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  انواع المرنانالمــرنان ، التغذية االسترجاعية ، :  السادسة  المحاضرة

 ،أنماط المرنان 

 التغذية االسترجاعية

من خالل   وهو شرط أساسي للحصول على درجة عالية من االتجاهية والتشاكه

التذبذب وتتم هذه العملية بواسطة مرآتين مقابلتين لبعضهما البعض على طرفي  

 الوسط الفعال يسمى المرنان.

 مــرنان اللــيزر 

  بحيث   البعض  بعضهما  من  مسافه  على  متقابلتين  مرأتين  من  المتكونة  المنظومة  هو

  فوتونات   تنتقل  حيث  بينهما  الفعال  الوسط  مادة   وتوضع  البصري  محورهما  يتطابق

  عاكسة   المرآتين  إحدى  وتكون  تضخيمها  اجل  من  وايابا  ذهابا  المراتين   بين  الليزر

 . % 100 من أقل  انعكاسية ذات  ( والثانية% 100) كليا   للضوء

ان اول مرنان استخدم اشعة االنبعاث المحفز في المدى المرئي هو مقياس قايبري  

بشكل متوازي توضع المادة الفعالة بينهما   بيرو ويتالف من مرآتين مستويتين متقابلتين 

محفزة إياه اكثر الى ان تصطدم بالمرآة العاكسة تماما  فتعود الى داخل الوسط الفعال  

الفوتونات   هذه  من  جزء  ينعكس  عندها  جزئيا   العاكسة  بالمرآة  تلتقي  ان  الى  واكثر 

ج على شكل شعاع  مجددا  الى داخل الوسط الفعال بينما يخرج الجزء االخر الى الخار

 الليزر.
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  لالشعه   المستخدم  ذلك  عن  الليزر  حالة  في   المستخدم  البصري  المرنان  ويختلف

 :  هما رئيسيتين  بنقطتين( الميزر) المايكرويه

  حواجز   او   جدران   وجود  عدم  بھذا   والمقصود  مفتوح  مرنان  يكون  الليزر   مرنان- ١

 .الجوانب  على بصريه

 . الليزر موجة بطول  ماقورنت اذا  كبيره المرنان ابعاد  ان -٢

  الليزر   لشعاع   الموجي  الطول   على  تعتمد  معينة   بأبعاد   المرنان  هذا   يصمم   أن   فيجب

 الطول   أنصاف  من  صحيحة  ألعداد   مساويا    البصري  المسار  طول  يكون   بحيث  الناتج

 .  المتوازية الليزر أشعة من حزمه على  ونحصل  البناء التداخل فيحدث الموجي

  على  يسقط  ثم  ينعكس  فإنه  المرآتين  إحدى  على  المتكون  الليزر  شعاع  يسقط  وعندما

  الليزر   فوتونات  مسار  فيزداد  االنعكاسات  تتعاقب  وهكذا  عنها  وينعكس  األخرى  المرآه

  هائل   بعدد   المحفز  باالنبعاث   المتولّدة   الفوتونات  عدد   يزداد  وبذلك   الِمرنان  داخل

  أشعة   من   معينة  نسبة  بنفاذ  الجزئي  االنعكاس  ذات   المرآه  وتسمح.    التكبير  فيحصل

  ألجل   المرنان  داخل  إلى   أخرى  مرة  فتعكسه  الشعاع   بقية  وأما  المرنان   خارج  الليزر

 .  مستمرة التكبير عملية تظل أن

 :  المرآتان تكون  وقد

 . الغازية  الليزرات  في   كما خارجيتان. ١

  بلورة   ليزر  في  كما  المرآة  عمل  لتعمل  الفعالة  المادة  نھايات  تطلى  بحيث  داخليتان. ٢

 . عامة بصورة الصلبة والليزرات الياقوت

  واألخرى   ه مستوي  احدهما   ان   او   مقعرتين  او   مستويتين   تكونا  فقد   المرأتين   شكل   اما

  ه والمساف  المرأتين  ترصيف  كيفية  في  هالدق  ،كذلك  وأشكالها  المرايا  تقنية  ان.  مقعره

 واستمرار  الليزر توليد عملية جوهر على  ومباشر كبير تأثير لها عوامل تشكل  بينهما

 . هتشغيل
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 انواع المرنان 

 :منھا للمرنان انواع عدة وھنالك

 Parallel – Plane المتوازية المستوية المرايا ذو المرنان -  ١

  المرايا  وتكون( بروت فابري مرنان)ويسمى   متوازيتين مستويتين  تينآمر من  يتكون

  بين   هالمساف  تكون   وكذلك   المرئي  لالشعاع  الموجي  بالطول  هبالمقارن   االبعاد  كبيرة

