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1.2. Вимоги до складу та компонування
лазерної технологічної установки (ЛТУ)

На рис. 1.9. показано склад та компоновку лазерної технологічної
установки (комплексу) для виконання операцій розмірної обробки, 
включаючи технологічні схеми з відносним переміщенням пучка
випромінювання та заготівки (операції трепанації отворів, пазів, 
гравірування малюнків, надписів та контурного вирізання вікон тощо).

1. Випромінювач (лазер) – обраний з урахуванням вище наведених
умов лазер, розташований у вузлі для його базування, позиціювання
та кріплення. В ЛТУ для операцій ЛРО використовуються лазери із
різноманітними активними середовищами (твердотільні: YAG: Nd+3, Al2O3: 
Cr+3, в тому числі дискові: YAG: Yb+3 та волоконні: кварц: Yb+3; газові:
СО2, Cu, N2), що дозволяє оптимізувати режим поглинання енергії
випромінювання поверхнею заготівки внаслідок можливості обрання
випромінювання з відповідною довжиною хвилі (від λ = 0,337мкм (N2) до
10,6мкм (СО2). На рис.1.10 наведено схеми деяких лазерів, з яких можна
визначити їх придатність до використання в операціях ЛРО та потрібні
передумови цього. Для реалізації обраного виду руйнування матеріалу
заготівки – випаровування – необхідно забезпечити відповідний рівень
інтенсивності випромінювання в межах перетину оброблювального
елементу, тому до технологічних лазерів висувається основна вимога –
можливість генерації імпульсів енергії тривалістю в нано та мікро
секундному діапазонах. Цей режим можна реалізувати за імпульсним
режимом накачування активного середовища (дискового (рис.1.10а), 
волоконного (рис 1.10б) та газового на СО2), за любим режимом збудження
(Cu, N2 – лазери на само обмежених переходах [7]) або за безперервним
накачуванням з необхідністю модуляції добротності резонатора
відповідним засобом (YAG: Nd+3, Al2O3, YAG: Yb+3) [8].
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1.2. Вимоги до складу та компонування
лазерної технологічної установки (ЛТУ)
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1.2. Вимоги до складу та компонування
лазерної технологічної установки (ЛТУ)

Рис.1.10. Схеми дискового (а) та волоконного (б) лазерів

а

б

а
к
т

ббреггівські гратки (дзеркала р-ра)

оптичний роз’єм оптичний роз’єм

о
п
т
и
ч
н
і

оптичні діоди
накачування

оптичні діоди
накачування

оптична
система



66

1.2. Вимоги до складу та компонування
лазерної технологічної установки (ЛТУ)

2. Технологічний блок (ТБ) – вузол, в якому розташовані пристрої
для управління зовнішніми параметрами пучка випромінювання
(формою попереку, розподілом в ньому потужності, направленням осі
(в, рис.1.11)), на які неможливо вплинути усередині резонатора, для
його поділу на складові або сумування декількох пучків на одній
оптичній осі та для контролю та виміру його параметрів перед подачею
в технологічний модуль (ТМ). В його склад, зазвичай, входять оптичні
перетворювачі пучка (а, рис.1.11) , блок діафрагми (б, рис.1.11), 
вимірювач його енергетичних характеристик, бажано прохідного типу (г, 
рис.1.11), аналізатор розподілу потужності у попереку пучка
випромінювання (д, рис.1.11 та рис.12), заслінка (затвор) для
аварійного або технологічного переривання подачі енергії пучка до
зони обробки (е, рис.1.11), малопотужний додатковий лазер з
випромінюванням у видимому діапазоні (λ  0,4 ÷ 0,7мкм), 
установлений в юстировочному пристрої, для візуалізації оптичної осі
випромінювання робочого лазера та зони опромінення на поверхні
заготовки.
На рис.1.13 зображено конструкцію механізму суміщення осі

