neon gázkeverék van, amelyben a hélium és neon aránya
tipikusan 7:1. Az elektródák a kisülési csı két végén (vagy annak közelében) vannak elhelyezve,
így az elektromos mezı axiális. Az elektromos kisülésben az elektronokkal történı ütközések során
a gázatomok gerjesztıdnek és ionizálódnak. A legfontosabb gerjesztés a többségben lévı hélium
atomoknak az alapállapotból (1s2) az elsı gerjesztett állapotba (1s2s) történı gerjesztése, amelyhez
meglehetısen nagy energia szükséges (~20,5 eV). A kialakult gerjesztett állapot metastabil, mert
visszafelé az emissziós folyamattal történı átmenet tiltott. Ebben a gerjesztett állapotban tehát a
hélium atomok nagyon felszaporodnak. A neonatomnak azonban van egy pontosan ilyen energiájú
gerjesztett állapota (2p55s), amelynek ez a gerjesztési energia ütközéssel átadható. Ezt az ütközési
folyamatot szokás másodfajú ütközésnek is nevezni:
He* + Ne → He + Ne* (a * jel a gerjesztettséget jelenti)
A héliumatomok tehát másodfajú ütközéssel jutnak vissza az alapállapotba, a 20,5 eV-es gerjesztési
energiák pedig (szinte kivétel nélkül) a neon atomokhoz jutnak. A neon atomok pedig nem adják
vissza, mert a 2p55s állapotuk viszonylag gyorsan elbomlik.
Fontos hangsúlyozni, hogy a másodfajú ütközés következtében a neonatomok úgy tudnak a 2p55s
gerjesztett állapotba kerülni, hogy az alacsonyabb energiájú gerjesztett állapotokat kihagyják.
Elvben ugyan a neon 2p55s gerjesztése közvetlenül elektronütközéssel is bekövetkezhet (és ekkor az
alsóbb állapotok is gerjednek), de ez a neon kis aránya miatt kisebb valószínőségő.
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1.5.1.1. ábra: A He-Ne lézer energiaszintjei
A populációinverzió tehát, a kisebbségben lévı neonatomok két olyan magasan gerjesztett állapota
között valósulhat meg, ahol az alsó nívó rövidebb élettartamú. A mai He-Ne lézerekben a 2p55s
állapot jelenti a felsı lézernívót, a 2p53p pedig az alsót, a közöttük történı átmenet során a lézer 633
nm hullámhosszúságú vöröses színő fényt bocsájt ki. Mint említettük, az alsó lézernívó (a 2p53p
állapoton keresztül) gyorsan kiürül. Az elmondottakból következik, hogy a He-Ne lézer négyszintő
(alapállapot, He(1s2s), Ne(2p55s), Ne(2p53p)) és folytonos üzemő.
Ennek a lézer típusnak a hátránya, hogy nagyon magasan van a He 1s2s gerjesztett állapota (20,5
eV), a lézer foton energiája ennél éppen egy nagyságrenddel kisebb (~2,0 eV). Ez a tény eleve 10%
alá viszi a hatásfokot. Számos itt nem részletezett atomfizikai folyamat ennek a töredékére
csökkenti az elvi hatásfokot, a gyakorlati hatásfok pedig az 1%-ot sem éri el. A He-Ne lézerek
általában csak néhány mW teljesítményőek.
A nemesgáz töltés nagy elınye, hogy az a lézermőködés során nem használódik el, nem
keletkeznek a lézermőködést károsan befolyásoló a lézerbıl eltávolítandó vegyületek
Ha a rezonátor tükreit a kisülési csövön kívül helyezzük el, akkor célszerő a csı végeit Brewster
szögben levágni. Ekkor a fény sokszoros áthaladás után a beesési síkban polárossá válik. Ezáltal a
lézer mőködése stabilabb lesz, továbbá számos esetben a lineárisan poláros lézerfény alkalmazása is
kedvezıbb.

Video a He-Ne lézeres interferometrikus elmozdulás mérı mőködésérıl:

A CO2 lézer
A molekuláris lézerekben a gerjesztés nem az atomi héjakon, hanem az ennél sokkal kisebb
molekuláris energiaszinteken történik. Ezek az energiaszintek a molekulák forgásából (rotációs
energiaszintek) és rezgésébıl (vibrációs energiaszintek) származnak. A vibrációs szintek tipikusan
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néhány tized eV-nyi energiával gerjeszthetık, a rotációs szintek ennek századával. A rotációs
szintek tehát igen közel vannak egymáshoz, ezeket az energiákat gyakran folytonosnak tekintjük és
sávos energiaszerkezetrıl beszélünk. A hımozgás energiája szobahımérsékleten sokkal nagyobb a
rotációs szintek különbségénél, de kisebb, mint a vibrációs szintek energiája. Tehát mondhatjuk,
hogy szobahımérsékleten a molekulák forognak, de még nem (vagy alig) rezegnek.
A szén-dioxid molekula háromféle rezgési módusban rezeghet. A legkisebb energiájú (~ 0,1 eV) a
torziós rezgés, amikor az atomok a molekula tengelyére merılegesen rezegnek, periodikusan v betőt
formázva. Ennél nagyobb energiájú (~ 0,2 eV) a molekulatengely irányába esı szimmetrikus
rezgés, amelyben a két szélsı oxigénatom rezeg, de a középen lévı szénatom nyugalomban van. A
legnagyobb energiájú (~ 0,3 eV) rezgési módus az aszimmetrikus rezgés, amelyben a középsı
szénatom rezeg a molekulatengely mentén. (Ilyenkor persze az oxigén atomok ellenütemben
mozognak, hogy a tömegközéppont nyugalomban legyen.)
A lézer rezonátorába adagolt nitrogéngáz (N2) a CO2 molekulák aszimmetrikus rezgési szintre való
szelektív gerjesztését eredményezi. Ez a folyamat nagyban hasonlít a hélium-neon lézernél leírt
másodfajú ütközéshez.
A lézermőködés az aszimmetrikus és szimmetrikus rezgési módusok bizonyos forgási szintjei
között jön létre. A kibocsájtott sugárzás hullámhossza – a kb. 0,1 eV energiakülönbségnek
megfelelıen – 10,6 µm, amely a távoli infravörös tartományba esik. A N2 – CO2 keverékhez
adagolt segédgázok (pl. hélium, vízgız) segítik az alsó lézernívó kiürülését és hőtik a gázkeveréket.

Aszimmetrikus rezgés

Szimmetrikus rezgés

Torziós rezgés
1.5.1.2. ábra: A CO2 molekula lehetséges rezgései
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1.5.1.3. ábra: A CO2 lézer energiaszintjei
Az elmondottakból következik, hogy a CO2 lézer is négyszintő (alapállapot, N2(vibr), CO2
(aszimm.), CO2 (szimm.)) és képes a folytonos üzemre.
A széndioxid lézer nagy hatásfokú, mert a gerjesztés igen kis energiát igényel és ennek az
energiának a nagy része átadódik a lézernyalábra. A lézernyaláb teljesítménye igen nagy is lehet
(~10 kW), különösen a nagy nyomású verziókban (TEA lézerek). A hatalmas teljesítmény intenzív
vízhőtést tesz szükségessé, hogy a lézerközeg hımérséklete a szobahımérséklet közelében
maradjon. A molekulák a gázkisülésben széteshetnek, más molekulákká egyesülhetnek, amelyek
gátolhatják a lézermőködést. Ezért CO2 lézerben – hasonlóan a többi molekuláris lézerhez –
gondoskodni kell a friss gáz folyamatos be- és az elhasznált gáz folyamatos kiáramoltatásáról.

1.5.1.4. ábra: A CO2 TEA lézer vázlata

1.5.2. Ionlézerek: az argon-ion lézer.
Az ionlézerekben a lézernívókat a gerjesztett ionállapotok jelentik. Az egyes állapotok
elektronütközéssel történı gerjesztésének hatékonysága igen eltérı lehet, és nagyon eltérı lehet az
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állapotok élettartama is. Ezek következtében könnyen elıfordulhat, hogy egy nagyobb energiájú
gerjesztett ionállapotban feldúsul az ionok száma, míg valamelyik alatta lévı szinten lecsökken. A
legtöbb ionfajta esetében találhatunk ilyen populációinverzióra hajlamos energiaszint kettıst.
Az ionlézerek talán legfontosabb képviselıje az argon-ion lézer. Mint tudjuk az argon alapállapoti
elektronkonfigurációja 3p6, az argon-ioné 3p5, a legfontosabb gerjesztett argon-ionoké pedig 3p44s
és 3p44p. Ezek a szintek valójában – a 3p és a 4s vagy 4p elektronok perdületeinek különbözı
kapcsolódásai miatt – sok egymáshoz közeli szintet jelentenek. A 3p44p állapotok populációja –
atomfizikai okok miatt – általában nagyobb mint a 3p44s állapotoké, így köztük folyamatosan
populációinverzió áll fenn.

Argonlézer
energiaszint-diagramja

1.5.2.1. ábra: Az argon-ion lézer energiaszintjei

Az argon-ion lézer nagyobb teljesítménnyel a 488 nm-es (kék) és az 514,5 nm-es (zöld)
hullámhosszakon tud mőködni. Vannak más, kisebb teljesítményő hullámhosszai is (pl. 457,9 nm
(ibolya)). Ezek külön-külön és együttesen is mőködhetnek, ez utóbbi esetben az argon-ion lézer
fénye kékesfehér. Az elmondottakból következik, hogy ez a lézer négyszintő (3p6, 3p5, 3p44s és
3p44p) és folytonos üzemő.
Az argon-ion lézer mőködéséhez arra is szükség van, hogy a gerjesztett ionállapotok nagy
koncentrációban legyenek jelen. Ezt nagy gerjesztı áramsőrőséggel lehet elérni, ami az argont
erısen ionizált, magas hımérséklető plazma állapotba juttatja. A magas hımérséklettıl a lézercsı
falát a plazma mágneses térrel történı koncentrációjával lehet valamelyest védeni. A fal ennek
ellenére is nagyon felmelegszik, ezért különleges anyagból kell készíteni és erısen kell hőteni.
46

1.5.2.2. ábra: Az argon-ion lézer felépítése

1.5.3. Szilárdtest lézerek: a rubinlézer, a Nd-YAG-lézer.
Rubinlézer
Az elsı mőködı lézer a rubinlézer volt, amelyet Maiman 1960-ban épített meg. A lézerközeg egy
kb. 10 cm hosszú hengeres alakú szintetikus rubinkristály volt. A tükörrezonátort a henger simára és
párhuzamosra csiszolt alakjai jelentették. A kristályt xenon villanólámpával gerjesztették, amely
csavarvonalszerően körbevette azt.
Mint tudjuk a rubin krómionokkal szennyezett alumínium-oxid (Al2O3). Ez a kristály a fehér fény
kék-zöld részét nagyon erısen abszorbeálja. A gerjesztés után az elektronok egy széles
energiasávba jutnak. Ebbıl a sávból az elektronok foton kibocsájtásával visszahullhatnak az
alapállapotba is, de a többségük egy sugárzásmentes folyamattal közbensı metastabil
energiaszintekre kerül. (Sugárzásmentes folyamatban a felszabadult energia a kristályrácsot alkotó
atomok rezgési energiáját növeli.) Igen intenzív fényforrással elérhetı az, hogy az eredetileg
alapállapotú elektronok több mint 50 %-át átpumpáljuk a metastabil állapotokba. Így
populációinverzió alakulhat ki (legalábbis egy pillanatra) a metastabil állapotok és az alapállapot
között. Az alsó és felsı lézernívót tehát ezek az állapotok jelentik. A köztük tartozó átmenethez
tartozó fénynek, a rubinlézer mélyvörös fényének a hullámhossza 694,3 nm.
A fentiek alapján a rubinlézer háromszintő (alapállapot, abszorbciós sáv, metastabil állapot),
amelyben a folyamatos populációinverziót nehéz megvalósítani. A rubinlézer hatásfoka kicsi, ennek
ellenére a teljesítménye egészen nagy is (néhányszor tíz watt) lehet. Ez csak igen nagy teljesítmény
betáplálásával lehet elérni, ami viszont folytonos üzemben nem oldható meg. A rubinlézerek tehát
impulzus üzemőek.
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1.5.3.1. ábra: A rubinlézer energiaszintjei

A Nd:YAG lézer
A rubinlézer legnagyobb hátránya az, hogy háromszintő. Négyszintő lézert úgy nyerhetünk, ha a
szennyezı króm ionokat neodímium (Nd) ionokra cseréljük, az alumíniumoxid mátrixot pedig
üvegre vagy yttrium-alumínium-gránátra (YAG) cseréljük. Ez utóbbi azért kedvezıbb, mert a
gránátnak nagyobb a hıvezetı képessége, ezért jobban hőthetı. Az így kapott lézer, amelyet
Nd:YAG lézernek nevezünk, talán a legfontosabb szilárdtest lézer, akár hatalmas (~kW)
teljesítményre is képes. Az ábra a YAG anyagba ágyazott Nd3+ ionok energianívóit mutatja.

1.5.3.2. ábra: A Nd:YAG lézer energiaszintjei

Az (1) gerjesztés a látható és infravörös határán lévı fénnyel történik, amely legtöbb esetben LEDbıl, illetve félvezetı lézerbıl származik. (A kiindulásként alkalmazott lézerfény tulajdonságai igen
gyengék a végeredményként kapott lézerfényhez képest.) A (2) folyamat itt is sugárzásmentes
átmenetet jelent. A (3) lézerátmenet során kapott infravörös lézerfény 1064 nm hullámhosszúságú.
Az alsó lézernívó kiürülése (4) szintén sugárzásmentes.
Ezt a lézerfényt egy nemlineáris optikai anyaggal frekvencia kettızéssel (azaz hullámhossz
felezéssel) könnyen a láthatóba transzformálhatjuk (λ/2 = 532 nm, zöld).
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1.5.4. A félvezetı lézerek.
A leggyakrabban használt lézertípus a félvezetı lézer, amelyet gyakran lézerdiódának is nevezünk.
Egyszerőbb változata egy „n” típusú és egy „p” típusú félvezetı rétegbıl áll. (Az „n” típusú
félvezetıben a legfelsı energiasávban (a vezetési sávban) lévı elektronok, a „p” típusú
félvezetıben az alatta lévı sávban (a vegyérték sávban) lévı elektron hiányok (lyukak) vezetik az
elektromosságot.) A lézersugár e két réteg közötti néhány mikrométer vastag határrétegben alakul
ki. Nyitóirányú áram hatására a határrétegbe az „n” típusú rétegbıl elektronok a „p” típusú rétegbıl
lyukak áramlanak be. Amikor az elektronok a lyukakba „esnek” a felszabaduló energiát egy foton
viszi el. Ez utóbbi azonban csak néhány különleges félvezetıben (a direkt félvezetıkben, pl. GaAs)
történik meg. A félvezetık többségében a felszabadult energiát a foton nem tudja elvinni, mivel
ahhoz nagy lendület is társul. Ezekben a félvezetıkben a felszabadult energia rácsrezgéssé alakul,
azaz melegíti a határréteget.
Az alkalmas félvezetı (pl. GaAs) határrétegében egyesülı lyukak és elektronok tehát fény
bocsájtanak ki. Ez a fény azonban indukált emisszió révén csak akkor erısödik, ha
populációinverzió áll fenn, azaz a felsısáv alján több elektron tartózkodik, mint az alsó tetején. Ez
csak nagy áramsőrőségeknél teljesül, kisebb áramsőrőségeknél nincs inverzió és a fény erısödés
nélkül kijön a határrétegbıl (LED).
A hatékony erısítéshez tükörrezonátor is kell, ebben a lézertípusban a tükröket a félvezetı kristály
szigorúan párhuzamosra polírozott véglapjai jelentik. Adott áramsőrőség fölött tehát beindul a
lézermőködés, ekkor a széles spektrum és irányeloszlás hirtelen „összeugrik”.
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1.5.4.1. ábra: A félvezetı lézer energiaszintjei és felépítése

Az elsı félvezetı lézerek magas áramküszöbőek voltak, csak lehőtve és csak infravörös
tartományban mőködtek. Az újabb ún. heteroátmenetes félvezetı lézerek már igen kedvezı
tulajdonságúak. Ezekben például a „p” és „n” típusú GaAs rétegek között olyan rétegek is vannak,
amelyekben a Ga atomok egy részét Al atomokra cserélték (Ga1-xAlxAs). A széles körben használt
lézerpointerek is félvezetı lézerek, ezek fénye kb. 650 nm-es hullámhosszú és vörös színő.

1.5.4.1. ábra: A LED/félvezetı lézer karakterisztikája
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1.6. A lézerfény legfontosabb tulajdonságai
Mint korábban is említettük, a lézerfény lehet folytonos (CW), de lehet impulzus üzemő is. Ez
utóbbi esetben a lézerimpulzus hosszát és ismétlıdési frekvenciáját is ismernünk kell. A lézersugár
– a lézer belsı felépítésének megfelelıen – lehet polarizált (poláros) és polarizálatlan is. Az
alkalmazások jelentıs része poláros lézernyalábot követel meg.
A lézersugár további tulajdonságai – irányítottság, monokromatikusság és teljesítmény –
tekintetében igen különleges, ami más fényforrások által elérhetetlen.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy az irányítottság és monokromatikusság akkor a legkedvezıbb,
ha a lézer longitudinális és transzverzális alapmódusban mőködik. Ezt a nem kívánatos módusok
elnyomásával tudjuk elérni, tehát a teljesítmény ilyenkor nem túl nagy. A nagy teljesítményő
lézernyalábok általában sok longitudinális és transzverzális módust tartalmaznak.
Az irányítottságot a lézernyaláb divergenciájával jellemezzük. Ennek minimális mértéke elméletileg
α≥

λ
, amint azt egy korábbi fejezetben levezettük. Ezt az elvi határt csak a transzverzális
π⋅d

alapmódusú (TEM00) lézerek tudják megközelíteni. A divergencia függvénye a lézernyaláb
átmérıjének, nyalábtágítással tehát csökkenthetı. Kis divergenciájú nyalábok kisebb foltra
fókuszálhatók. Elsı közelítésben a folt átmérıje (D) a lencse fókusztávolságának (f) és a
nyalábdivergenciának a szorzata: D ≈ α f ≥

λ⋅ f
π⋅d

Ennek legkisebb értéke (ha f ~ πd) a hullámhossz körüli érték.
A monokromatikusságot a lézerfény frekvencia kiszélesedésével jellemezhetjük, ez – egyetlen
longitudinális módus esetén – sokkal kisebb lehet a természetes vonalszélességnél is. A keskeny
spektrumvonalhoz – amint az egy korábbi fejezetben láttuk – nagy koherenciahossz tartozik. A
nagy koherenciahossznak különösen az interferenciás mérésekben van jelentısége. A kis
divergencia és kis frekvencia kiszélesedés leginkább a gázlézerek lézerfényét jellemzi, a félvezetı
lézerek ebben a tekintetben nem kiemelkedıek.
Ha a lézerek teljesítményérıl beszélünk, akkor élesen meg kell különböztetnünk a folytonos üzemő
lézerek teljesítményét és az inpulzusüzemő lézerek csúcsteljesítményét. A folytonos üzemő lézerek
közül a kisnyomású gázlézerek (pl. He-Ne) teljesítménye gyakran a mW-ot sem éri el, a
nagynyomású CO2 lézerek és a Nd: YAG lézerek folytonos teljesítménye 10 kW is lehet. Az
inpulzusüzemő lézerek csúcsteljesítménye erısen függ az impulzusidık hosszától. Nyilvánvaló,
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hogy adott átlagteljesítmény mellett a csúcsteljesítmény akkor nagyobb, ha az impulzusidı
rövidebb. Egy ps (= 10-12 s) impulzusidı esetén a csúcsteljesítmény akár a 1014 W-ot is elérheti.
A nagy teljesítmény és jól fókuszálhatóság együttesen a fókuszált lézernyalábban különösen nagy
teljesítménysőrőséget jelent. Ha például egy 1 kW-os lézernyalábot egy 10 µm2-es foltra
fókuszálunk, akkor az 1014 W/m2 teljesítménysőrőséget jelent, amely a Nap felszínén mérhetı
értéket hat nagyságrenddel meghaladja. Ha pedig a spektrális teljesítménysőrőséget tekintjük, akkor
azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezt a teljesítményt a lézer keskeny frekvenciatartományban
sugározza ki (pl. ∆flézer ≈108 Hz). Ha ezt a Nap sugárzásának 1014 Hz széles spektrumához
viszonyítjuk, akkor a lézer a Napot egybilliószorosan (1012) is felülmúlhatja.

Felhasznált irodalom:
1.

Demjén – Szótér – Takács: Fizika II., Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008

2.

Budó - Mátrai: Kisérleti Fizika III., Tankönyvkiadó, Budapest, 1977

3.

Csillag – Kroó: A lézerek titkai, Kozmosz Könyvek, 1987

4.

Ábrahám: Optika, Panem Kft., Budapest, 1997

5.

Charschan: Lasers in Industry, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1972
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2. Lézerek az anyagtechnológiában
2.1. A LÉZEREK ELTERJEDÉSE ÉS ALKALMAZÁSA AZ
ANYAGTECHNOLÓGIÁKBAN
A lézer azon találmányok, eszközök csoportjába tartozik, amelyek az általuk hordozott új
tulajdonságoknak és képességeknek köszönhetıen az emberi tevékenység nem csak egy szőkös
területének fejlıdését segítették, hanem számos, egymástól különbözı alkalmazási területen adtak
lökést a fejlıdésnek. Fél évszázad telt el azóta, hogy az elsı mőködı lézer megépült, és felvetıdik a
kérdés, hogy napjainkban is a kezdeti lendülethez hasonlóan fejlıdik-e tovább és egyre
meghatározóbbá válik-e az egyes felhasználási területein, vagy már elérte a lehetséges
alkalmazások teljes körő feltárását, lelassult és várhatóan fokozatosan átadja helyét egy következı
innovatív megoldásnak.
Ebben a fejezetben röviden áttekintjük a lézer fejlıdéstörténetét és különbözı alkalmazási
lehetıségeit az anyagmegmunkálások terén. Különbözı kereskedelmi adatok és szabadalmi
információk alapján bemutatjuk a lézer elterjedés-elemzésének, azaz

diffúziós tanulmányának

néhány fontosabb megállapítását. A termék, vagy technológia elterjedésének elemzése, a
termékdiffúzióhoz tartozó elméleti háttértudás és a rendelkezésre álló információ alapján lehetıség
nyílik a jövıbe tekintésre. Felismerhetıvé válik az az idıpont, amikor az igények kielégítésére való
törekvés következtében technológiaváltás és/vagy termékváltás fog elıreláthatólag bekövetkezni.

2.1.1. Kronológiai áttekintés
Kezdjük egy rövid történeti visszatekintéssel, melynek segítségével nyomon követhetjük a
lézerfejlesztések fontosnak ítélt állomásait, melyeket a 2.1.1.1. - 2.1.1.3. ábrák idıszalagjai
mutatnak be.

2.1.1.1. ábra: Az invenció szakasza 1900-1959
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2.1.1.2. ábra: Az innovációs szakasz 1960-1969

2.1.1.3. ábra: Az innovációs szakasz 1970-2000
A lézer múltjának áttekintése után a különbözı kereskedelmi adatok segítségével körvonalazzuk a

lézerek és alkalmazásaik jelenét és ennek alapján kísérelhetjük meg prognosztizálni a jövıjét. A
félévszázados múlttal rendelkezı lézer, mint innováció, napjainkra nagyon kiterjedt és sokszínő
felhasználói piacot tudhat a magáénak. A sokszínő piac kifejezés arra utal, hogy az egyes piaci
szegmensek közül minden bizonnyal képezhetıek olyan párosítások, amelyek tagjaiban egyáltalán
nincs semmi közös vonás.
A 2.1.1.4. ábra összefoglalja azokat a tevékenységi területeket, amelyek bizonyíthatóan igényt
tartanak a lézerre, hiszen évrıl-évre regisztrálnak lézereladást ezeken a piaci szegmenseken.
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2.1.1.4. ábra: A lézerek alkalmazási területei

A mőszaki technológiai szempontból leginkább az anyagfeldolgozás területe a legfontosabb, ezen
belül az egyes eljárások megjelenésének kronológiáját a 2.1.1.5. ábra mutatja. Az egyes
eljárásokkal kapcsolatos elsı szabadalmi bejegyzések idıpontján kívül az idıszalagunk azt az
országot is megnevezi, ahol a szabadalom megszületett.

2.1.1.5. ábra: Lézeres anyagfeldolgozási eljárások megjelenése

2.1.2. Lézerpiaci elemzések
A lézerek piaca két nagy részbıl áll:



a diódalézerek piaca, ahol a teljes lézerpiaci bevétel 55%-a csapódott le 2007-ben,



az ún. nem diódalézerek piaca (ez az összes nem diódalézer-elven mőködı lézert magába
foglalja), ahová a bevételek 45%-a sorolható ugyanebben az évben.

Mivel a két lézerpiacon más a felhasználási területek dominanciája, ezért érdemes külön górcsı alá
vetni ıket.
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A diódalézerek piacának feltérképezéskor nagyon jó kiindulási pontként szolgál a piac
szerkezetének megismerése, az egyes piaci szegmensek eladásból való részesedésének segítségével,
amit a 2.1.2.1. ábra mutat be.

2.1.2.1. ábra: Az egyes felhasználási területekre eladott diódalézerek számának aránya (2007)

Az „Továbbiak” kategóriájába tartozó piaci szegmensekbe 2007-ben kb. 1 millió darab diódalézert,
a legalacsonyabb részesedéső, önállóan feltüntetett szegmensbe a vonalkód leolvasásba ennek a 7szeresét, a legdominánsabb területre pedig 714 millió darabot. Már ebbıl is kitőnik, hogy az
anyagfeldolgozás nem tartozik a diódalézerek legfıbb alkalmazási területei közé. A 2.1.2.2. ábra
még inkább bizonyítja ezt.

2.1.2.2. ábra: A „TOVÁBBIAK” szegmensén belül eladott diódalézerek számának aránya (2007)

A pontosság kedvéért különbséget kell tenni aközött, hogy a diódalézert közvetlenül vagy közvetve
használják az anyagfeldolgozásban. Közvetlen módú használatról akkor beszélünk, ha diódalézerek
családjába tartozó lézerrel végzik el az anyagmegmunkálást. Közvetett módon akkor használhatják
a diódalézert, ha egy anyagfeldolgozásra használt szilárdtest lézer gerjesztı moduljaként
alkalmazzák. A két piaci alszegmens között is óriási a különbség az adatok alapján. Azonban azt is
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figyelembe kell venni, hogy nem csak azokban a szilárdtest lézerekben alkalmazzák a
diódalézereket gerjesztı modulként, amelyeket az anyagfeldolgozásban használnak. Ezért a követett
anyagfeldolgozásra használt diódalézerek a fenti ábrán látható 62%-os szegmensnek csak egy részét
képezik.
A „nemdióda” lézerek piacán, azaz a lézereladások kisebb volumenő szegmensében már egészen
más a helyzet a felhasználási területek részesedésének tekintetében (2.1.2.3. ábra).

2.1.2.3. ábra: Az egyes felhasználási területekre eladott nem dióda típusú lézerek számának aránya
(2007)
Ebben a kategóriában az anyag megmunkálási terület vezeti az eladási listát. Amint az ábra is

mutatja, van olyan lézeralkalmazási terület, amelyen 2007-ben nem történt lézerértékesítés (pl.:
telekommunikáció), vagy a többihez képest elenyészı mennyiségben (pl.: optikai adattárolás). Az
anyagfeldolgozás területének dominanciáját a 2.1.2.4. ábra is hően szemlélteti.

2.1.2.4. ábra: A különbözı felhasználási területekre eladott „nemdióda” lézerek összértéke
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Az adatokból kétféle következtetést lehet levonni. Elıször is – amit az elızı ábra is híven tükröz –
az anyagfeldolgozásban jelentısen több „nemdióda” lézert értékesítettek, mint a többi területen.
Másrészt az anyagfeldolgozás számára gyártott lézerrendszerek lényegesen drágábbak minden más
lézerberendezésnél. Ezt a feltételezést azzal lehet alátámasztani, hogy az elıbbi két ábrát
összevetve, az egyes felhasználási területek között lényegesen eltolódnak az arányok. Az eltolódás
mértéke nagyságrendekkel nagyobb az eladás értéke esetén, mint az eladott darabszám esetén.
Összevetve a két lézerpiacot, az anyagfeldolgozás és az optikai tárolás szegmens „helycseréje”
figyelhetı meg, aminek a magyarázata a két nagy lézercsalád technológiai és teljesítménybeli
különbségeiben

keresendı.

