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Úvod
Využití laserového záĜení v aplikacích nastalo témČĜ ihned po uvedení
prvního laseru do provozu. Teodor Maiman sestrojil rubínový laser v roce
1960 a již v roce 1961 bylo záĜení tohoto laseru použito k léþení oþních a
kožních onemocnČní. Za dobu více než tĜiceti let od svého vzniku se laser
uplatnil v celé ĜadČ oborĤ. Jako pĜístroj se dnes využívá v medicínČ, pĜi
technologických operacích ve výrobČ, v astronomii, geodézii, metrologii,
chemii, biologii, spektroskopii, v energetice, ve výpoþetní technice, v technice spojĤ, holografii, v automatizaci a dálkovém Ĝízení, ve vojenské technice, v zábavním prĤmyslu, restaurátorství a v dalších aplikacích. Uvećme si
nČkteré hlavní vlastnosti laserového záĜení, které zpĤsobují jeho tak všestranné využití.
PĜedevším je to energie a výkon pĜenesené v úzkém vyzaĜovacím svazku, dále monochromatiþnost, koherence a kolimovanost, vlastnosti, které
umožĖují oproti pĤvodním zdrojĤm svČtla lepší pĜesnost zásahu a vČtší
úþinek daný mnohonásobným výkonem laserového svČtla. Podívejme se
nejprve na použití laserĤ v medicinČ, protože tam byly lasery použity nejdĜíve.

Lasery v medicínČ
Rubínový laser byl vyzkoušen okamžitČ po jeho uvedení do provozu, a
to v oftalmologii (pĜi operaci oþní sítnice) a také v kožním lékaĜství (odstranČní pigmentových skvrn). LékaĜe pĜitahovala možnost koncentrace energie
optického záĜení na malé ploše a možnost Ĝezání a odpaĜování tkání. Pro
tyto vlastnosti laser získal významné postavení v laserové chirurgii. Výhodou této techniky je možnost bezdotykového ostĜe ohraniþeného Ĝezu tkání a
odstranČní i velmi malých struktur bez poškození okolí a pĜípadného zanesení infekce do rány. Aplikace v chirurgii tedy využívají konverze laserového záĜení na teplo uvnitĜ tkánČ, jehož výsledkem je Ĝezání a koagulace.
Vlastnosti laserového záĜení jako monochromatiþnost a koherence jsou
užity primárnČ na poli lékaĜské diagnostiky. S rozvojem laserové fyziky a
s objevem dalších typĤ laserových pĜístrojĤ, laser pronikal a dále proniká
postupnČ do mnoha odvČtví jako jsou: oftalmologie, dermatologie, obecná,
plastická a kardiovaskulární chirurgie, neurochirurgie, otorhinolaryngolo57
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gie, urologie, gynekologie, stomatologie, onkologie, gastroenterologie, ortopedie a další.
Jako pĜíklad si uvećme podrobnČji použití laserĤ v oftalmologii. Laserového svČtla se užívá v oþním lékaĜství pro velmi složité operace, jakými
jsou napĜ. pĜichycení odchlípené oþní sítnice, odstranČní zeleného zákalu,
léþení diabetické retinopatie (choroby sítnice zpĤsobené cukrovkou), otevĜení zadního pouzdra þoþky atd. Všechny tyto operace lze pomocí laseru
provádČt s využitím optických vlastností oþních struktur bez dĜíve nutného
chirurgického zásahu do oþních tkání. Operace jsou rychlé, ménČ bolestivé a
vČtšinu lze provádČt i ambulantnČ. K oþním operacím se dnes používá celá
Ĝada laserĤ. PrvnČ použitý laser rubínový byl pĜi operacích sítnice nahrazen
kvazikontinuálním laserem argonovým, pro operace tzv. sekundární katarakty – odstranČní zadního pouzdra þoþky se používá zpravidla vysokovýkonového Nd:YAG pulsního laseru, obr. 18, a pro úpravu oþních vad (krátkozrakosti a dalekozrakosti) se uplatnil laser excimerový.