променя додаткового лазера з віссю робочого випромінювання (у час
його відсутності), який повинен спрацьовувати синхронно із закриттям
та відкриттям заслінки, що утворює технологічні перерви у виконанні
ТО ЛРО. Для переміщення призми 8 використано пневматичний привод
1, довжина ходу регулюється упором 27.
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1.2. Вимоги до складу та компонування
лазерної технологічної установки (ЛТУ)
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

1.12. Приклади розподілу інтенсивності в лазерному пучку
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1.2. Вимоги до складу та компонування
лазерної технологічної установки (ЛТУ)
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1.2. Вимоги до складу та компонування
лазерної технологічної установки (ЛТУ)

3. Технологічний модуль (ТМ) – елемент конструкції ЛТУ, який
призначено для безпосереднього виконання ТО ЛРО заготівки. Його
склад, розташування та взаємодія з іншими елементами ЛТУ
визначаються видом компонування ЛТУ [9], але такі його складові, як
установочні елементи для розташування та базування заготівки в
робочій зоні, елементи для її закріплення з відповідним силовим
приводом (механічним. пневматичним, гідравлічним, тощо); оптична
перетворююча та наглядова системи (ОПНС); система відносного
переміщення (позиціювання) пучка випромінювання та заготівки з
процесорним керуванням; системи захисту персоналу від прямої дії
лазерного випромінювання та відбитих його променів; елементи для
утилізації продуктів руйнування матеріалу заготівки та вентиляції зони
обслуговування ЛТУ, є обов’язковими для любої схеми її
компонування. Остання визначається розмірами заготівки, її об’ємною
формою, тобто змістом і складністю ТО. Так, враховуючи те, що
виробнича площа, яку може мінімально займати ЛТУ, дорівнює більше
ніж чотирьом площам заготівки, практично вигідним є компонування
ЛТУ із відносним переміщенням заготівки та променя за рахунок руху
заготівки вздовж двох координат при її розмірах L × B  ≤ 1 м. При
більших розмірах заготівки використовують рух променя відносно
останньої для їх відносного позиціювання (контурного переміщення) 
вздовж обох координат або вздовж найдовшої сторони.    
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1.2. Вимоги до складу та компонування
лазерної технологічної установки (ЛТУ)

До окремих елементів та вузлів ТМ висуваються особливі вимоги до
результатів їх функціювання, наприклад, для системи переміщення: точність
розташування заготівки, її (або оптичного вузла) позиціювання та
переміщення, відсутність неконтрольованих їх відносних зміщень, вібрацій та
термічних деформацій складових деталей та систем.

ЛТУ з нерухомою відносно лазера оптичною перетворюючою системою
більш технологічна тому, що протягом ТО зберігаються незмінними (точніше, з
допустимими природними коливаннями) розміри та форма робочої каустики
перетвореного оптичною системою пучка випромінювання. Внаслідок цього
зберігається незмінним розмір (розміри) оброблювального елемента заготівки
незалежно від положення останньої відносно лазера. Прикладом ЛТУ з такою
компоновкою є серія установок ГПЛТ (ЛТУ-16, ГПЛТ -100 та ГПЛТ – 250)-
400/500 (рис.1.14) на базі стола АП400 (рис.1.15). Його особливістю є
переміщення вздовж двох координат (X, Y) на аеростатичних опорах за
допомогою лінійних двигунів).

Для зменшення інструментального навантаження на окремі елементи ТМ
набор робочих рухів розподіляється між ними. В ЛТУ, яку зображено на
рис.1.15 і призначено для ЛРО елементів в трубчастих заготівках 4, 
необхідний перелік подач розподілено між учасниками ТО наступним чином: 
- поступальне переміщення вздовж координати X надано столу ТМ 6 з
розташованими на ньому шпинделем 1 та люнетом 5, в які установлено
заготівку 4;
- поступальне переміщення вздовж координати Y виконується супортом 3, на
якому розташована ОПНС 2;
- переміщення вздовж координати Z виконується лінзою в ОПНС 2; 
- можливість кутових зміщень надана заготівці 4 за допомогою шпинделя 1.    
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