(Megjegyzendı

itt,

hogy

a

folyamatos

lézerfejlesztéseknek

köszönhetıen a nagy energiájú diódalézerek egyre inkább képesek felvenni a versenyt az
anyagfelhasználásban széleskörően használt szilárdtest lézerekkel és a CO2 lézerrel, sıt egyes
technológiai paraméterek tekintetében felül is múlják azokat.)
A 2.1.2.5. ábra az anyagfeldolgozás területén eladott lézerberendezések számának alakulását és
prognózisát mutatja, éves bontásban.

Szállézer

2.1.2.5. ábra: Az anyagfeldolgozásban eladott lézerek számának alakulása és prognózisa

Annak megítélésére, hogy milyen fejlıdési-fejlesztési tendenciák várhatóak, érdemes nemcsak a
piaci adatokat, hanem a bejegyzett szabadalmak számának alakulását is elemezni. A 2.1.2.6. és
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2.1.2.7. ábra a gázlézerekkel, illetve a szilárdtest és a szállézerekkel kapcsolatos szabadalmak
számának alakulását mutatja.

2.1.2.6. ábra: A gázlézerekkel kapcsolatos szabadalmak számának alakulása

2.1.2.7. ábra: A szilárdtest és szállézerekkel kapcsolatos szabadalmak számának alakulása

2.1.3. Az anyagfeldolgozás, mint a lézerek egyik ipari alkalmazási területe
Miután beazonosíthatóvá vált az anyagfeldolgozás területének a többi lézeralkalmazás között
elfoglalt helye, szükséges ezen belül a lézert alkalmazó egyes eljárások vizsgálata. Az egyes
eljárások összes lézereladásból való részesedése jól tükrözi a valóságot (2.1.3.1. ábra).
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2.1.3.1. ábra: Lézeres anyagfeldolgozási eljárások részesedése a lézereladásokból (2006)

Az ipari gyakorlatban az ún. „macro eljárásokra” – mint amilyen a hegesztés, vágás, bevonatolás –
1-36 kW-os teljesítményő, míg az un. „micro eljárások” esetén 50W-1000W-os folyamatos üzemő
lézereket használnak. Impulzus üzemben 10-30 mJ kimeneti energiájú lézerek a használatosak.
A kezdetleges lézerek után a modern, nagy teljesítményő lézerek ipari alkalmazhatósága új
távlatokat nyitott meg a gyártástechnológiában, valamint a terméktervezésben (anyagválasztás, új
konstrukciók). Így olyan feladatokat is meg tudunk lézerrel valósítani, amelyekre más eljárások
nem alkalmasak, másrészt igen széles spektrumot fednek le a lehetséges felhasználási területek.
Lézerek csoportosítása teljesítmény szerint:
T = 0,1 ÷ 1 mW - lézeres mutatópálca
T = 100 mW ÷ 1 W - orvosi lézerek
T = 3 W ÷ 20 kW - ipari lézerek
T > 20 kW - katonai lézerek

2.1.3.1. táblázat Ipari lézerek teljesítménye alkalmazás szerint
Teljesítmény értékek [W]
CO2
Nd:YAG
Lézer típusa
jelölı lézer
10 ÷ 600
3 ÷ 50
hegesztı lézer
10 ÷ 5000
50 ÷ 2500
vágó lézer
10 ÷ 20000
20 ÷ 20000

A lézeres megmunkálások elterjedését elsısorban az elérhetı pontosságának, rugalmas
integrálhatóságának, robotokkal való kombinálhatóságának köszönheti, amit részben ellensúlyoz a
viszonylagosan magas elıállítási költség, a drága berendezés, a munkavédelem és a humán
erıforrások magas szinten elvárt biztosítása. Az iparban leginkább lemezszerő anyagok
elıdarabolására, bonyolultabb és nagy példányszámban gyártandó lemez-alkatrész kivágásánál
alkalmazzák, mivel fıleg ekkor versenyképes technológia a hagyományos vágó-eljárásokkal
szemben. A lézersugár mozgatása nem igényel robosztus szerkezetet, így nagyon jó pozicionálást és
sebességet lehet elérni (akár 100 m/perc). Mégis a lézer legjobb sajátsága, hogy a munkadarab
60

mechanikai tulajdonságaitól független a megmunkálás, valamint nincs szüksége közegre, amiben a
teljesítményét továbbítja, ezáltal vákuumos eljárások esetében is alkalmazható szemben sok más
eljárással. További gazdasági és mőszaki elınyei:
-

alkalmazási területe igen nagy, széles anyagválasztékra alkalmazható,

-

3D-s megmunkálást könnyen tesz lehetıvé,

-

anyag és feldolgozási veszteség kicsi,

-

nincs elı/ utólagos megmunkálás,

-

bonyolult felületeknél, nehezen hozzáférhetı helyeknél is alkalmazható,

-

megbízható, hosszú élettartamú, kopásnak nem kitett szerszám,

-

egy megfogásban több eljárás végezhetı (hegesztés, vágás, felületkezelés),

-

kis hıhatás övezet zóna a koncentrált energia-bevitel miatt

-

környezetbarát technológia

-

kis munkatávolság, amit az optika védelme korlátoz,

-

tiszta berendezés

-

könnyő karbantartás, diódás gerjesztésnél akár üzem közben,

-

sokféle kivitelezési lehetıség (pl: konzolos, robotkaros).

Számos eljárást fel lehetne váltani lézer berendezéssekkel, az erre való átállás azonban a legtöbb
esetben pénzügyi - gazdaságossági -, valamint szakember hiány okozta gondok miatt nem
következik be. Az MITI (nemzetközi kereskedelmi és ipari minisztérium) 1995-ben végzett
felmérése alapján az ipari hegesztések 25%-ban lézerrel kiválthatóak lennének, ezzel ellentétben
ekkor 0,5% volt ez az arány. Számos területen tapasztalhatók törekvések a lézeres technológiák
intenzívebb alkalmazására, így többek között az alábbiak esetén:

-

Elektronikai ipar

-

Csövek hegesztése

-

Hajó elemek vágása, hegesztése

-

Lemezipar

-

Autó/Repülı/Vasút ipar, 3D-s megmunkálások

-

Mőanyagipar

- Olajfúró tornyok lézeres hegesztése víz alatt
A 2.1.3.2. ábra egy gépjármő esetén illusztrálja a lézeralkalmazások széles körő lehetıségeit.
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2.1.3.2. ábra: Gépjármővön alkalmazott lézeres eljárások

2.1.4. A lézerforrástól az anyagmegmunkálásig
Az elsı fejezet részletesen ismertette a lézerfény keletkezésének elméleti hátterét és tulajdonságait,
a továbbiakban röviden áttekintjük a sugárvezetés, sugárformálás és sugárkezelés legfontosabb
alapelveit és eszközeit, amelyek ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a lézerfény az
anyagmegmunkáló eljárások hasznos eszköze legyen.

Sugárvezetés
Mivel a legtöbb gépen a lézerforrás fix helyre van beépítve, ezért a rezonátorból kilépı lézersugarat
el kell vezetni a lézerfejhez, mely a fókuszáló optikát tartalmazza (2.1.4.1. ábra).

2.1.4.1. ábra: A gázlézerek sugárvezetésének sematikus ábrája

A lézerbıl kilépı lézernyaláb divergenciájának csökkentése különösen akkor fontos, ha a nyitótükör
és a fókuszáló optika közötti távolság jelentısen változik a megmunkálás során. Mint ahogy az
1.3.2. fejezetben leírtuk, ezt fordított távcsıvel (inverted telescope) lehet megtenni. Az ezen az
optikai eszközön átmenı lézersugárnak eközben megnövekszik az átmérıje, a nyaláb „kitágul”. A
fordított távcsı két közös fókuszú homorú tükörbıl (esetleg két domború lencsébıl) áll. A
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párhuzamosított A kis divergencia azért is fontos, mert a párhuzamosabb lézerfény kisebb foltra
fókuszálható (lásd lentebb). A párhuzamosításnak az szab határt, hogy a „kitágított” lézernyaláb
átmérıje a fókuszáló lencsénél nem lehet nagyobb annak átmérıjénél. A teleszkóppal „kitágított”
lézersugarat sugárvezetı tükrök segítségével vezetjük a lézerfejhez. A tükrök száma a megmunkáló
fej lehetséges mozgásának összetettségétıl függ (4-10 db teleszkóp és sugárvezetı tükör), kivitele
lehet

akár

sík,

akár

fókuszáló,

anyaga

többnyire

vörösréz,

esetleges

bevonatolt.

A

szennyezıdésekkel szemben a molibdén bevonattal rendelkezı tükör a legellenállóbb. A tükröket
vízzel hőteni kell, mivel a sugár kis hányadát elnyelik (0,1-2,5%). Már enyhe szennyezıdés
hatására is az abszorpciós képesség ugrásszerően megnövekszik és lokális túlmelegedést,
geometriai torzulást, végül beégést, beolvadást, azaz a tükör tönkremenetelét eredményezi. Ennek
elkerülése érdekében a tükrök és lencsék közötti teret folyamatosan szellıztetik tiszta levegıvel, a
berendezés idıszakos karbantartásakor pedig kiemelkedıen fontos az optikai elemek szakszerő
tisztítása.
Szilárdtest lézereknél száloptikán való sugárvezetést alkalmaznak, mivel a szilárdtestlézerekre
jellemzı sugarak nem nyelıdnek el sem üvegben, sem kvarcban. Az optikai szálak átmérıje 30-800
µm közötti. A levegıhöz képesti törésmutatója, illetve a teljes visszaverıdés következtében a
sugárzás nem tud kilépni a szál palástján (2.1.4.2. ábra).

2.1.4.2. ábra: Sugárvezetés száloptikával

Az üvegszálas megoldás jóval olcsóbb és könnyebben kezelhetı rendszert ad. Az egy darab
rezonátorból kibocsátott sugarat egy sugárosztóval több szálba is be lehet csatlakoztatni, és azt így
több lézerfejbe kivezetni, ezáltal egy berendezéssel több lézeres állomást is ki lehet alakítani. A
kicsatolás lehet egyidejő, illetve vagylagos. A sugárosztóban át nem eresztı, és/vagy részben
áteresztı síktükrök, illetve prizmák találhatóak (2.1.4.3. ábra). A sugárosztó után fókuszáló lencsék
fókuszálják és csatolják be a sugarat az optikai szálakba, melyek végén aztán kollimátor (győjtı)
lencsék helyezkednek el. A kollimátor lencsét ezután a megmunkáláshoz szánt fókuszáló optika
követi. Száloptikás sugárvezetésnél ügyelni kell a munkadarabról visszaverıdı sugárzás elleni
védelemre, ugyanis a visszavert sugárzással megnövekedett teljesítmény a rendszert túlterheli, így

63

termikus túlterhelés következtében azonnali tönkremenetelt okozhat. Ezért a lézersugarat a
munkadarab felületi normálisához képest legalább mintegy 6º-al meg kell dönteni.

2.1.4.3. ábra: Sugárosztók alaptípusai
a) teljesen visszaverıdı
b) részben áteresztı, részben visszaverıdı
sugárosztó

Sugárformálás
Ahhoz, hogy sugár munkavégzı közegünkké válljon, a majdnem párhuzamos nyers sugarat (5-15
mm átmérıjő) fókuszálni kell 0,1-0,2 mm átmérıjőre a megfelelı teljesítménysőrőség elérése
érdekében. A lézersugár minısége szempontjából a nyalábderék közvetlen környezetében teljesül
leginkább a koherencia, így ez a pozíció alkalmas a leginkább a fókuszáló optika elhelyezése.
A fókuszáló optikáknak két fajtáját tudjuk megkülönböztetni. A sugarat átbocsátva fókuszáló
optikai elemek idegen szóval a transzmissziós lencsék, illetve a sugarat visszaverve fókuszáló
reflexiós tükrök.
a.) A fókuszáló lencsét hőteni csak a fejbe beáramló nagynyomású gázzal (2.1.4.4. ábra), illetve
a lencse pereménél lehet. Ezáltal jóval kisebb hıterhelést enged meg, így nagyobb
átlagteljesítményő eljárásokra nem alkalmas. A lencse megválasztásával két jellemzın tudunk
változtatni:
-

ha a lencse fókusztávolsága nagy, akkor kisebb a lézersugár kúpnyílása, vagyis nagyobb
mélységben tudunk nagy teljesítménysőrőséget elérni, de ezáltal nem lehet kis fókuszpontot
felvenni.

-

ha kis fókusztávolságú lencsével dolgozunk, akkor nagy a kúpnyílás, tehát csak közvetlen a
fókuszpontban lesz nagy a teljesítménysőrőség, viszont ekkor nagyon kicsi lehet a
fókuszpont átmérıje.

b.) Nagyobb teljesítményeknél a lencse egyszerően szétrobbanna, így fókuszáló tükröt kell használni (2.1.4.5. ábra),
melynek hőtése megoldható a hátoldal felülete mentén, így a lencsére megengedhetı teljesítmény érték többszörösét is
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kibírja. A tükrök anyaga megegyezik a síktükrökével, viszont szigorúan bevonattal ellátottak, tekintve a
szennyezıdések nagyobb valószínőségét. Alakjuk lehet parabola, fazettált, illetve integráló. További elıny, hogy ezzel
a kialakítással kisebb fókuszáló fej hozható létre, így például csövek belülrıl történı hegesztésénél kiválóan bevált.

2.1.4.4. ábra: Fókuszáló lencse felépítése

2.1.4.5. ábra: Fókuszáló tükör felépítése

Kezelés
A fókuszált lézersugarat már csak a megfelelı helyre kell irányítani, ez különbözı sugáreltérítési módszerekkel
valósítható meg:

-

sugáreltérítés a lézerfej mozgatásával,

-

munkadarab mozgatása álló lézersugár alatt,

-

tükrös vagy prizmás eltérítés a lézersugár párhuzamosan eltolásával (síkágyas),

-

forgótükrös eltérítés a sugár szöghelyzetének változtatásával,

-

galvanométeres,

-

egy, három ponton felfüggesztett tükörrel,

-

hajlékony optikai szállal, a szál végének pozicionálásával.

A galvanométeres fej két, egymástól függetlenül elforgatható tükör segítségével a fókuszáló optika mozgatása nélkül
fókuszálja a sugarat adott pontra, lehetıvé téve a pont-, illetve vonalhegesztést. A megoldás különleges
követelményeket támaszt a fókuszáló lencsével szemben, mivel a fókusztávolság több méter is lehet.
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2.1.5. A lézersugár tulajdonságai
A lézernyaláb egyik legmeghatározóbb tulajdonsága a nyaláb módusa, miután ettıl függıen alakul a sugár teljesítményeloszlása a fókuszpontban. A lézernyalábot elıállító berendezés felépítése (rezonátorerısítés, lézeranyaginhomogenitás, tükörablak) határozza meg a módust, ami keresztirányú módusok (Transversal Electromagnetic Mode:
TEM) és tengelyirányú (longitudinális) módusok szuperpozíciója (lásd az 1.4 fejezetet).

A 2.1.5. ábra azt szemlélteti, hogy a rezonátorból kilépı fénysugár a fehér színő fókuszáló optikát
követıen milyen paraméterekkel jellemezhetı. A sugárminıség jellemzésére két paraméter is
használatos.
A CO2 lézerek korábbi elterjedésére való tekintettel használatos az M2 paraméter, amely az

M2 =

Θ 0 ⋅ r0 ⋅ π
összefüggéssel írható le, ahol Θ0 a sugár divergenciája (félkúpszöge), r0 a
λ

fókuszálatlan nyaláb legkisebb sugara (fókuszálatlan sugárderék), λ a sugár hullámhossza. Az M2
sugárminıség optimális esetben (alapmódusban elméletileg) M2=1 lehet, a gyakorlatban M2>1. A
nagy teljesítményő, sok módust tartalmazó lézernyalábok sugárminısége igen gyenge, az M2=100
értéket is elérheti. Tehát minél közelebb van az M2 értéke az 1-hez, annál jobbnak mondható a
sugárminıség.
Az M2 segítségével a fókuszálhatóság a következıképpen fejezhetı ki:

2 ⋅ M2 ⋅ f ⋅λ
dmin = 2 ⋅ f ⋅Θ0 =
,
π⋅ r0
ahol f a fókusztávolság, λ a hullámhossz és r0 az optikánál mért nyaláb sugara (2.1.5.2.ábra). A
képletbıl következıen látható, hogy a szilárdtest lézerek 1/10-el rövidebb hullámhossza
kompenzálja a rosszabb sugárminıségét, így versenyképes a CO2 lézerekkel.

2.1.5. ábra: A lézersugár szerkezete
r0: fókuszálatlan sugárderék sugara
z0: fókuszálatlan sugárderék koordinátája
rF: fókuszált sugárderék sugara
zRF: Rayleigh-hossz
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∆zF: fókuszeltolódás
z: koordináta a sugár mentén

rL: Optikánál mért nyaláb sugara
r: nyaláb rádiusz z helyen

A sugárminıség jellemzésére az M2 reciproka is használható, jele K, ennek értéke értelemszerően
<1. Az M2 és K paraméterek mértékegység nélküli számok.
A sugárminıség jellemzésére használatos másik paraméter, a szilárdtest lézereknél használatos
jellemzı a sugárparaméter-szorzat, Θ 0 ⋅ r0 , mértékegysége mm·mrad. Minél kisebb ez az érték,
annál jobb minıségő a sugár és vele együtt a dmin, így az 5 ÷ 15 mm·mrad sugárteljesítményő
lézereket már rendkívül jónak tartják. A két paraméter közötti összefüggés: Θ0 ⋅ r0 =

M2 ⋅ λ
π

összefüggéssel fejezhetı ki. Mivelhogy a berendezéseknél kevert módusok állnak elı, így nincs
olyan hely, ahol a lézernyalábnak meg lehetne határozni az átmérıjét. Ezért megállapodás szerint a
nyaláb sugara az az optikai tengelytıl mért távolság, ahol az intezitásmaximum 1/e2 értékre
csökken.
2.1.5.1. táblázat: Különbözı berendezések sugárminısége

Lézer típus
CO2
Lámpa pumpált Nd:YAG
Dióda pumpált Nd:YAG
Yb szál lázer (IPG YLR 7000)
Yb szál lázer (IPG YLR 7000)
Yb szál lázer (IPG YLR 7000)
Vékony disk lézer

sugárparaméter [mm·mrad]
3,7
25
12
18.5
11,6
11,7
7

hullámhossz [nm]
10600
1060
1060
1070
1070
1070
1030

Adott teljesítménynél minél kisebb a dmin, annál nagyobb teljesítménysőrőséget tudunk elérni, ami
mértékegységét tekintve W/cm2. Ekképpen a jó sugárminıségő berendezéseknél csökkenthetı a
lézer teljesítménye, valamint jobbak lesznek az eljárás minıségi mutatói. A jobb sugárminıség
lehetıvé teszi nagyobb fókusztávolságú lencsék alkalmazását, - változatlan fókuszátmérı mellett így nehezen hozzáférhetı helyekre könnyebb a sugarat irányítani.
Alapesetben a lézersugár lineárisan polarizált, ami a megmunkálást irányfüggıvé teszi. Megfelelı
körülményeket a megmunkálás irányával párhuzamos polarizációval lehet elérni. Mivel a legtöbb
esetben ezt nem lehet folyamatosan biztosítani, így a sugarat cirkulárpolarizátorba irányítják,
megszüntetve az irányfüggıséget.
A sugár hullámhossza (vagy frekvenciája), mely a lézermédium anyagától és a gerjesztéstıl függ,
a kezelendı anyag fényelnyelı (abszorpció) képessége miatt döntı jelentıségő. Fontos ugyanis
tudni, hogy a megmunkálandó anyagunk milyen mértékben, vagy egyáltalán elnyeli-e az adott
hullámhosszúságú sugarat (mennyire abszorbeálja). A sugár hullámhossza egyes berendezéseknél
bizonyos határok között változtatható, így adott feladathoz illeszthetı.
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2.1.6. A lézersugár és az anyag kölcsönhatásai
A lézersugár fotonjai a darab felületére érkezve részben elnyelıdnek, részben visszaverıdnek,
eközben az atomokat, molekulákat rezonancia frekvenciájukon gerjesztik. Az elnyelt energia
függvényében a felületi réteg felmelegszik, mivel a fotonok csak kissé hatolnak be az anyagba (acél
esetében 10-8÷10-10m 10,6 µm hullámhosszúságú sugárnál), így a további hıterjedés hıvezetés útján
jön létre. Az anyagmegmunkáló eljárások egy részénél ezt a hatást, a szilárd halmazállapotú
felmelegedéssel elérhetı fázisátalakulásokat hasznosítjuk (felületedzés), ez esetben alacsony
teljesítménysőrőség jellemzi az eljárást. Növekvı teljesítménysőrőség esetén, ha az elnyelt energia
kellıen nagy, úgy a rezgetés felbontja a kötéseket, az anyag megolvad. Tovább növelve a
teljesítménysőrőséget, kialakulhat a plazma állapot.
A 2.1.6.1. ábra az egyes eljárások energiasőrőség igényét mutatja, aszerint, hogy a kölcsönhatás
ideje meddig tart, és ehhez mekkora teljesítménysőrőség tartozik. A kölcsönhatások tekintetében az
ábrán nyomon követhetjük a hevítés, az olvadás és a párolgás teljesítménysőrőség tartományait.

2.1.6.1. ábra: Lézeres eljárások a teljesítménysőrőség és a hatóidı függvényében

A lézersugár abszorpciója
A lézersugár és az anyag kölcsönhatását tekintve a legkiemeltebb figyelmet az abszorpció
jelenségének kell szentelnünk, hiszen ez határozza meg, hogy a munkadarab felületére irányított
lézersugár energiájának milyen hányada nyelıdik el és okoz hımérséklet-növekedést - ezáltal
anyagszerkezeti vagy halmazállapot változásokat, - és mely hányada verıdik vissza a fémes
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felületrıl. A hıvezetési egyenletek és a peremfeltételek együttesen meghatároznak egy minimális
teljesítménysőrőséget, mely a plazma állapot beindulásához szükséges, a gyakorlatban ez 106 – 108
W/cm2 körüli értéket jelent. Ezt a küszöbértéket túllépve az abszorpció ugrásszerően megnövekszik,
mivel az anyag felületén vékony gızhártya alakul ki, mely elnyeli a lézersugár jelentıs részét,
mintegy 80-90%-át. Az abszorpció problémája ezért a folyamatok kezdetén, illetve a szilárd
halmazállapotú lézeres kezelések esetén jelentkezik.
Az abszorpciós fokot az alábbi tényezık befolyásolják:
-

hımérséklet

-

a munkadarab anyaga

-

az abszorbens bevonatok alkalmazása

-

felületi érdesség

-

teljesítménysőrőség

-

a sugár beesési szöge

-

a sugár polarizációja és a megmunkálás iránya.

Hımérséklet hatása az abszorpcióra
A hımérséklet növekedésével az abszorpció enyhén javul, viszont amint az anyag olvadék állapotba
kerül, az abszorpció ugrásszerően megnövekszik, és a hullámhossztól függetlenül ugyanolyan
mértékő lesz (2.1.6.2. ábra). Ezért különösen fontos, hogy a lézeres technológia az anyag
megolvasztásával történik, vagy nélküle.

2.1.6. 2. ábra: A hımérséklet hatása az abszorpcióra

A munkadarab anyagának hatása az abszorpcióra
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A 2.1.6.3. ábra szemlélteti, hogy a különbözı anyagok szobahımérsékleten milyen mértékben
nyelik el az adott hullámhosszúságú sugarat, ennek megfelelıen adott anyaghoz hozzáválasztható a
megfelelı berendezés, vagy ha a berendezés lehetıvé teszi, akkor állítható a kibocsátott sugár
hullámhosszúsága. A fémek esetében láthatóan jobb abszorpciós fokkal rendelkeznek az Nd:YAG
szállézerek, melyek 1 µm körüli sugárzást bocsátanak ki. Ezért olyan technológiai folyamatoknál,
melyeknél nem szükséges az anyag olvasztása, fontos, hogy a megfelelı hullámhosszúságú sugarat
alkalmazzuk.

2.1.6.3. ábra: Különbözı anyagok abszorpciós foka a hullámhossz függvényében

Abszorbens bevonatok alkalmazása
Amennyiben a lézeres technológia nem igényli az alapanyag megolvasztását, úgy az abszorpció
igen alacsony mértékő (pl: YAG lézernél Al-ra 6%). Ezt az arányt tudjuk javítani olyan bevonat
alkalmazásával, mely növeli az abszorpciót.
Az abszorpciós bevonat akkor hatásos, ha teljesíti az alábbi feltételeket:
-

nagy abszorpciós tényezıvel rendelkezzen az adott hullámhosszúságon

-

nagy hıátadási együttható az alapanyag és a bevonat között

-

kémiai stabilitás a megmunkálás során

-

alapanyaghoz közeli hıtágulási együttható

-

homogenitás a bevonaton belül

-

ne lépjen nem kívánt kölcsönhatásba a munkadarabbal (megmunkálási hımérsékleten
sem)

-

ne legyen egészségkárosító hatása (megmunkálás alatt sem)

-

könnyő felhordás és eltávolítás

-

a bevonatképzés jó automatizálhatósága és reprodukálhatósága.
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Az abszorbens bevonatokat attól függıen, hogy a munkadarab anyaga is részt vesz-e a bevonat
képzıdésében, két csoportra lehet osztani.
-

konverziós bevonatok azok a bevonatok, melyeknél a munkadarab anyaga is szerepet
játszik a bevonat képzıdésében. Ilyen például a nitridálással, oxidálással, galvanizálással
létrehozott bevonat.

-

felhordott bevonatok, amikor a munkadarab anyagától független minıségő lesz a
bevonat. Ilyen bevonattal rendelkeznek pl. a grafitozott felülető munkadarabok.

Felületi érdesség hatása
Ha a felületi érdesség összevethetı a hullámhosszal, akkor a többszöri visszaverıdés jobb
energiaelnyelıdést okoz. A felületi érdesség változtatható az anyag elıkezeltsége szerint, különbözı
megmunkálási technológiák segítségével. A felületi érdesség és az abszorpció közötti
összefüggések kiolvashatók a 2.1.6.1. táblázat adataiból.
2.1.6.1. táblázat Abszorpciós fok eltérı elıkezelésekkel
Abszorpciós fok
Felület állapota
%
CO2 10,6 µm
Nd:YAG 1,06 µm
Polírozott
4
30
Csiszolt
5-7
33-37
Esztergált
6-8
36-43
Homokszórt
21-23
46-51
Oxidált
60-80
60-80
Grafitozott
70-80
70-80

Teljesítménysőrőség hatása az abszorpcióra
Amennyiben technológiailag lehetıség van arra, hogy egy adott teljesítménysőrőséget átlépve
(acéloknál 106 W/cm2) az anyag elıbb olvadék, majd gız, végül plazma állapotba kerüljön, az
abszorpciós probléma nem jelentkezik. A plazma (negyedik halmazállapot) ionizált gáz, ahol is az
anyagot alkotó atomokról egy vagy több elektron leszakad, és így a plazma ionok és szabad
elektronok keveréke lesz. A plazma magas hımérsékleten alakul ki, létrehozásához legalább 10000
K-t kell elérni. A magas hımérséklet csak meghatározott ideig tartható, így ennek megfelelıen kell
megválasztani a lézer mőködését (CW, vagy impulzus). Folyamatos üzemnél nem gond a plazma
folyamatos fenntartása, az impulzus üzemnél viszont számolni kell azzal, hogy bizonyos
határfrekvenciánál a plazma megszakadhat, így az abszorpció visszaesésével a bevezetett energia
nem lesz elegendı a megmunkálási feladathoz.
A plazma a megmunkálandó anyagból, illetve az alkalmazott védıgázból jöhet létre. Ha a védıgáz
könnyen ionizálható, akkor számottevı része plazma állapotba kerülhet, viszont ha a plazma
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mennyisége túl nagy, úgy a munkadarabon kívül nyelıdik el a lézersugár nagy része. Ezért fontos,
hogy olyan védıgázt alkalmazzunk, aminek legfeljebb csak kis része ionizálódik. Mivel a plazma a
felületen alakul ki, ezért fontos a védıgáz megfelelı nyomása, hogy a kialakult plazma ne a
felületen oszoljon el, hanem az anyagba „fúrja magát”. A plazmacsatornát az elgızölgött fémek
nyomása és az olvadt fém felületi feszültsége tartja fenn. A csatorna anyaga a lézersugár számára
részben átlátszó, ami lehetıvé teszi, hogy a lézersugarak a megmunkálandó tárgy mélyébe
hatoljanak. A létrejött plazma elektromos vezetı, és az elektromágneses mezıkkel, így a fénnyel is,
kölcsönhatásba lép. A kölcsönhatás eredménye az alapanyagnál jóval jobb abszorpciós hatásfok
(legalább 90%). A plazma abszorpcióképessége a hullámhossztól különösebben nem függ. A
plazma sőrősége, összetétele kihat az abszorpcióra, így a folyamatra is, ezért fontos a stabilitása.
Amennyiben nem lenne elmozdulás a lézersugár és a munkadarab között, úgy a folyamatos
párologtatás által nıne a kulcslyuk nagysága. A plazma ilyen körülmények között nem tud stabil
maradni, azaz „összeomlana”. Ezért mindenféleképpen szükség van egy minimális sebesség
különbségre a lézersugár és a munkadarab között. Magasabb teljesítménysőrőségeknél, és alacsony
sebességnél stabilabb a plazma.
Kis sebességeknél fıleg a plazma abszorbeál (2.1.6.4. ábra), mivel a munkadarabhoz közel van és
jó a hatásfoka. Ez az abszorpció nem más, minthogy a szabad elektronok a fotonok által gerjesztett
állapotba kerülnek. Minél magasabb a plazma hımérséklete, annál jobb az abszorpciós hatásfok,
mivel annál több szabad elektron van. Mivel a hımérséklet a plazma közepén a legnagyobb, így az
energia nagy része is itt abszorbeálódik, és innen hıvezetés útján jut az anyagba. Nagyobb
sebességeknél az elızıektıl eltérıen a csatorna megdılése által a többszörös visszaverıdés
nagyobb abszorpciót (Fressnel-féle) eredményez (2.1.6.4. ábra). A megdılt csatorna szélén lévı
olvadt

fém

kisebb

egyenetlenségein

létrejövı

nagy

energiasőrőségek

robbanásszerően

elgızölögtetik a fémet (2.1.6.4/c ábra), ami a még olvadt anyagba lövellve fokozza a hullámosságot,
így tovább növelve az abszorpciót (→akár 95%-ig). Ez a hatás adja a lézeres megmunkálások
jellegzetes zajforrását.

