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: أساس عمل الليزر ، االمتصاص ، االنبعاث الذاتي والمحفز  الثالثة  المحاضرة

 ، التوزيع المعكوس.

 مبدأ عمل الليزر  

 (Emission & Absorptionاالنبعاث واالمتصاص )

( نظريته الذرية على أساس ان الذرة Rutherfordم وضع العالم رذرفورد )  1911في عام  

مركزية موجبة الشحنة تحيط بها غيمة من االلكترونات السالبة الشحنة وكما تتكون من نواة  

هو معروف بان النظرية الكالسيكية ال تستطيع تفسير عدم انجذاب هذه االلكترونات نحو 

(  Bohrحاول العالم نيلز بور )  1912الجسم الموجب الموجود في مركز الذرة. في عام  

عتبار اصغر وابسط ذرة وهي ذرة الهيدروجين التي تتكون  تفسير هذه الظواهر اخذاً بنظر اال

من النواة والكترون واحد واقترح بان مدار االلكترون يحدد بحاالت محددة من الطاقة وال  

يمكنه اخذ غيرها وان هذا االلكترون يأخذ مدارات معينة وعند انتقاله بين المدارات تتحكم 

 به قوانين خاصة . 

احد المدارات العليا الى احد المدارات السفلى فان فرق الطاقة بين  فاذا انتقل الكترون من  

 المدارين سوف ينبعث على شكل فوتون وكما يتضح من معادلة اينشتاين : 

𝐸2 − 𝐸1 =  ∆𝐸 = ℎ𝑣  

 حيث ان : 

EΔ  -   تمثل فرق الطاقة بين المدارين 

2E  -   تمثل الطاقة للمدار األعلى 

1E  -  األسفلتمثل الطاقة للمدار 

h   -      يمثل ثابت بالنكv-  .يمثل تردد الفوتون 
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تبعث مجموعة من ذرات الهيدروجين طيفاً له خطوط محددة . وتمتلك ترددات معينة نتيجة  

االنتقاالت الممكنة بين مستويات الطاقة العليا والسفلى للذرة الواحدة. من كل ما تقدم تمكن 

 كذلك يمكن تفسير الطيف للذرات البسيطة األخرى.بور من تفسير طيف ذرة الهيدروجين و

اكثر صعوبة   تصبح  الحسابات  ان  غير  المعقدة  للذرات  بالنسبة  مفيداً  يبقى  بور  تفسير  ان 

( في حالة  1-1وللتبسيط سوف نتصور ذرة لها مستويات للطاقة فقط وكما موضح بالشكل )

لها الى مستوى اخر هو  فان امتصاصها لفوتون سوف ينق  1Eوجود ذرة في مستوى طاقته  

2E   (1>E2E  وفي حالة وجودها في مستوى طاقته )2E    1وانتقالها الى مستوى اخر طاقتهE  

-1فسوف تبعث فوتون له طاقة مساوية لفرق الطاقة بين المتسويين وكما مبين في الشكل )

1 . ) 

 إمكانية حدوث نوعين من االنبعاث هما :  1917لقد أوضح العالم اينشتاين عام 

  Spontaneous Emissionاالنبعاث التلقائي  -الا او

( بصورة غير منتظمة أي قضاء 1E >2Eبحيث ان )  2Eو   1Eهو انتقال الذرة بين المستويين  

الذرة فترة معينة في المستوى المتهيج ومن ثم هبوطها تلقائياً بدون أي مؤثر اخر وبشكل 

 عشوائي مع الزمن . 
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 المنبعث من مصدر طيفي كهذا : خصائص الضوء  

ان طيف الذرة المنبعث نتيجة هذا االنتقال يكون ذا اطوال موجية متعددة او بتعبير   -1

 اخر يكون الضوء الصادر من مثل هذه المصادر ضوء متعدد األلوان. 

 ان الضوء المنبعث عن هذا االنتقال يكون غير متحد الطور او غير متشاكهه.  -2

الكهرومغناطيسية المنبعثة نتيجة االنتقال لذرة محرضة قد تنبعث باي  ان الموجه  -3

 اتجاه فاالنبعاث يكون عموماً في االبعاد الثالثة للفضاء . 

ا   Stimulated Emissionاالنبعاث المحفز  –ثانيا

بواسطة  أخرى  الى مستويات  المتهيجة  المستويات  االنتقال من  الذرة على  تحفيز  وهو 

اوية الى فرق الطاقة بين المستويين مما يؤدي الى انبعاث فوتون ثان فوتون له طاقة مس

 ( . 1- 1له نفس التردد وبنفس الطور. كما يتضح من الشكل )

 الصفات التي يتميز بها الضوء الصادر عن االنبعاث المحفز :

بين   -1 االنتقال  تردد  او  الموجة  بطول  محدد  معين  انتقال  الناتج هو طيف  الطيف  ان 

لون واحد    مستويين اذن طيف  المحفز فهو  الساقط  الضوء  معينين والذي يساوي تردد 

 ويدعى بالضوء األحادي اللون. 