Найбільш розповсюджена компоновка ЛТУ для перфорації
координатно розташованих отворів або нанесення написів (малюнків)
на поверхню листових заготівок 12 площею більше 1м2 базується на
зміненні взаємного положення інструмента (лазерного променя) і
заготівки шляхом транспортування ОПНС 13 відносно останньої
вздовж двох координат X, Y (рис.1.17) при нерухомому випромінювачу
1. Перше поворотне дзеркало 2, що встановлено на порталі 3 і
переміщується з ним уздовж координати Х, повертає промінь уподовж
порталу (осі Y), вздовж якого може переміщатися каретка 5 з
дзеркалом 4. Від останнього промінь потрапляє на дзеркало 6, що
направляє випромінювання на пов'язану з ним лінзу 7, встановлену в
різаку 13. На столі 10 розташовані ножеві опори 11, на які укладається
заготовка 12 при її завантаженні поза межею робочої зони і надалі
повертається назад. За координатним керуванням рухів порталу (Х) та
каретки (Y) виконується позиціювання інструмента (каустики
перетвореного в ОПНС променя та струменя робочого газу) в двох
мірному просторі координатного розташування системи отворів (лунок, 
рисок). 

В цю схему ЛТУ, що є традиційною, вноситься декілька
удосконалень, які розширюють її можливості та полегшують
експлуатацію: 
- введення механізму додаткового оперативного переміщення
(зазвичай механізованого, але можливо і ручного) на відстань 0...10мм
уздовж координати X′ (паралельній осі X) елементів каретки 5, тобто
поворотного дзеркала 6 і різака 13 з лінзою 7, що додає оперативності
в переміщенні променя при налагоджувальних роботах [10];
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

Кутовий позиціонер (рис.1.17а)

Сканер дзеркальний для СО2-
лазера
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

• забезпечення розмірного керованого переміщення уздовж третьої
координати (Z) або за допомогою додаткової каретки, або шляхом
переміщення лінзи 7 у різаку 13, причому для збереження
положення променя на поверхні заготовки її переміщають вздовж
осі Z поступовим рухом «вгору-вниз» без обертання відносно
власної осі, що при де центруванні променя не впливає на
положення його осі;
• додання двох кутових координат, що дозволяють обробляти
заготовки складного об’єму, зберігаючи нормальне (або під
заданим кутом) падіння променя на її поверхню. Дзеркало 1, 
повертаючи промінь в горизонтальному напрямі, здатне від
приводу 6 разом із надбудовою, що розташована далі за шляхом
променя, виконувати обертання довкола осі Z. Друге дзеркало 2, 
повертаючи промінь до вихідного сопла 4, здатне виконувати
повороти з надбудовою, що розташована далі за шляхом променя, 
відносно осі Х. Ці дві кутові свободи дозволяють встановлювати
вісь пучка нормально до довільно орієнтованої поверхні. На рис. 
1.17а зображена конструкція різака з двома кутовими свободами;
• колімація пучка на виході з випромінювача за допомогою
телескопу або одиночної лінзи сприяє підтримці розмірів
сфокусованого пучка на всьому шляху обробки, наприклад за
схемами, зображеними на рис. 1.17;
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

• автоматизація процедури налагодження початкового відносного
положення ОПНС та заготівки і його підтримання протягом виконання
операції застосуванням різаків з «чутливим» датчиком його положення, 
наприклад за схемою, зображеною на рис.1.17б в без контактному
виконанні, яка може бути ефективною при ЛРО нежорстких листових
заготовок. В останньому випадку некеровані і не прогнозовані зсуви
верхньої поверхні заготівки не можуть бути компенсовані
запрограмованим зсувом ОПНС, тому ефективність набувають
прилади позиціювання з оперативної зміною умов опромінення, 
наприклад, за результатами контролю положення поверхні заготівки.
Для систем з транспортуванням пучка випромінювання за допомогою