(c)

2.1.6.4. ábra: Az abszorpció növekedésének elve a plazmaállapot létrejöttével
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Mivel az energiai koncentrált, így nagy a termikus gradiens, ami 10 ÷ 100-szor gyorsabb dermedési
sebességet jelent a hagyományos termikus eljárásokhoz képest. A sugár továbbhaladtával az anyag
újradermed, akár 100-szoros dermedési sebességgel. Mindezeknek eredménye a keskeny, mégis
mély hıhatás övezet.

A sugár beesési szöge
A lézersugár beesési szöge szintén hatással van a reflexió mértékére – ezt az összefüggést
szemlélteti a 2.1.6.5. ábra.

2.1.6.5. ábra: A beesési szög hatása a reflexió mértékére
a) teljesen visszavert, illetve b) részben visszavert lézersugarak

2.1.7. A lézersugaras megmunkálások energia- és teljesítmény-viszonyai

Napjainkban két fontos kérdéskört minden technológiai fejlesztés kapcsán vizsgálnunk kell,
nevezetesen az energia-hasznosítás és a környezetvédelem szempontjait. Mielıtt az egyes eljárások
specifikumait tárgyalnánk, elemezzük a lézersugaras technológiákat az energiahasznosítás
szempontjából is. Az egyes technológiai eljárások eredményét jelentısen befolyásoló technológiai
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paraméter a teljesítmény, amelyet a rezonátorból kilépı lézersugár teljesítményeként értelmezünk.
Vizsgálnunk kell azonban, hogy ez a teljesítmény hogyan viszonyul a hálózatból felvett
teljesítményhez képest, azaz mekkora energia-veszteséggel kell számolnunk már a lézersugárnak a
létrehozása során. Másrészt vizsgálnunk kell, hogy a sugárkezelés folyamatai és a lézersugár-anyag
kölcsönhatásai során a teljesítmény milyen hányada fordítódik az elérni kívánt technológiai cél
megvalósítására.
Kezdjük elıször annak elemzését, hogy mely tényezık befolyásolják azt, hogy a felvett elektromos
teljesítmény hányad része alakul át a rezonátorból kilépı lézersugárrá. Ezek az alábbiak:
-

a lézersugár hullámhossza,

-

a lézermédium anyaga

-

a médium gerjesztési módja

-

a berendezés gyártója

-

geometriai jellemzıi

-

üzemi hımérséklet.

A felsorolt tényezık közül az üzemi hımérsékleten lehet változtatni adott berendezésnél, így a
gyakorlatban nem ritka, hogy a rendszert elıbb kicsatolás nélkül járatják. A lézersugár forrást
gyártó cégek a hálózatból felvett és rezonátorból leadott teljesítmény aránypárját az úgynevezett
kicsatolási hatásfokkal adják meg. Az elemzések azt mutatják, hogy még egy jó „kicsatolási”
hatásfokúnak mondható dióda pumpált Nd:YAG rúdlézernél is a hálózatból felvett elektromos
teljesítménynek csak igen kis hányada jelenik meg a rezonátorból kilépı teljesítményként, amint azt
a lásd 2.1.7.1. ábra részletezi.

2.1.7.1. ábra: Félvezetı diódával pumpált Nd:YAG rúdlézer modul energia-hasznosítása
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A lézersugár teljesítményét indirekt módon, a rezonátortéren kívül, vagy a záró- vagy a nyitó tükör
mögött mérik.

Ugyanakkor a rezonátorból kilépı teljesítmény korántsem egyezik meg a

technológiához szükséges teljesítménnyel, értékük akár egy nagyságrendben is különbözhet. A
2.1.7.2. ábra a rezonátorból kilépı lézersugár teljesítményének megoszlását szemlélteti, egy
általános megmunkálás során.

2.1.7.2 ábra: Lézersugaras anyagmegmunkálás energetikai viszonyai

Az ábrán feltüntetett veszteségi tényezık az alábbi befolyásoló tényezıktıl függnek:
-

berendezés felépítése
megmunkálási feladat célja
megmunkálandó anyag minısége
geometriája

Ennek megfelelıen ha gazdaságos megmunkálás elérése a cél, akkor számolni kell ezen veszteségi
tényezıkkel, valamint törekedni ezek minimalizálására. Általánosságban igaz, hogy a lézersugár
hatásfokának növekedése a megmunkálás minıségi mutatóit is növelik.

2.1.8. A lézersugaras technológiák összehasonlítása más technológiai
megoldásokkal
Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a lézer ipari alkalmazásait tekintve - a következı
fejezetekben tovább részletezendı anyagtechnológiák esetében - a kívánt hatást az anyag és a
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lézersugár

kölcsönhatása

során

fejlıdı

hımennyiség

szabályozása

révén

érhetjük

el.

Leegyszerősítve tehát a lézer számunkra egyike a nagy felületi energiasőrőséget kínáló technológiai
hıforrásoknak (2.1.8.1. ábra).

2.1.8.1. ábra: Technológiai hıforrások

Az alábbi ábrákon az alábbi jellemzık vonatkozásában tudunk összehasonlításokat tenni a
lézersugár, az ionsugár, az elektronsugár, a plazmaív, a villamos ív és a gázláng, mint technológiai
hıforrások között:
-

teljesítmény (2.1.8.2/a ábra)

-

teljesítmény-sőrőség (2.1.8.2/b ábra)

-

effektív hatásfok (2.1.8.2/c. ábra)

2.1.8.2/a. ábra: Teljesítmény
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2.1.8.2/b. ábra: Teljesítmény sőrőségek

2.1.8.2/c. ábra: Effektív hatásfokok
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2.2. A LÉZERES VÁGÁS
A technológiai lézerek legelterjedtebb, legáltalánosabb alkalmazása a lézeres vágás, mely a
termikus anyagleválasztások családjába tartozik. A gépészetben alkalmazott lézeres vágások két fı
csoportba sorolhatóak, a lezajlódó reakcióktól függıen:
-

Olvasztásos vágás

-

Párologtató vágás

Olvasztásos vágásnál az anyag megolvasztásával, majd annak nagynyomású segédgázzal való
kifújásával zajlik le a vágási folyamat. Az alkalmazott gáz lehet semleges vagy exoterm hatású. A
semleges gázt alkalmazó vágó eljárást a lézer terminológia tiszta vágásnak nevezi. Olvasztásos
vágásnak a legfıbb problémája, hogy a vágott felület barázdált (hullámos), illetve az alsó vágott él
egyenetlen, azaz sorjás, mivel az olvadt fém ott megtapad, majd újradermed. Ezt az eljárást
hatékonynak tekinthetjük, mivel kevesebb energia szükséges egységnyi tömegő anyag
eltávolításához, más eljárásokhoz viszonyítva.
Párologtató vágásnál az anyagot a lézersugár energiája elgızölögteti, a keletkezett fémgızt pedig a
lézersugárhoz egytengelyően hozzácsatolt nagynyomású semleges hatású gázzal fújják ki. Mivel ez
az eljárás nagyobb fajlagos energia felhasználást jelent, így vékonyabb elemek vágásához
használják. Ugyanakkor a kapott vágórés keskenyebb, a vágott felület minısége jobb lesz.
A gépészeti alkalmazásban ritka, hogy tisztán olvasztás, illetve párologtatás révén jön létre a vágó
hatás, hanem többnyire ezek kombinációja, kevert hatás áll elı.
Lézeres vágásnál a legmeghatározóbb abszorpciós jelenség a Fressnel féle abszorpció, mely által az
anyag melegszik, megolvad, párolog, végül plazma állapotba jut a teljesítménysőrőség növelésével.
Mivel az energia jelentıs része távozik a vágórésen keresztülfújt olvadékkal, így a vágórésben a
hımérséklet ritkán elegendı a plazma állapot kialakulásához, s így a lézeres vágásnál jóval kisebb
szerepe van a plazmának, mint mondjuk hegesztésnél.
Lézeres vágásnál optikai jel keletkezik a vágórésben, ami detektálható és ezt elemezve
következtethetünk a vágás kimenetelére (ezzel foglalkozik az optikai diagnosztika).
A lézeres eljárások fıbb elınyei az alábbiak:
-

a munkadarab mechanikai tulajdonságaitól független a vágás kimenetele,

-

kontakt-nélküli technológia (ami a deformálódásra hajlamos szerkezeteknél elınyös),

-

tetszıleges alakzatok kivágása lehetséges (ami fıleg kisszériás, bonyolult alakzatú
vágásoknál elınyös),

-

gyors szerszámmozgások valósulnak meg (tömeggyártásban táblák elıdarabolására
használják),
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-

a munkavégzı közeg a foton (víz alatti, vákuumban történı vágásoknál is használható,
multifunkciós, nem kopó szerszám),

-

koncentrált energiabevitelt valósít meg (keskeny vágórés, jó anyagkihozatal, kis
hıhatásövezet, utólagos megmunkálás gyakran nem szükséges).

Ugyanakkor egyes hátrányokkal is számolni kell:
-

reflektáló anyagok vágása nehéz,

-

a koncentrált energia bevitel miatti gyors hőlés nem kívánt szövetszerkezethez vezet 
repedések, vetemedések

-

csak vékony anyagok vághatóak (acélok max. 30mm),

-

többnyire átvágáshoz használják, így zsebek, zsáklyukak vágása nehézkes,

-

viszonylagos magas költségek jellemzik,

-

jellegzetes barázdált felület, mely impulzus üzemben jelentısen növekszik,

-

esetenként egészségkárosító égéstermékek keletkeznek.

2.2.1. A lézeres vágás minıségi jellemzıi
A lézeres vágás minıségét meghatározó legfontosabb jellemzıket és azok befolyásoló tényezıit az
alábbiakban részletezzük:
a) a vágási front görbültsége
b) a vágott felület barázdáltsága (érdessége)
c) a vágott él sorjássága
d) a vágórés szélessége
e) „olvadt réteg” szélessége
f) hıhatás övezet zóna (HÖZ) nagysága
g) anyagfolytonossági hibák

a, A vágási front görbültsége általános vágási körülményeknél a merılegeshez képest
kevesebb, mint 1 fok a munkadarab felületén, és ez mintegy 3-5 fokú görbültséggé növekszik a
végén (2.2.1.1. ábra).
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2.2.1.1. ábra: Lézeres vágás vázlata és minıségi jellemzıi
a vágott felület barázdáltsága (érdessége)
a front görbültsége
és a vágott él sorjássága

b, A barázdák (2.2.1.2. ábra) a megmunkálás hosszán közel egyformák, viszont erre
merıleges irányban változnak, attól függıen, hogy adott mélységben milyen folyamatok zajlódtak
le. A barázdáltságot kis mértékben befolyásolják a lézerfejet mozgató rendszer rezgései, nagyobb
mértékben az elnyelt teljesítmény-ingadozások, a vágógáz áramlások, illetve az olvadt fém
„hidrodinamikája”.
Az elnyelt teljesítmény-ingadozásokat több tényezı okozhatja: az abszorpció folytonos változása
(helyenkénti plazma megjelenés, sugár felületre beesési szöge, stb.), a darabról való visszasugárzás,
a berendezés üzeme és egyéb gerjesztési pontatlanságok miatt változó rezonátorból kicsatolt
teljesítmény.

2.2.1.2. ábra: Barázdák kialakulása lézeres vágásnál

A vágógáz áramlások a következıképpen befolyásolják a barázdáltságot. A vágógáz sebessége a
vágórés elérésekor hangsebesség alatti. Ahogy egyre mélyebbre hatol a vágórésbe, folyamatosan
melegszik, ezáltal növekszik a térfogata, ami sebesség növekedést okoz, (a vágórés fúvókaként hat).
Amint a gáz eléri a hangsebességhez közeli tartományt, turbulenssé válik, és így megváltoztatja az
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olvadt réteg hidrodinamikáját. Mivel a turbulencia effektívebben hőti az olvadt réteget, ezért
magasabb hımérsékleti tartományokban hatékonyabban hat, azaz a barázdáltság „frekvenciája”
nagyobb a darab felszínén. A darab alján, ahol kisebb a hımérséklet, kisebb a frekvencia. A
barázdáltság frekvenciája függ a darab vastagságától, és 103 1/s körüli, ami a vágási sebességgel
növekszik. A darab vastagságának növekedésével a barázdáltság egyenetlenné válik, és így a
felületi érdességet növeli. A darab a vastagságának alsó részén észlelhetı felületi érdesség
növekedés annak következtében is kialakulhat, hogy ott már nincs elég energia, ami kellıen
viszkózus, így könnyen eltávolítható olvadt anyagot eredményezne.

Az elmúlt évek fejlıdésének eredménye, hogy nagyon jó sugárminıség mellett (ami szállézerekkel biztosítható)
barázda-mentes vágást lehet elérni. A kísérletek során megfigyelhetı, hogy a barázdáltság teljesen eltőnik, ha a
vágósebesség 60 – 75 mm/s, a vágógáz nyomása 1-2 bar, a fókuszmélység 4-6 mm között változik, vágógázként O2-t
alkalmaztak 0,5 – 3 bar nyomás között, a fúvóka távolsága 1-2 mm között változik. A sebesség továbbnövelésével
egyenetlenné válik a vágott él, a barázdáltság ismét megjelenik a felület közepén, majd végül vágási hibát eredményez.

Az így kapott megmunkálási tartomány a hagyományos lézeres berendezéseknél (CO2, Nd:YAG)
alkalmazott paraméterektıl jelentısen eltér. A kapott eredmények szerint a mélységi irányban
felerısödı gızölögtetés a vágás hajtóereje. Ennek alapján egy elméleti modell is készült, amely
segítségével megbecsülhetı az a kritikus vágási sebesség, melynél eltőnik a barázdáltság.
vc ≈

(1-rf )(1+α O2 )FD
ρh(L v + Cp Tb )

(2.2.1)

ahol:
-

vc kritikus vágási sebesség,

-

rf a lézersugár visszaverıdı képessége,

-

αO2 az oxidáció okozta járulékos entalpia, a teljes energiához viszonyítva,

-

F a lézersugár teljesítmény sőrősége

-

D a lézerfolt átlagos átmérıje (mélységi irányban)

-

ρ az anyag sőrősége

-

h a munkadarab vastagsága

-

Lv a gızölgés látens hıje

-

Cp hıkapacitás

-

Tb forráspont

c, A sorja nem más, mint az olvadt állapotú fém újradermedése a vágott él alján, mely a
vágás minıségét rontja, így csökkenteni kell. A keletkezett sorja annál nagyobb, minél nagyobb az
olvadt állapotú fém felületi feszültsége és viszkozitása. A vágósebesség növelésével csökken a
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keletkezett olvadék mennyisége, a vágógáz nyomásának fokozásával az olvadéknak kevesebb ideje
marad az újradermedésre, míg a gázhoz kevert oxigénnel a viszkozitás, így a sorja is csökkenthetı.
Párologtató eljárással sorjamentes vágást lehet elérni, mivel nem, illetve minimális mennyiségő
olvadék keletkezik.

d, A vágórés szélessége a vágott felületek közt mérhetı távolság, mely csökkenthetı jó
sugárminıségő berendezés használatával, a berendezés folyamatos üzemével, a fókusztávolság
felületre állításával (0 fókusz), illetve párologtató eljárással. A vágórés csökkentése növeli a
pontosságot, illetve anyagmegtakarításhoz is vezet, ezért csökkentésére törekedni kell. A vágórés
szélessége általában 0,5 mm alatti.

e, Olvadt réteg alatt a vágórés és a szilárd anyag közötti olvadt anyag vastagságát értjük. Az
olvadt réteg újradermedése után eltér az alapanyag minıségétıl, így nagysága minden esetben
csökkentendı. A vágósebesség növelésével, a vágógáz nyomásának fokozásával, összetételének
változtatásával az olvadt réteg vastagsága csökkenthetı.

f, A hıhatás övezet zóna lézeres vágásnál igen keskeny (0,2 mm alatti), egyrészt a
koncentrált energia bevitel miatt, másrészt a generált hı nagy része távozik a kifújt olvadékkal
együtt.

g, A repedések vágásnál kevésbé jellemzıek, mint hegesztésnél, a leggyakoribb repedési
formák a meleg- és hidegrepedés, lemezes repedés, újrahevítési ill. olvadásos repedés.

2.2.2. A lézeres vágást befolyásoló technológiai paraméterek
A lézer berendezésen (rezonátor, sugárvezetı, formáló és kezelı rendszer) kívül lézeres vágáshoz
szükség van egy további szerkezeti elemre, mely elvezeti a keletkezett végtermékeket (olvadék,
fémgız, gázok), illetve elnyeli az átjutó sugárzást, e célból ún. elszívókat alkalmaznak. Mivel a
keletkezett végtermék döntıen a megmunkáló fejjel ellentétes oldalon távozik a vágórésbıl, így az
elszívókat ide kell helyezni. A végtermék elszívása azért is fontos, mivel a lézersugár jelentıs részét
el tudja nyelni, így rontva a hatásfokot.

82

2.2.2.1. ábra: Lézeres vágórendszer felépítése
A fókuszáló optika megválasztását tekintve vágási feladatokhoz fókuszáló lencsét alkalmaznak
(lásd Hiba! A hivatkozási forrás nem található.), ennél ugyanis a lencse által lezárt térben nagynyomású gáz alkalmazása lehetséges. A lencsét követı fúvóka is a lézerfejbe kerül így beépítésre,
melynek átmérıje 1-2 mm között van. Amennyiben nagyobb teljesítményeket kell alkalmazni (>10
kW), akkor már mindenképpen fókuszáló tükröt használnak vágáshoz is.
A nagy fókusztávolságú lencse, nagyobb sugárderékkal rendelkezı, viszont kevésbé széttartó
nyalábot ad, ezáltal vastagabb lemezek vágásához alkalmazható, viszont szélesebb vágórést
eredményez. Az elızıekben elmondottak inverzét valósítja meg a kis fókusztávolságú lencse, ami
így vékonyabb lemezekhez használható, és kisebb vágórést biztosít.
A lézersugár szöge a megmunkálandó darabra közel merılegesen helyezkedik el egyrészt, hogy a
sugár nagy része elnyelıdjön a darabban, másrészt, hogy a fejbıl kiáramló gáz könnyen keresztül
tudja fújni az olvadékot/fémgızt. Fontos, hogy egy menetben átvágja a lézer az anyagot, mivel a
visszafröcskölıdés roncsolja az optikát, amellett, hogy az olvadék azonnal újradermed a felületen,
így rontva a vágás minıségi mutatóit. A megmunkáló fej és a darab közötti távolság általában 0,3
mm körüli, hogy a gázáram ne tartson szét. Ezt a távolságot többnyire kapacitív és fényszenzorok
segítségével vezérlik. Leggyakoribb nagyteljesítményő vágóberendezések CO2 lézersugár forrással
vannak ellátva, így azok sugárvezérlése az alább felsoroltak szerinti lehet:
-

sugáreltérítés a lézerfej mozgatásával,

-

munkadarab mozgatása álló lézersugár alatt,

-

tükrös vagy prizmás eltérítés a lézersugár párhuzamosan eltolásával (síkágyas).
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A fúvóka alakját tekintve a legelterjedtebben alkalmazott típusokat (kúpos, konvergens,
konvergens-divergens) a 2.2.2.2. ábra mutatja. A győrős fúvókát fıleg alumínium és rozsdamentes
acéloknál, „tiszta vágás”-hoz alkalmazzák, mely sorjamentes, oxidálatlan darabot eredményez. A
fúvóka belsı csatornájában semleges vágógáz áramlik alacsony (1 bar) nyomással, míg a külsı
csatornán nagy nyomással (5 bar) semleges védıgáz áramlik. A fúvóka elınye, hogy csak a
vágógázhoz kell nagytisztaságú gáz, amely a vágás minıségi mutatóiért felel, az olvadék
kifújásához és a környezeti gázoktól való védelemhez egy kevésbé tiszta gáz is elegendı, mely
gazdaságossági szempont.

2.2.2.2. ábra: Lézeres vágáshoz alkalmazott fúvóka kialakítások
A lézersugár módusát meghatározza a rendelkezésre álló berendezés felépítése, vágási
feladatokhoz mindenképpen az „ideális” Gauss eloszláshoz közeli (TEM00) módusút célszerő
választani. A fénysugár polarizációja szintén kihatással van a vágásra, ugyanis a sugár
polarizációjával párhuzamos megmunkálási iránnyal lehet az abszorpciót maximalizálni. CO2
lézerforrással végzett laboratóriumi kísérletek alapján az abszorpció ilyen körülmények között akár
50%-al is nagyobb, mint merıleges megmunkálási iránynál. Amennyiben a vágási irány a
megmunkálás során változik, az eltérı abszorpció fokok változása miatti minıségi különbségek
jöhetnek létre, ezt cirkulál polarizátor beépítésével tudják kiküszöbölni.
A megfelelı vágógáz megválasztása szintén nagyon fontos, mivel a gáz összetétele, mennyisége
(nyomása) és tisztasága kihat a folyamatra. A gáz összetétele szerint lehet semleges (Ar), vagy
exoterm (O2, levegı) hatású. Semleges vágógáz esetén a vágáshoz szükséges energiát tisztán a lézer
szolgáltatja. Exoterm gáz alkalmazása esetén a lezajlódó reakciók többlet energiát termelnek, így
nagyobb az alkalmazható vágósebesség (lásd 2.2.2.3. ábra), ezt viszont csak olvasztásos vágásnál
alkalmazzuk. Az olcsóbb levegı, vagy oxigén használatának eldöntésekor számolni kell néhány
tényezıvel. A levegıt az oxigénhez képest nagyobb mennyiségben kell odavezetni, mivel kisebb az
exoterm hatásfoka, továbbá a benne lévı nitrogén okozhat ridegítı hatást egyes anyagoknál. Az
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oxigén ezzel szemben oxid réteget képez a felületen, melyet esetenként el kell távolítani, így az
többlet költséget jelent, ugyanakkor egyes anyagok ömledékét kevésbé viszkózussá teszi, így a
vágórésbıl való eltávolítását segíti (következésképp kevésbé sorjás az anyag). A gáz nyomása
nagysebességő vágásnál általában 3-4 bar körüli, a nyomás fokozása csökkenti a vágóél alján
keletkezı sorját, a barázdáltság egyenetlenségét és az „olvadt réteg” szélességét, növeli a
vágósebességet. A gáz tisztaságának már csekély mértékő romlása is jelentısen csökkenti az
alkalmazható vágási sebességet, valamint a vágott felület is rosszabb minıségő lesz. A védıgáz
feladatai közé tartozik az is, hogy a keletkezett olvadék ne jusson vissza a fókuszáló optikára, így
védve és hőtve azt. A párolgás során keletkezett gázok, fémgızök elnyelik a lézersugár egy jelentıs
részét, így a védıgáz ezek elfújásával a hatásfokot növeli.

2.2.2.3. ábra: Az alkalmazható maximum vágósebesség Ar és oxigén alkalmazása esetén
A teljesítmény, a teljesítménysőrőség alapvetıen kihat az alkalmazható vágósebességre, valamint a
vágható anyagvastagságra. Az elıtoló sebességet annak megfelelıen kell megválasztani, hogy túl
lassú sebesség esetén hı feltorlódás keletkezik a darabban (valamint gazdaságtalan az
üzemeltetése), ezáltal az „olvadt réteg” szélesedik. A túl nagy sebesség pedig rossz vágási
geometriát, végül vágási hibát eredményez. A vágási sebesség csökkentésével a barázdáltság
egyenletesebb lesz (ami nem egyenértékő a simaságával). Az alkalmazható vágási sebesség az
anyag vastagsággal fordítottan arányos.
A

fókusztávolság

megválasztásával

változtatható,

hogy

milyen

mélységben

legyen

a

teljesítménysőrőség maximuma, azaz a sugárderék helyzete. Amennyiben a fókuszt a felületre
állítjuk (ez a 0 helyzet), akkor a sugár felületre vetített képe, vagyis a fókuszfolt mérete a legkisebb,
azaz a teljesítménysőrőség itt a legnagyobb, tehát a vágáshoz szükséges lézerenergia így a
legkisebb. A minimális energia magában hordozza azt is, hogy így lesz a legkeskenyebb a vágórés.
Vastagabb anyag vágási feladatainál a darab vastagságának egyharmadával a felülete alá tehetı a
fókusz. Ekkor viszont számolni kell azzal, hogy nagyobb a fókuszfolt mérete, ami a
teljesítménysőrőséget csökkenti.
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2.2.2.4. ábra: Al ötvözet 1,8 kW CO2 lézerrel történı vágása során a fókuszfolt helyzete szerint a
vágórés szélessége
A berendezés üzeme (szakaszos vagy impulzus), több szempont szerint választható.
Szakaszos üzem beállításával kisebb átlagteljesítmény mellett lehet a vágási feladatot elvégezni.
Fıleg nagy olvadáspontú anyagoknál használható ki az, hogy a csúcsimpulzusok megolvasztják az
anyagot, majd az így megnövekedett abszorpciós fok révén egy kisebb alapteljesítménnyel lehet
vágni (ez azt is jelenti, hogy kisebb átlagteljesítményő berendezéssel is el lehet végezni komolyabb
vágási feladatokat), viszont ügyelni kell a frekvencia gondos megválasztására. Szakaszos üzem
során az impulzusok között az anyagnak van ideje hőlni, így csökken a vágósebesség, valamint
egyenetlenebb vágórést, felületi érdességet eredményez az újradermedés. Az impulzusok
frekvenciájának növelésével ezek a hatások javíthatóak.
Mivel vágási feladatoknál általában lemez anyagokról van szó, amelyek nagy felülettel
rendelkeznek, így nem gazdaságos abszorpciót növelı bevonatok (festék, grafit spray) és kezelések
(homokszórás) alkalmazása.
Amint az a technológiai paraméterek megválasztási elveinek részletezése során beláthatóvá vált, a
célnak megfelelı vágási paraméterek megválasztása során nagy számú tényezıt kell figyelembe
venni, ezért a gyakorlatban tapasztalati értékeket tartalmazó táblázatok használatosak, bemutatva
ezen értékeket anyag, vastagság, teljesítmény, elıtolási sebesség, stb. függvényében.
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2.2.2.5. ábra: A teljesítmény megválasztása a vágható anyagvastagság és elıtolási sebesség
függvényében

2.2.2.6. ábra: A teljesítmény megválasztása az elıtolási sebesség és az anyagminıség függvényében

2.2.3. Lézeresen vágható anyagok
Lézeres vágással egyaránt feldolgozhatóak fémes és különféle nemfémes anyagok: polimerek,
kompozitok, kerámiák, üvegek, textilek, vásznak, fa, papír, stb.. Mivel a gépészetben elsısorban
fémes anyagokat használnak, ezért röviden áttekintést adunk ezek lézeres vágásáról.

Szénacélok: oxigénnel kevert vágógázt használnak, így növelve az eljárás hatékonyságát, és
minıségi mutatóit. Az alapanyagban található foszfor és kén a vágott felületen kiégéseket
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eredményezhet. A karbontartalom növelésével a felületi minıség javul, de a hıhatás övezet
zónájában valószínőbb a repedés keletkezése.

