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 المقدمـــــة 
على تحقیق اھداف الكتاب دعامة من دعائم المنھج المطور في اللیزر، والذي یعمل  یمثل ھذا

 المعلومات واالتصاالت . علمیة، وعملیة تواكب التطور العلمي في تكنولوجیا

الثاني  الفصل االول، معلمات حزمة اللیزر، امالفصل تضمن ا انیة فصولالكتاب ثم ھذاشمل 

اللیزر، وركزنا في  استعمال فتناول الخصائص البصریة للمادة، وتكوین البالزما، وفوائد ومساوئ

الفصل الثالث على العوامل المؤثرة على اللیزر في التطبیقات الصناعیة، اما الفصل الرابع فقد تم عرض 

فكرة استعمال اشعة اللیزر في االتصاالت، وااللیاف البصریة ومكوناتھا، اما الفصل الخامس فتضمن 

واألسنان، اما الفصل ممیزات اشعة اللیزر االساسیة في الطب واللیزرات المستعملة في عالج العیون 

السادس فقد تم عرض التطبیقات العسكریة للیزر والرادار اللیزري وتأثیر دوبلر، اما الفصل السابع 

الفصل الثامن فتكلم عن  فخص تطبیقات اللیزر العلمیة والبیئیة والتجاریة وعن الترصیف البصري، اما

 السالمة في التعامل مع اللیزر ومخاطر اللیزر .

ا اال ان نتقدم ببالغ شكرنا وتقدیرنا لألساتذة االفاضل الذین ساھموا بتقویم الكتاب وإبداء وال یسعن

م الخبیرتین العلمیتین، الست (عدویھ محسن علوان) ــــــــــــــم وھــــــــــم وتوجیھاتھـــــــــــمالحظاتھ

 زناد ) .  والست (ھالھ عبد الصاحب وادي) والخبیر اللغوي االستاذ (عبد الحسین 

 ومن هللا التوفیـــــق           

  

 

 

 

 المؤلفـــــون 
 م  2015ھـــ /  1436                                                                                          
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 الفصل االول

 معلمات حزمة اللیزر والمادة

The Laser Beam Parameters and Material 

 أھداف الفصل األول
 بعد االنتھاء من دراسة الفصل یكون الطالب قادرا على أن:

 الطـول الموجي .ممیزات یعرف  •

 أمـد النبضـة .یحدد  •

 اإلنفراجیة .یعرف  •

  الطاقة والقدرة .یمیز بین  •

 یحسب الشدة المنبعثة. •

 التركیب النمطـي .یبین أھمیة  •

 ة اللیـزر .متبئیر حزیفسر  •

 الترصیف الضوئي .یوضح معنى  •

 ادة .مـات الممعلیعرف  •

 . یحسب االنعكاسیة •

 یحسب االمتصـاصیة. •

 ونة السطح .شخیمیز طبیعة  •

 التوصیلیة الحراریة .یحسب  •

 . الحراریةیحسب االنتشاریة  •

 یحسب زاویة انفراج حزم اللیزر. •

 یحسب عمق االختراق الحراري. •
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 تمھید 1-1
یستعمل اللیزر في الكثیر من التطبیقات المتنوعة، ولكل من ھذه التطبیقات توجد مواصفات 

"معلمات حزمة محددة، بعض من ھذه المواصفات یتعلق بطبیعة اللیزر المستخدم ویطلـــق علیــھ 

وسیتم التطرق في ھذا الفصل على  "معلمات المادة"ومنھا ما یتعلق بطبیعة المادة ویطلق علیھ  اللیزر"

 بعض من ھذه المواصفات والخصائص وكما یأتي:

    معلمات حزمة اللیزر 1-2
یتحدد تعامل اللیزر مع المادة بمواصفات معینة تعتمد على خصائص ومعلمات حزمة اللیزر، لذا 

 -ي:البد من التعرف على ھذه المعلمات وكیفیة تحدید قیمھا المناسبة لكل عملیة وھـ

 Wavelengthالطول الموجي  1-2-1
اذ تقع طاقتھ ضمن نطاق  (Monochromatic) یمتاز شعاع اللیزر بكونھ احادي الطول الموجي

ویؤثر الطول الموجي في عملیة التفاعل بین شعاع اللیزر والمعادن ألنھ یحدد مقدار ما  ،ترددي ضیق

تزداد فان انعكاسیة المعادن تختلف باختالف الطول الموجي،  إذیمتصھ المعدن من طاقة الشعاع الساقط  

 ).1-1الشكل ( الحظالطول الموجي،  بازدیاداالنعكاسیة بصورة عامة 

 
 الموجیة. االطوال من واسع لمدى والعازل المعادن بعض انعكاسیة :1-1 الشكل
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من المنطقة فوق  المعروف ان االنبعاث اللیزري یشمل مدى واسع من االطوال الموجیة بدءاً من 

لذلك فان لكل تطبیق یتم استعمال نوع محدد من انواع اللیزر. ان  البنفسجیة والمرئیة وتحت الحمراء

وبالتالي فان اختالف   (R-1)مقدار الضوء الذي یمتصھ المعدن (باإلضافة للذي ینفذ منھ) یساوي 

 المعادن یؤدي الى اختالف امتصاصیتھا لشعاع اللیزر.

 ھل تعلم
 ان عملیة اجراء المعاملة للمعادن تكون اسھل باستعمال االطوال الموجیة القصیره.  

 Pulse durationمد النبضة  أ  1-2-2

 یعد احد العوامل المھمة الذي یعتمد علیھ نوع التطبیق ولكن ما ھو تعریف امد النبضة؟ 

ففي لیزرات الحالة الصلبة  "الفترة الزمنیة او عمر نبضة اللیزر المنبعثة".بأنھ ُیعرف امد النبضة 

السیطرة على الدوائر  عن طریقیتم تحدید امد النبضة المالئم للمعاملة السطحیة المطلوب اجراؤھا 

االلكترونیة لمنظومة اللیزر والخاصة بتشغیل المصباح الومیضي إذ یتم التحكم بالنبضة الضوئیة المنبعثة 

فانھ یتطلب ان یكون  من المصباح. وبصورة عامة عند استعمال اللیزر في عملیات المعاملة  الحراریة 

صاص مقدار كاٍف من الطاقة لحدوث عملیات التسخین امد النبضة طویال نسبیا لكي تتمكن المادة من امت

 .یوضح عمق االنصھار كدالة لزمن النبضة لمعادن مختلفة )2-1(واالنصھار والتسبیك. والشكل 

 
 مختلفة. لمعادن النبضة لزمن كدالة االنصھار عمق  : 2-1 الشكل

 

 

 
 

   

 

 

 

 



 6 

  Divergenceاالنفراجیة  1-2-3

اذ تتسع ، اللیزر بكونھا ذات انفراجیة قلیلة وخاصة عند العمل بالنمط الكاوسيتمتاز حزمة 

) 3-1وكما موضحة بالشكل ( )divθ( الحزمة خطیا بزاویة تسمى (زاویة االنفراج) ویرمز لھا بالرمز

 -: .یمكننا حساب زاویة االنفراج من المعادلة اآلتیة

θdiv = λ /πwo …………………………………..…………..…(1-1) 

 ان : اذ

λ الطول الموجي لشعاع اللیزر : 

wo نصف قطر تخصر حزمة اللیزر : 

االنفراجیة القلیلة لحزمة اللیزر تعني انتشار الحزمة باتجاه واحد ولمسافات طویلة جدا دون 

 انحرافھا عن محورھا، إذ ان االنفراج قد ال یتجاوز بضعة سنتمترات لكل كیلومتر.

 .(mrad)او  (rad) او بالزوایا نصف القطریة) o((deg) بوحدات الدرجة divθ تقاس زاویة االنفراج

 ؟(rad) قطریةالزوایا نصف الالى ) o( ولكن كیف یمكننا ان نحول من الدرجات

 -ان العالقة بین الزوایا نصف القطریة والدرجات ھي :

2π rad = 360o 

1 rad = 360o / 2π 

1 rad = 57.3o 

 57.3oالزاویة نصف القطریة =                          

یمكن حساب نصف قطر حزمة اللیزر عند مسافة معینة من منظومة اللیزر اعتمادا على العالقة 

 -اآلتیة:

tan θdiv = (R-r) /L ≈ θdiv ……………….……………………..(2-1) 

 ) صغیرة فان :divθمالحظة : عندما تكون قیمة الزاویة (

                                                                          tan θdiv ≈ θdiv          
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  -اذ ان :

r  نصف قطر حزمة اللیزر لحظة خروجھا من المنظومة : 

θdiv زاویة االنفراج : 

L  .بعد الشاشة عن المنظومة : 

R .نصف قطر الحزمة المطلوب قیاسھا : 

 -یوضح مخططا ً  لزاویة االنفراج : )3-1(والشكل 

 

  
 :  مخططا ً لزاویة االنفراج. 3-1الشكل 

 :  1مثال
شاشة كونت بقعة على (1mm)  ونصف قطرھا ھو  (θdiv = 1 mrad)حزمة لیزر زاویة انفراجھا

 عن المنظومة، ما مقدار نصف قطر ھـذه البقعة ؟ (m 10) تبعد مسافة

 . tan 0.057o =10-3 علما ان

 حل:ال

θdiv =1 mrad = 1x10-3rad= 1x57.3ox10-3= 0.0573o 

 ) rad = 57.3o 1( اذ ان       

r =1mm=1x10-3 m      ,      L=10m 

tan θdiv = (R – r) /L 
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R - r = [tanθdiv x L]  

R = [L x tanθdiv] + r 

R= [10 x tan (0.057o)] + 1x10-3 

R =10x10-3+1x10-3 

R =10-3 (10+1)=11x10-3m=11mm          عة)ق(نصف قطر الب                                           

 Beamة م"موسع الحزیدعى لتقلیل انفراج حزمة اللیزر یتم اسـتعمال مكون بصري و

Expander "إذ یمكن تقلیل االنفراج بمقدار یتناسب طردیا ً مع قطر  ،ویطلق علیھ كذلك بالتلسكوب

 )4 -1(وكما موضح بالشكل  الحزمة الموسعة

 

 
 : مخططا ً لموسع الحزمة (تلسكوب).  4-1الشكل 

 

عبارة عن منظومة بصریة تنتمي الى مجموعة التلسكوبات،  بأنھموسع الحزمة  یعرف 

ویستعمل لتغییر بعض مواصفات  ویتكون من اثنین او اكثر من المكونات البصریة (مرایا، عدسات)

یستعمل للحصول حزمة الضوء الساقطة علیھ من حیث قطرھا وزاویة انفراجھا، وفي اغلب الحاالت 

لذلك یعد ضروریا في الكثیر من التطبیقات  قلیلة ولمسافات بعیدة ةعلى حزمة متوازیة ذات انفراجی

  الصناعیة والعسكریة في قیاس المسافات والمدیات البعیدة للمحافظة على شدة اضاءة مقبولة. 

 



 9 

 كیف یمكننا حساب زاویة االنفراج الخارجة من موسع الحزمة ؟ 

 -من المعادلة اآلتیة: (θ2)تحسب زاویة االنفراج الخارجة من موسع الحزمة 
D1

D2
=

f1
f2

=
θ2
θ1

 

 -ومنھا یمكن الحصول على :

 

θ2= D1θ1/ D2  …………………………………….……………….. ( 1-3 )

 اذ ان :  

θ1: زاویة االنفراج قبل الموسع 

D1,D2 (العدستین) قطر : 

المرایا وتستعمل ھذه  یوجد نوعان اساسیان لتصمیم موسع الحزمة یتم فیھما توظیف العدسات أو        

 اغلب التطبیقات وھما :الموسعات لتغطیة 
 

a.  تصمیم كبلرKeplerian Design 
وھو من انواع التلسكوبات الفضائیة إذ یستعمل حاجز ذو فتحة ضیقة عند موقع البؤرة الحقیقیة 

ر الفتحة الضیقة ــــــارج مدى قطـــــن الضوء غیر المرغوب فیھ خــــة العینیة للتخلص مـــللعدس

 یوضح موسع كبلر والذي یستعمل فیھ عدستان موجبتان. ) 5 – 1( والشكل 

 
 .: تصمیم كبلر لموسع الحزمة 5-1الشكل 
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b.  تصمیم غالیلیوGalilean Design 

في ھذا النوع یمكن توسیع الحزمة من دون مرورھا بالبؤرة الحقیقیة، ویستعمل ھذا النوع مع  

اللیزرات المستمرة ذات القدرة العالیة او اللیزرات النبضیة ، ویستعمل مع اللیزرات ذات  الطاقة العالیة 

ي ھذا النوع عدستان المركزة في تطبیقات الغالف الجوي لتجنب حدوث االنھیار في الھواء ، ویستعمل ف

  )  6 – 1( وكما موضح في الشكل  سالبة واألخرىاحداھما موجبة 

 
 .تصمیم غالیلیو لموسع الحزمة : 6-1الشكل   

 

 : 2مثال 

استعمل مع حزمة  (6cm)وقطر الثانیة ھـو  (cm 2)موسع حزمة مكون من عدستین قطر االولى ھو 

 انفراج الحزمة الخارجة؟ ، ما مقدار زاویة(mrad 0.1) لیزر انفراجھا

 لدینا العالقة :      الحل: 

θ2 = D1θ1 / D2 

 اذ ان :

D1 = 2 cm  

D2 = 6 cm 

θ1 = 0.1 mrad 

وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على :           

θ2 = (2 cm x 0.1 mrad) / 6 cm = 0.033 mrad 

وھو مقدار زاویة انفراج الحزمة الخارجة              
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تعد المنظومات البصریة الملحقة لمنظومة اللیزر من المكونات المھمة إلنجاز تطبیقات اللیزر            

اذ تعمل ھذه المكونات (وبضمنھا العدسات) على تغییر بعض الخصائص البصریة للحزمة  المختلفة،

 الضوئیة (قطر انفراجیة الحزمة او شدة قدرة اللیزر).

 إذ ان نصف قطر W1وبفرض استعمال عدسة رقیقة موجبة لتغییر نصف قطر بقعة اللیزر  

 -حسب العالقة اآلتیة :ب (f) للعدسة یعتمد على مقدار البعد البؤريW2 البقعة  الناتجة  

W2 = fλ / πW1  ……………………………..…………………….( 1-4 ) 

 

 

 

 ان : اذ

f   البعد البؤري للعدسة : 

λ الطول الموجي للیزر المستعمل : 

الخارجة من العدسة یتناسب طردیا مع البعد البؤري للعدسة والطول الموجي وعكسیا قطر بقعة اللیزر  ان

 مع نصف قطر حزمة اللیزر الداخلة الى العدسة.

 : 3مثال 

. اُسقطت على  mm 1.4اوقطره  nm 632.8 بطول موجي قدره (He-Ne) نیون  -حزمة لیزر ھیلیوم

 . ما مقدار قطر الحزمة الخارجة من العدسة؟ cm 15عدسة موجبة بعدھا البؤري 

 حل:ال

f = 15 cm = 0.15 m = 15x10-2m 

W1 = 1.4/ 2 = 0.7 mm = 0.7x10-3 m=7x10-4m 

λ = 632.8 nm = 632.8x10-9 m 

 یمكن حساب قطر الحزمة من العالقة اآلتیة :

W2 = fλ / πW1     

W2 = (15x10-2 m x 632.8 x10-9 m) / (3.14x7x10-4 m) 

      = 43184.713 x10-9 m 

      = 0.04 x10-3(m) = 0.04 (mm) وھو نصف قطر الحزمة الخارجة من العدسة 

 x 2 = 0.08 (mm) 0.04مقدار قطر الحزمة الخارجة من العدسة 
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 Energy and Powerالطاقة والقدرة   1-2-4
اللیزر وخصوصاً منظومات الحالة الصلبة فان الطاقة الخارجة تكون دالة في اغلب منظومات 

لفولطیة الشحن التي یتم الحصول علیھا من مجھز القدرة لذلك یمكن السیطرة على مقدار الطاقة الخارجة 

 من خالل اختبار فولطیة الشحن المالئمة لتولید تلك الطاقة .

 اع اللیزر او امتصاص الحرارة من قبل المادة ؟ولكن ما العامل المھم الذي یحدد تفاعل شع

امتصاص الحرارة من قبل المادة ھو كثافة القدرة         او ان العامل المھم الذي یحدد تفاعل شعاع اللیزر

 (شدة شعاع اللیزر).

 او (الشدة) بأنھ القدرة المقاسة لوحدة مساحة معینة ومن وحداتھا(power density) القدرة تعرف كثافة 

 (W/cm2) ھي

 ویمكن حساب كثافة القدرة من العالقة اآلتیة :

I = P / A 

I = P / πW2 …………………………………………….………………..( 1-5 ) 

 ان : ذإ

I   شدة شعاع اللیزر : 

P  القـدرة : 

A مساحة بقعة اللیزر : 

W  نصف قطر بقعة اللیزر : 

امد نبضة قصیر ومساحة مقطع  وللحصول على كثافة قدرة عالیة یتم استعمال شعاع ٍ لیزري ذي

  صغیرة.

 

 تـذكــر

 Iوكذلك یرمز لھا بالرمز  Irradianceیطلق علیھا ایضا باالشعاعیة "  Intensityالشدة  "ان 
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 م ـــل تعلــھ

بینما شعاع  ، (W/cm2 2000)حوالي ھي (W 100)االعتیادي ذي القدرة  ستنكان شدة مصباح التن

اي ستكون اكبر بمقدار ملیون مرة  من  (2x109 W/cm2)تصل شدتھ الى حوالي  ھانفس القدرةباللیزر 

 ستن .كمصباح التن

 فكـــــــــــــــر

 (mW 100)اكثر خطورة من شعاع ضوء اعتیادي بقدرة   (mW 5)لماذا یكون شعاع لیزري بقدرة 

 

 :  4مثـال 

ثم قارن الناتج مع لیزر (2m) على مسافة   (W 100)احسب الشدة المنبعثة من مصباح قدرتھ 

 )mm 2( ان قطر بقعة اللیزر لحظة خروجھا ھو علما ،(mW 1)قدرتھ  He-Ne)( نیون -ھیلیوم

 . mrad 1)(وزاویــــــــة انفراجھ ھي 

 .(tan 0.0573o = 10-3) أن اعتبر

 :حلال

ان الضوء المنبعث من المصباح االعتیادي یكون في جمیع االتجاھات، لذلك فان توزیع الشدة 

 -وان مقدار المساحة السطحیة ھي :  2mمقدارهسیكون على سطح كروي بنصف قطر 

A = 4π R2 = 4x3.14 x(200 cm)2 = 502400 cm2 ≅ 50x104 cm2 

I = P / A 

I = 100 W/  50x104 cm2 

I = 2x10-4 W/cm2 

I = 0.2mW/cm2 
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 -:لدینا

2r = 2 mm = 0.2 cm,             r = 0.1 cm 

θdiv = 1 (mrad) = 57.3o x10-3rad = 0.0573o 

tan θdiv= tan 0.0573o 

 tan θdiv = 10-3 فأن:ومن منطوق السؤال     

tan θdiv = (R-r) / L 

R = r + L tan θdiv 

 -على :وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل 

R = 0.1 cm + 200 cm x 10-3 

R = 0.1 + 0.2 

R = 0.3 cm 

 ستكون: m 2اذن مقدار شدة اشعاع اللیزر على بعد 

I = P / A  

  P = 1 mW 

A = π R2 = 3.14 x (0.3 cm )2 = 0.283 cm2 

I = 1 mW / 0.283 cm2 =3.539 (W/cm2) 

 وھي الشدة المنبعثة
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  Mode structureالتركیب النمطي  1-2-5

التركیب النمطي لشعاع اللیزر مھم في المعاملة السطحیة التي تتطلب ان یكون شعاع اللیزر  

احادي النمط للحصول على حزمة مركزة ومحددة الحیود ومطابقة ألعلى كثافات القدرة في حزمة 

بقعة  تؤدي االنماط المستعرضة ذات المرتبة العالیة الى صعوبة تبئیر حزمة اللیزر في بینما اللیزر،

 ) یبین توزیع الشدة للنمط االحادي (الكاوسي).7-1والشكل ( صغیرة للحصول على كثافة قدرة عالیة .

 
 (الكاوسي). : توزیع الشدة للنمط االحادي7-1الشكل 

 تـذكــر

 ان افضل نمط لیزري یمكن تبئیره بسھولة ھو النمط الكاوسي

 Beam Focusingتبئیر حزمة اللیزر  1-2-6

تركیز او تجمیع الضوء اللیزري الى بقعة صغیرة باالسـتعانة بعدسة ذات طول او بعد یمكن  

 المركزة سیكون قطرھا یساوي طول موجي تقریبا ً، فان البقعة ،بؤري یساوي قطر الحزمة الضوئیة

وبھذه الحالة سیتم تركیز او تجمیع او (تبئیر) قدرة خرج ضوء اللیزر في بقعة قطرھا طول موجي واحد 

البعد البؤري المساوي لقطر الحزمة  العدسة ذات نسبة الى استعمال وسمیت ھذه العملیة بالتبئیر

 ) :8-1وكما مبین بالشـكل ( الضوئیة،
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 : تبئیر الحزمة الكاوسیة باستعمال عدسة موجبة. 8-1الشكل 

 سرعة حركة المادة المعرضة للیزر  7.2.1

استعمال اللیزر تحدد سرعة المادة المعرضة لشعاع اللیزر اعتمادا على عدة عوامل ، فعند  

اما عند المستمر تعتمد السرعة على كثافة القدرة والزمن الالزم لالختراق الحراري لعمق معین . 

 Pulse Repetition) استعمال اللــیزر النبضي یضاف عامل اخر ھو معدل تكراریــة النبضــات 

Rate) وعلیھ یمكن  وأخرىاساسیا في تحدید السرعة لضمان نسبة التداخل بین نبضة  الذي یعد عامال

 التعبیر عن السرعة في حالة اللیزر النبضي بالمعادلة اآلتیة :

V = D.f(1 – S %) …………………………….…………………( 1-6 ) 

 

 ان :  اذ

V سرعة حركة العینة : 

S  مقدار التداخل بین النبضات : 

D قطر حزمة اللیزر : 

fمعدل تكرار النبضات : 
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 :  5مثال 

 كم یجب ان تكون ســــــرعة عینة من مادة معینة معرضة لحزمة لیــــزر نبضـــــي قطرھـــا

(1mm) ) نبضة لكل ثانیة الجل عدم حصول  10وان منظومة اللیزر تعمل بتكرار نبضات مقدارھا (

 اي تداخل في النبضات؟

 الحل:

f  =  10 s-1    , D = 1mm = 1x10-3 m    , S = 0 

 لدینا العالقة :

V = D.f (1 – S%) 

 وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على :

V = 10-3m x 10 s-1 x (1 – 0%) = 10-2 m/s 

 وھي سرعة العینة

   Optical Alignmentالترصیف الضوئي 1-2-8

ان معنى الترصیف الضوئي ھو حفاظ الحزمة الضوئیة على مسار محدد دون اي انحراف وان 

وكذلك یعد ترصیف الموسع مع المحور الترصیف یكون ضروریا جدا في منظومات اللیزر غیر المرئیة 

ألنھ في االنظمة غیر المرصفة یمكن ان یؤثر في توزیع طاقة الحزمة  البصري ألیة منظومة مھم جدا

 ان اللیزر یستعمل في عملیات الترصیف (االستوائیة واالستقامة ) ان نتذكر دائما جمیعھا. وعلیناوت

) یبین عملیة 9-1الخاصة بالجســــور والطـــرق واالرصفـة ونصب المكائن والمصانع والشكل (

 .الترصیف اللیزري 
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 : عملیة الترصیف اللیزري. 9-1الشكل 

 ھــل تعلـــم

 ، فعندما یكون معدل التكراریة بحدود تكراریةالسرعة یعتمد اعتمادا مباشرا على معدل ال ان تحدید   

(1pps)ون بطیئة وبحدود ـــــة یجب ان تكـــــاي نبضة لكل ثانیة فان السرع(5 – 0.5 cm/min)  

ة سوف تزداد كذلك وتكون بحدود ـــــفان السرع (pps 30)ى ــــــــا اذا ازداد معدل التكراریة الـــــام

(5 – 50 cm/min) . 

    Material Parametersمعلمات المادة  1-3

ان لخواص المادة دورا ً فعاال ً في عملیات المعاملة السطحیة باللیزر والتي تتضمن خواص  

االنعكاسیة واالمتصاصیة وكذلك خشونة بصریة تؤثر في مقدار ما تمتصھ المادة من ضوء ساقط مثل 

االنتشاریة والتوصیلیة الحراریة  السطح  وخواص حراریة تتعلق بجریان الحرارة داخل المادة خصوصا

وھنالك خواص تعتمد على مقدار الطاقة الالزمة لتغیر المادة الى الحالة المرغوب فیھا وتشمل الكثافة 

 .صھاروالسعة الحراریة والحرارة الكامنة لالن
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 Reflectivityاالنعكاسیة  1-3-1

تعد االنعكاسیة احدى الخصائص البصریة للمادة وھي دالة للطول الموجي للشعاع الساقط ولدرجة 

الموجیة في المنطقة تحت الحمراء والتي  لألطوال ففي المعادن تكون االنعكاسیة عالیة جدا الحرارة .

. تعتمد االنعكاسیة على التوصیلیة الكھربائیة والمعادلة التالیة تعطي العالقة بین  (µm 5)تزید على 

 :  (λ)والطول الموجي  (R)االنعكاسیة

R = 100 – 0.693 [ ρ / λ ]1/2 ……………………………………( 1-7 ) 

  :اذ ان

ρ النوعیة الكھربائیة : المقاومة (Ω.cm)  

الطول الموجي ازدادت االنعكاسیة، وبارتفاع درجة ازداد  كلمایتبین من المعادلة السابقة انھ 

 تزداد وتقل االنعكاسیة . النوعیة حرارة السطح فان المقاومة الكھربائیة

 ان نعرف االنعكاسیة؟ ولكن كیف یمكننا 

ان اغلب المعادن . القدرة المنعكسة من السطح الى القدرة الساقطة علیھ"بأنھا تُعرف االنعكاسیة "     

 صھر المعدن . لیزرات ذات قدرة عالیة ألجل من حزمة اللیزر لذا یتطلب استعمال كبیراً  جزءاً تعكس 

ان انعكاسیة سطوح المعادن تقل تدریجیا بصورة عامة خالل نبضة اللیزر وكما موضح في 

 ):10-1الشــــــكل (

 
 : نقصان االنعكاسیة بزیادة امد النبضة. 10 -1الشكل 
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 تقلیل االنعكاسیة ؟ولكن كیف یمكننا 

لتقلیل االنعكاسیة یطلى سطح المعدن بطبقة من مادة ذات انعكاسیة منخفضة یطلق علیھا الطالء         

 ).Anti Reflection Coatingالمضاد  لالنعكاس (

 Absorptivityاالمتصاصیة  1-3-2

عند سقوط اشعة اللیزر على سطح مادة ما فان قسما منھا یتم امتصاصھ ویتحول الى طاقة 

حراریة وقسما اخر ینعكس، ان المعادن تظھر سلوكاً معقداً في قابلیتھا على امتصاص االشعة تحت 

الحمراء فجمیع المعادن بصورة عامة تظھر امتصاصاً ضعیفاً لكثافة قدرة واطئة ، ویمكن ان تزداد 

. ان امتصاصیة المواد غیر  ( W/cm2 106 )لكثافة قدرة تتجاوز  %90االمتصاصیة وتصل لحدود 

 تعتمد على كثافة قدرة اللیزر . المعدنیة، بصورة عامة ال

 معین تعطى وفق العالقة اآلتیة :  (x)ان امتصاص الطاقة من قبل المادة ولعمق

log10 (I/Io) = (- α x/2.303)  

 او 

log (I/Io) =  - α x / 2.303   ……………………..…………….(8-1) 

 اذ ان :

I ) كثافة القدرة (الشدة) عند العمق :x من سطح المادة ( 

Io  كثافة القدرة  (الشدة) الداخلة لسطح المادة : 

α  معامل امتصاص المادة :(cm-1) 

 المبرت)–وھذه العالقة ھي شكل من اشكال قانون (بیر 

على انھ خاصیة من خصائص المادة وھو دالة للطول الموجي ویمثل الفقد یُعرف معامل امتصاص المادة 

 الجزئي لقدرة الضوء لوحدة المسافة للضوء المار في المادة .

 

 : 6مثال 

وعلى   (cm-1 104)احسب مقدار نسبة امتصاص الشدة لحزمة لیزر من قبل مادة معامل امتصاصـــھا

 .(0.136 = 0.868-10)، مع العلم بان (μm 2)عمق مقداره 
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 الحل :

x=2 μm=2 x10-6m ،α=10P

4
P cmP

-1 

 العالقة : لدینا

log (I/Io) =  - α x / 2.303 

 وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على : 

log (I/Io) = - [(104 x 102 x 2 x10-6) / 2.303] 

log (I/Io) = - (2 / 2.303) = - 0.868 

(I/Io) = 10-0.868 = 0.136 

 وھي نسبة امتصاص الشدة 

 مالحظة : یمكن ایجاد النسبة المئویة المتصاص الشدة عن طریق :

(I/Io)% = [(I/Io)x100/100] = (I/Io) x 100% 

 -وفي مثالنا فان النسبة المئویة المتصاص الشدة تساوي:

0.136 x 100% = 13.6% 

 

  Surface Roughnessخشونة السطح  3.3.1

في عملیة المعاملة السطحیة باللیزر اذ یتكون سطح المادة من مناطق ان طبیعة سطح المادة تؤثر 

مرتفعة ومنخفضة ناتجة من طریقة تھیئة السطح ومعدل االرتفاعات واالنخفاضات السطحیة ُیعرف 

بالخشونة إذ تؤثر خشونة السطح على االنعكاسیة وتزداد قیمتھا كلما كانت قیمة الخشونة مقاربة للطول 

 یبین عمق االختراق كدالة لخشونة السطح لعینات من معدن النحاس . )11-1( والشكل الموجي الساقط.
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 .عمق االختراق كدالة لخشونة السطح لعینات من معدن النحاس: 11-1الشكل 

ومن الجدیر بالذكر ان عملیة االمتصاص ال تعتمد على الخشونة ولیس من الضروري ان یمتص 

 فقد یصبح السطح مشتتا ًللضوء الساقط . السطح الخشن االشعاع بصورة جیدة

 :Thermal Conductivityالتوصیلیة الحراریة  4.3.1

والجواب ھو ان التوصیلیة الحراریة لو سألنا السؤال اآلتي : ماذا نقصد بالتوصیلیة الحراریة ؟ 

 ھي مقدار الجریان الحراري لوحدة المساحة لوحدة االنحدار الحراري وتعطى حسب العالقة اآلتیة :

Q = -KAH    ……………………………………..………………..... ( 1-9 ) 

 : ان اذ

Q  معدل جریان الحرارة بوحــــــــدات :(W) 

K  التوصیلیة الحراریة بوحدات :(W/moC)  . 

A مســـــاحة السطح : 

H االنحدار الحراري : 

 االقل حرارة .االشارة السالبة تدل على ان الحرارة تنتقل الى الجھة ومن الجدیر بالذكر بان 
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 : 7مثال 

ضمن مساحة  (W/moC 0.94)الحراریة ھي  احسب مقدار جریان الحرارة داخل مادة توصیلیتھا

 . (oC/m 200)اذا علمت ان االنحدار الحراري لھا ھو (cm2 25)  مقدارھا

 الحل :

200 oC/m  =H     ،0.0025 m2 =2cm 25 =A   ،0.94 W/moC =K 

Q = -KAH 

Q = - 0.94 W/m.oCx 0.0025 m2x (200 oC/m) 

Q = - 0.47 (W) 

 وھي مقدار جریان الحرارة داخل المادة .

ومن الجدیر بالذكر بان الخسائر الناتجة من التوصیل الحراري تكون صغیرة للنبضات ذات االمد 

 للنبضات الطویلة. القصیر جداً، وتكون مھمة جداً 

 Thermal Diffusivityاالنتشاریة الحراریة 5.3.1  

اي "االنتشاریة الحراریة" ویتناسب تناسبا  یعتمد انصھار المادة على جریان الحرارة داخل المادة

وتعطى  (ρ)وكثافة المادة  (C)وعكسیا مع الحرارة النوعیة  (K)طردیا مع التوصیلیة الحراریة 

 بالمعادلة اآلتیة :(N) االنتشاریة الحراریة 

N = K/ρC ……………………………………………………..(10-1) 

لمقدار ارتفاع درجة الحرارة بسبب الحرارة الممتصة من قبل  تمثل االنتشاریة الحراریة مقیاساً 

 .  (m2/s)المادة وكذلك تدل على كیفیة انتشار الحرارة بسرعة خالل المادة ووحداتھا ھي 

جیدا للطاقة  الحرارة واختراقاً في درجة  قلیالً  ان المواد ذات االنتشاریة الحراریة العالیة تعاني ارتفاعاً 

 المواد ذات االنتشاریة الحراریة الواطئة تعاني ارتفاعا صغیرا الحراریة الساقطة على سطح المادة بینما

 .في درجة الحرارة مع اختراق حراري واطئ داخل المادة 
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 : 8مثـال  

اذا علمت ان التوصیلیة الحراریة لھ ھـي  احسب مقدار االنتشاریة الحراریة لمعدن النحاس،

(0.94 cal/s.cm.oC)  وكثافتھ تساوي (8.96 g/cm3)وحرارتھ النوعیة تسـاوي(0.092 cal/g.oC). 