оптичної системи, яка переміщується координатно, необхідно
застосовувати пристрої для компенсації зміни відстані до
випромінювача (телескопи, компенсатори шляху променя, тощо). На
рис.1.18. в якості компенсатору застосовано телескоп Галілея із
керуємою величиною розналагодження  в залежності від відстані
оптичної перетворюючої системи 4 від лазера для підтримання
незмінними параметри пучка випромінювання на лінзі. В іншій
конструкції компенсатору застосовано метод стабілізації параметрів
променя шляхом підтримання його довжини L=A+B+C+Xmax (Xmax-
найбільше віддалення оптичної системи 4, 7, 8 від лазера 1 за рахунок
змінення відстані Z між парами дзеркал 3 та 12 із умови Z = Xma[-X (X –
величина віддалення оптичної системи від дзеркала 3 (рис.1.19).  
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)
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Рис.1.18. Схема послідовного переміщення пучка випромінювання до різних зон обробки
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Рис.1.19.Схема оптичної системи з компенсатором довжини шляху випромінювання
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

Оптична транспортуюча система (ОТС) – застосовується для
доставки енергії випромінювання до технологічного модуля або
заготівки. Використовуються системи з похилими дзеркалами для
повороту променя на 90° або з волоконними світловодами. Промінь
не дозволяється транспортувати без захисних оболонок вздовж
всього шляху транспортування! 

Світловоди волоконного типу використовують в ЛТУ для
операцій з невисокими вимогами до рівня інтенсивності в зоні
опромінення та просторових характеристик променя (кута
розбіжності та поперечного розподілу потужності в ньому). Такими
операціями є різновиди поверхневої обробки (гартування, 
легування та наплавлення), операції зварювання та деяких видів
газолазерного розрізання листових заготівок. В ЛТУ з такими ОТС
спрощена конструкція системи контурного відносного переміщення
інструменту та заготівки – оптимально виконувати транспортування
інструменту роботами антропоморфної структури (рис.1.20). 

Транспортуючі системи на дзеркальних елементах найчастіше
використовуються в ЛТУ з технологічним модулем, в якому
виконується кероване переміщення променя відносно заготовки за
допомогою конструкції портального типу (рис.1.17). Тільки така
конструкція модулю можлива для ЛТУ з лазером на СО2 в зв’язку з
тим, що немає промислових екземплярів волоконних систем для
випромінювання з далекої інфрачервоної зони (більше 3 мкм).
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

Рис.1.20. ЛТУ з роботом
антропоморфної структури

Рис.1.21. Технологічний модуль
ЛТУ з СО2 лазером
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної технологічної
установки (ЛТУ)

Склад ілеалізованої ЛТУ для ЛРО
Ідеалізованою ЛТУ можна вважати таку, яка має в складі

елементи та вузли для надання їй можливості реалізації
оптимального режиму обробки та дотримання рівнів його
складових параметрів.

На думку автора [10], бажано в складі ідеалізованої ЛТУ
передбачити елементи, які усувають деякі джерела нестабільності
розмірної обробки (рис. 1.22):

1

2 3 4 5 6 7 9 12

1011

8

Рис. 1.22. Ідеалізована схема ЛТУ для ЛРО
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

• 1 – випромінювач, в складі якого дзеркала резонатору 2 і 6, активне
середовище - 3; 9 – оптична система для перетворення пучка
випромінювання в інструмент; 10 – процесор; 11 – блок живлення
лазера; 12 – стіл для розташування та координатного переміщення
заготовки під час її обробки;

• модулятор 4 (не розкритої автором статті конструкції) для
стабілізації тонкої часової структури імпульсного випромінювання
(усунення хаотичності пічкової структури, яка властива імпульсу ВГ); 
за відповідної його конструкції можливо використання для
оперативного переходу від безперервного режиму генерації до
імпульсного, якщо блок живлення лазера розраховано до роботи у
безперервному режиму накачування лазера;

