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Зміст дисципліни

Мета вивчення дисципліни През. №1, сл.№5
Тема 1. Зміст та завдання курсу През. №1, сл.№7

1.1. Структура технологічної системи, що обробляє. Напрями розробки технологічного оснащення През. №1, сл.№75
Контрольні запитання та завдання През. №1, сл №8

Тема 2. Засоби керування параметрами випромінювання, які розташовуються
усередині резонатора випромінювача През. №1, сл.№9
2.1. Пристрої для варіювання рівня потужності випромінювання През. №1, сл.№10
2.2. Пристрої для зміни просторових характеристик пучка випромінювання През. №1, сл.№11
2.3. Пристрої для зміни часових характеристик імпульсного режиму випромінювання През. №1, сл.№14
Контрольні запитання та завдання През. №1, сл.№26
Бібліографічний опис През. №1, сл.№27

Тема 3. Засоби зовнішнього (поза резонаторного) керування параметрами пучка випромінювання
През. №2, сл.№2

3.1. Пристрої для змінення характеристик пучка лазерного випромінювання През. №2, сл.№2
3.2. Засоби управління формою перетину пучка лазерного випромінювання През. №2, сл.№6
3.3. Пристрої для змінення напряму поширення пучка випромінювання През. №2, сл.№8
3.4. Пристрої для перекриття пучка випромінювання (заслінки,затвори) През. №2, сл.№11
Контрольні запитання та завдання През. №2, сл.№15
Бібліографічний опис През. №2, сл.№16

Тема 4. Засоби контролю характеристик випромінювання та параметрів його пучка През. №3, сл.№2
4.1. Прибори для виміру інтегральних характеристик пучка лазерного випромінювання През. №3, сл.№2
4.2. Прилади для аналізу розподілу інтенсивності випромінювання в перетині пучка През. №3, сл.№6
Контрольні запитання та завдання През. №3, сл.№13
Бібліографічний опис През. №3, сл.№14

Тема 5. Оптична транспортувальна система През.№3,сл.№14
5.1. Транспортувальні системи на оптичних елементах През. №3, сл.№14
5.2. Оптоволоконна техніка для транспортування енергії випромінювання През. №3, сл.№23
Контрольні запитання та завдання През. №3,  сл.№26
Бібліографічний опис През. №3,  сл.№30

Тема 6. Оптична перетворювальна система През. №4, сл.№1
6.1. Засоби концентрації енергії випромінювання в зоні обробки През. №4, сл.№2
6.2. Оптичні сканувальні пристрої (дефлектори) През. №4, сл.№19
6.3. Сканери лазерних фізіотерапевтичних установок През. №5, сл.№1
Контрольні запитання та завдання През. №5, сл.№23
Бібліографічний опис През. №4, сл.№27
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Зміст дисципліни (подовження)
Тема 7. Оптична налагоджувально-наблюдова система През.№6, сл.№1

7.1. Систематизація методів та засобів позиціювання През. №6, сл.№3
7.2. Пристрої для позиціювання заготовки за результатами аналізу каустики пучка випромінювання През. № 6, сл.№4
7.3. Пристрої для позиціювання заготовки в ослабленому пучку випромінювання През. № 6, сл.№7
7.4. Пристрої для позиціювання заготовки в каустиці пучка ипромінювання, перетвореного ОПС, за допомогою
випромінювання від додаткового джерела През. №6, сл.№8
7.5. Пристрої для позиціювання заготовки відносно ОПС ЛТУ з візуальною оцінкою результату
методом подвійного зображення През. № 6, сл.№14
7.6. Автоматизація переходу відносного позиціювання ОПС та заготовки През. № 6, сл.№26
7.7. Пристрої для захисту поверхні оптичних елементів від продуктів лазерної ерозії През. № 6, сл.№33
Контрольні запитання та завдання През. № 6, сл.№40
Бібліографічний опис През. №6, сл.№ 43

Тема 8. Різаки для операцій лазерної обробки През.№7, сл.№1
8.1.Різаки для подачі газу одного типу. През. №7, сл.№2
8.2. Різаки для одночасного формування струменів газу різного призначення (робочого та захисного) През. №7, сл.№4
8.3. Елементи конструкцій різаків, які необхідні для центрування їх сопел През. №7, сл.№5
Контрольні запитання та завдання През. №7, сл.№6
Бібліографічний опис През. №7, сл.№7

Тема 9. Засоби підвищення та оптимізації рівня поглинання енергії випромінювання поверхнею заготовки
През. №7, сл.№8

