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 المحاضرة التاسعة : ليزر الغاز االيوني ، ليزر الغاز الجزيئي ، ليزر الغاز السائل. 

 ليزر الغاز االيوني 

معـدن ذراتـه متاینـة . هـذا یعنــي أن  الوسط الفعال في هذه الحالـة غـاز متـاین او بخـار  

تمــددا بســیطا قــد حــدث لمخطــط مســتویات الطاقــة لــذرة المــادة حیــث أن المسافة بین  

مستویات الطاقة الیون ذرة ما هي اكبر بقلیل من تلـك للـذرة المتعادلـة نفسها وهذا یؤدي  

المنبعث الطیـف  لخطـوط  الموجـة  طـول  قصـر  المتأینة  الى  المادة  ان طیف  أي   ، عنهـا  ـة 

  .یزحف قلیال باتجاه الجزء المرئي او فوق البنفسجي مـن طیـف اإلشعاع الكهرومغناطیسي

( الشـــائع  Ar+)   خیـــر مثـــال علـــى لیـــزر ایـــون الغـــاز هـــو لیـــزر ایـــون االركـــون

ا طیف  لفیزیاء  األبحاث  مختبرات  في  تنـتج  االستعمال  الكهربـایي  الضـخ  وعملیـة  لـذرة 

بطـول   المـزرق  األخضـر  الخـط  هـو  الخطـوط  اشـد  أن  أال  احـد  و  لیـزر  خـط  أكثـرمـن 

نـانو متـر ویـتم فـرز الخطـوط عنـد الرغبـة باستخدام    488نانومتر یلیـه البنفسـجي    514.5

 احدها بواسطة موشور مثال . 

المعــروف ایضــا فــي مختبــرات األبحــاث   Kr)) لكریبتــونكــذلك هنــاك لیــزر ایــون ا

یقــع بطــول موجــه   الــذي  القــاني  بلونــه األحمــر  الذریــة    647.1لدراســة األطیــاف 

 نانو متر ویتضمن خطوطا أخرى بطول موجة اقصر.

ك  ، السـوائل  للیـزر  البصـري  الضـخ  لغـرض  أیضـا  النوعـان  هـذان  لهمـا تسـتخدم  ـذلك 

الدراسـة   قیـد  زالـت  فـال  المعـادن  أبخـرة  ایـون  لیزر  یخص  فیما  أما  الطب  في  استخدام 

غازیـة  حالـة  فـي  المعـدن  بخـار  ایـون  تـوفیر  الـى صـعوبة  یرجـع  والسـبب  والتجریـب 

 وادامة عملیة التفریغ الكهربائي لفترة طویلة مناسبة. 

 

 

 

 

 ليزر الغاز الجزيئي 
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سـط الفعـال فـي هـذه الحالـة مـن جزیئـات غـاز ثنـائي أو متعـدد الـذرة وتختلف یتـألف الو

الحركیــة   الجزیئـة  طاقـة  إلـى  إضـافة  للطاقة  أخرى  أنواعا  بامتالكها  الذرة  عن  الجزیئة 

للجریئة   یكــون  وعلیــة  الدورانیــة  طاقتــه  وكــذلك  التذبذبیــة  الطاقــة  وهــي  االنتقالیــة 

الجزیئة مستوی المنبعث عن  تذبذبیة وأخرى دورانیة وهي عدیدة،لذا كان الطیف  ات طاقة 

 ذات تركیب معقد ویملك عددا ال حصر له من خطوط الطیف . 

امـا الغـازات الجزیئیـة المسـتخدمة فـي عمـل اللیـزر فهـي كثیـرة ولكـن معظمهـا مـن النوع  

اع اللیـزر الغـاز الجزیئـي المهمـة لیزر غاز الخفیف نسبیا كـذلك الصـغیرة منهـا ومـن أنـو

 النیتروجین ولیزر الهیدروجین ولیزر ثنائي اوكسید الكاربون . 