• пристрій 5 (не розкритої автором статті конструкції) для плавного
керування діаметром пучка випромінювання без пов’язаного з цим
впливу на кутові та енергетичні його характеристики;

• вимірювач прохідного типу 7 для безперервного контролю
енергетичних та просторових характеристик пучка випромінювання;

• оптичний елемент діодного типу 8 (не розкритої автором статті
конструкції) для виключення впливу на модовий склад стоячої хвилі
в резонаторі відбитої від поверхні заготівки або поверхонь оптичних
елементів частини пучка випромінювання.
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

Елементна база ідеалізованої ЛТУ (розробки КПІ)
1. Модулятор добротності резонатора.
Модуляція пучка в запропонованій конструкції випромінювача

(рис.1.23) відбувається шляхом періодичного змінення конфігурації
резонатора його 100% дзеркалом 1, яке має вигляд мембрани, 
защепленою периферією та виготовленою із пружинної сталі (65Г або
60С2) з полірованою та покритою золотом робочою поверхнею, яку
обернуто до активного середовища 2. Мембрана має можливість
періодично змінювати свою кривизну - від вигнутого з радіусом R2´ доопуклого з R2˝, при чому під час збудження активного середовища
формування пучка випромінювання у вигляді стоячої хвилі у крайніх
положеннях мембрани 1. Це приведе до формування з періодом
t=1/2f системи пічків із різними властивостями, що недопустимо для
реалізації визначеного режиму опромінення заготівки.

R2" R2'
R1d

h' h"

b L a

R1>Ln+a+b
|R2"|<R1-L - нестійка
R2">R1-L- стійка

Рис.1.23. Схема випромінювача з модулятором на 100% дзеркале резонатора

1 2 3
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

Елементна база ідеалізованої ЛТУ (розробки КПІ)
1. Модулятор добротності резонатора (подовження)

Для виключення такого режиму роботи лазера необхідно одну із
конфігурацій резонатора зробити нестійкою, наприклад, надаючи
дзеркалу 1 у випуклому положенні радіус R2˝ значення, меншого ніж
R1-L, при умові радіуси кривизни дзеркала 3 R1 > a+Ln+b. В цьому
положенні мембрани 1 стояча хвиля не може бути стабільною
внаслідок тенденції устремління променя з осі резонатора, де
зароджується випромінювання, до краю дзеркал 1 та 3 при відбиванні
від останніх. Цей ефект можна пояснити на прикладі роботи лазера з
конфокальним резонатором нестійкої конфігурації із збільшенням
M=R1/R2 (рис.1.24). Утворений на його осі промінь радіусом r*, 
відбиваючись від дзеркал 1 та 3, прямує до периферії активного
середовища та покидає резонатор через N проходів. Так, для лазера
ЛТУ “Квант-10” з M=3, d=10мм і =10,6 мкм при L=500 мм N≈4, що не
приведе до суттєвого підсилення променя і генерація буде
неможлива.

Рис.1.24. Схема роботи нестійкого резонатора

R1

R2"
r*

L=a+b+ln1 2 3

FO O
M=R1/R2"
r*=[2  L ︵1-1/M ︶]
N=d/2r* ︵1+1/M ︶

1/22d 1 2
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

Рис.1.25. Конструкція дзеркала змінної кривизни

1

23
4
5 6 7

Елементна база ідеалізованої ЛТУ (розробки КПІ)
1. Модулятор добротності резонатора (подовження)

Для надання дзеркалу 1 (рис.1.25) можливості згінних коливань його
мембрану виготовлено із вуглецевої сталі з пружними властивостями, яку
полірують та покривають плівкою із Au. Магнітні властивості мембрані надають
її розташуванням на постійному магніті 2 з осьовим напрямом поля. Обидва
елемента розташовані в корпусі із немагнітного матеріалу 4 і притиснути
кришкою 3. Усередині магніту 2 поміщено електромагніт 5, зусилля дії якого
підвищено сердечником 6 у вигляді стеблини мікрометру 7 з різьбою. Живлення
електромагніту виконується від ультразвукового генератора. Гвинт 7 
використовується для обмеження прогину мембрани при створенні фази стійкої
конфігурації резонатора за умови рівняння амплітуди прогину рівня, потрібного
для створення її нестійкої фази. 