Obr. 18: Fotografie vysokovýkonového impulsního Nd:YAG laseru OFTALAS vyvinutého na
ýVUT FJFI a používaného v oþní mikrochirurgii
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Díky rozvoji vláknové optiky a možnosti pĜenášení laserového záĜení
optickými vlákny (využití laserových diod ve spojovací technice jako souþást optoelektroniky) našly lasery uplatnČní napĜ. i v tzv. angioplastice, kde
se pomocí záĜení provádí zprĤchodĖování uzavĜených cév. Jsou rozpracovány další metody léþení napĜ. srdeþních chorob a nemocí zažívacího ústrojí; laser dnes také v nČkterých pĜípadech nahrazuje klasickou zubní vrtaþku
– používá se na bezbolestné odstraĖování zubních tkání. Další velkou
oblastí je použití fotochemoterapeutických metod založených na možnosti
niþení pouze urþitých (v tomto pĜípadČ rakovinových) bunČk optickým
záĜením – metoda léþení se nazývá fotodynamická terapie.
Velmi rozsáhlou oblastí se dnes stává využití tzv. mČkkých laserĤ, tj.
laserĤ s malým výkonem, obr. 19. Používají se k biostimulaþním úþinkĤm
ve stomatologii, traumatologii a v dalších oborech.

Obr. 19: Fotografie diodového terapeutického laseru firmy Lasotronic

KromČ terapeutických metod nacházejí lasery uplatnČní i v diagnostice, kde je laserového záĜení (opČt malého výkonu) využíváno k vyšetĜení
oka, nebo tkání vnitĜních orgánĤ (vþasná diagnostika rakovinných nádorĤ).
Lasery v prĤmyslu
Do tohoto odvČtví patĜí dnes mnoho nových oborĤ zahrnujících laserové svaĜování, vrtání, Ĝezání (dekorace skla, rýhování, trimování), žíhání,
naprašování a další. Základní pĜedností laserových technologických operací
je možnost opracování bez mechanického kontaktu s výrobkem (opracování na dálku, v ochranné atmosféĜe), možnost opracování obtížnČ pĜístupných þástí materiálu a technologické zpracování materiálĤ, které klasickými
metodami nelze provést.
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Laserové sváĜení využívá optického záĜení k roztavení materiálu do
požadované hloubky s minimálním odpaĜením povrchu. V praxi se v této
aplikaci používají nejvíce kontinuálnČ bČžící lasery s vlnovou délkou ležící
v infraþervené oblasti spektra CO2 (vlnová délka Ȝ = 10,6 µm) a Nd:YAG
laser (Ȝ = 1,06 µm). SvaĜování ve srovnání s dalšími aplikacemi vyžaduje
menší intenzitu záĜení optického svazku a vČtší délku laserového impulsu
(ĜádovČ ms). Výhodou sváĜení laserem je absence fyzického kontaktu
s elektrodou, lokalizovaný ohĜev a rychlé chladnutí, schopnost sváĜet rĤznorodé materiály s rĤznými geometrickými tvary, schopnost sváĜet souþástky
v ochranné atmosféĜe nebo zatavené uvnitĜ opticky transparentního materiálu, obr. 20. Laserovým svaĜováním se napĜ. spojují hermetická pouzdra
miniaturních relé, kardiostimulátory, kontakty v mikroelektronice, plechy
v automobilovém nebo leteckém prĤmyslu.

Obr. 20: PĜíklady laserového svaĜování; v tČžce dostupných místech (a), v inertní atmosféĜe (b)

