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 : الضخ ، طرق الضخ   الخامسة  المحاضرة

  Pumping الضخ

  المستویات   إلى  عموما  لھا  هالواطئ  المستویات  من  الماده  ذرات  ضخ   عملیة  ھو

  طریقة  یحدد(  الفعال  الوسط)اللیزر  لتولید  المستخدمة  المادة  نوع   أن .  منھا  األعلى

 :  على  الضخ ویعتمد للمنظومة الضخ

 .(صلب،سائل،غاز)  الفعال الوسط نوع   -١

 .(نبضي آو مستمر) التشغیل نمط  -٢

 .( كھربائي،كیمیاوي،ضوئي)  الضخ عنصر  طبیعة  -٣

  الذي الفعال الوسط قبل  من  الضخ لشعاع االمتصاص(طیف) نطاق عرض   -٤

 . جید بشكل  االشعاع یمتص ان یجب

ولدراسة كیفیة ضخ الوسط الفعال بطاقة من مصدر ما لتحقق التاھیل العكسي بمقدار  

االنبعاث   بواسطة  االشعاع  تضخیم  الى  ویؤدي  لمستویین  الحرجة  القیمة  تجاوز 

المحفز ھذا الھدف ال یمكن تحقیقه بنظام ذري ذو مستویین فقط للطاقة النه باستخدام  

اسب مثال لعملیة الضخ سرعان ما یولد  اشعاع كھرومغناطیسي شدید ذو تردد من

حالة االشباع عندما یتساوى تاھیل المستویین ذات العالقة وعلیه یمكن اختیار ثالث  

 او اربع مستویات للطاقة.

 الضخ طرق

  التأھیل   لتولید   الالزم  الطاقة  مصدر  باختالف  تختلف  مختلفة  ضخ  طرق  ھنالك

 خطط إحدى ضمن االیون او هالجزیئ او للذرة نطاقھا او الطاقة لمستویات العكسي

  من   البد   المرئي  الضوء   مدى  في  محفز  انبعاث  على  فللحصول.    المستخدمة   الضخ

  ھذا   ویتم   هأثارت  المطلوب  الفعال  الوسط  في  للطاقة  لمستویین   العكسي   التأھیل  توفیر

 عالي  هطاق  مستوى  الى  واطئ  هطاق  مستوى  من  الطاقة  لضخه  معین  ضخ  خطة  وفق

 :  ھي طرق بثالثة هالطاق ضخ عملیة  تتم.

 



 م.م امحد كرمي مسي                                                        اللزیر  فزیایء 

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

 

 optical pumpingالضوئي  الضخ  -١

  ،   الزینون  غاز)  معین  غاز  على  یحتوي  مصباح  من  عالیة  شدة  ذو  ضوء  یسلط

  1E  طاقة  مستوى   من  تھیجھا  یراد  والتي  ،   ما  مادة  على(    النتروجین  أو   الكریبتون

 المصباح  في  الغاز  نوع   استعمال  ویعتمد (  1E >2Eان )   بحیث  2E  طاقة  مستوى   إلى

  كما   الفعالة  المادة  حول  المصباح  ویوضع   تھیجھا  المراد  للمادة  الطاقة  مستویات  على

  الندیمیوم   أو   الیاقوت  جزیئات  لضخ   الطریقة  ھذه  وتستعمل (  ١)  الشكل   من   یتضح 

 .   التعاقب  على  الحمراء  تحت  المنطقة  أو  الحمراء  المنطقة  في  اللیزر  على  للحصول

  معین   موجي  طول  ذو  لیزر  یستعمل  إذ  الضخ  لعملیة  أخرى  طریقة  ھناك  إن  كما

  . الضاخ  اللیزر  عن  یختلف   موجي  طول  ذي   لیزر  على   للحصول  معینة  مادة  لضخ

 لیزر  باستعمال  تضخ  الصبغة  إن  إذ   (dyelaser)الصبغة  لیزر  ذلك  على  والمثال

 (  laser Ar) ایون  االركون

 

 الضوئي  الضخ ميكانيكية (١) الشكل
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 (   Electrical Discharge)الكھربائي  التفريغ -٢

  ففي .  الموصل   شبه  ولیزر  الغازیة  الحالة  لیزرات  في  الطریقة  ھذه  تستخدم

  الغاز   یوضع  حیث  للغازات  الكھربائي  التفریغ  طریق  عن  تتم  الغاز   لیزر

  تسارع   وعند  عالي  جھد  وتحت)  وكاثود  أنود (  كھربائیین  قطبین  بین

  كافیة   حركیة  طاقة  تكتسب   الموجب  الى   السالب  القطب  من   األلكترونات

)  دایود  لیزر ( الموصل  شبه لیزر في  أما .معھا التصادم عند  الذرات لتھیج

  حقن  على  مجاله  یعمل   كھربائي  جھد  فرق  باستخدام  األمامي  باألنحیاز  فیتم

  الحامالت   مع  لأللتحام)  الملتقى (   النضوب   منطقة   الى  الشحنة   حامالت

  اوكسید   ثاني  لیزر  ذلك   على   والمثال   ،اللیزر  فوتونات  وأشعاع  المضادة

 (. ٢)  الشكل  من  یتضح كما الكاربون   اوكسید لیزر   أو الكاربون 

 

 الكاربون اوكسيد ثنائي ليزر اشتغال عملية يوضح تخطيطي مخطط (٢) الشكل
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 Chemical pumpingالكيميائي  الضخ  -٣

  الفعال اساس توفیر الطاقه لتھیج  التفاعل الكیمیاوي بین مكونات الوسط  حیث یشكل 

كیمیائیتین وتفاعلھما تتكون  الذرات في عمل اللیزر الكیمیاوي. فعند مزج مادتین  

جدیده في حاله متھیجه تمثل المادة الفعالة لعمل اللیزر  في حین تعمل الطاقة   ماده

العكسي لھا فمثال ذه المادة وتحقیق التأھیل  المتحررة من التفاعل ذاته على إثارة ھ

روجین وجزیئة  الھایدروجین یتكون من خلیط غازي الفلور والھاید  في لیزر فلورید

 : الناتجة تكون متھیجة حسب التفاعل فلورید الھایدروجین

 

 
 

، وقد تكون    %٣00ه تصل الى  كما ان الضخ الكیمیاوي یمكن ان یعمل بكفاءه عالی

 :على بذلك  معتمدا .قه اما على شكل نبضات او بشكل مستمرضخ الطا عملیة

 . تجاریا المتوفرة القدره الشدیدة االثاره مصادر تقنیة  -١

 حسب  المحفز  االنبعاث  عملیة  لبدء  الفعال  الوسط  یتطلبھا  التي  الطاقة  مقدار  على -٢

 .هلذرات الطاقة مستویات ترتیب  تناسب التي الضخ خطة

  (نبضیآ)  اللیزر  نتاج  كون  الى  یؤدي  نبضي  مصدر  باستخدام  الضخ  عملیة  اجراء  ان

  ضخ   عملیة  اجراء  عند   مستمرة  هموج   ذي  نتاج  على   الحصول  من   نتمكن  كما.ایضا

 .مستمرة بصوره الطاقة