 الحل : 

C = 0.092 cal/g.oC 

K=0.94cal/s.cm.oC 

 ρ = 8.96 g /cm3 

  لدینا العالقة اآلتیة :

 N = K / ρ.C 

  على : وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل

N = (0.94 cal/s.cm.oC) / [(8.96 g /cm3)x( 0.092 cal/g.oC)] 

N = 1.14 (cm2/s) = 1.14 x10-4(m2/s) 

 وھي مقدار االنتشاریة الحراریة لمعدن النحاس .

 وفقاً للمعادلة اآلتیة : (D)كما ویمكن حساب عمق االختراق الحراري

D = (4Ntr )½  ………………………………..………………………(11-1) 

 ان :  اذ

tr زمن التشعیع : 

N االنتشاریة الحراریة : 
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 :  9مثال 

شععت سطح معدن الكروم (ns 10) احسب مقدار عمق االختراق الحراري لنبضة لیزر امدھا  

ي ـــــوكثافتھ ھ (cal/g.oC 0.11)ة ـوحرارتھ النوعی (cal/g.cm.oC 0.16)توصیلیتھ الحراریة 

(7.15 g/cm3). 

 الحل : 

K= 0.16 cal/g.cm.oC,   t= 10ns   = 10 x10-9 s,       ρ   = 7.15 g/cm3, 

C = 0.11 cal/g.oC  

 :نحسب االنتشاریة الحراریة من العالقة  

 N = K/ρC 

 بالتعویض في العالقة السابقة نحصل على :

N = (0.16 cal/g.cm.oC) / (7.15 g/cm3)x (0.11 cal/g.oC) 

N = 0.203 (cm2/s) 

 العالقة : ولدینا

D = (4Ntr )½ 

 وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على :

D = { 4x 0.203 (cm2/s)x 10 x10-9 s} 

 D = 0.9011 x10-4(cm) = 90.11(μm) 

 وھو مقدار عمق االختراق الحراري

اللیزر والذي  على زمن تعرض المادة ألشعة مباشراً  ان عمق االختراق الحراري یعتمد اعتماداً 

والذي یعطى بالمعادلة   (Thermal Time Constant)ثابت الزمن الحراري "" یقود الى مفھوم 

 اآلتیة: 

t'= X2/4N  ……………………………………..……………………..( 1-12 ) 
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 اذ ان :

X سمك العینة : 

N  :االنتشاریة الحراریة 

ومن ھذه العالقة یمكن تحدید امد النبضة الالزم للحصول على عمق اختراق معین داخل المادة 

 . (s)ولذلك فان وحداتھ تكون ھي وحدات الزمن 

 الحظ ان االنتشاریة الحراریة للسبائك اقل منھا للمعادن النقیة المكونة للجزء االكبر من السبائك.

 : 10مثال 

اذا علمت ان االنتشاریة  (cm 0.1) الحراري لقطعة من الفضة سمكھااحسب مقدار ثابت الزمن 

 . cm2/s 1.7)( الحراریة تساوي

 -الحل :

 cm 1 .7 cm2/s                         X= 0.1 =N 

 العالقة : لدینا

t'= X2/4N 

وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على :   

t' = (0.1 cm)2 / (4x1.7 cm2/s) 

 t' = 1.47(ms)  

 وھو مقدار ثابت الزمن الحراري
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)  قیم االنتشاریة الحراریة لبعض المعادن النقیة1-1الجدول (  

 المعدن
 االنتشاریة الحراریة
N (x 10-4 m2/s) 

 Al 0.91االلمنیوم 

 Cr 0.20  الكروم 

 Cu 1.14 النحاس 

 Ag 1.18 الذھب 

 Au  1.71 الفضة

 Ni 0.24  النیكل

 Fe  0.21الحدید

 )  قیم االنتشاریة الحراریة لبعض السبائك2-1الجدول (  

  N (x 10-4 m2/s)االنتشاریة الحراریة السبیكة

 0.21 برونز (%5)برونز  -فسفور

 0.087 نیكل (%30)نیكل  -نحاس

 0.29 بیریلیوم (%2) نحاس -بیریلیوم

 0.041 نیكل (%10)كروم و (%19)حدید مقاوم للصدأ

 )  التوصیلیة الحراریة والحرارة النوعیة لبعض المعادن3-1الجدول (

 التوصیلیة الحراریة المعدن

K(x 102 W/m.oC) 

 الحرارة النوعیة

C(x103 J/Kg.oC) 

 0.89 2.21 االلمنیوم

 0.46 0.66 الكروم

 0.38 3.93 النحاس

 0.12 2.97 الذھب

 0.23 4.18 الفضة

 0.43 0.92 النیكل

 0.46 0.75 الحدید
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   اسئلة وتمارین الفصل االول 1-4
 یأتي : : اختر العبارة الصحیحة لكل مما 1س

 یمتاز شعاع اللیزر بكونھ: .1

)a( .موجات میكانیكیة طولیة 

)b( .احادي الطول الموجــــي 

)c( .متعدد االطوال الموجیـــة 

)d( .وال واحدة منھا 

 :ان مقدار الضوء الذي یمتصھ المعدن اضافة لما ینفذ منھ یساوي  .2

)a( (1 –T). 

)b( (1 – A) . 

)c( )1 -  R( 

100 %     (d). 

 االنفراجیة القلیلة لحزمة اللیزر تعني انتشار الحزمة : .3

)a( .باتجاھات مختلفة 

)b( .لمسافات قصیرة جدا 

(c)      .بزوایا كبیـرة 

(d)      .باتجاه واحد ولمسافات طویلة جدا دون انحرافھا عن محورھا 

 استعمال مكَون بصري یدعى :لتقلیل انفراج حزمة اللیزر یتم  .4

)a( .موسع الحزمة 

)b( .المیكروسكوب 
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)c( .االوسیلوسكوب 

)d( .مجزئ الحزمة 

 الحالة الصلبة تكون دالة لـ : ان الطاقة الخارجة من منظومات لیزرات .5

)a( .المسافة 

)b( .فولطیة الشحن 

)c( .التعجیـل 

)d( .الكتلة  

 اللیزر المستمر على: تعتمد سرعة حركة المادة باستعمال .6

a(  .كثافة الشحنة 

b(  .امد النبضــة 

c(  .كثافة القدرة والزمن الالزم لالختراق الحراري لعمق معین 

d(   الموجي.الطول 

 ان انعكاسیة المواد ھي دالة لــ : .7

a( .الطول الموجي فقط 

b( .درجة الحـرارة فقط 

c( .امد النبضة 

d( .الطول الموجي للشعاع الساقط ودرجة الحرارة 

 لتقلیل انعكاسیة المعادن یطلى السطح بطبقة من : .8

a( الطالء المضاد لالنعكاس. مادة ذات انعكاسیة عالیة یطلق علیھا 
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b( الطالء المعزز لالنعكاس. مادة ذات انعكاسـیة عالیة یطلق علیھا 

c( الطالء المعزز لالنعكاس. مادة ذات انعكاسیة منخفضة یطلق علیھا 

d( الطالء المضاد لالنعكاس. مادة ذات انعكاسیة منخفضة یطلق علیھا 

 الحراریة للمادة تتناسب :االنتشاریة  .9

a( .طردیا مع الكثافة وعكسیا مع التوصیلیة الحراریة 

b( مع التوصیلیة الحراریة وطردیا مع الكثافة. طردیا 

c( .طردیا مع الحرارة النوعیة وعكسیا مع التوصیلیة الحراریة 

d( .طردیا مع التوصیلیة الحراریة وعكسیا مع الحرارة النوعیة وكثافة المادة 

 (الفترة الزمنیة او عمر نبضة اللیزر المنبعثة) ھي تعریف :العبارة:  .10

a( .امد النبضـــــــــــة 

b( .تردد النبضـــــــــة 

c( .مربع تردد النبضة 

d( .وال واحـــــدة منھا 

 یستعمل موسع الحزمة من نوع غالیلیو مع :  .11

a( القدرة الواطئة. لیزرات 

b( النبضیة.او اللیزرات  اللیزرات المستمرة ذات القدرة العالیة 

c( القدرة المتوسطة. لیزرات 

d( .وال واحدة منھا 
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 ان معنى الترصیف الضوئي ھو : .12

a( .احتفاظ الحزمة الضوئیة على مسارات متعددة 

b( .عدم احتفاظ الحزمة الضوئیة على مسار محدد 

c( .احتفاظ الحزمة الضوئیة على مسار محدد دون اي انحراف 

d( وال واحدة منھا 

  الحالة  لیزرات النبضة المالئم للمعاملة السطحیة للمواد عند استعمال: بین كیف یمكن تحدید امد  2س

 الصلبة.         

 : عرف موسع الحزمة ، ثم عدد انواع الموسعات المستعملة في اغلب التطبیقات.3س

 : علل سبب استعمال عدسات خاصة لتجمیع حزمة اللیزر ضمن مساحة ضیقة. 4س

 ي . وضح كیف یمكنك تحدید اتجاه مسار الحزمة الخارجة منھ؟اعطیت مصدر لیزر غیر مرئ : اذا 5س

 : اذكر العالقة بین الطول الموجي وانعكاسیة المعادن. 6س

 : عرف التوصیلیة الحراریة ، ووضح عالقتھا باالنتشاریة الحراریة. 7س

 : على ماذا یعتمد عمق اختراق حزمة اللیزر الحراریة لمادة معینة؟ 8س

 ثابت الزمن الحراري باالنتشاریة الحراریة؟: ما عالقة  9س

  ذي طول موجي  (He-Ne)نیون  –احســــب مقدار زاویـــــــة انفــراج حزمة لیزر ھیلیوم :  10س

 . (µm 35)، اذا علمت ان مقدار نصف قطر تخصر الحزمة ھو  (nm 632.8)مقـداره           

  اذا كانت القدرة  ،(mm 18) قطرھا  ریة الشكلحزمة لیزر تسقط على شاشة مكونة بقعة دائ:  11س

 ؟ ما مقدار كثافة القدرة.  (MW 5)المقاسة ھي           

 (µm 1.06)في مسار حزمة لیزر طولھ الموجي  (mm 100) البؤري وضعت عدسة بعدھا:  12س

 . ما مقدار تخصر الحزمة الخارجة من العدسة ؟  (mm 3)وتخصرھا
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واستعمل  (cm 5)االولى ذات قطر مقداره  لموسع حزمة مكون من عدستین ، وضع تصمیم:  13س       

. كم یجب ان یكون مقدار قطر العدسة الثانیة  (mrad 1.5) مع حزمة لیزر ذات انفراج مقداره

 ؟ (mrad 1)لیصبح انفراج الحزمة 

اذا  ،(cm 10) سمكھا : احسب مقدار شدة االشعة النافذة الى شدة االشعة الساقطة على مادة  14س       

 .0.90= 0.0434- 510وان   (cm-1 0.01)علمت ان معامل امتصاصھا ھو 

ذي الطــــول الموجـــــي           (Nd-YAG)یاك –: شــــعع معدن الفضة بنبضات لیزر النیدیمیوم 15س

 (1.06 µm) وكان امد النبضة ،(10 ms) ، اذا علمت  .احسب مقدار عمق االختراق الحراري

 . (cm2/s 1.7)ان االنتشاریة الحراریة لمعدن الفضة ھي 
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 الفصل الثاني

 تفاعل اللیزر مع المادة
Laser Interaction with Matter  

 أھداف الفصل الثاني

 بعد االنتھاء من دراسة الفصل یكون الطالب قادرا على أن:

 

 الخصائص البصریة للمادة . یعرف •

 المواد. یحسب نفادیة •

 یصنف المواد بحسب توصیلیتھا الكھربائیة. •

 یشرح التسخین باللیزر. •

 یحسب درجة حرارة سطح المادة المعرضة لشعاع لیزر. •

 یشرح االنصھار باللیزر. •

 یحسب زمن وصول المادة لدرجة االنصھار. •

 یشرح التبخیر باللیزر.   •

  الزمن الالزم لتبخر المادة من السطحیحسب  •

 تقریبیة لتراجع سرعة المعدنیحسب السرعة ال •

 یوضح تكویـن البالزمـا . •

 . یعرف االستئصال •

 یحسب عمق المادة المستأصلة من سطح المعدن. •

 یعدد فوائد ومساوئ استعمال اللیـزر . •
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 تمھید   2-1

في ھذا الفصل سیتم التعرف على عملیات التفاعل االساسیة بین الضوء (االشعة) والمادة وھي 

كبیرة على طبیعة االشعة الساقطة مثل ( الطول الموجي، كثافة القدرة وغیرھا) وأیضا على تعتمد بدرجة 

طبیعة المادة وخصائصھا البصریة مثل (االمتصاص، االنعكاس، النفاذ ) وقد تعرفنا في الفصل االول 

على ھذه الخصائص وسیتم التعرف على خصائص اخرى كالتسخین، االنصھار،  التبخیر، وغیرھا من 

 الخصائص التي لھا تأثیر مباشر لبعض التطبیقات المھمة .

  Optical Properties of Matterالخصائص البصریة للمادة   2-2

ان لطبیعة االشعة الساقطة تأثیرا ً مباشرا وواضحا ً على الخصائص البصریة للمادة،  •

قاً فان وسیتم توضیح تفاعل االشعاع الكھرومغناطیسي مع المادة ، وكما تعرفت ساب

الطیف الكھرومغناطیسي یشمل مدى واسعا ًمن االطوال الموجیة او الترددات ومناطق 

، (Ultra Violet, UV)االشعة فوق البنفسجیة الطیف المھمة في مجال اللیزر ھي 

وكما (Infra-Red, IR) واألشعة تحت الحمراء   (Visible, Vis)الطیـف المرئـي

). ان اغلب التطبیقات تكون ضمن المدى المرئي من الطیف 1-2موضح في الشكل (

(380 nm – 780 nm)  وتردد بحدود(1015 Hz)  ولھا تطبیقات مھمة في القیاسات

وبعض من اللیزرات التي تعطي اطواال ً موجیة ضمن مدى تحت  والطب وغیرھا ،

الصناعیة منھا. والبعض  كذلك وخصوصا الحمراء القریبة والمتوسطة لھا تطبیقات مھمة

االخر یعطي اطواالً موجیة ضمن المنطقة فوق البنفسجیة والتي لھا تطبیقات بیولوجیة 

 وطیفیة مھمة .

 
 : الطیف الكھرومغناطیسي.1-2الشكل 
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واالمتصاصیة  (R)واالنعكاسیة  (T)ان من الخصائص البصریة االساسیة للمادة ھي النفاذیة 

(A) : وان جمع ھذه الخصائص یجب ان یساوي واحد، اي ان 

A+ R+ T = 1  ………………………………………………( 2-1 ) 

فان جزءا ًمنھا  (L)على مادة ذات سمك معین مقداره  (Io)وعند ســقوط اشــــــعة ذات شدة 

 وحسب قانون حفظ الطاقة فانھ یجب ان یكون : (IT)وثالث ینفذ  (IA)واخر یمتص  (IR)سینعكس 

IR + IA + IT = Io …………………..…………………………..(2-2) 

 ) یبین العملیات الثالث المذكورة .2-2والشكل (

 
 : االنعكاس واالمتصاص والنفاذ للشعاع الساقط. 2-2الشكل 
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 : 1مثـال  
، كم ھو (%50)وانعكاسیتھا  (%40)مادة معینة امتصاصیتھا لحزمة لیزر ساقطة علیھا تساوي         

 نفاذیتھا ؟مقدار 

 الحل :

A = 40% = 0.4, R = 50% = 0.5 

 لدینا العالقة:

A + R+ T = 1  

T = 1 – A – R  

 :-  وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على

T = 1 – 0.4 – 0.5 = 0.1 

T = 10% 

 وھو مقدار النفاذیة    

 : 2مثـال 
الشدة  (1/4)سقطت على مادة ذات سمك معین فانعكس   (W/cm2 102)اشعة لیزر شدتھا

 من الشدة الساقطة، ما مقدار الشدة الممتصة داخل المادة ؟  (1/8)الساقطة ونفذ 

 الحل :
IO = 102 W/cm2, IR = 1/4 x 102 W/cm2    ,  IT= 1/8 x 102 W/cm2 

 لدینا العالقة اآلتیة:

IA = IO – IR - IT 

 السابقة نحصل على :وبالتعویض في العالقة 

IA = (102 W/cm2) – (1/4 x102 W/cm2) – (1/8 x102 W/cm2) 

    =102(1-1/4-1/8) 

IA = (5/8) x 102 W/cm2 

IA = 62.5 W/cm2                                       (وھو مقدار الشدة الممتصة داخل المادة)  
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یبین تصرف الموجة الموھنة داخل المادة وكذلك الموجة المنعكسة عن  ) 3 – 2( والشكل 

 السطح.

 
 : تصرف الموجة الموھنة داخل المادة والموجة المنعكسة عن السطح. 3-2الشكل 

وكما درست سابقا ًفان طبیعة وتركیب المادة یحددان مقدار امتصاص االشعة الساقطة علیھا من 

 .( Absorption Coefficient)(α)ھو معامل االمتصاص   خالل معرفة معامل مھم جدا

    Material Classificationتصنیف المواد   2-3
 تصنف المواد الى ثالثة انواع رئیسة بحسب توصیلیتھا الكھربائیة وھي :       

 Conductors (Metallic)المواد الموصلة (المعادن)  .1

الكھربائیة من منطقة الى اخرى خاللھا اي تكون ذات وھي المواد التي تسمح بمرور الشحنات  

 توصیلیة كھربائیة عالیة جدا ً وأفضل مثال ھي المعادن (الفضة والنحاس) .

 Semiconductors  الموصلة المواد شبھ  .2

وھي تلك المواد التي تتحرك فیھا الشحنات الكھربائیة بحریة اقل مما ھي علیھ في الموصالت وان 

ائیة النوعیة لمادة شبھ الموصل تقع بین المقاومة النوعیة للمواد الموصلة والمواد العازلة المقاومة الكھرب

 في قابلیتھا على التوصیل الكھربائي ومن االمثلة علیھا السیلیكون والجرمانیوم.

  Insulators     المواد العازلة    .3

الكھربائي) خاللھا في الظروف  ھي المواد التي عادة ال تسمح بمرور الشحنات الكھربائیة (التیار 

االعتیادیة، اي تكون مقاومتھا عالیة جدا ًوھي مواد ردیئة التوصیل الكھربائي كالخشب والبالستك 

 والمطاط وغیرھا.
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ان التحول التركیبي للمادة الناتج عن تفاعل االشعاع مع المادة یعتمد على عملیة االمتصاص، 

متص من قبل المادة من العملیات المھمة جدا لمجمل التطبیقات وعلینا ان نتذكر بان جزء الطاقة الم

 كالتسخین واالنصھار والتبخیر وتكوین البالزما .

فجوة)،  –ففي المواد شبھ الموصلة فان امتصاص الفوتونات یؤدي الى تولید ازواج (الكترون 

المعدل الزمني لتولید  یعتمد ،(charge carriers)تسمى كل من االلكترونات والفجوات حامالت الشحنة 

 -فجوة) في شبھ الموصل النقي على : –االزواج (الكترون 

 درجة حرارة شبھ الموصل. .1

 نوع مادة شبھ الموصل. .2

 تذكــــــــــر

ان زیادة درجة الحرارة یؤدي الى تكون اربع مراحل متعاقبة من تحول المادة وھي  (التسخین 

 واالنصھار والتبخیر وتكوین البالزما ).

   Heatingالتسـخین  2-4

ان امتصاص الفوتونات من قبل المادة ھو في حقیقة االمر تفاعل بین الفوتونات وااللكترونات  

المقیدة للذرات والجزیئات وفقا لشروط معینة وھو امتصاص للطاقة وتحولھا داخل المادة الى صیغة 

یكون على شكل حرارة  اخرى وحسب طبیعة وخصائص المادة . في اغلب االحوال فان ھذا التحول

وھو المؤثر المھم ألغلب التطبیقات عند استعمال اللیزر .تحول الطاقة الى حرارة یؤدي بالنتیجة الى 

) K) والتوصیلیة الحراریة (Nتسخین الوسط اعتمادا على عدة معامالت منھا االنتشاریة الحراریة (

ھذه المعامالت وان الكثیر من التطبیقات  ) وقد تطرقنا سابقا ً على تعریف ´tوثابت الزمن الحراري (

 تعتمد على التعامالت الحراریة منھا في مجال التطبیقات الصناعیة والطبیة والبیولوجیة .

من المعروف ان التسخین باستعمال اللیزر یؤدي الى ارتفاع درجة حرارة سطح المادة بعد زمن 

 -الى قیمة تعطى بالمعادلة اآلتیة :معین 

  Ts = To+[2Io (1-R) / K] [Nt / π]½  ………………………..(3-2) 
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 اذ ان :

Ts   درجة حرارة السطح النھائیة :(oC). 

To ) درجة حرارة السطح االبتدائیة :o C.( 

Io  كثافة القدرة (الشدة) الساقطة :(W/cm2) . 

t  زمن تعرض المادة لإلشعاع :.(s) 

R .االنعكاسیة : 

N .االنتشاریة الحراریة : 

K .التوصیلیة الحراریــة : 

وعلى ھذا االساس تمتلك   (s 14-10 – 12-10)ان معدل زمن التصادم الحر یكون بحدود  

ى تسخین المادة ـــااللكترونات الوقت الكافي لعمل عدة تصادمات خالل امد نبضة اللیزر مما یؤدي ال

ة ألشعة اللیزر واطئة نسبیا اي بمقدار ـــــوان عملیة التسخین تحدث عندما تكون كثافة القدرة الساقط

(104 W/cm2) . او اقل بشكل یعتمد على نوع المعدن ، 

ان امتصاص االشعة وانتقال الحرارة داخل المادة اعتمادا ًعلى التوصیلیة الحراریة موضح في 

  -: ) 4 – 2( الشكل 

 
 : التوصیلیة الحراریة داخل المادة. 4-2الشكل 
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 :3مثال 

على سطح قطعة من االلمنیوم   (ms 100)وأمدھا  (W/cm2 104)نبضة لیزر شدتھااسقطت  

  (x102 W/m.oC 2.21)، فإذا علمت ان التوصیلیة الحراریة لأللمنیوم ھـي  (%60)انعكاسیتھا

. ما  (oC 20)ودرجة حرارة السطح االبتدائیة ھي   (0.91x10-4 m2/s)واالنتشاریة الحراریة لھا ھي 

 مقدار درجة حرارة السطح بعد التشعیع ؟

    الحل :

   t = 100 ms = 100x10-3 s 

Io = 104 W/cm2 = 108 W/m2    ,   R = 60% = 0.6 

To = 20 oC         ،               K = 2.21 x10P

2
P W/m.P

o
PC 

  Ts 

= To+  [2Io (1-R) / K] [Nt / π] ½ 

  لدینا العالقة : 

Ts= 20 oC+[ 2x 108W/m2 (1 – 0.6) / 2.21 x102 W/m.oC] [(0.91x10-4m2 / s) x(100 

x10-3s )/ 3.14 ]1/2 

 وبالتعویض في العالقة نحصل على :

Ts = 20 oC + [0.36 x106Co/m][2.9 x10-6 m2]1/2  

Ts = 20 +616 = 636 (oC) 

 .وھو مقدار درجة حرارة السطح بعد التشعیع

 

 

 

 



 41 

    Meltingاالنصھار   2-5

المعروف ان االنصھار ھو بدایة عملیة تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة، من 

فان درجة   (W/cm2 104)وبزیادة كثافة القدرة ألشعة اللیزر الساقطة على سطح المادة لقیــم اعلى من

زمن الالزم ولكن ماذا یدعى الحرارة سطح المادة سترتفع بسرعة كبیرة حتى یبدأ السطح باالنصھار. 

 لوصول سطح المادة الى درجة االنصھار؟

 )melting time) tmیدعى الزمن الالزم لوصول السطح الى درجة االنصھار بزمن االنصھار 

 ویعطي المعادلة اآلتیة :

tm = [πK2 (Tm – To)2] / [4NIo
2 (1 – R)2] ……………………….(4-2) 

 اذ ان :

Tm  درجة االنصھار :(oC) 

 ) . 3-2نفسھا المعرفة في العالقة (وبقیة الرموز ھي 

 عزیزي الطالب

وھذا یعتمد على كثافة قدرة  (µs)والمایكرو ثانیة (ns) ان قیمة زمن االنصھار تتراوح بین النانو ثانیة 

 اشعة اللیزر وخواص المادة .

 ) یبین بدایة انصھار المنطقة الســـطحیة للمادة :5-2والشكل (

 
 المنطقة السطحیة للمادة. بدایة انصھار : 5-2الشكل 
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 فكـــر 

اثناء نبضة اللیزر الساقطة على المعادن تصبح الحاجة الى كثافة قدرة اقل لرفع درجة الحرارة الى 

 درجة االنصھار، ما سبب ذلك ؟

ان نوع اللیزر والطول الموجي یؤثران تأثیرا كبیرا على مقدار امتصاصیة ســــــــطح المعدن 

) یبین تغیر امتصاصیة سطح المعدن بزیادة درجة الحرارة عند االطوال الموجیة للیزر 6-2والشكل (

.  ویالحظ انھ عند درجة حرارة (CO2)ولیزر ثنائي اوكسید الكربون  (Nd – YAG)یاك –النیدیمیوم

 اعلى من درجة االنصھار ال یوجد فرق محسوس في االمتصاصیة لكال نوعي اللیزر .

 

 
وثنائي اوكسید  (Nd-YAG) یاك–ر االمتصاصیة ودرجة الحرارة للیزر النیدیمیوم: تغی 6-2الشكل 

 (CO2)الكربون 

عند بدء عملیة االنصھار فان المادة تبدأ بامتصاص الحرارة الكافیة لالنصھار وتبدأ جبھة 

داخل المادة باالنتشار. وألجل                                                                                     (وھي الحد الفاصل بین سطحي السائل والصلب) االنصھار

الحصول على انصھار كامل للعمق المطلوب داخل العینة فان اختراق الحرارة یجب ان یكتمل قبل ان 

 یبدأ السطح بالتبخر .
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 : 4مثال 

الالزم للوصول الى درجة انصھار سطح قطعة من النحاس عند تشعیعھا احسب مقدار الزمن 

ي ـــــــت ان التوصیلیة الحراریة للنحاس ھـــ، اذا علم (W/cm2 105)ة لیزر شدتھاــــــــــــبحزم

(3.93 x102 W/m.oC)   واالنتشاریة الحراریة لھ ھي(1.14 x10-4 m2/s)  ودرجة انصھاره ھي

(1084 oC)  ودرجة حرارة السطح االبتدائیة  (%70)ینعكس من الحزمة عند السطح ھو  ومقدار ما

 .  (oC 20)ھي 

 الحل :  

IO = 105 W/cm2 = 109 W/m2 , K = 3.93 x102 W/ m.oC 

 R = 70% = 0.7  , To = 20 oC 

 N = 1.14 x10-4 m2/s  ,  Tm = 1084 oC 

  لدینا العالقة :

tm= [πK2 (Tm – To)2] / [4NIo
2 (1 – R)2]  

 وبالتعویض في العالقة نحصل على :

tm= [3.14 x (3.93 x102 W/m.oC)2x (1084 oC – 20 oC)2] / [4 x 1.14 x 10-4 m2 /s] x 

(109 W/m2)2x(1 – 0.7) 

tm = 13188.42 x 10-8 s  

tm= 131.8 x10-6 s 

tm = 131.8 µs = 0.132(ms) 

 وھو مقدار الزمن الالزم  
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  Vaporizationالتبخیر   2-6

فان سطح المادة سیصل  (W/cm2 106)عند زیادة كثافة قدرة اشعة اللیزر الساقطة على اكثر من     

، ولكن ماذا یسمى الزمن الالزم للوصول الى درجة ة الغلیان فتبدأ عملیة التبخرـــبسرعة الى درج

 الغلیان ؟

والذي  (tv) (vaporization time)یسمى الزمن الالزم للوصول الى درجة الغلیان بزمن التبخیر 

 یعطى  بالمعادلة اآلتیة :

tV = [πK2 (TB – To)2] / [4NIo(1 – R)2] ……………….……(5-2) 

 اذ ان :

TB  درجة الغلیان :(oC) 

To درجة حرارة السطح االبتدائیة :(oC) 

 ) .3-2(وبقیة الرموز ھي نفسھا المعرفة في العالقة 

عند بدء عملیة التبخر تتكون فجوة على سطح المادة عن التبخیر وتتم ازالة المادة المتبخرة بالحمل 

الحراري اضافة الى االنفجار الحاصل داخل الفجوة كذلك فان اشعة اللیزر ستخترق قعر الفجوة وتمتص 

فیمكن  القعر وفي ھذه الحالة ( وصول االبخرة المزالة الى حالة االستقرار )عند السطح المبخر عند 

 بالمعادلة اآلتیة : (V)حساب السرعة التقریبیة لتراجع السطح 

 V = Io (1-R) / Lvρ    ………………….…………………..(6-2) 

 اذ ان : 

Lv  الحرارة الكامنة للتبخر :(Latent heat of vaporization)  

ρ   كثافة المادة : 

 والرموز االخرى ھي معرفة سابقا

 ھل تعلم 

للحصول على صھر من دون حدوث تبخر لسطح المعدن فانھ یجب ان تكون كثافة القـــدرة متوسطة 

القیمة وكذلك امد نبضة طویل نسبیا ألنھ اذا كانت كثافة القدرة عالیة جدا فإنھا تؤدي الى تبخیر السطح 

 قبل الحصول على عمق االنصھار المطلوب. 
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 :  5مثال 

، إذا علمت ان درجة (W/cm2 106))، اذا ازدادت شدة حزمة اللیزر الساقطة على 4لنفس المثال (

 ، احسب الزمن الالزم لتبخر المادة من السطح . (oC 2562)غلیان النحاس ھي 

 الحل : 

IO = 106W/cm2 = 1010 W/m2 , K = 3.93 x102 W/ m.oC 

TB = 2562oC    ,             N = 1.14 x10-4 m2/s 

 R = 70% = 0.7       , To = 20 oC 

 لدینا العالقة :

  tV = [πK2 (TB – To)2] / [4NIo(1 – R)2]  

 

 

:  السابقة نحصل على وبالتعویض في العالقة  

 

tv = [3.14x(3.93x102 W/m.oC)2x(2562 oC – 20 oC)2] / [4x(1.14x10-4 

m2/s)x(1010W/m2)x(1 – 0.7)2] 

tv = (308.52 x1010 ) / ( 0.410x1016 s-1) 

tv = 752.488x10-6 s 

tv = 752.488 µs 

tv = 0.753 (ms) 

 وھو الزمن الالزم لتبخر المادة من السطح. 
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 :6مثال 

من شدة االشعة   (%75)وانعكس  ( W/cm2 107)شعع سطح معدن الفضة بحزمة لیزریة شدتھا

والحرارة الكامنة للتبخیر ھي   (g/cm3 10.5)الساقطة على السطح، اذا علمت ان كثافة الفضة ھي 

(104.6 J/g)   كم ستكون السرعة التقریبیة لتراجع سطح المعدن ؟ . 

 الحل : 

Io = 107 W/cm2 ,  R = 75% = 0.75     

 LV = 104.6 J/g   , ρ = 10.5 g/cm3 

 لدینا العالقة :

V = Io (1-R) / Lvρ 

نحصل على : السابقة وبالتعویض في العالقة  

V = [(107 W/cm2)x(1 – 0.75)] / [(104.6 J/g) x(10.5 g/cm3)] 

V = [0.25x107 W/cm2] / [1098.3 J.g /g.cm3] 

V = 2.27 x103 cm/s 

.المعدن طحوھي السرعة التقریبیة لتراجع س  
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 :عملیة التبخر وانتزاع المادة من سطح المعدن. 7-2الشكل 

 

     Plasma Productionماتكوین البالز 2-7
ھي الحالة الرابعة للمادة وتتكون عادة عند درجات الحرارة العالیة جدا ً  البالزمامن المعروف ان  

عبارة عن غاز متأین یحتوي على خلیط من اعداد كما في التفاعالت التي تحدث في الشمس، وھي 

بالجزيء وتشكل متساویة من االیونات موجبة الشحنة والكترونات سالبة حرة غیر مرتبطة بالذرة او 

فان المادة   (W/cm2 108)فعند زیادة كثافة القدرة ألكثر من ) من الكون المرئي، 99 % اكثر من (

المتبخرة سوف تمتص قسما ًمن اشعة اللیزر الساقطة وتصبح ساخنة ومتأینة فتتولد البالزما (الحالة 

لیزر وتمتص حزمة اللیزر الساقطة الرابعة للمادة) قرب سطح المادة المشععة التي تنتشر نحو شعاع ال

وظاھرة امتصاص یبینان تولد البالزما  ) 9 – 2) و (  8 – 2(وتمنعھا من الوصول الى المادة والشكلین 

 البالزما لشعاع اللیزر.

