
 م.م امحد كرمي مسي                                  اللزیر                                         فزیایء 

 فيزياء  فرع -العامة  العلوم قسم -الرابعة  المرحلة                                                         كلية التربية األساسية حديثة جامعة االنبار / 

 

 الثانية : خصائص اشعة الليزر ، التشاكه وانواعه المحاضرة

 السطوع -3

  اليصل   لدرجة  عالية  بريقھا  درجة  اصبحت  الليزر  اشعة  في  االتجاه  استقامة  لخاصية  نتيجة

  الطاقة   انه مقدار   على  ضوئي   مصدر  سطوع   يعرف.  مصدره  كان  مھما  عادي  ضوء   اليھا أي 

في من  ولوحدة  الزمن  وحدة  المنبعثة    وتكون .   مجسمه  زاوية  ولوحدة  السطح  المساحة 

 (.مجسمه قطرية  نصف زاوية ٢ م/ واط)السطوع  وحدة

 القصر شديد نبضي   -4

 زيادة  الى   يؤدي  وھذا  بنبضات  يعمل  لليزر  النبضة  مدة  تقليص  يمكن  معينه  طرق  باتباع

  نتاج  تحويل   باالمكان  اصبح   كذلك  اقصر،   بزمن  الطاقة   تركيز   بسبب  كبيره  القدره بنسبة 

  الحصول   يمكن  في االلكترونيات.  النبضات  من  رتل   الى  مستمره  يعمل بصوره  الذي   الليزر

 نبضات  على  الحصول  يمكن  الليزر  وبواسطة  (ثانية  نانو  ١)    في حدود  أمدھا  نبضة  على

  الحصول   باالمكان  اصبح  ومؤخرا (بيكوثانية١)    بحدود  اقصر أي  مره  الف  حوالي   أمدھا

 القدره  من  بكثير   اعلى   تكون  النبضة   تحملھا   التي   ان القدره.بيكوثانية   بأعشار  نبضات  على

 .مستمره بموجة يعمل  لليزر الخارجة

 الشعاع شدة   -5

 االشعاع تتناسب   شده  ان  على   ينص  الذى)  العكسى  التربيع  لقانون  تخضع   ال  الليزر  أشعة

أثناء    المساحات  لوحده  ثابتة  بشده  تحتفظ   فھى(  تتحركھا  التى   المسافة  مربع  مع  عكسى

  واستقبالھا   القمر  سطح  الى  ليزر  شعاع  إرسال  يمكن  انه  حتى  ،  طويلة  ولمسافات  انتشارھا

 االشعة  أما  .المسافة  طول  من  الرغم  على  انتشار  أو  تشتت  دون  االرض  على  مره أخرى

  وتقاس  العكسي   التربيع  لقانون   تخضع  فھى   العاديه  مصادرالضوء   من  الضوئية الصادره

  الليزر   أشعة  وتعد.    الواط  وھي  الكھربائية  القدرة  قياس  وحدات  بنفس  أشعة الليزر  شدة

  الليزر   ألشعة  ويمكن  سريعة  نبضات  شكل  في  مركزة  طاقتھا  ألن  الليزر  أقوى أنواع  النبضية

 .  طويال وقتا   يستغرق ذلك  ولكن النبضية  األشعة مثل  الطاقة كمية تنتج نفس أن المستمرة
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 ( Coherenceالتشاكه )  6-

  الكميتان  وھاتان  والطورالسعة    مع  نتعامل  فأننا   الموجية  الحركة  مع  نتعامل  عندما

  الطور   بمتقلبات  تتعلق  التشاكه  صفة  ،وان  الموجية  الحركة  بقوانين  بعضھما  مع  مرتبطتان

 من  المنبعث  الضوء  .الزمن  مع  وكذلك  الفضاء   في  الموضع   اختالف   مع  وتغيراتھما  والسعة

  األنبوبة   مثل  األخرى  الضوء  مصادر  أما  تقريبا  كليا  متشاكھ   كونھ  خاصية  يمتلك   الليزر

 فكلھا  الشمس  ،   التنكستن  سلك  توھج  إلى  المستند  االعتيادي   الضوء  مصباح   ،   المتفلورة

ولكن   متشاكھة  المصادر  ھذه  جعل   وباإلمكان   ( in coherence)   متشاكھة   غير  تعتبر 

  خاصية  إن.    العملية  التطبيقات  أكثر   في  استعمالھا  يمكن  ال  جدا  قليلة  شدة  ذلك  من  تنتج

