
 3 

ПЕРЕДМОВА 

Мікролазери та мікрочипові лазери, що є об’єктом до-
слідження у цій роботі, належать до галузі лазерної техніки, яка 
швидко розвивається протягом останніх двох десятиліть. Завдяки 
своїм особливостям та перевагам і, передусім, малим габаритам 
та потенційній істотно нижчій собівартості, вони відкривають 
нові можливості для практичного застосування лазерного випро-
мінювання, створюючи, по суті, нові лазерні технології у різнома-
нітних галузях науки і техніки. Водночас прогрес у цій галузі 
вимагає вирішення низки проблем, пов’язаних з конструюванням 
та технологією виготовлення лазерів для конкретних застосувань. 
Це, своєю чергою, потребує докладного аналізу процесів, що від-
буваються під час генерації лазерного випромінювання, та опти-
мізації характеристик конкретних лазерних приладів. Цільовою 
функцією такої оптимізації може виступати одна чи кілька 
характеристик, а найчастіше – енергія або потужність випромі-
нювання, тривалість лазерного імпульсу (за імпульсного режиму 
генерації) тощо. Розв’язання цієї задачі дає змогу визначити 
можливі шляхи удосконалення лазерів, а також оцінити той 
технологічно-конструктивний ресурс, за рахунок якого цього 
удосконалення можна досягнути.  

Сьогодні методи оптимізації для застосувань у техніці є 
добре розробленими, проте, через їх загальний характер, у кож-
ному окремому випадку виникає потреба адаптації цих методів 
для розв’язання конкретної оптимізаційної задачі. Важливим і 
достатньо трудомістким етапом її розв’язання є дослідження 
математичної моделі роботи приладу, яка описує процеси, що в 
ньому відбуваються, і містить інформацію щодо взаємозв’язків 
між властивостями активного середовища лазера, параметрами 
його конструкції та функціональними характеристиками. Аналіз 
цих зв’язків дає змогу у багатьох випадках визначити взаємовід-
повідність між його оптимальними параметрами і зменшити, 
отже кількість факторів оптимізації. Через це у цій роботі розв’я-
занню власне задач оптимізації передує опис та аналіз відпо-
відної математичної моделі лазера і подані результати моделю-
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вання процесів, лазерної генерації та зв’язаних процесів – тепло-
виділення та теплоперенесення, а також пасивної модуляції у 
відповідних типах лазерів імпульсної дії. 

Оскільки наведені матеріали можна використовувати в 
навчальному процесі, зокрема, під час курсового або дипломного 
проектування, автори також вважали за необхідне за можливості 
доповнювати текст допоміжною інформацією, не скеровуючи 
зайвий раз читача до довідкової літератури чи Інтернету. 

Значний внесок у розв’язання висвітлених у монографії 
задач зробили наші колеги – д-р фіз.-мат. наук, проф. І.І. Іжнін та 
канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співр. Д.Ю. Сугак, за що ви-
словлюємо їм щиру подяку. Автори також вдячні канд. фіз.-мат. 
наук Н.В. Мартинюк за допомогу у підготовці монографії до 
друку. 

 
 