 
 : تولد البالزما. 8-2الشكل 
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 .: ظاھرة امتصاص البالزما لشعاع اللیزر 9-2الشكل 

 امتصاص اشعة اللیزر من قبل البالزما المتولدة ؟ولكن ماذا یطلق على ظاھرة 

ان ظاھرة امتصاص اشعة اللیزر من قبل البالزما المتولدة یطلق علیھا " موجة االمتصاص المدعمة 

 LSA"  (Laser Supported  Absorption Wave) " " .باللیزر

 ھـل تعلـم

ان موجة االمتصاص المدعمة باللیزر تمثل بالزما في حالة تمدد ذات درجة حرارة عالیة وتسبب ضغطا 

 تنتقل الى المادة  فتتعرض المادة الى عملیة دفع. (shock wave)على السطح وتولد موجة صدمة 

لكثافـــة القــدرة تعــــــرف بـ ان موجة االمتصاص المدعمة باللیزر تحدُث عملیا ًعند قیمة محددة 

( عتبة كثافة القدرة ) التي تعتمد على امد النبضة والطول الموجي لشعاع اللیزر وضغط المحیط حیث 

 یقل حد العتبة عند ازدیاد الطول الموجي . 

جــو ) او  –ضغط  1000ان الضغط المتولــد من موجة الصدمة یكون كبیرا جــدا ( یصل الى 

بب ھذه التأثیرات فان ھناك فائدة قلیلة نسبیا من استعمال نبضات لیزریة تولد موجة امتصاص اكثر. وبس

مدعَمة باللیزر، ألن اغلب التطبیقات الصناعیة تتطلب العمل تحت ظروف ال تتولد فیھا مثل ھذه الموجة 

تصلید بعض التي تستغل في  ( shock wave hardening)التصلید بالموجة الصدمیة ماعدا عملیة 

 المعادن .
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     Ablation االستئصال 2-8

 لو سؤلنا السؤال اآلتي : ما المقصود باالستئصال ؟

والجواب ھو انتزاع جزء من المادة المشعة باللیزر ویمكن ان تستعمل مع المعادن واألنسجة وأي مواد 

 بحسب العالقة اآلتیة : (d) أخرى، ویمكن حساب عمق المادة المستأصلة

  d = (2.303 / α) log10 (Eo/ Eph) 

     d = (2.303/α) log (Eo/Eph) ……………………………(7-2)او

 اذ ان :

α معامل امتصاص المادة او النسیج :(cm-1 )  

Eo طاقة اللیزر الساقطة :(J) 

Eph طاقة الفوتون :(J)  

 : )7مثال (     

ذات طول موجي مقداره   (J 10)طاقتھا  (Nd-YAG)یاك–ة لیزر نیدیمیومــسلطت حزم

(1.064 µm) على سطح مادة معینة معامل امتصاصھا(0.5 x104 cm-1)  .فاستئصل جزءا ًمن المادة 

وسـرعة الضوء (6.63x10-34 J.s) اذا علمت ان ثابت بالنك ھو   ما مقدار عمق المادة المستأصلة ؟

 (log 5.37x1019 = 19.729)وان  (3x108 m/s)في الفراغ ھـــي 

 الحل :    

Eo = 10 J , α = 0.5x104 cm-1 , c = 3x108 m/s = 3x1010 cm/s 

λ = 1.064 µm = 1.064x10-4 cm 

Eph= h.c /λ 

Eph = [(6.63x10-34 J.s)x(3x1010 cm/s)] / (1.064x10-4 cm) 

Eph = 18.69x10-20 J 

Eo / Eph = (10 J) / (18.69x10-20 J) = 5.37x1019 

 ولدینا العالقة :

d = (2.303 / α) log (Eo/ Eph) 

 وبالتعویض نحصل على :

d = (2.303 / 0.5x104 cm-1) log(5.37x1019) 

 ومن منطوق السؤال فان:

d = 4.303 x 10-4 x 19.729 =  90.876x10-4 cm 

d = 9.09(mm) وھو مقدار عمق المادة المستأصلة 
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  Advantage and Disadvantage of laserفوائد ومساوئ استعمال اللیزر 2-9

 ان الستعمال اللیزر في التعامالت مع المادة فوائد عدیدة وكذلك مساوئ اخرى وكما یأتي: 

 : الفوائد )أ 

عدم وجود تماس میكانیكي مباشر بین منظومة اللیزر وعینة المادة، لذلك ال یوجد تلوث او اي  -1

 اجھادات میكانیكیة.

المواد (المعادن والسیرامیك والزجاج والخشب وغیرھا ) دون امكانیة استعمال اللیزر مع اغلب  -2

 حدوث اي تلف للمادة .

استعمال اللیزر ال یؤثر على الخصائص الفیزیائیة للمادة بصورة عامة، الن المنطقة المتأثرة  -3

 صغیرة جدا .

والزوایا یمكن تصغیر بقعة اللیزر والحصول على طاقات عالیة جدا ًوالتعامل مع اصعب المواقع  -4

 واالنحناءات وغیرھا .

استعمال اللیزر یوفر سرعة عالیة ودقة تفوق الطرائق التقلیدیة واالعتیادیة فمثال یمكن اجراء  -5

وھي اسرع بمقدار عشرة امثال   (m/min 10)عملیة قطع المعادن بسرعة قد تصل الى 

 الطرائق التقلیدیة .

 یمكن برمجة عملیة استعمال اللیزر لغرض الدقة . -6

شعاع اللیزر ال یتلف نتیجة االستعمال كما في حالة اآلالت المستعملة في الطرائق التقلیدیة  -7

 وغیرھا .  (Drillers)والمثقبات  (Arc welding)وقوس اللحام  (cutters) كالقواطع 

 یمكن الحصول على قدرات وطاقات عالیة جدا . -8

 یزر .الھدوء العالي والضوضاء القلیلة ھما سمتا استعمال الل -9
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 المساوئ :ب) 

الحذر الشدید عند التعامل مع اشعة اللیزر بسبب المخاطر الكبیرة والتي تكون اكبر من المخاطر  -1

) یبین مساوئ االستعمال الخاطئ ألشعة اللیزر 10-2الشكل (، عند استعمال الطرائق التقلیدیة

 على االنسان.

 اللیزر المطلوبة .الكلفة التصنیعیة والتشغیلیة العالیة لمنظومات  -2

 الحاجة الى خبرة عالیة في تشغیل وإدامة منظومات اللیزر . -3

 الحاجة الى سیطرة وتحكــــم دقیقین . -4

 ال یمكن التعامل مع مساحات ومناطق واسعة. -5

 

 مساوئ االستعمال الخاطئ ألشعة اللیزر على االنسان.:  10-2الشكل 
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 اسئلة وتمارین الفصل الثاني   2-10
  -: اختر العبارة الصحیحة لكل مما یأتي :  1س

 ان مناطق الطیف الكھرومغناطیسي المھمة في مجال اللیزر ھي : .1

a( .اشعة كاما والموجات الرادیویة واألشعة السـینیة 

b( .الموجات الدقیقة والموجات الرادیویة واألشعة السینیة 

c(  .االشعة فوق البنفسجیة والطیف المرئي وتحت الحمراء 

d(  واحدة منھا.وال 

 ان من الخصائص البصریة االساسیة للمادة ھي: .2

a( .التوصیلیة الحراریة 

b( .الحرارة النوعیــــــة 

c( .النفاذیة  واالنعكاسیة واالمتصاصیة 

d( .التوصیلیة الكھربائیة 

 المواد الموصلة ھي مواد: .3

a( .ذات توصیلیة كھربائیة صغیرة جدا 

b( .ذات توصیلیة كھربائیة عالیة جــــدا 

c(  بمرور الشحنات الكھربائیة من منطقة الى اخرى خاللھا.ال تسمح 

d( .وال واحدة منھا 

 المواد العازلة ھي مواد : .4

a( .عادة تسمح بمرور الشحنات الكھربائیة (التیار الكھربائي) خاللھا في الظروف االعتیادیة 

b( .تكون مقاومتھا صغیرة جدا 

c( .جیدة التوصیل الكھربائـــي 

d( .وال واحدة منھا 

اللیزر الى حرارة داخل الوسط یؤدي الى تسخین الوسط اعتمادا على عدة ان تحول طاقة  .5

 : معامالت منھا

a( .التوصیلیة الكھربائیة 

b( .ثابت الزمن الحراري 

c( .المقاومة الكھربائیة 

d( .النفاذیة 
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 یعرف االنصھار على انھ بدایة عملیة تحول المادة من : .6

a( .الحالة السائلة الى الحالة الغازیة 

b( الى الحالة الغازیة . الحالة الصلبة 

c( . الحالة الغازیة الى الحالة الصلبة 

d( .الحالة الصلبة الى الحالة السائلة 

الجل الحصول على انصھار كامل وللعمق المطلوب داخل العینة فان اختراق الحرارة یجب ان  .7

 : یكتمل قبل ان یبدأ السطح

a( .بالتجمد 

b( .بالتبخر 

c( .بالغلیان 

d( .بالتأین 

 : بأنھا الحد الفاصل بینتعرف جبھة االنصھار  .8

a( .سطحي السـائل والغاز 

b( .سطحي الصلب والغاز 

c( .سطحي السائل والصلب 

d( .سطحي الصلب والبالزما 

 تتكون البالزما عندما تمتص المادة المتبخرة قسما من اشعة اللیزر ذات كثافة قدرة : .9

a(  108اكبر منW/cm2. 

b(  104مساویة الى W/cm2. 

c(  102مساویة الى W/cm2. 

d(  10 الىمساویة W/cm2. 

 یطلق على ظاھرة امتصاص اشعة اللیزر من قبل البالزما المتولدة: .10

a( .السرعة التقریبیة لتراجع سطح المعدن 

b( .االنتشاریة الحراریة 

c( .التوصیلیة الحراریة 

d( .موجة االمتصاص المدعَمة باللیزر 
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 تولد موجة الصدم ضغطا یصل مقداره الى : .11

a(  جو. –ضغط  10اقل من 

b( 20  جو. –ضغط 

c( 1000  جو او اكثر. –ضغط 

d( .وال واحدة منھا 

 من فوائد استعمال اللیزر في التعامالت مع المادة ھي: .12

a( .عدم وجود تماس میكانیكي مباشر بین منظومة اللیزر وعینة المادة 

b( .امكانیة استعمال اللیزر مع اغلب المواد 

c(  .ً یمكن الحصول على قدرات وطاقات عالیة جدا 

d( .كل االحتماالت السابقة 

 : : اذكر مدى االطوال الموجیة لبعض اللیزرات المستعملة في كل من التطبیقات اآلتیة 2س

a( الصناعیة 

b( البیولوجیة 

 ؟ : كیف لك ان تصف الصیغة العامة لقانون حفظ الطاقة لشدة االشعاع 3س

 : بین الى كم نوع تصنف المواد حسب توصیلیتھا الكھربائیة ؟ 4س

 لتحول المادة الناتج عن زیادة درجة الحرارة .: عدد المراحل المتعاقبة  5س

 : على ماذا یعتمد زمن انصھار المادة ؟ 6س

 الى داخل المادة  (W/cm2 108): وضح سبب عدم وصول اشعة اللیزر ذات كثافة قدرة اكثر من  7س

 : عرف موجة االمتصاص المدعَمة باللیزر.  8س

 المادة . : ما فوائد استعمال اللیزر في التعامالت مع 9س

 : ما  مساوئ استعمال اللیزر في التعامالت مع المادة . 10س

 فجوة) في شبھ الموصل النقي؟ –: عالم یعتمد المعدل الزمني لتولید االزواج (الكترون  11س

  افذة ـت ان الشدة النــینة، اذا علمــادة معـــن قبل مـــــصة مـمتـدار شدة االشعة المـقـما م:  12س

  وان مقدار شدة االشعة   (W/cm2 20)يــــوشدة االشعة المنعكسة ھ (W/cm2 30)يـھ         

 ؟  (W/cm2 70)الساقطة ھي         
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  ، فھل یمكن استعمال نبضات  (oC 1084.64)اذا علمت ان درجة انصھار معدن النحاس ھي :  13س

لغرض صھر سطح المعدن اذا كانت انعكاسیتھ   (ms 10)وأمدھا (105W/cm2)لیزر شدتھا           

   واالنتشاریة الحراریة  (x102 W/m.oC 3.93)وان التوصیلیة الحراریة للنحاس ھي          (50%)

 ؟ (oC 25)وان درجة حرارة السطح االبتدائیة ھي  (x10-4 m2/s 1.14)لھ ھي         

  ما مقدار الزمن الالزم للوصول الى درجة انصھار سطح قطعة من االلمنیوم عند تشعیعھا :  14س

نیوم ھي ــت ان التوصیلیة الحراریــــة لأللمـمـلـ، اذا ع (W/cm2  104)ھاـدتـیزر شـة لـزمـحـب        

(2.21 x102 W/m.oC)        واالنتشاریة الحراریة لھ ھي(0.91 x10-4 m2/s)  ودرجة انصھاره   

   وان درجة  (%80)وان مقدار الجزء المنعكس من الحزمة عن السطح ھو   (oC 660.32)ھي       

 . (oC 20)حرارة السطح االبتدائیة ھي       

  اذا شععت  (x105 cm-1 0.2)ما مقدار عمق الجزء المستأصل من مادة معامل امتصاصھا:  15س

   (10.6µm)داره ــي مقـوجــول مـذات ط (CO2)بحزمة لیزر ثنائي اوكسید الكربون         

  ة ـرعـوان س (x10-34 J.s 6.63)و ـك ھـت بالنـابـت ان ثـمـلـ،  اذا ع(J 30)اقتـــھا ــوط       

 .log 1.599 =0.204وان  (x108 m/s 3)ي ـراغ ھـفـوء في الـالض       
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 الثالثالفصل 

 التطبیقات الصناعیة للیزر
Industrial Applications of Laser 

 أھداف الفصل الثالث
 بعد االنتھاء من دراسة الفصل یكون الطالب قادرا على أن:

 د العوامل المؤثرة على اللیزر في التطبیقات الصناعیة . یعد •

 یعرف عملیة التصلید .  •

 یوضح التصلید بالتحول الطوري . •

 انواع اللحام باللیزر .یمیز  •

 یشرح طرائق التثقیب والقطع باللیزر •

 .یوضح دور الغـازات المساعدة القطع باللیزر  •
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 تمھید   3-1
اكتشاف اللیزر كان توجھ الباحثین آنذاك ھو كیفیة االستفادة من  منذ اللحظة االولى التي تم فیھا

البحوث في حینھا ولغایة ھذه اللحظة على تكریس كل الجھود ھذا الناتج غیر التقلیدي لذا فقد انصبت 

 اللیزر في المجاالت التي تھم حیاة االنسان . الستعمال

العصب او الشریان الرئیس  وقد استعمل اللیزر في مجاالت كثیرة منھا مجال الصناعة إذ ُیعدُ 

والكلفة ومن ھذه التطبیقات،  لالقتصاد وللیزر االثر الكبیر في تحسین االنتاج وتقلیل الجھد والوقت

التصلید بأنواعھ والصھر وفي مجال السباكة واللحام والقطع والتثقیب وغیرھا  خصوصا مع المعادن،

القطع االلكترونیة الدقیقة ووضع العالمات او الماركات التجاریة  وأیضا في خطوط االنتاج كإنتاج

 والكثیر من التطبیقات االخرى. 

 على اللیزر في التطبیقات الصناعیة العوامل المؤثرة 3-2

  Effective Parameters on the Industrial Applications of Laser  

 اللیزر في التطبیقات الصناعیة على مجموعة من العوامل منھا : یعتمد استعمال

 الطول الموجي لشعاع اللیزر . .1

 طاقة او قدرة شعاع اللیزر (الطاقة في حالة اللیزر النبضي والقدرة في حالة اللیزر المستمر)  .2

 نصف قطر بقعة اللیزر . .3

 انفراجیة حزمة اللیزر (اذ یفضل اقل انفراج) . .4

 نمط شعاع اللیزر (اذ یفضل النمط االساسي) . .5

 ابعاد منطقة المعالجـة . .6

 امتصاصیة المادة لشعاع اللیزر . .7

 سیة المادة لشعاع اللیزر .انعكا .8

 التوصیلیـة الحراریة للمادة . .9

 االنتشاریة الحراریة للمادة .. 10

 .سرعة حركة شعاع اللیزر.11

 البصریة المسـتعملة. األجزاء.12

 استعمال الغازات المساعدة ..13

 

 



 58 

اجراء اللیزر في  استعمال كبیراً على المعادن تأثیرا من المعروف ان لسطوح المواد وخصوصاً 

التطبیقات الصناعیة ، وكما درست سابقا فان تفاعل اللیزر مع المواد یتحدد  بعض التطبیقات وتحدیداً 

ان نتذكر بأن  وعلینا ببعض الخصائص ، منھا ما یتعلق بحزمة اللیزر ومنھا ما یتعلق بالمادة نفسھا .

اذ تزداد انعكاسیة المعادن  ، العامل الرئیس لھذه التطبیقات ھو تحول طاقة اللیزر الى طاقة حراریة

اللیزرات ذات  بزیادة الطول الموجي إذ تكون عالیة جدا للمنطقة تحت الحمراء ، لذا فان استعمال

ولیزر ثنائي اوكسید   Nd-YAGیاك –(لیزر النیدیمیوم  ذا المدىـــوال الموجیة ضمن ھــــاالط

 ) یكون محدودا جدا . CO2الكربون 

 ھـل تعلـم

بینما طبقة اوكسید النحاس تكون  (nm 700)عند الطول الموجي 90%ان انعكاسیة النحاس ھي بحدود 

للطول الموجي نفسھ. ومن الجدیر بالذكر بان االنعكاسیة تزداد مع زیادة تجانس  (%20)انعكاسیتھا 

السطح   (roughness)سطح المعدن بینما تقل االنعكاسیة بزیادة خشونة  (smoothness)ونعومة 

 وتزداد معھا االمتصاصیة.

ان المعالجات الحراریة باستعمال اشعة اللیزر وكما درست سابقا تعتمد بدرجة كبیرة على مقدار 

انتقال الحرارة وتركیزھا في منطقة ضیقة ، وھذا یعني ان درجة الحرارة في نقطة معینة تكون متغیرة 

ر فان مناطق المعدن المعرضة لإلشعاع ستصل الى مع الزمن . وبسبب القدرة او الطاقة العالیة للیز

نقطة االنصھار بزمن قصیر نسبیاً وبسبب ضیق بقعة اللیزر فان تأثر المعدن سیكون ضمن مناطق 

 وھنا یمكننا ان نسال السؤال اآلتي : على ماذا یعتمد انصھار المعدن ؟محدودة جدا 

ر انتقال الحرارة، لذا فان العامل الرئیس ھو والجواب : یعتمد انصھار المعدن بدرجة كبیرة على مقدا

 والُمعرف سابقا .(N) االنتشاریة الحراریة 

 تذكر

ان مقدار االنتشاریة الحراریة للسبائك اقل منھا للمعادن، لذلك فان السبائك تحتاج الى فترة تشعیع اكبر 

 من تلك التي تحتاجھا المعادن.

 تذكر

ان یكون امد نبضة اللیزر مساو ٍ الى مقدار ثابت الزمن للحصول على انصھار جید للمعدن، یجب 

 الحراري الُمعرف سابقا.
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 : بعض الخصائص الفیزیائیة لبعض المعادن. 1-3الجدول 

 المعدن
 الكثافة

(g/cm3) 

 الحرارة النوعیة

(cal/g.oC) 

 درجة االنصھار

Tm 

(oC) 

 التوصیلیة الحراریة

K 

(cal/s.cm.oC) 

 Tbدرجة الغلیان

(oC) 

 2856 0.71 1064.18 0.031 19.3 الذھب

 2562 0.94 1084.64 0.092 8.96 النحاس

 2519 0.53 660.32 0.215 2.7 االلمنیوم

 2671 0.16 1907 0.11 7.15 الكروم

 2913 0.22 1455 0.105 8.9 النیكل

 2162 1.0 461.78 0.056 10.5 الفضة

 3825 0.16 1768.2 0.31 21.5 البالتین

 2861 0.18 1538 0.11 7.87 الحدید

 ان عمق الحرارة النافذة داخل المعدن یتحدد بعاملین اساسیین ھما :

 . (N)االنتشاریة الحراریة للمعدن  .1

 . (t)امـــد نبضــــة اللیزر  .2

 ) قیم االنتشاریة الحراریة وثابت الزمن الحراري لبعض المعادن2-3الجدول (

 المعدن

 االنتشاریة

 الحراریة
(cm2/s) 

 (ms)ثابت الزمن الحراري حسب السمك

0.01 (cm) 0.02 (cm) 0.05 (cm) 0.1 (cm) 

 1.47 0.368 0.059 0.015 1.7 الفضة

 2.94 0.74 0.118 0.029 0.850 االلمنیوم

 2.19 0.55 0.088 0.022 1.14 النحاس

 12.38 3.09 0.495 0.124 0.202 الحدید

 11.36 2.84 0.454 0.114 0.24 النیكل
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من استعماالت اللیزرات ذات القدرات العالیة ھي للمعامالت السطحیة ومعالجة المواد وخصوصا 

بنوعیھ المستمر  co2المعادن ومن افضل انواع اللیزرات المستعملة ھو لیزر ثنائي اوكسید الكربون 

وعلى مقدار البعد الناتج اعتمادا ًعلى انفراجیة الحزمة (D) والنبضي. ویمكن حساب قطر بقعة اللیزر 

 -البؤري للعدسة المستعملة لتركیز حزمة اللیزر وحسب العالقة اآلتیة : 

D = f .θ  …………………………………………………(1.3)  

 اذ ان :

Dقطر بقعة اللیزر  :(cm). 

f  البعد البوري للعدسة  :(cm). 

θ انفراج حزمة اللیزر  :[(rad),(o)]. 

اللیزر في مساحة صغیرة جدا؟ یمكن تجمیع وتركیز ولكن كیف یمكننا تجمیع وتركیز حزمة 

 حزمة اللیزر في مساحة بقعة صغیرة جدا وذلك باستعمال عدسة الّمة موجبة.

 : 1مثـــال 

المستمر الذي قدرتھ   (CO2)كم یجب ان تكون االشعاعیة (الشدة) للیزر ثنائي اوكسید الكربون

(1000 W)  ومركز في بقعة قطرھا (0.1 cm)البؤري  عدسة بعدھا باستعمالcm)1؟( 

 الحل :

r = ½ R = ½ x (0.1 cm) = 0.05 cm 

P=1000W 

 ) تساوي Aان مساحة بقعة اللیزر (

A = π r2 
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 وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على مساحة البقعة وھي :

A = 3.14 x (0.05 cm)2 = 7.85 x10-3(cm2) 

 

 (الشدة) :العالقة اآلتیة لحساب االشعاعیة  لدینا

I = P / A 

I = 1000 W / 7.85 x10-3 cm2 

I = 127.388 x103 W/cm2 = 127.39(kW/cm2)                  (الشدة) وھي االشعاعیة 

 )  بعض انواع اللیزرات المستعملة في التطبیقات الصناعیة.3-3لجدول (ا

 التطبیق نمط االشتغال (µm)الطول الموجي اللیزر

ثنائي اوكسید الكربون 

CO2 
10.6 

 مستمر ، نبضي

 

لحام ، تثقیب ،معالجات 

 حراریة

 یاك -دیمیومـنی

Nd: YAG 

1.06 

0.532 
 لحام ، تثقیب مستمر، نبضي

 لحام نقطي ، تثقیب نبضي Ruby 0.694الیاقوت 

زجاج  -دیمیومـنی

Nd:glass 
 تثقیب، لحام نقطي نبضي 1.06

 بخار النحاس

Copper-vapor 

0.511 

0.578 
 تثقیب نبضي

 نبضي Excimer 0.249 االكسایمر
استئصال ،اشباه 

 الموصالت

 Argon االركون
0.487 

0.5145 
 اشباه الموصالت مستمر
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  Hardeningالتصلید     3-3
 المقصود بالتصلید ؟ فالجواب یكون : السؤال اآلتي : ما لو سؤلنا

 . قریبة من درجة انصھارھا ثم یعقبھا تبرید سریع التصلید: ھو تسخین المادة لدرجة حرارة

اللیزر تعتمد على المعالجات الحراریة  ان اغلب الطرائق الشائعة في معالجة السطوح باستعمال

ویتم تشعیع  . لزیادة الصالدة السطحیة فالمبدأ االساس ھو توفیر حرارة عالیة جدا ضمن منطقة محددة

لدرجة حرارة  تسـبب اشعة اللیزر زیادة وارتفاعاً  مفاجئا ً وسریعاً إذ  سطح المعدن بحزمة اللیزر،

او االنتشاریة   (K)واعتمادا على مقدار التوصیلة الحراریة الطبقة الرقیقة من المادة قرب السطح .

للمادة (وھي  من صفات المادة) فان انتقال الحرارة الناتجة عن سقوط حزمة اللیزر تكون  (N)الحراریة 

ة من مادة الى اخرى. وان التشعیع ببقعة ذات مساحة معینة یكون بشكل متحرك (اما ان تكون متفاوت

الحزمة متحركة او العینة متحركة) لذلك  فان التشعیع ال یستمر لفترة طویلة للمنطقة الواحدة وعملیة 

نتظم ومتعاقب التحریك (اما العینة متحركة والحزمة ثابتة او العینة ثابتة والحزمة متحركة) بشكل م

) بكاملھا. والشكل التالي sampleوبسرعة ثابتة وبفترات زمنیة متساویة لیغطي مساحة سطح العینة (

 یبین حركة شعاع اللیزر في التصلید.

 
 : یبین حركة شعاع اللیزر في التصلید. 1-3الشكل 
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 تذكـر

 .بعد عملیة التسخین مباشرةیمكن تسریع عملیة التصلید لبعض المعادن وذلك بأجراء تبرید سریع 

ولكن ماذا وعند االنتقال من منطقة الى اخرى فان المنطقة المشععة سوف تبرد بشكل سریع. 

 .)quenchingتدعى عملیة التبرید السریع؟ والجواب ھو ان ھذه العملیة تدعى بالكبت او الكبح (

االخرى لذا فان مقدار االستفادة  ) تكون انعكاسیتھا اكبر من المعادنmetallicان المعادن البراقة (

من طاقة اللیزر تكون اقل. وأفضل مثال على ذلك االلمنیوم والنحاس مقارنة مع الحدید والفوالذ إذ یكون 

االمتصاص للفوالذ أعلى منھ لأللمنیوم. لذا یمكن صھر الفوالذ بشكل افضل وأسرع من باقي المعادن 

 البراقة .

 الى استعمال اللیزر ؟ ولكن ما طرائق التصلید اضافة 

 -توجد عدة طرائق للتصلید اضافة الى استعمال اللیزر منھا : 

 

 التصلید بالشعلة الحراریة  : -1

استیلینیة لدرجة كافیة للتحول الى –تتم ھذه العملیة بتجھیز حرارة عالیة جداًمن شعلة اوكسي 

یبین عملیة  ) 2 – 3(.والشكل  (Austenite) (اوستینیت) محلول جامد ومتجانس من الحدید والكربون

 التصلید بالشعلة الحراریة .

 
 : عملیة التصلید بالشعلة الحراریة. 2-3الشكل 
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 التصلید بالحث: -2

تتم ھذه العملیة باستعمال ملف حث وتوضع العینة المطلوب تصلیدھا داخل الملف وبإمرار التیار 

یبین عملیة  ) 3 – 3( والشكل  إلجراء عملیة التصلید،الكھربائي خالل الملف تتولد حرارة عالیة كافیة 

 التصلید بالحث.

 
 : عملیة التصلید بالحث. 3-3الشكل 

 التصلید بالحزمة االلكترونیة: -3

تتم ھذه العملیة بتشعیع العینة بحزمة الكترونات ذات طاقة عالیة إذ توفر حرارة كافیة إلجراء 

 ) یبین عملیة التصلید بالحزمة االلكترونیة.4-3، والشكل ( عملیة التصلید

 
 : عملیة التصلید بالحزمة االلكترونیة. 4-3الشكل 
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 ھل تعلم

  (Fe+2)ان اللیزر یستعمل في عملیة التصلید السطحي للمواد التي تحتوي على حدید ثنائي التكافؤ 

 .0.2اكثر من % (C)والذي یحتوي على الفوالذ وحدید الصب بنسبة كربون 

وألجل تصلید العینة المطلوبة فان حزمة اللیزر تسخن الطبقة الخارجیة السطحیة لدرجة اقل من 

درجة االنصھار، ویجب ان تتحرك حزمة اللیزر على سطح  العینة وھذه الحركة تسبب التسخین 

 المستمر على امتداد  اتجاه الحركة . 

 ما اختالف استعمال اللیزر عن باقي الطرائق التقلیدیة في اجراء عملیة التصلید ؟  وھنا یمكننا ان نسأل :

والجواب یكمن في ان عملیة التصلید ھي اجراء بشكل سریع جدا إذ ان المادة تسخن الى درجة 

 االنصھار بسرعة عالیة جدا ویتكون المنصھر اثناء عملیة التفاعل الناتج عن التشعیع، والعملیة بكاملھا

 من لحظة التشعیع الى تكوین المنصھر تتم بزمن قصیر نسبیاً في حدود عشرات الثواني .

المتولد من خالل عملیة التصلید إذ  (S) (stress)واالختالف االخر یكمن في مقدار حفظ االجھاد  

والذي یتناسب طردیا مع فرق درجات الحرارة بین المنصھر  )´Rان االجھاد یتناسب مع معدل التصلید (

)Tm) والمحیط (Ta ویتناسب عكسیاً مع الزمن الالزم للوصول الى الدرجة النھائیة بعد التبرید (∆𝒕 . 

 وان معدل التصلید یعطى حسب العالقة اآلتیة :

 R´ = (Tm – Ta) /Δt ……………………………………..(2-3) 

 : 2مثال 

إذ ان الزمن  (oC 1084.64)التصلید لعینة من النحاس درجة حرارة انصھارھا ھياحسب معدل 

 . (s 10)الى درجة االنصھار ھو   (20oC)الالزم للتصلید من درجة حرارة الغرفة 

 الحل :

Tm = 1084.64 oC , Δt = 10 s , Ta = 20 oC 

 

  لدینا العالقة اآلتیة :

R´ = (Tm – Ta) /Δt 

 العالقة السابقة نحصل على :وبالتعویض في 

R´ = [1084.64 – 20] oC / 10 s     

R´ = 106.464 (oC/s)                                                  وھو معدل التصلید      
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 (Phase Transformation Hardening) التصلید بالتحول الطوري 1.3.3

 (phase)سریع تؤدي الى تغیر في طورھا ان عملیة تسخین المادة ومن ثم تبریدھا مباشرة وبشكل

 ما تأثیر عملیة تحول الطور ؟والسؤال الذي قد یتبادر الى الذھن ھو :  

 والجواب ھو: ان عملیة تحول الطور ھذه تزید من صالدة سطح المادة .

باستعمال لیزر ثنائي   (coverage rate)یبین عمق التصلید ومعدل التغطیة ) 5 – 3( والشكل 

لغرض تغطیة السطح بكاملھ ویبین الحد الفاصل بین معالجة السطح  (W 1500)اوكسید الكربون بقدرة 

 واالنصھار  .