Рис.1.26. Дзеркало - мембрана
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

Елементна база ідеалізованої ЛТУ (розробки КПІ)
2. Пристрій для керування діаметром пучка випромінювання (рис. 1.27).
Для керування розміром пучка випромінювання зазвичай

використовують модові діафрагми, але таке діяння на промінь викликає
супутні змінення його потужності Р (енергії Е) та кута розбіжності θ. Щоб
уникнути багатостороннього впливу на промінь нами в конструкцію
діафрагми 3 внесено декілька особливостей [12]. По-перше, вона
виготовлена із непрозорого матеріалу, далі, її поверхні, яку обернуто до
активного середовища 2, надано конічної ввігнутої форми з кутом
нахилу , причому ї оброблено до дзеркального стану та покрито шаром
відбивного матеріалу. Кут нахилу цієї поверхні  обирається із умови
додання променю, що був вирізний розміром d, додаткових променів
для доведення кута його розбіжності θd до рівня кута θD. Для
збереження початкового рівня енергії в промені та її частина, що
“відрізається” від центру та підсилюється на додаткових проходах через
активне середовище, додається до променя. Кут  обирається із
рівняння: 

b

D d

F
dд

для параметричного керування розміром пучка випромінювання dд
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

Елементна база ідеалізованої ЛТУ (розробки КПІ)
2. Пристрій для керування діаметром пучка
випромінювання (рис. 1.27).

де: d0 – діаметр зони опромінення, F – фокусна відстань оптичної
системи, n – показник переломлення активного середовища.

На рис. 1.28 показані експериментальні результати використання
пристрою на ЛТУ “Квант-10”

Е,Дж

d,мм

мрад, м и н

1 0

2 0

3 0

3

4

5

2

6

1 0

1 4
Е

3   4   5 6 7 8 9

Рис.1.28. Результати досліджень роботи діафрагми із дзеркальною поверхнею
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

3. Діодний оптичний елемент (рис.1.29)
Визначеному в результаті виконання процедури проектування технологічної

операції етапу визначення режимів обробки, які включають в себе енергетичні
та просторові параметри пучка випромінювання, передує етапу їх реалізації на
технологічному обладнанні з гарантією підтримки (або зміни за визначеним
алгоритмом) протягом тривалості операції та при обробці наступної заготівки. 
Крім відомих дій, направлених на підтримання незмінних умов збудження
активного середовища та його температурного режиму, є необхідність
стабілізувати умови формування стоячої хвилі в резонаторі випромінювача, які
можуть бути з достатньою вірогідністю змінені внаслідок “проникнення” в нього
пучка випромінювання, відбитого від поверхні заготівки і впливаючого на
модовий склад пучка. Цьому може перешкодити оптичний елемент з
одностороннім пропусканням світла, наприклад, фокальний телескоп Кеплера
2-3 з обмеженою фокальною областю діафрагмою 1. Промені, відбиті від
поверхні заготівки, надходячи в резонатор 4 - 5, не досягнуть дзеркала 5 і не
створять непередбачену стоячу хвилю, яка може спотворити заплановану
структуру пучка випромінювання. 

d

2 3
Рис.1.29. Застосування телескопу Кеплера в якості оптичного діоду

4 5

д

відбитий промінь
1
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)

