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Šiuolaikiniai modernūs ir inovatyvūs lazeriniai 

įrenginiai pasižymi didelių galių spinduliuote. Vieni iš 

pagrindinių komponentų lazerinėje sistemoje yra optiniai 

elementai padengti plonais sluoksniais, kurie dažniausiai 

apriboja išeinamos lazerinės spinduliuotės galią dėl 

sąlyginai mažos indukuotos pažaidos slenksčio vertės. 

Siekiant padidinti atsparumą lazeriniai spinduliuotei, 

optiniai elementai yra modifikuojami įvairiais būdais, 

įskaitant sluoksnių medžiagų inžineriją arba elektrinio 

laukio pasiskirstymo optimizavimą formuojant 

daugiasluoksnę struktūrą [1].  

Optiniai dangai sąveikaujant su didelės energijos 

nanosekundiniais lazeriniais impulsais, medžiagoje 

susidaro įtempiai dėl terminio plėtimosi, kas gali tapti 

pažeidimo priežastimi. Taigi šiame darbe yra tiriami 

porėti nanostruktūrizuoti sluoksniai, kurie pasižymi 

mažomis vidinių įtempių vertėmis. Kita optinį atsparumą 

ribojanti priežastis yra pati medžiaga, todėl būtina ištirti 

plonų sluoksnių optinio atsparumo priklausomybes tiek 

nuo medžiagų nanostruktūros, tiek nuo draustinės juostos 

tarpo. 

Taikant šiuolaikinę medžiagų inžinerijos technologiją 

– garinimo kampu metodiką, yra suformuojamos 

skirtingo porėtumo vienasluoksnės dangos skirtingoms 

medžiagoms (niobio ir aliuminio oksidai) [2]. Šioms 

dangoms atlikta struktūrinė ir optinė analizė bei optinio 

atsparumo matavimai (1 pav.). Taip pat, taikant garinimo 

kampu technologiją buvo suformuota sudėtingesnė 

daugiasluoksnė struktūra – veidrodis, naudojant tik 

silicio oksido medžiagą, kuris pasižymi dideliu 

atspindžiu (>99%) esant 355 nm bangos ilgiui ir pasižymi 

dideliu atsparumu nanosekundinio režimo lazerio 

spinduliuotei (60 J/cm2) (2 pav.).  

Iš literatūros yra žinoma, jog porėtos dangos yra 

linkusios absorbuoti aplinkoje esančias vandens ar kitas 

kenksmingas daleles, todėl būtina izoliuoti tokius 

elementus nuo aplinkos poveikio. Siekiant išvengti 

porėtų sluoksnių degradacijos lazerinio atsparumo 

atžvilgiu, dangos yra patalpinamos į skirtingas aplinkas, 

norint išsiaiškinti tinkamą būdą porėto elemento 

stabiliam laikymui. 
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1 pav. Porėtumo priklausomybė nuo garinimo kampo 

skirtingoms medžiagoms 

 
2 pav. Lazerio indukuotos pažaidos slenksčio matavimų 

rezultatai skirtingose aplinkose 

 

Ištyrus vienasluoksnes dangas bei silicio oksido 

veidrodžius naudojant garinimo kampu technologiją,  

matome, kad dangos pasižymi labai geru lazerinės 

spinduliuotės atsparumu lyginant su standartiniais Brego 

veidrodžiais. Skirtingų aplinkų tyrimas Po bandinių 

laikymo skirtingose aplinkose, LIPS matavimai parodė, 

kad eksikatoriuje laikomos porėtos dangos optinis 

atsparumas ir spektrinės savybės nekinta. Atlikta 

struktūrinė ir optinė analizė, kuri lyginama su įprastais 

dangų nusodinimo metodais. 
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