Galvanizált acél: Egyenetlen élek és nagy sorjásság jellemzi a folyamat során keletkezı viszkózus
cink-oxid miatt, ezért csak alacsonyabb vágósebesség alkalmazható.

Rozsdamentes acél: A keskeny hıhatás övezet zóna alig befolyásolja a korrózióállóságot, az
oxigén hozzáadása kisebb reakcióhıt jelent a szénacélokhoz képest, így kisebb az alkalmazható
vágósebesség is. Ezért nem is gyakori, hogy oxigént használnának, tekintve, hogy az ronthatja a
minıséget a kiégések által. Ferrites és martenzites rozsdamentes acéloknál szép, míg ausztenites
korróziálló acéloknál - az olvadék nagy viszkozitása miatt - sorjás él figyelhetı meg.

Ötvözött acél: Erısen ötvözött acélok éle többnyire sima, de a wolfram ötvözésőek rengeteg hıt
tartalmaznak olvadt állapotban, ami kiégéshez vezet.

Alumínium és ötvözetei: Mivel nagyon reflektálóak (akár 97%) és nagy a hıvezetı képességük,
így a nehezen vágható anyagok közé sorolhatóak. Az abszorpció fokozására szakaszos üzemet
célszerő alkalmazni, vékony oxid réteg hozható létre a felületén, ami fokozza az abszorpciót.
Oxigén hozzáadása a reakciót fokozza, de jóval kisebb mértékben, mint szénacáloknál, viszont az
oxidációs folyamat instabil, ezért lehetıség szerint nem alkalmazzák. Mivel az olvadáspontja
alacsony, ezért olvadékának a felületi feszültsége is igen nagy, ami a sorjásságot növeli.
Ugyanakkor a sorja utólag könnyen eltávolítható. A nagy hıvezetıképesség és az alacsony
olvadáspont emellett kiterjedt olvadt réteget eredményezhet, amit víz, illetve olajhőtéssel lehet
csökkenteni. A lézeres vágás alumíniumnál esetenként szemcsehatármenti repedést is okozhat, ezért
nagyszilárdságú szerkezetekhez nem használható.

Réz és ötvözetei: Mind a hıvezetı képessége, mind a reflektálóképessége nagyobb, mint az
alumíniumnak, ezért még nehezebb a vágása. A keletkezı oxid réteg itt is kedvezıen befolyásolja
az abszorpciót. Ötvözetei jobban vághatóak, a csökkent hıvezetı képesség és reflektálóképesség
miatt.

Titán és ötvözetei: Abszorpciója, valamint oxidációs reakciója jobb, mint az alumíniumnak, amit ki
is lehet használni, feltéve, ha a vágási felületen keletkezett rideg oxid réteg nincs káros hatással a
felhasználhatóságára (villamossági berendezések). Ezért például az őriparban használatos titánnál
az oxigént nem alkalmazzák.

Nikkel és ötvözetei: A nikkelnek alacsonyabb a hıvezetı képessége és jobb az abszorpciója, mint
az alumíniumnak, így vágása egyszerőbb. Az oxigén a reakciót fokozza, ami vastartalmú
ötvözeteinél még hatékonyabb. A nagy viszkozitású olvadéka sorjás vágott élt eredményez.
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2.2.4. Lézeres vágás összehasonlítása más vágási technológiákkal
A lézeres vágás a viszonylagosan nagy beruházási költségek mellett is versenyképes ipari eljárás,
miután a vágható anyagvastagság és a pontosság tekintetében összehasonlítva más, alternatív vágási
technológiákkal, igen kedvezı sajátosságokat mutat (2.2.4.1. ábra).

2.2.4.1. ábra: Vágási eljárások összehasonlítása a pontosság
és a vágható anyagvastagság szempontjából
Lézeres vágásnál igen nagy teljesítménysőrőség érhetı el, így vékony vágórést, kisebb mértékő hı
okozta deformációt és/vagy szövetszerkezet változást lehet elérni. A 2.2.4.2. ábra kínál lehetıséget.

2.2.4.2. ábra: Az alternatív vágási technológiák vágási szélességének és hıhatásövezetének
összehasonlítása
http://www.bzlogi.hu/bzaka/bzaka.head.page?nodeid=897

Nézzük meg, hogyan vágnak ki egy autóbusz karosszériaelemet lézerrel a Bay Zoltán
Anyagtudományi és Technológiai Intézetben!
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2.2.5. Kombinált vágási eljárások
A különleges lézeres vágóeljárások közé sorolható az az eljárás, amikor is a lézert vízsugaras
eljárással kombinálják (2.2.5.1. ábra), azzal a különbséggel, hogy itt az anyagleválasztást a lézer,
nem pedig abrazív részecskék végzik.

2.2.5.1. ábra: Kombinált – lézer+vízsugaras – vágás elve
A vízsugár a lézersugarat a teljes visszatükrözıdés elvén vezeti. Ezáltal a sugár divergenciája
gyakorlatilag megszőnik, a teljes mélységben (a vízsugár széttartásától függıen) állandó a
teljesítménysőrőség.
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2.3. LÉZERES HEGESZTÉS
A hagyományos hegesztı eljárásokkal összehasonlítva a lézeres hegesztés fıbb jellemzıi a
koncentrált energia-bevitel, a csekély vetemedés és a nagy megmunkálási sebesség. A lézersugaras
hegesztés általában hozaganyag nélküli technológia, elsısorban vékonyabb anyagok hegesztésére
alkalmas, fıleg pont, vagy pontsorok hegesztésre. A lézerhegesztés alapesetei a huzal-huzal, huzallemez és a lemez-lemez kötések. Lemezszerő alkatrészeknél 0,05 mm-tıl 30 mm-ig terjed az
alkalmazása. Nagy elıny, hogy a hegesztıkészülék és a munkadarab között nincs közvetlen
érintkezés, ezért a lézer-hegesztés jól használható ott, ahol a mechanikus alakváltozásokat vagy a
kémiai szennyezıdéseket mindenáron kerülni kell. A gyártási folyamat során keletkezett
anyaghibák olyan minıségben korrigálhatóak, amely csak a lézeres hegesztéssel érhetı el. Javító
hegesztésnél, mikroszkóp alatt tizedmilliméteres hegesztési varratok elkészítésére is mód van. A
lézer sugárminıségének javulása lehetıvé tette a több mint egy méter távolságról irányított
lézersugarat (távhegesztés: remote welding). Leggyakrabban az elektronsugaras hegesztéshez
hasonlítják, mellyel ellentétben itt nincs szükség vákuumra, valamint mágneses mezık sem
befolyásolják a hegesztés kimenetelét, amellett, hogy egészségkárosító sugárzás sem keletkezik. A
lézersugaras hegesztés további sajátságai:
-

széles tartomány az anyagpárosításban,

-

minden hegesztési helyzetben alkalmazható, (2.3.1. ábra)

-

minden varrattípus megoldható,

-

esztétikus,

-

jó mechanikai tulajdonságokat biztosít,

-

kis hıhatásövezet zónájú varratot eredményez, akár 1/20-as szélesség/mélység aránnyal,

-

a varrat geometriája a hegesztési paraméterek megváltoztatásával módosítható,

-

nem szükséges két-oldali hozzáférés.

Hátrányai
-

a reflektálódó anyagok nehezen hegeszthetık,

-

a hegesztendı alkatrészek szők tőréssel való legyártását, illeszkedését igényli
hozaganyag nélküli hegesztés esetén,

-

a gyors hőlés mikro-repedéseket eredményezhet,

-

edzıdésre hajlamos anyagoknál nem, vagy csak elımelegítéssel alkalmazható.
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2.3.1. ábra: Gyakori lézeres hegesztési helyzetek
A lézeres hegesztés hibáit mindazon anyagtulajdonságok befolyásolják, amelyek minden hegesztı
eljárásnál gyakoriak. Ilyenek a repedésérzékenység, porozitás, fázisátalakulások okozta törékenység
a hıhatásövezet zónában (továbbiakban HÖZ). Hőlés közben az anyag alakváltozó képessége
változik, amit túllépve repedés képzıdhet, ezért az alábbi problémákkal kell számolni:
-

A meleg-repedés a még meg nem szilárdult varratra ható terhelés következtében
keletkezhet, anyaghiányosságok formájában. A szilárdulás közben a szennyezık a varrat
közepében feldúsulnak - ezzel repedésre hajlamos összetételt hozva létre - mely hossz- és
keresztirányú repedéseket eredményezhet.

-

Az elsıdleges kristályosodást követı fázisátalakulások során létrejött szövetszerkezetek
szintén lehetnek repedésre hajlamosak (edzıdésre hajlamos anyagoknál C ≥ 0,3%).
Továbbá a diffúziós hidrogén is okozhat gondot akár hosszabb idı után is, ezt
elımelegítéssel lehet csökkenteni, elkerülni.

-

A porozitások okozta hibákat adalékolt ötvözıkkel, elıkészítéssel, védıgázzal és helyes
technológiával lehet csökkenteni.
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2.3.1. Lézeres hegesztések csoportosítása
A lézeres hegesztéseket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk.

2.3.3.1. táblázat A lézersugaras hegesztések csoportosítása
Lézeres hegesztések
Kötıhegesztés
Hıvezetéses

Felrakó hegesztés

Mélyvarratos

Egy lépésben

Két lépésben

A kötıhegesztések általában hozaganyag nélküliek, míg a felrakó hegesztések csak hozaganyagos
hegesztési technológiák lehetnek.
A felrakó hegesztések a kitőzött céltól függıen anyaghiány pótlására, illetve anyagi minıség és
tulajdonság javítására szolgálhatnak, egy vagy két lépésben. Mivel a legtöbb esetben
felületmódosító technológiaként alkalmazzák a lézeres felrakó hegesztést (ráolvasztás, cladding),
ezért részletesebben a következı, 2.4. fejezetben tárgyaljuk.
A lézersugaras kötıhegesztés egy speciális ömlesztı hegesztési eljárás, ahol az anyag
megolvasztásához szükséges energiát lézersugár szolgáltatja. Hozaganyag nélküli kötıhegesztésnél
a lemezvastagság általában egyenesen arányos a lézer teljesítményével.
Lézeres kötıhegesztésnél megkülönböztetünk hıvezetéses hegesztést, ahol a teljesítménysőrőség
nem elegendı a plazma állapot kialakulásához, illetve a mélyvarratos hegesztést, ahol ez a hatás
érvényesül. Mivel hegesztésnél a felhevült olvadék nem távozik el a munkatérbıl, így könnyebb a
plazma állapotot elérni, nem úgy, mint vágásnál.
A hıvezetéses hegesztés (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.) jellegét tekintve nagyon
hasonló a hagyományos – láng-, fogyóelektródás-, wolframelektródás védıgázas hegesztés, stb. eljárásokhoz. A lézersugár nagy része visszaverıdik a munkadarab felületérıl, az energia egy része
viszont elnyelıdik a darabban, ami felmelegíti azt. A reflektálódás miatt nem mondható jónak az
abszorpciós hatásfok (5-15%), így ezt a technológiát akkor alkalmazzák, ha vékony anyagot kell
hegeszteni úgy, hogy a lézer sugárforrásnak kicsi az átlagteljesítménye. Ekkor a hagyományos
hegesztési technológiákhoz képest a felületen szép és egyenletes varrat alakul ki, jó
reprodukálhatóság és nagyobb termelékenység érhetı el. A hıvezetéses és hagyományos
hegesztéseknél a hıbevitel a munkadarab felületén keresztül történik, ezért sok felesleges hıt kell
bevezetni, nagy HÖZ-t hozva ezzel létre. A varrat szélesség/mélység aránya 1:3-ra tehetı.
A mélyvarratos hegesztés alapja, hogy a nagyobb teljesítménysőrőség hatására (106 ÷ 108 W/cm2)
az anyag gız halmazállapotba, miközben a védıgáz plazma állapotba kerül, így egy fémgız-plazma
csatorna alakul ki (erre alkalmazzák a keyhole „kulcslyuk” elnevezést). (Hiba! A hivatkozási

forrás nem található.). Mélyvarratos hegesztésnél szemcsedurvulás nem jelentkezik, mivel
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diffúziós folyamatokra nincs elég idı a nagy hőlési sebesség miatt, amely a HÖZ-t is csökkenti. A
mélyvarratos hegesztés emellett az anyag kifröccsenését is mérsékeli.

a/ Hıvezetéses hegesztés

b/ Mélyvarratos hegesztés

2.3.1.1. ábra: Kötıhegesztések alaptípusai lézeres hegesztésnél
A plazmacsatorna kialakulásának köszönhetı a mélyvarratos hegesztésre jellemzı karcsú alak, ami
elérheti az 1:20 szélesség/mélység arányt is (átlagos az 1:10 arány). A két eljárás során létrehozható
varrat-mélység összefüggését az eljárások során alkalmazott lézerteljesítménnyel a 2.3.1.2. ábra
mutatja.
Mivel a lézeres mélyvarratos hegesztés egészen más jellegő, mint a lézeres hıvezetéses hegesztés,
amely a hagyományos hıvezetéses hegesztı technológiákkal rokon, így csak ezt tárgyaljuk
részleteiben.
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2.3.1.2. ábra: Lézeres kötıhegesztések alakjának és mélységének összefüggése a
lézerteljesítménnyel

2.3.2. A lézeres mélyvarratos hegesztés jellemzıi és befolyásoló tényezıi
A kis sebességő lézeres mélyvarratos hegesztés során a hegömledék szinte teljesen kör alakú,
mely a sebesség növelésével a 2.3.2.5. ábra által bemutatott csepp alakká formálódik, a
maximálisnak mondható 1:10-es szélesség/hossz aránnyal. A lézeres mélyvarratos hegesztés
minıségét a varrat alakja, a varratdudor magassága és a hıhatás övezet zóna szélessége
jellemzi.
A varrat alakját a varrat szélessége határozza meg a különbözı mélységekben. A varrat
legmélyebb pontjának az alapanyag felszínétıl vett távolsága a beolvadási mélység. A
lézeres mélyvarratos hegesztés varratalakja a technológiai paraméterek változtatásával széles
skálán változtatható, a kis varrat szélesség, mély beolvadástól egészen a kis beolvadási
mélység, széles varratig. (2.3.2.2. ábra) A teljesítmény fokozásával a beolvadási mélység és a
varrat szélesség nı, míg a hegesztési sebesség növelésével mindkettı csökken.
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2.3.2.1. ábra: A lézeres mélyvarratos hegesztés hegömledékének gyakori alakja

2.3.2.2. ábra: Mélyvarratos hegesztés varratalakja és hıhatás övezet zónája
A mélyvarratos hegesztés varratalakját és hullámosságát az olvadék-áramlási viszonyok, ezen
belül is a hıelvonás irányával összefüggı Marangóni hatás befolyásolja. Az abszorpciós
mechanizmusok a varratgeometrián túl a zárványok kialakulásáért is felelnek. A nem
megfelelı teljesítménysőrőség nem megfelelı varratmélységet, vagy éppen túlfolyást
eredményezhet. Az is megállapítható, hogy minél nagyobb a teljesítménysőrőség, annál
keskenyebb varratot tudunk létrehozni nagyobb elıtoló sebességgel.
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A lézersugár módusa alapvetıen befolyásolja a varrat alakját, a legmélyebb varrat TEM00
módussal érhetı el. A többmódusból álló sugár viszont kevésbé érzékeny az illesztési rés
nagyságára.

2.3.2.3. ábra: A varratalak és a lézersugár módusának összefüggése
A sugár stabilitása hegesztésnél kiemelkedıen fontos, mivel egyenletes varratgeometria csak
így hozható létre. Amennyiben a sugár polarizációja a hegesztési iránnyal párhuzamos, úgy
a beolvadási mélység nagyobb, de amennyiben ez nem biztosítható a teljes folyamat alatt, úgy
a varrat geometriája változni fog. Ez a hatás viszont a lézeres vágással ellentétben csak egy
kritikus hegesztési sebesség átlépésénél jelentkezik (2.3.2.4. ábra), ami elkerülhetı cirkulál
polarizátor alkalmazásával.

2.3.2.4. ábra: A lézersugár polarizációjának és az elıtolási sebességnek a hatása a varrat
alakjára
A teljesítmény igen fontos paramétere a hegesztésnek, ugyanis leginkább ez határozza meg a
teljesítménysőrőséget. Túl nagy teljesítmény hatására azonban a varrat a hossza mentén
hullámos lesz. Fıleg erısen reflektáló anyagoknál szakaszos üzemmódot alkalmaznak mivel a kezdeti abszorpció rossz - így a nagyobb csúcsteljesítmény hozzájárul a plazma
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gyorsabb kialakulásához. Rozsdamentes acéloknál így akár 30%-kal mélyebb varrat érhetı el.
A plazma kialakulását követıen rövid idı alatt megszőnik, ha az ıt fenntartó teljesítmény
megszakad. Ezért az impulzusok frekvenciáját gondosan kell megválasztani. A frekvencia
mellett az impulzusok „alakja” és hossza is jelentıséggel bír. A magasabb csúcsteljesítmény a
fókuszpont nagyobb tőrését teszi lehetıvé, míg a kisebb átlagteljesítmény kevésbé terheli a
szerkezetet. A szakaszos üzemben hegesztett olvadék áramlása kézben tarthatóbb, simább a
varrat, kevesebb a fröcskölés, illetve kevésbé lesz porózus a szerkezet. A szakaszos
üzemmódot azonban kedvezıtlen hatásai miatt acéloknál kerülik, hisz a kezdeti abszorpció is
létre tudja hozni a plazmaállapotot. Szakaszos üzemmódot elıszeretettel használnak még
pont- vagy pontsor hegesztésnél, mivel kisebb energiabevitellel oldható meg így a hegesztés.
Mivel a plazma levegıben megszakad, ezért fontos az illesztési rés nagysága. Hozaganyag
nélküli hegesztésnél - hogy a sugár ne menjen keresztül a darabon - a megengedett maximális
rés a sugárátmérı fele (≤ 200 µm). A gyakorlatban ugyanakkor ahol csak lehet, átfedést
alkalmaznak, így biztosan nem lesz anyagfelesleg a varratban. Hegesztésnél különbözı

abszorpciót növelı eljárásokat is lehet alkalmazni. Hozaganyag nélküli hegesztéskor az
alkatrészek szők tőrése miatt a felületi érdesség is kicsi lesz, így az érdesség növelı eljárások
(homokszórás) lézeres hegesztéshez kevésbé használható.
A védıgáz feladata a megfelelı varratvédelem (hegfürdı és kristályosodó varrat oxidáció,
ridegedés és porozitás elleni védelme), a keletkezett fémgız elfújása, a fókuszáló optika
védelme a visszafröccsenı olvadéktól, emellett fontos, hogy ne fújja szét a hegömledéket,
illetve környezı levegıt nem szívjon be.
A védıgáz összetétele szerint hélium, argon, nitrogén gázt, illetve ezek keverékeit
alkalmazzák leginkább. He és Ar-t inkább alkalmaznak, mivel nehezen ionizálható gázok, így
másodlagos plazma állapot nem keletkezik, mely a hatásfokot rontaná, továbbá a nitrogén
nitrideket képezhet, amely ridegítheti a varratot.
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2.3.2.5. ábra: Az alkalmazott védıgázok hatása a varrat mélységre
Mint ahogyan az a 2.3.2.9. ábran látható, alacsonyabb teljesítményő lézereknél, illetve
nagyobb sebességeknél nincs különösebb hatása az alkalmazott védıgáznak, ezért Ar-t
használnak olcsósága és a nagyobb sőrősége által biztosított, jó varratvédelme miatt.
Nagyteljesítményő lézereknél, illetve alacsony sebességeknél inkább héliumot alkalmaznak,
mivel nehezebben ionizálható, így kevesebb másodlagos plazma keletkezik, s a 2.3.2.5. és
2.3.2.6. ábrán bemutatottak szerint nagyobb penetrációs mélységet biztosít.

2.3.2.6. ábra: Ar és He védıgáz alkalmazásának hatása a varratalakra és penetrációs
mélységre
A védıgázhoz 1:10 arányban oxigént hozzáadva a hıelnyelıdés mértékét lehet fokozni a
felületen kialakult oxid réteg jobb abszorpciós hatásának köszönhetıen, ha ez nem kerülendı
az adott szerkezetre.
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A védıgáz nyomása (mennyisége) egy határ alatt csak felületi plazmát hoz létre, ami rossz
hatásfokkal jár. Ezen mennyiségi érték (kb. 8-10 l/perc) fölött a plazmából létrejön a
kulcslyuk-forma. A további nyomás növelése a beolvadási mélységet enyhén növeli.
Körülbelül 40 l/percnél a védıgáz nyomása már akkora, hogy a hegömledéket szétfújja, így a
varrat egyenetlen lesz.
Alacsony teljesítményeknél a hegesztıfejben 10 l/perccel koaxiálisan áramló védıgáz már
elegendınek bizonyul. Nagyobb teljesítményeknél a védıgáz munkadarabra esı szögének
30-60º közé választásával a plazma a kulcslyukba terelhetı, így növelve az abszorpciót, míg
teljesül a többi elvárás is. A fúvóka a hegesztés helyétıl mintegy 30 mm-re legyen, ugyanis
ekkor a legnagyobb a beolvadási mélység.
A környezeti nyomás hatása a varratmélységre a 2.3.2.7. ábrán látható, a jelenséget az egyik
elmélet szerint a plazma sőrőségnek, másik szerint a forráspontnak a csökkenésével lehet
értelmezni.

1. ábra: A beolvadási mélység alakulása a környezeti nyomás változásával
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Mivel a hegesztést nagyobb teljesítmények és oldalsó védıgáz hozzávezetés jellemzi, így fókuszáló

lencsén kívül fókuszáló tükör is alkalmazható. A fókuszáló tükör kisebb fejkialakítással is együtt
jár, lehetıvé téve a szők helyeken (csövek belsı hegesztése) való alkalmazását. A tükrök összetett
vezérlése lehetıséget ad a távhegesztés technológiájához.
A megmunkáló fej szöget zár be a munkadarabbal (kb. 5°), mivel a nagy teljesítmények miatt a
nagyon reflektáló anyagok hegesztésekor a visszavert sugár kárt tehet az optikában.
A fókuszpont elhelyezésével szabályozható a beolvadási mélység és a varrat szélesség (2.3.2.8/a.

ábra). A negatív defókusszal mélyebb varrat készíthetı, azonban a felületen kisebb
teljesítménysőrőséget eredményez, így meg kell növelni a teljesítményt a plazmacsatorna
kialakításához.

2.3.2.8/a. ábra: A beolvadási mélység és a varrat szélességváltozása a fókusz helyzetével

2.3.2.8./b. ábra: A fókuszpont pozíciójának hatása a varrat alakjára
A mélyvarratos hegesztés nagy hegesztési sebességgel végezhetı, ugyanis a plazmacsatorna
megdılése kedvez a sugárnyaláb elnyelıdésének. A sebesség ugyanakkor nem növelhetı
akármeddig, mivel egy határ után az olvadék réteg összehegedése nem lesz teljes, hosszmenti
repedés keletkezik. Az elıtoló sebesség csökkenésével a HÖZ egyértelmően növekszik, emellett
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elıfordulhat túlfolyás is. Az elıtolási sebességnek a beolvadási mélységre gyakorolt hatását mutatja
a 2.3.2.9. ábra.

2.3.2.9. ábra: A beolvadási mélység összefüggése a bevitt teljesítménnyel és az elıtolási sebességgel
Túl nagy sebesség hatására az olvadékban létrejövı erıs áramlások a varraton alámetszést is
okozhatnak. Minél nagyobb a sebesség, a megszilárduló fém annál hosszabb, így a megfelelı
varratvédelemhez a védıgáz biztosítása is nehezebb feladat. Mindezen felül a túl nagy sebesség
hatására szívódási üreg keletkezhet a varrat hosszának mentén, középen.

2.3.2.10. ábra: A fókuszfolt sugarának és az elıtolási sebességnek a hatása a varratalakra
Nézzük meg egy szinkron fogaskerék lézeres hegesztésének folyamatát, a Bay Zoltán
Anyagtudományi és Technológiai Intézetében készült felvételrıl!
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2.3.3. Lézeresen hegesztett anyagok

A 2.3.3.1. táblázatban a lézersugárral történı hegeszthetıség alapján három kategóriába sorolva
tüntettük fel a legfontosabb anyagcsoportokat.

4.3.3.1. táblázat: CO2 lézerrel hegeszthetı anyagok
hegeszthetı
nehezen hegeszthetı

Jól hegeszthetı

alacsony karbon tartalmú acél

alumínium

galvanizált acél

rozsdamentes acél

réz

bronz

titán

kovar

cink

cirkónium

szerszámacél

ezüst

tantál

szénacél

arany

Speciális nehézségeket jelent a bevonatolt anyagok hegesztése, így pl. az autókarosszéria gyártás
során

a

cink-bevonatú

lemezek

hegesztése.

A

2.3.3.1.

ábrán

bemutatott

lehetıségek

összehasonlításából arra a megállapításra jutunk, hogy a lemezek közötti rés, melyet a Zn-gızök
eltávozásának lehetıségeként biztosítanunk kell, megfelelı megoldás a problémára,

2.3.3.1. ábra: Zn-bevonatú lemezek hegeszthetısége

2.3.4. Különleges és kombinált lézeres hegesztıeljárások
A több sugaras hegesztés célja, hogy a lézeres hegesztésre jellemzı nagy termikus gradiens által
keletkezett hıfeszültségeket (és az ebbıl származó repedéseket), valamint a gyors hőlések
következtében kialakuló rideg szövetszerkezeteket elkerüljük. A többsugaras eljárásnak a varrat

103

tulajdonságaira gyakorlot hatása függ a sugarak teljesítményének arányától, a két sugár közötti
távolságtól és a sugarak eloszlásától.
Többsugaras hegesztésnél többnyire a megmunkálásra szánt sugarat megosztják, és azt a sugár elé
(pozitív sugártávolság - ekkor elımelegítésérıl beszélünk), vagy mögé (negatív sugártávolságutóhegesztés) irányítják (2.3.4.1. ábra). Az utóhegesztés által kisebb lesz a hőlési sebesség, mint az
elımelegítésnél, míg a termikus gradiens az elımelegítéssel csökkenthetı jobban. Ennek
megfelelıen, ha a célunk a hőtési sebesség csökkentése, akkor utóhegesztést célszerő alkalmazni,
míg a hısokk elkerülését elımelegítéssel lehet elérni. Értelemszerően minél nagyobb a másodlagos
sugár teljesítménye, annál jobban csökken a termikus gradiens, illetve a hőtési sebesség.
Hagyományos eljárásoknál többnyire az elıhevítés, vagy utóhegesztés technológiáját csak más
eljárás keretében lehet létrehozni, ellentétben ezzel, amikor is egy lépésben történnek ezek a
„javító” kezelések. Mivel az eljárás a lézer teljesítményébıl vesz el, így a hagyományos lézeres
hegestéshez képest lassabb a hegesztés folyamata, de mivel egylépéses, így mindenképpen nagyobb
termelékenységő

és

kevésbé

körülményes

más

módszerekhez

képest,

amellett,

hogy

energiatakarékosabb is, mivel ennél csak a feltétlen szükséges hıbevitelt kell az elı/utókezeléshez
biztosítani. (Kemencében történı elımelegítésnél a teljes darabot melegítik, nem csak a varrat
környezetét).

2.3.4.1. ábra: Több sugaras hegesztés pozitív sugártávolság, azaz elımelegítés alkalmazásával
A lézer hibrid hegesztés lényege, hogy a mély beolvadással, ám kis leolvasztási teljesítménnyel
jellemezhetı lézeres eljárást nagy leolvasztási teljesítményő eljárásokkal kombinálják. A lézer
fénytermészete miatt könnyen hozzácsatolható más eljárásokhoz, mely a lézer-hibrid technológiák
alapja 2.3.4.2. ábra.
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2.3.4.2. ábra: Lézer-hibrid hegesztés (fogyóelektródás ívhegesztéssel kombinált lézersugár)
A lézer-hibrid hegesztésnél a hagyományos ívtechnológiákhoz (MIG-MAG, AWI, PLASMA-ÍV)
lézersugarat csatolnak, így a lézersugár által létrehozott plazma a mély beolvadást, és az elıtoló
sebesség fokozását teszi lehetıvé, míg az ívtechnológiák a nagyobb leolvasztási teljesítményt, és a
jobb résáthidaló képességet biztosítják. Mivel a két eljárással nagyobb az együttes becsatolt
teljesítmény, így nagyobb hegesztési mélység érhetı el, mint az egyes eljárásokkal külön-külön
(akár a lézeres beolvadási mélység kétszerese is elérhetı). Lehetıség szerint a lézersugár beesési
helyéhez a becsatolt ívtechnológia minél közelebb legyen. Sokkal hatékonyabbnak mutatkoznak
azok a megoldások, amikor az ívtechnológia a munkadarab ellentétes oldalán helyezkedik el
(2.3.4.3. ábra).

