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 ليزر الغاز : الثامنة المحاضرة

 موجـة  وبطــول  1960  عــام  األول  كــانون  فــي  مســتمرة  بموجــة  غــاز  لیــزر  أول   عمــل

  غــازالهلیوم  مــن مــزیج  ضــخ حیــث نیـون:   هلیــوم لیــزر وكــان متــر مــایكرو 15.1

 من   ضخم  عـدد   تطـور  الحـین   ذلـك  مـن  فیه  الكهربائي  التفریغ  بإحداث  كهربائیا  والنیون

  نـانو(  110)  بـین  تتـراوح  موجـة  وبطـول  الطیـف  مـن  واسـع  مـدى  في   یعمل  الغاز  اللیزر

  5000  عـن   النـوع   هـذا   لیـزر  خطـوط  عـدد   تجـاوز  لقـد .    متـر   مـایكرو  ( 10)  ولغایـة  متـر

  عدد  میكانیكیة  تطورت  ولهـذا  الكهربـائي  التفریـغ  بطریقـة  غالبـا  الغـاز  لیـزر  یضـخ  ،  خـط

 . المختلفة الكهربائي  الضخ  طرق من كبیر

 : منها طرق بعدة الغاز لليزر المختلفة األنواع تصنف 

 االیونات  ولیزر المتعادلة الذرات لیزر مثال فعال كوسط المستخدم الغاز تركیب حسب - 1 

 . وهكذا  الجزیئات ولیزر الموجة

 واللیـــزر  الكهربـــائي  التفریـــغ  لیـــزر  مـــثال  اإلثـــارة  أو  الضـــخ  طریقـــة  حســـب- ٢

 .   وهكذا االلكترونات بحزمة الضخ ولیزر  البصري الضخ ولیزر الكیماوي

 بالتیار   الكهربـائي  التفریـغ  منهـا  إشـكال  عـدة  إلى   الكهربائي  التفریغ  طرق  صنفت   كذلك

 .  وغیرها النبضي التفریغ ،  العالي بالتردد الكهربائي التفریغ  المستمر،

 لـذلك  مماثـل  تیـب تر  لهـا  الغـاز  اللیـزر  أنـواع   فاغلـب  الجهـاز  بتركیـب  یتعلـق   فیمـا  مـاا

  بضـع   إلـى  ملیمترات  بضع  من )  مناسب  بقطر  أنبوب   في  یكون  فالغاز(  1)  شكل  في  المبین

  األنبوب  طـرف  عنـد   وتنحـدر  جهـة  كـل   فـي  واحـدة  بنافـذتین   یحـدد   طولـه (    سـنتیمترات

 في   الخسارة  تقلـیص  الزاویـة  هذه  من   الغرض  بروستر   بزاویة  تعرف  بزاویة  به  تثبت   الذي

  تحدد   أنها   كما  األنبـوب   نهایـة  سـطح   عـن  المختلفـة  االنعكاسـات  عـن  والناجمـة  الضـوء

 غالبــا  الخــارج،  اللیـزر  أشـعاع  خـواص  صـالح  فـي  هـو   والـذي   النافـذ  ء  الضو  استقطاب

  لتمنح   المستویة   المرایــا  مــن  بــدالا   المرنــان  تصــمیم  فــي  الكرویــة  المرایــا  تســتخدم   مــا

 .أكثر استقراریة المرنان
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 الغاز لیزر لتركیب مبسط نموذج( 1) شكل

 

-: الذري الغاز لیزر  1-   

 الـذرة   أحـادي  غاز  الحالة  هذه  في  الفعال  الوسط  یكون   حیث  المتعادلة  الذرة  لیزر  أیضا  یدعى

 علیــة   یتعــرف لیـزر  أول  وهـو  نیـون  –  هیلیـوم  لیـزر  هـو   بـه  نسـتعین  نمـوذج  وأحسـن

  هذا   یستطیع . الفیزیائیــة  البصــریات  تجــارب  وفــي   المختبریــة  دراســته  فــي  الطالــب