أن لیـزر النتـروجین معـروف بلیـزر فـوق البنفسـجي فطـول موجـة اللیـزر الناتجـة تكون  

(  40- 30( نانو متر وهو لیزر یعمل بنبضات ویحتاج الـى جهـد كهربـائي بحـدود )337)

أمــا   مســتمرة.  بموجـة  تشـغیله  الیمكـن  كما  الكهربائي  التفریغ  عملیة  النجاز  فولت  كیلو 

كیلــو واط للحجــم الصـغیر منـه و    100القــدرة الناتجــة لــذروة نبضــته فتقــدر بحــوالي  

نانو ثانیة    میكـا واط للحجـم الكبیـر منـه ، امـا امـد نبضـته فتكـون بحدود بضع  10بحـوالي  

. 

تكـون   منـه  المستحصـله  الموجـة  طـول  ولكـن   ، الهیـدروجین  لیـزر  عمـل  یكـون  كـذلك 

نـانو متـر فقـط. اما   110اصغر وهي اقصر طـول موجـة لیـزر معروفـة لحـد االن وتبلـغ 

 ( واط فقط.10-100استخدامه فقلیل الن ذروة نبضته لها قدرة )

موجة  اربون فیعمل بشكل نبضات وایضا بموجة مستمرة وبطول اما لیزر ثنائبي اوكسد الك 

مختبریا    11مقدارها   یصـنع  مـا  وغالبـا  وعملـي  عالیة  كفاءة  ذو  لیزر  وهو  متر  مایكرو 

.فهناك أنواع وتصامیم متعددة له كذلك طرق متعددة للضخ وینتج خطـوط لیزر متعددة أهمها 

  1خارجة من اصـغر حجم له فهي في حدود  ( مایكرو متر ، أما القدرة ال11-9واقع بین )

كیلو واط للحجم الكبیر منـه وله استخدامات كثیـرة منهـا فـي   10واط وتصل الى حوالي  

تصـنیع المعـادن وصـهرها . كمـا یمكـن تشـغیل هـذا النوع بشكل نبضات وتبلغ قدرة ذروة 

 میكا واط.   100-10نبضته من 

 

 جلدیة وفي الجراحة بسبب طول موجته الكبیرة. كما یستخدم في معالجة االمراض ال
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 ليزر السائل

لیزر السائل یتألف فیه الوسط الفعـال مـن محلـول صـبغة عضـویة معینـة فـي مذیب سائل 

معـین مثـل سـائل اثیـل الكحـول آو مثیـل الكحـول او المـاء ویـدعى هـذا النوع من اللیزر 

 .  Dye laserالسائل بلیزر الصبغة  

 ف الصبغة عادة الى احدى المجامیع التالیة : تصن

 .مایكرومتر 0.7 - 0.5أصباغ البولیمیثان یتـراوح انبعاثها فـي مدى یقع - 1

 . مایكرومتر  0.5 –  0.4اصباغ الكومارین یقع انبعاثها بین -٢

 مایكرومتر. 0.4االصباغ التاللؤیة یكون انبعاثها بطول موجة حوالي -3

ا مهما في كثیر من الحقول التطبیقیـة ومنهـا حقـل أبحـاث علــم  قد لعب لیزر الصبغة دور

األطیــاف والكیمیــاء الضــوئیة فتكــون جزیئــه الصــیغة العضــویة كبیــرة ومعقــدة تذوب  

الطیـف  امتصـاص عالیـة ولمنطقـة عریضـة مـن مـدى  قـدرة  المـذیبات ولهـا  بعـض  في 

الجزیئـي المرئـي   السبب تتم  الواقـع فـي  السـاقط علیهـا ولهـذا  البنفسـجي مـن الضـوء  أو 

او   الومضــیة  المصـابیح  استخدام  مثال  البصري  الضخ  بواسطة  المواد  هذه  محالیل  اثارة 

المحالیـل   هــذه  عــن  المنبعــث  الضــوء  امــا  الغــاز  لیــزر  او  الصــلبة  الحالــة  لیــزر 