 
 .مع العمق معدل التغطیةتغیر  : 5-3الشكل 

 وھنا یمكننا ان نسأل : ما المقصود بمعدل التغطیة ؟

ان المقصود بمعدل التغطیة ھو مقدار المساحة المغطاة باألشعة (اشعة اللیزر) خالل فترة زمنیة محددة   

 التغطیة .یبین عمق التصلید نسبة الى معدل  ) 6 – 3(والشكل . (cm2/min)ومن وحداتھا ھي 
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 : عمق التصلید ومعدل التغطیة 6-3الشكل 

معالجة السطح واالنصھار إذ ان التصلید یكون ضمن المنطقة ولكن یجب االنتباه الى الفرق بین 

) overlapدون نقطة االنصھار وألجل تغطیة السطح بكاملھ یمكن اتباع طریقة التراكب العشوائیة (

لنبضات اللیزر مع بعضھا البعض ولكن ھذه الطریقة یمكن ان تؤدي الى االنصھار، إذ تعالج المناطق 

مل المھم االخر ھو سرعة مسح السطح ، وألجل تجنب انصھار السطح والعاألكثر من مرة واحدة 

 لبعض حاالت التصلید یجب ان تزداد سرعة المسح.
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 یبین سرعة المسح مع القدرة المؤدیة الى اعماق مختلفة من التصلید. ) 7 – 3( والشكل 

 
 القدرة مع سرعة المسحتغیر :  7-3الشكل 

        Welding اللحام 4.3

عملیة اللحام باستعمال اللیزر تعتمد على عدة متغیرات ومنھا تسخین سطح المعدن لدرجة  ان

) إذ tحراریة اكبر من درجة انصھاره واقل من درجة تبخیره وھذا بدوره یكون معتمدا على الزمن (

وھنا یمكن تحدید عامل مھم  ) .tv) واقل من زمن التبخیر (tmیكون اكبر من الزمن الالزم لالنصھار (

 -، اذ یحسب من العالقة اآلتیة : (W)(welding ability)وھو قابلیة اللحام 

W = Lf / TmCp  ………………………………………….(3-3) 

 -اذ ان :

 fL :.الحرارة الكامنة لالنصھار 

mT :.درجة حرارة االنصھار 

pCالسعة الحراریة النوعیة للمادة الصلبة :. 
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 - االنصھار من العالقة اآلتیة :ویحسب زمن 
tm = (π/N) [K Tm / 2I]2  ……………………………………(4-3) 

 

 -اذ ان : 

N االنتشاریة الحراریة (بوحدات :/s2m . ( 

K التوصیلیة الحراریة (بوحدات :W/m2 .( 

mT درجة حرارة االنصھار  : 

I  شدة االستضاءة او كثافة القدرة لحزمة اللیزر : 

 ان االنتشاریة الحراریة یمكن حسابھا من العالقة اآلتیة :وقد عرفنا سابقا 

N = K/ρC …………………………………………………….(5-3) 

وألجل اتمام عملیة اللحام بشكل دقیق یجب ان یكون امد نبضة اللیزر مساویة الى او اقل من 

 یبین عملیة اللحام باللیزر . ) 8 – 3( .والشكل  (tv)الزمن الالزم للتبخیر 

 
 : عملیة اللحام باللیزر.8-3الشكل 
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: 3مثال   

یاك ذي طول موجي   –احسب الزمن الالزم النصھار معدن النیكل باستعمال لیزر نیدیمیوم 

)1.06µm وقدرة ((5x103W)یعطي نبضات امدھا ،(100 ns) ) 4وقطر البقعةmm اذا علمت ان .(

) واالنتشاریة الحراریة 0.92x102 W/m.oCاوي (ـل التوصیل الحراري للنیكل یســـــمعام

)0.24x10-4 m2/s () ودرجة االنصھارTm) (1455oC(. 

                                                                الحل :

   P=5x103W ,   Tm= 1455oC,  ,     2نصف قطر البقعة mm  =4/2  =R=4mm, W  

 العالقة اآلتیة : إلیجاد زمن االنصھار، لدینا

tm = (π/N) [K Tm / 2I]2  

   -، لدینا العالقتین : (I) وإلیجاد شدة االستضاءة

I = P / A     ,    A = π W2 

 تمثل المساحة  (A)  اذ ان 

 -وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على :

I = (5 X103) / 3.14 x (2 X10-1)2 

I = 0.398 x105 = 398 x102 (W/cm2) = 398 x106 (W/m2) 

 -نحصل على : (tm)وبتعویض ھذه القیمة في عالقة زمن االنصھار 

tm = (3.14/0.24x10-4) x [ (0.92x102 x 1455)/ (2 x 398 x106)]2 

tm = 13.083 x104 [ 1.681 x10-4]2 

tm = 13.083 x 104x2.825 x10-8 

tm = 369.59 x10-4 (s) 

tm = 369.6 (ms)∴ 

 

 

 

 

لنیكلار معدن انصھزم اللالالزمن اوھو   
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 Types of Laser Weldingانواع اللحام باللیزر  1.4.3
 Spot weldingاللحــام النقطـــي  .1

ان اللحام النقطي یتم بتركیز نبضات اللیزر المستعملة ضمن منطقة ضیقة جداً من دون تحریك 

الحزمة. ویستعمل ھذا النوع في بعض التطبیقات المعتمدة على تركیز الحرارة في منطقة ضیقة دون 

قوت، ولیزر وعادة یـستعمل لیزر الیاانتشارھا كما في لحام الدوائر االلكترونیة الدقیقة وتوصیالتھا. 

     -یبین اللحام النقطي : ) 9 – 3( والشكل   یاك في ھذا النوع من اللحام -نیدیمیوم

 
 : اللحام النقطي باللیزر. 9-3الشكل 

   Seam Weldingلحـــــام الدرز  .2

یستعمل ھذا النوع من اللحام لربط ولحام قطعتین معدنیتین بطول معین إذ یتم تحریك شعاع اللیزر 

 W(1500-1000)على طول المنطقة بین القطعتین. ومعدل القدرة المطلوب لھذا النوع من اللحام وھو  

 لھذا النوع ھو ویوظف عادة اما لیزر مستمر او نبضي ذو تكراریة عالیة، ومن اكثر اللیزرات استعماال

) یبین كیفیة 10-3والشكل ( (Nd-YAG)یاك  –نیدیمیوم ولیزرCO2) لیزر ثنائي اوكسید الكربون (

 .لحام الدرز
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 .: لحام الدرز 10-3الشكل 

وإلتمام عملیة لحام الدرز بشكل مضبوط یجب ان تتوفر بعض العوامل التي یجب ان تؤخذ بنظر 

 االعتبار اھمھا :

 الطول الموجي للحزمة بشكل جید من قبل القطعة . ان یتم امتصاص .1

 .یجب ان تكون كثافة القدرة على السطح كافیة لحصول االنصھار .2

في حالة استعمال اللیزر النبضي یجب ان یكون زمن النبضة طویال ًبشكل كاف ٍ بحیث یسمح  .3

 الختراق الحرارة داخل المعدن.

 ھ الكفایة إلتمام عملیة الدرز.یجب ان یكون معدل تكرار النبضات عال ٍ بما فی .4

    Drilling and Cuttingالتثقیـب والقطــع   5.3
من المعروف انھ من استعماالت اللیزر ھو رفع جزء من المادة المتفاعل معھا وھذا التفاعل یكون 

مفیدا جداً في بعض التطبیقات الصناعیة منھا عمل الثقوب في المعادن او اي مواد اخرى بسمك معین 

وبإحجام مختلفة. واللیزرات المستعملة لھذا الغرض تكون مختلفة عن تلك المستعملة في عملیة اللحام إذ 

یجب ان تكون الحرارة كافیة لحصول التبخیر ورفع المادة. ومن اھم صفات حزمة اللیزر المطلوبة ھي 

ومن اللیزرات المستعملة  ان تكون ذات قدرة عالیة جدا ً لتوفیر مثل ھذه الحرارة ضمن المنطقة الضیقة.

في القطع او التثقیب ھو لیزر ثنائي اوكسید الكربون ذو التھیج المسـتعرض عنـد الضغط 

یاك النبضي العامل بتقنیة  -او لیزر نیدیمیوم  (Transverse Excited Atmospheric TEA)الجـوي

انواع اللیزرات  ضوالجدول التالي یبین بع (Q – Switched Nd: YAG) مفتاح عامل النوعیة 

 المستعملة في القطع والتثقیب .
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 )  بعض انواع اللیزرات المســتعملة في القطع والتثقیب.4-3الجدول (

 التطبیق
 (λ)الطول الموجي 

(µm) 
 نوع اللیزر

 0.532 ,1.06 تثقیب
  pulsed(نبضي ) 

Nd:YAG 

 0.532, 1.06 رفع االغشیة الرقیقة

یاك بمفتاح عامل  -نیدیمیوم

 Q- switchedالنوعیة 

TEA 

 ثنائي اوكسید الكربون 10.6 تثقیب

 10.6 عمل ثقوب ، تقطیع
ثنائي اوكسید الكربون 

 (نبضي)

 االكسایمرExcimer 0.03 ,0.9 اشباه الموصالت

 الیاقوتRuby 0.6943 تثقیب

 

 Laser Drillingالتثقیــب باللیـــزر  1.5.3
التثقیب باللیزر ھي رفع جزء من المادة من خالل تبخیرھا عن طریق تسلیط حزمة لیزر ان عملیة 

 .)  یبین عملیة التثقیب باللیزر11-3ذات طاقة عالیة على المنطقة المطلوبة ، والشكل (

 
 اللیزر.ب: عملیة التثقیب  11-3الشكل 
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 عمق الثقب ؟ یمكن حساب عمق الثقب اعتمادا ًعلى العالقة اآلتیة :ولكن كیف یمكننا حساب 

D = Eo / Aρ[C(TB – To) + Lv]     …………..    (6-3)   

  -اذ ان :

C .الســـــعة الحراریة لوحدة الحجم : 

BT .(التبخیر)درجة حرارة الغلیان : 

oT.درجة حرارة السطح االبتدائیة : 

𝛒𝛒. الكثافة : 

A المغطاة بالتشعیع.: المساحة 

oE .طاقــة اللیزر النبضي    : 

LV .الحرارة الكامنــة للتبخر   : 

 ولكن كیف یمكننا تعریف كثافة الطاقة ؟

نعَرف كثافة الطاقة على انھا مقدار الطاقة الواجب تجھیزھا لوحدة المساحة ووحداتھا یمكن ان 

، وبزیادة الطاقة ونقصان في قطر بقعة اللیزر سنحصل على كثافة طاقة عالیة جدا ویمكن  (J/cm2)ھي

عمق التبخیر مع كثافة تغیر ) یبین 12-3ان یزداد معھا عمق الثقب الناتج عن تفاعل اللیزر. والشكل (

 الطاقة لنوعین مختلفین من المادة (االلمنیوم والحدید) .

 
 لأللمنیوم والحدید.: عمق التبخیر  12-3الشكل 
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ان التثقیب باستعمال اللیزر لیس مقتصرا ً على المعادن بل یشمل كذلك السیرامیك واالحجار 

 ) یبین تثقیب الصخر باللیزر .13-3والشكل (الكریمة والبالستك والخشب وغیرھا، 

 
 : تثقیب الصخر باللیزر. 13-3الشكل 

 -:Assistance Gasesالغازات المساعدة  3-5-2

في عملیة التثقیب والقطع یتم استعمال حزمة اللیزر مع غاز خامل كاآلركون یوجھ الى منطقة 

، وكذلك انبوب لسحب نواتج التبخیر والرذاذ ة المنصھرة والمبخرة اثناء القطعالقطع إلزالة الماد

 یبین المنظومة . )14 – 3( المتطایر والشكل 

 
 .: منظومة استعمال الغازات المساعدة مع اللیزر 14-3الشكل 
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یستعمل اللیزر كذلك في عمل ثقوب دقیقة جدا ً بأبعاد صغیرة وبمسافات منتظمة ال یمكن للطرائق 

 ) یبین ذلك.15-3االخرى من عملھا والشكل (

 
 .: عمل الثقوب الدقیقة باستعمال اللیزر 15-3الشكل 

  Laser Cuttingالقطــع باللیزر  3.5.3

یستعمل اللیزر لتقطیع وتشكیل انواع مختلفة من المواد اعتماداً على عملیة تبخیر المادة ویستعمل 

غاز االوكسجین في عملیة القطع لزیادة معدل القطع ومن اللیزرات شائعة االستعمال في عملیات القطع 

یاك ولیزر الیاقوت وتختلف القدرة المطلوبة حسب  –یوم ھي لیزر ثنائي اوكسید الكربون ولیزر النیدیم

اختالف المادة المطلوب قطعھا او تشكیلھا وتستعمل اللیزرات من نوع المستمر بقدرة تتراوح من مئة 

كالخشب  بأنواعھا حسب طبیعة المادة وسمكھا .إذ یمكن قطع المواد(W) الى عدة آالف واط  (W)واط 

یبین دقة  )16 – 3( واألحجار والصخور والسیرامیك وغیرھا. والشكل  والمطاط والبالستك والزجاج

 اللیزر. عملیة القطع باستعمال

 
 .: دقة عملیة القطع باللیزر 16-3الشكل 
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 Electronic Boards Soldering  لحام االلواح االلكترونیة  6 -3 
في لحام القطع االلكترونیة الدقیقة لحزمة اللیزر المبئرة فائدة كبیرة جدا ًھي امكانیة استعمالھا 

حیث  (PCB) (Printed Circuit Boards)علـى االلــواح المطبوعــة   (Hybrids)كالھایبــردس

المنظومات البصریة الملحقة باللیزر امكن  وباستعمال(mm) االبعاد تكون بحدود اجزاء من الملیمتر

 عملیة اللحام الدقیق للدوائر االلكترونیة بوساطة اللیزر.) یبین 17-3والشكل ( اجراء عملیة اللحام ھذه .

 فكر

 لماذا یستعمل اللیزر النبضي في لحام الدوائر االلكترونیة ؟

 

 : عملیة اللحام الدقیق للدوائر االلكترونیة بوساطة اللیزر. 17-3الشكل 
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 اسئلة وتمارین الفصل الثالث  3-7
 یأتي:: اختر العبارة الصحیحة لكل مما  1س

 یعتمد انصھار المعدن بدرجة كبیرة على مقدار انتقال الحرارة، لذا فان العامل الرئیس ھو : .1

a( .سـرعة الصوت 

b( .سرعة الضوء في الفراغ 

c(  الكترون) فجوة). –تولید ازواج 

d( .االنتشاریة الحراریة 

 -من افضل انواع اللیزرات المستعملة للمعامالت السطحیة ومعالجة المعادن ھو لیزر: .2

a(  ھیلیـــوم– ) نیــونHe – Ne.( 

b(  یاك –النیدیمیوم(Nd-YAG) . 

c( ثنائي اوكسید الكربون (CO2) .بنوعیھ المستمر والنبضي 

d(  النیتروجین (N2). 

 التصلید ھو تسخین المادة لدرجة حرارة : .3

a( .بعیدة عن درجة انصھارھا 

b( .بعیدة عن درجة انصھارھا ثم یعقبھا تبرید سریع 

c(  ثم یعقبھا تبرید بطئ.قریبة من درجة انصھارھا 

d( .قریبة من درجة انصھارھا ثم یعقبھا تبرید سریع 

 یقصد بمعدل التغطیة ھو مقدار : .4

a( . المساحة المغطاة باألشعة لوحدة الحجم 

b( . الحجم المغطى باألشعة لوحدة الزمن 

c( .المساحة المغطاة باألشعة خالل فترة زمنیة محددة 

d( . الحجم المغطى باألشعة لوحدة المساحة 

 عملیة اللحام باللیزر تعتمد على عدة متغیرات ومنھا تسخین سطح المعدن لدرجة حراریة :ان  .5

a( .اكبر من درجة انصھاره واقل من درجة تبخیـــره 

b( .اقل من درجة انصھاره واقل من درجة تبخیــــره 

c( .اقل من درجة انصھاره واكبر من درجة تبخیــره 

d(  تبخیره.اكبر من درجة انصھاره واكبر من درجة 
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 ان اللحام النقطي یتم : .6

a( .بتركیز نبضات اللیزر المستعملة ضمن منطقة واسعة جدا دون تحریك الحزمة 

b( .بتركیز نبضات اللیزر المســتعملة ضمن منطقة واسعة جدا مع تحریك الحزمة 

c( .بتركیز نبضات اللیزر المسـتعملة ضمن منطقة ضیقة جدا دون تحریك الحزمة 

d( ر المســـتعملة ضمن منطقة ضیقة جدا مع تحریك الحزمـة.بتركیز نبضات اللیز 

 من وحدات معدل التغطیة ھي : .7

a( min P

2
P/kg 

b( kg/min P

2 

c( J/sP

3 

d( cmP

2
P/min 

 في عملیة التثقیب والقطع یتم استعمال حزمة اللیزر مع غاز خامل: .8

a( .كاألوكسجین 

b( .كالنیتروجین 

c( .كالكلـــــــور 

d( .كاالركــــون 

 من وحدات كثافة الطاقة ھي : .9

a( J/cmP

2 

b( W/cmP

2 

c( cmP

2
P/W 

d( cm/J 

 یقصد بعملیة التثقیب باللیزر : .10

a(  ھي رفع جزء من المادة من خالل تبخیرھا عن طریق تسلیط حزمة لیزر ذات طاقة عالیة على    

 المنطقة المطلوبة.       

b(  ھي اضافة جزء من المادة من خالل تصلیدھا عن طریق تسلیط حزمة لیزر ذات طاقة عالیة على  

 المطلوبة.المنطقة        

c(  ھي اضافة جزء من المادة من خالل تصلیدھا عن طریق تسلیط حزمة لیزر ذات طاقة واطئة  

 جدا ًعلى المنطقة المطلوبة.        

d(  ً ھي رفع جزء من المادة من خالل تصلیدھا عن طریق تسلیط حزمة لیزر ذات طاقة واطئة جدا  

 على المنطقة المطلوبة.       
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 لربط ولحام :یستعمل لحام الدرز  .11

a( .قطعة معدنیة واحدة مع عدم تحریك شعاع اللیزر 

b( .قطعتین معدنیتین بطول معین إذ یتم تحریك شعاع اللیزر على طول المنطقة بین القطعتین 

c( .قطعتین معدنیتین مختلفتي الطول مع عدم تحریك شعاع اللیزر 

d( .وال واحدة منھا 

 یستعمل اللیزر في عمل ثقوب: .12

a(  والسیرامیك واالحجار الكریمة.في المعادن 

b( .في البالستك والخشب والصخر 

c( .دقیقة جدا ًبأبعاد صغیرة وبمسافات منتظمة 

d( .كل االحتماالت السابقة 

 اللیزر في التطبیقات الصناعیة؟ استعمال العوامل التي یعتمد علیھا : ما 2س

 التطبیقات الصناعیة للمعادن؟یاك محدوداً جدا في –: وضح، لماذا یكون استعمال لیزر النیدیمیوم 3س

 : عرف التصلید ، ثم اذكر بعض الطرائق المستعملة في التصلید اضافة الى اللیزر. 4س

 لماذا یتم تحریك كل من حزمة اللیزر او العینة عند اجراء عملیة التصلید السطحي . :: علل  5س

 المعادن البراقة .: بین السبب في امكانیة صھر الفوالذ بشكل افضل وأسرع من باقي  6س

 : بماذا یختلف اللیزر عن باقي الطرائق التقلیدیة في اجراء عملیة التصلید ؟ 7س

 عملیة تحول الطور على المادة؟ تأثیر : ما 8س

 ، لماذا؟ : لبعض حاالت التصلید نحتاج الى زیادة سرعة المسح 9س

   ل التي یجب ان تؤخذ بنظر : إلتمام عملیة لحام الدرز بشكل مضبوط یجب توفر بعض العوام 10س

 اھم ھذه العوامل ؟ االعتبار ، ما        

 قطر بقعة اللیزر علیھا ؟ تأثیر : عرف كثافة الطاقة ، وما 11س

 اللیزر في قطعھا وتشكیلھا. : اذكر بعض انواع المواد التي یمكن استعمال 12س
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  مشععة باللیزر عند  (oC 1084.64)انصھارھاما مقدار زمن التصلید لقطعة من النحاس درجة :  13س 

 .(oC/s 150)، اذا علمت ان معدل التصلید ھو  (oC 20)درجة حرارة          

  احســــب الزمن الالزم النصھار معدن الذھب عند تشـــعیعھ بلیزر ذي كثافة قـــدرة :  14س 

  وتوصیلیتھ  (oC 1064.18)، اذا علمت ان درجة انصھار الذھب ھي (W/m2 107)مقدارھــــا         

 . (x10-4m2/s 1.18)وانتشاریتھ الحراریة  (x102 W/m.oC 2.97)الحراریة ھي          

 كم یجب ان تكون شدة (كثافة قدرة) لیزر مستعمل لصھر معدن النحاس في فترة زمنیة :  15س 

   (x10-4 m2/s 1.14)، اذا علمت ان االنتشاریة الحراریة للنحاس ھي  (s 10) مقدارھا          

، وان درجة انصھار النحاس ھي (x102 W/m.oC 3.93)ي ـــوتوصیلیتھ الحراریة ھ        

(1084.64 oC)         . 
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 الفصل الرابع

 االتصاالت البصریة

Optical Communications 
 أھداف الفصل الرابع

 االنتھاء من دراسة الفصل یكون الطالب قادرا على أن:بعد 

 . االتصاالت في اللیزر اشعة تاستعماال یعدد •

 . البصریــــــــــــة االلیـافیعرف  •

 البصریة. االلیاف وأنواع مكوناتیوضح  •

 . البصریة االتصاالت لمنظومة التصمیمیة االعتبارات یمیز •

 اللیزر. ألشعة  الزوایا یحسب •

 . البصریة االلیاف في النفاذیة خصائص یوضح •

 . البصري اللیف داخل (الخسائر) التوھین یعرف •

 التوھینمعامل حسب مقداری •

 . البصریة باأللیاف االتصاالت منظومة اجزاء یوضح •

  .المستقبلة عن ویمیزھا المرسلة یعرف •

 . لإلشارة الناقل الوسط یعرف •

 . االلكترونیة والعناصر الملحقات یوضح •

 اللیزر. لشعاع الموجي الطول یحسب •
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 تمھید  4-1
والتي شغلت حیزا كبیرا في تفكیر االنسان منذ ازمان بعیدة ھي كیفیة  من االمور المھمة جداً 

االتصال والتواصل مع االخرین وعلى مسافات بعیدة جداً. لذا فقد اھتم العلماء والباحثون في كیفیة 

الزاجل الذي كان یستعمل في نقل الرسائل والمعلومات المھمة تطویر منظومات االتصال بدءا من الحمام 

 المعلومات المستخدمة في وقتنا لم والحرب على حٍد سواء وانتھاء بأحدث تكنولوجیاجدا في اوقات السِ 

 الحاضر .

 (اللیزر) المصـدر الضوئـياجزاء ھي  تتألف منظومة االتصاالت البصریة بشكل اساسي من ثالثة

 . البصریة والكاشـف الضوئي (منظومة االستالم) االلیاف او ) (free spaceالفضاء والوسط الناقل

 بأقل لإلشارةولكون المسافات ھي عادة بعیدة جدا لذا كان من الضروري التفكیر في ایجاد وسائط نقل 

مصدر مرسل ھو  وأفضلالخسائر في المعلومات ، لذا دعت الحاجة الى مصادر طاقة مركزة وعالیة 

االلیاف  الى استعمال توھین باإلضافة بأقلاللیزر حیث الوسط الناقل لھذه الحزمة اللیزریة یعمل 

 شرحھا بشكل مفصل الحقا . سیأتيوالتي ،   (Optical fibers)او(الضوئیة)   البصریة

  اشعة اللیزر في االتصاالت  استعمال  4-2

ان االھداف بعیدة المدى للتطویر تتركز في زیادة مدیات االتصاالت وكذلك زیادة معدل نقل البیانات 

مثال  وأفضل (transmission lines)باستعمال انــواع جدیدة من االوسـاط الناقلـــــة (خطــوط النقل) 

 على ھذه االوساط ھي االلیاف البصریة .

عبارة عن عملیة تحمیل اشارة المعلومات (صوت او صورة او : ھو (Modulation)وان التضمین 

مكالمة ھاتفیة مثال ً) ذات التردد الواطئ تسمى (موجة محمولة) على موجة عالیة التردد تسـمى (موجة 

 وھناك نوعان اساسیان من التضمین ھمـــا : حاملة)

 :Analog Modulation)التضمین التماثلي (  -1

طور  –تردد التذبذب  –خواص موجة التیار عالي التردد (سعة التذبذب تغییر ألحد ھو عبارة عن  

 التذبذب) .

 والتضمین التماثلي یتكون من ثالثة انواع ھي :

a( التضمین السعويAM) Amplitude modulation  (. 

b(  التضمین التردديFM) Frequency modulation  .( 

c(  التضمین الطوريPM) Phase modulation.( 
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 : ( Digital Modulation)التضمیــن الرقمي  -2

ھناك نوع اخر من التضمین یمكن اجراؤه على الموجة المضمنة وذلك لغرض التقلیل من 

النوع من التضمین بالتضمین  الخارجیة علیھا زیادة على امكانیة تشفیرھا ویطلق على ھذا التأثیرات

 الحدیثة بین الحاسبات وشبكة االنترنیت . الرقمي، حیث لدیھ تطبیقات مھمة وخاصة في االتصاالت

وقد وجدت عدة تصامیم لمنظومات االتصاالت وبزیادة التطور الحاصل في ھذا المجال فقد تمت زیادة 

 المرسلة و امكانیة االرسال لمسافات بعیدة جدا .(Bits rate) معدل البتات 

 بأحد :بأنھ عبارة عن نبضة كھربائیة اما موجبة او سالبة ویرمز لھا  (Bit)ویمكن ان ُیعرف البت  

، والبت عبارة عن خانة  Byteوتسمى كل ثماني بتات ( مجتمعة) بایت  0او  1الرقمین الثنائیین اما 

 . 1او یكون  0ان یكون البت  واحدة تتكون من رقم ثنائي ولھ احتماالن فقط فأما

 )  1 – 4( المخطط المبین في الشكل  ة لمنظومة االتصال كما فيویمكن توضیح العناصر االساسی

 
 مخطط منظومة االتصال.:  1- 4الشكل 

اللیزر في االتصاالت ھو استعمالھ في مجال الغواصات، اذ ترسل  من ضمن تطبیقات استعمال

لذا یمكن  االشارات بمعدل ارسال سریع عن طریق االقمار الصناعیة او من خالل منظومة محمولة جوا.

للغواصة االستمرار بتحركھا وإرسال واستالم االوامر دون ظھورھا الى السطح مع وجود بعض 

 السلبیات المھمة وھي اضمحالل وتوھین االشارة الضوئیة بانتقالھا خالل المیاه ( البحار والمحیطات )

 (cables)من القابلوات خصائص اشعة اللیزر في االتجاھیة والشدة العالیة امكن استعمالھ بدال وبسبب

 االعتیادیة لنقل المعلومات ولسببین اساسیین ھما : 

 اوال : امكانیة تضمین ونقل المعلومات على الشعاع او الحزمة اللیزریة بسھولة . 

 ثانیا : مقدار االضمحالل والخسارة تكون قلیلة .

 

 البصریة ؟ االتصاالت الممیزات التي تتصف بھا ما :والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو
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 االتصاالت البصریة منھا : ھناك عدد من الممیزات تتصف بھا

 ســعة كبیرة لحمل االشارات. -1

 خسائر قلیلة . -2

 عدم تداخل االشـارات المرسـلة. -3

 التوصیالت البینیة تكون ذات سرعة عالیة. -4

 ان خطوط النقل تكون متوازیـة . -5

  مجاالت وھي :وتستعمل االتصاالت البصریة الحدیثة في عدة 

 .تف المتقدمة ( الشبكات الضوئیة )شبكات الھا .1

  (E -mail)والبرید االلكتروني  (Internet)الشبكة العالمیة للمعلومات  .2

 (Mobiles)مراكز الخدمة الھاتفیة المركزة لمنظومات الھواتف النقالة  .3

 لتناقل البیانات .  (LAN)شبكات المساحة المحدودة  .4

     Optical Fibersالبصریةااللیاف   4-3
قد تتعجب عزیزي الطالب اذا علمت انھ یمكننا نقل الضوء داخل لیف دقیـــق من مكان الـى اخـر وان 

        االلیاف البصریة وسطا ناقالً  اذ تعد الغرض تسمى االلیاف البصریة، االلیاف المستعملة لھذا

(Transmission medium) ،البصریة ؟ باأللیاف المقصود ولكن ما لإلشارة الضوئیة 

 الحظ ،االلیاف البصریة : ھي الیاف بالســـتیكیة او زجاجیة دقیقة تــستعمل لنقل الضوء من مكان آلخر

اي فقدان في الطاقة سوى كمیة قلیلة جدا، فمثال  . اذ ان الضوء خاللھا یكاد ال یعاني ) 2 – 4( الشكل 

 طویلة جداً قبل ان تخسر كمیة محسوسة من الضوء.الحزمة الضوئیة تستطیع ان تقطع مسافة 

 
 .: االلیاف البصریة 2-4الشكل 
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عدة من الحیاة منھا استعمالھا في الطب في عملیات  مجاالتوقد استثمرت االلیاف البصریة في 

وقد   (Endoscope)التنظیر مثل تنظیر المعدة باستعمال جھاز یسمى ناظور الجوف " االندوسكوب" 

غیرت االلیاف البصریة طرائق االتصاالت بین الناس وحلت محل اسالك التلیفونات النحاسیة القدیمة في 

 كائن العدید من بلدان العالم . كما استثمرت االلیاف البصریة في فحص االجزاء الداخلیة في الم

بالمقارنة مع القابلوات واألجھزة االلكترونیة. ومن ممیزات االلیاف البصریة ھو صغر حجمھا ووزنھا 

  ) 3 – 4( او االسالك النحاسیة التي لھا السعة نفسھا لحمل االشارات الكھربائیة . الحظ الشكل 

 
: االلیاف البصریة ونقل الضوء. 3-4الشكل   

ولكي نتعرف اكثر على عمل االلیاف البصریة، البد لنا من التطرق الى بعض المفاھیم مثل 

 .(Total internal reflection)واالنعكاس الكلي الداخلي  (Critical angle)الزاویة الحرجة 

درست سابقا عزیزي الطالب ظاھرة انكسار الضوء والتي تعني تغییر اتجاه الشعاع الضوئي 

عندما ینتقل بین وسطین شفافین مختلفین في الكثافة الضوئیة عند سقوطھ بصورة مائلة على احد 

و تغیر سرعة الضوء في الوسط الشفاف االول عنھ في الوسط الشفاف الثاني، السطحین وان سبب ذلك ھ

 الحظ الشكلین اآلتییـن :



 87 

 
 : انكسار الضوء. 4-4الشكل 

 
 : ظاھرة انكسار الضوء لملعقة موضوعة داخل قدح فیھ ماء. 5-4الشكل 

فكلما كبرت والكثافة الضوئیة ھي صفة للوسط الشفاف تعتمد علیھا سرعة الضوء المار فیھ. 

الكثافة الضوئیة للوسط الشفاف قلت سرعة الضوء فیھ ویكون معامل االنكسار المطلق لھ كبیر (او اكبر) 

 الشفافویدعى الوسط في ھذه الحالة (اكثف ضوئیا). وبالعكس كلما صغرت الكثافة الضوئیة للوسط 

ازدادت سرعة الضوء فیھ ویكون معامل االنكسار المطلق لھ صغیر (او اصغر) ویسمى الوسـط في ھذه 

 الكثافة الضوئیة للزجاج ھي اكبر من الكثافة الضوئیة للھواء.، الحالة (اقل كثافة ضوئیة) . فمثالً 

االول وزاویة ولكن ما القانون الذي یربط العالقة بین معامل االنكسار المطلق للوسط الشفاف 

 السقوط فیھ ومعامل االنكسار المطلق للوسط الشفاف الثاني وزاویة االنكسار فیھ؟

 ویعطى حسب العالقة: ،(Snell’s Law)ان ھذا القانون یسمى قانون سنیل 

n1sinθ = n2sinΦ………………………………………… (1-4) 
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 اذ ان:

n1 .معامل االنكسار المطلق للوسط الشفاف االول : 

n2 .معامل االنكسار المطلق للوسط الشفاف الثاني : 

sinθ .جیب زاویة السقوط : 

sinΦ .جیب زاویة االنكسار : 

اقل  شفاف یبین انكسار الضوء عند انتقال الضوء بصورة مائلة من وسط ) 6 – 4( والشكل 

 اكثر كثافة ضوئیة . شفاف كثافة ضوئیة الى وسط

 
اقل كثافة ضوئیة الى  شفاف عند انتقال الضوء بصورة مائلة من وسط: انكسار الضوء  6-4الشكل 

 اكثر كثافة ضوئیًة.شفاف وسط 

وبعد ان بینا فیما سبق وبشكل موجز مفھوم انكسار الضوء، فالسؤال المطروح االن ھو : ماذا 

 یقصد بالزاویة الحرجة ؟

الزاویة الحرجة :ھي زاویة السقوط في الوسط االكثر كثافة ضوئیة والتي تكون زاویة انكسارھا قائمة 

(90o) .في الوسط االخر االقل منھ كثافة ضوئیة 

ومن الجدیر بالذكر بان الزاویة الحرجة تحدث في الوسط الشفاف الذي معامل انكساره المطلق 

 ) :7-4الشفاف االخر عند السطح الفاصل بینھما الحظ الشكل (اكبر من معامل االنكسار المطلق للوسط 
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 : ظاھرة االنعكاس الكلي الداخلي.  7-4الشكل 

وعند سقوط الضوء بزاویة سقوط اكبر من الزاویة الحرجة داخل الوسط الشفاف االكثر كثافة 

(كالزجاج مثال) فان االشعة الضوئیة سوف  (n1)ضوئیة (ذو معامل االنكسار المطلق االكبر) نفترضھ 

ال ینفذ منھا اي جزء الى الوسط الشفاف االقل كثافة ضوئیة (ذو معامل االنكسار المطلق االصغر) 

(كالھواء مثال) اي ال تنكسر بل تنعكس بأكملھا انعكاساً كلیاً داخلیاً عن السطح الفاصل بین  (n2)نفترضھ 

الوسط الشفاف االكثر كثافة ضوئیة الذي قدمت منھ على وفق قانوني الوسطین الشفافین ، مرتدة الى 

. ذه الظاھرة بظاھرة االنعكاس الكلي الداخليــــــى ھــــ. وتسم(اللذین درستھما سابقا ً) اســــاالنعك

  ) 8 – 4( الحظ الشكل 

 

 .ظاھرة االنعكاس الكلي الداخلي:  8-4الشكل 
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وعند تطبیق قانون سنیل بین الوسط الشفاف االكثر كثافة ضوئیًة ذي معامل االنكسار المطلق 

(n1)  والذي حدثت بھ الزاویة الحرجة(θc)  والوسط الشفاف االخر االقل كثافة ضوئیة ذي معامل

 فإننا نجد : (φ = 90o)و (θ = θc)، وعندما (n2)االنكسار المطلق 

sin θc = [n2 / n1] ……………………………(2-4)   (n2< n1 ) 

 اذ ان :

sin 90o = 1 

في و (n2= 1)وفي حالة ان یكون الھواء ھو الوسط الشـفاف االقل كثافـــة ضوئیة ، اي ان 

وباستعمال المعادلة السابقة فإننا معامل االنكسار المطلق للھواء یساوي واحد، ُّ دراستنا الحالیة سوف نعد

 -نحصل على :

sinθc = [1 /n] ………..……………………….(3-4)    (n = n1) 

 

 لم عھـل ت

) 9 – 4( ان الماس یدین بقدر كبیر من جمالھ ولمعانھ لظاھرة االنعكاس الكلي الداخلي ، الحظ الشكل   

 
 : بریق الماس الناتج عن االنعكاس الكلي الداخلي. 9-4الشكل 
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ان ظاھرة االنعكاس الكلي الداخلي ھو المبدأ االساس النتقال شعاع اللیزر (او الضوء) داخل 

اللیف البصري بأقل خسارة ممكنة . فاأللیاف البصریة تستعمل لنقل شعاع اللیزر (او الضوء) من مكان 

 الى اخر حسب ظاھرة االنعكاس الكلي الداخلي .