9.1. Оптичні засоби підвищення поглинальної здатності поверхні заготовки През. №7, сл.№9
9.2. Засоби для штучного підвищення поглинальної здатності поверхні заготовки През. №7, сл.№11
9.3. Засоби оптимізації процесу поглинання енергії випромінювання поверхнею заготовки През. №7, сл.№14
Контрольні запитання та завдання През. №7, сл.№16
Бібліографічний опис През. №7, сл.№17

Тема 10. Пристосування для установки, базування та закріплення заготовки в робочій зоні През. №8, сл.№2
10.1. Настановні елементи пристосувань През. №8, сл.№3
10.2. Затискні механізми пристосувань През. №8, сл.№8 
10.3. Приводи пристосувань През. №8, сл.№10
Контрольні запитання та завдання През. №8, сл.№11
Бібліографічн7ий опис През. №8, сл.№12

Тема 11. Технологічне оснащення операцій лазерної поверхневої обробки През. №8, сл.№13
11.1. Пристосування для поверхневої термообробки През. №8, сл.№15 
11.2. Пристрої для легування поверхні при лазерному нагріванні През. №8, сл.№ 17
11.3. Аморфізація поверхні з лазерним опромінюванням През. №8, сл.№ 18
11.4. Комбінована з поверхнево пластичною деформацією поверхнева лазерна обробка През. №8, сл.№ 19
Контрольні запитання та завдання През. №8, сл.№23
Бібліографічний опис През. №8, сл.№25
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Зміст дисципліни (подовження)

Тема 12. Технологічне оснащення операцій лазерного зварювання През. №9, сл.№2
12.1. Пристосування для позиціювання заготовок в зоні обробки През. №9, сл.№3
12.2. Пристрої для формування зварювального шва През. №9, сл.№5
Контрольні запитання та завдання През. №9, сл.№8
Бібліографічний опис През. №9, сл.№9

Тема 13. Технологічне оснащення операцій лазерного гравірування През. №9, сл.№10
13.1. Нанесення змісту знаку (малюнка) методом його копіювання з маски (трафарету) През. №9, сл.№12
13.2. Пристрої для гравірування малюнка шляхом обходу пучком випромінювання його змісту та контуру През. №9, сл.№19
13.3. Пристрої для гравірування малюнка за комбінованою схемою През. №9, сл.№24
Контрольні запитання та завдання През. №9, сл.№27
Бібліографічний опис През. №9, сл.№30

Тема 14. Технологічне оснащення операцій контурного вирізання лазерним променем През. №10, сл.2
14.1. Пристрої для забезпечення належних результатів (кількісних та якісних) операції лазерного контурного різання През. №10, сл.№3
14.2. Пристрої для формування контуру виробу, що вирізається През. №10, сл.№9
14.3. Технологічне оснащення систем з адаптивною організацією операції контурного різання През. №10, сл.№12
Контрольні запитання та завдання През. №10, сл.№14
Бібліографічний опис През. №10, сл.№18

Тема15. Технологічне оснащення операцій лазерної розмірної обробки През. №10, сл.№20
15.1. Пристосування для підвищення ефективності операції През. №10, сл.№21
15.2. Засоби підвищення якості результатів технологічної операції През. №10, сл.№23
Контрольні запитання та завдання През. №10, сл.№26
Бібліографічний опис През. №10, сл.№28

Тема 16. Засоби автоматизації та адаптивної організації операції лазерної обробки През. №10, сл.№30
16.1. Засоби контролю за станом елементів ЛТУ та керування її вихідними параметрами През. №10, сл.№31
16.2. ЛТУ із засобами безпосереднього контролю результатів операції та керування їх рівнем През. №10, сл.№32
16.3. Адаптивні форми організації технологічної операції През. №10, сл.№33
Контрольні запитання та завдання През. №10, сл.№37
Бібліографічний опис През. №10, сл.№40
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Мета вивчення дисципліни

Метою вивчення цієї дисципліни є:

• надбання навиків розробки та конструювання елементів лазерної
техніки та оснащення, які розширюють можливості лазерного
технологічного обладнання;

• вдосконалення технологічної операції внаслідок підвищення якості та
продуктивності обробки шляхом автоматизації контролю и управління
результатами обробки. 

В об’ємі дисципліни не вивчаються питання створення випромінювачів, 
джерел їх живлення, які розглядаються в окремих курсах:

o «Фізика лазерів»; 
o «Лазерне технологічне обладнання»;
o «Оптичні системи ЛТУ».