بما ان حالة االنبعاث هذه نتيجة عملية اضطرارية تسببها الموجة الساقطة فالموجة   -2

معها  فتترابط  الساقطة  الموجة  طور  نفس  لها  يكون  الحالة  هذه  في  الذرة  من  المنبعثة 

 الموجة الناتجة بالموجة المتشاكهه.وتدعى 

ان اتجاه الموجه الساقطة يحدد اتجاه الموجة المنبعثة فاالشعاع المحفز يكون مالزماً   -3

 لالشعاع الساقط وباتجاهه.

يمكن جعل عدد الذرات في المستويات العليا اكبر وحتى نحصل على اعداد كبيرة من 

 المتشاكه بواسطة ظاهرة التوزيع المعكوس . الفوتونات لها مواصفات الضوء 
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 population Inversion التوزيع المعكوس 

( وفي حالة سقوط فوتون له نفس 1-1لنفرض ان هناك مستويين للطاقة كما في الشكل )

فرق الطاقة بين المستويين على هذه الذرات الموجودة في المستويين فهناك احتماالن اما 

من قبل ذرة في المستوي األسفل وترتفع الى المستوي األعلى او   ان يمتص هذا الفوتون 

ان تحفز الذرة في المستوي األعلى لتهبط الى المتسوى األسفل ، ويوجد كال االحتمالين 

لقد أوضح هذا العالم اينشتاين ولكن اذا كان عدد الذرات في المستوى األعلى اكثر من  

احتمال حدوث االنبعاث المحفز. اما اذا   عدد الذرات في المستوى األسفل سوف يزداد

كان العكس فان امتصاص الفوتون من قبل الذرات الموجودة في المستوى األسفل يكون  

 اكبر . 

فاذاً ان الحاجة قائمة لوجود اعداد كبيرة من الذرات في المستويات مقارنة بالذرات في 

هذا   المحفز وكان  االنبعاث  لكي نحصل على  السفلى  تأخر والدة المستويات  هو سبب 

 الليزر الى الخمسينيات وبداية الستينيات. 

الحراري   التوازن  حالة  على   Thermal equilibriumفي  الذرات  توزيع  يخضع 

ومفاده ان النظام    Boltzman Distributionالمستويات لما يعرف بتوزيع بولتزمان  

للطاقة   العالقة   2Nو    1Nيتم توزيع    1E    ،2Eالذي فيه مستويات  التعاقب حسب  على 

 التالية :  

𝑵𝟐
𝑵𝟏

⁄ = 𝒆𝒙𝒑 [−(𝑬𝟐 − 𝑬𝟏) 𝑲𝑻⁄ ] 

 حيث ان : 

K –    ثابت بولتزمان 

T-   درجة الحرارة المطلقة 
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 0.025ويساوي    KTوكان فرق الطاقة بين المستويين يساوي    1Eاكبر من    2Eاذا فرضنا ان  

الكترون فولت تقريباً في درجة حرارة الغرفة فان التوزيع في المستويات العليا يكون بحدود  

(1/e( تقريباً  او  انه مهما 0.37(  يتضح  المعادلة أعاله  السفلى ومن  بالمستويات  ( مقارنتاً 

الحصول   يمكن  ال  الحرارة  درجة  من  تزداد  اكبر  العليا  المستويات  في  ذرات  عدد  على 

المستويات السفلى اال اذا كانت درجة الحرارة سالبة وهذا غير ممكن في بعض المصادر 

القديمة يطلق على التوزيع العكسي تسمية درجة الحرارة السالبة وهذه التسمية خاطئة اذ ان  

دون تطبيق توزيع بولتزمان التوزيع العكسي يحصل في درجة الحرارة االعتيادية ولكن ب

 الن حالة التوزيع العكسي هي حالة عدم اتزان حراري.

وعليه فان تحقيق التاهيل العكسي هو شرط لحدوث عملية االنبعاث المحفز وهذا الشرط ال  

او التحفيز حيث   Pumpingيحدث في الظروف االعتيادية وانما يتم بواسطة عملية الضخ  

 ة الضخ الكهربائي او الضوئي .... الخ من أنواع الضخ . يتم توليد الفوتونات بواسط

 

 

 

 

 

 

 

 