 :  جیة المو باألطوال خطوط بثالث  لیزر یرسل  ان النظام

 (.مرئي غیر) مترومایكر 3.39=الطول األول  

 بـاللون  المرئـي الضـوء وهـو متـر نـانو  633  أي مترومـایكر 0.633= الطول الثاني 

 . االستخدام  الشائع االحمـرالقاني

 ( . مرئي  غیر) مترومایكر 1.3= الطول الثالث

  معینة   بنسبة  (Ne) النیـون   وغـاز (He) الهلیوم  غاز  ذرات  من   مزیج  نیون  –   الهلیوم   یزرل

 فـي  الهلیـوم   یلعبـه  الـذي  الـدور  لغرض.    النیون  لذرة  هي  أعاله  المذكورة  االنتقال  وخطوط

 بمخطــط  متـرونســتعین   نـانو   633  االنتقـال  خـط  عـن   فقـط  سـنتكلم   اللیـزر  هـذا  عمـل

 نتطـرق  ثـم(  ٢)  بالشـكل  والمتمثلــة  والنیــون   الهلیــوم  بــذرة  العالقــة  ذات   طاقــة  مســتویات

 . النظام هـذا إلـى الطاقـة ضـخ  فیهـا یكـون التـي الضـخ طریقـة الـى
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  التـي  الطاقـة  نفـس  لـه  الهلیـوم  لـذرة(  3)  الطاقـة  مسـتوى   أن(  ٢)  الشـكل  فـي  یتبـین  كمـا

 مــن  تقریبــا  االرتفـاع  نفـس  علـى  أنهمـا  أي )  النیـون  ذرة فـي(  ٢)  الطاقـة  مسـتوى   یمتلكهـا

  ومسـتوى   الهلیــوم  فــي(  3)  الطاقــة  مســتوى  ان  المعــروف  ومــن(  الطاقــة  مخطــط

 منهـا  لكـل  العمـر  زمـن  معـدل  أن   أي.    مسـتقرة  شـبه  مسـتویات  النیـون   فـي(  صـفر)  الطاقـة

 طاقتهـا   تفقـد  حتـي  طـویال  زمنـا  تبقـى  المسـتوى   هـذا  إلـى  المهیجـة  الـذرة  أن   أي  طویـل

  بان  ثبت  لقد.    اخرى  حالـة  أو  األرضـیة  الحالـة  إلـى  فتهـبط  مـثال  كالتصـادم  مـا  بطریقـة

(  1)   و(  ٢)  الطاقـة  لمسـتویي  العكسـي  التأهیـل  أسـاس  هـو(3)   المسـتوى  الـى  الهلیـوم   تهـیج

  المستوي   في  المتهیجة  م  الهلیو   ذرة  تصـطدم   ان  فمـا  النیـون،   لـذرة  الضـخ  مخطـط  فـي

 معهـــا   تبـــادل   حتـــى  النیـــون  بـذرة   الكهربـائي  التفریـغ   الكترونـات  طریـق   عـن(3)

  الشكل   وبهذا(  ٢)  وبالمستوى   مهیجـــة  النیـــون  ذرة  تجعـــل  الن  تكفـــي  وهـــذه  بالطاقـــة

 .  النیون  ذرة في( ٢) الطاقة مستوي تاهیل  یتم 

 

633 لیزر بانبعاث العالقة ذات  والنیون  الهلیوم لذرتي طاقة مستویات( ٢) شكل  

 . متر نانو
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  مــع   تصـادمها  بواسطة(  ٢)   المستوي  الى  مباشرة  تتهیج   قد   النیون  ذرة   أن   أیضا  صحیح

  النیون ( لــذرة  ٢)  المســتوى  تأهیــل  عملیــة  ولكــن  أیضــا  الكهربــائي  التفریــغ  الكترونــات

 مـن  المحفز  االنبعـاث  یحصـل  وبهـذا  المهیجـة  الهلیـوم  ذرات  طریـق  عـن  أساس  بشكل  تتم

 ذات  اللیزر  حزمة  باعثـة   لـه(  1)   المسـتوى   إلـى  الـذرات  فتنتقـل  النیـون   لـذرة (  ٢)  المسـتوى 

 سریعة  بصورة  الذرات  تهـبط  بعـدها.  متـر  نـانو(    633)  موجة  بطول  القاني  األحمر  اللون

 طریـق  عـن   األرضـي  المسـتوي  إلـى  الـذرات  تهـبط  ثـم (  صفر)  المستوي   إلى   وتلقائیة

 . قرمست شبه  مستوي  ذكرنـا كمـا( صـفر) المسـتوي  الن  مـثال الجـدران مـع تصـادمها

