
24.06.2020r.     TECHNIKA  KL. V A 

Witam: 

Dzisiaj ostatnia  lekcja w tym roku  szkolnym – życzę spokojnych i bezpiecznych wakacji, dbajcie o siebie. 

1. Wpisz temat do zeszytu i punkty do tematu, nie musisz przepisywać notatki, możesz przenieść plik na założony 

folder – technika  -  na komputerze, 

2. Przeczytaj moją notatkę.  

 

Pozdrawiam serdecznie 

Zdzisława Łapczyńska 

 

Temat: Urządzenia techniczne wykorzystujące laser.  

1. Laser – urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub 

podczerwieni, wykorzystujące zjawisko emisji wymuszonej. 

2. Promieniowanie laserowe jest szkodliwe dla człowieka, niszczy oczy, skórę, dlatego ważne jest żeby nie 

świecić w oczy lub punktowo na skórę. 

    Podczas pracy z laserem należy: 

 - zachować szczególną ostrożność,  

- korzystać z okularów ochronnych,  

- korzystać z urządzeń wyposażonych w laser tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.  

3. Podział  laserów ze względu na: 

a)   rodzaj ośrodka czynnego 

- lasery na ciele stałym, 

- lasery na cieczy, 

- lasery gazowe, 

- lasery półprzewodnikowe. 

b)  długość fali emitowanego przez nie światła 
- lasery w podczerwieni, 

- lasery wytwarzające światło widzialne, 

- lasery w nadfiolecie. 

c)  moc emitowanej wiązki  

- miękkie  

- średnioenergetyczne  

- wysokoenergetyczne  

nie ma lasera uniwersalnego, dlatego użytkownik musi bardzo starannie wybrać laser do swoich potrzeb, ponieważ 

każdy laser emituje światło o swoistej dla siebie długości fali i mocy. 

 

4. Przykłady zastosowania laserów:  

a) technologia materiałów (precyzyjne cięcie, wycinanie, spawanie i wiercenie trudno topliwych materiałów, 

wyważanie dynamiczne zautomatyzowane cięcie papieru, tkanin, tworzyw sztucznych itp.); 

b) technika wojskowa (pomiar odległości, sterowanie bombami i pociskami, oświetlanie, specjalne metody 

rozpoznania i fotografowania); 

c) medycyna i biologia (mikrochirurgiczne zabiegi okulistyczne, bezkrwawe zabiegi chirurgiczne, zapobieganie 

próchnicy, usuwanie naczyniaków, zabiegi kosmetyczne); 

d) sterowanie pracą maszyn roboczych, wytyczanie torów wodnych w portach, chodników w kopalniach, 

precyzyjne pozycjonowanie złożonych konstrukcji; 

e) precyzyjne pomiary długości, odległości, pułapu chmur, stopnia zanieczyszczeń atmosfery, szybkości 

przepływu itp.; 

f) zapisywanie i odtwarzanie dźwięków i obrazów; 

g) telekomunikacja optyczna (wielokanałowa łączność światłowodowa między dużymi centrami 



obliczeniowymi); 

h) technologia chemiczna (selektywna kataliza reakcji chemicznych); 

i) telekomunikacja (nadajniki laserowe przy transmisji światłowodowej; odczyt i zapis informacji na płytach 

kompaktowych); 

j) nowoczesna poligrafia (w naświetlarkach filmów poligraficznych, naświetlarkach offsetowych form 

drukowych, naświetlarkach zintegrowanych z maszyną drukarską, w jednym z typów druku cyfrowego); 

k) znakowanie produktów (Używa się ich przy liniach produkcyjnych posiadających bardzo wysokiej 

wydajności oraz gdy chcemy uzyskać trwały i estetyczny nadruk. Podstawowym założeniem stosowania 

lasera do znakowania jest jego trwałość oraz nieusuwalność znaku. Aby 'zniszczyć’, np. datę przydatności 

do produkcji na towarze spożywczym wykonaną laserem, należałoby zniszczyć także opakowanie lub usunąć 

etykietę.); 

l) jako czytnik kodów kreskowych w sklepie; 

m) do grawerowania biżuterii. 

 

Dla zainteresowanych: 

Możecie obejrzeć filmy – https://www.youtube.com/watch?v=VTGdY0_thB0 

https://www.youtube.com/watch?v=3vTaT_Tu3A4 

https://www.youtube.com/watch?v=VTGdY0_thB0
https://www.youtube.com/watch?v=3vTaT_Tu3A4