نھایتي اللیف البصري بحیث تكون زاویة سقوطھ على غالفھ فإذا سقط شعاع اللیزر على احدى 

الداخلي اكبر من الزاویة الحرجة لمادتھ فانھ سینعكس انعكاساً كلیاً داخلیاً ویبقى شعاع اللیزر داخل اللیف 

البصري ویخرج من طرفھ االخر حتى ولو كان اللیف البصري منحنیاً. ومن الجدیر بالذكر فان غالف 

كون ذا معامل انكسار اقل قلیالً من معامل انكسار لب اللیف البصري وھذا یمنع ھروب اللیف البصري ی

 شعاع اللیزر من اللیف البصري .

 :1مثال 

انكساره  ما مقدار زاویة انكسار شعاع ضوء ینتقل من الھواء الى داخل حوض فیھ ماء معامل

)، مع العلم ان 30oالماء تساوي () اذا كانت زاویة سقوط الشعاع على سطح 1.33المطلق یساوي (

(sin 22.09o = 0.376)؟ 

 الحل :

n1 = 1, n2 = 1.33, θ = 30o 

 لدینا العالقة اآلتیة :

 n1sin θ =n2sin Ф 

 -وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على:

1x sin( 30o ) = 1.33x sinФ 

sinФ =  [1x sin 30o / 1.33] = [1x 0.5/ 1.33] 

    sin Φ = [0.5 / 1.33]  

    sin Φ = 0.376 

 -علما ً ان :

sin 30º = 0.5 

  -ومن منطوق السؤال فان : 

Φ = 22.09o 

 وھي زاویة انكسار شعاع الضوء 

 اكثرشفاف ) اي انتقال الشعاع بصورة مائلة من وسط 1اذا كانت الحالة عكس المثال رقم ( اما

اقل كثافة ضوئیة شفاف ى وسط ـــــ، ال(n1)كثافة ضوئیة (معامل انكساره المطلق اكبر) نفترضھ 
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، فان الشعاع المنكسر داخل الوسط الثاني سوف یبتعد عن (n2)(معامل انكساره المطلق اقل) نفترضھ 

 ) 10-4(العمود المقام على السطح وكما مبین في الشكل 

 
الى ة ضوئی ر كثافةكثاشفاف من وسط  بصورة مائلة انتقال الشعاع: انكسار الضوء عند  10-4شكل ال

 .ةقل كثافة ضوئیا شفاف وسط

 :  2مثال 

ل من داخل حوض فیھ ماء معامل انكساره المطلق ـقـتـنـاع یـعـار شـسـكـة انـدار زاویـما مق

أن م ـلـمع الع ؟ (30o)اوي ـسـوط تـقـسـال ةـت زاویـانـواء اذا كـھـى الـرج الـخــیـ) ل1.33یساوي (

)sin 41.68o = 0.665.( 

 الحل :

n1 = 1.33,  n2 = 1,  θ = 30o 

 لدینا العالقة اآلتیة :      

   n1 sinθ = n2sinΦ 

 وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على :

1.33x sin 30o = 1x sin Φ  

sinΦ = [1.33x sin 30o / 1] 

sin Φ = [1.33x 0.5 / 1] 
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sin Φ = 0.665 

 Φ = 41.68o ومن منطوق السؤال فان:                                                         

 : 3مثال 

) 1.54جد مقدار الزاویة الحرجة لشعاع ضوء ینتقل من الزجاج معامل انكساره المطلق یساوي (

 .(sin 59.77o = 0.864)) ، مع العلم اَن 1.33الى ماء معامل انكساره المطلق یساوي (

 الحل :

  لدینا العالقة اآلتیة :

sin θc =
n2
n1

 

 sin θc =  1.33
1.54

=0.864 

 ومن منطوق السؤال فان :

θc = 59.77° 

    وھي مقدار الزاویة الحرجة .

 ھـل تعلم

 یكون مساو ٍ تقریبا لقطر شعرة االنسان ویمكن هان اللیف البصري یكون بأبعاد دقیقة حیث ان قطر

یستعمل في نقل  الذيOptical  cable) (  تجمیع االلیاف على شكل حزم بشكل القابلو البصري

 خسارة . بأقلالكیلومترات  آالفاالشارات والمعلومات لمسافات بعیدة جدا تتعدى 
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   مكونات اللیف البصري : 4-3-1

 البصري من ثالثة مكونات اساسیة ھي :یتكون اللیف 

a. ) اللبcore: (-  ویمثل المنطقة المركزیة للیف ویصنع من الزجاج او البالستك او البولیمر وذي معامل

 الشـعاع اللیزري خاللھ . عن انتقال المسؤول وھو انكسار عال ٍ

b .العاكس ( الغالف (الكساء) اوcladding : (-  باللب ویصنع من الزجاج اوویمثل المنطقة المحیطة 

لیمر ( ھي جزیئات ضخمة مكونة من ارتباط عدد من الجزیئات الصغیرة مع والبو البولیمر البالستك او

 بعضھا البعض وتسمى متعددة االجزاء او متعددة الوحدات مثل النشأ والمطاط الطبیعي او السلیلوز )

ومعامل انكساره اقل من اللب ویعمل على حفظ الشعاع اللیزري داخل منطقة اللب اذ یعمل على عكس 

 الضوء الى مركز اللیف البصري . 

C .) الطالء (الغطاء) الواقيBuffer coating : (-  وھو عبارة عن غطاء (غالف) یصنع عادة من

 الكسر او الضرر . البالستك یحیط باللیف البصري لكي یحمیھ من الرطوبة او

 والشكل اآلتي یبین مناطق اللیف البصري .  

 
 .مناطق اللیف البصري : 11-4الشكل 

 انواع االلیاف البصریة 4-3-2

  -:  يثالثة انماط اساسیة ھ علىتقسم االلیاف البصریة 

 Single Mode Step Index Fiber (SMSIF) اللیف االحادي (المنفرد) النمط .1

. موحد في كل لیف بصري ضمن الحزمة خالل ھذا النمط اشارات ضوئیة ذات نســق ونمطتنتقل       

ویتمیز ھذا النوع من االلیاف بصغر نصف قطر اللب وتستعمل في شبكات الھاتف وقابلوات التلفزیون . 

) ویتمیز بتجانس معامل انكسار 125( µm) والغالف بحدود mµ )8-12الزجاجي اذ یصل بحدود 

 ) یبین ذلك .12-4والشكل ( اللب ،
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 .اللیف االحادي (المنفرد) النمط : 12-4الشكل 

 Multimode Step Index Fiber (MSIF)اللیف متعدد االنماط ذو معامل انكسار الخطوة  .2

) ونصف قطر الغالف mµ )50-200یكون نصف قطر اللب بحدود في ھذا النوع من االلیاف 

ا في الشـكل ـــــوكم اللب فیھ متغیرا ًبشكل كبیر، ل انكسارـــ)  ویكون معامµm)125- 400 بحدود 

)4-13( 
 

 
 .الخطوة اللیف متعدد االنماط ذو معامل انكسار: 13-4الشكل 

 

 Multimode Graded-Index Fiber (MGIF)اللیف متعدد االنماط ذو معامل االنكسار المتدرج  .3

ونصف قطر الغالف  )mµ )100-5بحدودیكون نصف قطر اللب في ھذا النوع من االلیاف 

) ویكون معامل انكسار اللب متغیر كدالة للمسافة الشعاعیة القطریة من مركز mµ )140-126بحــــدود 

اللیف ویتم عن طریقھ نقل العدید من االنماط لإلشارات الضوئیة خالل اللیف الواحد ویفضل استعمالھا 

 مع شبكات الحاسوب . 

 متعدد االنماط ذا معامل االنكسار المتدرج . یبین اللیف) 14-4(والشكل 
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 .معامل االنكسار المتدرج واللیف متعدد االنماط ذ : 14-4لشكل ا

    االعتبارات التصمیمیة لمنظومة االتصاالت البصریة  4-3-3

ھناك عدد من االعتبارات التصمیمیة التي یجب ان تؤخذ بنظر االعتبار لمنظومة 

 -ومنھا :االتصاالت البصریة 

 . (Power Loss) خسارة القدرة .1

 .(Dynamic Range)المدى الحركي .2

 مشاكل السرعة في شبكة االتصاالت البصریة . .3

 االشارة البصریة . (Modulation)تضمین  .4

 . (Multiplexing)التعـــدد او التضاعـف  .5

 . (Traffic Switching)مفتاح المرور  .6

  شروط اختیار المصدر الضوئي (اللیزر) في منظومة االتصاالت البصریة   4-4
 -ھناك عدد من شروط اختیار المصدر الضوئي (اللیزر) في منظومة االتصاالت البصریة ومنھا :

 .(Single Longitudinal Mode)نمط احادي طولي  وان یكون ذ .1

 اقل مایمكن. (Noise) ان یمتلك ضوضاء   .2

 قلیل. (Line Width)ان یمتلك عرض خط طیفي  .3

 منھ عالیة. (Output)ان تكون القدرة الخارجة  .4

 قلیل .  (Threshold Current)ان یعمل بتیار عتبة .5

 . لھ مالئم (Wavelength)ان یكون الطول الموجي  .6

 قلیال ً. ( Broadening Line Width)ان یكون اتساع عرض الخط  .7

 قلیال ً. (Modulation Band Width)ان یكون عرض حزمة التضمین  .8

 . Linear)ان یكون اداؤه خطیا ً(  .9

 .(Tunability) ان تكون لھ القابلیة على التنغیم  .10
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  انتقال شعاع اللیزر داخل اللیف البصري   4-5
او المعلومات التي تنتقل خاللھا  ان من ممیزات االلیاف البصریة ھي الخسائر القلیلة لإلشارة

شعاع اللیزر الى خارج اللیف. حیث ان انتقال شعاع اللیزر یكون ضمن المنطقة وعدم انحراف 

، (n1)(اكثر كثافة ضوئیة)  المركزیة للیف (اللب) وان وسط االنتقال یكون معامل انكساره المطلق كبیرا

بقاء  ألجل، وذلك  (n2)والمنطقة الخارجیة یكون معامل انكسارھا المطلق اصغر (اقل كثافة ضوئیة) 

داخل اللیف. لذا یجب تحدید مقدار زاویة سقوط حزمة اللیزر على فتحة الدخول الى اللیف    شعاع اللیزر

، اعتمادا على قیم  (θc)، نفترضھا ھنا یجب ان تكون مساویة للزاویة الحرجة اذ بین اللب والغالف

یبین انتقال شعاع اللیزر داخل  )15-4(. والشكل (n2)،  (n1)مقداري معاملي االنكسارین المطلقین 

 اللیف البصري .

 
 .انتقال شعاع اللیزر داخل اللیف البصري : 15-4الشكل 

غالف) بزاویة اقل من الزاویة  –اذا سقط شعاع الضوء داخل اللیف وعند نقطة التماس ( لب 

فانھ سوف یغادر اللب نحو الغالف والى الخارج ویسبب في فقدان االشارة، وھذا یعتمد (θc)  الحرجة  

  -على اللیف وحسب المعادلة اآلتیة  :  (θmax) على مقدار اعظم زاویة سقوط  (او دخول) 

[𝐧𝟏
𝟐  _  𝐧𝟐𝟐]

𝟏
𝟐…………………………….(4-4)   =n sin 𝛉𝛉𝐦𝐚𝐱 

 -اذ ان : 

n معامل االنكسار المطلق للوسط المحیط باللیف البصري   : 

1n معامل االنكسار المطلق للب   : 

2nمعامل االنكسار المطلق للغالف    : 

الى  من الجدیر بالذكر فانھ لتحقیق االنعكاس الكلي الداخلي ، یجب ان تكون زاویة دخول الشعاع

 .  (θmax)اللیف البصري اقل من 
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 :   4مثال  

اعظم زاویة دخول لشعاع لیزر الى لیف بصري معامل االنكسار المطلق للبھ یساوي  مقدار ما

) اذا كان اللیف موضوع في 1.48) ومعامل االنكسار المطلق لمنطقة الغالف یساوي (1.56(

 ؟(sin 29.604o = 0.494)ان  ،علماً الھواء

 الحل:

n1= 1.56 , n2 = 1.48 , n = 1(ھواء) 

-اآلتیة :لدینا العالقة   

[𝐧𝟏
𝟐
− 𝐧𝟐𝟐]

𝟏
𝟐= n sin 𝛉𝛉𝐦𝐚𝐱 

 -وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على :

1xsin𝛉𝛉Rmax = [ (𝟏.𝟓𝟔)𝟐 −  (𝟏.𝟒𝟖)𝟐]
𝟏
𝟐 

= [𝟐.𝟒𝟑𝟒 –  𝟐.𝟏𝟗𝟎]
𝟏
𝟐 

 sin 𝛉𝛉Rmax=[𝟎.𝟐𝟒𝟒]
𝟏
𝟐 

sinθmax  = 0.494 

 ومن منطوق السؤال فان :  

θmax= 𝟐𝟗.𝟔𝟎𝟒𝟎 

 

 البصري مقدار اعظم زاویة دخول لشعاع اللیزر الى اللیفوھي 
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 : 5مثال 

عند سقوط شعاع اللیزر على الحد  ) 𝛉𝛉Rc) جد مقدار الزاویة الحرجة (4للحالة نفسھا في المثال (

 .(sin 71.62o = 0.949)الفاصل بین اللب والغالف ، اعتبر ان 

 الحل :

 لدینا العالقة اآلتیة :

𝒏𝟐
 𝒏𝟏

   =sin𝛉𝛉𝐜 

 -: وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على

0.949 =
𝟏.𝟒𝟖
𝟏.𝟓𝟔

 =sin𝛉𝛉𝐜 

 -ومن منطوق السؤال فان :

𝟕𝟏.𝟔𝟐𝟎    =𝛉𝛉𝐜 

 وھي مقدار الزاویة الحرجة

ان المواد التي یفضل استعمالھا لتصنیع االلیاف البصریة ھي الزجاج والبالستك وان زجاج 

 -اآلتیة :  السلیكون ) ھي شائعة االستعمال وذلك لألسبابالسیلیكا (اوكسید 

 باإلمكان تصنیع الیاف طویلة، ونحیفة ذات مرونة عالیة.  -1

 ) وھو مھم جداnm  )800-1600الموجیةزجاج السیلیكا ذو نفاذیة عالیة جدا ضمن مدى االطوال   -2

 اما لیف البالستك فھو یكون ذا توھین عال نسبة الى الزجاج  اللیف البصري كموجھ عند استعمال

 یمكن اضافة بعض الشوائب لتغیر معامل انكسار اللب او الغالف .  -3
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 االلیاف البصریة  استعمال مزایا  4-6
 -االلیاف البصریة ھي : استعمال من مزایا    

 عرض الحزمة الترددیة كبیر جــدا . .1

 ووزنھا قلیل .حجم المنظومة صغیر  .2

 معزولة كھربائیا . .3

 غیر معرضة للتداخل وتقاطع القنوات . .4

 االشارات داخل اللیف البصري تكون محمیة . .5

 ائر النفاذیة قلیلة .سخ .6

 المنظومة تتمتع بالمتانة والثبات . .7

 المنظومة موثوقة وسھلة الصیانة. .8

 الكلفة واطئة  . .9

 خصائص النفاذیة في االلیاف البصریة    4-7

الضعف (الخسارة) في اشارة اللیزر اثناء مرورھا خالل  مقدار :ھو(Attenuation)التوھین 

) من لیف بصري طولھ Poالنسبة بین القدرة الضوئیة الخارجة ( بأنھ:  اللیف البصري وُیعرف ایضا

)L) الى القدرة الضوئیة الداخلة (Pi. وھي دالة للطول الموجي ( 

 -حسب العالقة اآلتیة :  (αdB)یعطى معامل التوھین

dB=( 10/L). log (Pi / Po)   ………………………………………(5-4) α 

 -اذ ان : 

∝𝐝𝐁 معامل التوھین بوحدات : (dB/km)دیسبل لكل كیلومتر  

iP: ) القدرة الضوئیة الداخلة الى اللیفW( 

oP: القدرة الضوئیة الخارجة  من اللیف )W(  

L  طول اللیف البصري :)km(  

 مفھوم التوھین في االلیاف البصریة ھو مفھوم االمتصاص نفسھ ُ .ان 
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 التوھین (الخسائر) داخل اللیف البصري    4-7-1

 -ان التوھین او الخسائر داخل اللیف البصري ینتج عن عدة عوامل منھا :

   Material Absorption المادةامتصاص  .1

اللیزر وتحویلھا الى حرارة داخل مادة ھي الخسائر الناتجة عن امتصاص جزء من قدرة شعاع 

وان االمتصاص ینتج عن  اللیف (زجاج مثال)، وتعتمد ھذه الخسائر على الطول الموجي لشعاع اللیزر

 -ثالثة عوامل اساسیة ھي : 

a. . االمتصاص الناتج عن العیوب الذریة في مكونات الزجاج 

b. . االمتصاص الناتج عن وجود شوائب في مادة الزجـــــــاج 

c. امتصاص ذاتي ناتج عن مكونات الذرات االساسیة لمادة الزجاج . 

 Scatteringاالستطارة  .2

ان سبب خسائر االستطارة ھو التغیر الحاصل في كثافة الزجاج الذي یصنع منھ اللیف بسبب عدم 

 التجانس او العیوب التي تحدث اثناء عملیة التصنیع .

 Dispersionالتشتت  .3

المنقولة    (Analog)او التناظریة(Digital) یسبب التشتت تشویھ لإلشارة البصریة الرقمیة 

 خالل اللیف البصري .

  Bendingاالنحناء .4

ان حزمة اللیزر المتنقلة عبر اللیف یمكن ان تفقد جزءا من طاقتھا نتیجة لثني اللیف بنصف قطر 

 -محدد واالنحناء یكون على نوعین : 

 انحناء او ثني بنصف قطر كبیر مقارنة مع اللیف كاالنحناء عند زوایا الجدران .االول : 

 الضوئي . الثاني : االنحناءات العشوائیة للیف داخل القابلو

 -التوھین (الخسائر) الناتجة عن اللب والغالف :  4-7-2 

والغالف ، حیث یمكن ھذا النوع من الخسائر یكون ناتجا ً عن تغیر معامل انكسار كل من اللب 

) ومنھما یمكن حساب مقدار معامل 𝟐∝) ومعامل التوھین للغالف بـ (𝟏∝وصف معامل التوھین للب بـ (

 -وفقا للعالقة اآلتیة :   (α)التوھین النھائي (الكلي)

)7-4 (……………………………...   ........∝𝟐
𝑷𝒄𝒍𝒂𝒅
𝐏

 +∝ = ∝𝟏
𝑷𝒄𝒐𝒓𝒆
𝑷
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  -اذ ان : 

Pcore : القدرة الضوئیة ضمن اللب)W( 

Pcladالقدرة الضوئیة ضمن الغالف : )W(  

 P) القدرة الضوئیة الداخلة الى اللیف :W( 

  -وبشكل عام فان : 
𝐏𝐜𝐥𝐚𝐝
𝐏 = 𝟏 −

𝐏𝐜𝐨𝐫𝐞
𝐏  

 :  6مثال 

متنقلة  (100W)) الحاصل لحزمة لیزر قدرتھا dB/kmمعامل التوھین ( بوحدات  احسب مقدار

، (35W)، اذا علمت ان القدرة المستلمة من النھایة االخرى للیف ھي )km )4خالل لیف بصري طولھ 

 . (log 2.857 = 0.456)مع العلم ان 

 الحل : 

Pi = 100 W , Po = 35 W , L= 4km 

 -لدینا العالقة اآلتیة:

𝛂𝐝𝐁  =  
𝟏𝟎
𝐋 𝐥𝐨𝐠(

𝐏𝐢
𝐏𝐨

) 

 نحصل على :وبالتعویض في العالقة السابقة 

𝛂𝐝𝐁  =  
𝟏𝟎
𝟒 𝐥𝐨𝐠 (

𝟏𝟎𝟎
𝟑𝟓 )  =

𝟏𝟎
𝟒 𝐥𝐨𝐠𝟐.𝟖𝟓𝟕 

 ومن منطوق السؤال:

𝛂R dB = (10/4)x 0.456 = 1.14 dB/km 

 وھو مقدار التوھین
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 : 7مثال 

احسب مقدار معامل التوھین الكلي الناتج عن اللب والغالف للیف بصري ، اذا علمت ان قدرة الشعاع 

 (65W)) وبقـدرة dB/km 0.56ومقدار معامل التوھین للب ھي ((100W) الداخلة الى اللیف ھي 

 .(25W)) وبقدرة dB/km 0.48ومقدار معامل التوھین للغالف ھو ( 

  الحل :

P = 100 W 

Pcore = 65 W ,∝𝟏= 𝟎.𝟓𝟔𝐝𝐁/𝐤𝐦 

Pclad = 25 W, ∝𝟐= 𝟎.𝟒𝟖 𝐝𝐁/𝐤𝐦 

∝ = ∝𝟏
𝑷𝒄𝒐𝒓𝒆
𝑷 + ∝𝟐

𝑷𝒄𝒍𝒂𝒅
𝑷  

 بالتعویض في العالقة السابقة نحصل على :

𝟎.𝟒𝟖� 𝟐𝟓
𝟏𝟎𝟎

� = 𝟎.𝟓𝟔 𝒙 𝟎.𝟔𝟓 + 𝟎.𝟒𝟖 𝒙 𝟎.𝟐𝟓 )+∝ = 𝟎.𝟓𝟔 ( 𝟔𝟓
𝟏𝟎𝟎

 

∝= 𝟎.𝟑𝟔𝟒 + 𝟎.𝟏𝟐 = 𝟎.𝟒𝟖𝟒 𝐝𝐁/𝐤𝐦 

 وھو مقدار التوھین الكلي

  اجزاء منظومة االتصاالت باأللیاف البصریة   4-8

 -تتكون منظومة االتصاالت باأللیاف البصریة من االجزاء اآلتیة :

 المرسلة    4-8-1

ھي عبارة عن مجموعة مكونات الكترونیة وبصریة، وظیفتھا ارسال المعلومات والبیانات 

  -المطلوبة وتتألف من االجزاء اآلتیة :

 . ( Data or Information Input)ادخال البیانات او المعلومات  .1

 .(Encoder and Signal Shaping Circuit)االشارةودائرة تشكیل منظومة التشفیر(التجفیر)  .2

 .(Modulator)دائرة التضمین  .3

 ). LED’sللضوء( اللیزر او الثنائیات الباعثة  (Optical Source)المصدر البصري  .4

 Power Supply and Optical Source )مجھـز القدرة ودائـرة انسیاق المصـدر الضوئي .5

Driver) ) 16-4. وكما موضح بالشكل. ( 
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 .االشارة الرقمیة:  16-4شكل ال

  -وحسب الشكل اعاله فان االشارة المرسلة تكتب على الشكل اآلتي  : 

0101100111000)( 

 -الوسـط الناقـل لإلشارة:   4-8-2
ان الوسط الناقل للحزمة اللیزریة یمكن ان یكون الھواء او الماء بشرط ان یكون نافذا للضوء وان 

افضل الوسائط ھو (اللیف البصري). حیث ان معدل البیانات التي ترسل تكون بخسائر قلیلة وتكون 

قوطھا على ھناك دقة في زاویة سقوط الحزمة على اللیف بحیث یؤدي الى دخول الحزمة داخل اللیف وس

الحد الفاصل بین اللب والغالف بمقدار الزاویة الحرجة التي تؤدي الى حصول انعكاس داخلي كلي . 

 وان توالي االنعكاسات الداخلیة تؤدي الى الوصول الى نھایة اللیف من الجھة الثانیة . 

 -: المستلم (المستقبلة)   4-8-3

اساسیین ھما المكونات البصریة والمكونات  ان مجموعة المستلم (المستقبلة) تتكون من جزئین

 (Photodetector)االلكترونیة، فالمكونات البصریة تتألف من عدسات او مواشیر وكاشف ضوئي 

والكاشف الضوئي ھو المكون االساس في الجزء البصري حیث ان وظیفتھ ھوتحویل االشارة الضوئیة 

الى اشارة كھربائیة  في المعلومات المرسلة. والمكونات االلكترونیة تشمل دائرة المضخم 

(Amplifier) (التجفیر) (ومنظومة فك التشفیر(Decoder  التضمیـناو فكDemodulator)  (

، وتصنع الكواشف المستخدمة (Data or Information Output)لبیانـات او المعلومــات ا وإخراج

 في االتصاالت مع االلیاف البصریة من مواد شبھ موصلة ، وتكون على نوعین رئیسین ھما : 

  PIN  Photodiode        الثنائي الضوئي   -1

 Avalanche  Photodiodeالثنائي الضوئي االنھیاري  -2

یبین طریقة ربط الكاشف  )17-4(وبشكل عام فان الكواشف تصنع من مواد شبھ موصلة ، والشكل 

 الضوئي بالدائرة الكھربائیـــة .
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 .ربط الكاشف الضوئي بالدائرة الكھربائیة: 17-4 شكلال      

 الملحقات والعناصر االلكترونیة  4-8-4

 :والتي یتم تصمیمھا وفقا ًلمواصفات المرسل والمسـتلم ومنھاوتشمل الدوائر والمكونات االلكترونیة كافة 

 دوائر التضخیم والتكبـیر. .1

 دوائر المقارنة . .2

 دوائر التضمین وفك التضمین. .3

 دوائر التحلیـل. .4

لغرض تصنیع الكاشف المطلوب في منظومة االتصاالت یجب مراعاة ومن الجدیر بالذكر فانھ 

   𝛌𝛌𝒄صفة مھمة وھي فجوة الطاقة للمادة شبھ الموصلة والتي یحددھا مقدار الطول الموجي القاطع 

 -ـب العالقة اآلتیة : سحبو

  …………………………………… (8-4)........𝛌𝛌𝐜 =
𝐡𝐜
𝐄𝐠

 

 اذ ان :

cλالطول الموجي القاطـــع:.  

h. ثابت بالنـك : 

c.سرعة الضوء في الفراغ : 

gE المحظور: ثغرة الطاقة 
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 :  8مثال 

) مقدارھا Egلھ ثغرة طاقة محظورة ( GaAsكاشف ثنائي ضوئي مصنع من مادة زرنیخ الكالیوم 

(1.34 eV)الطول الموجي القاطع ( عند درجة حرارة الغرفة ، ما مقدارcλ لھ ، اذا اعتبرنا ان ثابت (

×h= 6.6( بالنك 𝟏𝟎−𝟑𝟒J.s وســـــرعة الضــــــوء فــــــي الفــــــراغ ،(c = 3× 𝟏𝟎𝟖 m/s)( مع ،

 .(1eV = 1.6x10-19 J)العلم بان 

  الحل :

c = 3× 𝟏𝟎𝟖 m/s،   h= 6.6× 𝟏𝟎−𝟑𝟒J.s،1.34 eV=Eg 

 العالقة اآلتیة : لدینا

 

λc  =
𝐡𝐜
𝐄𝐠

 

 وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على :

λC = [(6.6x10-34 J.s x 3x108 m/s) / (1.34 eV)x(1.6x10-19J/eV) 

λC = 923.5 nm 

 وھو الطول الموجي القاطع

ان تُعرف الكفاءة : بانھا مقدار الطاقة او الشغل او القدرة الخارجة مقسومة وبصورة عامة یمكن 

 .على الطاقة او الشغل او القدرة الداخلة على التوالي . وتعطى عادة بشكل نسبة مئویة (%) 
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 -وفي حالة الكاشف الضوئي یمكن ان تعطى كفاءة الكاشف بالعالقة اآلتیة :

η = [(IP / q) / (Eo/hν)] x 100%   …………………………….(9-4)  

  اذ ان :

IP / q   فجوة) المتولدة –: عدد زوج (الكترون. 