Лекція 1

Тема1. Структура технологічної системи, що
обробляє.  Напрями розробки елементів
технологічного оснащення

1.1. Структура технологічної системи, що обробляє. Напрями розробки
технологічного оснащення През. №1, сл.№5

Контрольні запитання та завдання През. №1, сл №6
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Тема 1. Зміст та завдання курсу

Блок
охолодження

Випромінювач Оптична
перетворююча

Заготовка

Стіл

Система

керування

Блок живлення Контроль 
параметрів

Модернізация
оптичної системи

 оптичних елементів

Різаки
Засоби

позиціювання
заготовки

Засоби оптимізації
процесу

поглинання

Спеціальні (операційні) пристосування
Для операцій

поверхневої обробки
Для операцій Для операцій

гравірування
Для операцій 

Автоматизація та адаптивна
організація технологічних операцій
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Оптична система ЛТК
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зварювання розмірної обробки
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Для операцій
контурного вирізання
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Рис.1.1. Склад ТОС та напрями модернізації її складових 

1.1. Структура ТОС і напрями розробки елементів

технологічного оснащення
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Контрольні запитання та завдання

1. Які творчі дії технолога з лазерної обробки потребують знань з дисципліни, що вивчаємо?
2. Скласти блок-схему лазерного технологічного комплексу (ЛТК) та визначити основні напрямки

вдосконалення його складових.
3. Чим не задовольняють користувача лазерної техніки випромінювачі, які призначені для застосування в

технології лазерної обробки?
4. В яких напрямах повинна вестися робота по створенню спеціальних елементів для керування пучком

лазерного випромінювання як заготовки технологічного інструмента?
5. Як повинні відрізнятися характеристики лазерного проміня після випромінювача та в зоні обробки?
6. Які види перетворень пучка лазерного випромінювання використовують для наданню йому

властивостей оброблювального інструменту?
7. Наведіть склад оптичної системи ЛТК та призначення її кожної складової.
8. В яких операціях лазерної обробки і для чого використовують струмені технологічного газу?
9. Для чого повинні застосовуватися заходи для забезпечення ефективного механізму поглинання енергії

лазерного проміня?
10. Чому є потреба в спеціальних конструкціях установочних елементів та столів, зважаючи на

особливості інструмента та механізму руйнування матеріалу заготовки?
11. Чому відрізняється оснащення технологічних операцій, які базуються на різних процесах діяння

випромінювання на матеріал заготовки?
12. Які проблеми вирішують пристосування в операціях поверхневої обробки?
13. Які проблеми вирішують пристосування в операціях лазерного зварювання?
14. Які проблеми вирішують пристосування в операціях лазерного гравірування?
15. Які проблеми вирішують пристосування в операціях контурного вирізання?
16. Які проблеми вирішують пристосування в операціях розмірної обробки?
17. Яку ціль переслідує часткова або повна автоматизація технологічної операції?
18. Що таке адаптивна форма організації технологічної операції?
19. Чому безлюдні технології більш стабільні ніж з участю людини?
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Лекції 2_3

• Тема 2. Засоби керування параметрами
випромінювання, які розташовуються
усередині резонатора випромінювача

2.1. Пристрої для варіювання рівня потужності випромінювання
През. №1, сл.№10

2.2. Пристрої для зміни просторових характеристик пучка
випромінювання През. №1, сл.№11

2.3. Пристрої для зміни часових характеристик
імпульсного режиму випромінювання През. №1, сл.№14
Контрольні запитання та завдання През. №1, сл.№26
Бібліографічний опис През. №1, сл.№27
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Тема 2. Засоби керування параметрами
випромінювання, які розташовуються

усередині резонатора випромінювача

2.1. Пристрої для варіювання рівня потужності випромінювання

Рис.2.1. (1.2) Спосіб плавного регулювання потужності випромінювання
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Рис.2.2.(1.4). Схема підвищення середньої потужності
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2.2. Пристрої для зміни просторових характеристик
пучка випромінювання

1. Поперечний розмір пучка

а

d

Dd
2(d /D )

Р и с .2 .3 .(1 .6 )  З а с о б и  в п л и в у  н а  п о п е р ч н и й  р о зм ір  п у ч к а

в
б

4

12

D
d

Рис.2.4(1.3).Конструкція діафрагми змінного розміру 
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1. Поперечний розмір пучка (подовження)

(((( ))))
(((( ))))

