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  للدكتور مرهف لحلحالعلوم التطبيقية محاضرات 
 جامعة حماة-كلية التمريض



 2 جامعة حماة-محاضرات العلوم التطبيقية للدكتور مرهف لحلح كلية التمريض



 إَٔاع انهيشر ٔطزق اَتبجٓب

ٌصنف اللٌزر تبعاً لنوع مادة الوسط الفعال فٌها ، فبعض 

لٌزر ) أنواع اللٌزر تتمٌز بكبر القدرة الناتجة عنها مثل 

الذي ٌعتبر من أخطر أنواع اللٌزر ، ( ثانً أكسٌد الكربون 

بسبب قدرته العالٌة التً تصل إلى عشرات الكٌلو واط ، 

بتسمٌته بأشعة الموت ، وٌستخدم  ىأوحتالقدرة الكبٌرة وهذه 

كما توجد . لقطع المعادن وفً تطبٌقات صناعٌة مختلفة 

 .جداً ضعٌفة أنواع أخرى من اللٌزر 

 : ٌلً دراسة مفصلة ألهم أنواع اللٌزروفٌما  
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 إَٔاع انهيشر
 (CO2 laser, Excimer LASER) الغازليزر 1.

 ليزر السائل2.

 (Semi-conductor LASER) أشباه الموصالتليزر 3.

  الحالة الصلبةليزر 4.

  (Neodymium-YAG LASER) ياغ نيوديميوم5.
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 جٓبس يظٓز اشؼخ انهيشر
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نيشر انذبنخ انغبسيخ( Gas lasers )  
  ( CO2 )راَٙ أكسٛذ انكشبٌٕنٛضس *

  ( Helium- Neon laser) ٌَٕٛ –نٛضس انٓٛهٕٛو  ٔ**
 

 ( CO2 – laser ) :انكشبٌٕراَٙ أكسٛذ نٛضس  -1
، سانهٛضنٛضس راَٙ أكسٛذ انكشبٌٕ يٍ أْى إَٔاع ٚعخبش 

أٌ ْزا  ٔ ٔانمذسة انعانٛت انُاحجت عُّ،بسبب كفاءحّ انعانٛت 

انهٛضس ٚصذس إشعاعاً فٙ يُطمت األشعت ححج انحًشاء 

 . انًٛكشٔٚف انمشٚبت يٍ أشعت

ٔبسبب انحشاسة انعانٛت انصادسة عٍ ْزا انهٛضس فإَّ  

 . ٚصٓش كم شٙء ٚعخشضّ
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 : َيٌٕ –انٓيهيٕو نيشر  -2
.  10:  1ٔٚخكٌٕ ٔسظ انهٛضس ُْا يٍ خهٛظ يٍ غاص انٌُٕٛ ٔغاص انٓٛهٕٛو 

حخى عًهٛت انضخ باسخخذاو عًهٛت حفشٚغ  يفشغتٕٔٚضع انخهٛظ فٙ أَبٕبت يغهمت 

 . ( ٔاألَٕدفشق جٓذ عال ٚسهَّظ بٍٛ انكاحٕد ) كٓشبائٙ 
ٔحمٕو اإلنكخشَٔاث انُاحجت عٍ يشٔس انخٛاس بٕساطت انخفشٚغ انكٓشبائٙ بانخصادو 

يع رساث انٓٛهٕٛو حٛذ حُمهٓا إنٗ يسخٕٚاث انطالت انعهٛا ، رى بخصادو رساث 

انٓٛهٕٛو يع رساث انٌُٕٛ ًٚكٍ أٌ حُخمم انطالت إنٗ رساث انٌُٕٛ ٔانخٙ حُخمم 

ٔبٓزا  . ( 3طا) يسخٕٖ طالت أعهٗ إنٗ ( 1طا)بذٔسْا يٍ يسخٕٖ انطالت األٔل 

إنٗ  انًسخزاسٔعُذئز ٚحذد االَبعاد . ٚخى ححمٛك انخٕصٚع انًعكٕط نزساث انٌُٕٛ 

باعزت (  2طا) نزسة انٌُٕٛ نخُخمم انزسة إنٗ انًسخٕٖ (  3طا) يسخٕٖ انطالت 

 . َإَيخش  633حضيت انهٛضس راث انهٌٕ األحًش بطٕل يٕجٙ 

يهٙ ٔاط  50) كفاءة ْزا انهٛضس يُخفضت جذاً ، ٔال حخعذٖ أعهٗ لذسة نّ ٔحعخبش 

 انصغٛشة ٔاَفشاجٛخّنكٍ اسخخذاياحّ ٔاسعت جذاً بسبب طٕنّ انًٕجٙ انًشئٙ ( . 
. 
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 نٛضس انحانت انسائهت ( Dye – lasers ) 
أشعت  نُٕع يٍاا ْزالسخزاس ٔحسخخذو 