Eo/hν  .عدد الفوتونات الساقطة : 

Ip  معدل التیار المتولد :   

q شحنة االلكترون :(1.6x10-19 C) 

Eo  الطاقة الضوئیة الساقطة : 

hν  طاقة الفوتون الساقط : 

 تعطى حسب العالقة : (η)وبعبارة اخرى فان كفاءة الكاشف 

𝛈𝛈 =
−فجوة�المتولدة عدد زوج�الكترون

عدد الفوتونات الساقطة
 

 اذ ان الكاشف الضوئي یحول االشارة الضوئیة (الفوتونات) الى اشارة كھربائیة  (الكترونات + فجوات) 
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 :  9مثال 

×6تتكون من (  (ns 100)نبضة لیزر امدھا  (nm 1300)) فوتون بطول موجي مقداره 𝟏𝟎𝟔

فجوة) –الكترون) . اذا كان معدل تولید زوج ( In Ga Asسقطت على كاشف ضوئي من  نوع (

×3.9بحــــــدود (  ) . احسب مقدار كفاءة الكاشف .𝟏𝟎𝟔

 الحل:

 فجوة ) –عدد زوج ( الكترون   المعطیات اآلتیة : لدینا  

𝐈𝐩
𝐪

=  3.9× 𝟏𝟎𝟔 

×6                                                      عدد الفوتونات الساقطة    𝟏𝟎𝟔=
𝐄𝐨
𝐡𝛎

 

 العالقة اآلتیة :ولدینا 

  =    
𝐈𝐩/𝐪
𝐄𝐨/𝐡𝛎

 η 

 وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على :

  = [3.9 x 106 / 6 x 106 ] = 0.65 η 

𝛈𝛈 = 𝟎.𝟔𝟓 𝐱
𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟓% 
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 وھي مقدار كفاءة الكاشف

المكون االخر في منظومة االستالم ھي دوائر فك التضمین والتشفیر االلكترونیة والتي تحول 

) . ویمكن وصف ( Decodingاالشارة الرقمیة واعادة صیاغتھا حسب البیانات المطلوبة ویطلق علیھا 

 )18 -4(مراحل نقل البیانات من ارسال واستالم حسب الشكل 

 

 .مراحل نقل البیانات من المرسل الى المستلم : 18-4الشكل 
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 اسئلة وتمارین الفصل الرابع  4-9
 یاتي : العبارة الصحیحة لكل مما : اختر 1س 

 :حوالي یبلغ النطاق الترددي لحزمة اللیزر .1

a( 10P

19 
PHz 

b( 10P

14
PHz 

c( 10P

16
PHz 

d( 10P

18
P Hz 

 ) ھو :Endoscopeاالندوسكوب ( .2

a. الضوئي. المجھر 

b.  الضوئي.التلسكوب 

c. .ناظور الجوف 

d. .موسع الحزمة 

 االلیاف البصریة تتكون من: .3

a. .مادة زجاجیة او بالستیكیة 

b. .اسالك نحاسیة 

c.  .مادة فوالذیــــة 

d. .وال واحدة منھا 

 :الزاویة الحرجة : ھي زاویة السقوط في الوسط  .4

a(   60 االقل كثافة ضوئیة والتي زاویة انكسارھاo كثافة ضوئیـــــة.في الوسط االخر االكثر 

b(  60 كثافة ضوئیة والتي زاویة انكسارھا االكثرo.في الوسط االخر االقل منھ كثافة ضوئیــة 

c(  90 االقل كثافة ضوئیة والتي زاویة انكسارھاo.في الوسط االخر االكثر كثافة ضوئیـــــــة 

d(  90االكثر كثافة ضوئیة والتي زاویة انكسارھاo  كثافة ضوئیــة. االقل منھ في الوسط االخر 

اقل كثافة شفاف كثافة ضوئیة الى وسط  االكثر شفاف عند انتقال الشعاع بصورة مائلة من وسط .5

 ضوئیة فان الشعاع المنكسر داخل الوسط الثاني:

a. .یقترب من العمود المقام على السطح 

b. .یبتعد عن العمود المقام على الســطح 

c. یعاني اي انحراف. ال 

d.  المقام على السطح .یمر بموازاة العمود 
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 : نفاذیة عالیة جدا ًضمن مدى االطوال الموجیةان زجاج السیلیكا ذو .  6

a( 1700 – 2500 nm 

b( 200 – 400 nm 

c( 400 – 700 nm 

d( 800 – 1600 nm 

 كلما كبرت الكثافة الضوئیة للوسط الشفاف : .7

a( .ازدادت ســـرعة الضوء فیھ 

b( .قلت ســــرعة الضوء فیــــھ 

c(  فیھ.تتضاعف سرعة الضوء 

d( .وال واحدة منھا 

فیھ  القانون الذي یربط العالقة بین معامل االنكسار المطلق للوسط الشفاف االول وزاویة السقوط .8

 ومعامل االنكسار المطلق للوسط الشفاف الثاني وزاویة االنكسار فیھ یسمى قانون :

a. .نیوتن الثاني 

b. .بالنك 

c. .سـنیل 

d. .ماكســـــویل 

 تستعمل لنقل شعاع اللیزر (او الضوء) من مكان الى اخر حسب :االلیاف البصریة  .9

a( .ظاھرة االنعكاس الكلي الداخلي 

b( . قانون نیوتن الثاني 

c( .قانون الجذب العام 

d( .وال واحدة منھا 

 الطول الموجي القاطع یتناسب تناسبا ً: .10

a( .طردیا ًمع ثغرة الطاقة المحظورة 

b( .عكسیا ًمع ثغرة الطاقة المحظورة 

c(  مربع ثغرة الطاقة المحظورة.طردیا ًمع 

d( .عكسیا ًمع مربع ثغرة الطاقة المحظورة 

 بصورة عامة یمكن ان تُعــرف الكفـاءة بانھـا مقدار: .11

a( .الطاقة الخارجة مقسومة على الطاقة الداخلة 

b( .الشغل الخارج مقســــوم على الشغل الداخل 
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c( .القدرة الخارجة مقسومة على القدرة الداخلة 

d( ابقة.كل االحتماالت الس 

 ان الوسط الناقل للحزمة اللیزریة یمكن ان یكون الھواء او الماء بشرط ان یكون: .12

a( ً للضوء. عاكسا ًجیدا 

b( .ماصا ًجیدا ًللضوء 

c( ً للضـــــوء. نافـــــذا 

d( .وال واحدة منھا 

  : لماذا یفضل استعمال اللیزر في تضمین المعلومات واالشارات عن استعمال الموجات الدقیقة او  2س

 الموجات الرادیویة.       

 : ما انواع التضمین الرئیسـة؟ 3س

  : خاصیتان من خصائص اشعة اللیزر ، مكنت من استعمالھ بدال ًمن القابلوات االعتیادیة لنقل  4س

 المعلومات ، ما ھما؟      

 : عدد الممیزات التي تتمیز بھا االتصاالت البصریة . 5س

 اذكر اھم ممیزاتھا. : عرف االلیاف البصریة ، ثم 6س

 : ماذا یقصد بالمصطلح االكثر كثافة ضوئیة ؟ 7س

 : عرف الزاویة الحرجة. ثم بین كیفیة حدوثھا . 8س

 : ما المكونات االساسیة للیف البصري ؟ 9س

 : ان اختیار المصدر الضوئي في منظومة االتصاالت البصریة یتحدد بعدة شروط ، اذكرھا. 10س

 التي جعلت زجاج السیلیكا ھو شائع االستعمال في تصنیع االلیاف البصریة ؟: ما االسباب  11س

 : ما العوامل التي تؤدي الى زیادة التوھین او الخسائر داخل اللیف البصري ؟ 12س

 البصریة ؟ عددھا . باأللیاف: ما اجزاء منظومة االتصاالت  13س

 : ما وظیفة الكاشف الضوئي؟ 14س

  ، فاذا كان معامل (o 30)ي الھواء على قطعة زجاج بزاویة مقدارھا: حزمة لیزر تسقط ف 15س

   ، مع العلم ة داخل الزجاجــة انكسار الحزمــب زاویـــسـ. اح (1.5)االنكسار المطلق للزجاج ھو      

 . (sin 19.47o = 1/3)بان      

  الى (1.6) : احسب مقدار الزاویة الحرجة لحزمة لیزر تتنقل من زجاج معامل انكساره المطلق   16س

 . (sin 56.20o = 0.831)، مع العلم بان  (1.33)داخل  ماء معامل انكساره المطلق       
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  : ما مقدار اعظم زاویة سقوط لحزمة لیزر على لیف بصري موضوع في الھواء ، اذا علمت ان  17س

  مع العلــــم  (1.4)ومعامل االنكسار المطلق للغالف ھو  (1.55)معامل االنكسار المطلق للب ھو        

 .(sin 41.68o = 0.665)بان        

  لة ــــذا كانت قدرة اللیزر المرسـ، ا(km 4)ھ ــــطولي االتصاالت ـــــــ: لیف بصري مستخدم ف 18س

  . احسب  (W 150)والقدرة المستلمة من النھایة الثانیة للیف البصري ھي  (W 500)ھي          

، مـــــــع العلــــم بــــان ارة المســــتلمةــــي االشـــــــــــــل التوھین الحاصـــل فــــــــمقدار معام        

(log 3.333 = 0.523)         . 

 : احسب مقدار الطول الموجي القاطع لمادة شبھ موصلة ذات ثغرة طاقة محظــــــــورة مقدارھا 19س

(3.3 eV)         علما ًان ثابت بالنك ھو ،(6.63 x10-34 J.s)  وســــــرعة الضوء في الفراغ   

 .(eV = 1.6x10-19 J 1) وان   (x108 m/s 3)تســاوي         

  فجوة) متولدة  –عدد ازواج (الكترون  (x105 4): احسب كفاءة كاشف ضوئي اذا علمت ان  20س

 فوتون .   (x105 10)نتیجة المتصاص فوتونات ضوئیة بمقدار       
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 الفصل الخامس
 تطبیقات اللیزر الطبیة والبیولوجیة

Medical and Biological  

Applications of Laser 
 أھداف الفصل الخامس

 بعد االنتھاء من دراسة الفصل یكون الطالب قادرا على أن:

 یعدد ممیزات اشعة اللیزر االساسیة في الطب •

 یوضح عــالج امراض العیــن وتصحیح النظر بأنواع اشعة اللیـزر  •

 االســـــنانیشرح تطبیقات اللیــزر فــي طب  •

 یوضح االستطبابات اللیزریة فـي الجراحــة  •
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 تمھید   5-1
االنسان ھي االمراض. لذا فقد أنصب ُجھد االنسان على منھ ما یعاني من اھم  نمن المعروف ا

االوفر كیفیة معرفة وتشخیص االمراض وكذلك ایجاد العالج المناسب لھا. لقد كان وما زال  للیزر الحظ 

في كشف وعالج الكثیر من الحاالت المرضیة. إذ شمل اغلب اعضاء جسم االنسان مثل العیون والجھاز 

ن من الخصائص الفریدة ألشعة اللیزر والھضمي والعصبي والتنفسي وغیرھا . واستفاد العلماء والباحث

ا وفر الجھد والوقت بحیث تم توظیف ھذا الشعاع لالستعاضة عن المشرط في التداخالت الجراحیة مم

 واالھم من كل ذلك ھو تقلیل األلم الناتج وسرعة التئام الجروح . 

االخضر في عملیات معالجة انفصال الشبكیة في العین (+Ar) فمثال ًیستعمل لیزر ایون االركون       

في  (CO2)ویستعمل لیزر ثنائي اوكسید الكربون  ومعالجة الحول وتمزق االنسجة داخل القرنیة .

العملیات الجراحیة في المناطق التي یصعب وصول ید الجراح الیھا بالطرائق التقلیدیة مثل جدران القلب 

ازالة تخثر الدم داخل االوعیة  في والجدار الداخلي للمريء والرئتین والجمجمة ویستعمل اللیزر ایضا

عملیة ازالة الوشم في  (Nd:YAG)یاك –الدمویة وصمامات القلب. ویستعمل لیزر النیدیمیوم 

(Tattoo)  العالمات الوراثیة و (Moles) الموجودة في جلد االنسان والتي ھي عبارة عن تجمعات

،  (%100)، ونجحت عملیات التجمیل باستعمال اللیزر بنسبة تقارب الدمویة في منطقة محدودة لألوعیة

 والخالیا السرطانیة .) في عملیات استئصال االورام Nd:YAGو ((CO2) ویستعمل اللیزر

تستعمل في   (X-Ray)واألشعة السینیة (UV) فاللیزرات التي تعمل في المنطقة فوق البنفسجیة  

 النســیج . ااو تدمیرھا إذ یتم امتصاص االطوال الموجیة من قبل خالی الحیة دون اتالفھا تصویر الخالیا

 الطبي، ھ من االفضل في االستعمالالى خصائص اللیزر التي جعلت الفصل وسیتم التطرق في ھذا

 .بشيٍء من التفصیل المجال  والتعرف ایضا على بعض انواع اللیزرات المستعملة في ھذا

 ممیزات اشعة اللیزر االساسیة في الطب   5-2
ان لھ ممیزات  في العدید من التطبیقات، كما اللیزر ممیزات فریدة مكنتھ من االستعمال ان ألشعة

 ومنھـا:المرضیة  مكنتھ من االستعمال في مجال الطب وفي المجال البیولوجي كالتحلیالتاساسیة قد 

 امكانیة التعامل مع مناطق محدودة (ضیقة) ..  1

  امكانیة الحصول على اطوال موجیة مختلفة ، وھذا یوفر التفاعل مع اكثر من نوع من االنسجة .  2

 واألعضاء .    

 داخل الجسم دون الحاجة الى تداخل جراحي .امكانیة الوصول الى مناطق .  3

  ، امكن اللیزر من الحصول على درجات حرارة  بسبب الطاقات العالیة وعرض النبضات القصیرة.  4

 الكلى. ھو تفتیت الحصى في عالیة جدا ضمن منطقة ضیقة جدا، ومثال ذلك    
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 عــالج العیـن باللیزر   5-3
التعرف على  والجراحة ھو استعمالھ في عالج العین وألجلمن اھم تطبیقات اللیزر في الطب 

على التشریح الداخلي للعین ومكوناتھا،  بصورة عامة التعرف تفاعل اللیزر مع انسجة العین یجب اوال

 یبین مكونات العین البشریة . )1-5( والشكل

 
 :  مكونات العین البشـریة.1-5الشكل 

 -من: بصورة عامة فالتشریح الداخلي للعین یتكون

 (Optical Nerve)  العصب البصري .1

ھو حزمة مؤلفة من اكثر من ملیون لیف عصبي وظیفتھ تحویــل االشـارات الضوئیـة (الصور) 

 الى اشارات كھربائیة ترسل الى الدماغ.

 (Retina)  الشـبكیة .2

نبضات كھربائیة ھي نسیج حساس للضوء تقع في الجزء الخلفي للعین وظیفتھا تحویل الضوء الى 

 ترسل الى الدماغ عن طریق العصب البصري .

 (Cornea)القرنیـة  .3

 ھي الجزء الخارجي الشفاف من منظومة التبئیر وتقع في الجزء االمامي من العین .

 ) (Irisالقزحیـة  .4

 السیطرة على كمیة الضوء الداخل الى العین . ھي الجزء الملون من العین وظیفتھا

 Pupil)البؤبؤ (  .5

یقع البؤبؤ في مركز القزحیة وھو عبارة عن بوابة تتسع وتضیق حسب شدة الضوء الساقط على 

 العین، بحیث یحدد شدة الضوء الداخل الى العین .
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ان المبدأ االساس في كیفیة الرؤیة بالعین ھو سقوط االشعة على القرنیة إذ تتجمع االشعة التي تمر 

لتعبر السائل الزجاجي الى مؤخرة العین وعلى شبكة من  العین والسائل المائي الشفاف عبر عدسة

 المتمثلة بالشبكیة. االوعیة الدمویة واألعصاب

ال یمكن  تتأثر كل منطقة ونسیج من مكونات العین بطول موجي یختلف عن المناطق االخرى . لذا

 . استعمال نوع واحد من اللیزرات في التعامل مع اجزاء العین

عن نسیج شفاف وعائي مغلف بغالف عضلي یتحكم في تكور سطحي  ان عدسة العین عبارة

الغالف تبدد الطاقة الحراریة  ھذا الصورة على الشبكیة ویعیــق العدسة بحیث یمكن للعدسة من تكوین

وتقوم العدسة بدورھا بتركیز الحزمة الساقطة  ، وفقا للكفاءة المطلوبة عند امتصاصھا من قبل العدسة

ا فعند استعمال حزمة لیزر فان كل جزء من اجزاء العین سوف یمتص جزءا ًمن لذ على الشبكیة ،

 الطاقة الساقطة وحسب الطول الموجي المناسب لھ .

A.  اذا كان الطول الموجي الساقط ضمن المنطقة المرئیة والمنطقة تحت الحمراء القریبة لغایة

)1200nmلوصول الى الشبكیة .ا ) فبإمكانھا 

B.  الموجي الساقط ضمن المنطقة تحت الحمراء (المتوسطة والبعیدة) فانُھ سوف اذا كان الطول

 صغیرمنھ ویكون غیر فعال .  الى الشبكیة اال جزء یمتص من قبل السائل الشفاف والزجاجي والیصل

C. 400ادنى من ( اذا كانت االشعة الساقطة ضمن المنطقة فوق البنفسجیةnm فإنھا تمتص ضمن (

 . عین وال تصل للشبكیةاالجزاء االمامیة لل
 

 

 فكر

اللیزر الواصل الى الشبكیة وبین انسجة العین  ھل توجد عالقة مباشرة بین الطول الموجي ألشعة

 المختلفة كالقرنیة ، العدسة ، السائل المائي ، السائل الزجاجي ؟

 ھـل تعلم

یاك  -والنیدیمیوم Ar  كاآلركون لیزر مرئي ) تتم باستعمالRetinaبان عالج مؤخرة العین (الشبكیة 

Nd:YAG باستعمال لیزر طولھ الموجي یكون ضمن المنطقة  یتم العین وان ترقیع قرنیة او عدســـــة

 .CO2تحت الحمراء كلیزر ثنائي اوكسید الكربون 
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 -عالج امراض العیون ومنھا:ویستعمل اللیزر ل

 اعتالل الشبكیة لمرضى السكري . .1

 ثقـوب الشـبكیة . .2

 تخثر الورید الشــبكي .انســداد او  .3

 الزرقاء ( ارتفاع ضغط العین ). .4

 عیوب االنكسار الضوئي ( قصر او طول النظر ) . .5

 انســـداد القنـوات الدمعیة . .6

 االورام داخــــــل العیـن . .7

 عملیات تجمیل َحــول العین . .8

 حاالت اندثار البقعة الصفــراء. .9

المستعملة في جراحة العیون بعدد من الممیزات  اللیزر عن بعض الطرائق االخرى  وتمتاز اشعة

 -منھـا :

 یمكن تركیز شعاع اللیزر على نقطة صغیرة جدا ینتج عنھا مناطق لحام صغیرة جدا. .1

 تحدث عملیة اللحام بزمن قصیر نسبیاً بحدود جزء من الثانیة تقریبا. .2

  تؤدي الى حدوث آالم  ال یحتاج المریض الى تخدیر الن الحرارة المستعملة قلیلة جدا بحیث ال .3

 قویة.          

 عالج اعتالل الشبكیة لدى مرضى السكري   5-3-1
 -یتم عالج اعتالل الشـبكیة بنوعین : 

A. العالج الجزئي 
تكدس البروتینات في اجزاء الشبكیة  االوعیة الدمویة غیر الطبیعیة والتي تسبب في ویتم فیھ غلق

فیتم تصویر الشبكیة بالصبغة قبل اجراء العملیة لمعرفة اماكن الضعف  والتي تؤثر على حدة االبصار ،

 . Arفي االوعیة الدمویة وبعدھا یتم لِحام ھذه االماكن الضعیفة باستعمال لیزر االركون 

B. العالج الكلي او التام 

ة باستعمال اللیزر عند نمو اوعیة دمویة غیر طبیعیة على سطح الشبكی العالج یتم اللجوء الى ھذا

او قد یكون نزف في االوعیة الدمویة التي تغذي الشبكیة او في حالة وجود تلیف على سطح الشبكیة او 

 بین الشبكیة والســائل الزجاجي .
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 ھل تعلم

ان في حاالت النزف الشدید یتم غلق وكي بعض االوعیة الدمویة حتى ال تفقد االجزاء الحساسة في 

للحفاظ  وذلك یعني تلف جزء من الشبكیةمما ،  االبصار) الدم المطلوبالشبكیة كالبقعة الصفراء ( بؤرة 

 على اجزاء فعالة ومھمة جدا في عملیة االبصار.

 عالج داء الزرقاء (الجلوكوما)   5-3-2
الجلوكوما) بأنھ تجمع السوائل نتیجة لضعف تصریفھا من خالل النسیج ( وُیعرف داء الزرقاء

وان سبب التجمع ھو حصول  ول عن تصریف السوائل ،ؤیكون ھو المسالشبكي لزاویة العین الذي 

 النسیج . انسداد في الفتحات الموجودة في ھذا

لغرض توسیع الفتحات وان تجمع ھذه   Arاالركون یستعمل لیزر ذو طاقة لیست عالیة كلیزر

الزرقاء .اما في السوائل یؤدي الى تلف في عدسة العین ، لذلك یتم زرع عدسة في اغلب عملیات داء 

حالة الجلوكوما الحادة والناتجة عن تضیق زاویة العین الخارجیة فیستعمل اللیزر في عمل فتحة في 

اطراف القزحیة بحیث یتم تصریف سوائل العین الى الحجرة االمامیة للعین ، ویتم اعطاء تخدیر 

 موضعي للعین عند اجراء العملیة .

 تصحیح النظر 5-3-3
ة داء الزرقاء او الماء االبیض فان الغشاء الخلفي لعدسة العین یتحرك اثناء العملیة بعد اجراء عملی

فیتم تمزیقھ كي یحافظ على عدم تحرك السائل الزجاجي الى االمام وتوازن العدسة الصناعیة المضافة، 

ة في وسط وان الغشاء قد تتغیر شفافیتھ بعد مدة من اجراء العملیة فیضعف النظر، لذا یستوجب عمل فتح

 یبین ذلك. )2-5(الغشاء كي یتحسن النظر والشكل 

 
 .عملیة تصحیح النظر:  2-5 الشكل
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 بعض انواع اللیزرات المستعملة في عالج العیون    5-4
  الموصالت اشباه لیزر -أوال

یستعمل في عالج الجلوكوما المستعصیة وذلك بتھدیم الجسم الھدبي الذي یفرز السوائل ویسبب 

ارتفاع في ضغط العین . ویستعمل في كي الشبكیة في حالة اعتالل الشبكیة لمرضى الُسكري وخاصة 

 . Arاالركونفي حالة وجود نزف في الجسم الزجاجي بحیث ال یمكن اجراء عملیة الكي باستعمال لیزر 

 اآلركـون ایون لیزر - ثانیا
یستعمل في كي الشبكیة لحاالت النزف الشبكي السكري وفي حالة وجود قطع في الشبكیة وذلك 

 لحمایتھا من حدوث انفصال الشبكیة .

 یاك – النیدیمیوم لیزر - ثالثا
ء الزرقاء او یستعمل في فتح المحفظة الخلفیة للعدسة ( البلورة) والتي یتم اعتامھا بعد عملیة دا

 الماء االبیض ویستعمل ایضا في ثقب القزحیة عند عالج داء الزرقاء .

 االكسایمر لیـــزر - رابعا
إذ   (UV) (nm 193)ان االطوال الموجیة للیزر االكسایمر تقع ضمن المنطقة فوق البنفسجیة

ویستعمل ایضا في ماتزم )، كیستعمل في عالج وعملیات تصحیح النظر (قصر وطول النظر واالست

 ازالة عتمة القرنیة السطحیة وذلك  لقدرتھ على تبخیر وإزالة االنسجة السطحیة للقرنیة .

وفي حالة قصر النظر یستعمل اللیزر في تقلیل تحدب مركز القرنیة اما في حالة طول النظر فان 

ل الحاسوب وفقا لبرامج اللیزر یعمل على زیادة التحدب ، وتتم السیطرة على العملیات من خالل استعما

 خاصة بھا .

   اللیزر في طب االسنان   5-5
تعد االسنان بمثابة واجھة االنسان وھي من الدالئل على النضارة، لذا فان االھتمام باألسنان والعنایة      

طورت منظومات كثیرة لھذا الغرض ومن قد بھا ومعالجتھا اخذت حیزا كبیرا من اھتمام الباحثین، و

 -منظومات اللیزر، إذ اشتملت على ما یلي : ضمنھا

  تبیض االسنان    5-5-1

بیضاء یساھم اللیزر في جعل االسنان ناصعة البیاض إذ یقوم طبیب االسنان بوضع مادة 

وتعزل اللثة بمادة خاصة كي ال تتأثر ) على االسنان، Caramid peroxide( (بیروكسید الكارامید)

المنطقة بأشعة اللیزر التي تحفز مادة التبییض إذ تتفاعل معھا تفاعال كیمیائیا بأشعة اللیزر ومن ثم تشعع 

 ) 3-5() لینتج بیاض ناصع وبراق كما مبین بالشكل Photochemical readierضوئیا (



 121 

 
 .سنان باللیزرعملیة تبییض اال:  3-5 شكلال

 عالج حساسیة االسنان  5-5-2
ان سبب زیادة حساسیة االسنان ناتجة عن انكشاف عنق السن ، إذ یحتوي على قنوات مرتبطة 

باألعصاب وألجل معالجة ھذه الحالة یتم غلق ھذه القنوات باستعمال اجھزة خاصة لھذا الغرض ومن 

لِعظام  دون اي الم ومنھا اللیزر. فعالج تسوس االسنان یمر بمرحلتین االولى داخل قناة السن والثانیة

الفك والذي یسبب التھابات مؤلمة واختالطات ضارة . فیستعمل اللیزر لتعقیم تجویف السن وقناة الجذور 

نتیجة لوجود البكتریا ولحمایة السن من االلتھابات وعدم الحاجة الى  التآكللضمان سالمة الحشوة من 

 ین عالج حساسیة االسنان باللیزر .) یب4-5توسیع القناة مما یحافظ على انسجة السن وصالبتھ والشكل (

 
 عالج حساسیة السن بأشعة اللیزر:  4-5الشكل 

 اللثة  تعقیم 5-5-3
 یعد خلو اللثة من البكتریا من اھم االسباب لدعامة االسنان وتقویتھا والمحافظة علیھا من اضرار

اللثة بشكل متناسق ومتدرج . فتتعرض ا من خالل عملیة التطھیر باللیزرالبكتریا التي یتم القضاء علیھ

ع لیزرات االشعة فوق البنفســـجیة ـة اللیزر بطاقة وطول موجي مناسبین فتتفاعل البكتریا مــــألشع

)UV laser مثل لیزر النیتروجیــن ((N2) إذ یتم مســـح اللثـــة بأكملھا (العلیا والسفلى) وبعدة جلسات.  
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 تقویـم االسنان   5-5-4

والتضخیم الذي یحصل في اللثة بعد  اآلالمان من اھم مضار الطرق التقلیدیة لتقویم االسنان ھي 

 عملیة الشد. ولكن باستعمال اللیزر نتخلص من ھذه االضرار من دون تخدیر.

 التلبسـات والجسـور  .1
الخطوة االھم في عمل جسور االسنان ھي دقة القیاسات االولیة لغرض تھیئة ابعاد الجسور 

فیستعمل اللیزر لوضع القالب بدقة  واآلالمالمالئمة فان اي خطأ في القیاس یؤدي الى بعض التداخالت 

لى تداخل عالیة جدا، وبسبب كون حافة السن المعد للتلبیس بمستوى اسفل من مستوى اللثة مما یؤدي ا

اللثة وحدوث نزف الذي ینتج عنھ مدخالً لتسوس السن بمرور الزمن . لذا یستعمل اللیزر في تھیئة اللثة 

 اوال ومن ثم تحدید خانات السن بشكل دقیق ومضبوط .

 ـنانسزراعة اال .2
االسنان  لقد امكن االستعاضة عن االسنان المفقودة والتالفة بأسنان جدیدة ونتیجة للتطور الھائل في جمال

فقد امكن زراعة اسنان جدیدة . إذ یتم استعمال جذور صناعیة من معدن التیتانیوم الخالص وھذه العملیة 

تسمى ( عملیة زرع االسنان )، اما دور اللیزر فھو تھیئة اللثة وزراعة الجذور الصناعیة إذ یستعمل 

    )5-5(اللیزر لتثبیت معدن التیتانیوم داخل اللثة . كما مبین بالشكل 

 
 .معدن التیتانیوم داخل اللثة:  5-5الشكل 

 عـالج العصب  .3

ان عالج العصب ھو عملیة تنظیف لـُب السن المتحلل بسبب البكتریا الكامنة داخل قناة السن 

وتوسیعھ ثم حشوه بمادة مطاطیة ضاغطة لعزل البكتریا المتواجدة في الفم من الدخول الى قناة السن. 

االدوات المیكانیكیة بالطرق التقلیدیة والتي تؤدي الى األلم وااللتھابات والنزف، فقد تم وبدال من استعمال 

، االستعاضة عنھا بشعاع اللیزر الذي یقلل من األلم، وسرعة االلتئام بعد العملیة والشفاء بزمن قلیل

 عدم تخوف االطفال من مراجعة عیادة طبیب االسنان. فضال عن
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 الجراحـةاللیـزر فـي   5-6
 قد یتبادر الى اذھاننا السؤال اآلتي : ما دور اللیزر في الجراحة؟

والجواب یكمن في ان الدور االساس للیزر في الجراحة ھو استعمالھ كمشرط بصري بدال عن 

  المشرط التقلیدي .

 المشرط الطبي 5-6-1

استعملت حزمة اللیزر كمشرط طبي بدیال عن المشرط التقلیدي (المشرط الكھربائي) في 

الجراحة. فتم استعمال حزمة اللیزر ضمن مدى االشعة تحت الحمراء ( لیزر ثنائي اوكسید الكربون ) 

ة وذلك بسبب كون ھذا النوع من اللیزرات یتفاعل مع االنسجة الحیة ( تفاعل حراري) إذ تمتص االنسج

الشعاع من قبل جزیئات الماء المتواجدة فیھا ، فیؤدي ذلك الى تبخر سریع لھذه الجزیئات مما یؤدي الى 

 یبین المشرط اللیزري . )6-5(قطع النسیج والشكل 

 
 : المشرط اللیزري. 6-5الشكل 

A.  مزایا استعمال مشرط حزمة اللیزر في الجراحة 
 -الجراحة ھي :من مزایا استعمال مشرط حزمة اللیزر في 

یمكن عمل شق في الموضع المطلوب وبدقة عالیة جدا وخاصة عندما توجھ الحزمة باستعمال  .1

   "Laser microscopic Surgery ")المجھر المناسب ( الجراحة المجھریة  اللیزریة 

یمكن اجراء العملیة لمواضع یصعب الوصول الیھا من الجسم ، وذلك باستعمال منظومة یطلق علیھا  .2

 ) .7-5) كما مبین في الشكل (Endoscopeاالندوسكوب او ناظور الجوف (
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 .منظومة االندوسكوب او ناظور الجوف:  7-5الشكل 

منظومة ناظور الجوف مكونة من مجموعة من االلیاف البصریة وأنابیب فان وبصورة عامة  

ویمكن ادخالھا داخل الجسم كما في الناظور التقلیدي، وان االلیاف البصریة واألنابیب تستعمل ، دقیقة

 . لنقل شعاع اللیزر، ونقل الصورة داخل األنابیب ، وسحب النواتج ومخلفات العملیة
تقلیل الخسائر الجانبیة والناتجة عن قطع االوعیة الدمویة والتي تحدث عند استعمال المشرط  .3

 ي .التقلید

 ) لموضع القطع .bleedingتقلیل النزف (  .4

 التأثیر الحراري لشعاع اللیزر یمكن ان یعمل على تطھیر الجرح . .5

 اقل.یكون الشعور باأللم بصورة عامة  .6

 سرعة التئام الجرح تستغرق وقتا اقصر نسبیا عند المقارنة مع استعمال المشرط التقلیدي . .7

B. في الجراحة: مســاوئ استعمال مشــرط حزمة اللیزر  

 تكون كلفتھ عالیة وتقنیة الجراحة فیھ معقدة . -1

 تكون سرعتھ اقل من سرعة المشرط التقلیدي . -2

 جراحیة. كأداةھناك بعض المشاكل الناتجة عند االعتماد علیھ  -3
   االسـتطبابات اللیزریـة في الجراحـة 5-7

 -اللیزر ومنھا :االستطبابات تشمل بعض العملیات التي یمكن اجراؤھا باستعمال  

عند استعمال التخدیر الموضعي لمناطق االلتھابات الحادة والجراحة بالطرق  -الجراحات : .1

التقلیدیة فالمریض یشعر بآالم حادة خصوصا عند شق الُخراج وتفجیره، ولكن عند توجیھ ُشعاع اللیزر 

الى اجراء العملیة براحة ستخرج مكوناتھ فتكون اآلآلم اقل بكثیر فیؤدي ذلك توتفاعلھ مع الُخراج 

 واطمئنان نسبیین .
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ان وجود الحصى داخل الغدد اللعابیة یؤدي الى اغالق  -استئصال الحصى من الغدد اللعابیة : .2

مسار اللعاب وبالتالي تجمعھ ، فیؤدي الى ألم شدید وجفاف في الفم ، لذا فانھ یتوجب استئصال الغدة 

من لذا یمكن اجراء عملیة االستئصال باستعمال منظومة اوالحصاة قبل ان تصاب الغدة بالتھاب مز

 لیزریــــة .

لم للغشاء أقد تكون ھنالك نامیات لیفیة واورام تسبب  -: الجراحة قبل التعویض الصناعي (الطقم) .3

المخاطي فیمكن استئصالھا باستعمال منظومة لیزریة من دون اخطار جانبیة او نزف والحاجة الى غلق 

 فاؤه بتكون غشاء مخاطي في فترة قصیرة جدا .الجرح ، ویتم ش

ن من اصعب المناطق في وجھ االنسـان ھي مناطق الخدین ا  -:اورام االنسجة الرخــــوة .4

والمناطق المجاورة لزاویة الفم، لذا فان تواجد االورام في ھذه المناطق وعلى الغشاء المخاطي او في 

امرا صعبا للغایة حسب الطرق التقلیدیة بسبب النزف الذي یجعل فوھة القناة النكفیة یجعل من استئصالھا 

الرؤیة صعبة جدا. لذا فعند استعمال اللیزر یمكن استئصالھا بسھولة من دون الحاجة الى غلق القناة، 

 ) یبین استعمال اللیزر مع االنسجة الرخوة.8-5والشكل (

 
 .استعمال اللیزر مع االنسجة الرخوة : 8-5الشكل 

ان استعمال اللیزر في جراحة االسنان وخصوصا عند وجود اسنان مطمورة :ـ الجراحة التقویمیة .5

ومھاجرة مثل االنیاب فیجب تحریر السن من النسیج الرخو وتنظیف المنطقة من النزف الحاصل إذ 

 الدایود لھذا الغرض . ُیمكن الطبیب من لصق الحاصرة التقویمیة على السن باستعمال لیزر

یوجد العدید من الجراحات والجیوب في اللثة . فیتعامل معھا جراحیا، وانھ من  -لثة :ة الجراح .6

الصعوبة اجراء مثل ھذه الجراحات بالطرق التقلیدیة ألنھ یحتاج الى التخدیر الموضعي او التخدیر العام 

. وان اكثر انواع . لذا فقد امكن استعمال اللیزر لمعالجة الجیوب العمیقة وتعقیم الجیوب وسطح الجذر

اللیزرات شیوعا واستعماالً ھو لیزر ثنائي اوكسید الكربون ولیزر الدایود إذ یستعمل في تخثیر وغلق 
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نھایات االوعیة الدمویة فیقل النزف او یقطعھ نھائیا مما یخفف من نسبة االلتھابات بعد التداخل الجراحي 

 نیة باستعمال اللیزر .والشكل التالي یبین ازالة االورام السرطا وأثنائھ،

 
 .ازالة االورام السرطانیة باستعمال اللیزر : 9-5لشكل ا

 انواع اللیزرات المستعملة في التطبیقات الطبیة  5-8
توجد انواع متعددة من اللیزرات شائعة االستعمال في مجال التطبیقات الطبیة وخصوصا في 

 عیادات االطباء الجلدیة وجراحي التجمیل وقد اثبتت فعالیتھا ومنھا : 

 اللیزر المستعمل مع االوعیة الدمویة    -اوال 
 nm (595 – 585)ان اللیزر المستعمل مع االوعیـة الدمویـة یكـون عادة بطول موجي ضمن المدى 

ومجال التطبیق ھو مادة الھیموكلوبین الموجودة في كریات الدم الحمراء إذ لھ استعماالت كثیرة من 

 اھمھا عالج الوحمات الحمراء وتوسیع الشعیرات الدمویة .