2

1

nlba4
dD

N 








++++++++
−−−−====

ϕϕϕϕ

Е,Дж

d,мм

мрад мин

10

20

30

3

4

5

2

6

10

14
Е

3  4  5 6 7 8 9

Рис.2.6(1.8). Результати досліджень роботи діафрагми із дзеркальною поверхнею

a+b+ln
4(D-d)

(
F

)
________ ___<

2
0d

Рис.2.5(1.7). Схема пристрою для параметричної зміни попереку пучка

dD

0

a l b F

2.2. Пристрої для зміни просторових характеристик пучка випромінювання

[2.3]



13

2. Кутові характеристики пучка (кут розбіжності)

R=a/2

F=a/4
Рис.2.7(1.5). Конструкція 100% дзеркала із змінною кривизною

R
F 2a

2.2. Пристрої для зміни просторових характеристик пучка випромінювання

[2.4]
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2.3. Пристрої для зміни часових характеристик
імпульсного режиму випромінювання

р

ас

изл

c/2L

2L2

L

Рис. 2.8(2.1). Схема формування пучка з багатьма подовжніми модами

1 2 3

4 56  7

I II

[2.5], [2.6]
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2.3. Пристрої для зміни часових характеристик
імпульсного режиму випромінювання (подовження)

2.3.1. Модулятори добротності резонатора

1. Механічні модулятори добротності

D

Рис. 2.10(2.3). Дисковий модулятор добротності резонатора з телескопом Кеплера

n

A

1

4

2 3

n

1 2 1

Вид А

Рис. 2.9(2.2). Дисковий модулятор добротності резонатора

T=2D/ Dn

1 2
n

3 4

[2.7]

[2.8]
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2.3. Пристрої для зміни часових характеристик
імпульсного режиму випромінювання (подовження) 

2.3.1. Модулятори добротності резонатора

1. Механічні модулятори добротності (подовження)

Do 12 1 2

n

n

A

Вид А

3

Рис.2.11. Циліндричний модулятор добротності резонатора

4 5

D
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2.3. Пристрої для зміни часових характеристик
імпульсного режиму випромінювання (подовження)

2.3.1. Модулятори добротності резонатора
(подовження)

Приклад конструкції циліндричного модулятора добротності резонатору

O290

O9

24
2

300+0.1

345

60
+0

.1

O6H7/s6

3

4 2 1

А Вид А
повернуто
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2.3. Пристрої для зміни часових характеристик
імпульсного режиму випромінювання (подовження) 

2.3.1. Модулятори добротності резонатора
(подовження)

2. Оптичні модулятори добротності [2.9]

Оптичні модулятори добротності 
резонатора

Електрооптичний 
модулятор (ефект Поккельса)

Акустооптичний
модулятор (ефект Брегга)

Магнитооптичний 
модулятор (ефект Фарадея)

Рис.2.12. Класифікація оптичних модуляторів добротності
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2.3.1. Модулятори добротності резонатора
(подовження)

• 2. Оптичні модулятори добротності (подовження):

б

2
б

3 1 5 4

2

6 7

Sin   =   /2n 

f   =V  / 

f  =4V  /  r

0

0

б

Рис. 2.14(2.6). Схема акустооптичного затвору

1 2

3 4 5 6 78 9

H

H

Рис.2.15.(2.7) Схема магнитооптичного модулятора

ак

ак ак ак

ак ак

45 45

d

d
l l

u
u

Рис.2.13(2.5). Схема електрооптичного модулятора

1

7 3 5 6 4

20 0

2.3. Часова структура імпульсу випромінювання (подовження)
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2.3. Пристрої для зміни часових характеристик імпульсного режиму
випромінювання

(подовження)
2.3.1. Модулятори добротності резонатора

(подовження)

2. Ультразвукові механічні модулятори добротності [2.10]:

1 2 3

3 2 1 4

4

5

5

6

6

7

7

I

t
I

t

Іс
р

Is

 ім

T  s
сум

та з модуляцією добротності резонатору (б)
коливанням 100% (а) та 50% (б) дзеркал

1 3 U 45 2~
Рис. 2.16(3.1).Схема випромінювача з частотною зміною довжини резонатору

= 2 qc
L

[ ( 1 +
1 -

)-1] / ln 1+
1 -

  =V/c
o

N

U~

+ -

1 2 3 4

5

Рис. 2.17(3.2).Схема випромінювача з частотним переміщенням 100% дзеркала

Рис. 2.19(3.4). Схема випромінювача з  модуляцією добротності резонатору 
Рис.2.18. Структура імпульсу випромінювання вільної генерації (а)