Приклад спеціалізованої ЛТУ для свердлення отворів
Заготівка: плата друкованого монтажу
Матеріал: фольгований гетинакс (склотекстоліт) товщиною до 2 мм
Отвори: діаметр d∊ 0,1 ÷ 0,8 (±0,0025) мм
Проблеми:

• матеріал основи – шарована конструкція із неорганічного
наповнювача з кліючої речовиною (епоксидна смола), тобто
матеріалів із різними теплофізичними властивостями;

• заборонено розшарування основи та вигоряння зв’язуючої речовини;
Рішення проблем:

-лазер на рубіні (Al2O3: Cr+3);
-керування ЛТУ від процесора:

•контроль та управління зарядом накопичувача із похибкою рівня
напруги U ± 2,5%;
•стабілізація роботи лампи накачування:
збудженням чергової дуги;
управлінням температурою квантрона з точністю T ± 0,250C, що
дозволяє використовувати лінзовий ефект при нагріванні активного
середовища для оперативної перебудови конфігурації резонатору (рис. 
1.30);

− управління розміром отвору впливом на температуру активного середовища
(тобто на кут розходження пучка випромінювання θ).
− усунення розтікання епоксидного наповнювача між шарами металу та
діелектриків.
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1.2. Вимоги до складу та компонування лазерної
технологічної установки (ЛТУ)
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Рис.1.30.Схема формування каустики пучка випромінювання
при зміні ступеню лінзування торців активного середовища:

а - відсутній ефект "лінзування";
б - "лінзування " до r  ;
в - "лінзування" до r  ︵r  < r  ︶

1
2 12

Приклад спеціалізованої ЛТУ для свердлення отворів

Рис.1.31.Станок для перфорації отворів
в платах друкованого монтажу [6]
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Завдання на СРС до розділу 1.2
1. Завдання на СРС 1: Скласти перелік вузлів для ЛТУ різного

призначення операцій ЛРО. Обґрунтувати вимоги до складових та
визначити можливі шляхи модернізації ЛТУ для її пристосування до
конкретних операцій

2. Завдання на СРС 2: Навести (виконати літературний огляд або
створити) схеми або конструкції складових технологічного блоку
ЛТУ. Для нових за визначенням керівника СРС та з його допомогою
скласти необхідні документи для звернення в ІІВ для оформлення
авторського права.

3. Завдання на СРС 3: Які переваги у випромінювачів різних типів? 
Проаналізуйте особливості обробки на налагоджених ЛТУ та за
адаптивною схемою організації операції. Наведіть умови їх
ефективного використання. Перерахуйте типи датчиків вимірювачів, 
які здатні вимірювати розмір обробки безпосередньо під час
обробки? Наведіть схеми їх використання

4. Завдання на СРС 4: Навести (виконати літературний огляд або
створити) схеми або конструкції складових технологічного модуля
ЛТУ. Які додаткові вузли бажано використати для підвищення
експлуатаційних можливостей ЛТУ? Для нових за визначенням
керівника СРС та з його допомогою скласти необхідні документи для
звернення в ІІВ для оформлення авторського права. 

5. Завдання на СРС 5: Визначити бажану компоновку та склад ЛТУ з
урахуванням новітніх за пошуком із доступних джерел лазерних
систем, оптичних елементів та інших засобів впливу на якість
технологічної операції. Запропонувати свої пропозиції з мотивів
підвищення експлуатаційних можливостей ЛТУ.
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Контрольні запитання та завдання до розділу 1.2

1. Який склад ЛТУ для формування розмірних
елементів (отворів, лунок, рисок,пазів, різів) в
заготівках із металів?

2. Який склад ЛТУ для формування розмірних
елементів (отворів, лунок, рисок, пазів, різів) в
заготівках із неметалів?

3. Які завдання вирішує набір технологічного
оснащення, яким супроводжується модернізація
ЛТУ для обробки виробів з металу?

4. Які завдання вирішує набір технологічного
оснащення, яким супроводжується модернізація
ЛТУ для обробки виробів з неметалів
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