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  زراتاللي انواع : السابعة المحاضرة

 الفعالة   المادة  نوع   من   عنه  الصادر  الضوء  ومواصفات  الليزر  نوع  يتحدد 

  وتنقسم .  فيه  المستخدمة  الخلفية  التغذية   طريقة  وكذلك  الضخ  مصدر   ونوع 

 :   منها كثيرة أنواع  إلى الفعالة المادة طبيعة حيث  من الليزر أنواع

 الصلبة الحالة ليزر -1

 السائلة الحالة ليزر -2

 بليزر  كذلك ويدعى  (Semiconductor) الموصالت اشباه ليزر -3

 الحقن 

 :هي  ألنواع ويقسم  الغازية الحالة ليزر -4

 (gas atomic Neutral) المتعادل الغاز ليزر -أ

 (Molecular) يالجزيئ الغاز ليزر -ب

 ( Ionized) المتأين الغاز ليزر -جـ
 

 :  الصلبة الحالة ليزر

 ران حزي  في  ذلك  وكان  الصلبة  الحالة  زرلي  هو  بنجاح  وعمل  اكتشف  زرلي  لاو

,    نالحي  ذلك  منذ   مستمرا    استخدامه  الز  وما  الياقوت  زرلي  وهو   1960  عام

  ادخال   تم ي  صلبة  مواد   من   بلورة  عن  عبارة  الفعال  الوسط  كون ي  العموم  وعلى

  د تولٌي   لغرض  حادة  ةطيفي  خطوط  لها  زجاج  قطعة  او  عازلة  بمواد   مهاتطعي  او

الليفـ.  زراللي   البلوراتفـي    المطعـمة  االيونات  تعـمل   الصـلبة  زراتي 

 فلزات  االيونات  هذه   وعادة  فعال  كوسط  (   0.01 -0.1%)  بنسبة   االيونية

  آو   قوتياال  بلورةفي   Cr)3+(نالتأي  الثالثي  الكروم  ايون  مثل  ايونات االنتقال

  هي   االيونات  هــذه  أن  ( في الزجاج .3Nd+النديميوم الثالثي التأين )  ايون

  ن بي  محله  أخذي  زراللي  فعمل.    زراللي  شعاع  روتكبي  د تولي  عن  المسؤولة

  زات مي  من  زة مي  هي  المحفزةاالشعة    تردد  وان  االيونات  لهذه  الطاقة  اتمستوي

 .  العموم على  هافي والمندمج ةالبلوري ئةالبي في المتواجد المفرد االيون 
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  من   ةعالي  بدرجة  وجعال  طرفاه  صقل  ب قضي  شكل  فـي  زراللي  مادة  تكون

  هـذا   وضعي  زراللي  بقضي  هعـلي  طلقي  نمتوازيي  نسطحي  ليشكال   النعومة

 مرآتي   شكاللي  عاكسة  بمادة  طرفاه  طلىي  او)  نمتقابلتي  ن مرآتي  نبي  بالقـضي

  مصباح قبل من  ةعالي شدة  ذو  كهرومغناٌطيسي إشعاع  هعلي  سلط(. ي المرنان

  شكل   الحظ  زراللي  ب بقضي  طلولبي يحي  شكل  على  غالبا  كوني  والذي  ومضي

 الحالة   زرلي   عملفي    وعا  شي  االكثر  البصري  الضخ  قةطري  استخدام  أن(  1)

 . نبضي  زرلي أنتاج إلى ؤديي المتقطع  أي ألوميضي  الضخ أن كما الصلبة

 

 الصلبة الحالة زرللي مبسط نموذج ( 1) شكل

 :الصلبة المادة لٌزرات انواع

 laser Ruby  المعروف الياقوت زرلي -1

 YAG:Nd اكي  -ومالنديمي زرلي -2

 Glass:Nd  زجاج -ومنديمي زرلي -3

 Alexandrite   تاللكسندرايا -4

 laser fib ةالبصري االلياف زرلي - 5

 

 

 



 م.م امحد كرمي مسي                                                        اللزیر  فزیایء 

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

 

 - :  الياقوت ليزر -1

  عة الطبي  في  تتواجد  والتي  مةالكري  االحجار  ن بي  من   داجي  المعروفة  الياقوت  بلورة

  0.1- 0.01  نسبة   وتحوي( 3O2Al(االلمنيوم   داوكسي   بلورة   هي  الفاتح   الوردي   بلونها

   .الياقوت  للبلورة  الفاتح  الوردي  اللون  تعطي  التي    Cr)3+(الكروم  ايونات  من  وزنا

  د اوكسي  من  مصهور  جمزي  في  بلورة  انبات  من  هاعلي  حصلوي  فتصنع   زراللي  مادة  اما

  وجود   ان )3O2Al(االلمنيوم    دواوكسي   وزنا   0.05%حوال    بنسبة  )3O2Crالكروم )

  ذكرنا   كما  زراللي  فعمل   زراللي  اشعة  دتولي  عن   مسؤولة هي    Cr)3+(م  الكروايونات  

 . (2) بالمخطط والمتمثلة  مالكرو  اليون الطاقة اتمستوي نبي محله اخذي

 

  694 زرلي دبتولي العالقة ذات  الطاقة اتلمستوي  مبسط شكل ( 2) شكل

 .  الياقوت بلورة في نانومتر

 الياقوت   زرلي  عملي.    زراللي  دورة  في  مباشرة  تساهم  الف  االلمنيوم  داوكسي  بلورة  اما

