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Περίληψη 
 

Η εργασία αυτή αναφέρεται στις "Φυσικές παραμέτρους 

λειτουργίας της ακτινοβολίας του LASER" καθώς και 

στην "Επιλογή τύπου LASER και Βιομηχανικές 

εφαρμογές". 

Τι είναι το LASER: 

 Η λέξη LASER δημιουργείται από τα αρχικά των 

λέξεων στα αγγλικά: “Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation”, στα ελληνικά: 

«Ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή 

ακτινοβολίας». 

 Το LASER αποτελεί μία ειδική δέσμη φωτεινής 

ακτινοβολίας, η οποία δεν υπάρχει σε φυσικές 

συνθήκες, αλλά παράγεται στο εργαστήριο με ειδικό 

τεχνολογικό εξοπλισμό. 

Η εργασία απαντά αναλυτικά στο ερώτημα με την 

παρουσίαση  

 των Γενικών στοιχείων του LASER, 

 την Αρχή λειτουργίας των LASER, 

 τις Κατηγορίες LASER, 

 τις Ιδιότητες  της ακτινοβολίας LASER και  

 τις Βιομηχανικές εφαρμογές της δέσμης LASER, 

αναλυτικότερα.  

Στην εργασία αυτή γίνεται συνοπτική αναφορά στο ευρύ 

φάσμα της χρήσης του LASER. Καταγράφονται οι 

αναρίθμητες εφαρμογές της ακτινοβολίας του LASER, σε 

διάφορους τομείς. Σε επιστημονικό επίπεδο, οι 

επιστήμονες χρησιμοποιούν τις μοναδικές ιδιότητες του 

LASER για να εκτελέσουν πειράματα που προηγουμένως 

φάνταζαν αδύνατα. Επίσης, στη Βιομηχανία και στη 

Βιοτεχνία πλήθος εργασιών πραγματοποιούνται με 

LASER.  
 

 

Ταξινομήσεις LASER 
1. Laser στερεάς κατάστασης 

2. Laser αερίων 

3. Laser υγρών 

4. Eιδικά Laser 

 

 

Ιδιότητες της ακτινοβολίας LASER 
- Μονοχρωματικότητα της ακτινοβολίας 

- Κατευθυντικότητα της δέσμης 

- Λαμπρότητα της δέσμης 

- Συμφωνία της ακτινοβολίας. 

 

 

Αρχή λειτουργίας του LASER 
 

 
 

1. Ενεργό υλικό του Laser, 2. Προσφερόμενη ενέργεια άντλησης, 

3. Υψηλής ανακλαστικότητας κάτοπτρο, 4. Διάταξη εξόδου 

δέσμης, 5. Δέσμη Laser 

 

 

 
Ενεργειακές μεταπτώσεις Laser Nd 

 

 

 

 
Σχηματική αναπαράσταση λειτουργίας Laser χρωστικών 

 

Βιομηχανικές εφαρμογές του LASER 
 

Κοπή 

 
 

 
Διάτρηση 

 
 

 
Συγκόλληση 

 
 

Σκλήρυνση επιφάνειας 

 
 
Κατεργασίες επιφανειών 

 
 

Συμπεράσματα 
 

Η εργασία στόχευε, με συνοπτικό, σχετικά, τρόπο, στην 

παρουσίαση του LASER, τη λειτουργία του και τη 

χρησιμότητα της χρήσης του στο σύγχρονο κόσμο. 

Στην εργασία καταδεικνύεται ότι σήμερα το LASER 

μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί σαν μια από τις πιο 

ενδιαφέρουσες τεχνολογικές επιτεύξεις του τελευταίου 

αιώνα. στην ηλεκτρονική, στην ιατρική, στην επιστήμη 

γενικά, στην έρευνα. 

Επίσης, είναι αρκετές και πολύ σημαντικές οι πρακτικές 

εφαρμογές της ακτινοβολίας του LASER, αναφέροντας 

ενδεικτικά την  επεξεργασία υλικών, την επιφανειακή 

κατεργασία μετάλλων, κεραμικών, πλαστικών, τη 

λιθογραφία, τις μετρήσεις εντυπωσιακής ακρίβειας 

(π.χ. μήκος, κίνηση). 

 