 ضـغط  یكـون  ان  مـثال  منهـا  المقـادیر  لـبعض  معینـة  قـیم  هنـاك  نیـون  –   هلیـوم  لیزر  لتشغیل

  ان  كما   ،  ملم .  بـار  ملـي(    4.8-5)  حـدود  فـي  األنبوبـة  قطـر  فـي  مضـروبا  الغـاز  مـزیج

(    1: 5)  كنسبة  تكون  متـر  نـانو  633  ولالنتقـال  النیـون  غـاز  إلـى  الهلیـوم  غـاز  الغاز  نسبة

 القــدرة  ان  . التفریغ  تیار  لكثافة  معینة  بقیمة  یتصف  بحیث  الكهربائي  التفریغ  وینظم  كما

  (100×6)   بإبعــاد   الشــكل  اســطواني  أنبــوب  مــن (    نــانومتر  633)   إلشــعاع  الخارجیــة

 . واط (0.1) أي  واط ملي 100 حدود  في تكون  ملم

  وبطـول  ملـم(  6  -1)  بیــن  یتراوح  بقطر  تـعـمل  نیون  –  هلیوم   أنابیب  معظم  ان  الحقیقـة  فـي

  من   لكثیر  ضـوئي   كمصـدر  الطلبـة  مختبـرات  فـي  الهلیـوم   لیـزر  یسـتخدم(  سـم  ٢0-15)

 واطئـة  بقـدرة  مسـتقیمة  ضوئیة  حزمة  تتطلب  التي   اإلغراض  في  یستخدم  كما.    التجارب

   .الفیدیو  أقــراص ذاكـرة فــي الرمـوز قــراءة الترصـیف، لغــرض اسـتخدامه مــثال

  اسـتخدام   تم  كـذلك  اللیـزر  أشعة  لتولید  النیون (  الخامل)  النادر  الغاز  ذرة  استخدام   غرار  على 

 الطاقة  مستویات  فمخطـط  الطریقـة  وبـنفس  والزینـون  واالركـون  كـالكریبتون  الغـازات  بقیـة

  م الهلیو  للیزر  مناسبة   شعبیة  تنـل   لـم   األنـواع   أن   أال   للنیـون   ذلك   ویشابه  متشابه   تقریبا  لـجمیعها

 ومنهـا   المعـدن  بخـار  لیـزر  هـو  المجموعـة  هـذه  الـى  ینتمـي  الـذي  األخـر  النـوع.  نیون   –

 لیـزرلهذا  والمنغنیزواهم  والسنترونتیوم  والكالیوم  والفضة   والنحاس  الرصاص  بخار  ذرات

  یساوي  موجـة  بطـول  األخضـر  اللیـزر  ضـوء  یبعـث  الـذي  النحاس  بخار  لیزر  وهو  النوع

 ، %  1 حـوالي وبكفاءة  متر نانو (  5.510)
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  حدود   في   تكون   قد   عالیة  حرارة  درجات  یتطلب  المعادن   ابخـرة  ر   لیـز  عمـل  ان  الواضـح   مـن

 یضاف   وقد  خاصة  أنابیب  استخدام  یتطلب  انه  كما  المعدن  لیتبخـر  مئویـة  درجة(  1500)

  قـد   تكاثفه،و  بسـبب  األنبـوب  نوافـذ  على  البخار  ترسیب  من  لیمنع  المعـدن  لبخـار  نـادر  غـاز

 الالزمــة   الحــرارة  درجــة  خفــض  علــى  لیعمــل  المعــدن  مركبــات  اسـتخدام   مـؤخرا  تـم

 . مئویة درجة  550 لحدود بخــارالمعدن علــى للحصــول

  بأشعة   لیزر  لتولیـد   االن   لحد   متوفر  مصدر  أكفا  یمثل  بكونه  النحاس  بخار  لیزر  أهمیة  تقع

 فیــه،   المغمــورة  لألجسـام  بعد  عن  والتحسس  الماء  تحت  االتصاالت  في  مهم  وهو  خضرا

 اخرى   استخدامات  لــه  كــذلك  ،  المــزرق  األخضــر  للضــوء  نســبیا  شــفافة   البحــار  فمیــاه

   .الضوئیة الكیمیاء في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


