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 : مكونات جهاز الليزر ، منظومة الضخ الثالثية والرباعية الرابعة  المحاضرة

 :الليزر جهاز

  الجھاز  داخل  تتولد  التي  الضوئیة  اإلشعاعات  تجمیع   على  یعمل   للضوء  مصدر   عن  عبارة

  أشعة  وھي مركز  واحد  اتجاه  في  جدا    رفیعة  ضوئیة  حزمة  شكل  على  وتقویتھا  وتركیزھا

 وتتمیز   مستقیم   خط في  نھائیة  ل   مسافات  قطع   وتستطیع  ھهومتشاك  متجانسة  كھرومغناطیسیة

  عدد   ذي  بنظام  تتعلق  اللیزر  نظریة  ان .النطالق  عند  بعضا    بعضھا  ویقوي  شدتھا  تزداد  بأنھا

  عدیده   بصیغ  یتذبذب  كھرومغناطیسي  اشعاع مع  تتعامل   هالفعال  الجزیئات  او  الذرات  من  كبیر

 خالل   من   الزمن  مع   مستمره  بصوره  لیزر  اشعة  یبعث  التركیب  ھذا  وان  مفتوح  تجویف  في

 لدامة  الجھاز  ھذا  الى  باستمرار  تضخ  المحیط  من  هطاق  ھنالك  اخرى  جھة  من.    مرایاه  احدى

  ه بذات  والنظام  محفزآ  اشعاعآ  وتبعث  باستمرار  تتھیج  النظام  ھذا  ذرات  ان.  اللیزر  انتاج  عملیة

 . اللیزر جھاز  أجزاء یوضح ادناه والشكل.الحراري التوازن عن بعیده هحال في

 

 

 

 

 حيث : 
 

 . الليزر ألشعة المنتج الفعال  الوسط  -١
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 . الفعال الوسط لتحفيز ةطاق مصدر -٢

   . مرآة  -٣

  .جزئيآ  ةشفاف مرأة -٤

 الخارج.  الليزر شعاع -٥

 ما  هالطاق   في  الخساره  مسببات  من  فیھا(  همثالی  غیر)  هعملی  اجھزه  كأیة   اللیزر  اجھزه  ان

 جھاز  في  الخسائر  ترجع.  الجھزه  ھذه  تصمیم  عند  العتبار  بنظر  وأخذه  هحساب  یستوجب

 انھا  ال هالمختلف اللیزر لنواع مقادیرھا اختالف من الرغم وعلى همختلف عوامل الى اللیزر

 : التالي الشكل على اجمالھا ویمكن. معظمھا في همشترك تبدو 

 في   هالھمی ذات الخساره  مصادر احدى  ھذا   ویمثل الفعال للوسط  البصري التجانس  عدم  .١

 هخالی  بلوره  على  الحصول  استحالة  في  ویتمثل   الموصالت  هشب  ولیزر  هالصلب  هالحال  لیزر

 .هالمطلوب بالمواصفات  موصل هشب  على او  العیوب من

الخسائر في الوسط الفعال : بسبب حدوث انتقالت أخرى ل عالقة لھا بانتقال اللیزر وھو   .٢

نتیجة     من  عریض  نطاق  امتصاص  تشمل  والتي  هالفعال  الماده  لبق  من  متصاصلایحدث 

  وسط  لیوجد   اذ  ،  الوسط  جزیئات  او   لذرات  المتعدده  هالطاق  مستویات  قبل  من  الضخ  طاقة

 .فقط هللطاق مستویین  هجزیئات او ه لذرات تكون

  والمتصاص   النفوذ   عن  ه الناجم  الخساره  وتشمل  كمرنان  هالمستخدم  المرایا   في  الخساره .٣

ولتقلیص ھذه الخسارة نستخدم عادة طالءات    .عنھا  الحیود   بسبب   هالطاق  وفقدان   والستطاره

الطالء المعدني .    عازلة ذات قدرة انعكاس عالیة لكسائ المرایا وبطبقات عدیدة بدل  من 

واحد  بطور  المنعكسة  الشعة  جمیع  تكون  طبقتین  ایة  تالمس  موضع  عند  یحدث  والذي 

وتتداخل بشكل بناء . تستخدم عادة اكثر من عشرین طبقة للحصول على انعكاسیة تقرب من  

 وللحصول على انعكاسیة اقل تقلل عدد الطبقات. % 99.9

 

 

   : ھي رئيسية  عناصر  ثالث توفير  ينبغي  عام بشكل الليزر  شعاع لتوليد

 

 الفعال  الوسط .١
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 (. العكسي التأھيل  لتحقيق) الضخ  طرق .٢

 (هاالسترجاعي هالتغذي لتحقيق) الليزر  مرنان .٣

 الفعال الوسط مادة

  مجموعه  یكون  فقد  العكسي  التأھیل  احتواء  قابلیة  له  تكون   الذي(  الماده)او  الوسط  به   ویقصد

 الیاقوت   مثل  صلبة  هبحال  مزیج  او  مركب  او  عنصر   ایونات  او  جزیئات  او  ذرات  من

 نسبتھا  تزید  ل  الكروم  من  ضئیلة  كمیة  هإلی  مضافا    األلومنیوم  أكسید  من  یتكون  الذي  الصناعي

