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 األولى : مقدمة عامة ، الليزر ، الميزر ، خصائص اشعة الليزر المحاضرة

 مقدمة عامة  

ان علم الليزر علم حديث اليتجاوز عمره ربع قرن اال بقليل وهي مدة ليست بالكثيرة مقارنة 

قبل  بفترة تطور سائر العلوم األخرى ، لقد تطور تطوراً كبيراً بجهود العلماء والمهندسين .  

االالف السنين كانت تنمو في مناطق شمال افريقيا عشبة طبية تستخدم كدواء لكل داء وكان 

الليزر الرو اسم  عليها  اطلقوا  لجمعها  المتوسط  األبيض  البحر  عبر  حمالت  ينظمون  مان 

ان اكتشاف الليزر أدى الى تطور الكثير من واختفت بمرور الزمن ولم يعرف عنها شيء .

التقنيات فقد طرق االنسان باشعة الليزر العديد من المجاالت الحيوية من أهمها المتعلقة بعالج 

داء العمليات الجراحية بغرض سرعة اإلنجاز والتعجيل بالشفاء ولتجنب  االمراض وتطوير أ 

االنزالق  حتى  االبصار  ضعف  بعالج  مروراً  وذلك  التقليدية  للطرق  الجانبية  االثار 

الغضروفي واستخدم في العديد من األغراض الصناعية خاصة تلك التي تتطلب دقة متناهية  

واللحام وغيرها وكذلك يستخدم في األقراص    ومهارة عالية في أدائها مثل عمليات القص 

المدمجة وصناعة االلكترونيات وقياس المسافات بدقة وفي االتصاالت والزراعة والطباعة 

 الضوئية ...الخ.  

LASER الليزر 

 

أن تطلق نوعاً خاصاً من   بأن اإللكترونات تستطيع   م  ١٩١٦كان أينشتاين أول من تنبأ عام 

عندما تمكن العالم األمريكي مايمان من توليد    ١٩٦٠الضوء ولكن ذلك لم يحدث إال في عام  

عليها ضوء من  ويسقط  الفضة طرفيها  تغطى  ياقوتة حمراء  من  نفاذ  قوي  شعاع ضوئي 

ذراتها  هيج  الياقوتة  على  المصباح  سقط ضوء  فعندما  بها  يحيط  زجاجي  أنبوبي  مصباح 

كالمرآة فتردد ذهاباً    هبعث منها وميض انتشر إلى طرفيها ليصطدم بالفضة التي عكستوان

 اسم الليزر.  هوتركيزه وانطلق شعاع المع من الضوء األحمر اطلق علي ه وإياباً فزادت قوت
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فائدته من  حد  الذي  األمر  فقط  أحمر  بعث ضوءاً  األول  مايمان  بطء    ا وليزر  أسباب  فأحد 

ضوءاً  الت  ااستخداماته ترسل  متنوعة  ليزر  أشعة  تطوير  إلى  الحاجة  أسباب  كان  طبيقية 

بموجات وطاقات مختلفة واليوم هناك عدد كبير من أنواع أشعة الليزر التي تستخدم مواد  

مختلفة لتوليد أشعة ضوئية ألغراض متخصصة وأشعة الليزر قد تكون في الطيف المرئي 

 ،   البنفسجية فوق األشعة نطقةم أو في منطقة األشعة تحت الحمراء أو في

 من :  األولى  الحروف ھي  باإلنكليزية  LASERليزر  وكلمة

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

أشعاع   وهو   ) لإلشعاع  المحفز  االنبعاث  باستخدام  الضوء  )تضخيم  تعني  والتي 

في التردد ومتطابقة الطور ألموجي حيث تتداخل   كهرومغناطيسي تكون فوتوناتها متساوية

مانيا زتداخال بناًء بين موجاتها لتتحول إلى نبضة ضوئية ذات طاقة عالية وشديدة التماسك  

باستخدام تقنيات أخرى غير    هومكانيا ذات زاوية انفراج صغيرة جدا وهو مالم يمكن تحقيق