2.3.4.3. ábra: Hibrid hegesztés ellentétes oldalon elhelyezkedı lézer és ívtechnológia
alkalmazásával
Amennyiben a sugár és a varrat egy oldalon található, akkor jobb varratminıség érhetı el, ha a
lézersugár az ívtechnológia elıtt halad, az ív stabilitása szempontjából azonban az ellentétes sorrend
a kedvezıbb. A lézer-hibrid hegesztés további elınye, hogy nagyobb sebességeknél csökken az
alámetszés és a varrat hullámossága az ívtechnológiához képest. Emellett az ívtechnológiához
képest csökken az élelıkészítés munkaigénye, a felhasznált hozaganyag mennyisége (akár 85%-al),
és az üzemeltetési költségek.
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2.4. LÉZERTECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MŐSZAKI
FELÜLETTUDOMÁNY TERÉN
2.4.1. A mőszaki felülettudomány tárgya és jelentısége
A felületkezelés lényege, hogy a munkadarab teljes tömegének tulajdonságait változatlanul hagyva
a felületi tulajdonságokat - s azok rétegmélység szerinti változását - az igénybevétel szempontjából
szükséges, legoptimálisabb tulajdonság-kombináció elérése érdekében módosítjuk. Célkitőzései
legáltalánosabban a felület szilárdságának, teherviselı képességének fokozása, kedvezıbb súrlódási
viszonyok kialakítása és a kopásállóság javítása, a maradó feszültségek optimalizálásával a
kifáradással szembeni ellenállás fokozása, a korrózióállóság fokozása - s mindezek következtében
az élettartam növelése, költséghatékonyabb termelés. Az eljárások két fı csoportra oszthatók,
aszerint, hogy az alapanyag – szubsztrát – felületi rétegét módosítjuk, vagy egy attól eltérı anyagi
minıségő felületi réteget viszünk fel a felületére (2.4.1.1. ábra). A további csoportosítás a
felületmódosító eljárások között annak figyelembevételével történik, hogy az eljárás a kémiai
összetétel változása nélkül, mindössze az anyagszerkezet módosítására terjed ki, vagy a felületet
valamilyen adalékanyag bevitelével ötvözzük. A hagyományos felületmódosító eljárások többnyire
hıhatás révén valósítják meg az anyagszerkezet és/vagy a kémiai összetétel módosítását, így a
hıkezelés témaköréhez tartoznak. A hıkezelés és a felülettechnológiák egymással részben
átfedésben lévı tudományterületeit többnyire azonos képzési programokban oktatják és közös
szakmai szervezetek, rendezvények és szakértıi körök jellemzik.
A lézer alkalmazása a hıkezelésben teljes tömegő tulajdonságmódosító technológiaként nem lenne
hatékony, ugyanakkor ideális lehetıséget kínál rendkívül változatos, nagy pontosságú és
termelékenységő, jól szabályozott felületkezelési eljárásokra.
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2.4.1.1. ábra: A felülettechnológiák fı csoportjai
A lézer a felülettechnológiák minkét említett fı csoportjában változatos, más eljárásokkal nem
megvalósítható lehetıségek sorát eredményezte. Tekintettel arra, hogy a témakörnek még nincs
kiforrott, közmegegyezésen alapuló terminológiája, a fontosabb kifejezések mögött esetenként az
angol szakirodalomban használatos kifejezéseket is megadjuk.

2.4.2. A lézeres felületkezelések csoportosítása
A lézeres felületkezelések csoportosítására a szakirodalomban bıségesen találunk különbözı
javaslatokat. A csoportosítás többnyire azon az alapelven nyugszik, hogy a nagy energia-sőrőségő
lézer-sugárzás hatására a felület hımérséklete eléri, illetve meghaladja-e az olvadáspontot vagy az
alatt marad. További csoportosítási lehetıség, hogy a hı hatására bekövetkezı módosítás csak a
szerkezet átalakítását jelenti-e, vagy a kémiai összetételt is szándékosan módosítjuk, illetve, hogy a
szubsztrátra új anyagi minıségő bevonati réteget olvasztunk rá. A felületmódosíó eljárások kémiai
összetétel

vátozás

nélküli

eseteiben

olvadáspont

alatti

hıkezelésként

lézeres

edzésrıl

(transformation hardening) van szó, mely aa láng- illetve az indukciós edzés rokon-eljárásának
tekinendı, míg a felületszilárdító megmunkálásokkal mutat távoli rokonságot a „Shock-

hardening”, mely lökéshullámok okozta rácsszerkezet-változáson alapszik. Az olvadáspontot
meghaladó felületmódosító eljárások közül lézeres átolvasztásról (remelting) beszélünk, ha nincs
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kémiai összetétel változás, míg a kémiai összetételt is megváltoztató kezelések - melyek mindig
olvadáspontot meghaladó, vagyis átolvasztást is magukba foglaló eljárások - között további
megkülönböztetés szükséges. Eszerint a külsı forrásból történı anyagbevitel célja lehet a felület
ötvözése (alloying)- vagyis a kívánt tulajdonságú réteget az alapanyag és a bevitt anyag
keveredésével, a felület ötvözésével állítjuk elı -, míg más esetben arra törekszünk, hogy a bevitt
anyag az alapanyaggal nem, vagy csak kis mértékben keveredjék, s az új réteget mintegy
ráolvasztjuk a szubsztrátra (cladding) – és ez már nem felületmódosítás, hanem a
felrakóhegesztéssel rokon bevonatolási technológia. (2.4.2.1. ábra)

Lézeres
felületkezelés

Szilárd állapotú
szerkezetmódosítás

Kémiai
összetétel
változtatás

Anyagszerkezeti
változtatás

Edzés
T< T

L

Lökéshullám
okozta
szerkezetváltozás

Olvasztás

Olvasztás
T >T L

Ötvözés

Diszpergálás

T > T L (A)

T >T L (A)
T< T L (B)

T > T L (B)

Új anyagi
minıségő réteg
ráolvasztása

Bevonatolás

Felület szilárdítás

T< T L (A)
T> T L (B)

2.4.2.1. ábra: A lézeres felülettechnológiák csoportosítása
A felületötvözés illetve ráolvasztás technológiái - ahol a kémiai összetétel is változik - tovább
csoportosíthatók egy-lépéses illetve két lépéses eljárásokra, aszerint, hogy az ötvözı ill. bevonatanyagot közvetlenül a lézeres kezelés során juttatjuk-e be az olvadékba - por, huzal, szalag vagy
paszta formájában, - vagy elızetesen egy más technikával - pl. termikus szórás, plattírozás bevonatoljuk a munkadarabot, s azt követıen a lézer hıhatásával be- vagy ráolvasztjuk a felületre.
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2.4.3. A lézeres felületkezelési eljárások paraméterei
A nagy energiasőrőségő lézersugár és az anyag kölcsönhatását, így az ennek következtében
létrehozott/módosított tulajdonságokat alapvetıen a következı technológiai paraméterek határozzák
meg:
•
•
•
•
•

lézer teljesítmény
hullámhossz
sugárnyaláb alakja, mérete
a besugárzott területen belüli intenzitás-eloszlás jellege
pásztázási (elıtolási) sebesség, mm/s

A felsorolt jellemzıkbıl származtatható paraméterek:
•
•

2

teljesítménysőrőség = teljesítmény/ besugárzott felület, W/mm
hatóidı = nyomvonal hossza / pásztázási sebesség, s

A 2.4.3.1. táblázat e két paraméter jellemzı tartományait összegzi az elıbb bemutatott fıbb eljárási
változatokra.

Felületkezelı
eljárás

2.4.3.1. táblázat
Lézerkezelés
Lézerteljesítmény
idıtartamának
-2
(Wcm )
nagyságrendje (sec)

Felületszilárdítás
lökéshullámmal

107-109

10-9-10-8

Felületedzés

103-104

10-2- 5

Felület átolvasztás

104-107

10-2 – 10-1

Felületötvözés és
diszpergálás

104 -106

10-2- 2

Felület bevonatolás

104-107

10-3-10-1
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Hatásmechanizmus
rács-szerkezeti hibák
létrehozása az alakítási
keményedés
mechanizmusához
hasonlóan
austenitesítést követı
gyors hőléssel létrejött
martensites réteg (a hőtést
a hideg mag biztosítja)
porozitás, inhomogenitás
csökkentése,
finomszemcsés vagy
amorf szerkezető réteg
létrehozása
ötvözı-adalék teljes vagy
részleges beolvasztása az
alapanyag felületi
rétegébe, ötvözés ill.
kiválásos keményedés
az alapanyagtól különbözı
anyagi minıségő réteg
ráolvasztása, az alapanyag
minimális mértékő, de
megfelelı kötést biztosító
megolvasztásával

Az anyagban bekövetkezı változások anyagi minıségtıl függı paraméterei:
•
•
•
•
•
•

abszorpciós képesség
hıvezetıképesség
sőrőség
fajhı
fázisátalakulások hımérséklete
átalakulásokat kísérı látens hı

A lézeres felületkezelések optimális megvalósításához bonyolult szabályozási feladatokat kell
megvalósítani. A felületkezelı rendszerek egyes elemeit mutatja be vázlatosan a 2.4.3.1. ábra.
A lézer sugárforrás rezonátorában keletkezett koherens sugarat optikai átviteli eszközök (tükrök,
szál-optika) segítségével irányítjuk a kezelendı felületre. Egy átlagos kimenı sugárteljesítménybıl
kiindulva a szükséges teljesítménysőrőség és intenzitás-eloszlás a besugárzott területen belül úgy
érhetı el, hogy fókuszáló és/vagy sugár-alakformáló eszközöket, éspedig lencséket, tükröket,
pásztázó egységeket vagy sugár-integrátorokat alkalmazunk.
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2.4.3.1. ábra: Lézeres felületkezelı rendszerek vázlatos felépítése
A élesen fókuszált sugár alkalmazása nem célszerő, részben mert túl keskeny lesz a kezelt
nyomvonal, részben pedig a felület túlhevítésének (pl. edzésnél megolvadás) elkerülése érdekében.
A besugárzott terület növelése céljából ezért defókuszált sugarat alkalmazunk. További
sugármanipulációs lehetıségeket mutatnak be a 2.4.3.2. és 2.4.3.3. ábrák. Szilárd állapotban végzett
kezelésekhez általában a négyzetes, vagy négyszögletes sugárforma ajánlott, átolvasztáshoz
gyakran vonalszerő sugárformát alkalmaznak. Ráolvasztásos eljárásnál célszerő minél nagyobb
mérető olvadék-tócsát hozni létre, hogy lehetıség legyen az adalékanyagoknak közvetlenül az
olvadékzónába való bejuttatására.
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2.4.3.2. ábra: Sugár manipulációs módszer integrátor-optika segítségével
a) az integrátor-optika vázlatos felépítése, b) a kapott energia-eloszlás jellege

2.4.3.3. ábra: Sugár manipulációs módszer oszcillátor-optika segítségével
az oszcillátor-optika vázlatos felépítése, b) a kapott energia-eloszlás jellege
A sugárnyaláb és a munkadarab relatív mozgását többnyire CNC vezérléső asztal segítségével
valósítják meg. A munkadarab mozgatására szolgáló rendszer megtervezésénél, kiválasztásánál
figyelembe kell venni a munkadarab geometriáját, a kezelendı felület bonyolultságát, a megkívánt
pontosságot, az eljárás sebességét, a mozgatandó darab tömegét. A gazdaságossági szempontok
mérlegelésekor természetesen a gyártás volumene is jelentıs tényezı.

Nézzük meg egy nagy mérető fogaskerék lézeres felületedzésének videóját!

2.4.4. Szilárd állapotú lézeres felületkezelések – lézeres edzés
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Valamennyi, szilárd állapotban végzett lézeres felületkezelés esetén alapvetı problémaként
jelentkezik a fémek infravörös tartományra vonatkozó alacsony abszorpciós képessége. Ennek
következtében a sugárzásnak akár a 95-98 %-a visszaverıdik és energiája veszendıbe megy.
Az anyagok elnyelıképessége az anyagi minıség mellett a sugárzás hullámhosszától is függ, e két
tényezı hatását szemlélteti a 2.4.4.1. ábra.

2.4.4.1. ábra: Különbözı anyagok abszorpciója a hullámhossz függvényében
Olvadékállapot esetén ez a probléma kevéssé jelentkezik, mivel ott más abszorpciós
mechanizmusok érvényesülhetnek. Szilárd állapotú lézeres felületkezeléseknél az abszorpció
fokozása érdekében az alábbi lehetıségek hasznosíthatók:
•

Abszorbens bevonatok alkalmazása - félvezetık és szigetelıanyagok (pl. Mg- és Zn-foszfát,
Mo- és Fe-szulfid, fekete festékek, fémoxidok), amelyek a CO2 lézersugarat legalább 90%ban elnyelik. A bevonatokat por, spray vagy lakk formájában, illetve kémiai úton vihetjük
fel a felületre.

•

Polarizált fénysugár alkalmazása azon a megfigyelésen alapszik, hogy a lineárisan polarizált
lézernyaláb beesési szöge függvényében abszorpciós maximuma van. A maximális
o

abszorpciót biztosító szöget Brenster-szögnek nevezik, CO2 lézer esetén ez 85 -nál
tapasztalható.
•

Rövid ideig ható plazma alkalmazásával szintén növelhetı az abszorpció mértéke.

A fentiek mellett további lehetıséget kínál az a megfigyelés, hogy az abszorpció megnı, ha a
felületi érdesség az alkalmazott hullámhossz-tartományba esik. Ha a felületi érdesség nagyobb a
hullámhossznál, a többszörös visszaverıdés következtében méginkább fokozódik az elnyelıdés
mértéke. Homokszórással kezelt felület abszorpciója általában nagyobb 60%-nál, köszörült felületé
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kisebb 10%-nál. Marással, fúrással, esztergálással megmunkált felületek abszorpciója 20-50 %
között mozog.
Egyszerősége okán a legelterjedtebben alkalmazott megoldás a felsoroltak közül az abszorbens
bevonatok alkalmazása, mely a következı elınyöket kínálja:
• a növelt és jól reprodukálható abszorpciós képesség hatására a rétegmélység növelhetı, a
keménység jobban szabályozható,
• a hatékonyabb sugár-becsatolás
• jobb energiahasznosítást - ezáltal a gazdaságosság fokozását
• rövidebb hatóidıt – ezáltal a termelékenység fokozását
• kisebb energia-bevitelt – ennek köszönhetıen kisebb mértékő torzulást eredményez.
• a bevonatok szelektív alkalmazásával bonyolult tagolású, felépítésû felületi rétegek hozhatók
létre.
A lézeres felületedzés lényegében a martensites felületi réteg kialakítását célzó hagyományos
lángedzés és indukciós edzés eljárásaival rokon. Az alkalmazott hıforrás segítségével a felület
megkívánt mélységő rétegében austenites állapotba hozzuk az edzhetı összetételő vasötvözetet,
majd gyors, edzı hatású hőtés következtében az austenit martensites átalakulásának eredményeként
növelt szilárdságú, nagy keménységő felületi réteget hozunk létre. A felületre korlátozott edzés
hatására kedvezı, a felületi rétegben nyomófeszültség jellegő maradó feszültség marad vissza,
amely a kifáradással szembeni ellenállást növeli. A felületedzés általános hıciklusát a 2.4.4.2. ábra
mutatja.

2.4.4.2. ábra: Felületedzı hıkezelés hıciklusa
Vegyük ezek után sorra, melyek a lézeres felületedzés speciális sajátosságai.

A gyors hevítés és a rövid ausztenitesítési idı következményei
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A lézersugaras edzés folyamatát nemcsak az edzı hatású hőtés, de a hevítés periódusában is
3

7

rendkívül nagy sebességek (10 -10 K/s) jellemzik. Ebbıl következik, hogy a homogén austenites
állapot eléréséhez jóval magasabb hımérsékletre van szükség, mint hagyományos hevítési
sebességek esetén. Az austenitesítési hımérséklet változását a hevítési sebesség függvényében az
austenitesítési diagramok mutatják. (2.4.4.3. ábra) Minél nagyobb sebességő hevítési módot
alkalmazunk, annál közelebb kerül a homogén austenítesít eléréséhez szükséges hımérséklet az
olvadásponthoz, azaz egyre szőkül az a hımérsékletköz, amelyet a felület megkívánt mélységő
rétegében el kell érnünk. A szabályozási feladatot további két körülmény nehezíti meg:
- A hıkezelés során a munkadarab által elnyelt hı folyamatosan növeli a munkadarab kiindulási
hımérsékletét, amely befolyásolja a munkadarabban elért hıeloszlást, hasonlóan a geometria
változása is jelentıs hatással van erre - így folyamatos beavatkozást, szabályozást igényel, hogy a
réteg mélységét állandó értéken tartsuk.
- A rendkívül gyors lejátszódású és nagy hımérséklető folyamatok során létrejött hımérsékleteloszlás kísérleti meghatározása meglehetısen nehéz feladat, így közvetlen szabályozásra nincs
lehetıség. Ezért különösen nagy jelentıséggel bírnak az eljárási paraméterek optimalizálása terén a
hıfolyamatok modellezésére irányuló törekvések.

2.4.4.3. ábra: Austenitesítési diagram
Amennyiben a karbon nehezen oldódó formában (pl. stabil ötvözı-karbidokban) van jelen,
számolni kell azzal, hogy az oldódás nem, vagy csak részben megy végbe. Ez bizonyos esetekben
kedvezıtlen lehet, mert a kisebb C-tartalom miatt elmarad a várt keménység-növekedés. Más
esetekben viszont lehet elınyös, mint pl. a perlit-grafitos öntöttvasak felületedzése során, ahol a
grafit változatlan marad a martensitesre edzett mátrixban, s rendkívül kedvezı súrlódási-kopási
viszonyokat eredményez.
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A lézeres felületedzés során a technológiai paramétereket úgy kell megválasztani, hogy a megfelelı
rétegvastagság a felületi réteg túlhevítése, megolvadása nélkül jöjjön létre.

Edzı hatású hőtés – edzıközeg nélkül
A martensites átalakuláshoz szükséges, a kritikus hőlési sebességnél nagyobb hőtési sebesség külsı
edzıközeg alkalmazása nélkül, a munkadarab belsı, hideg tömege által elıidézett hıelvonás
3

5

eredménye, általában 10 - 10 K/s értékő. Az önedzıdés egyik feltétele természetesen a kéreg és a
belsı tömeg megfelelı mennyiségi aránya: ennek megfelelıen az edzett kéreg mélysége nem lehet
nagyobb az átmérı 10%-ánál. Az edzett rétegvastagság szokásosan 0,05 - 1,5 mm közötti, a felületi
keménység a rendkívül nagy hőtési sebesség következtében kialakult finom szerkezetnek
köszönhetıen meghaladja az azonos acélminıségekre jellemzı, hagyományos eljárásokkal edzett
kéreg keménységét.

A besugárzott felület nagysága
A lézeres felületedzés egyik legnagyobb problémája a nagyobb kiterjedéső felületek kezelésének
kérdése. A sugármanipulációs módszerek ismertetése során már kitértünk arra az igényre, hogy
minél szélesebb, és lehetıség szerint homogén energia eloszlású nyomvonalakkal kell végezni a
felületkezelést – a legkedvezıbb eredményeket négyszögletes besugárzási területtel lehet
biztosítani. A nyomvonalak szélességének fokozása azonban a szükséges teljesítménysőrőség
elérése miatt nem korlátlan, nagyobb felületek lézeres edzésénél ezért egymás mellett, átlapolódva
több nyomvonal kezelésére van szükség. Hasonló lesz a helyzet a felületátolvasztás, vagy a
ráolvasztás esetén is – a lézeres edzés soprán azonban számolnunk kell azzal, hogy az edzés
hatására létrejött martnesit egy instabil, nem egyensúlyi szerkezet, amely a szomszédos
nyomvonalak menti kezelések hıhatásai során megeresztıdik és kilágyul. A 2.4.4.4. ábrán
bemutatott sematikus vázlaton látható, hogy a nyomvonalak átlapolódásának következtében az
elsıként kezelt nyomvonalon belül egy zónában kétszeres edzıdés következik be – ez nem okoz
lényegében gondot – míg az 5. számmal jelölt zónában a megeresztıdés jelentıs mértékben a
felületi réteg inhomogenitását okozhatja.
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2.4.4.4. ábra: Átlapolódás következménye – a korábbi nyomvonalban megeresztıdés hatására
kilágyult zóna

Maradó feszültségek
Az egyenlıtlen hımérséklet-eloszlás, a hıtágulási és fázisátalakulások esetén az azokat kísérı
térfogatváltozások a munkadarabban deformációt és maradó feszültségek keletkezését okozhatják.
A 2.4.4.5. ábra egy átalakulás nélküli és egy martensitesen átalakuló ötvözet esetére szemlélteti a
feszültségek idıbeli változását, a felület lézeres hevítési folyamatában kialakuló hımérsékletváltozással

szinkronban.

Átalakulás

nélküli

esetben

a

nagy

hımérséklet-gradiens

következményeként a felületben kis mértékő alakváltozás következik be, a lehőlt próbadarabban
pedig a felületen húzófeszültség marad vissza. A martensites átalakulással járó térfogat-növekedés
kompenzálja

hımérsékletkülönbség

hatására

létrejött

feszültségeket,

a

kezelés

végén

nyomófeszültség marad a felületi rétegben, ami a kifáradással szembeni ellenállás szempontjából
igen kedvezı.

2.4.4.5. ábra: A hımérséklet és a feszültségek változása, maradófeszültségek kialakulása a felület
lézeres hevítése esetén. a) átalakulás nélküli esetben, b) martensites átalakulás esetén
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A lézeresen edzett nyomvonal keresztmetszetében vizsgálva a maradó feszültség viszonyokat
megállapították, hogy az edzett réteg mellett, a hıhatásövezetben húzófeszültségek ébrednek. A
keresztmetszetben ébredı maradófeszültség eloszlást vizsgálva megállapították, hogy az edzett
rétegben kialakuló nyomófeszültség értéke nem függ jelentısen az eljárási paraméterektıl, ,
ugyanakkor a nyomvonal mentén ébredı húzófeszültségek nagysága az eljárás hımérsékletének és
a pásztázási sebességnek a függvényében jelentısen változik (2.4.4.6. ábra).

2.4.4.6. ábra: Maradó feszültségek eloszlása az edzett sáv keresztmetszetében, a) a hımérséklet, b)
a pásztázási sebesség és c) az acél kémiai összetétele függvényében
Vizsgálták az átlapolt nyomvonalak esetén kialakuló maradófeszültség viszonyokat is. Egymást
követıen végzett kezeléseknél a kezelt sávok keresztmetszetében kialakuló feszültségeloszlás
azonos jelleget mutat, a sávok között jelentıs húzófeszültségek ébrednek. Ezek káros hatása
elkerülhetı, ha a szomszédos sávok kezelése olyan gyors egymásutánban történik (pl. tengelyek
forgás közbeni axiális irányú elıtolása esetén, kellıen nagy fordulatszám esetén - hogy az
újrahevítés még a martenzites átalakulást megelızıen jön létre.
A kialakuló maradófeszültség eloszlás vizsgálata a felületkezelt munkadarab felhasználói
tulajdonságainak helyes megítélése szempontjából nagy jelentıséggel bír. Az alkalmazott eljárás
paramétereinek és geometriájának megfelelı megválasztása révén
kedvezıbb maradófeszültség eloszlás kialakítására.
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törekednünk kell minél

A lézeres felületedzés szempontjából kedvezınek, illetve jellemzınek ítélhetı geometriai
megoldásokat szemléltet a 2.4.4.7. ábra.

2.4.4.7. ábra: Lézeres felületkezelés szempontjából kedvezı geometriai megoldások
Nézzük meg egy fogaskerék lézeres felületedzésének folyamatát!

2.4.5. Olvadáspontot meghaladó hımérséklető lézersugaras felülettechnológiák
Az elıbbiekben tárgyalt lézeres felületedzés esetében a bevitt energia szabályozása során az a
feladat, hogy a megkívánt rétegmélységben úgy érjük el az austenites, majd a gyors hőlés hatására
kialakuló martensites állapotot, hogy a felület olvadását elkerüljük. A következı fejezetekben
tárgyalandó felülettechnológiák ezzel szemben azt igénylik, hogy a szubsztrát felületi rétegében vagy egy újonnan létrehozandó felülere felvitt rétegben – olvadék állapotra hevítsük fel az anyagot.
Ennek egyrészt az lehet a célja, hogy átolvasztás révén csökkenjenek a felületi rétegben a
zárványok, kiválások, homogénebb és finom szemcsés, vagy akár amorf szerkezető réteg jöjjön
létre. Másrészt az olvadék állapotú felületi rétegbe ötvözı adalékokat vihetünk be, vagy új
minıségő felületi réteget olvasztunk a felületre. A felületötvözés lehetıségeit a hagyományos
felülethıkezelési, termodiffúziós eljárások szilárd halmazállapotú hıkezeléssel valósítják meg –
lézeres felületkezelés esetén a szilárd halmazállapotú ötvözés nem alkalmazható a diffúziós
folyamatok jelentıs idıszükségelete és a lézeres kezelés rövid hatóideje közötti ellentmondás miatt.
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Lézeres átolvasztás
Megfelelı teljesítménysőrőség alkalmazásával a szubsztrát felületi rétege a néhány tized mm-tıl az
1-2 mm vastagságig megolvad, ezáltal feloldódnak benne a nemkívánatos zárványok,
fémvegyületek, kigeyenlítıdik a kémiai koncentráció. A lézersugár tovahaladása után rendkívül
nagy sebességgel lehőlve a megolvadt anyag újradermed, a korábbi anyagszerkezetnél lényegesen
kedvezıbb tulajdonságokat biztosítva. A hőtési sebesség növelése egyre jelentısebb túlhőtést,
nagyobb kristályosodási hajtóerıt és kristályosodási képességet – azaz nagy számú, kis mérető
kristályosodási csírát, majd finom szemcsés, homogén szövetszerkezetet eredményez. A hőlési
sebesség növelése akár amorf állapotú felületi réteg kialakulására is vezethet. A technológiai
paraméterek, az anyagminıség és a munkadarab geometriai viszonyainak függvényében
sokoldalúan szabályozható tehát a felületi tulajdonságok módosítása, nemegyensúlyi folyamatok,
túltelített szilárd oldatok, metastabil fázisok, amorf struktúrák hozhatók létre. Összefoglalva tehát a
lézeres felületátolvasztás céljai az alábbiak lehetnek:
- szerkezetfinomító átolvasztás - a gyors hőtés hatására létrejött finom szerkezet
- homogenizáló átolvasztás - a felületi réteg homogenizációja
- sőrőségnövelı átolvasztás - a felületi réteg sőrőségének növelése, porozitás csökkenése
- zománcozás vagy amorfizáció - a rendkívül nagy hőtési sebesség hatására (104- 106 °C/sec) a
felületen amorf réteg, azaz üvegfém keletkezik.
Lézeres felület-ötvözés
A felületötvözés során is a szubsztrát olvadáspontját meghaladó hımérsékletet kell elérnünk, annak
vékony felületi rétegébe ötvözı adalékokat juttatunk, melyek beolvadva és a szubsztrát anyagával
keveredve kedvezıbb tulajdonságú, ötvözött felületi réteget alkotnak. Ilyen módon nagyon
gazdaságosan, olcsó alapanyagból készített munkadarabok felületén nagyon kis mennyiségő
ötvözıvel elérhetjük a felületi tulajdonságok jelentıs javítását, kopásállóságát, kifáradással vagy
korrózióval szembeni ellenállását, s így a gépek, szerkezetek élettartamát fokozhatjuk. Amennyiben
az adalékanyag beolvadása csak részleges, ún. diszpergálásról beszélhetünk, amelynek során
tetszıleges minıségben és mennyiségben második fázisokat, nagy szilárdságot biztosító
részecskéket injektálunk az olvadt felületi rétegbe. A felületen kialakított kompozit-anyagban így
tetszılegesen szabályozható minıségő és eloszlású második fázisokkal a kiválásos keményedéshez
hasonlatos hatás érhetı el, az oldahtósági viszonyok által nem korlátozott kombinációkban és
összetételekkel.
Technikaikivitelezését tekintve az ötvözés kétféle módon mehet végbe (2.4.5.1. ábra):
•

Egylépéses módszerekkel – az adalék bevitele közvetlenül a lézersugárba vagy az olvadék
zónába történik, por, huzal, paszta vagy gáz formájában
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•

Kétlépéses módszerekkel – az ötvözıelemek felvitele vékony rétegben a felületre
valamilyen módszerrel, pl.
- galvanikus bevonatolás
- rágızölés
- felszórás
- lemezbevonat
- pasztás bevonat (por + kötıanyag)
majd azt követıen a lézersugárral történı átolvasztás biztosítja az alapanyag megfelelı
mélységő beolvadásával és az adalékokkal való keveredésével a kedvezı tulajdonságok
kialakulását.