 ویعتمـد هـذا علـى المـذیب وعلـى تركیـز الصیغة. فیعطـي مـدى طیفیـا واسـعا نسـبیا 

 

 

 

 

 

 

 : تمتاز ليزر ات الحالة السائلة بما يلي 
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 . إمكانیة الحصول على حزمة عریضة من األطوال الموجیة للیزر- 1

 .  سهولة تكوین الوسط الفعال ) إذابة الصبغة في المحلول(- ٢

إمكانیة تغییر تركیز الصبغة بسهولة ) تقلیله بتخفیف المحلول او زیادته بتركیز  - 3

 .  المحلول(

 . التوجد عیوب بلوریة- 4

   . سهولة عملیة التبرید من خالل تحریك المحلول- ٥

 : مساوئ ليزرات الحالة السائلة هي

 . االستقرار بسبب حركة السائل عدم - 1

 . یمكن أن یسبب المذیب إلى منع تولید اللیزر- ٢

 . تتأثر بالحرارة بشكل كبیر جدا - 3

 تتحلل الصبغة عند تعرضها الى الضوء .   - 4

 الليزرات الكيميائية 

اللیزرات في عمله على التفاعالت الكیمیائیة بین العناصر حیث تثار    یعتمد هذا النوع من 

االلكترونات الى المدارات العلیا اثناء عملیة التفاعل مما یؤدي الى حدوث التوزیع العكسي  

(  3-10لاللكترونات ومن ثم االنبعاث المحفز. ان طول موجة اللیزر المستحصلة تقع بي )

 الى هذا النوع فتقع في ثالثة أسباب هي :  مایكرومتر ، اما أهمیة التطرق

انه خیر مثال لتوضیح عملیة التحول المباشر للطاقة الكیمیاویة الى طاقة كهرومغناطیسیة    -1

. 

لیزر دون    -٢ لتنتج اشعة  لمواد كیمیاویة  المباشر  المزج  یعتمد على  الكیمیاوي  اللیزر  ان 

 ائیة . الحاجة الى دوائر الكترونیة ومصادر للطاقة الكهرب

یتوقع من الطاقة العالیة التي تنتج عن التفاعل الكیمیاوي لوحدة الحجم والكتلة ان تؤدي    -3

 الى نتاج لیزر ذي قدرة عالیة . 
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 أنواع الليزرات الكيمياوية :

 HFلیزر فلورید الهیدروجین  -1

 HCLلیزر كلورید الهیدروجین  -٢

 HBrلیزر برومید الهیدروجین  -3

 DFلیزر فلورید الدیتریوم  -4

اكثر  فان  ولذلك  عالیة  طاقة  ذات  نبضات  تولید  على  بقدرتها  الكیمیائیة  اللیزرات  وتتمیز 

استخداماتها في أسلحة اللیزر حیث تستخدم نبضات اللیزر عالیة الطاقة في تدمیر األهداف 

لعیب في هذا النوع من اللیزرات هو في انها كبیرة الحجم بدالً من القذائف التقلیدیة . ولكن ا

 قد تحتل عدة غرف وتحتاج كذلك الى امداد مستمر بالمواد الكیمیائیة لكي تعمل. 

 Semiconductor laserليزر اشباه الموصالت 

وتتمیز بصغر حجمها  الموصلة  المواد شبه  ویعتمد على  الدیود  بلیزر  احیاناً  ویطلق علیه 

تصل ما دون حجم حبة العدس بل یمكن تصنیع اعداد كبیرة منها على نفس القاعدة    والتي قد

وبسبب هذه المیزات انتشر استخدامها في التطبیقات التي تحتاج لیزرات صغیرة الحجم وال  

تستهلك كمیة كبیرة من الطاقة كما في أنظمة االتصاالت الضوئیة وفي اإلقراص الضوئیة  

 ي أجهزة المساحة وفي خطوط اإلنتاج وغیرها الكثیر . المدمجة وفي الطابعات وف

 

 

 

 

 