ا الشمس تحفيز اإلشعاع.والضوء هو نوع من اإلشعاع والضوء  الذي نراه كأشعة  ألبيض 

فاألخضر،  فاألصفر،  البرتقالي،  إلى  األحمر  من  تتدرج  التي  الطيف  ألوان  من  مكون 

فاألزرق، فالنيلي، ثم البنفسجي . وقد تمكن نيوتن من الحصول على هذه األلوان عندما مرر 

ت التي  األلوان  هذه  إلى  تفرق  وقد  الضوء  فخرج  منشور زجاجي  في  عرف شعاعاً ضوئياً 

ذات   موجات ضوئية  من  يتكون  الضوء  بأن  الطيف  هذا  حدوث  ويفسر  المرئي.  بالطيف 

ترددات مختلفة وهذه الموجات تسير بالسرعة نفسها في الهواء ولكن سرعتها تختلف عن  

 .بعضها عندما تمر في وسط أكثر كثافة من الهواء فتنكسر وتخرج في مجموعات لتردداتها

 Maser   الميزر 

انظار العلماء بعد الحرب العالمية الثانية إلى عمل المزيد من األبحاث والدراسات اتجهت  

  الهمية   بالمايكرويف  المعروفه  الدقيقة  الموجات  وخاصة  الكهرومغناطيسية  على الموجات

واالتصاالت   الرادار  في  عام  ،استخدامها  تاونس  العالم  تمكن  تضخيم   ١٩54حيث    من 

 ،نبعاث المحفز وقد اختار الترددات المستخدمة في الرادار  الموجات الدقيقة باستخدام اال
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 وهو اختصار للجملة : Maserواطلق على الموجات او االشعاع الناتج اسم الميزر 

Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

باستخدام االنبعاث المحفز لإلشعاع( وقد كان الهدف  والتي تعني ) تضخيم الموجات الدقيقة

كمكبر قليل الضوضاء وكمولد لالشاره   هالستخداماألساسي من بناء جهاز الميزر هو  

 .عالي الدقة

الليزر والضوء العادي الفرق بين  

 اشعة الليزر والضوء العادي كالهما اشعه كهرومغناطيسيه ولكنهما يختلفان في :

على مدى عريض   هموزع همختلف هموجيباطوال   ةالضوئيه العادي يشع الطاق الضوء   -١

يمكن الحصول على ضوء احادي الطول الموجي بينما شعاع الليزر هو   الطيف وال  من

 .الموجي ومتجانس احادي الطول

   .ان قوة شدة شعاع الليزر تبلغ مليون مره من قوة شعاع الشمس  -٢

مركزه اما شعاع الليزر  ةضيق ةلضوء العادي في حزمتجميع ا ةيصعب بصورة عام  -٣

بحزم مركزه يمكن ان تصل كثاقة القدره فيها الى حدود مليون واط للسنتمتر    فينبعث

 المربع. 

 ،  الحمراء وتحت البنفسجية فوق الى المرئية المنطقة من كثيرة مناطق يغطي  الليزر ان -4

 .  تقريبا قزح قوس الوان كل  تشمل متعددة  بالوان منها والمرئية
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 الليزر أشعة خصائص

  ، االنعكاس   : الضوء  لقوانين  تخضع  فانها  اشعة ضوئية مركزة  الليزر هي  اشعة  ان  بما 

وهي تكون اما على شكل    االنكسار ، واالنحراف بالمرايا والعدسات والمناشير الزجاجية.