  ن بي  المحفز  باالنبعاث  زراللي  انبعاث  ( يتمثل2الشكل )  ففي  اتمستوي   ثالثة  ذي  بخطة

  طول   اما  نانومتر  (694.3)  موجي  بطول  اطيفي  خطا  باعثا(  1( و )2)  الطاقة  مستويي

 مصباح  عن  الصادر  خضرالا  الضوء  فهو  البصري  الضخ  لغرض  الالزم  الموجة

(  3)  المستوى  الى  (1)  االرضي  المستوى   من  االنتقال  ناسبي   الذي  الومضي  تونالزي

  المستوي   من  عالسري  غالتفري  قطري  عن  تم في  ( 1),    ( 2)  نالعكسي للمستويي  لالتأهي  اما

.    ثانية  10-7هو  (3)   للمستوى  العمر  زمن  متوسط  ان  ث( حي2)  المستوى  الى  (3)

 . ةالكهرومغناطيسي للطاقة مشع رغي وبانتقال
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  له وسي  دامت  ما,    نبضات  بشكل   الحاالت   معظم  وفي  الصلبة  الحالة  زرلي  عملي

  الياقوت  زرلي  ففي   ومضات  شكل  على  ة ضوئي  طاقه  هي  البصري   الضخ

 اشعه  اما.  (بار   ملي  600)  حوالي بضغط   (Xe)    نونالزي  مصباح  ستخدمي

 في   قــدره  تعـطي  ان  وباالمكان  نبضات   شكل   على  فتـكون  الخـارجة  زراللي

   امدها  عمالقة  نبضه   في  واط  كامي(  50  -10)  حدود

 ما  اذا  مستمرة  بموجه  الياقوت  زرلي  ل تشغي  مكني  كما  هثاني  نانو(  20  -10)

  بمصباح   االستعانة  مثال    الضخ  في  مستمرة  موجه  ذو  ضوئي  مصدر  استخدم

  ولقد   ما  وقت  في  واسعة  ةشعبي  الياقوت  زرللي  كان. عالي  ضغط  ذي   زئبقي

 نابي  فكما  هعلي   تفضل  انواع  لتوفر  الحاضرنظرا  الوقت  في  استخدامه  تقلص

  حتاجي  انه  أي  اتمستويثالثة    ذي  ضخ  بخطة  عملي  الياقوت  زرلي  بان  سابقا

 بخطة  تعملالتي    االنواع  تلك  عن  العتبة  شرط  تجاوزلي  اعلى  ضخ  طاقة  الى

  فان  هذا   مع.  الياقوت  زرلي  على  استخدامه   فضلوي  اتمستوي   اربعة   ذي  ضخ

  المجسم  رلتصوي  مثال  ةالعملي  قاتالتطبي  من  عدد  في  ستخدمي  االخيرالزال

 .  ةالعسكري االغراض هافي بما المدى  نتعيي تجاربفي  وكذلك

 النديميوم  ليزر -2

الحاضر   الصلبة  الحالة  ليزر  النواع  وعا  شي   االكثر  الليزر  هو   الوقت  في 

،    يتالف كوسط مضيف  يعمل  الذي  الزجاج  من  ببساطة  فيه  الفعال  الوسط 

يضاف اليه او كما يقال يعالج بااليونات الفعالة وهي في هذه الحالة ايونات  

كذلك يمكن ان تؤخذ بلورة أوكسيد االلمنيوم    (3Nd+النديميوم الثالثية التاين )

( والتي تدعى ببلورة الياك ) وهي كلمة ما ماخوذة من  12O3Al3Yيتريوم )

اليونات   كوسط مضيف   ) يتيريوم  االلمنيوم  عقيق  لبلورة  األولى  االحرف 

لتعمل كقضيب ليزر ويدعى الليزر الناتج بليزر نديميوم    (3Nd+النديميوم )

(  1.06ياك . هذه المادة تعطي عدة خطوات ليزر اشدها عند الطول الموجي )

تر وهو . اما طول الموجة الالزمة للضخ البصري فيقع عند طول  مايكروم

( او  0.73الموجة  مستمرة  بموجة  الليزر  هذا  تشغيل  ويمكن  مايكرومتر   )

( حوالي  متوسط  بضغط  الزينون  يستخدم مصباح  نبضات    -  600بصورة 

 ( ملي بار. 2000
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( جو لغرض الضخ للحصول على  4-6او مصباح الكريبتون بضغط عالي ) 

يعمل بنبضات او على ليزر يعمل بموجة مستمرة على التوالي . يستخدم    ليزر

هذا الليزر على نطاق واسع وفي مجاالت متعددة مثال في تصنيع المعادن ،  

تعيين المدى وكذلك في مجال الجراحة الليزرية . من جهة أخرى استخدمت  

على  بلورات أخرى كمواد أخرى كمواد مضيفة اليونات النديميوم للحصول  

المختلفة   بان األنواع  القول  التصنيع وعمل انسب ، وبايجاز يمكن  ظروف 

بين ) يقع  الموجة  مدى من طول  حاليا   يغطي  الصلبة   الحالة    0.69لليزر 

 ( مايكرومتر. 3.3ولغاية 

 

 

 

 