بعض انصبغاث انعضٕٚت انًعمذة انهٛضس 

 س6 انشٔديٍٛ، يزم اسخخذاو 
(Rhodamine G6 )  فٙ يحهٕل سائم

 .نهٛضسكٕسظ 
ْزِ انهٛضس بأَُا ًٚكٍ انحصٕل ٔحخًٛض  

يُٓا عهٗ يذٖ ٔاسع يٍ األطٕال 

 .انًٕجٛت
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 انهيشر شجّ انًٕصم ( Semiconductor or diode – lasers )    

نٛضس شبّ انًٕصم عباسة عٍ ٔصهت إٌ 

ٔأكزش إَٔاعّ  ( P-N junction) رُائٛت

 ( Ga As) انجانٕٛو صسَخٛذاشٕٛعاً ْٕ 
ٔشعاع انهٛضس انز٘ ٚبعزّ ٚمع فٙ يُطمت 

 . ححج انحًشاء ْٕٔ ضٕء غٛش يشئٙ
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 ياج – النيوديميومليزر 

 
ٌعد هذا اللٌزر من أهم أنواع اللٌزر الموجودة حالٌاً ، 

وٌتفوق على لٌزر الٌاقوت بكثٌر من المزاٌا ، وكلمة 
 (Y3 AL5 Q2 ) هً مختصر لمادة بلورٌة هً الٌاج

( Yttrium Aluminum Qarnet )  وتطعم هذه

%  2.5بنسبة  ( +Nd3) النٌودٌمٌومالبلورة بأٌونات 

 . الٌاجالموجودة فً  االترٌوممحل أٌونات حٌث 



نيشر انذبنخ انصهجخ ( Solid-state laser ) 
 

ٔفي ْذِ انذبنخ تتٕسع يبدح انهيشر في يصفٕفخ صهجخ يثم نيشر 

   (Ruby laser ): انيبقٕد
.  ٔ كبٌ نيشر انيبقٕد  1960ُصُغ أٔل جٓبس نيشر ثُجبح في ػبو 

 ( Al2O3 ) األنٕييُٕؤانيبقٕد ثهٕرح نَٕٓب أدًز تتكٌٕ يٍ أٔكسيذ 
ٔتكٌٕ أيَٕبد انكزٔو ْي  ( +Cr 3)انًطؼًخ ثأيَٕبد انكزٔو انثالثيخ 

انًسئٕنخ ػٍ تٕنيذ يستٕيبد طبقخ جذيذح داخم انتزكيت انجهٕري 

 . ٔتكٌٕ يؤثزح أيضبً في ػًهيبد االَتقبل انًصذٕثخ ثتٕنيذ انهيشر
ٔيتى في أَجٕة تٕنيذ انهيشر استخذاو ثهٕرح ثشكم اسطٕاَخ ٔتقطغ 

َٓبيتيٓب انًتقبثهتيٍ ٔتُطهيبٌ ثبنفضخ نيتكٌٕ يزآتبٌ يٍ َفس انًبدح 

ٔتشكم ْبتيٍ انُٓبيتيٍ يزآتيٍ إدذاًْب ػبكسخ كهيبً ٔاألخزٖ ػبكسخ 

 . جشيئبً 
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ٔٚسخخذو يصباح ٔيضٙ نٕنبٙ نٛحٛظ بانٛالٕث ، 

ٔعُذيا ٚبعذ انًصباح ٔيٛضاً عانٙ انشذة فإٌ إَٔٚاث 

انكشٔو حًخص انضٕء انصادس ٔٚشحفع عذد كبٛش يٍ 

ٔعُذ . ْزِ األَٕٚاث إنٗ يسخٕٚاث انطالت انعهٛا 

ْبٕطٓا إنٗ يسخٕٖ انحانت شبّ انًسخمشة ٚخحمك ششط 

انخٕصٚع انًعكٕط ٔٚخٕنذ شعاع انهٛضس عُذ ْبٕطٓا 

حكٌٕ ٔ ( Ground state ) األٔلإنٗ يسخٕٖ انطالت 

أشعت انهٛضس انُاحجت ُْا راث نٌٕ أحًش طٕنٓا انًٕجٙ 

 . َاحٕيخش 694
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 ٔانجذٔل انتبني يٕضخ ثؼض إَٔاع انهيشر ٔانطٕل انًٕجي نشؼبع انهيشر انُبتج
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