الليزر   continuous wavesاو موجات مستمرة    pulsesنبضات   وان خصائص اشعة 

جعلتها جهاز مثالي لكثير من التطبيقات الفيزيائية والتقنية حيث يتميز الليزر بدرجة عالية  

 من الصفات التالية : 

 

 الموجي  الطول  احادية .١

 االتجاھية  .٢

 السطوع .٣

 القصر  شديد نبضي .٤

 االشعة   شدة .٥

 التشاكه . ٦

اللون   أحادية -١  

 موجة طول   او واحد تردد  لھا يكون عندما اللون احادية بصفة  الضوء من حزمة  تتميز

 :التالية بالعالقة  يعطى  واحد

ʋ = ΔE/h 

 الترددʋ و  المستويين   بين الطاقة  فرق  ΔE   حيث 

  

h بالنك ثابت              
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الصادر   ويمتلك المصدر الضوئي درجة عالية من صفة احادية اللون عندما يحقق الطيف

منه نطاقا ضيق جدا من الترددات حول التردد المعطى بالمعادلة اعاله .ان الحزمة الصادره 

من الليزر توفر ذلك أي ان لها نطاقا صغيرآ جدا من التردد يحدده اتساع الخط الطيفي الناتج  

 . عن االنبعاث

 :ويتم أحراز هذه الصفة نتيجة شرطين يتم تحقيقهما في عمل الليزر

 يحقق المعادلة اعاله.(  vمكانية تكبير الموجة الكهرومغناطيسية التي لها تردد ). ا١

التذبذب  .٢ للعمل كفجوه رنينية فهي تحدد تردد  المتقابلتين  المرأتين  فقط   استخدام مخطط 

اتساع االشعاع   وفق ترددات الرنين الخاصة بها وفي الحقيقة يكون لهذه الفجوه تأثيرعلى

التلقائي  االنبعاث  يعطية  الذي  التقليدي  االتساع  بكثير من  هذا اصغر  مايكون  فغالبا  الناتج 

ان هذا يؤدي ايضا الى كون الطاقة المرافقة لالنبعاث .للذره في مصادر الضوء االعتيادي

الضوء   مصادر  في  عليه  هي  مما  اعلى  الشده  تكون  وعليها  ضيق  نطاق  ضمن  مركزه 

ادي. فضوء الليزر يعطي اشعة بلون صافي واحد بخالف الضوء العادي الذي يتكون  االعتي

من عدة الوان حيث يتحلل الضوء االبيض الصادر من الشمس او من مصباح ضوئي الى 

العديد من االطوال الموجية كما هو واضح عند تحليل الضوء باستخدام الموشور .وتمتاز 

حوالي واحد من المليون فقط من عرض شعاع الضوء  اشعة الليزر بأن عرض شعاعها يبلغ  

العادي وسبب ذلك هو ان ذبذبة واحده فقط من الشعاع الساقط يجري تكبيرها في جهاز توليد  

الليزر وهذه الخاصية من خواص اشعة الليزر مهمة جدا في االستخدامات التي تتطلب توفر 

أنواع من الليزر تنتج جميع األلوان الطيفية المرئية منها وغير    اشعاع رفيع. ويوجد حالياً 

 المرئية مثل األشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية.

 االتجاھية    -٢

  مستقيمة  خطوط في  يكون  انتشاره ان  أي االتجاهية  صفة من درجةعالية  الليزر اشعة تمتلك

 ،   ادناه  بالشكل  موضح  كما  بعيده  مسافات  والى  واحد  وباتجاه  التوازي  إلى  تكون  ما  أقرب

 لكل   سنتميترات  بضعة  اليتجاوز  اانه  بحيث  بمقدار  الصغر  من  يكون  االنفراج  من   قليل  وبشئ

  في   الفعال  الوسط  وضع   حقيقة  تضمنها  الليزر  لعمل   حتمية  نتيجة  الصفة  هذه  ان .  كيلومتر

 .متقابلتين متوازيتين مستويتين  مرأتين  من يتألف والذي  الرنيني التجويف
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 مصادر  بينما  مباشرة  استقبلتها  ما  إذا   بالعين  ضار  شديد   بريق  األشعة  انفراج  عدم   ويصاحب 

  شدتها   تفقد  ال  الليزر  حزمة  أن   يعنى  وهذا.  االتجاهات  جميع  في  ضوءها  تشع  األخرى  الضوء

 . عالية  بدقة المسافات قياس في تستخدم هذه  االستقامة وخاصية.شديد  ببطء إال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