2.4.5.1. ábra: Egy- és kétlépéses ötvözés / ráolvasztás elvi vázlata

A lézeres felület-ötvözés elınyei között ki kell emelni a lehetıségek még feltáratlan, rendkívül
széles körét, amelyek révén a felhasználói igényekhez szabott egyedi szerkezetek, tulajdonságkombinációk hozhatók létre. Különbözı szubsztrát és adalék anyagok alkalmazásával, azok
különbözı kombinációival
- nemegyensúlyi fázisok
- túltelített szilárd oldatok
- kívánt minıségő és méret-eloszlású második fázisok vihetık be, szokásosan 0.001 - 2 mm
rétegmélység tartományban.
Lézeres ráolvasztás – cladding
A lézeres felülettechnológiák csoportosítása során részletezettek szerint az olvadékállapotot elérı
eljárások egy csoportja a felrakóhegesztés technológiájával mutat rokonságot, és így a bevonatoló
eljárások közé tartozik. Az új réteg felvitelének célja, hogy növelje az alkatrész/alapanyag kopással,
korrózióval szembeni ellenállását különbözı, az elvárt tulajdonságot biztosító anyagminıségő
bevonatok alkalmazásával. Ennek következtében alapvetı érdek, hogy elkerüljük a bevonat
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beoldódását az alapanyagba, illetve a bevonat anyagának felhígulását a keveredés következtében.
Ugyanakkor a megfelelı fúziós kötés kialakulásáhot nélkülözhetetlen, hogy az alapanyag vékony
rétege megolvadjon. Fontos követelmény továbbá, hogy a bevonatoló anyag jól tapadjon az
alapanyaghoz, alacsony mértékő legyen a porozitás és repedés-mentes legyen a bevonat.
A lézeres bevonatolás számos elınyt kínál más eljárásokhoz képest –, mint például a
felrakóhegesztés, termikus szórás; – az energiaátvitel és anyagátvitel pontos szabályozhatósága
miatt. Lehetıség nyílik kitőnı adhéziós kötés, alacsony mértékő keveredés és porozitás
létrehozására a felvitt rétegben, s így csökken az utólagos megmunkálás és az eközben adódó
anyaghulladék – következésképp költségtakarékos eljárásnak tekinthetı.
A bevonatok képzésének céljait, fıbb jellemzıit a 2.4.5.1. táblázat összegzi.
A beolvadás és keveredés mértékét a technológiai paraméterek pontos összehangolásával lehet
biztosítani:
- sugár intenzitás, sugárfolt mérete
- hatóidı
- por adagolási sebessége
- por mérete, pasztánál a kötıanyag minısége és mennyisége
- por adagolás szöge - hegyesszög esetén porozitást okozhat a nem megfelelı
átfedés
- nyomvonalak távolsága, geometriája.
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Az eljárás paramétereit tehát úgy kell megválasztani, hogy a bevonat anyaga adhéziós kötést
alakítson ki az alapanyaggal, s emellett a keveredés olyan mértékő legyen, hogy ne romoljanak a
bevonó anyag tulajdonságai. Ha a felületen lévı nyom magassága h, a teljes vastagság h+d, akkor a
hígulás mértéke a d/ (h+d) arányszámmal jellemezhetjük (Hiba! A hivatkozási forrás nem

található.). A felkeveredés mértékét jellemezhetjük az A1/(A1+A2) területaránnyal is, ahol A1 a
felvitt réteg keresztmetszeti területe, míg az A2 terület az alapanyaggal való összeolvadással
létrejött terület.

2.4.5.2. ábra: A bevonat keresztmetszetének geometriai jellemzıi
A lézeres bevonatolási eljárásokat technológiai kivitelezésük alapján – a lézeres felületötvözéshez
hasonlóan - két fı csoportba sorolhatjuk. Az egylépéses eljárás során a szükséges bevonatoló
anyagot por, paszta vagy huzal formájában közvetlenül a megolvadt fürdıbe juttatják a folyamat
során, amely ott megolvad és kialakítja a bevonatot. A kétlépéses eljárás során a bevonat anyagát
megfelelı vastagságban elızetesen felhelyezik a felületre a lézeres kezelést megelızıen. Ez esetben
az elızetes anyag-felvitelre különféle egyéb bevonatoló technológiát alkalmazhatnak (pl. termikus
szórással,

galvanikus

bevonatképzéssel),

vagy

egyszerően

ráhelyezik

a

felületre,

pl.

ragasztóanyaggal kevert por, paszta alakjában. A ráolvasztás során a felvitt réteg homogenizálódik,
tömörödik, porozitása csökken, a szubsztrát és a felületi réteg kötıszilárdsága nı.
A felület teljes befedéséhez az egyes nyomvonalak között átfedésnek kell lennie. Figyelembe kell
venni viszont azt, hogy az új nyomvonal lerakáskor az elızı nyom és az alapanyag vékony felületi
rétege megolvad, ami kulcsfontosságú a hibamentes és jól tapadó bevonat kialakulásában. A
bevonatolást követı utómunkák csökkentése céljából törekedni kell a felületi érdesség
minimalizálására. Megfelelı bevonat-tulajdonságok érhetıek el, ha az átfedés mértéke 50-60%.

2.4.5.3. ábra: A porinjektálásos lézeres felületbevonás sematikus ábrája
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Figyeljük meg a poradagolásos lézeres bevonatolás eljárásának fı folyamatait az animáció
segítségével!
Ezt követıen nézzük meg egy Nd-YAG lézerrel készített, aluminium szubsztrátra felvitt, ólombetétes aluminium huzallal történı bevonatolás folyamatát!
A porinjektálásos lézeres bevonatolás a versenyképes eljárásváltozatok közül a legrugalmasabb, s
így leginkább ez az eljárás nyert széleskörő alkalmazást a gyakorlatban. Változatos anyagú
bevonatok felvitelét teszi lehetıvé szinte bármilyen alapanyagra, az egyik legelterjedtebb
alkalmazás a lézeres stellitezés, melynek során kb. 1 µm átmérıjő stellit (Co, W, Cr, C) por
szemcséket egy hordozógázzal a lézersugárba juttatva olvasztjuk a felületre. Az egyetlen feltétel az
alkalmazható anyagpárosítások kiválasztása során, hogy a bevonat olvadáspontja ne legyen sokkal
magasabb, mint az alapanyagé. Az eljárásnak nagy az anyagkihasználtsága, mivel a por részecskék
jól nyelik el az energiát. Lehetıvé teszi a helyi bevonatolást, s bonyolult alkatrészek nagy
felületének kezelését. Az eljárás mőködési tartománya nagyobb, mint a többi, vele versenyben álló
technológiáé, a bevonat adhéziójának, az oldódásnak, a bevonat vastagságának szabályozása
egyszerőbb, s jobb a reprodukálhatósága.
A bevonat és az alapanyag határfelületét mutatja a 2.4.5.4. ábra. A mikrokeménység-mérés során
készült lenyomatok nagyságából is jól látható, hogy az alapanyag a nagy hıhatás következtében
történt beedzıdés miatt jóval keményebb, mint a bevonat.

2.4.5.4. ábra: A bevonat – alapanyag átmenet stellit bevonatú próbatesten
A lézeres bevonatolás rendkívül sokoldalú, még számos fejlesztési lehetıséget kínáló terület,
melynek legfıbb elınyei az alábbiak:
- végtelen variációs lehetıségek az igényekhez szabottan - pl. lágyacél felületére
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felvitt Co-mátrixú réteg, diszperz W- és Si- karbidokkal növelt szilárdság,
- minimális hıbevitel és torzulás,
- komplex 2 -3 dimenziós profilok kialakításának lehetısége.
Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a lézersugaras felülettechnológiák a berendezések nagy
beruházási költségei ellenére is számos gazdaságossági és mőszaki elınyt nyújtanak:

 jelentısen nı a termelékenység,
 csökken az anyag és feldolgozási veszteség, minimális hulladék
 bonyolult

geometria,

nehezen

hozzáférhetı

felületek

esetén

is

alkalmazhatók

 utólagos megmunkálást nem, vagy korlátozottan igényel
 automatizált gyártósorba integrálható
 megbízható on-line minıségellenırzés
 rugalmasan kihasználható perifériák.
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3. Lézerek a mőszaki mérésekben
3.1. GEOMETRIAI, FELÜLETELLENÖRZİ MÉRİESZKÖZÖK
A korszerő gyártástechnológia feladata, hogy az alkatrészeket és az ezekbıl felépítendı egyre

nagyobb bonyolultságú szerkezeteket, gépeket a lehetı legjobb
minıségben állítsa elı. A minıségi követelmények sokrétőek, vonatkozhatnak
többek között a gyártmányok
•

anyagtulajdonságaira,

•

geometriai tulajdonságaira,

•

szerelt állapotukban nyújtott mőködési tulajdonságaira.

Ezen tulajdonságok megfelelıségérıl hitelesített ellenırzı mérésekkel gyızıdhetünk meg.
Az

ellenırzési

feladatok

közül

most

a

geometriai

ellenırzéseket

emeljük

ki.

Egy

munkadarab/alkatrész geometriája a 3.1.1. ábra szerinti jellemzıkbıl tevıdik össze.

3.1.1. ábra. A munkadarab geometriáját kialakító jellemzık.
A fenti jellemzık mérése során az adatfelvétel különbözı elven mőködı eszközökkel történhet,
aszerint,hogy a méréssel kapható elsıdleges jel érzékelését, átalakítását és erısítését milyen
szerkezeti elemek biztosítják. Eszerint beszélhetünk
•

mechanikai,

•

pneumatikus,

•

elektromos,

•

optikai - optoelektronikai elvő mérésekrıl.

A mérési adatfeltétel a mérési feladattól függıen történhet a vizsgált felület érintésével, vagy annak
érintése nélkül.
Napjainkban egyre több olyan technológia fejlıdött ki, ahol a felületek minısítése a mikronos és a
mikron alatti tartományba tolódott. Például ma már a tömeggyártású személyi számítógépek
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merevlemez egységében lévı adattároló-lemez felületi érdessége legfeljebb mikrométernyi lehet. A
termékek egy másik csoportjának a befoglaló mérete is mikrométerekben mérhetı, pl. tranzisztorok,
mikromotorok elemei. De a szokásos mérettartományban készülı alkatrészek esetében is egy
precíziós megmunkálási eljárással létrehozott felület (polírozott felület, optikai felületek) vagy a
felületre felvitt finom bevonat vagy mikroelektronikai réteg, továbbá lágy anyagok (papír,
mőanyag) ellenırzése során sem engedhetı meg a felület mérıtapintó által okozott sérülése vagy
deformációja. Sokszor szükséges bizonyos folyadékfelszínek vizsgálata is.
A fenti követelményeknek megfelelı minısítésére csak korszerő mérıérzékelıkkel felszerelt,
számítógépekkel és szakértıi szoftverekkel támogatott mérıberendezések alkalmasak. Ilyenek az
optoelektronikai elven mőködı lézeres mérıberendezések. Velük a mérés érintésmentesen történik,
az adatok azonnal kiértékelhetık és abszolút méret-meghatározást tesznek lehetıvé, mivel a
hosszmérték maga a lézerfény jól definiálható stabilizált hullámhossza.
A mérések a dinamikus fókuszálásra, lézer háromszögelésre (trianguláció), az interferencia és a
speckle-jelenségre épülnek.

3.1.1. A felület mikrogeometriai jellemzıinek lézeres mérımőszerei

3.1.2. ábra: Szőrés nélküli profil (P), szőrt hullámossági profil (W), szőrt érdességi profil(R).
(Perthometer mőszeren mérve).
A mikrogeometriai jellemzık mérésére alapvetıen az érdességmérı mőszereket fejlesztették ki.
Hagyományosan, amikor a felülettextúrát mennyiségileg mérjük, csupán az érdesség az, amelyet
elemzünk, a hullámossági- és alakelemeket mechanikus, elektromos-, vagy digitális szőréssel
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választjuk szét a valós profil adataiból. Egy adott metszetben (2D-ben) felvett profil esetében ezt a
szétválasztást a 3.1.2. ábra szemlélteti.

3.1.1.1. Síkbeli (2D-s) érdességmérés mőszerei
Az érdességmérı mőszereknek igen széles, korszerő választékát állítják elı a különbözı
mőszergyártó cégek (Mahr, Mitutoyo, TESA, stb.). Ezek a mőszerek alapvetıen metszettapintós
eljárással dolgoznak. Hagyományosan egy induktív jelátalakítójú mérıfejre szerelt, kis lekerekítési
sugarú (3÷5 µm) gyémántcsúcs tapogatja le a felületet (x-z) síkban. Ezen mőszerek elıtoló
egységéhez azonban, az induktív tapintó csatlakozásával kompatibilis módon egy optikai
lézerfénnyel letapogató mérıfej is csatlakoztatható, amellyel a mérések érintésmentesen, a felület
megsértése nélkül elvégezhetık. További elınye az optikai tapintóval való mérésnek a felületet
letapogató lézernyaláb kis átmérıje (≈ 1µm), mellyel a felület valós kontúrpontjai jobban
követhetık (3.1.3. ábra).

a)
b)
3.1.3. ábra: A felületletapogatás a) gyémánttapintóval, b) lézernyalábbal.
A 3.1.4. ábrán az érdességméréshez alkalmazható optikai tapintók két lehetséges változata látható.

Lézerdióda

Fókuszdetektor

Sugárosztó prizma
Induktív átalakító

Objektív

a)
b)
c)
3.1.4. ábra: Optikai tapintók és szerkezeti felépítésük [1]
A vízszintes elrendezéső Focodyn (3.1.4. a) ábra) és a függıleges elrendezéső LS1(vagy 10)
elnevezéső tapintó (3.1.4. c) ábra). Ezen lézeres érzékelık a dinamikus fókuszálás elvén mőködnek.
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Mőködési elvük a 3.1.4, b) ábra alapján a következı. Egy infravörös fényő lézerdióda célzottan
irányított sugárnyalábja a mikro objektívre érkezik, amely összegyőjti a sugarakat és a mérıtapintó
kilépı nyílása alatt egy ∼1 µm-nyi átmérıjő fókuszpontot képez a vizsgálandó felületre. A felületrıl
visszaverıdı fényt az objektív összegyőjti és egy fókuszdetektorra irányítja. A fókuszdetektor az
optikai jelet olyan elektromos jellé alakítja át, amelynek akkor van maximális értéke, amikor a
fókuszpont a vizsgált felületre esik. Az objektívet egy erısítın keresztül lineárismotor mozgatja (a
Focodyn esetében kissé elbillenti a forgatható mérıkart) úgy, hogy a fókuszpont mindig a
vizsgálandó felületre essen. A mérés során a fókuszpont úgy követi a felületprofilt, mint az
elektromechanikus mőszernél a mikrotapintó gyémánt tapintócsúcsa. Az elektromechanikus
mőszerekkel egyezıen, a mérıtapintó elmozdulása itt is egy induktív jelátalakítón keresztül
villamos jellé alakul át, melyet a tapintót hordozó alapmőszer (Perthometer) feldolgoz. A két
dimenzióban érzékelhetı érdességi paraméterek az ISO 4287/1-1997 szabvány szerint három fı
csoportba sorolhatók:
•

az egyenetlenségek magasságkülönbségével kapcsolatos (z - irányú) jellemzık:
− Ra: átlagos érdesség,
− Rm(Rt): maximális egyenetlenség,
− Rz: egyenetlenség-magasság,

•

az egyenetlenségek profilirányú méreteivel kapcsolatos jellemzı:
− RSm: az egyenetlenség közepes hullámhossza,

•

az egyenetlenség alaki paraméterei:
− R∆q: a profil hajlásának négyzetes középértéke,
− Rmr: a hordozóhossz-arány.

Közülük leggyakrabban az Ra,, Rz és Rm értékeket használjuk, ezek grafikus, szabvány szerinti
értelmezését a 3.1.5. ábra mutatja.
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3.1.5. ábra: Az érdességi jellemzık értelmezése

3.1.1.2. Térbeli (3D-s) érdességmérı mőszerek
Napjainkban egyre nagyobb az igény a felület valósághőbb, térbeli egyenetlenségeinek feltárására
és azok számszerő jellemzıkkel való összehasonlíthatóságára.
A fejlesztések ezért a háromdimenziós felület méréstechnikai felvételére, a topografikus kép
megjelenítésére, valamint a térbeli felületparaméterek kidolgozására irányulnak. A térbeli felületi
jellemzık alkalmasak olyan tulajdonságok kimutatására is, amelyekre a 2D-s jellemzık nem (pl.
kopáshajlam, tömítettség, stb.).
A 3D-s felületjellemzıkre egyelıre még csak szabványtervezet, EU-ajánlás létezik [2], mely a
paramétereket a 3.1.6. ábra szerint négy csoportba sorolja.
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3.1.6. ábra: A 3D-s mikrotopográfiai jellemzık és hagyományos 2D-s megfelelıjük

3.1.7. ábra: Topográfiai mérés MAHR- gyártmányú mőszeren [1]
A következıkben néhány olyan mőszert vagy már alkalmazott kísérleti berendezést mutatunk be,
melyekkel a felület térbeli jellemzıi lézeres úton megvizsgálhatók.
•

Topográfiai koncepciójú MAHR (Perthen) gyártmányú mőszerek

A MAHR cég látva a 3D-s felületparaméterek megismerése iránti növekvı ipari igényt, a
hagyományos érdességmérı mőszereit 3D-s paraméterek mérésére alkalmazhatóvá fejlesztette, és a
mérési adatok feldolgozására alkalmas szoftvercsomagot dolgozott ki. A fejlesztés lényege: a
munkadarab felfogó rendszerének egy x-y asztallal való kibıvítése, mely asztal y-irányú diszkrét
léptetésével a vizsgálandó felületszakasz térben feltérképezhetı. Az érintésmentes méréshez a
3.1.1.1. pontban említett lézeres tapintók használhatók. A mérés és értékelés egy fázisa látható a
3.1.7. ábrán.
•

Nagyfelbontású lézer interferométer
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A mérési elv lényege az, hogy egy kettéosztott koherens fényhullám egyik részét a vizsgálandó
felületre irányítjuk, majd az onnan visszaverıdı fényt (amelynek hullámfrontját a felületi
egyenetlenségek eltorzítják) összehasonlítjuk (interferáltatjuk) annak a másik (ideális esetben
változatlan) részével és a két fényhullám eredıjébıl meghatározzuk az összeadott hullámfrontban
az egyenetlen felület által okozott perturbációk mértékét.

3.1.8. ábra: Lézer interferométer elvi vázlata [3]
Ha egy optikailag érdes felületet koherens, monokromatikus fénnyel világítanak meg, akkor a
reflektált nyalábban egy tipikus granulált intentenzitásminta, szemcsekép vagy speckle-eloszlás
látható. Ennek oka az, hogy a felület profilpontjainak magasságeltérése miatt az egyes hullámok
által megtett optikai úthossz eltérı, ezért a megfigyelési síkot elérı hullámok fázisszöge is eltérı
lesz. A hullámok a megfigyelési pontokban interferálnak egymással, és a fáziseltérés mértékétıl
függıen erısítik vagy gyengítik egymást. A felületmérı berendezés egy fázis-siftelt Twyman-Green
féle interferométer, amelynek sematikus vázlata a 3.1.8. ábrán látható. A fényforrás egy HeNe
gázlézer λ=633 nm hullámhosszal.
A lézerrıl jövı fénysugár megfelelı nyalábformálás után kettéoszlik, egyik része egy
referenciaágba, a másik része a mérıágba kerül. A referenciaágban a fényhullám fázisát egy piezomozgató (PZT) változtatja, a mérıágban pedig a minta felülete torzítja a ráesı fényhullám
fázisfrontját. A sugarak újraegyesülése után egy speciális CCD kamerával figyelhetı meg az
interferogram, amibıl kiértékelhetı a fázisváltozás, ebbıl pedig a vizsgált felület profilja. A
kifejlesztett berendezés mindenfajta szilárd felület vagy réteg háromdimenziós topológiájának
nagyfelbontású vizsgálatára alkalmas, ahol nanométeres nagyságrendő felbontásra van szükség. Bár
a felületek topológiájának és textúrájának jellemzése számos paraméterrel lehetséges, e módszernél
legelterjedtebbek ezek közül mégis az Ra, Rz és Rq jellemzık, melyek az átlagos és a maximális
felületi egyenetlenségeket jellemzik a felületre merılegesen[3].
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A

speckle-statisztikai

mérıszámai

legbiztosabban

a

profilpont-magasságok

négyzetes

középértékével, vagyis az Rq vagy RMS (root-mean-square) értékkel fejezhetık ki, amelyek az
alábbi összefüggéssel számíthatók [4]: Rq ≈ Ra ⋅

π
2

.

A 3.1.9. ábra különbözı érdességek esetén észlelt speckle-eloszlásokat mutat.

3.1.9. ábra: Különbözı érdességő felületek speckle-eloszlásai [4]

3.1.2. A felület makrogeometriai jellemzıinek lézeres mérımőszerei
Makrogeometriai jellemzık alatt az alkatrész méretét, alakját és felületelemeinek egymáshoz
viszonyított helyzetét értjük. Az alkatrész makrogeometriai szempontból akkor megfelelı, ha ezen
jellemzık mért értékei a rájuk elıírt tőrésen belül vannak. A rajzokon hossz- és szögméretek
tőréseit, valamint a DIN ISO 1101 szabvány által értelmezett alak- és helyzettőréseket írják elı
(3.1.10. ábra).

3.1.10. ábra: Alak- és helyzettőrések jelölése DIN ISO 1101 szerint
Az említett jellemzık változásait a munkadarab bizonyos hosszméreteiben bekövetkezett
változások idézik elı. Ezen jellemzık többsége tehát hosszmérési módszerekkel ellenırizhetı. A
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hosszméretek érintésmentesen történı nagypontosságú, gyors és megbízható mérésére alkalmasak
az optoelektronikai távolságmérı-rendszerek lézer szenzorai.

3.1.2.1. Lézer trianguláció (háromszögelés) elvén mérı szenzorok

3.1.11. ábra: A lézer háromszögelı szenzor elvi felépítése [6]
A lézer-háromszögelı szenzorok a vizsgált tárgypont helyzetét a tárgyról való visszaverıdés
mérésébıl határozzák meg. A lézer-háromszögelés elve a szinusztételen alapszik [5], mely szerint
egy általános háromszögben az oldalak aránya az oldalakkal szemben lévı szögek szinuszainak
arányával egyenlı. A lézer-háromszögelı szenzorok mőszaki megvalósításában a fénykibocsátó
lézerdióda egy sugárformáló lencsén keresztül egy fénypontot (fókuszpontot) vetít a vizsgált
felületre, majd az arról visszaverıdı fénysugár egy képalkotó lencsén keresztül az érzékelıre
képezi le a pontot (3.1.11. ábra).
Amikor a vizsgált felület pozíciója megváltozik a referenciaponthoz képest, akkor megváltozik az
érzékelın is a visszavert fénypont helye. Ennek a változásnak (eltolódásnak) a hosszát a mérési
tartomány korlátozza. A lézer jelkondicionáló elektronikája érzékeli a fénypont helyzetét a az
érzékelın, és línearizációt, valamint járulékos digitális vagy analóg jelkondicionálást követıen a
mérési tárgy pozíciójának megfelelı kimenı jelet ad.
Ennek az elrendezésnek leglényegesebb eleme az érzékelı, mely kialakítása szerint
•

helyzetérzékelı eszköz (PSD) vagy

•

töltéscsatoló eszköz (CCD)

lehet.
A szükséges felbontás mértéke, a mérési tartomány nagysága és a leendı alkalmazás dönti el, hogy
PSD vagy CCD sorokat építenek be érzékelıként. Míg a CCD sorok elınye egy alkalmazás
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specifikus digitális kiértékelésben rejlik, a helyzetérzékelı PSD diódákkal lényegesen magasabb
felbontás, kisebb mérési tartomány és nagyobb mérıfrekvencia valósítható meg.
A CCD elem digitálisan pixelezett sordetektor 1024 diszkrét feszültséggel reprezentálva a detektor
egyes pixeleire esı feszültséget. A CCD detektor 1024x1024 darabján képes követni a
fényintenzitás információt. A leképzett pont intenzitás eloszlása teljesen megfigyelhetı egy
megfelelı DSP (Digital Signal Processing) eszközzel, és kiválasztható a legnagyobb intenzitású
pixel. A képfeldolgozást ezután egyesítik a lineáris háromszögelés módszerrel.
A lézer-háromszögelés mérési bizonytalansága a minta felületi állapotától függ. Egy ideális diffúz
fényszórású felület normáleloszlású fényintenzitást hoz létre. Minél jobban korrelál az intenzitáseloszlás az ideális normáleloszlással, annál kisebb a felület befolyása a mérési bizonytalanságra. A
diffúz fényvisszaverı tulajdonságú felületeknél, mint például a papír vagy a kerámia, nagyon
csekély mérési bizonytalanság tapasztalható. Az erısen tükrözı felületeknél (például a nagyon kis
érdességő fémfelületek) és azoknál a felületeknél, amelyeken a lézersugár áthatol (pl. különbözı
mőanyagok vagy üvegek), a felület hatása a mérési bizonytalanságra jelentıs. Ezért a mért
fénypontok életlenségének elkerülése érdekében arra kell törekedni, hogy sem a kibocsátott, sem a
visszavert sugaraknál a munkadarab ne keltsen árnyékot. A gyártástechnológiában alkalmazott
szenzorok általában 1-100 mm mérési tartományúak. Az elérhetı felbontás 0,1-50 µm. Az adott
felület vizsgálatához alkalmas fényteljesítmény beállításához szükséges teljesítményszabályozó
szabvány szerint választható.
A lézer-háromszögelésnek számos ipari alkalmazása ismert, sokrétő beépítési lehetıséggel. Ezek
közül mutat be néhányat a 3.1.12. ábra.
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a)

b)

c)

d)
e)
3.1.12. ábra. A lézer háromszögelı szenzor alkalmazási lehetıségei [6]
a) lemezvastagság gyártásközi on-line felügyelete, b) kalanderezett gumiszövet felületének ellenırzése, c) IC-lábak
síklapúságának ellenırzése beépítés elıtt, d) megmunkált tengelyfelület sugárirányú ütésének, egytengelyőségének,
köralakhibájának ellenırzése, e) kúpkerék sugárirányú ütésének mérése
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3.1.2.2. Lézeres tapintójú 3D-s mérıgépek
A háromkoordinátás (3D) mérıgépek a méret-, alak- és helyzetpontossági ellenırzések
legmegfelelıbb mérıberendezései. Közös jellemzıjük, hogy a mérendı munkadarab
bármelyik felülete egyetlen tapintóval letapogatható az adott koordinátarendszerben (3.1.13.
ábra). Az egyedi felületpontokra matematikai eljárással ideális geometriai elemek illeszthetık
(kör, henger, sík, stb.). A valós munkadarab felületét leíró paramétereket a mért koordináta
értékekbıl számítógép határozza meg.

3.1.13. ábra: Koordináta mérıgép elvi felépítése

3.1.14. ábra:A „REVOTM”-fej tapintója

Egy alkalmas mérı- és kiértékelı szoftverkombinációval lehetıség nyílik prizmatikus,
forgásszimmetrikus és aszimmetrikus munkadarabok minden geometriai elemének mérésére.
A mérési pontok felvételéhez különbözı mechanikus és optikai tapintórendszerek
alkalmazhatók. Amennyiben a mérési feladat érintésmentes, gyors és nagypontosságú
adatfelvételt követeli meg, úgy az optikai tapintókat, köztük a lézer-háromszögelı érzékelıket
építik be a mérıfejbe. Ezek a lézerfény használatával érzékelik a tapintócsúcs helyzetét.
Példaként a RENISHAW-cég által nemrég kifejlesztett, újdonságnak számító, REVOTM
tapintórendszereket mutatjuk be [7]. A tapintókialakítást a 3.1.14. ábra szemlélteti.
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A REVOTM-fejen elhelyezett tapintóban a fényforrásból kilépı sugár az üreges tapintószárban
halad és visszaverıdik a szár végén lévı reflektív csúcsról. A hagyományos tapintószáraktól
eltérıen -ahol követelmény a lehetı legnagyobb merevség- a REVOTM tapintóját úgy
tervezték, hogy kb. 50 µm-rel meghajoljon (kitérjen) a csúcs körül. Ennek köszönhetıen a
visszaverıdı sugár útja eltér, melynek mértékét a tapintóban elhelyezett helyzetérzékelı
detektor (PSD) észleli. A lézerfény mozgása az érzékelın, együtt a fej és szár geometriájával
valamint a mérıgép útmérıi által adott adatokkal, adja azt a mérési adatot, amelybıl a
tapintócsúcs pontos helyzete határozható meg a koordináta térben. Mindez egyszerre és
folyamatosan történik, miközben a tapintócsúcs letapogatja az alakzatot, a fej és a mérıgép
tengelyei pedig egyszerre mozognak.
Ez az érzékelı másodpercenként 6000 pontot is képes felvenni 0,1 µm felbontással.
Valójában nagysebességő szkennelést végez a vizsgált felületen. Vele lehetıvé válik olyan új
mérési technológiák alkalmazása, mint pl. a spirális szkennelés vagy bonyolult keresztmetszet
letapogatása folytonos érintés fenntartása mellett (3.1.15. ábra). Az elvégzett nagypontosságú
mérés és a gyártó által kidolgozott értékelı szoftver a makrogeometriai jellemzık
meghatározásán túl lehetıvé teszi a felületek érdességi mikrotopográfiai értékelését is.