Laserové vrtání je založeno na odstraĖování materiálu odpaĜováním.
Intenzita svazku musí být vyšší než v pĜípadČ sváĜení, a proto se pro tento
úþel používá impulsních laserĤ s délkou impulsu menší než 1 ms. První
laserové vrtání bylo provedeno již v roce 1965, kdy byl rubínový laser
použit pro vrtání otvorĤ v diamantových prĤvlacích pro tažení drátĤ.
V souþasné dobČ se pro laserové vrtání využívá pĜedevším Nd:YAG impulsního laseru. PĜedností laserového vrtání je vytváĜení velmi malých
otvorĤ o prĤmČru od 10 do 100 µm i v místech, kde je to pomocí jiných
metod obtížné nebo dokonce nemožné.
Laserové Ĝezání se využívá v pĜípadČ, kdy je nutné oddČlit materiál
s malou tepelnou vodivostí. PĜi laserovém Ĝezání je snahou odpaĜit materiál
co nejrychleji pĜi zachování co nejmenší oblasti zasažené tepelnými úþinky.
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NejpoužívanČjšími lasery v tomto oboru jsou opČt kontinuální CO2 lasery se
stĜedním výkonem do 15 kW. Ve vČtšinČ prĤmyslových aplikací využívajících laserové Ĝezání se pĜivádí koaxiálnČ s laserovým svazkem na místo
Ĝezání proud plynu. Pro Ĝezání kovĤ jsou to reaktivní plyny, jako napĜ.
kyslík. Dochází pak k exotermické reakci, která urychluje proces Ĝezání.
Tímto zpĤsobem jsou Ĝezány napĜ. titan, oceli s nízkým obsahem uhlíku a
nerezové oceli. Pro Ĝezání nekovových materiálĤ, jako jsou keramika, plasty
a dĜevo, je na místo Ĝezání pĜivádČn inertní plyn, sloužící pouze k odstraĖování roztaveného a odpaĜeného materiálu. Tímto zpĤsobem lze Ĝezat rovnČž
textilní materiály, papír a sklo. Výhodou laserového Ĝezání je velká rychlost,
Ĝezání rĤzných tvarĤ, obr. 21, možnost automatizace, bezkontaktní pĤsobení, dobrá kvalita Ĝezu a malá zóna tepelného pĤsobení.