  يطابق   بحيث  المرأتين  بين  الفعال  الوسط  ويوضع  المرأة  بابعاد  هبالمقارن  كبيره  المرأتين

  شرطآ   المتقابلتين   المرنان  تيآمر  موازاة  وتعتبر .المتطابقين  المرأتين   محوري  محوره

  قد   او  هالخارج   الليزر  قدرة   يقلل  سوف  التوازي  بشرط   اخالل  واي  الليزر  لعمل   اساسيآ

 لشرط   جدآ  حساس  يكون  المرنان  هذا  ان  أي  الليزر  حزمة  على  الحصول  صعوبة  يعني

 انتقال  في  سببآ  يكون  بينهما  هوالمساف  المرأتين  ترتيب  في  بسيط  خطأ  فاي  التوازي

  وذلك   المستويتين   المرأتين  حدود   خارج  المرنان   داخل  مرات  عدة   المنعكس   الشعاع

 المقعره  المرايا  مع   التعامل   يكون   قد   السبب   لهذا   الحيود   نتيجة  بالخساره  مايسمى   بسبب 

  مرنان   في  أستخدامها  أدخل   ولهذا   اقل   تكون  الحيود   نتيجة  الخساره  الن   وذلك  أسهل

شعاع الليزر الخارج منه وقلة تلف المرايا وكفاءة يمتاز هذا المرنان بكبر حجم   .الليزر

 عالية في تهيج الوسط الفعال. 

 ( Concentric or Sphericalالكروي )  او المركز المتحد المرنان- ٢

  نصف   ان  أي  التكور  نفس  لهما  مقعرتين  كرويتين   تينآمر  من  المرنان  هذا  يتألف

 المرأة   تكور  مركز  ينطبق  بحيث   (L)هالمساف  تفصلهما  (R)  ويساوي  متساوي  قطرهما

يمتاز هذا المرنان بصعوبة   .L=2R    ان  اي  هالثاني  المرأة  تكور  مركز  على  االولى

 الترصيف البصري وان النمط المستعرض الخارج منه يكون كبير.

 : Confocal البؤرة متحد المرنان- ٣

  نصف   ان  أي  التكور  نفس  لهما  مقعرتين  كرويتين   تينآمر  من  المرنان  هذا  يتألف

  األولى   المراة  بؤرة  ان   بحيث   (L)هالمساف  تفصلهما(R) ويساوي  متساوي  قطرهما

 قطب  على  أحداهما  تكور  مركز  وقوع  هذا عن وينتج  الثانية  المراة  بؤرة  على  منطبقة

 . L=R   فتكون هالثاني المرأة
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 (Hemispherical)الكروي  نصف  المرنان- ٤

 ترتيبهما  من  الحصول  ويمكن.مقعرة  كرويه  وآخرى  مستوية  مرآة  من   النوع  هذا  يتكون

 للمرنان  ذكرناها  التي  االشكال  ان  .بؤري  نصف  مرنان  او  كروي  نصف  مرنان  على

  ،   مختلف  وبتكور   كرويتين  تينآمر  من  يتألف  عام   مرنان  من  هخاص  حاالت  اال  ماهي

 بحيث   بعضهما  من  ه مساف  على  توضعان(  هوسالب  هموجب)ه  مختلف  اقطار  بانصاف  أي

 .محورهما يتطابق

 :صنفين الى تصنيفها فيمكن هالناتج  االشكال اما 

 المستقر المرنان- ١

 لمحور  تقريبآ  موازيا  تينآالمر  عن  المتكرره  هانعكاسات  بعد   الشعاع  يبقى  المرنان  هذا  في

 . المرنان

 المستقر غير المرنان- ٢

  المرنان   هذا  ويوصف  همستوي  واخرى  همحدب  تينآمر  من  يتألف  المستقر  غير  المرنان

  مابين   والخلف  االمام  الى  المتكرره  انعكاس  بعد   الشعاع   يبتعد   عندما  مستقر  غير  هبكون

 .المرنان محور عن  بهذا مبتعدا هالالنهاي باتجاه تينآالمر

 شرط استقرارية المرنان ھو   

𝟎 ≤ 𝒈𝟏𝒈𝟐 ≥ 𝟏 

Where : 