[2.11]

[2.12]

[2.13]
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2.3.1. Модулятори добротності резонатора
(подовження)

3. Випромінювачі з модуляторами на коливальних дзеркалах

а, мкм

E-=1.5Епор

Е-=3Епор

Е-=1.5(3)Епор

2 4 6

4

7

1

1 2 3 4
5

6 7
Рис.2.20 (3.5).Схема випромінювача

Рис.2.21(3.6). Графік підвищення пічкової інтенсивності випромінювання

мод ВГ

Рис. 2.22(3.7).Схема випромінювача з 100% дзеркалом, що періодично коливається

21 3
4

5 U~

з  100% дзеркалом, що періодично коливається

випромінювачів з різними методами модуляції добротності їх резонаторів

2             1                   3                                               7           5        4

6

Рис.2.23. Схема випромінювача з коливальним 100% дзеркалом

[2.14]

[2.16]

[2.15]
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2.3.1. Модулятори добротності резонатора
(подовження)

3. Випромінювачі з модуляторами на коливальних дзеркалах

Рис. 23К. Проект модернізації випромінювача ИЛТІМ
шляхом використання коливального 100% дзеркала

Г

Б

Б
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2.3.1. Модулятори добротності резонатора
(подовження)

3. Випромінювач з резонатором конфігурація якого періодично змінюється

R2" R2'
R1

d

h '
h"

b l a

R1>L=ln+a+b
|R2"|<R1-L - нест ійка

   >R2">R1-L- стійкаh

Рис .2.24(3.8). Схема  випромінювача  з резонаторм  змінної конфігурації

Рис .2.25(3.9). Схема  роботи  нест ійкого  резонатора

R1

R2"

r*
L=a+b+ln

1 2 3

1 2 3

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

1/22d 1 2

[2.17]
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2.3.1. Модулятори добротності резонатора
(подовження)

Р и с .2 .2 7 (3 .1 0 ) . К он ст р укц ія  д зер кал а  зм ін но ї кр иви зни

Р и с . 2 .2 6 (3 .1 1 ) . Р е зу л ьт ат и  е ксп е р им е нт ал ьн и х  д о сл ідж ен ь  вип ром іню ва ча  з  р е зо нат ором  зм ін н о ї ко нф ігур а ц ії

1

23
4
5 6 7

Е , Д ж

h ',м км мм

 %

U н= 1 8 0 0В

U н= 1 7 0 0В

Е = 9Д ж

Е = 9Д ж

Е = 1 2Д ж

h '= 3 0 ¬Є ¬

3

9

1 5

-4 0 0 4 0
1

2

3

4

1 2

Р и с .2 .2 8 . З а га л ь ни й  в и гл яд  д зе р ка ла  зм ін но ї кр и ви зни

3. Випромінювач з резонатором конфігурація якого періодично змінюється

(подовження)
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2.3.1. Модулятори добротності резонатора
(подовження)

4. Пасивні модулятори (затвори)

125 3 4

Рис. 2.29(3.12). Схема випромінювача з пасивним затвором

Рис. 2.30(3.13). Експлуатаційні характеристики випромінювача з пасивним затвором

Т, мс

 , нс

Р  ,Вт То,%

То,%

ТЕМ

ТЕМ

0.1

0.3

mn

00

200

400

10

20

70 80 90
То,%

ср
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Контрольні запитання та завдання

1. Методи модового діафрагмування пучка випромінювання.
2. Механізм формування багато модових пучків випромінювання в оптичному резонаторі з посилюючим

середовищем.
3. Пасивні модулятори добротності резонаторів.
4. Ультразвукові механічні модулятори добротності резонаторів на ефекті Допплера.
5. Ультразвукові механічні модулятори добротності резонаторів на зміні порога генерації активного

середовища. 
6. Устрої для керування тонкою тимчасовою структурою імпульсів випромінювання (оптичні модулятори: 

ЭОМ, АОМ, МОМ).
7. Устрої для керування тонкою часовою структурою імпульсу випромінювання (механічні модулятори).
8. Засоби параметричного керування потужністю лазерного променя.
9. Дискретне та плавне регулювання розміром перетину пучка випромінювання.
10. Режими генерації лазерного променя: вільна генерація, з модуляцією добротності резонатора та

“велетенського” імпульсу. Характеристика подачі енергії у часі, області використання, переваги та
недоліки.