 ع التصبغاتاللیزر المستعمل م -ثانیا :
یمكن استعمال لیزرات مختلفة وبعدة اطوال موجیة عند التعامل مع التصبغات ( الخالیا الصبغیة ) 

 -: ومنھا

   Second Harmonic Generation الثانيیاك ذو تولید التوافق (الجیل)  –النیدیمیوم لیزر -1

Nd:YAG  Laser (532nm) . 

 .Ruby Laser (694nm)لیزر الیاقوت  -2

 .Alexandrite  Laser (755nm)الكسـاندرایت لیزر -3

 .Nd:YAG Laser ( 1064nm)یاك –النیدیمیوم   لیزر -4

فعند زیادة الطول الموجي یزداد عمق امتصاص شعاع اللیزر من قبل الخالیا الصبغیة، ویستعمل ھذا 

 النوع من اللیزرات في ازالة الوحمات السمراء وعالج النمش وحبوب الخال وإزالة الوشم .
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 لیـزر التقشـیر   -ثالثا :

 -من اھم انواع لیزر التقشیرھما :

 .Er- Silica  Laser  )(2940nmسیلیكا-لیزر اریبیوم -1

 .)CO2)10.6µmاللیزر الغازي (الجزیئي) لیزر ثنائي اوكسید الكربون  -2

العمق وتستعمل ھذه االنواع من اللیزرات إلزالة الطبقة الخارجیة من الجلد ویمكن التحكم بمدى 

النوع من  المطلوب بزیادة او خفض قدرة اللیزر المسلط علیھ وازالة التجاعید السطحیة . ویعد ُ ھذا

التطبیقات من اخطر االنواع ألنھ یسبب مضاعفات مثل االلتھابات البكتیریة او الفیروسیة او حدوث 

 ندبات جلدیة اذا لم یستعمل بالطریقة الصحیحة . 

لھذا التطبیق ھو تسخین الطبقة السفلى من الجلد وتحدیدا مادة الكوالجین ومن  وان مبدأ  عمل اللیزرات

) إلنتاج كوالجین جدید فیكون اكثر حیویة ویتسبب في شد الجلد Fibroblastثم اثارة الخالیا اللیفیة (

 فیحدث تغیرا بسیطا جدا قبل وبعد جلسات اللیزر .

 ھــل تعلـم

سیلیكا) مع الجلد االسمر یسبب في  –اوكسید الكربون ولیزر اریبیومان استعمال اللیزرات (لیزر ثنائي 

 حدوث تصبغات حمراء .

 لیزر االكسـایمر   -رابعا :

والعاملین عند الطول  (XeF)وفلورید الزینون  (XeCl) ان لیزر االكسایمر مثل كلورید الزینون

في عالج التصبغات الجلدیة، اي ان تعاملھ یكون مع الخالیا الطبیعیة  یستعمالنµm (0.351) الموجي 

الموجودة في الجلد فیؤدي الى استثارة الخالیا الخاملة ویحفزھا على انتاج صبغة المالمین واعادة لون 

 الجلد الى لونھ االصلي وخصوصا لمرضى البھاق والصدفیة وبعض االمراض الجلدیة االخرى.

 ازالة الشعر لیـزر  -خامسا ً:

ان من افضل الطرائق للتعامل مع الشعر وخصوصا اذا كان المطلوب ازالتھ نھائیا ھو باستعمال 

اللیزر إذ یتم التعامل مع جذور الشعر (البصیالت) ، إذ ال توجد طریقة امینة تقلیدیة عند التعامل مع 

فبإمكانھ الوصول الى جذور الشعر  الكریمات والمراھم دون اثار سلبیة جانبیة ولكن عند استعمال اللیزر

والتعامل حراریا مع بصیالت الشعر إذ تمتص طاقة اللیزر الساقطة ویسبب موت ھذه البصیالت والشكل 

 یوضح بصیالت الشعر داخل الجلد .) 5-10(
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 .یوضح بصیالت الشعر داخل الجلد:  10-5الشكل 

 -كما یالحظ انھ : 

 احتمالیة تفاعل اللیزر مع البصیالت وكانت النتائج افضل . كلما ازدادت كثافة الشعر كلما زادت .1

 غامق ازدادت احتمالیة التفاعل معھ وكانت النتائج افضل والعالج اكثر فعالیة. كلما كان لون الشعر .2

 -ومن اھم انواع لیزرات ازالة الشعر ھـــي : 

 Ruby Laserلیزر الیاقوت   -1

عالیة وخاصة مع الجلد االبیض والشعر وال یتناسب مع ) لھ فعالیة nm 692.7طولھ الموجي ھو ( 

 الجلد االسمر إذ یتسبب في حدوث التصبغات الحمراء .

       Alexandrite  Laserلیزر االكسـاندرایت -2

) ویكون اقل ألماً من 755nmلھ فعالیة خاصة وعالیة مقاربة بلیزر الیاقوت وطولھ الموجي ھو ( 

الجلد االسمر ولكن قد یسبب ببعض االثارة اذا تم تسلیط الحزمة بشكل  لیزر الیاقوت ویتناسب اكثر مع

 غیر دقیق ومحسوب .

  Diode Laserلیزر الدایود -3

 ) ولھ فعالیة مقاربة للیزر الكساندرایت  وتكون اثاره الجانبیة اقل  .800nmلموجي ھو(ا طولھ 
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  Nd:YAG  Laserیاك –لیزر النیدیمیوم  -4

) ویعد ُمن اللیزرات النبضیة الفعالة جدا ویمكن التحكم بعرض 1064nmطولھ الموجي ھو ( 

  -النبضة الزمني بشكل عام ، ویستعمل نوعین من النبضات :

 . (nm)نبضة قصیرة ذات أمد بحدود  .1

 فیكون اكثر فعالیة وامنا .( µs – ms) نبضة اطول من االولى ذات أمد زمني بحدود   .2

 -للیزر منھا : وتوجد تطبیقات طبیة اخرى كثیرة

 عـالج العظام . )1

 التصویر الشعاعي الھولوغرافي. )2

 تفتیت الحصى في الكلى والمثانة. )3

 عملیات القسطرة للقلـب. )4

 جراحـــة الجملـــة العصبیــــــــة. )5

 عالج وجراحة االنف واالذن والحنجرة. )6

 اللیزر . یبین التصویر االشعاعي الھولوغرافي باستعمال )11-5(والشكل 

 
 التصویر االشعاعي الھولوغرافي باستعمال اللیزر : 11-5الشكل 
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 اسئلة وتمارین الفصل الخامس   5-9
 :یأتي: اختر العبارة الصحیحة لكل مما  1س

 ان وظیفة العصب البصري ھي : .1

a( تحویل االشارات الضوئیة (الصور) الى اشارات كھربائیة ترسل الى الدماغ . 

b(  الصوتیــــــة الى اشارات كھربائیة ترســــل الى الدماغتحویل االشـــــارات . 

c( تحویل االشارات الكھربائیة الى اشارات ضوئیة (الصور) ترسل الى الدماغ . 

d( تحویل االشارات الضوئیة (الصور) الى اشارات صوتیة ترســـل الى الدماغ . 

 مركز: في البؤبؤ یقع .2

a( .القرنیة 

b( .الشبكیة 

c( .القزحیة 

d( .العدسة 

 الساقط الموجي الطول یكون ان فیجب باستعمال اللیزر الشبكیة مع التعامل المطلوب كان اذا .3

 ضمن المنطقة :

a( البنفسجیة. فوق 

b( البعیدة. الحمراء تحت 

c( القریبة. الحمراء وتحت المرئیة 

d( .الرادیویة 

 ھو لیزر : الشبكیة كي في المستعمل اللیزر .4

a( الموصالت. اشباه 

b( االركـون. ایون 

c( الكربون. ثنائي اوكسید 

d( .النیتروجیـن 

 لیزر: واالستكماتزم) یستعمل النظر وطول النظر (قصر تصحیح عملیات في .5

a(  نیــون. –ھیلیوم 

b( .االكسایمر 

c(  یاك. –النیدیمیوم 

d( الكربون. ثنائي اوكسید 
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 مدى األشعة : ضمن اللیزر ( لیزر ثنائي اوكسید الكربون) یعمل حزمة مشرط .6

a( البنفسجیة. فوق 

b( .المرئیـة 

c( ـینیة.سال 

d( الحمـراء. تحت 

 عند: ، إذ یتم اللجوء الى ھذا العالجةیتم استعمال اللیزر في العالج الكلي او التام العتالل الشبكی .7

a( .نمو اوعیة دمویة غیر طبیعیة على سطح الشــــــبكیة 

b( .قد یكون نزف في االوعیة الدمویة التي تغذي الشبكیة 

c( الشبكیة والسائل الزجاجي . في حالة وجود تلیف على سطح الشبكیة او بین 

d( .كل االحتماالت السابقة 

 من السفلى الطبقة تسخین على یعمل فانھ الجلد تقشیر في الكربون ثنائي اوكسید باستعمال لیزر .8

 الجلد وبالتحدید مادة :

a( .الھستامین 

b( .االندودیرم 

c( .الكوالجین 

d( .االكتودیرم 

ھو مثال على  (µm 0.351)الذي یعمل عند الطول الموجي  (XeCl)كلورید الزینون  ان لیزر .9

 لیزر :

a( یاك.–النیدیمیوم 

b( .الكسـاندرایت 

c( .االكسایمر 

d( .وال واحدة منھـا 

 الدور االساس للیزر في الجراحة ھو استعمالھ كمشرط : .10

a( .تقلیـدي 

b( .كھربائـي 

c( .بصـري 

d( .وال واحدة منھا 
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 المنطقة :ان االطوال الموجیة للیزر االكسایمر تقع ضمن  .11

a( .الرادیویة 

b( .تحت الحمراء 

c( .االشعة السینیة 

d( .فوق البنفسجیة 

 من اللیزرات المستعملة في عملیة ازالة الوشم ھو لیزر : .12

a( .االكسـایمر 

b( ایون االركون (Ar+) .االخضر 

c( یاك. –النیدیمیوم 

d( .وال واحدة منھـا 

 ھو لیزر:ان اللیزر المستعمل في عملیات استئصال االورام والخالیا السرطانیة  .13

a( ایون االركون (Ar+).االخضر 

b(  ثنائي اوكسید الكربون(CO2) . 

c( .االكسایمر 

d( .وال واحدة منھا 

 : ما اھم الممیزات التي مكنت من استعمال اشعة اللیزر في التطبیقات الطبیة والبیولوجیة ؟  2س

 : مما تتكون العین البشریة ؟ 3س

 موجي محدد لكل مناطق العین ؟یمكن استعمال لیزر بطول  : وضح  لماذا ال 4س

: لماذا ال یمكن استعمال لیزر بطول موجي ضمن المنطقة تحت الحمراء المتوسطة والبعیدة في  5س

 عالج الشبكیة ؟

 : عدد بعض امراض العیون التي یمكن عالجھا باللیزر . 6س

 : عرف داء الزرقاء (الجلوكوما) ؟ 7س

 الزرقاء (الجلوكوما) ؟ وما دور اللیزر في ھذه العملیات ؟: لماذا یتم زرع عدسة في عملیات داء  8س

 : عدد انواع اللیزرات المستعملة في عالج العیون . 9س
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   : االھتمام باألسنان والعنایة بھا ومعالجتھا اخذت حیزا ًكبیرا ًمن اھتمام الباحثین وقد اشتملت على  10س

 عدة مجاالت ، ما ھذه المجاالت؟         

 : ما مزایا استعمال مشرط حزمة اللیزر في الجراحة ؟ 11س

 : ما مساوئ استعمال مشرط حزمة اللیزر في الجراحة ؟ 12س

 : اذكر اھم االستطبابات اللیزریة في الجراحة . 13س

  : وضح كیف یمكن تقلیل او قطع النزیف باستعمال اللیزر؟ وما اكثر انواع اللیزرات شیوعا ً لھذا  14س

 لغرض .ا         

 : ان ھنالك اربعة انواع اساسیة من اللیزرات للتعامل مع الخالیا الصبغیة ، اذكرھا. 15س

 زالة الشعر ؟ألیزرات  اھم انواع : اذكر 16س
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 الفصل السادس
 التطبیقات العسكریة للیزر

Laser Military Applications 
 أھداف الفصل السادس

 الفصل یكون الطالب قادرا على أن:بعد االنتھاء من دراسة 

 مقــدرات المـدى اللیزریــة یعدد  •

 یشرح مبدأ  عمل مقدرات المدى ومكوناتھا •

 یبین التأثیرات الجویة على انتقال حزمة اللیزر بالجو •

 یعرف التوھیــــن الجوي •

 یوضح عمل الرادار اللیـزري •

 یبین تأثیرظاھرة  دوبلر •

 یعرف موجـة الصدمة (الرجة) •

 یوضح التعقـب باللیـزر (التوجیھ)  •

 یعدد مزایـــا التعقـــب باللیزر •

 یشرح تطبیقات التعقب باللیزر •
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 تمھید   6-1
َیعُد اللیزر حلقة مھمة من سلسلة التطورات الحدیثة واسعة النطاق وخصوصا في مجال االسلحة 

ومتعددة من االســــلحة الموجھة ذات الدقة فھو یعمل كمحفز ، فادى الى تطویر واستحداث انواع جدیدة 

العالیة ،كما یستعمل ایضا لقیاس مدیات وتحدید االھداف والتصویب نحوھا وإضاءتھا ، وكذلك تحدید 

مواقع الطائرات واألھداف المتحركة بكل دقة وسرعة عالیتین وإصابة الھدف وتدمیره من خالل 

االھداف العسكریة وإصابتھا بالمقذوفات الموجھة ذاتھا ، استعمال رادار اللیزر وتعقب وتتبع مثل ھذه 

وإن استعمال اللیزر یقلل من حجم الخسائر في االفراد والمعدات عالوة على صعوبة التشویش المعادي 

 وصغر حجم المنظومة وخفة وزنھا.

قدر وسنتكلم في ھذا الفصل عن التطبیقات العسكریة مثل مقدرات المدى اللیزریة وھي منظومات ت

مدى االھداف كالطائرات والصواریخ واألھداف العسكریة المختلفـة إذ یستعمل لیزر ثنائي اوكسید 

 He-Ne نیون  –وكذلــك یسـتعمل لیـزر ھیلیوم  Nd:YAGیاك –ولیــــزر نیدیمیوم  CO2الكربون 

االسلحة وتحسین اشباه الموصالت التي تعمل في المنطقة المرئیة خاصة (االحمر) في توجیھ  ولیزرات

 مسار الصواریخ والقذائف . ، وكذلك تتبع دقة االصابة

 -اللیزر في خواصھ الممیزة والتي تعرفت علیھا سابقا، ومنھا : وتكمن أھمیة

 احادي الطول الموجي. .1

 المتولد في قیاس المدى. ضیق عرض حزمتِھ الطیفیة التي لھا دور رئیس في تحدید مقدار الخطأ .2

 الفضاء الى مسافات بعیدة وبانفراجیھ قلیلة .انتقالھ في  .3

Laser Range Finders 6-2 مقدرات المدى اللیزریة  
ان وظیفة مقدرات المدى مھمة جدا خصوصا بعد التطور الھائل الذي حصل في ھذه  المنظومات، 

اف حتى وان اللیزر في تحدید ُبعد ومدى االھد ونتیجة للدقة العالیة التي یمكن الحصول علیھا باستعمال

كانت بعیدة جدا لمسافة عشرات الكیلومترات . بحیث ال یمكن رؤیة قسم من ھذه االھداف بالعین 

 كأشباح صغیرة جدا ً. المجردة اال

أھمیة بالغة في مقدرات المدى اللیزریة وان  لھا (Giant Pulses)النبضات العمالقة  ان لیزرات

 االمد (فوتونات) وذات شـدة عالیة الى شـاخص ٍ ما،اساس عملھا ھو ارسال نبضة ضوئیة قصیرة 

وقیاس الزمن الذي تستغرقھ النبضة المنعكسة من الشاخص المراد تقدیر مداه باالعتماد على سرعة 

 ولكن كیف یمكننا ان ُنعرف النبضات العمالقة ؟ الضوء في حساب المسافة.
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ویمكن الحصول علیھا وذلك بحبس  یر جداً،النبضات العمالقة ھي نبضات ذات قدرة عالیة جدا ًوامد قص

شعاع اللیزر داخل حجرة اللیزر وبعدھا یسمح لھ بالخروج لفترة زمنیة قصیرة جدا ً. ویطلق على ھذه 

 ، والتي قد َتعرفت علیھا سابقا ً.(Q-switching)العملیة بضبط عامل النوعیة 

سال فوتونات على شكل شعاع ان المبدأ العلمي االساس في عمل المقدرات بسیط جدا وھو ار

الى اشارة كھربائیة  ضیق  ویتحسس كاشف ضوئي جزءا من االشعة المتشتتة عند االرسال فیحولھا

الضوء المنعكس الذي یكون قد عانى  ویقوم متحسس ضوئي اخر باستالم تشغل مؤقت الكتروني دقیق،

كتروني الذي كان العد الزمني فیھ قد من توھین كبیر فیحولھ الى اشارة كھربائیة توقف عمل المؤقت االل

التي تمثل الزمن الذي یستغرقھ  (𝐭∆)وھكذا یجري قیاس الفاصلة الزمنیة  بدأ مع النبضة المرسلة.

 المسافة المراد قیاسھا مرتین . الھدف قاطعا الضوء في الذھاب واإلیاب من

 -: العالقة اآلتیةفیمكن حساب زمن الذھاب واالیاب مقدرة المدى (المسافة) اعتمادا على 

d=𝟏
𝟐

 𝒄∆𝒕.............................................................................(1-6) 

 -اذ ان :

(m) المسافة المراد قیاسھا :d 

(m/s) سرعة الضوء في  الفراغ : c 

 t∆: زمن ذھاب وایاب شعاع اللیزر   

 اللیزر. قیاس المسافة باستعمال یبین )1-6(والشكل 

 
 : كیفیة  قیاس المسافة باستعمال اللیزر. 1-6الشكل 

 فكر

 لیزرات غیر مرئیة ( تحت الحمراء) في مقدرات المدى اللیزریة (العسكریة).  لماذا یفضل استعمال

 ھل تعلم 

ان اللیزرات ذات النبضات (القصیرة) تفي للحصول على قدرة ذات ذروة عالیة جدا ً وھذا یمكن للنبضة 

 الوصول الى ابعد مسافة ممكنة، على الرغم من الخسائر التي قد تحصل في الجو. من
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 :1مثال 

تستعمل كمقدرة مدى لتحدید مدى ھدف معین، فإذا كان الزمن   Nd:YAGیاك –نیدیمیوم  منظومة لیزر

 . فكم یبعد ھذا الھدف ؟µs(30)الذي تستغرقھ النبضة ذھاباً وإیابا ھو 

 الحل :

C=3x108   m/s ,t=30µs =30x10-6s 

 -لدینا العالقة اآلتیة :

  d=𝟏
𝟐

 𝒄∆𝒕 

 -وعند التعویض نحصل على :

d =  1
2

x (3 x108  m/s)x(30x10−6 s) 

d =9
2

× 108 × 10−5 = 4.5× 103m 

∴ d = 4500 m  = 4.5 km 

 وھو بعُد الھدف

 مبدأ عمل مقدرات المدى ومكوناتھا   6-2-1
المدى اللیزریة لیزرات الحالة الصلبة ذات الضخ البصري تستعمل الغالبیة العظمى من مقدرات 

كمصادر باعثة للقدرة ، وفي الوقت الحاضر اظھر لیزر ثنائي اوكسید الكربون كفاءة اكبر. وان اساس 

 عمل ھذه اللیزرات مشترك ولكن االختالف یكمن في تفاصیل التصمیم البصري والدوائر االلكترونیة .

لتعطي دقة عالیة في قیاس المسافة ، بینما  (50ns-10)بحدود  فتستعمل النبضات القصیرة

والنبضات االطول   (Satellite)النبضات االقصر لتحدید المسافة بدقة لقیاس ارتفاع االقمار الصناعیة 

 .(CO2)ألنظمة لیزر ثنائي اوكسید الكربون (Heterodyne)لغرض الكشف الھجیني 

مقدرات المدى اللیزریة كما موضح بالشكل التالي إذ تتكون ان العناصر البصریة االساسیة لنظام 

او المرسلة اللیزریـة الذي  (Transmission Source) من ثالث قنوات بصریة ھي مصـدر االرسال

الذي یتضمن (المستلمة   (Receiver)ة) وجھــــاز االستالمــــع الحزمـــــیتضمن (مصدر اللیزر وموسـ

اللكترونیة الخاصة بتضخیم النبضة المستلمة ومعالجة االشارة ومن ثم عرض والكاشف) وقسم الدوائر ا

 المدى بشكل رقمي .

فیتم تقلیل انفراجیھ حزمة اللیزر الخارجة من المرنان اللیزري المستعمل بوساطة موسع الحزمة      

 . (6km)بالنسبة لألجھزة التي تعمل في مدیات تصل الى  (mrad 0.5)وتكون بحدود 

جال الرؤیة لقناة االستالم یتحدد من نسبة مسـاحة الكاشف الى البعد البؤري الفعال لعدسة ان م

المسـتلم ،اما الحزمة المرسلة والمستلمة من الھدف فتكون باألبعاد نفسھا على الرغم من ان مدى رؤیة 
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ة بین ، فان الفروقات الصغیر%(30-20)المرسلة یكون غالبا اقل من مدى رؤیة المستلم بحدود 

 المحورین البصریین ال تؤثر على النظام الكلي ودقتھ.

 ) یبین القنوات البصریة الثالث لمقدرة المدى اللیزریة.2-6والشكل (

 
 : القنوات البصریة الثالث لمقدرة المدى اللیزریة. 2-6الشكل 

 ھل تعلم

المساحة للطرق والجسور بان مقدرات المدى اللیزریة التي تستعمل في التطبیقات المدنیة مع اجھزة 

 واألبنیة تحدد المدیات والمسافات بـ (بالسنتمترات او باألمتار).

 ) یمثل صورة مقدرة مدى لیزریة محمولــــة .3-6والشكل (

 
 : مقدرة مدى لیزریة محمولة . 3-6الشكل 
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 -وألجل تحقیق اقصى مدى یجب توفر ما یأتي :

 عالیة) .منظومة لیزریة ذات طاقة عالیة (قدرة  .1

 .(fs)وفمتو ثانیة  (ps)وبیكو ثانیة   (ns)نبضة لیزریة ذات امد قصیر جدا نانو ثانیة .2

 .(IR)لیزر ذو طول موجي ضمن مدى االشعة غیر المرئیة (تحت الحمراء) .3

 اتجاھیة عالیة وانفراجیھ قلیلة جدا (اشعة متوازیة) . .4

 ھل تعلم

في االجھزة الحدیثة ھناك استعماالت متعددة لمقدرة المدى اللیزریة منھا مسح المحیطات 

(Oceanography)  والتخطیط الزلزالي(Seismology)  والمسوحات الجغرافیة(Cartography) 

 (Continental Shifts)والزحف القاري  (Satellite Orbits)وتعیین مدارات التوابع االرضیة 

 .(Arctic movement)لجلیدیة في القطب والتحركات ا

 التأثیرات الجویة على انتقال حزمة اللیزر بالجو 6-3
ان انتقال حزمة اللیزر في الجو یعرضھا الى عدة ظواھر فیزیائیة تؤثر على طبیعة الحزمة 

 كاالستطارة واالمتصاص واالضطراب الجوي وغیرھا من العوامل .

 -الى صنفین رئیسین استنادا الى قدرة الخرج اللیزري وكما یلـي :ویمكن تصنیف المتغیرات بشكل عام 

 في حالة القدرات الواطئة فان العملیات الفیزیائیة تمیل الى ان تكون خطیة في طبیعتھا . -1

ي حالة الحزمة ذات القدرة العالیة فان عملیات ال خطیة جدیدة مثــل التوھج الحـراري  ــــف -2

(Thermal Blooming)  والتبؤر الذاتي(Self-focusing)  والالتبؤر(Defocusing)  یظھر تأثیرھا

 اعتمادا على نوع التطبیقات التي توظف اللیزر.

وعندما تكون قدرة اللیزر كبیرة بدرجة كافیة لتغییر خصائص الوسط ، فیمكن تجزئة التأثیر الى 

 -:التالي

a.  اللیزر من قبل الغازات الموجودة في تشویھ الحزمة الناجمة عن امتصاص ضعیف لطاقة اشعة

 الجو الصافي عند انتقالھا خاللھ .

b.  ان ألشعة اللیزر ذات الطاقة العالیة تأثیر كبیر في جسیمات الھواء الجوي عند انتقالھا خاللھ

والذي قد یسبب انفجار قطرات الماء او تبخرھا عند انتقالھا خالل المطر او الضباب مما یؤدي الى 

 تغییرات في ظروف االنتقال .حدوث 
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ویجب ان یراعي العاملون في انتقال اللیزر في جو االرض ان یكون الطول الموجي المستعمل 

ضمن احدى النوافذ الجویة (نوافذ االنتقال) ، والتي یقل فیھا التوھین الى اقل المستویات موفرا بذلك 

 ویلة واستعمالھ لمختلف التطبیقات.نفاذیة لإلشعاع تمكننا من دراسة انتشاره للمسافات الط

للیزر ثنائي اوكسید  µm (10.6)ومن الجدیر بالذكر انھ من محاسن العمل عند الطول الموجي 

مقارنة مع االطوال الموجیة المرئیة وتحت الحمراء القریبة كما في لیزر الیاقوت ولیزر  CO2الكربون

ل ظروف الجو السیئة كالغبار والدخان ویوفر حمایة یاك على التوالي ھو النفاذیة االفضل خال -نیدیمیوم 

افضل للعین البشریة. ولكن من معوقات العمل عند ھذا الطول الموجي ھو انعكاسیتھ الواطئة من قبل 

 االھــــداف، واالمتصاصیة العالیة من قبل الرطوبة في الھواء الجوي .

ستعملة مما یؤدي الى حصول نسبة خطأ في یوجد العدید من العوامل التي تؤثر على اشعة اللیزر الم

 -القیاس ومنھا:

 (Atmospheric  Attenuation)التوھین الجوي  6-3-1
ُیعطى بالعالقة  rفي المسار الجوي للھدف ذھابا وایابا عند المسافة  (TA)ان عامل النفاذیة 

 -اآلتیة:

 Log10R (TRAR) =(-2σr) / 2.303 

 او                                      

Log(TA) =  - 0.868 σr ……………………………………….(2-6) 

  -اذ ان :

σمعامل التوھین الكلي : 

 σa) واالمتصاص((σs) وان معامل التوھین الكلي یساوي مجموع معاملي التوھین لالسـتطارة 

  σ = σs + σa  …………………………………………………(3-6)  

لمسار الحزمة وان  (Atmospheric Transmittance)بالنفاذیة الجویة (TA) وتسمى ایضا 

وھي دالة للعدید من المتغیرات كالطول الموجي وطول المسار والضغط  (TA<1)قیمتھا اقل من الواحد 

 ودرجة الحرارة والرطوبة ومكونات الجو .

كثر من بضعة التوھین الجوي ربما یصبح العامل الرئیس في حساب المسارات أل ان تأثیر

 -كیلومترات وھذا التوھین ناتج عن عاملین رئیسین :

a(  االستطارة( Scattering) 
 -ان االستطارة تكون على نوعین:
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 قطراستطارة الجسیمات الكبیرة :وھي االستطارة التي تحدث نتیجة وجود جسیمات عالقة في الجو ذات 

 اكبر بكثیر من الطول الموجي  .

الجزیئات او الجسیمات مساو ٍ او اقل من  قطرواستطارة الجزیئات: وھي التي تحدث عندما یكون 

 الطول الموجي .

ان التوھین الذي یعتمد على االستطارة ھو اكثر وضوحا في االطوال الموجیة القصیرة كالضوء 

ل من الطول الموجي الذي تحدث لھ استطارة بشكل اق(Ruby Laser)االحمر المنبعث من لیزر الیاقوت 

تتناسب عكسیا مع االس الرابع للطول  ھو معروفاالزرق للطیف المرئي، اذ ان االستطارة وكما 

مثل لیزر  (Near IR)راء القریبة ــــا بالنسبة لألطوال الموجیة لمنطقة تحت الحمـــالموجي، ام

 استطارتھا قلیلــة . فتكون1.06µm)  یاك (  –النیدیمیوم 

تحدث استطارة الجزیئات عند الطول الموجي للیزر النیدیمیوم وتكون مھملة عند االطوال الموجیة 

االعلى والتي تسمى االستطارة الجزیئیة ، وتكون االستطارة مؤثرة في توھین بعض االطوال الموجیة 

موجي عند الطول ال (1%)وضعیفة في االطوال االخرى . فتحدث االستطارة توھینا قدره حوالي 

(1.06µm)  عند الطول الموجي  (4.6%)وحوالي(0.6943µm)  عند مسافة(10km)   بینما تؤثر

 .(100km)) عند المدى 10-40%( بتوھین حوالي 

تعتمد استطارة الجسیمات الكبیرة على االطوال الموجیة القصیرة وتتأثر باالستقطاب ومعامل 

 االستطارة وغیرھا من العوامل المؤثرة .انكسار الجسیمات وحجمھا وشكلھا وزاویة 

ان اغلب الدراسات التي اجریت على تأثیر الجسیمات العالقة بالجو عانت بعض الصعوبة بسبب 

عدم انتظام اشكال وأحجام تلك الجسیمات خالل المسار المحدد، وان الجسیمات المنتشرة بالجو تكون اما 

ئلة كما تحدث عندما تتخذ تلك القطرات السائلة نواة من سا -صلبة كالغبار او سائلة كالمطر او صلبة 

 الجسیمات الصلبة ( كالتفاف قطرة المطر حول جسیمة غبار كما یحدث بالرطوبة) .

b( االمتصاصیة(Absorbance) 
) تحدث نتیجة للتداخل بین الموجة الكھرومغناطیسیة والجزیئات Absorbanceان االمتصاصیة (     

خالل مسار الحزمة ویحدث ھذا في منطقة الطیف المرئي نسبة الى بقیة االطوال الموجودة في الجو 

. تؤثر الجزیئات المنتشرة في الجو على حزمة اللیزر المنبعثة في مقدرات المدى الموجیة االخرى

اللیزریة وبالنسبة للیزرات ذات االطوال الموجیة تحت الحمراء فان ھنالك حزما ًامتصاصیة ضیقة 

). فیمكن تحدید NH3و H2Oو O3االمتصاصیة الجزیئیة في الغازات واألبخرة مثل ( مقارنة مع

) لألشعة  H2Oوجزیئة بخار الماء (  (300nm)) ألقل من حواليO3امتصاصیة جزیئة االوزون (

 .)CO2للیزر ( (µm 10.6)بشكل رئیس وعند الطول الموجي  (µm 14)تحت الحمراء لغایة حوالي 
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للنوافذ الجویة لكل من االطوال الموجیة المرئیة وتحت الحمراء القریبة فتحدث اما بالنسبة 

 . (14µm-8)وحوالي   (5µm-3)االمتصاصیة خارج المدیات حوالي
 

  -ان معظم الغازات المكونة للھواء الجوي (الھواء الجاف) تتواجد تقریبا بالنسب الحجمیة اآلتیة :

، اوكسید 1.28x10-3 (H2O)، بخار الماء  0.20947 (O2)، االوكسجین0.788 (N2)النیتروجین 

0.661x10-6 (CO2)ربون ـــید الكـــــــــ، ثنائي اوكس0.27x10-6 (N2O)النیتروجین 

االوزون  ،غاز 

(0.01- 0.1) x10-6 (O3)  والغازات ذات التركیز العالي في جو االرض ھي النیتروجین

في المنطقة فوق البنفسجیة البعیدة من الطیف  واألوكسجین اللذان یمتصان االمواج الضوئیة

الكھرومغناطیسي. اما النفاذیة لألشعة المرئیة واألشعة تحت الحمراء في الجو فإنھا تتأثر بتركیز 

 جزیئات بخار الماء وغاز ثنائي اوكسید الكربون .