𝒈𝟏 = 𝟏 −  
𝑳

𝑹𝟏
 

𝒈𝟐 = 𝟏 −  
𝑳

𝑹𝟐
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 .والشكل ادناه يوضح االنواع اعاله
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 أنماط المرنان 

 ھنالك نوعين من األنماط ھما :

 Longitudinal modesاألنماط الطولية  -١

سببها تكون أمواج واقفة بين المرآتين تتكون نتيجة تراكب موجتين متشاكهه )لها نفس  

وتنتشران باتجاهين متعاكسين بالمسافة بين المرآتين. ويتم حساب عدد األنماط    التردد (

 الطولية المتولدة داخل المرنان من القانون : 

𝑁 =
2𝐿

𝜆
=

2𝐿

𝐶
∆𝑉 

  Transverse modesاألنماط المستعرضة  -٢

وتعني دراسة توزيع اشعة الليزر على مساحة المقطع عموديا  على المحور الضوئي  

لليزر ووجد انها تأخذ اشكال مختلفة تعتمد على دقة موقع المرآيا واي تغير طفيف  

يؤدي الى تغيير هذه االشكال ويمكن الحصول عليها من خالل اسقاط شعاع ليزر على  

مفرقة ، والشكل التالي يوضح مجموعة من  شاشة بيضاء بعد تكبيره بواسطة عدسة  

هذه االشكال حيث يبين اللون األخضر اكبر شدة لليزر والمناطق البيضاء ينعدم فيها  

 الليزر.
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( النمط  حوالي  TEM00يسمى  على  ويحتوي  الكاوسي  النمط  او  األساس  بالنمط   )

طاقة شعاع الليزر الناتج وهو دائري الشكل منتظم ويعتبر النمط األكثر    من    %85

 تفضيال  في تشغيل منظومات الليزر بصورة عامة .

( النمط  او  TEM*01يسمى  شوائب  وجود  بسبب  النمط  هذا  ينتج  الكعكة  بنمط   )

 جيسمات على سطح المرآة او داخل الوسط الفعال .

 انفراجا  من األقل مرتبة .  يكون النمط ذو المرتبة األعلى اكثر •

 ( لشعاع الليزر  : divθويمكن حساب االنفراجية ) •

𝜃𝑑𝑖𝑣 =
𝜆

𝜋𝑤𝑜
 

هو اقل نصف قطر لحزمة الليزر      0wهو الطول الموجي لشعاع الليزر و    λحيث  

 داخل المرنان.
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 م.م امحد كرمي مسي                                                        اللزیر  فزیایء 

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

 

 

𝜃𝑑𝑖𝑣 =
𝜆

𝜋𝑤𝑜
=

10.6 × 10−6

3.14 × 4.11 × 10−4
= 8.1 × 10−3 
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احسب النسبة بين االنبعاث التلقائي والمحفز لمصباح تنجستن يعمل بدرجة   مثال :

 . 700nm-400حيث ان المصباح يبعث الضوء في المدى المرئي  ˚1727Cحرارة 

λ =
400 + 700

2
= 550𝑛𝑚 

ν =
𝑐

𝜆
=

3 × 108

550 × 10−9
= 5.4 × 1014𝐻𝑧 

T=1727+273=2000k 

𝑅 = 𝑒
6.63×10−34×5.4×1014

1.38×10−23×2000
−1=4.8×105

 

وهذا يعني ان االنبعاث التلقائي يزيد على االنبعاث المحفز بمقدار مليون مرة  

 . ونصف لذلك يكون االنبعاث المحفز في مصباح التنكستن مهمال  

مثال : اوجد الطول الموجي الذي يتساوى فيه معدل االنبعاث التلقائي مع االنبعاث  

 التوازن الحراري.المحفز وعند درجة حرارة الغرفة وعند 

  T=23c˚     λ=69µmو R=1نفرض ان 

ذا يعني ان االنبعاث المحفز يزداد مع زيادة الطول الموجي لذلك الحصول على الليزر وه

في االطوال الموجية الطويلة تحت الحمراء مثال  اسهل من األمواج القصيرة المرئية وفوق 

على   الحصول  يمكن  ال  حيث  حيث البنفسجية  التلقائي  االنبعاث  دون  المحفز  االنبعاث 

تستخدم فوتونات االنبعاث التلقائي لتحفيز الذرات المتهيجة وحثها على االنبعاث المحفز 

 وتوليد الليزر. 
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