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 العاشرة : استخدامات الليزر  المحاضرة

 استخدامات الليزر 

یستخدم اللیزر حالیا في تطبیقات عدیدة في مختلف مجاالت الحیاة و یمكن تقسیمها الى  

 :أربعة اقسام اساسیة هي

 تطبیقات صناعیة 

 تطبیقات طبیة 

 تطبیقات عسكریة 

 تطبیقات الحیاة الیومیة 

 تطبيقات صناعية 

 حیث أستخدمت أنواع من  1960التطبیقات الصناعیة منذ اول اكتشافه في ادخل اللیزر في 

 : أجهزة اللیزر

 سنتیمتر ومیزتها أنها 3في قطع ألواح الماده الصلبه التي قد یصل سمك اللوح منها الى - 1

 تقطع بدقة متناهیة حیث یوجه جهاز اللیزر بوساطة الحاسوب. 

في لحام المواد الصلبة والنشطة والمواد التي تتمتع بدرجة انصهار عالیة مع امتیازها - ٢

بدقة التصنیع بسبب إطالقها لحزمة كثیفة ضیقة مركزة كما تستطیع أشعة اللیزر فتح ثقب 

خالل    5قطره   )الماس   200مایكرومتر  صالبة  المعمورة  مواد  أشد  في  مایكروثانیة 

والتیتان األحمر  طبیعة  والیاقوت  في  تغیر  أي  یحدث  ال  التصنیع  مدة  قصر  وبفضل  یوم( 

 .المادة

في قیاس المسافات بدقة متناهیة سواء المسافات القصیرة أو الطویلة حیث استخدمت  - 3 

أشعة اللیزر في تحدید بعد القمر عن األرض وقد تم ذلك في السبعینبات حیث وضع رواد  

قوطه علیها وبعد ذلك و جه شعاع لیزر من  الفضاء على القمر مرآة لعكس اللیزر عند س

إلى األرض استطاع  القمر وعودته  المرآة على سطح  القمر وبانعكاسه على  إلى  األرض 

 .العلماء حساب بعد القمر عن األرض بدقة لم یتوصلوا إلیها من قبل
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مسافة  - ٤  على  الهدف  كان  أن  حیث  جدا  بالغة  بدقة  األهداف  تحدید  ووجهنا   20في  كم 

سم فقط. وا ذا أطلقت   7لیزر فسوف ینحصر مقطع الشعاع في دائرة ضوئیة قطرها  شعاع  

 .كم فقط 3.2إلى القمر فسیكون قطر الدائرة المشكلة 

 تطبيقات طبية  

اما حسب نوع المعالجة كأن تكون تطبیقات اللیزر في الجراحة أو في مجال طب االسنان  

 .یةأو طب العیون جراحة القلب وقیاس االوعیة الدمو

حسب نوع اللیزر المستخدم في الطب مثل لیزر ثاني اكسید الكربون او لیزر النیتروجین   

  او لیزر االكسیمر

او   الدمویة  االوعیة  لحام  او  الجراحة  تطبیقات  مثل  المعالجة  طبیعة  حسب 

دراسة  یجب  الطب  في  اللیزر  تطبیقات  ولفهم  استخداماً  اكثر  االخیر  التشخیص..والتقسیم 

ین اشعة اللیزر المختلفة والخالیا الحیة.  وهذه العالقة تعتمد على خصائص اللیزر العالقة ب

من ناحیة طوله الموجي وشدته وشكله عند سقوطه على الجسم المراد عالجه. یمكن تغییر  

الطول الموجي من خالل تغییر نوع اللیزر والتحكم بشدة االشعة یتم من خالل التحكم في 

وقوة اللیزر  تسلیط  من   زمن  بها  فیتحكم  اللیزر  اشعة  حزمة  شكل  أما  المستخدمة  الضخ 

البنفسجیة   فوق  االشعة  منطقة  في  یعمل  الذي  اللیزر  المستخدمة.   التركیز  عدسات  خالل 

  .DNA و RNA البعیدة یقتل الخالیا الحیة مثل

مع   كیمیائي  تفاعل  یحدث  القریبة  البنفسجیة  فوق  االشعة  منطقة  في  یعمل  الذي  اللیزر 

  .نات الخالیامكو

اللیزر الذي یعمل في منطقة االشعة المرئیة یحدث تأثیر حراري على الخالیا المتصاصها 

  .طاقة اللیزر

 استخدامات اللیزر في الطب

 في قیاس جریان الدم باستخدام تقنیة مقیاس السرعة لدوبلر  He-Ne یستخدم لیزر

كذلك   CO2 التقلیدي غالبا مایكون لیزرفي الجراحة كمشرط حزمة اللیزربدل من المشرط 

 یستخدام هذا اللیزر في معالجة االورام السرطانیة
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 طب العیون یستخدم لیزر االركون لعالج انفصام الشبكیة وتقرحها 