Obr. 21: PĜíklad vyĜezávání souþástek CO2-laserem

Dekorace skla laserem je jistou modifikací laserového Ĝezání. V místČ
dopadu sfokusovaného laserového záĜení na povrch skla dojde k þásteþnému
odpaĜení skloviny a k jejímu povrchovému popraskání. Na vzniklých trhlinách dochází k rozptylu svČtla a tím se dociluje záĜivého vzhledu dekoru.
Pro dekoraci skla se využívá laserĤ, jejichž záĜení je sklem dobĜe absorbováno, napĜ. kontinuálního CO2-laseru.
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Laserové znaþkování je založeno na místním odpaĜení materiálu na
povrchu daného pĜedmČtu. Laserový svazek v tomto pĜípadČ prochází
maskou, ve které jsou vyĜíznuty znaky (písmena, þíslice). PĜi dopadu záĜení
na povrch materiálu vzniká na povrchové vrstvČ obrazec daný pĜedlohou.
Další možností je pohyb svazku laserového záĜení po povrchu znaþkovaného materiálu nebo pohyb znaþkovaného pĜedmČtu. Znaky sloužící k identifikaci pĜedmČtĤ je možno nanášet na polovodiþové, keramické a kovové
povrchy, dále na papír, sklo, plasty, feritové elementy atd. Výška znakĤ je
obvykle rovna zlomkĤm až jednotkám milimetrĤ, tloušĢka odpaĜené vrstvy
materiálu je v Ĝádu mikrometrĤ. Pro tuto aplikaci se používají výkonové
impulsní lasery s energií v impulsu až desítky joulĤ nebo kontinuální lasery
(Nd:YAG laser, excimerové lasery). PĜedností laserového znaþkování je
bezkontaktní zhotovování znakĤ a tím vylouþení pĜípadných deformací a
napČtí ve znaþkovaném materiálu.
Laserové kalení je tepelné zpracování kovĤ, využívající k jejich rychlému ohĜevu optického záĜení laserĤ. Výhodou oproti jiným zpĤsobĤm
ohĜevu je opČt možnost lokalizovaného tepelného zpracování i na místech
jinými zpĤsoby nepĜístupných a prakticky bezdeformaþní zpracování. Této
metody se používá pĜedevším v prĤmyslu pro tzv. transformaþní zpevĖování
nČkterých namáhaných automobilových a leteckých souþástí. Zdrojem
záĜení je vČtšinou opČt kontinuální CO2-laser tentokrát o výkonu nČkolika tisíc wattĤ.
Lasery v mikroelektronice
Od poþátku sedmdesátých let se zaþaly objevovat technologie jako laserové dolaćování jmenovitých hodnot odporĤ, kondenzátorĤ a elektrických
filtrĤ, odpojení poškozených obvodĤ v polovodiþových pamČtech, laserového rýhování pro dČlení podložek z keramiky, kĜemíku nebo arsenidu galia.
Všechny uvedené technologie jsou založeny na odstranČní tenké vrstvy
materiálu formou jeho vypaĜení, k þemuž dochází následkem ozáĜení
intensivním laserovým svazkem. V tČchto aplikacích se uplatĖuje obvykle
impulsní Nd:YAG laser s délkou impulsu v oblasti stovek nanosekund (tj.
10-9 s).
Dále se pro mikroelektroniku rozvíjejí metody laserového dopování
pĜímČsí do substrátu – záĜením je rozložen nad povrchem substrátu plyn
obsahující dopující pĜímČs pĜi souþasném místním roztavení podložky.
ZáĜením uvolnČný dopant pak difunduje do podložky. Laserem jsou opravovány poškozené matrice pro litografii, odstraĖovány neþistoty z povrchu
materiálu, iniciován rĤst kĜemíku na izolaþní vrstvČ SiO2 atd. Nové typy
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mikroelektronických souþástek lze vytváĜet laserovou depozicí tenkých
vrstev, kdy je materiál terþe odpaĜen laserovým svazkem, pĜiþemž páry
kondenzují na podložce a vzniklá tenká vrstva je stechiometricky shodná
s materiálem terþe. Jsou deponovány supravodivé, feroelektrické a feromagnetické vrstvy a vícevrstvové struktury [1]. Z vrstev jsou zhotovovány
napĜíklad nové druhy nedestruktivních pamČtí, supravodivé kvantové magnetometry atd.
Laser v astronomii, geodézii a geofyzice
Velmi brzy po uvedení laseru do provozu byl laser použit také v systému radaru jako vysílaþ záĜení. V tomto pĜípadČ se z charakteristik laserového záĜení využívá pĜedevším jeho malá rozbíhavost (divergence) a dále
schopnost generace velmi krátkých impulsĤ (ĜádovČ 10-12 s). Pomocí tohoto
tzv. laserového radaru, obr. 22, 23, jsou mČĜeny vzdálenosti k objektĤm,
které odrážejí laserové záĜení zpČt do smČru pĜicházejícího svazku. Pro
zvČtšení intenzity do radaru se vracejícího záĜení se na mČĜené objekty
umisĢují tzv. laserové družicové odražeþe – koutové hranoly, jejichž
charakteristickou vlastností je, že odrážejí pĜicházející záĜení do zpČtného
smČru. Podle využití laserového radaru (v astronomii, geodézii, geofyzice
nebo ekologii) se tyto odražeþe umisĢují na pozemní cíle, družice nebo na
povrch MČsíce (viz násl. kap.). Urþení vzdálenosti je založeno na mČĜení
þasového intervalu, který uplyne mezi vysláním impulsu optického záĜení a
okamžikem návratu odraženého impulsu od mČĜeného objektu.
Velikost dosahu laserového radaru plyne z energetické kalkulace pĜijatého signálu, která je popsána tzv. radarovou rovnicí. Z této rovnice vyplývá, že velikost pĜijímaného signálu se zmenšuje úmČrnČ þtvrté mocninČ
vzdálenosti. Dosah laserového radaru je do 20 km pĜi mČĜení pozemních
objektĤ, oblaþnosti, letadel apod. (tj. vČtšinou objektĤ bez laserových
odražeþĤ – viz Lidar v dalším odstavci). Vzdálenosti 10 000 km jsou dosahovány pĜi mČĜení umČlých družic ZemČ a nejvzdálenČjším objektem
mČĜeným laserovým radarem jsou laserové odražeþe umístČné na povrchu
MČsíce (asi 380 tisíc km). PĜesnost mČĜení vzdálenosti laserovým radarem
je dána délkou vysílaného impulsu, dosažitelnou pĜesností zmČĜení þasového intervalu, geometrií mČĜeného objektu, konstrukcí a umístČním odražeþĤ,
pĜesností matematického modelu šíĜení optického záĜení atmosférou. Hodnota pĜesnosti se pohybuje od nČkolika decimetrĤ dosahovaných pĜi mČĜení
vzdálenosti objektĤ bez odražeþĤ, až k nČkolika milimetrĤm pĜi mČĜení
umČlých družic ZemČ. Výsledky tČchto mČĜení poskytují pĜesné hodnoty
délek stran trojúhelníkĤ pro astronomická úhlová mČĜení, slouží dále ke
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studiu dynamiky MČsíce a umČlých družic ZemČ. Vyhodnocením dlouhodobých laserových družicových mČĜení byl urþen tvar zemského geoidu
s pĜesností na 10 cm (uplatnČní v geodézii).
V geofyzice umožnila laserová mČĜení urþit vzájemný pohyb þástí pevnin (vzájemný pohyb kontinentĤ dosahuje rychlosti 4 až 5 cm za rok).
Výsledky tČchto mČĜení jsou významné také pro seizmologii. Jako laserové
vysílaþe se v laserových radarech používají impulsní pevnolátkové lasery.
PĤvodnČ používaný rubínový laser (délka vysílaného impulsu je desítky
nanosekund, tj. ĜádovČ 10-8 s) byl nahrazen Nd:YAG laserem s délkou
impulsu o tĜi Ĝády menší (desítky pikosekund, tj. 10-11 s) a novČ pro velmi
pĜesná mČĜení – laserovým systémem titan safírovým s délkou impulsu
v oblasti femtosekund (10-15 s).
V geodézii našly uplatnČní také lasery helium-neonové. Používají se pro
vytyþování tras na Zemském povrchu i v podzemí.