11. Формування “стоячої” хвилі у резонаторі. Зв’язок цього явища із якістю часової структури імпульсу
“вільної” генерації. Випромінювачі із виправленою структурою імпульсу.

12. Механічні модулятори добротності резонатора. Засоби скорочення перехідних процесів у зміні рівня
добротності.

13. Оптичні затвори. Класифікація за ефектом, що використовується.
14. Модулятори на ефекті Допплера. 
15. Модулятори, які працюють за рахунок зміни рівня порогу генерації активного середовища.
16. Засоби керування рівнем потужності лазерного променя за умови використання поглинаючих, 

інтерференційних та газових фільтрів.
17. Пристрій для зміни конфігурації резонатора, Його конструкція.
18. Наведіть конструкцію діафрагми для параметричної (без впливу на інші характеристики пучка) зміни

розміру перетину пучка випромінювання. 
19. Модулятор добротності для випромінювача з резонатором із сферичними дзеркалами.
20. Устрої для керування параметрами пучка випромінювання (енергія, потужність, кутові і розмірні

характеристики). 



27

Бібліографічний опис

2.1. А.с. 298063 СРСР, МКІ3 В 23 К 26/00. Устройство для получения прямоугольных
импульсов [Текст] / Г. М. Давиденко, А. К. Тарах, В. Н. Фокин (СССР). – №
1358817 ; заявл. 01.09.69; опубл. 11.03.73, Бюл. № 10 - 3 с. : ил

2.2. Кухлин Х. Справочник по физике. М: Мир,1982. - 520с.

2.3. А.с. 965921 СРСР, МКІ3Н 01 S 3/08. Лазер [Текст] / В.  П. Котляров, В. В. 
Романенко, В. С. Коваленко (СРСР). –№ 3268240/18–25 ; заявл. 31.03.1981 ; (без
публ.).

2.4. Беломестов П.И. Перестраиваемый резонатор с зеркалом переменной
кривизны // Квантовая электроника – 1973,  №4(16). –С.110-113

2.5. Фаннибо А.К. Исследование влияния пространственно временной структуры
лазерных импульсов свободной генерации на процессы их взаимодействия с
веществом: Автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. физ.-мат. наук. – М: 
МИФИ, 1972. – 16с.

2.6. Лившиц Б.Л. Лазер бегущей среды // УФН – 1969, т. 98, №2. -С. 393-370 

2.7. Углов А.А., Орехов М.В., Кокора А.И Увеличение эффективности размерной
обработки излучением ОКГ // ФХОМ – 1976, №4

2.8. Басов Н.Б., Зуев Р.Е., П.Г.Крюков. Увеличение мощности импульсного
оптического квантового генератора на рубине модуляцией добротности

резонатора // ЖЭТФ – 1962, т. 43, в 1(7). -С. 353-355

2.9. Ребрин Ю.К. Управление оптическим лучом а пространстве. М: Советское радио, 
1977. – 336с.

2.10. Соколов Б.М., Вакс Е.Д., Соколова Н.М. Ультразвуковая синхронизация излучения
рубинового лазера // ЕФ і ЕХМО - 1971, № 10. -С. 8-12

2.11. А.с. 348146 СРСР, МКІ3 H01S 12/18, від 15.06.1973р.



28

Бібліографічний опис до теми 2

2.12. Белова Г.Н. Лазер на неодимовом стекле с управляемой ультразвуком
интенсивностью излучения // Квантовая электроника - 1979, т. 6, №8. - С. 

1740-1745

2.13. Патент 3.619.032 США, G02F 350/161, оп. 09.11.1971р.

2.14. Белова Г.Н. Акустическая модуляция импульсного излучения твердотельного
лазера з помощью качающегося зеркала // Квантовая электроника - 1984, т. 11, 
№1. -С. 192-194

2.15. Заявка Японії №50-1382, H01S 2/08, оп. 17.01.1975р.

2.16. А.с. 1610707 CРCР, МКІ3 В23К 26/00. Лазерный излучатель для технологических
установок [Текст] / В. П. Котляров, И. И. Штома (СРСР). –№ 4683135/31–27 ; 
заявл. 24.04.89 ; (без публ.)

2.17. Котляров В.П., Коваленко В.С., Анякин Н.И. ОКГ для лазерных технологических
установок // Сб. Электрохим. и электрофиз. методы обр-ки материалов, Тула: 
ТПИ – 1985. -С. 31-35