3.1.15. ábra: Gázturbina járókerék-lapát ellenırzése REVOTM rendszerrel [8]
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3.2. ÁRAMLÁSMÉRİ BERENDEZÉSEK
Az embert létezésének kezdetétıl a földön és a saját maga által épített környezeten kívül
levegı (gáz) és víz (egyéb folyadékok) veszi körül. Az ember, mivel gondolkodásra képes,
ezért mindig izgatták a környezetében tapasztaltak. Elıször a természeti jelenségek után való
érdeklıdésének elsıdleges célja az életben maradás volt. A mozgó dolgok megfigyelése az
ember számára kiemelt fontosságú volt, mivel ezek veszélyt jelentettek számára. Vélhetıen
ezekbıl a megfigyelésekbıl alakultak ki az elsı kísérleti eszközök és módszerek a természet
elemzésére. Napjainkban hasonló egyszerő kísérletnek számít, amikor egy kisgyermek egy
apró faágat dob a folyóba és megfigyeli, hogy a faág együtt úszik a sodrással, vagy az
elszabadult léggömb, vagy egy falevél mozgását követi és keres rá magyarázatot.
A kísérleteknél az egyik legfontosabb, hogy milyen részletességgel és pontossággal tudjuk
követni a folyamatokat. A légnemő és folyékony közegek mozgását már régen próbálták úgy
megjeleníteni, hogy füsttel festették meg a légáramlást, vagy festéket szórtak a vízáramba és
figyelték terjedését. Ezek globális megjelenítésre alkalmasak voltak, de az áramlások
finomstruktúrájának megfigyelésére nem. A döntı elırelépés a kísérleti kutatások terén
Ludwig Prandtl nevéhez főzıdik. İ olyan kísérleti berendezést fejlesztett ki, amivel képes
volt az áramlási képet megjeleníteni (például: szárny profil körül kialakult áramlás esetén). A
kísérletei során csillámkıbıl álló keveréket alkalmazott, ami víz felszínén jellemezte a
folyadékba tett test körül kialakult áramlást. A kísérletei alkalmasak voltak mind idıben
állandó és változó folyamatok vizsgálatára. Még ma is az általa alkalmazott módszerekkel
lehet a legegyszerőbben szemléltetni sokféle test körüli síkáramlás struktúráját, például úgy,
hogy: a víz felszínén úszó alumínium részecskéket erıs lámpával megvilágítjuk és a képet
videokamerával rögzítjük. Ez a 3 eszköz, azaz az áramlást követı részecske, a
megvilágításhoz használt fényforrás és a kép rögzítésére szolgáló berendezés jelenti ma is a
korszerő méréstechnikák alapját.
A méréstechnika az elmúlt 25 évben az optika, a lézertechnika, az elektronika és a
számítógépes elemzés robbanásszerő fejlıdésével új lendületet vett. A komplex áramlások
megjelenítésére

és

minıségi

értékeléséhez

szükséges

eszközök

napjainkban

rendelkezésre állnak, ezek általában az alábbi fı csoportba oszthatók:
CTA (Constant Temperature Anemometry) konstans hımérséklető áramlásmérı,
LDA (Laser Doppler Anemometry) lézer Doppler áramlásmérı,

144

már

PIV (Particle Image Velocimetry) részecske képen alapuló sebesség meghatározás,
PLIF (Planar Laser Induced Fluorescence) síkbeli lézer indukált fluoreszkálással való
mérés.
A mérések során fontos megemlíteni a beavatkozásmentes, és beavatkozásos áramlásmérési
technikákat. Beavatkozásos áramlásmérési eljárásról beszélünk, amikor az áramlási térbe
bejutatott eszközzel tudjuk az áramlási paramétereket meghatározni. A fenti új eszközök
közül csak az elsı, a CTA berendezés (hasonlóan a hagyományos Prandtl csıhöz) olyan, ahol
a mérıeszközt be kell vezetni az áramlási térbe. A másik három berendezés úgynevezett
beavatkozásmentes mérést tesz lehetıvé, azaz az áramlás megzavarása nélkül képesek
vagyunk segítségükkel meghatározni az áramlás fıbb paramétereit. Napjainkban alap elvárás
az áramlási paraméterek meghatározása az áramlásba való beavatkozás (megzavarás) nélkül.
A következıekben tárgyalt mérési elvek és berendezések - a lézer technika alkalmazásával - a
legmodernebb beavatkozásmentes eljárások, amikkel lehetıségünk van az adott áramlás teljes
feltérképezése. Ezen eljárások egyetlen, nem elhanyagolható hátránya, hogy csak szabad
áramlások, vagy átlátszó falakkal határolt terekben lezajló folyamatok esetén képesek az
áramlási jellemzık mérésére.
A továbbiakban sorra vesszük ezen beavatkozásmentes eljárásokat. Az elvek és az
alaprendszerek felépítésének bemutatása után bemutatunk néhány alkalmazási példát is,
szemléltetve a jelenleg használatban lévı berendezésekben rejlı lehetıségeket. Itt
bemutatásra kerül a mérések egyik fontos célja, validációs eredmények szolgáltatása a nagy
fejlıdésben lévı numerikus szimulációk számára.

3.2.1. PIV és az LDA berendezésekben leggyakrabban alkalmazott
lézertípusok [2]
A lézerek típusairól már korábban volt szó. Itt ezek közül röviden összefoglaljuk az
áramlástani mérések során alkalmazott típusokat.
1. Hélium-neon lézerek (He-Ne lézerek, λ=633 nm) a leghatékonyabb lézerek közé
tartoznak a látható tartományon belül. He-Ne lézereket használnak PIV mérésekhez az
áramlás megvilágítására. A kereskedelemben kapható lézerek teljesítménye kevéssel
1 mW alatt kezdıdik és egészen 10 mW-ig tart. He-Ne lézersugarak koherensek és a
lézersugarak intenzitása Gauss eloszlású.
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2. Argon-ion lézerek (Ar+ lézerek, λ=514 nm, 488 nm gáz lézerek, tulajdonságaik
hasonlóak, mint a He-Ne lézereké. Argon-ion lézerekben nagyon nagy áramerısségek
szükségesek az ionizációhoz és a gerjesztéshez. E lézerek hatékonysága közelítıleg
10% körüli. A lézerek teljesítménye kék-zöld tartományban 100 W fölötti, míg
ultraibolya tartományban 60 W. A legfontosabb hullámhosszok: 514,5 és 488 nm. A
csövekre ható extrém terhelés (nagy áramerısségek) ellenére több ezer mőködési óra
is elérhetı. Az argon lézereket általában LDV mérésekhez használják, míg PIV esetén
fıként alacsony sebességő vízbeli méréseknél alkalmazzák.
3. Szilárdtest lézerek. A kereskedelemben kapható ilyen típusú lézerek (Nd:YAG
(Neodymium: yttrium-aluminum-garnet) és Nd:YLF(Neodymium: yttrium lithium

fluoride)) hatékonysága közel 7%. E lézerek nagyon jó minıségő sugarakat állítanak
elı 100 mW felett és ezt képesek folyamatos mőködés során biztosítani. A dióda
pumpált lézerek térnyerése két okból jelentıs a PIV méréstechnikában: Egyrészt az
Nd:YLF (λ=1053 nm és λ=526 nm lézereknek a nagy hatékonysága, magas átlag és
csúcsteljesítménnyel párosul. Ez nagy sebességő rendszereknél elengedhetetlen.
Másrészt viszont a villanólámpás Nd:YAG (λ=1064 nm és λ=532 nm) lézereket
általában holografikus PIV mérésekhez használják. E lézerek hatékonysága is nagy, és
jó minıségő lézersugarakat állítanak elı, de hátrányuk a nagyon magas áruk.
4. Rubin lézerek (Cr3+ lézerek, λ=694 nm). A történelem során a legelsı lézerek is rubin
kristály rudakat (Cr3+ ionokkal) használtak. PIV mérések esetén kimondottan elınyös
tulajdonságai egyrészt az, hogy e lézertípus tudja a legnagyobb pulzáló energiát
szolgáltatni, másrészt jó a koherencia tulajdonsága. E tulajdonságai különösen
alkalmassá teszik holografikus képek készítésére. Hátrányai közé tartozik, hogy
alacsony az ismétlési frekvenciája, valamint a modern CCD kamerák alacsonyabb
hullámhossz tartományra vannak optimalizálva.
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3.2.2. Laser Doppler Anemometry (LDA)
A Laser Doppler Anemometry (Lézer Doppler Sebességmérı) vagy rövid szokásos jelölése az
LDA. Széles körben elfogadott, közel 3 évtizede használt rendszer, mind gázok, mind
folyadékok áramlásának mérésére. Az elmúlt évtizedekben jelentıs fejlıdésen ment keresztül,
így vált alkalmassá az egyre bonyolultabb áramlások feltérképezésére.
Legfıbb

kedvezı

tulajdonságai

e

mérési

elvnek,

hogy

lehetıséget

biztosít

a

beavatkozásmentes mérés megvalósítására olyan esetekben, amikor az áramlásba helyezett
érzékelık (szenzorok) alkalmazása nehéz vagy nem lehetséges. Széleskörő alkalmazására
néhány példa: jól alkalmazható visszaáramlások mérésére, kémiai reakcióknál vagy magas
hımérséklető közeg áramlásának mérésekor és forgó gépekben lezajló folyamatok követésére.
Egyik legfontosabb korlátozó tulajdonsága viszont az, hogy szükség van a mérés
végrehajtásához olyan –az áramlásba bekevert - nyomjelzı anyagra, amely az áramlással
együtt mozog.

Az eljárás elınyös tulajdonságai a következık:
• beavatkozásmentes mérést tesz lehetıvé,
• nagy térbeli és idıbeli felbontás lehetséges,
• nem igényel különösebb kalibrációt,
• a sebesség mérési tartománya 0-tól szuperszonikus sebességig lehetséges,
• egy, kettı vagy három sebesség komponens egyidejő mérése lehetséges,
• mérési távolság a néhány cm-tıl a méter nagyságig megoldható,
• visszaáramlás mérésének lehetısége,
• pillanatnyi és idıben átlagolt mérési lehetıség egyaránt lehetséges.
Az eljárás korlátai:
• csak pontbeli mérést tesz lehetıvé, vagyis alkalmazásával síkbeli, vagy térbeli
áramlásokat csak letapogatásos módszerrel lehet meghatározni,
• idıbeli változást csak adott pontban lehet vele követni,
• megfelelı nyomjelzı anyag szükséges.

Az LDA mérés elve:
Az LDA mérés lényege, hogy abban a pontban, ahol a sebességre kíváncsiak vagyunk két
lézersugarat metszésbe hozunk. A két sugár alkotta síkra merıleges sebességkomponens
mérhetı. A mérési pont valójában kicsiny mérési térfogat, amely általában pár milliméter
nagyságú. A két lézersugár találkozásánál interferencia lép fel. Ezáltal párhuzamos síkokból
álló nagy intenzitású sugár keletkezik, amit interferenciacsíkoknak hívnak, amit
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legegyszerőbben mérési térfogatként határozhatunk meg. Ezt mutatja a 3.2.1. elvi ábra és a
3.2.2. ábra, amely már részben a valós megvalósítást mutatja.

3.2.1. ábra: A lézersugarak interferenciája
Az interferenciacsíkok távolságát

(d )
f

a lézer λ hullámhossza és a két lézersugár által

bezárt θ szög határozza meg:

df =

λ
.(3.1)
2sin (θ / 2 )

Minden egyes részecske, amikor keresztülhalad a mérési térfogaton akkor a részecske által
szórt fény arányban áll a helyi fény intenzitással.
A részecske által okozott fényszóródás mértéke alapján tudunk információt kapni az adott
áramlási sebességrıl, mivel amikor a részecske keresztülhalad a mérési térfogaton akkor
fényszóródást okoz, amit mérni tudunk. A szórt fény tartalmazza az f D úgynevezett Doppler
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eltolt frekvenciát, amely arányban áll a két lézersugár szögfelezıjére merıleges sebesség
komponenssel.

3.2.2. ábra: A mérési térfogat, [1]
A szórt fényt egy győjtı lencse összegyőjti és fókuszálja a fotódetektorra. Az alkalmazott
interferenciaszőrı, ami a fotódetektor elıtt található, csak a megfelelı hullámhosszú
fénysugarakat engedi át. A külsı fény és egyéb más hullámhosszú fény által okozott hibákat
az interferencia szőrı távolítja el, úgy ahogy azt az LDA rendszer felépítését bemutató 3.2.3.
ábra mutatja. E szerint az alap LDA méréshez szükséges eszközök a következık:
•
•
•
•

Folyamatos hullámhosszú lézer
Továbbító optika sugár szétválasztóval és fókuszáló lencsék
Vevı optika, ami tartalmaz egy fókuszáló lencsét, egy interferencia szőrıt és egy
fotódetektort
Jelerısítı és jelfeldolgozó egység

Sugár szétválasztáshoz általában Bragg cellát alkalmaznak. A Bragg cella egy üveg kristály és
egy vibrációs piezo kristály összessége. Ez a vibráció alakítja az akusztikai hullámokat
olyanná, mint egy optikai háló. A Bragg cella kimenete egy egyenlı intenzitású két külön
sugárnyaláb f 0 és f eltolt . Az elıállított sugarakat optikai szállal továbbítják a méréshez
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használt szondába. Ez a két sugárnyalábot a mérési pontba (térfogatba) irányítja, ahol azok
keresztezıdnek.

3.2.3. ábra: Az LDA mérési elrendezése, [1]
Video az LDV mőködésérıl:
Az LDA rendszerhez általában hozzá tartozik még egy szögbeállító egység, ami segíti az
optikák összehangolását.
A mérési pontra való beállást, illetve további mérési pontokra való átállást (mérési sík, vagy
térfogat letapogatását) általában egy számítógép vezérelte háromdimenziós mozgató egység
(traverzrendszer) végzi.
Jelfeldolgozás a következıképpen történik. A változó fényintenzitást a fotódetektor
konvertálja elektronikus jelé, amit a késıbbi feldolgozás során felhasználunk. A Doppler
jelsorozat alakja a szinusz függvényhez hasonlít annyi kiegészítéssel, hogy tartalmazza a
Gauss eloszlásból adódó ingadozást is. A Doppler jel a lézersugarak intenzitás profiljának
felel meg (lásd 3.2.3. ábra jobb alsó diagramját).
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A

( fD )

Doppler jelsorozatot a jelfeldolgozó egység szőri és erısíti, amely meghatározható

minden egyes áthaladó részecske esetén. Az elemzés során gyakran alkalmazzuk a Fast
Fourier Transform algoritmust az adott frekvencia elemzéséhez.
A d f interferenciacsík-távolság szolgáltat információt minden egyes vizsgált részecske által
megtett távolságról. A f D Doppler frekvenciából számítható az eközben eltelt idı:

t = 1 / f D .(3.2)
A az áramlással együtt haladó részecske sebessége (s így egyben az áramlási sebesség is)
egyszerő számítással meghatározható, mivel a sebesség egyenlı az elmozdulás és az idı
hányadosával, így az elıbbi kifejezésekbıl a lézersugarakra merıleges sebességkomponenst
az alábbi összefüggés adja:

v = d f ⋅ f D .(3.3)
Az LDA berendezés tehát mindig az interferencia csíkokra merıleges sebességkomponenst
méri!
Azonban még hátra van a sebesség elıjelének meghatározása. Ehhez az f eltolt eltolt frekvencia
ad lehetıséget. LDA rendszer eltolt frekvencia alkalmazása nélkül, nem alkalmas arra, hogy
különbséget tudjunk tenni a pozitív és negatív sebességek között, valamint a zéró sebesség
mérés sem lehetséges. Az eltolt frekvencia alkalmazásával viszont lehetséges különbséget
tenni a különbözı áramlási irányok között, valamint a zéró sebesség mérésére is lehetıvé
válik.
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3.2.4. ábra: Doppler frekvencia a sebesség irányának meghatározásához, az eltolt
frekvenciával mőködı LDA rendszer esetén
A frekvencia eltolás meghatározható a Bragg cella által generált interferenciacsíkok
mozgásából állandó sebesség mellett. A nem mozgó részecskék által generált jel az eltolt
frekvencia f eltolt jele. A 3.4. ábrán látható elvek alapján a v poz és vneg sebesség a f poz és f neg
frekvenciák által határozhatók meg, azaz attól függıen, hofy az észlelt frekvencia kisebb,
vagy nagyobb, mint az eltolt frekvencia.
A sebességvektor (a további két merıleges sebesség komponens) mérése:
A sebesség további egy komponensének méréséhez szükséges még két extra sugár, amit az
eddigi egyszeres továbbító optikába építenek be az eddigi sugarak által meghatározott síkra
merılegesen.
Mindhárom sebesség komponens meghatározásához szükséges az elıbbi két komponens
méréséhez alkalmas optika, valamint plusz egy komponens méréséhez alkalmas optika. A
sugarak a mérési térfogatban metszik egymást, amit a 3.2.5. ábra mutat.
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3.2.5. ábra: A három sebesség komponens mérésére alkalmas LDA optikák
A megkülönböztethetıség eléréséhez különbözı hullámhosszú sugarakat alkalmaznak a
különbözı sebesség komponensek meghatározásához. A három sebesség komponens
meghatározásához három fotódetektorra (három különbözı hullámhosszra) van szükség,
mindegyikhez tartozik egy-egy egyedi interferenciaszőrı, hogy a megfelelı hullámhosszú
szórt sugarakat detektálja.
A modern LDA rendszerekben kompakt továbbító egységeket használnak, amiben
megtalálható a Bragg cella, valamint a szín sugár szétválasztó. Az elıbbi egység képes 6
sugárnyalábot elıállítani: eltolt frekvenciájú és eltolás nélküli sugarakat három különbözı
színben (hullámhossztól függıen). A sugarakat a szonda belsejében optikai kábellel
továbbítják az optikához.
A méréshez alkalmazott részecskék:
Folyadékok esetén sokszor maga a folyadék tartalmaz a méréshez elegendı mennyiségő és
minıségő természetes részecskéket, de gázok esetén szükséges külsı részecskék beadagolása
a megfelelı mérés elvégzéséhez.
Ideális esetben a részecskék elég kicsik ahhoz, hogy jól kövessék az áramlást, valamint elég
nagyok ahhoz, hogy megfelelı fényszórást produkáljanak, amit a fotódetektor megfelelı jel és
zaj arányban észlelni tud.
A részecskék tipikus mérete az 1 ÷ 10 µ m közötti tartományba esik. A részecske anyaga
szilárd test (por) vagy folyadék (cseppek). Levegıben gyakran alkalmazott az olajköd.
Folyadékban az üveggömbök használatosak.
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3.2.3. Particle Image Velocimetry (részecske képen alapuló sebesség
meghatározás)
Amíg az LDA rendszer egyszerre csak egy mérési pontban alkalmas a sebesség
meghatározására, addig a Particle Image Velocimetry (PIV) alkalmazásával a teljes
sebességtér egy adott síkjában kialakult idıben változó sebességmezı pillanatképe
meghatározható. Az egyszerő PIV rendszerrel képesek vagyunk a kívánt mérési
keresztmetszetben a sebességek az adott síkba esı két komponensét is meghatározni. A
bonyolultabb mérésekhez, ahol már az adott mérési keresztmetszetben a sebességek
mindhárom komponensét szeretnénk meghatározni, ott a háromdimenziós (stereoscopic)
mérési rendszert kell alkalmazni.
A sebesség mezı valós idıben (real-time) meghatározásához szükséges egy lézersíkot
erıállító berendezés, egy modern digitális kamera, továbbá egy megfelelı számítógépes
rendszer.
A rendszer sajátosságai:
A PIV mérési technika fıbb tulajdonsága, hogy beavatkozásmentes, de a méréshez mikron
nagyságú részecskék szükségesek, amelyek az adott áramlással együtt mozognak. A mérés
során az egyik legfontosabb tényezı a részecskék nagysága és minısége, mivel a rendszer a
részecskék követésével tudja meghatározni a mérni kívánt keresztmetszetben kialakult
sebességmezıt. További tulajdonságok a következıek:
•

Mérhetı sebességtartomány: zéró sebességtıl egészen szuperszonikus sebességig.

•

Mérési keresztmetszetben kialakult változó sebességmezı meghatározása.

•

Mindhárom sebességkomponens meghatározásának lehetısége a háromdimenziós
rendszer alkalmazása esetén.

•

Sebességmezık sorozatának elemzési lehetısége: statisztika, térbeli korreláció és egyéb
más jellemzı adat elérhetı a mérési eredményekbıl.

A PIV mérési eredmények teljesen hasonlóak azokhoz az eredményekhez, amiket a kutatók
számítógépes modellekkel határoznak meg (például: Large Eddy Simulation). Valós idejő
mérési lehetıség miatt az eredmények nagyon jó lehetıséget biztosítanak a kutatóknak az
adott szimulációs eredmények validilására (ellenırzésére).
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PIV rendszer mérési elve:
A mérés elve a 3.2.6. és a 3.2.7. ábrák segítségével követhetı. A PIV mérés esetén egy
lézersík fényimpulzusokkal világítja meg a vizsgált X×Y [mm2] mérési területet. Az áramlásba
helyezett részecskék megvilágításáról tehát e lézersík gondoskodik, amelyet egy dupla pulzáló
lézer hoz létre.

3.2.6. ábra: PIV rendszer mőködési és mérési elve, [1]
Egy gyors kamera e megvilágított síkról két felvételt készít két egymást követı
fényimpulzussal egyidıben, miközben ∆t idı telik el. Az áramlásba helyezett, azzal együtt


mozgó egy részecske eközben ∆x elmozdulást ( ∆x vektormennyiség) végez. A vizsgált
részecske elmozdulását mérve két fénypulzus között, differenciálással megkapjuk a
vonatkozó sebességvektort:


 ∆x
v=
∆t .

(3.4)

A mérési sorozat egy tagja a két fénypulzus által megvilágított két képet tartalmazza, amelyen
az áramlásba helyezett részecskék sokasága látszik. A képek digitális kamerával készülnek,
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amely a mérési területet a kamera érzékenységének megfelelıen, pl. Xp×Yp = 1600×1200 db
pixelre osztja. Egy- egy pixel a kamera fajtájától függıen vagy különbözı szürkeárnyalatokat,
vagy különbözı színeket érzékel. Ahol a részecskék éppen elhaladnak azt az árnyalat, vagy a
szín megváltozása jelzi. A kamera által készített képeket a hozzá kapcsolt számítógépre
telepített szoftver felnagyítja az eredeti X×Y [mm2] méretre és kis elemzési ablakokra,
úgynevezett IA iterációs területekre osztja. Egy iterációs terület nagysága úgy választható
meg, hogy azon belül p×p darab pixel (18×18, 32×32, 64×64, vagy 128×128 db.) legyen. Így
az iterációs területek száma Xi×Yi , ahol

Xi =

Xp
p

,

Yi =

Yp
p

.

(3.5)

3.2.7. ábra: A képfeldolgozás folyamata.
Az iterációs területek felvehetık a vázolt módon, vagyis teljesen, de átfedés nélkül fedik le a
területet. A képfeldolgozás minısége javítható, ha az iterációs területeket némi átfedéssel
vesszük fel. Ezzel ugyanis az egyes területek összekapcsolásának „ugrásmentessége”
feltétlenül javul.
Egy iterációs ablakról készült fényképpárt jelölje I1 és I 2 , amin lévı azonos részecskéket
kereszt korrelációval azonosítják és kapcsolják egymáshoz. A kereszt korrelációs eljárás során
az iterációs terület két képe tekintetében minden pixel intenzitása (vagy színe)
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összehasonlítódik a másik kép minden pixeléével. Ennek a statisztikai összehasonlításnak
(párosításnak) az eredményeképpen adódik az elmozdulás legvalószínőbb iránya és nagysága.

A korrelációs matematikai eljárás (részleteit lásd pl.: [2]) egy R ( ∆x ) csúcsjelet képez, ami

meghatározza a két képen található azonos részecskék legvalószínőbb ∆x elmozdulását. Ezt a
szoftver megismétli minden iterációs területre.
Az elmozdulás pontos méréséhez illetve azt követıen a sebesség pontos meghatározáshoz a
szoftver alkalmaz egy interpolációs eljárást a pixelek között. Ez az úgynevezett szubpixel
interpoláció azt jelenti, hogy a pixeleken, mint diszkrét helyeken érzékelt intenzitás
jelsorozatra interpolációs polinomot fektet, s a pixelek közötti értékeket is figyelembe veszi a
keresztkorrelációnál. Ezzel javítja az eljárás pontosságát. ([3] 36. ábra)
A 3.2.8. ábrán egy pixel egymás után készült két képének ( I1 és I 2 ) feldolgozási folyamata
látható, azaz a kereszt-korreláció a két kép között. A korrelációs függvény



 

R ( s ) = ∫∫ I1 ( x ) ⋅ I 2 ( x − s ) ⋅ dx .(3.6)
IA



A (3.6) korrelációs függvényben az s vektor az úgynevezett szeparációs (a felületet
végigpásztázó kölönbség-) vektor a



vizsgált IA iterációs területen. Az x

vektor pedig az iterációs területre esı
részecskék

helykoordinátája.

Az


R ( s ) függvény a 3.2.9. ábrán vázolt

képet mutatja. Ahol az R ( s )
függvény a maximumát (csúcsértékét)



mutatja, a hozzá tartozó s érték jelöli
ki

a

részecske

legvalószínőbb

elmozdulás


∆x

 
∆x = s R .
max

3.2.8. ábra: A fényképpárok
kiértékelési folyamata
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értékét:

R

3.2.9. ábra: A csúcsérték megjelenése az iterációs területen, [2]

Az iterációs területeken kapott ∆x értékek alapján a (3.4) képlet segítségével kapunk az
iterációs terület középpontjához rendelten egy-egy sebességvektort (3.2.7. ábra). Ezt követıen
e sebességvektorok közti interpolációval a mérési területen belül tetszıleges sőrőséggel
felvett rácspontokban kiszámítható a sebességvektor. Ilyen két képet mutat henger körüli
áramlásról a 3.2.10. ábra.
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3.2.10. ábra: Henger körüli áramlás sebességtere
Video a PIV mőködésérıl:
PIV képek az áramlás jellemzésére:
Mint láttuk egy elemzéshez két kép szükséges, amibıl késıbb számítható az elmozdulás, de a
két kép jól megjeleníti az áramlás struktúráját is. Levegı vizsgálata esetén az alkalmazott
részecske általában olaj csepp (1 ÷ 5 µ m közötti átmérıjő cseppek). A lézerrel megvilágított
olajköd jól mutatja az áramlás struktúráját is. Ezt mutatja példaként a 3.2.11. ábra, ahol két
henger (felsı főtött, alsó környezeti hımérséklető) mögötti Kármán-féle örvénysort láthatunk
olajköddel megjelenítve (Re~200).
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3.2.11. ábra: A hengerek mögötti áramlás megjelenítése olajköddel (áramlás balról jobbra),
[4]
Video az örvénysorok kialakulásáról:
A 3.12. ábrán egy példát láthatunk a 3.10. ábrán megjelenített áramlás sebességtérképérıl és
áramvonalrendszerérıl, amely a PIV mérés eredményeként adódott. A 3.2.13. ábra pedig a
továbbfelfdolgozásra mutat példát, amikor a megkapott sebességmezı deriválásával
(ω =

∂v ∂u
−
) az örvényeloszlás is meghatározásra került.
∂x ∂z

3.2.12. ábra: A hengerek mögötti áramlás sebességtere és nyomvonalai, [4]
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3.2.13. ábra: A hengerek mögötti áramlás örvénytere, [4]
Vízben történı mérés esetén az alkalmazott részecskék a következıek lehetnek: polisztirén,
poliamid vagy üreges üveggömb 5 ÷ 100 µ m közötti méretben. Tapasztalatok szerint
bármilyen anyag alkalmazható, ami megfelelıen követi az áramlást és elegendı mértékben
szórja a fényt, hogy értékelhetı képek készülhessenek.
A részecskék száma az áramlásban a következı fontos tényezı a mérések kiértékelése
közben, mivel megfelelı mennyiségő részecske szükséges a kereszt korreláció esetén a csúcs
jel megtalálásához. Az alapszabály, hogy minden iterációs területben minimum 10 és 25
részecskének kell lennie. Az iterációs területet nagyságát (hány pixelt tartalmazzon) és
részecskék mennyiségét ezen alapszabály alapján kell megválasztani. A 2.2.14. ábra egymásra
vetített két képet mutat a részecskékrıl.