Obr. 22: Schematické znázornČní mČĜení vzdáleností umČlých družic ZemČ
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Laserový radar v ekologii - LIDAR
Pozemní laserové radary, obr. 24, se používají v ekologii k mČĜení zneþištČní ovzduší nebo v meteorologii. K mČĜení se zde využívá nejen
odrazu, ale i rozptylu. Vyslaný laserový impuls je pĜi prĤchodu atmosférou
rozptylován pĜítomnými molekulami a aerosoly – vzniká MieĤv, RayleighĤv nebo RamanĤv rozptyl. ýást záĜení rozptýleného ve zpČtném smČru
je soustĜećována teleskopem a za speciálním filtrem detekována fotodetektorem. PĜijatý signál, jehož amplituda je v každém okamžiku úmČrná intenzitČ rozptýleného záĜení, je zaznamenáván jako funkce þasu, což umožní
urþit vzdálenost rozptylujícího útvaru; šíĜka použitého filtru, pĜípadnČ pĜipojený spektrometr urþuje spektrum pĜijatého signálu. Lidar slouží k monitorování rozložení a smČru pohybu dýmových vleþek, mČĜení spodní hranice
oblaþnosti a profilu mrakĤ, turbulence atmosféry, rozložení a profilu výskytu rĤzných látek v ovzduší atd.

Obr. 23:
MČĜení vzdálenosti k umČlé
družici LAGEOS
(Laser GEOdynamics Satellite)
pomocí Nd:YAG pulsního laseru
s konverzí vlnové délky
z infraþervené na zelenou.
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Obr. 24: Principiální schéma lidaru s koaxiálním vysílaþem a pĜijímaþem; L – laser, VT – vysílací
teleskop, Z1, Z2 – zrcadla Newtonova teleskopu, M – monitorovaná oblast, F – filtr, FN –
fotonásobiþ

Laser ve výpoþetní technice
Pro tuto aplikaci se využívají z dĤvodu malých rozmČrĤ pĜedevším polovodiþové nebo He-Ne nízkovýkonové lasery. Do oblasti výpoþetní techniky patĜí i laserová tiskárna, která se dnes stává souþástí vybavení výpoþetních center. Laserová tiskárna je zaĜízení používající laserového záĜení
k vytvoĜení obrazce, který má být tištČn, tj. pĜenášen z rotujícího válce na
papír. Údaje o informaci, která má být tištČna, jsou vþetnČ zamýšlené
grafické úpravy zakódovány v poþítaþi a odtud jsou pĜivádČny na modulátor
optického záĜení, který v souladu s kódováním pĜerušuje dráhu laserového
svazku dopadajícího na odraznou plošku rozmítacího kotouþe, obr. 25. Každá ploška na obvodu kotouþe rozmítá svazek po celé délce válce. Válec je
pokryt vrstvou fotocitlivého materiálu, který má tu vlastnost, že po dopadu
laserového záĜení se v ozáĜeném bodČ zmenší elektrický odpor materiálu až
o nČkolik ĜádĤ. Je-li tato vrstva nabita pĜed záznamem informace na konstantní potenciál, pak se v ní po dopadu laserového záĜení vytvoĜí dle kódování obrazec složený z bodĤ, které mají potenciál odlišný od pĤvodního. Na
pĜedlohu vytvoĜenou takto na válci je elektrostaticky nanášeno tónovací
médium, jehož pĜilnavost k válci je dána hodnotou potenciálu v jednotlivých
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bodech. Obrazec z válce je pĜenášen na papír. Výhodou tohoto typu tiskárny
je možnost dosažení kvalitního záznamu pĜi vysoké rozlišitelnosti znakĤ a
velkých rychlostech tisku (až desítky stran formátu A4 za minutu).