  إلى  وأدت.  العامة  التطبيقات   في   جدا   المھمة  المصادر  من   جعلته  الليزر  يملكھا  التي التشاكه  

 عليه  نحصل  الذي  الضوء  أو   الليزر  ضوء  ولجعل  الحديثة  الفيزياء  في  كثيرة  أمور  اكتشاف

 - : شرطين  تحقيق  يجب متشاكه  األخرى المصادر من

   الحزمة  نطاق عرض بان  يعني وھذا أحادي كونه من جدا قريبا التردد يكون أن -١

Band width )  )ويقال عند تحقيق ھذا الشرط بان ھناك   ،  صغيرا   يكون  أن يجب

 . ( Tempora coherence)تشاكھا  زمنيا  

شكل جبھة الموجة يجب ان يكون ثابتا  مع الزمن واذا تحقق ھذا الشرط  يمكن اعتبار   -٢

 . ( Spatially coherent)الضوء متشاكه فضائيا  

 (   Time coherence) الزمني التشاكه

  نفھم  أن  يجب النطاق   عرض بضيق   يرتبط ولماذا  الزمني بالتشاكه نعني   ماذا نفھم لكي

 مداره  وأبدل الذرة نواة حول   يدور إلكترونا   إن  لنفرض.  الضوئي   الفوتون  يتكون كيف

 على يبعث المدارين  بين  الطاقة فرق  فان  األول  المستوى  من اقل الخر طاقة مستوى من

 :   المعادلة في وكما   E مقدارھا طاقة  ا لھ فوتون شكل

E = hv ---------   (1 ) 
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الفوتون يتم خالل زمن   انبعاث  العمر )ان  ( ان قيم   لذرة في  Life timeيسمى بزمن 

ثانية . اذن يمكن النظر الى الفوتون على انه موجة لھا طول محدد   10-8الفضاء يقرب من  

ولھا سعة تأخذ قيم من الصفر الى اعلى قيمة ثم تھبط مرة أخرى الى الصفر ، عند اكمال 

الى مستوى طاقة واطىء يكون شكل ال انتقالة  )                موجة غاوسي  االلكترون 

Gaussian( كما في الشكل )تبعث في الحاالت االعتيادية موجات ذات ترددات مختلفة ١ ،)

 singleمن الذرة عند تھيجھا وبالنتيجة يكون متكونا  من مجموعة من الخطوط األحادية )

lines  معين ، ان  ( ولكن لغرض المناقشة الواردة سابقا  اخذنا خطا واحد ينتج من انتقال

الضوء المنبعث من مصباح مملوء بالغاز ويھيج بالتفريغ الكھربائي يحتوي على اعداد 

( وكل موجة من ھذه األمواج منبعثة من الذرات  wave Trainsكبيرة من رتل األمواج )

 المكونة للغاز والتي تعاني انتقاال  من مستوى طاقة اعلى الى مستوى طاقة واطىء. 
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وكلما كان ھذا الزمن طويال  يكون التشاكه اكبر    tΔيمكن القول ان الضوء متشاكه لزمن  

يعرف ايضا  بزمن التشاكه ، ان ھذا النوع من التشاكه يسمى   Life time)وزمن العمر )

 بالتشاكه الزمني . 

الرتل الموجي ) ( يمكن ايجاده من حاصل ضرب عدد الدورات في ھذا الرتل  Lان طول 

 الموجي وطول الموجه . 

 

 …..(2) 𝝀  𝑳 = [
∆𝒕

𝟏
𝒗⁄
] 

𝑳 = 𝑪 ∆𝒕              ….(3)                           

 

  (Space Coherence ) الفضائي هالتشاك

 وكما  فضائي  هوتشاك  زمني  هلتشاك  هامتالك  حالة  في  متشاكھا  يكون  الضوئي  المصدر  إن

 من  معينة  فترة  بعد  والسعة  بالطور   التنبؤ  احتمالية  الزمني  هالتشاك  يتضمن  سابقا  ذكرنا

 فترة  بعد  التنبؤ   عملية  إعادة  أمكن  وإذا.  للمشاھدة  والنھاية   البداية  بين  تقع  وھي  الزمن

 حالة  في .   التنبؤين   بين  الزمنية  للفترات  مساوي  ه تشاك  زمن  وجود  ذلك  يحقق   الحقة   زمنية