  الوسط  مادة  تكون  وقد  .اللیزر  إنتاج  عن  المسؤولة  ھي  الكروم  من  النسبة  وھذه%    ٠.٠٥  عن

  ه بحال تكون  قد أو الصودیوم  كلورید أكسید في المذابة النیودیوم مادة مثل سائلة هبحال  الفعال

 یوفر  مثال  المناسب   الوسط  اختیار  ان   .الكربون  أكسید   ثاني   أو   النیون   أو   الھلیوم   مثل   غازیة

  ه الطاق  تتبعثر  فقد  هنفس  الوسط  في  الخساره  تقلیص  طریق  عن  للضخ  هالالزم  هالطاق  من  كثیرا

 لالنتقال  هالساقط  هالطاق  امتصاص  بسبب   وذلك  مثال  كالحراره  ه فی  مرغوب  غیر   شكل   على

  قد   او.  العكسي  التأھیل  لحداث  هالمنتخب  المستویات  منظومة  في  اصال  لتدخل  مستویات  الى

 یتطلب  هصلب  ماده  الفعال  الوسط   یكون   كأن  هنفس  الوسط   مادة   تصنیع   في  عیوب  بسبب   تتبعثر 

 ة جھ  من.هخاص   بموصفات  موصل  هشب  تصنیع  او   معین  ایوني  تركیب  ذات  بلوره  تصنیع

 كلیزر   مقفل  غیر  مفتوحا  الجھاز  فیھا  یكون  التي  المواد   لیزر  اجھزة  في  الحذر  یؤخذ  اخرى

 .التنفسي للجھاز همؤذی او هسام ابخره هل محلول او مادة تختار  فال مثآل السوائل

  التي   الطاقة  مستویات  منظومة  طبیعة  حسب   نوعین  الى  اللیزر  لتولید   المستخدمة  المواد   تقسم

  او    System  Three Level  الثالثیة  المستویات  ذات  بالمنظومات  وتسمى  تبعثھا

  ذات   المنظومات.اما  Four Level System   الرباعیة   المستویات  ذات  المنظومات

 اساسھا  على   تعمل   لیزر  منظومة  بناء   العملیة  الناحیة  من   بالمكان  فلیس  الثنائیة   المستویات

 .  فقط للتوضیح  سابقا استخدمت وقد

 

 

 :الثالثية منظومات المستويات –١
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  مستوى   في  موجوده  ذراتھا  معظم  تكون  عندما  استقرار  حالة  في  تكون  الفعاله  الماده  ان

  الطاقه   الذرات  ھذه   تمتص  الضخ  طرق  احدى   بواسطة  المادة  أثارة  وعند (  1E)  األرضي

 الى  سریع   وبشكل  تلقائیا    الذرات   ھذه  ماتھبط  سرعان  لكن (  3E)   المتھیج  المستوى  الى  وتنتقل 

 .   حراریه  طاقه  الى(  3Eو2E) المستویین  بین  الطاقه  فرق  وسیتحول(  2E)  المستوى 

  التوزیع   یكون   تقریبا  للذرات  الكلي  العدد   نصف(  2E)  المستوى  في  الذرات   عدد   كان  واذا

  هللطاق  صرفھا  في  هاقتصادی  غیره  المنظوم  ھذه  لكن .  اللیزر  انتاج  ویمكن  تحقق  قد  العكسي

  العكسي   یع ز التو  لبلوغ  هالفعال  الماده  ذرات   عدد نصف    لتھیج   هعالی  هطاق  تبذر  انھا  أي  هالضاخ 

 : ادناه بالشكل  موضح  وكما. 

 

 

 

 

 :رباعيةال ة المستوياتمنظوم -٢
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  وجود   ھو  والفرق  الثالثیه  بالمنظومه  مقارنة  للطاقه   مبذر   وغیر   سھآل  ھنا  التوزیع   یكون

(  E1)   المستوى   فوق  المستوى   ھذا   ویقع   الحیان  اغلب   في  فارغا  ویكون  اضافي  مستوى 

  الى   وسریعا    تلقائیا    ماتھبط  وسرعان(  E4)  المستوى  الى   تنتقل  الذرات  ھذه  اثارة  وعند 

  ان   وبما (  E2)   و(  E3)  المستویین   بین   العكسي  التوزیع   یحدث   وبذلك(  E3)  المستوى 

  المستوى   في  الذرات   من  قلیل   عدد  وجود   فأن  الحیان  اغلب  في  فارغ یكون (  E2)  المستوى 

  (E3  )المستوى  في  الموجوده  الذرات  تنتقل  وعندھا  العكسي   التوزیع  یحقق(E3  ) الى  

 تلقائیا  الذرات  ھذه  وتھبط  اللیزر  شعاع  تمثل   التي  متشاكھه  فوتونات   فتبعث(  E2)  المستوى

   .المستقر( E1) رقم المستوى  الى( E2) المستوي  من

 :مستویات الثالث نظام مع بالمقارنة مستویات األربعة لیزر ممیزات

 . أقل األربعة المستویات نظام في اللیزري للفعل العتبة  حد 1-

 .أعلى  تكون ألكفاءة 2-

 . أقل ضخ طاقة إلى یحتاج 3-

 . المستمر بالنمط  العمل  یمكن -4

 