Obr. 25: Princip laserové tiskárny; L – laser, M – akustooptický modulátor, D – vstup dat, K –
rozmítací kotouþ, V – rotující válec; šipky ukazují smysl rotace válce, rozmítacího kotouþe a
smČr rozmítání svazku na válci

Vojenské aplikace laserĤ
Tyto aplikace zasahují do rĤzných oblastí vojenské þinnosti. K nejrozšíĜenČjším patĜí tzv. laserové dálkomČry (obdoba pozemního laserového
radaru) umožĖující pĜesným zmČĜením vzdálenosti cíle stanovit optimální
trajektorii niþící stĜely a zvýšit tak spolehlivost zásahu. Pro tyto úþely se
využívají obvykle impulsní Nd:YAG laserové systémy. Daleko jednodušší
jsou laserové oznaþovaþe, používané napĜ. už i v pistolích, které umožĖují
na vzdálenost do 20 m oznaþit objekt zásahu. Pro tyto úþely jsou vhodné
malé diodové lasery. Naopak niþení mezikontinentálních balistických raket
pĜedpokládá použití vysokovýkonového laseru (CO2 nebo chemických
laserĤ) a zrcadel umístČných v kosmickém prostoru, obr. 26. Odtud je
svazek pĜenášen vzhledem k minimálnímu útlumu signálu v prostoru mimo
zemskou atmosféru prakticky beze ztrát na další zrcadlo, které svazek zfokusuje a zamČĜí na cíl, pĜíp. raketu. Zrcadla jsou natáþena v souladu s údaji
o letící raketČ tak, aby bylo docíleno spolehlivého zásahu. Laser mĤže být
umístČn buć na pozemní stanici, nebo rovnČž na obČžné dráze.
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Obr. 26: Niþení mezikontinentálních balistických raket laserem (I – impulsní laser, OZ – odrazné
zrcadlo, FO – fokusaþní optika, LS – laserový svazek)

ZávČr
V pĜehledu je uvedena podrobnČji pouze þást aplikací, kde se laser
v souþasné dobČ používá. Z rozpracovaných technik jsou dále odvozovány
další, napĜ.u laserového dálkomČru se pĜedpokládá využití v automobilech
budoucnosti, kde zabudovaný laserový radar ve spojení s automatikou
nedovolí Ĝidiþi pĜiblížit se k jinému vozidlu na vzdálenost menší, než je
vzdálenost bezpeþná; spektrálnČ definovaná interakce laserového záĜení
s látkami se využívá v restaurátorství k odstraĖování neþistot na starých
obrazech a sochách, ale také pĜi bČžném þištČní vnČjších plášĢĤ lodí nebo
letadel; pomocí laserového záĜení zhotovené hologramy umožĖují urþit vady
materiálu, atd. Už z výše uvedeného výþtu je zĜejmé, že využití laserového
záĜení je velmi rozsáhlé. U každé aplikace je ovšem vždy nutné zvažovat
výhody použití této techniky ve srovnání s jejími nevýhodami, ke kterým
patĜí (kromČ laserových ukazovátek osazených laserovými diodami) vysoká
cena, nutnost kvalifikované obsluhy a pĜevážnČ nízký koeficient úþinnosti
laserových systémĤ (z toho vyplývající znaþná energetická nároþnost). Je
tedy nutno volit v každém jednotlivém pĜípadČ zvlášĢ a urþovat, kdy je
použití laseru podstatným pĜínosem z hlediska samotného výkonu nebo
ekonomického zhodnocení. PĜesto platí, že využití laserĤ je v nČkterých
pĜípadech dnes už nezastupitelné a výzkum v aplikacích pokraþuje dále.
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