3.2.14. ábra: Egymásra vetített két kép a részecskékrıl, [1]
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Az iterációs tér nagyságából, képek nagyítási tényezıjébıl és a lézer sík vastagságából
egyértelmően meghatározható a mérési térfogat.
Térbeli felbontás és a felbontóképesség
A PIV mérés beállítása során fontos figyelembe venni a következı szabályt: az iterációs
terület oldal hossza d I A és a kép nagyítása s '/ s arányban kell, hogy álljon az mérni kívánt
áramlási struktúrával. Egy módja, hogy teljesítsük ezt a feltételt, hogy a sebesség gradiensnek
kicsinek kell lennie az iterációs területen belül. Ezt a (3.7) szabály betartásával tudjuk elérni:

s'
⋅ vmax − vmin A ⋅ ∆t
s
< 5% .
d IA

(3.7)

A (3.7) szabály szerint, minden PIV mérés elıtt meg kell határozni, hogy mekkora az s '/ s
képnagyítási faktor. Ezt az elızetes kalibráció során tudjuk megállapítani (felvett kép pixel
méretben a valóságban milyen méretnek felel meg (hány pixel felel meg egy milliméternek).
A vmax − vmin

A

érték a sebesség gradiense az iterációs területen. Meg kell határozni továbbá

az iterációs terület dIA oldalhosszát. Ezt az iterációs területbe bevett pixelek számával (18x18,
32x32, stb.) tudjuk szabályozni. A legutolsó tag, a ∆t pedig a két kép között eltelt idı. Ebbıl
a képletbıl elsıként éppen ez utóbbit tudjuk meghatározni, vagyis hogy mekkorára kell
megválasztani a két kép közötti ∆t idıt, ahhoz hogy megfelelı PIV felvételt és azt követı
elemzést tudjunk készíteni.
A legnagyobb mérhetı sebességhez figyelembe kell venni a részecskék áramláskövetı
képességét, valamint az iterációs terület nagyságát is a rendelkezésre álló ∆t mérési idın
belül (lehetı legkisebb ∆t érték). Az eredmény tartalmazhat hibákat a hiányzó korrelációk
miatt (két kép között), így a kapott sebesség információk is hiányosak lehetnek.
A (3.7) kifejezés tekintetében a sebesség gradiens ismeretének elızetes hiánya, annak
megbecslése okoz nehézséget. Könnyebben becsülhetı az áramlásban elıforduló legnagyobb

vmax mérendı sebesség. A betartandó alapszabály ennek ismeretében a következı:
s'
⋅ vmax ⋅ ∆t
s
< 25% .
d IA

(3.8)
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A ∆t idı felvételénél tehát erre a szabályra kell leginkább figyelemmel lennünk, hisz az
ebben szereplı értékeket tudjuk elıre jól megbecsülni, vagy beállítani.
A harmadik sebesség komponens:
Normál PIV rendszer esetén a harmadik sebesség komponens a rendszer számára láthatatlan,
ennek oka a képalkotás geometriájában található. A harmadik sebesség komponens
származtatásához szükséges egy két kamerát használó háromdimenziós (stereoscopic)
elrendezés.
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3.2.4. Laser Induced Fluorescence (LIF) – mérési elve
A síkbeli-LIF (rövidítik PLIF-nek is) mérési elve:
A síkbeli lézer indukált fluoreszkálás (síkbeli LIF) is egy optikai méréstechnika (3.15. ábra),
amivel meghatározható a vizsgálandó folyadékban az adott síkbeli koncentráció vagy
hımérséklet eloszlás. Leggyakoribb felhasználási területek például: keveredés vizsgálata
keverı edényekben, főtési és hőtési rendszerek vizsgálata, folyadék áramlásának vizsgálata az
emberi érhez hasonló modellben, turbulens keveredés, hıvezetés modell, szobán belüli
szellızés, stb.

3.2.15. ábra: LIF mérési módszer felépítési és mőködési elve, [1]
A rendszer fıbb sajátosságai:
•

Beavatkozásmentes technológia.

•

Lehetıséget biztosít a koncentráció és a hımérséklet mezı precíz, számszerő és
részletes meghatározására.

•

Sebességméréssel kombinálva lehetıséget biztosít különbözı transzport paraméterek
méréssel történı meghatározására.
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Mérési rendszer összeállítása:
A következı alaprendszer szükséges a síkbeli LIF méréshez, amely a következı egységekbıl
áll:
•

Lézer egység (normál Nd:YAG, vagy Argon-ion lézerek) a szükséges optikákkal a
lézersík vastagságának beállításához.

•

Fluoreszkáló festékanyag, ami megfesti a folyadékot és nyomjelzı (koncentráció
változás és hımérséklet változás) funkciót tölt be a mérés alatt. Ez a kémiai vegyület
elnyeli a lézer fényenergiáját és utána a kibocsátott fény hosszabb hullámhosszú és ezt
a fotódetektor érzékeli. A folyadékokban való méréshez általánosan használt
vegyületek a következıek, rhodamin 6G (koncentráció méréshez), rhodamin B
(hımérséklet méréshez) és fluoreszcein disodium (koncentráció és hımérséklet
méréshez)

(LIF technológia nem csak folyadékok esetén alkalmazható koncentráció és
hımérsékletméréshez, hanem gázok esetén is. Gázok esetén fontos tudni a gázok
emissziójának hımérsékletfüggését (kalibrálásnál fontos). Egyszerőbb szélcsatornai
mérések során kérdéses a megfelelı gáz kiválasztása (nagy mennyiségben lenne
szükség veszélyes gázokra).
•

Egy kamera és ahhoz egy éles elzáró szerkezetet vagy keskenysávú szőrı, azért, hogy
csak a fluoreszkáló fényt rögzítse a kamera. A kamera úgy viselkedik, mint egy
csoport fénydetektor (pixelenként).

Kalibráció:
A fluoreszkálás szintjét kell ismernünk különbözı koncentráció, hımérséklet és egyéb
paraméterek esetén. A köztük lévı összefüggés jelenti a kalibrációs görbét (például:
fluoreszkálás mértéke és a hozzá tartozó koncentráció értékeket rendezi össze).

 Rhodamin 6G jelzı anyag esetén az S koncentráció, mint mérendı mennyiség
meghatározható a következı alakban:

S = f optika ⋅ AC ⋅ ( E ⋅VC ⋅ Qλ ) ⋅ C , ahol AC = e − ε ⋅L⋅C
 Rhodamin B jelzı anyag esetén (konstans koncentráció,

(C0 )

mérendı mennyiséget S meghatározható a következı alakban:

S = f optika ⋅ AT ⋅ ( E ⋅VC ⋅ C0 ) ⋅ Qλ ( T ) (3.10)
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(3.9)
a hımérsékletet, mint

ahol:
•

C és T változók a festékanyag koncentrációját és a hımérsékletet adják meg külön-külön.

•
•

E lézer fény intenzitása.
Qλ a festékanyag kvantumhasznosítási tényezıje az adott lézer λ gerjesztı hullámhosszánál.

•

f optika optikai faktortól függı tényezı.

•

VC mintavételezési térfogat.

•

AC és AT az abszorpciós jelenséget fejezı mennyiségek, amelyeket koncentráción túl a fény

( L ) hossza a vizsgált folyadékban, valamint az (ε ) abszorpciós együttható jellemez.
koncentráció szinteknél az abszorpciós jelenség elhanyagolható ( AC , AT ≫ 1) ,

útvonalának

Alacsony

amely lineáris kapcsolathoz vezet a jel ( S ) és ( C , E , a ) vagy (T , b ) között - együtt az ( a, b )
két konstanssal, amelyek mindegyik mérési paramétert jellemzik. Ilyen körülmények között a
koncentráció (vagy a hımérséklet) pontos mért érték, amit a detektor által rögzített
visszaverıdı fénybıl határoztunk meg. A kalibrációs eljárás magában foglalja, hogy
meghatározzuk az a (vagy b ) értékeket a kamera minden pixelére vonatkozóan.
Jelfeldolgozás:
A jelfeldolgozás magában foglalja azt a folyamatot is, hogy a fluoreszkáló rögzített képeket át
kell konvertálni koncentráció és hımérséklet térképpé, az elızıekben meghatározott
kalibrációs folyamat segítségével. Folyadékok esetén a keverés vizsgálata során az egyik
folyadékhoz adagolunk festékanyagot, míg a másik keverendı folyadékot tisztán adagoljuk a
keverékhez. Amikor ez a keverék keresztül halad a lézersíkon akkor a festékanyag
gerjesztıdik és fluoreszkáló fényt bocsát ki. A fény intenzitása alapján a következı eljárással
meghatározható a koncentráció:

C≅

S
α ⋅E

(3.11)

Hımérséklet mérés esetén, a festékanyag elıször a folyadékkal keveredik és a kibocsátott
fluoreszkálás szintje a helyi hımérséklettıl függ. Ebben az esetben a hımérsékletet a
következıképp határozhatjuk meg:

(T − T ) ≅

(S − S )

ref

Szinkronizált síkbeli LIF és PIV mérések:
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ref

β

(3.12)

A koncentráció vagy hımérséklet mérést kombinálva sebességméréssel lehetıség van a
keverési és hıvezetési jelenségek részletesebb megismerésére. Ebben az esetben a második
kamera az apró részecskékrıl szórt lézer fényt rögzíti egy optikai keskenysávszőrın keresztül.
A kapott jelbıl megtudjuk határozni a sebességet, ugyanúgy, mint egy egyszerő PIV rendszer
esetében. A két LIF és PIV vevı egységek közel azonos elhelyezésébıl adódóan szükségünk
van sugárosztó optikára és geometriai kalibrációra, hogy a helyes összetartozó mérési
eredményt kapjunk.
Más kiépítésben külön lézer és kamera tartozhat a koncentráció (hımérséklet) és a
sebességméréshez,

úgy

ahogy

ezt

a

3.2.16.

ábra

mutatja

láng

sebesség-

és

hımérsékleteloszlásának vizsgálatakor.

4.2.16. ábra: LIF mérés felépítése lángbeli sebesség- és hımérsékleteloszlás mérésére, [5]
Példa: Sugár keveredés kereszt áramlásban
Egy párhuzamos vízáramlásba keresztbe egy fúvókán keresztül laminárisan szintén vizet
juttatunk be. E folyamat közelítıleg elfogadható, egy keresztáramú keverı modelljeként. A
Nd:YAG zöld lézer által létrehozott lézersík a vízsugár középsíkjára lett beállítva és a
fúvókán beáramló vízhez adagolt rhodamin 6G jelzı anyagot gerjeszti. A LIF kamera rögzíti
a kialakuló fényes narancssárga fényt és képek feldolgozása után megkapjuk a pillanatnyi
koncentráció térképet. A pillanatnyi koncentráció térképen (3.2.17. ábra, 1. kép) jól
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azonosítható a sugárnál megjelenı örvény struktúrák. A koncentráció adatok statisztikailag is
tovább elemezhetık. Például a 3.2.17. ábra, 2-es képe az idıbeli átlagot, míg a 3. kép a
négyzetes középértéket (RMS) mutatja. Ezek segítségével további információkat kapunk a
keverési folyamatról.

5.2.17. ábra: A koncentráció pillanatnyi és statisztikai térképének meghatározása síkbeli LIF
méréssel, [1]
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3.2.5. Alkalmazási példa LDA és PIV technikákra
Alkalmazási példaként egy cikk-kivonatot ismertetünk, amely a következı angol nyelvő
publikáció alapján készült:
Sz. Szabó, G. Janiga, Á. Szabó, E. Pap, B. Wunderlich:

Comparing Computed and Measured Results in Curved Channel Flow, Proc. of the
Conf. on Modelling Fluid Flow, Budapest, 2003, 676-683, ISBN 963 420 77 4ö, ISBN 963,
420 778

Síkcsatornában kialakuló áramlás kísérleti vizsgálata és numerikus analízise
Egy kifejlesztés alatt álló új turbulenciamodell [1] teszteléséhez, a turbulens áramlások
tulajdonságainak jobb megismeréséhez több különbözı áramlási térben mérésekre került sor
[3, 4, 5, 6, 7, 9]. Ezek egy része mechanikus szondákkal, más részük pedig optikai úton
készült. A korábbi mérések tapasztalatait felhasználva került kialakításra az 1. ábrán látható
síkcsatorna, amelyet alakjáról “S” csatornának neveztünk el. A csatorna görbült oldalfelületei
és keresztmetszetváltozása együttesen biztosítják, hogy a csatorna viszonylagos egyszerősége
ellenére abban a turbulens áramlások jellegzetességei tanulmányozhatóak. A síkcsatorna
kialakítását indokolta az is, hogy görbült falon keresztül az optikai mérıeszközök (LDV, PIV)
alkalmazása nagy nehézségekbe ütközik [6].
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1. ábra: A síkcsatorna („S csatorna)

A csatorna plexiüvegbıl készült. Hozzá tartozik még megfelelı hosszúságú be- és elvezetı,
állandó keresztmetszető négyszögletes egyenes fémcsatorna is. Ez a Miskolcon készült
mérıszakasz került beépítésre a Magdeburgban rendelkezésre álló két mérıkörbe.
A számítások is mindkét egyetemen folytak. A kereskedelmi szoftverek (TascFLOW,
FLUENT) használatakor standard k-ε modellt alkalmaztunk. Merıben eltérı modell azonban
az új turbulencia modell. Vizsgálataink során nem az egyes szoftverek és turbulencia
modellek részletes tesztelését végeztük, hanem csak arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire
adják vissza a méréskor kapott globális sebességeloszlást. Az alkalmazott mérımőszerek sem
alkalmasak a turbulens áramlás finom struktúrájának tanulmányozására.
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1. Mérések
1.1. Laser Doppler Velocimetry
Az “S” csatornában kialakuló áramlás sebességeloszlásának mérésére a Magdeburgi
Egyetemen rendelkezésre állt egyejtıcsatornás mérıkör. Ebbe került beépítésre a síkcsatornát
tartalmazó mérıszakasz. E mérıkörben a sebességeloszlás mérésére a LDV technikát
használják. Az LDV azon az elven alapszik, hogy a mozgó fázishatárok által szórt koherens
fényhullámok frekvenciája a Doppler elvnek megfelelıen eltolódik és ezáltal a mozgás
sebességére vonatkozó információt tartalmaz. Ha egy áramló közegben a közeg sőrőségétıl
eltérı sőrőségő részecskék a közeggel együtt, a közeggel azonos sebességgel mozognak,
akkor az LDV alkalmazásával a sebességtér egy meghatározott helyén az ottani sebességnek a
mérıberendezés beállításától függı komponense nagy idıbeli felbontással meghatározható.
Az áramló közeg adott tartományában a sebesség térbeli eloszlásának meghatározásához a
kívánt térbeli felbontásnak megfelelıen a tér különbözı pontjaiban egymás utáni sorrendben
kell méréseket végezni [12]. A 2. ábra a mérıkörbe épített síkcsatornát mutatja.
lézer optika

áramlásrendezı
átmeneti idom

rávezetı
síkcsatorna
áramlási
irány

a mérıkör
hengeres
vezetéke

„S” csatorna

2. ábra: Az LDV mérıkörbe beépített mérıszakasz az „S” csatornával.

Az 1. ábra jelöléseivel az x,y síkban végeztünk méréseket. A méréseket a két síklap közti
különbözı z=const. magasságokban is megismételtük. A mérési eredmények és a számítási
analízis alapján megállapítottuk, hogy csak a két síklap közti középsíkban kapott eredmények
alkalmasak további elemzésekre, mivel:
A csatornában az oldalfal görbülete miatt az áramlás valójában nem síkáramlás [8].
A fal közelében az optikai mérés eredménye a fényvisszaverıdési problémák miatt
bizonytalan.
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A mérés során kb. 2000 mérési pontban külön mértük a

vx

és külön a

vy

sebességkomponenseket. Ezek alapján elıállítható volt a komponensek és v x , y eredıjük
eloszlása is. Erre mutat példát a 3. ábra.
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3. ábra: Az LDV berendezésen mért v x és a v y sebességkomponensek eloszlása
Rein = 48000 belépı Reynolds szám esetén.

1.2. Digital Particle Image Velocimetry
Az „S” csatorna mérésére a PIV technikát is alkalmaztuk. A rendelkezésre álló mérıkörben –
ellentétben az ejtıcsatornás mérıkörrel- egy szabályozott centrifugálszivattyú juttatja a vizet a
mérıszakaszba.
A PIV technika nagy elınye az LDV módszerrel szemben, hogy egy idıpillanatban egy egész
négyszögletes felületdarab rácspontjaiban adja meg a sebességeloszlás értékét nagyság és
irány szerint. Ennél a lézeroptikai sebességmezı mérési módszernél az áramló közeghez
adalékolt, a közeggel (feltételezve) azonos sebességgel mozgó részecskéknek (tracer) a közeg
lézer fény által megvilágított sávjában való helyét határozzuk meg a t0 és a t0 +∆t idıpontban
a részecskék digitalkamera fényérzékeny CCD chip-jére történı optikai leképezésével. Az
áramló közeg lefényképezett tartományának kiértékelési részekre (interrogation aeras)
bontása és a stochasztikus rendszerek ismert korrelációs módszerekkel történı kiértékelése
lehetıvé teszi a lefényképezett tartomány részterületeiben a részecskéknek a két felvétel
közötti ∆t idı alatt megtett átlagos elmozdulásának a meghatározását, ha a résztartományon
belül az áramló közeg sebességeloszlása erısen homogén. Ebbıl a ∆t idıintervallum
ismeretében a részterületre vonatkoztatott átlagos sebességvektor meghatározható. A PIV
tehát egyetlen méréssel nagyszámú sebességvektor meghatározását teszi lehetıvé egy nagyon
rövid idöintervallumban az áramló közegen belüli, kiválasztott síkba. [13].
A 4. ábra a mérıkörbe épített síkcsatornát mutatja. A mérés pontosságát, illetve a mérési
pontok sőrőségét növelhetjük, ha a vizsgált felületdarab méretét csökkentjük. Esetünkben ez
egy 131,3mm x 130 mm –es területet jelentett. A teljes síkcsatorna így három, jelentıs
átfedéseket is tartalmazó képbıl volt összeállítható. Ezt mutatja az 5. ábra. Az adatfeldolgozás
részleteire itt nem térünk ki (lásd [11]). Az eredmények vektormezıként való ábrázolására
legyen itt példaként a 6. ábrán feltüntetett kép, amely a középsíkban készült Rein = 48000
belépı Reynolds szám esetén.
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4. ábra: A PIV berendezés és az „S” csatorna
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5. ábra: A képkiosztás.
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6. ábra: A sebesség vektormezı ábrázolása.
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1.3. A mérési eredmények értékelése és összehasonlítása
A nagyszámú mérési eredmény közül most kiemelve néhányat két összehasonlítást teszünk.
Egyrészt öt különbözı Reynolds számnál a középsíkban PIV technikával mért eredményeket
hasonlítjuk össze. Másrészt pedig két Reynolds számnál az LDV és PIV módszerrel mért
eredményeket vetjük egybe.

1.3.1 PIV mérések analízise
A PIV méréstechnikával öt különbözı térfogatáramnál, azaz öt különbözö Reynolds számnál
végeztünk méréseket. E Reynolds számok a következık 24000, 48000, 72000, 96000,
120000. A mérés során kapott sebesség vektormezı x és y komponensét szétválasztva azok
külön jeleníthetık meg. A különbözö Reynolds számokhoz tartozó eloszlások
összehasonlításához a 7. ábrán az egyes eloszlásokat a mindenkori belépı átlagsebességgel
normálva, dimenziótlan formában adjuk meg. Az ábrasor tehát az öt Reynolds szám esetére a

v x ( x, y )
,
vin

v y ( x, y )
vin

(1)

eloszlásokat mutatja. Az ábrákat tanulmányozva szignifikáns különbség, a Reynolds számtól
függı változás nem mutatható ki. Az ábrák a mérési bizonytalanságon belül azonos képet
mutatnak. Ez alapján kijelenthetjük, hogy a vizsgált Reynolds tartományban kifejlett
turbulens áramlás van, az áramlás struktúrája a Reynolds számtól kimutatható módon nem
függ.

Rein = 24000

Rein = 48000

Rein = 72000
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Rein = 96000

Rein = 120000

7. ábra: Különbözı Reynolds számokhoz tartozó eloszlások.
1.3.2. PIV és LDV mérések egybevetése
A PIV és az LDV méréstechnikával vizsgálatokat végeztünk azonos Reynolds számok esetén.
A mérések két külön mérıkörben, azaz eltérı mérési összeállításban kerültek végrehajtásra.
Bár gondot fordítottunk a minél azonosabb körülmények biztosítására, mégsem sikerült
teljesen azonos rááramlási körülményeket biztosítani. Az eltérés mértékét mutatja a 8. ábra
két diagramja. Ezeken az „S” csatorna belépı keresztmetszetében a sebességeloszlás két
komponensét ábrázoltuk. A mért sebességértékekre polinomokat fektettünk. Érdemes
kiemelni, hogy a mérıteret megelızı ~40d hosszúságú egyenes csıszakasz ellenére a
sebességnek van, a fıáramlás irányára merıleges v y komponense. Különösen igaz volt ez az
LDV méréskor. A 8. ábrán feltüntettük még a TascFLOW programrendszerrel történı, késıbb
ismertetendı számítás belépı sebesség-profilját is.
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8.ábra: A csatornába belépó folyadék sebességeloszlása.

A két mérési módszerrel mért sebességeloszlások különbségét két Reynolds számra a 9. és 10.
ábrán mutatjuk be. Az ábrákon a két sebességkomponens eloszlásai láthatók PIV és LDV
technikával mérve soronként a baloldali, illetve a középsı ábrákon. A két eloszlás
különbségét mutatják a jobboldali ábrák.
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9. ábra: PIV és LDV méréstechnikákkal mért sebességeloszlások eltérése ( Rein = 48000 ).

10. ábra: PIV és LDV méréstechnikákkal mért sebességeloszlások eltérése ( Rein = 96000 ).

A 9. és 10. ábrák jobboldali PIV-LDV különbség-eloszlás ábráit tekintve megállapíthatjuk,
hogy a felsı határgörbe mentén az eltérés közel zérus, esetenként a PIV mérés kicsiny
többletet mutat. Az alsó határgörbe mentén és a csatorna elsı harmadában a PIV méréssel
meghatározott sebességértékek jellemzıen kisebbek, mint az LDV-vel kapottak. Ezen eltérés
valószínő oka 8. ábrán bemutatott belépı keresztmetszetbeli eltérés, amelynek elıjele
megegyezik az eloszlásban tapasztalt eltérés elıjelével. A konfúzoros csatorna azután az
eltérést fokozatosan csökkenti. Az említett jellegzetes eltérésen túl a két méréstechnikával
mért eloszlás egyezése jónak mondható, az eltérésük a mérési bizonytalanságon belül van.
Mindkét mérési eljárás jól mutatja a globális sebességeloszlást. Természetesen a mérés és
feldolgozás idejében jelentıs különbségek vannak a két technika között a PIV méréstechnika
javára. A vizsgált stacionárius áramlás esetén mindkét megoldás eredményre vezet. Gyorsan
változó áramlás esetén azonban csak a PIV technika ad értékelhetı eredményeket.
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2. Numerikus szimuláció
A méréseket numerikus szimuláció követte. Ezeknél a méréskor kapott belépı sebességprofilt
közelítı belépı állapotot alkalmaztunk, úgy ahogy azt a 8. ábra mutatja.
A szimulációt négy különbözı módszerrel végeztük el. Ezek az alábbiak:

o TascFlow programrendszert használva, standard k-ε 3D modellt alkalmazva. (TF k-ε 3D)
o Fluent programrendszert használva, a kifejlesztett sztochasztikus turbulenciamodellt [1]
(2D) alkalmazva. (FL CzT 2D)
o Fluent programrendszert használva, standard k-ε 2D modellt alkalmazva. (FL k-ε 2D)
o Fluent programrendszert használva, standard k-ε 3D modellt alkalmazva. (FL k-ε 3D)
Rein = 48000 belépı Reynolds szám esetén kapott sebességeloszlásokat a csatorna
középsíkjában szimmetria okokból kialakuló kétdimenziós sebességkép tekintetében
hasonlítjuk össze. A 11. ábrán külön feltüntetjük a fenti felsorolásnak megfelelı sorrendben a
v x és a v y sebességkomponensek eloszlását. A TascFlow programrendszer alkalmazásakor a
8. ábrán bejelölt, az LDV mérés eredményéhez közelálló induló eloszlást alkalmaztuk. A
FLUENT programrendszer alkalmazásakor pedig szintén a 8. ábrán bemutatott, a PIV
mérésekkel kapott belépı sebességprofilokat használtuk. A két profil kissé különbözı így
részben ez is oka lehet a mutatkozó különbségeknek.
A 11. ábrán feltüntetett eloszlásokat összehasonlítva az alábbi megállapítások tehetık:
•

Mindegyik szimuláció értékelhetı eredményeket adott, azok hordozzák a kialakuló
áranlás fı jellegzetességeit.

•

A TascFlow szimuláció különbözik leginkább a többitıl. Ennek részben oka lehet a
peremfeltételben meglévı különbség. Jellegzetes az “S” csatorna felsı fala mentén
kialakuló eloszlás, amely egyetlen FLUENt-el készült szimuláción sem fedezhetı fel.
Jelentkezik viszont a 3. ábrán vázolt mérési eredményen, amely éppen e szimuláció
peremfeltételéül szolgált.

•

Az új turbulenciamodell a csatorna alsó fala mentén a belépés után leválást és
visszaáramlást mutat. Ezt a mérési eredmények se nem igazolják, se nem cáfolják, mivel a
fal mentén mindkét optikai eljárás bizonytalan eredményt ad.

•

A 3D-s modellek a csatorna kilépı keresztmetszetének környezetében már érzékelhetı
különbséget mutatnak a 2D-s modellekkel összehasonlítva. Ennek oka az, hogy 2D-s
belépı peremfeltétel esetén is a csatorna görbülete miatt az áramlás hamarosan 3D-s lesz
[8]. Az ábrázolt középsíkban természetesen szimmtria okokból továbbra is 2D-s marad az
áramkép, de a szomszédos rétegek hatása megmutakozik.

•

A 3D-s modellek a fent elmondottak szerint a csatorna második szakaszában jobban
követik a mérések során tapasztalt sebességeloszlást, mint a 2D-s modellek.

•

A vizsgálatunk megmutatta, hogy az új turbulenciamodell alkalmas a csatornabeli áramlás
leírására. Az alkalmazásával kapott eredmények igen jó egyezést mutatnak a k-ε modellel
kapottakéval. Eltérés csak a kis területen való, már említett visszaáramlás tekintetében
van.
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Összefoglalás
Az új turbulencia model kapcsán egy síkcsatornában kialakuló áramlás laboratóriumi
vizsgálata és számítógépes modellezése során számos tapasztalatra tettünk szert.
Egyrészt az alkalmazott korszerő méréstechnikákat (LDV, PIV) megismerve kiderültek azok
elınyei és alkalmazásának korlátai is. E technikák segítségével a vizsgált csatorna döntı
részében a sebességmezı kellı biztonsággal meghatározható volt. Az optikai módszer miatt
azonban a csatorna falai közelében a mérések nem adtak eredményt, illetve bizonytalanságuk
megnıtt. A különbözı mérési technikákkal történt mérések összehasonlítását nehezítette,
hogy az eltérı mérıkörökben nem sikerült teljesen azonos beépítési körülményeket
biztosítani.
Másrészt megállapítható, hogy a numerikus szimulációk mindegyike alkalmas a kialakuló
áramlás jó közelítéssel való leírására. A jelentkezı finom különbségek további elemzést
igényelnek. Ezt nehezíti egyrészt az, hogy az eltérések zömében a mérési pontosságon
belüliek, másrészt, hogy a különbségek éppen a falak közelében jelentkeznek, ahol az említett
mérési bizonytalanságok gátolják a validálást.

TF k-ε 3D

FL CzT 2D

FL k-ε 2D

FL k-ε 3D

11.ábra: Különbözı numerikus szimulációk során kapott v x és a v y sebességkomponensek
eloszlása Rein = 48000 belépı Reynolds szám esetén.
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