 ،ولكن  الموجي   الرتل  طول   على  مختلفة  أزمان  وفي  مختلفة  بمشاھد  نعني  ال  الفضائي   هتشاك

 حالة   في   فضائيا   متشاكھة  الموجة  بان  ونقول .الموجة  جبھة  وعلى  بالفضاء  مختلفة   بمواقع

 زمنا  يتطلب  والثبوت  ،  الموجة  جبھة  على  مختارتين  نقطتين  أي  بين  الطور   فرق  ثبوت

  الليزر   أجھزة  أفضل  إن.   بالتصوير  أو   بالعين  المشاھدة  عملية   إجراء  يمكن  ولذلك  طويال 

 هالتشاك  عكس  على   تقريبا   محددة  غير   بصوره   فضائيه  تشاك  على  الحصول   تمكن  المصنعة

 . فقط الثانية   ألجزاء هعلي  نحصل  والذي  الزمني

 

 

 



 م.م امحد كرمي مسي                                  اللزیر                                         فزیایء 

 فيزياء  فرع -العامة  العلوم قسم -الرابعة  المرحلة                                                         كلية التربية األساسية حديثة جامعة االنبار / 

 

 : نعرف ان  يمكن ذلك وخالصة

 ( Δ t ) القصيره الزمنيه الفتره خالل  متشاكھآ يكون  الضوء بأن الزمني التشاكه .١

 للتحرر  الفوتون  يستغرقه الذي  الزمن وھو(  الفوتون عمر زمن) عليھا  يطلق والتي 

 . افضل التشاكه كان  طويل  الزمن ھذا كان  وكلما تلقائيه بصوره

 فرق  فيھا يبقى التي  هالكھرومغناطيسي هالموج حالة وھو ( الفضائي)المكاني هالتشاك .٢

 .الزمن  مع ثابت الفضاء في  نقطتين أي  بين  الطور 

  زمانيه  وتشاك  تام  مكاني  هتشاك  ضوئي   لمصدر  يكون   فقد  متالزمين  غير  المفھومان  وھذان

  زمانيا(  همتشاك)ه  مترابط  بصوره   الفوتونات  تنطلق  الليزر   مصادر  فى.  العكس  او   ما  لدرجة

 أثناء  ثابت   طور   بفرق  بينھا  فيما  وتحتفظ   هاللحظ  نفس  فى   المصدر  من  تنطلق   حيث  ومكانيا

 العادي   الضوء  فوتونات  أما  وتركيزا  شده  أكثر  يجعلھا   وھذا  هطويل  لمسافات  االنتشار

 همختلف  هزمنب  لحظات  فى  تنطلق  حيث   ه مترابط  غير   هعشوائي  بصوره  صادرھا  من  فتنطلق 

 أحسن  هالتشاك  يكون  الحالتين  كلتا  وفي.  الطور  فرق  فى  ثابت  وغير  كبير   باختالف  وتنتشر

  مايلكسون   مطياف   تجربة   فان   عمليا  هالتشاك  ولتوضيح  ،   الزمنية   الفترة  تطول  كلما  اكبر   أو 

  ه تشبي  ويمكن  . الفضائي  هالتشاك  توضح  ليونك  الشقين  وتجربة  ،  الزمني  هالتشاك  توضح

. منتظمة  متوافقة   بخطوات  العسكر  جميع   يتقدم  حيث   العسكرية  بالكتيبة  الليزر  شعاع  نبضة

  لھا   يكون  فال  منتظمة  غير  مبعثرة  ضوئية  موجات  في   الضوء   العادي  المصباح   يشع  وبينما

  باستخدام   ولكن.  اآلخر  غير  اتجاه   هل  منھم   كل  الشارع  في   كالناس  فتكون   الليزر،   طاقة

 ألشعة  إنتاجھا  تحفيز  يمكن  النقاوة  عالية(  األحمر  الياقوت  مثل)  مناسبة  مواد  من  بلورات

.  واحد  موجي   طور   في   تكون  وكذلك(  واحدة  موجة  طول   ذو   أي )  واحد  لون   من  ضوئية 

  مرآتين   بين   مرات   عدة  انعكاسھا  طريق   عن  البعض  بعضھا   على  الموجات  تتطابق   عندئذ

 بناءا   تداخال  وتتداخل  الموجات  فتنتظم  الكتيبة  في  كالعسكر  فتصبح  الليزر  بلورة  داخل

 . فيھا المرغوب الكبيرة بالطاقة الجھاز   من وتخرج

 