  جراحة الفم كازالة االورام السلیمة وقف النزیف الدموي

لیزر الیاف   Nd:YaG  Ar استخدام  باستخدام  االركون  توضع في منظار لیزر  بصریة 

 .تقلیدي لمعالجة حاالت النزف الشدید 

 التصوير المجسم

المجسم لوح  )  (Holographالتصویر  على  ثالثیة،  أبعاد  ذات  صور  إلنتاج  طریقة 

زجاجي حّساس للتصویر أو فیلم. ویؤدي عمق المنظر إلى أن تبدو األشیاء حقیقیة. وتظهر 

االئتمان لتجنب التزویر. ومن انجازات العلم    هذه األنواع من الصور على بعض بطاقات

الهولوغرافي تقنیة  والتكنولوجیا  فریدة   (Holography) الحدیث  خاصیة  تمتلك  التي 

 تمكنها من إعادة تكوین صورة األجسام األصلیة بأبعادها الثالثة بدرجة عالیة جدا

بأنها أشعة ذات طول موجة محددة، ولكنها   اللیزریة فقط  بأنها ذات  تختص األشعة  تتمیز 

أهمیة   لهما  فقط  نوعان  هناك  اللیزریة  األشعة  أنواع  جمیع  بین  ومن  عالیة.  ضوئیة  شدة 

المستمرة اللیزریة  المجسم وهما: األمواج  التصویر   c.w خاصة یصلحان لالستخدام في 

 pulse lasers واألمواج اللیزریة النبضیة

الضوء الضوء المنعكس فقط أما   أن ما یحدث في التصویر الفوتوكرافي هو تصویر لشدة

 .في التصویر الهولوكرامي فهو تسجیل للشدة والطور

في التصویر الفوتوكرافي یعبر الضوء خالل العدسة بعد أن یفتح الغالق لیصل الضوء إلى  

 .الفیلم الذي یعمل كمجس ضوئي

 تطبيقات عسكرية  

تطویره كانت الستخدام في المجاالت  منذ اكتشاف اللیزر والكثیر من االبحاث المتعلقة في  

العسكریة وغالبا ما تكون هذه االبحاث غایة في السریة وال تكشف إال بعد سنوات. ومن  

 :هذه التطبیقات استخدام اللیزر

 .في التصویب واستخدامه في التفجیر عن بعد - 1 

 . توجیه القذائف- ٢ 



 م.م امحد كرمي مسي                                  اللزیر                                         فزیایء 

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

 . وجهته في تعقب الهدف مهما كانت سرعته وقدرته على تغییر- 3 

 .في اسلحة ما یسمى بحرب النجوم- ٤ 

 .تدخل في ابطال مفعول اجهزة الخصم اال لكترونیة واصابته بالعمى- ٥ 

في المثال التالي نوضح فكرة استخدام اللیزر في توجیه القذائف حیث تقوم الطائرة بتوجیه   

م استقبال  واجهزة  الهدف  على  مرئیة  الغیر  اللیزر  اشعة  من  القذائف  نبضات  على  ثبته 

الموجهة تقوم بتتبع النبضات المنعكسة عن الهدف إلى ان تصیبه. وهذه التكنولوجیا دقیقة 

إلى درجة كبیرة مستفیدة من حزمة اللیزر المستقیمة وسرعة انتشار اللیزر وامكانیة التحكم  

الكمبیوت یفهمها  التي  والواحد  الصفر  من  شیفرة  عن  عبارة  تكون  التي  النبضات  ر  في 

 .الموجه للقذیفة

 

 

 

 

 

 

 

 تطبيقات الحياة اليومية 

 للیزر تطبیقات عدیدة في مجال استخدامات الحیاة الیومیة وتقسم هذه التطبیقات الى :  

تطبیقات اللیزر في البیت وتشمل االقراص المضغوطة و الوسائط المستخدمة لتخزین  - 1

 .المعلومات

 .طابعة اللیزر ووسائط تخزین المعلوماتتطبیقات اللیزر في العمل وتشمل - ٢ 
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تطبیقات اللیزر في االتصاالت وتشمل االلیاف الزجاجیة المستخدمة في االتصاالت - 3 

 .واالتصال الفضائي

تطبیقات اللیزر في التسلیة وتشمل عروض اللیزر في المناسبات واالحتفاالت واالعیاد  - ٤ 

 .ومعارض التصویر ثالثي االبعاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