  Laser Radarالرادار اللیــزري    6-4
) الذي یحصل بین الترددات Doppler shiftدوبلر (یعتمد عمل الرادار بشكل عام على انحراف 

 المرسلة من قبل المنظومة وصدى الترددات المرتدة عن الھدف .

ولكن من اخترع الرادار؟ والحقیقة ال یعزى فضل اختراع الرادار الى مخترع واحد او حتى الى 

مجموعة محددة من المخترعین ولكن اكتشاف مبادئھ االساسیة مرتبط باكتشاف الموجات 

الكھرومغناطیسیة نفسھا، ومن ثم فانھ ال ینفصل عن االختبارات التي اجراھا الرواد وعلى راسھم 

 واألخیر الذي وضع النظریة الكھرومغناطیسیة للضوء . "فاراداي وماكسویل"ین الَعالم

اختبار عملي للنظریة الكھرومغناطیسیة لماكسویل واثبت  "ھیرتز"وبعد ذلك اجرى العالم االلماني 

ان الموجات الكھرومغناطیسیة یمكن ان تنعكس من جسم المعدن، وبعد ذلك نشأ وتطور مفھوم الرادار 

مع تطور تكنولوجیا صناعة البواخر والسفن وبعدھا مع الطائرات وتطور بشكل ھائل ، ان بدایات 

ومنذ اكتشاف اللیزر توجھ اھتمام العلماء  (microwaves)دات الدقیقة الرادارات كانت باستعمال الترد

والباحثین في ھذا المجال نحو كیفیة استعمال اللیزر بدال عن الموجات الدقیقة ، من خالل دراسة امكانیة 

استعمال اللیزر كمرسلة في الرادار ، وان اول لیزر اكتشف كان یعتمد على مفھوم المیزر، إذ وجد 

ا وثیقا بینھما ، وتم البحث عن البدائل بسبب الضوضاء الناتجة عند استعمال الموجات الدقیقة التي ارتباط

 ادت الى نشوء نسبة خطا عالیة وكذلك امكانیة اختراقھا .

ھي احدى تقنیات التحسس النائي الفعالة والمتوافقة مع تقنیة الرادار تماما مع    LIDARان تقنیة 

مال المصدر اللیزري بدال عن مصادر الترددات االخرى . ومن ھذه التقنیة تم االختالف فقط في استع

حساب زمن الحزمة اللیزریة ذھابا وایابا وبحسب عرض نبضة اللیزر المرسلة والمستلمة بین المتحسس 

 والھدف ، ویتم التعرف على المدى او بعد الھدف عن المتحسس وكما في مقدرات المدى .
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یستعمل مفھوم الضوء في الكشف وتحدید الموقع ولھذا السبب یطلق علیھ في  ان الرادار اللیزري

 angingR ndA etectionD ghtLi ةلجملـو مختصــــر ) وھـLIDAR( بعــض االحیـان (لیـــدار)

 یمثل مخططا ً للرادار اللیزري. )4-6(والشكل "الكشف باستعمال الضوء وتحدید المدى" ومعناھا

 
 .الرادار اللیزري مخطط:  4-6الشكل 

 یوجد نوعان من الرادار اللیزري ھما :

 الرادار النبضي . .1

 الرادار المستمر . .2

) نبضة في الثانیة الواحدة وتتجمع البیانات من 50000من الممكن ان یبعث الماسح اللیزري ( 

، وان زاویة المسح عادة ما تكون اقل من ل مستعرض على اتجاه الطیرانـــخالل مرآة ماسحة تدور بشك

20o .في جمیع االتجاھات 

 -تستعمل العالقة اآلتیة :(vA) ولتحدید مقدار المسافة العمودیة بین الطائرة واألرض  

VA = DAcos αA…………………………………………………….(8-6) 

 اذ ان :

DA: المدى المقاس  

Aα زاویة المســح : 

 . الرادار اللیزري الموضوع على طائرة یبین اجراء مسح للمناطق باستعمال )5-6(والشكل 
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 : اجراء مسح لمنطقة باستعمال رادار لیزري موضوع على طائرة. 5-6الشكل 

  : 2 مثال

 تحدید وتم المسح)، (زاویة (10O)مقدارھا بزاویة ترسل اللیزریة (االشارة) النبضة ان نفترض

 المسافة مقدار ما . (m 1387.5) مقداره المقاس المدى وان اللیزري الماسح باستعمال المسافة

 )COS 10O 0.985=  ان العلم (مع األرض الى المتحسس من العمودیة

 : الحل

D = 1387.5 m  ,αA = 10o 

VA = DACOSαA  باستعمال العالقة :   

نحصل على:في العالقة السابقة وبالتعویض   

VA = 1387.5(m) x cos(10o) 

VA = 1387.5(m) x 0.985  

VA = 1366.69(m)                  وھي المسافة العمودیة من المتحسس الى االرض 

 محاسن الرادار اللیزري:

 من ضمن محاسن الرادار اللیزري ھي :

 (pulse width)امكانیة الحصول على دقة مدى عالیة ، الن عرض نبضات اللیزر  .1

 او اقل .(ns)تكون ضیقة جدا بحدود النانوثانیة 

ان الطول الموجي القصیر للیزر یوفر ازاحة دوبلر كبیرة ویمیز بین الھدف  .2

 ، اي ربح اضافي في عملیات االشارة .(Ground Clutter)والضجیج االرضي  

یجعلھ مرغوبا خصوصا في   (Beam Width)ان القطر الصغیر لشعاع اللیزر .3

 .(Jamming)التطبیقات العسكریة ألنھ سیقاوم التشویش 
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  (Resolution)اللیزري صورة اسرع من الرادار المیكروي مع قابلیة التحلیل للرادار .4

 نفسھا.

5. ٍ مما یجعلھ قادرا على تعیین  (High Angular Resolution)لھ تحلیل زاوي عال 

 حجم وشكل الھدف واالتجاه .

 امكانیة حمل الرادار اللیزري جوا بسبب صغر حجمھ وقلة وزنھِ . .6

 -مساوئ الرادار اللیزري :

 من ضمن مساوئ الرادار اللیزري ھـــي :

 بسبب صغر قطر شعاع اللیزر فانھ یحتاج الى زمن اطول إلكمال مسح زاویة معینة. .1

 تعاني جبھة الموجة اللیزریة من توھین عند انتقالھا خالل الجو. .2

ا رادار تصویــر تعبـوي ــــــریة عدیدة منھـــــوللرادارات تطبیقات عسـك

(Tactical Imaging)  ورادار توجیــــھ الصواریــــــخ(Missile Guidance)  ورادار

. ولم تقتصر أھمیة الرادار في االستعماالت (Fire Control)ضبـــط النیـــــران 

الحیاة منھا رادار قیاس االرتفاع عن مستوى  مجاالتالعسكریة وإنما شملت العدید من 

 سطح األرض، رادار رسم الخرائط، رادار دوبلر لقیاس سرعة االجسام المتحركة وغیرھا.

  Doppler Effectدوبلر تأثیر 6-4-1

تسمع عزیزي الطالب تغیر صوت صفارة القطار عندما یتحرك القطار بعیدا عنك ، فیكون تردد 

تسمعھ عندما یقترب منك القطار اعلى من الذي تسمعھ عندما یتحرك القطار بعیدا عنك، الصوت الذي 

 فھذا مثال على تأثیر دوبلر. ولكن ما المقصود بتأثیر دوبلر؟

ان ظاھرة التغیر في التردد المسموع عن تردد المصدر لو تحرك الوسط او السامع او المصدر 

راستنا الحالیة سوف نفترض ان الوسط (الھواء) ساكنا . وفي د بالنسبة لبعضھم یسمى تأثیر دوبلر.

 -فیكون  لدینا الحاالت اآلتیة :

 المصدر ثابت والســــــامع متحرك 1-

-aالســــــامع یتحرك باتجاه المصدر 

-b السامع یتحرك مبتعدا عن المصدر 

 المصدر متحرك والســــــــامع ثابت 2-
-aالمصدر یتحرك باتجاه السامع 

-bالمصدر یتحرك مبتعدا عن السامع 

 المصدر والسامع متحركان3- 
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-a باالتجاه نفسـھ 

-b باتجاھیـــن متعاكسـین 

 ففي الحالة االولى :

ان یكون المصدر ثابت والسامع او المشاھد متحركین، فإذا كان السامع یتحرك 

وكما مبین في الشكل  (vs=0)الثابت (s)باتجاه المصدر  (vo)بسرعة او (انطالق)مقدارھا

)6-6( 

 
 مع باتجاه المصدر.ا: حركة الس 6-6الشكل 

 -یعطى بحسب العالقة اآلتیة :(fo) وبحسب الشكل اعاله فان مقدار التردد الواصل الى السامع  

𝐟𝐨= ( 𝐯+𝐯𝐨
𝐯

) 𝐟𝒔=(1+𝐯𝐨
𝐯

 ) 𝐟𝐬  ………………………………….. (4-6) 

 اذ ان :

fs   تردد الموجات المنبعثة من المصدر :s 

v سرعة (او انطالق) الصوت في الھواء : 

 وفي الحالة الثانیة :

باتجاه السامع الثابت (الساكن) اي ان  (vs)یتحرك بسرعة (او انطالق) مقدارھا (s)ان یكون المصدر 

(vo = 0)  فان مقدار التردد الواصل الى السامع ،(fo)  : یعطى بحسب العالقة اآلتیة 

  fo  = [v/(v –vs)] fs  ……………………………………(5-6) 

 ) .4-6نفسھ المذكورة في المعادلة ( واذ ان معنى الرموز ھ

وبصورة عامة اذا كان المصدر مثل (صفارة قطار، منبھ سیارة .........الخ) یتحرك بسرعة 

وسرعتھما على استقامة واحدة ، فان  (vo)والسامع یتحرك بسرعة او (انطالق)   (vs)او(انطالق) 

 یمكن ان یعطى بالصیغة العامة وبحسب العالقة اآلتیة : (fo)تردد الصوت المسموع  

fo = [(v – vo) / (v – vs)] fs  ……………………………………….(6-6) 
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 ) .4-6اذ ان معنى الرموز ھو نفسھ المذكورة في المعادلة (

) على جمیع انواع الموجات ومن ضمنھا existsومن المعروف ان تأثیر دوبلر یطبق (موجود 

الموجات الكھرومغناطیسیة (الضوء او اللیزر مثال) ولكن تأثیر دوبلر للموجات الكھرومغناطیسیة 

ت كالموجات الضوئیة او اللیزریة یختلف عن تأثیر دوبلر للموجات الصوتیة، ومن ضمن ھذه االختالفا

 ھي :

الموجات الصوتیة تتطلب او تحتاج الى وسط مادي النتقالھا وقد یكون ھذا الوسط صلبا او سائال  .1

او غازا، بینما في حالة الموجات الكھرومغناطیسیة (كالموجات الضوئیة او اللیزریة) فھي ال تحتاج 

 االوساط المادیة.بالضرورة الى وسط مادي النتقالھا فھي تنتقل في الفراغ  وتنتقل في بعض 

) ، فان سرعة الصوت 6-6في حالة الموجات الصوتیة وكما یالحظ  مثال ً من الصیغة العامة ( .2

 الذي یتم بالنسبة لھ قیاس قیمتھا .(Reference frame) تلعب دورا مھما وھي تعتمد على اطار اسناد  

تختلف عن قیمتھا عندما یكون ان قیمة سرعة الصوت بالنسبة الى ھواء متحرك (الوسط متحرك)  فمثال

الھواء ساكنا (الوسط ساكن)، بینما سرعة الموجات الكھرومغناطیسیة فإنھا تمتلك القیمة نفسھا سواء اذا 

قیست نسبة الى مشاھد ثابت او قیست نسبة الى مشاھد متحرك بسرعة ثابتة . وكذلك فانھ یمكن االعتماد 

نبضة او االشعة ، إذ یحصل انحراف تردد دوبلر نتیجة على الترددات المنبعثة او المرتدة كصدى ال

، إذ ان سرعة  ام متحركا اذا كانت القاعدة المرسلة او المشاھد ثابتا فیما لحركة الھدف المطلوب ،

والمقصود بالمشاھد ھي المنظومة المرسلة للترددات اللیزریة  او(انطالق) الموجة ھي سرعة الضوء ،

وكذلك الحال بالنسبة لسرعة موجة   (c)نفسھا في الفراغ بسرعة الضوء وھي عبارة عن فوتونات تسیر

 المصدر الباعث.

ولھذا فانھ في حالة الموجات الكھرومغناطیسیة كـ (الضوء او الموجات اللیزریة) فان تردد 

 یعطى بحسب العالقة : (fo)المشاھد 

𝐟𝒐  = (𝟏 ± 𝐕𝐫𝐞𝐥
𝐂

) 𝐟𝒔  ………………………………………..(7-6) 

 اذ ان :  

fs تردد المصدر :  

c سرعة الضوء في الفراغ : 

vrel (سرعة المصدر وسرعة المشاھد نسبة لبعضھما) السرعة النسبیة للمصدر والمشاھد : 

تستعمل االشارة الموجبة عندما یقترب المصدر والمشاھد من بعضھما، بینما تستعمل االشارة السالبة 

 عندما یبتعد المصدر والمشاھد عن بعضھما .
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ھي اقل  (vrel)) تطبق فقط في حالة ان تكون السرعة النسبیة 7-6ومن الجدیر بالذكر ان العالقة (

 . (vrel<< c) اي عندما(c)بكثیر من سرعة الضوء في الفراغ 

-6العامة ( بصورة عامة عند حل المســــائل المتعلقة بظاھرة دوبلر للموجات الصوتیة باستعمال الصیغة

  -ان نتذكر ما یلي : الوسط (الھواء) ساكنا یجب علینا) وبافتراض ان 6

a.  اذا كان المصدر یتحرك بسرعة(vs)  مقتربا من السامع الساكن فنعوض عن مقدار سرعة المصدر

مبتعدا عن السامع الساكن فنعوض عن سرعة  (vs)اذا كان المصدر یتحرك بسرعة  اما ، بإشارة موجبة

 السالبة.  المصدر باإلشارة

b.  اذا كان السامع یتحرك بسرعة(vo)   باتجاه المصدر الساكن فنعوض عن مقدار سرعة السامع

مبتعدا عن المصدر الساكن فنعوض عن سرعة (vo) بإشارة سالبة . اما اذا كان السامع یتحرك بسرعة 

بة السامع بإشارة موجبة، وھذا یشترط ان نعوض اشارة السرعة باالتجاه من المصدر نحو السامع موج

ونعوضھا سالبة اذا كانت باالتجاه المعاكس وسرعة (المصدر الساكن والسامع الساكن) فإنھا تساوي 

 صفرا.

وكما بینا سابقا ان ظاھرة دوبلر غالبا ما تكون مترابطة مع موجات الصوت اال انھا في الحقیقة 

 صالحة لجمیع الموجات بما في ذلك موجات الضوء والموجات اللیزریة .

یستعمل الفلكیون ظاھرة دوبلر لتعیین سرعة النجوم بالنسبة لألرض وكذلك تأثیر ظاھرة دوبلر 

 في نظام الرادار الذي تستعملھ الشرطة مثال لقیاس سرعة المركبات. 

 : 3مثـــال 

، ما تردد ھذا الصوت بالنســــــبة لشـــخص یتحرك (2000Hz)مصدر صوت ساكن تردده 

 كان الشخص: اذا(m/s 20)بانطالق  

a. .متجھا نحو المصدر 

b. واء ـــــي الھــــــع العلم ان سرعة الصوت فــــــم ن المصدر باالنطالق نفسھ.ـــــمبتعدا ع  

 .(m/s 340)تساوي           

 -الحل : 

a. : لدینا الصیغة العامة اآلتیة 

fo = [(v – vo)/(v – vs)] fs 

 الن المصدر ساكن فان :

vs = 0    
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 یقترب السامع من المصدر :عندما 

 بإشارة سالبة (ألنھا باتجاه معاكس التجاه انتشار موجة الصوت).(vo)تكون 

fo = [v – (-vo) / v – 0] fs  

fo = [(v + vo) / v] fs 

 وبالتعویض نحصل على :

fo = [(340 +20) / 340] x 2000 

fo= 2117.65 (Hz) 

 مقتربا من المصدروھو تردد الصوت المسموع حین یكون السامع 

b . 

بإشارة موجبة في ھذه الحالة (ألنھا باتجاه انتشار (vo)عندما یبتعد السامع عن المصدر تكون   

 موجة الصوت).

 ، وبالتعویض في الصیغة العامة المذكورة اعاله ، نحصل على : (vs = 0)والن المصدر ساكن فان 

fo = [(v – vo) / v] fs 

 وبالتعویض في العالقة السابقة نحصل على : 

fo= [(340 – 20) / 340] x 2000 

fo = 1882.35 (Hz)              وھو تردد الصوت المسموع حینما یكون السامع مبتعدا ًعن المصدر

 : 4مثــال 

ما االنطالق الذي تتحرك بھ سیارة متجھة نحو مصدر صوت ساكن لكي یزداد التردد الذي یسمعھ 

) من التردد الحقیقي للمصدر؟ اعتبر ان انطالق الصـــوت في الھـــــواء ھو 5سائق السیارة بمقدار (%

(340 m/s) . 

 الحل :

 من منطوق السؤال فان :

 Δfs = (5%)fs = 0.05 fs 

 الظاھري قد ازداد فان السامع یقترب من المصدر  اي ان : بما ان التردد

fo = fs + Δfs 

fo = fs + 0.05fs 

fo = 1.05fs 

 لدینا الصیغة العامة :

fo = [(v – vo) / (v – vs)] fs 
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 وبالتعویض نحصل على : 

1.05 x fs = [340 –(- vo) / (340 -0)] x fs 

 الن المصدر ساكن . (vs =0)سالبة ألنھا باتجاه معاكس التجاه انتشار موجة الصوت ، و  (vo)تكون  

1.05 x fs = [(340 + vo) / 340] x fs 

1.05 x 340 = 340 + vo 

357 = 340 + vo 

Vo = 17 (m/s)                                                                    وھو انطالق السیارة      

موجــة الصدمــة (الرجــة)  6-4-2  
لطائرة مثال عن  (vs)لو سئلنا سؤال، ماذا یحدث عندما تزید سرعة او (انطالق) المصدر  

 ؟(v)سرعة الصوت 

، (Shock Wave)انھ ســــوف نحصل على ما یســـمى بموجة الصدمـــة (او الرجـــة)  -والجواب :

) ویقال للطائرة في ھذه الحالة بأنھا تطیر بسرعة او (انطالق) فوق الصوتیة  6-6الحظ الشكل (

(Supersonic Speed) . 

وبذلك فان الطائرة سوف تولد موجات صدمیة ھي التي تحدث الصوت العالي المدوي الذي  

یر نسمعھ. مثل ھذه الموجات الصدمیة تكون ضارة بالسمع ویمكن ان تسبب اضرارا للمباني عندما تط

الطائرات بسرعة فوق صوتیة وعلى ارتفاعات منخفضة . وفي الحقیقة تنتج الطائرات التي تطیر 

بسرعات فوق صوتیة زوج من االصوات المدویة إذ تتكون جبھتان صدمیتان ، واحدة من مقدمة الطائرة 

 واألخرى من الذیل .

او (انطالق) فوق  ولكن ما وحدة قیاس سرعة او(انطالق) الجسم مثل طائرة تسیر بسرعة 

 صوتیة؟

ة فوق صوتیة بوحدات عدد ــــذي یسیر بسرعـــــــم الــــــة الجســــــــوالجواب على ذلك تقاس سرع

 ولكن ما المقصود بعدد ماخ؟  (Mach Number)ماخ 

الى سرعة او (انطالق) الصوت (vs) عدد ماخ :ھو النسبة بین سرعة (انطالق) الجسم  مثل طائرة 

(v) ،ان : اي 

Mach number   عدد ماخ = vRsR / v ……………………………….( 8-6) 

) ، الحظ αان الغالف لجبھات الموجة ھذه ھو مخروط ونصف زاویة راس المخروط ھي (

 )7-6(الشكل 
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 موجة الصدمة.:   6-7الشكل 

 

 -) من العالقـة :α) یمكن حساب نصف زاویة راس المخروط (6 -6ومن الشكل (

sin∝= 𝐯𝒕
𝐯𝒔𝒕

= 𝐯
𝐯𝐬

…………………………………………..(9-6)  

  -اذ ان :

∶ 𝐯سرعة الصوت 

∶ 𝐯𝐬(طائرة مثال) سرعة الجسم 

 :5مثال 

) ، فإذا كانت 8000mعلى ارتفاع ( (Mach 1.75) طائرة الكونكورد تطیر بسرعة تقارب 

، وكما موضح بالشكل ادناه. جد مقدار نصف زاویة راس (Mach 1)سرعة الصوت في الھواء ھي

 . (sin 0.571 = 34.82o) المخروط ؟ مع العلم بان
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 الحل: 

 αنفرض ان نصف زاویة راس المخروط = 

=∝sin -لدینا العالقة اآلتیة : 𝐯
𝐯𝐬

 

 sin α = 1 / 1.75 وبالتعویض نحصل على :

   sin α = 0.571 

 ومن منطوق السؤال فان :

α = 34.82o وھي نصف زاویة راس المخروط 

  Laser  trackingالتعقب باللیزر (التوجیھ )    6-5
ان مصطلحي التعقب والتوجیھ مرادفان لبعضھما البعض، فإذا كانت االھداف متحركة فمن 

الصعب تحدید موقعھا باستعمال مقدرات المدى الثابتة ، ویمكن ذلك باستعمال الرادار اللیزري وتتبع 

منظومة لیزریة لھ القابلیة على قیاس مواقع ثالثیة االبعاد  وُیعَرف التعقب : بأنھ الھدف في حركتھ

 ألھداف متحركة وبدقة عالیة جدا تصل لغایة بضعة مایكرومترات .

 .الستالم، وا إلرسالا وان منظومات التعقب اللیزري تتكون من منظومتي :

وتقاس االحداثیات من خالل التتبع وباستعمال اللیزر نتعرف على مواصفات ومزایا الھدف 

 نموذج لمنظومة التعقب اللیزري.لیبین ا )8-6(. والشكل 25µmالمطلوب وبدقة عالیة جدا تصل لغایة 

 
 : منظومة التعقب اللیزري. 8-6الشكل 
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 -:ھمـــاان مبدأ عمل معقب اللیزر یستند على تقنیتین 

 Laser interferometer   :مدخال اللیزر 1-
ان ھذه التقنیة تستعمل لقیاس المسافة النسبیة ، وان مبدأ ھذه التقنیة ھو حصول عملیة التداخل بین 

حزمتي لیزر بفرق طور یتغیر بحسب تغیر موقع احدى المرآتین مما یؤدي الى تولید اھداب تداخل 

 للیزر .یبینان مخططي المنظومة ومدخال ا )10-6) و (9-6(تكون دالة لتغیر الموقع والشكلین 

 
 .: مخطط منظومة اللیزر 9-6الشكل 

 
 .: مخطط مدخال اللیزر 10-6الشكل 

  optical encoder                     الضوئي المشفر -2
وفیھ یتم قیاس (optical to digital signal) ھو تحویل االشارة الضوئیة الى اشارة رقمیة 

 ).Elevationسیة ( أوالزاویة الر) Azimuthالزوایا االفقیة (السمتیة) (

 مزایا التعقب باللیزر  6-5-1 
ان من مزایا التعقب باللیزر ھي دقة وسرعة عالیین ومدى واسع اذ یمكن االستفادة من التعقب في 

 بعض التطبیقات مثل :

 المعایرة. .1

 بناء السفن. .2

 مصانع الطائرات. .3
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 ھیاكل المصانـــع. .4

 استعمال التعقب اللیزري .والمخطط التالي یبین طریقة 

 
 .: طریقة استعمال التعقب اللیزري 11-6الشكل 

 بعض التطبیقات للتعقب باللیزر  6-5-2

 -توجد تطبیقات عدة اعتمادا على مبدأ التعقب باستعمال اللیزر وھي :

 Reverse engineeringالھندسة العكسیة   -1
المقصود بالھندسة العكسیة ھي وجود منتج معین تم تجزئتھ الى مكوناتھ االساسیة مع تحدید مواصفاتھ 

، اذ یستعمل معقب اللیزر في تحدید االبعاد بدقة عالیة جدا ووضع التصامیم النھائیة لھ وأبعاده وقیاساتھ 

 العكسیة . واعادة تصنیعھ . والشكل التالي یبین استعمال تعقب اللیزر في الھندسة

 
 .: استعمال تعقب اللیزر في الھندسة العكسیة 12-6الشكل 
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 Inspection                       المعاینــة والفحص  2- 

المقصود بالمعاینة والفحص :  توجیھ حزمة اللیزر وتحدید مواقع الخلل والخطأ فیھا وتستعمل في 

 )  من ضمن مجال التطبیق العسكري quality controlوفي وحدة السیطرة النوعیة  (خطوط االنتاج ، 

 ) یبین استعمال المعقب اللیزري في المعاینة والفحص .13 -6والشكل (

 
 .: استعمال المعقب اللیزري في المعاینة والفحص 13 -6الشكل .

 Dynamic measurementالقیاسات الدینامیكیة   3-

 واألجزاء المتحركة (غیر الثابتة ) .ھي القیاسات والفحوصات التي تؤخذ للمواقع 

   Alignmentالترصیف  4-

قیاس مدى االستوائیة واالتجاھیة ، وفي المجال العسكري فان المقصود بالترصیف ھو استعمال 

) یبین عملیة الترصیف باستعمال 14-6، والشكل(لیزر مرئي في تحدید مسار حزمة لیزریة غیر مرئیة

 المعقب اللیزري .
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 :عملیة الترصیف باستعمال المعقب اللیزري. 14-6الشكل 

 Guidanceالتوجیـــھ    -5

 وُیعرف بأنھ تحدید خط سیر المقذوفات الموجھة (الصواریخ) باتجاه االھداف المطلوبة .

 -وان التوجیھ یكون على نوعین ھما :

a.       التوجیھ الفعالActive guidance 

المقذوف نفسھ بحیث یتم ارسال حزمة (نبضات) وفیھ تكون منظومة االرسال واالستالم على 

اللیزر منھ واستالم الصدى او االنعكاس المرتد عن الھدف من قبلھ مع تصحیح المسار بحسب البیانات 

 المستلمة .

b.       التوجیھ غیر الفعالpassive guidance     

المقذوف بحیث یتم في ھذا النوع یكون المرسل موضوع على قاعدة معینة والمستلم موضوع على 

ارسال اللیزر باتجاه الھدف وتستلم الصدى او النبضات المرتدة عنھ من قبل منظومة االستالم وبحسب 

 البیانات المستلمة یتم تصحیح المسار .
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 اسئلة وتمارین الفصل السادس  6-6
 : یأتي: اختر العبارة الصحیحة لكل مما  1س

 ان من اساس عمل مقدرات المدى اللیزریة ھو ارسال نبضة ضوئیة:  .1

a( .طویلة االمد وذات شدة منخفضة 

b( .طویلة االمد وذات شـــــدة عالیة 

c( .قصیرة االمد وذات شدة منخفضة 

d( .قصیرة االمد وذات شـــــدة عالیة 

 :ان عدد ماخ .2

a( ) وحداتھ ھيcm(. 

b( ) وحداتھ ھيs(. 

c( ) وحداتھ ھيcm/s(. 

d(  وحداتال توجد لھ. 

 یجب ان یراعي العاملون في انتقال اللیزر في جو االرض ان یكون الطول الموجي المستعمل : .3

a( .اكبر من النوافذ الجویـــــة 

b( .ادنى من النوافذ الجویـــــة 

c( .ضمن احدى النوافذ الجویة 

d( .وال واحدة منھا 

 تتناسب االستطارة تناسبا عكسیا مع : .4

a( . مربع الطول الموجــي 

b(  التربیعي للطول الموجي.الجذر 

c( . مكعب الطول الموجي 

d( .االس الرابــع للطـــول الموجي 

 -اكتشاف مبادئ الرادار االساسیة مرتبط باكتشاف : .5

a( . الموجات الصوتیة 

b( .الموجات المیكانیكیة الطولیة 

c( .الموجات الكھرومغناطیسـیة 

d( .وال واحدة منھا 

 تحدث موجة الصدمة (الرجة) عندما : .6

a(  (انطالق) المصدر عن سرعة الضوء.تزید سرعة او 



 158 

b( .تكون سرعة او (انطالق) المصدر اقل من سرعة الصوت 

c( .تزید سرعة او (انطالق) المصدر عن سرعة الصوت 

d( .تكون سرعة او (انطالق) المصدر مساوي لسرعة الضوء 

 المقصود بعدد ماخ ھو یمثل النســـبة بیـــن : .7

a( .تعجیل الجسم الى سرعة او (انطالق) الصوت 

b( .سرعة او (انطالق) الجسم الى سرعة الضوء في الفراغ 

c( .سرعة او( انطالق) الجسم الى سرعة او (انطالق) الصوت 

d( .سرعة او (انطالق) الصوت الى سرعة الضوء في الفراغ 

ان العبارة (ھو منظومة لیزریة لھا القابلیة على قیاس مواقع ثالثیة االبعاد ألھداف متحركة  وبدقة  .8

 لغایة بضعة مایكرومترات) ھي تعریف لـ :عالیة جدا تصل 

a( .التعقـب 

b( .النوافذ الجویة 

c( .التوھین الجــوي 

d( .التوھج الحراري 

 یمكن تعریف النبضات العمالقة على انھا نبضات ذات قدرة : .9

a( .واطئة جدا وأمد قصیر جدا 

b( .عالیة جدا وأمد طویل جدا 

c( .واطئة جدا وأمد طویل جدا 

d( .عالیة جدا وأمد قصیر جدا 

 ظاھرة التغیر في التردد المسموع عن تردد المصدر لو تحرك الوسط او السامع او المصدران  .10

 بالنسبة لبعضھم یسمى :

a( .الموجات فوق الصوتیة 

b( .موجة الصدمة 

c( .ظاھــــرة دوبلر 

d( .التعقب 

 ان تأثیر دوبلر ینطبق على : .11

a( .الموجات الضوئیة فقط 

b( .الموجات اللیزریة فقط 

c( .الموجات الصوتیة فقط 
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d( انواع الموجــات. جمیع 

 في التوجیھ الفعال تكون منظومـة االرسال : .12

a( .على المقذوف واالستالم على قاعدة ارضیة 

b( . واالستالم على المقذوف نفسھ 

c( .واالستالم على قاعدة ارضیة 

d( .على قاعدة ارضیة واالستالم على المقذوف 

 : للرادارات تطبیقات عسكریة عدیدة . اذكر بعضا ً منھا .  2س

 اذكر بعض مزایا التعقب باستعمال اللیزر .:  3س

 : ما  وظیفة مقدرات المدى اللیزریة ؟ وكیف تعمل ؟ 4س

 : كیف یمكن تحقیق اقصى مدى مقاس باستعمال مقدرات المدى اللیزریة ؟ 5س

 : اذكر محاسن استعمال لیزر ثنائي اوكسید الكربون في مقدرات المدى . 6س

 املین رئیسین . ما ھما ؟: ان التوھین الجوي ینتج عن ع7س

 : عدد بعض محاسن الرادار اللیزري . 8س

 : عرف تأثیر دوبلر للموجات الصوتیة . وما حاالت حدوثھ ؟ 9س

  دوبلر للموجات الكھرومغناطیسیة كالموجات الضوئیة او اللیزریة عن  : بماذا یختلف تأثیر 10س

 الموجات الصوتیة.        

  : استعملت مقدرة مدى لیزریة لقیاس مسافة ھدف ، فكان زمن ذھاب وایاب نبضة اللیزر المرسلة  11س

 .(3x108 m/s)ي الفراغ ھي ـوء فـضـة الـرعـ، ما مقدار ھذه المسافة ؟ علما ان س(ms 0.1)ھي     

: عند استعمال اللیزر ألحدى التطبیقات في الجـــو، كان مقدار معامل التوھیــــــن الكلي        12س

(4.065x10-4 m-1)       ة ـافــسـد مــنـع(200 m) ان ا ـمـلـــة ؟ عــاذیــفــنـل الــامـــدار عــقـ. ما م

10 -0.071= 0.849         . 

  ى طائرة لھدف یبعد ــــاللیزر من رادار لیزري موضوع علل نبضة ــ: باي زاویة ُترس 13 س

  .  (m 2560)طائـــــرة ھو ـان االرتفــــــاع العمـــــودي للـ، اذا ك(m 2850)مســــــافة           

 .(cos26.10o= 0.898)ـر ــــــــبـتـاع         
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  وئي ــت ان تردد المصدر الضــــ، اذا علمالمشاھدا مقدار تردد ـــــرة دوبلر، مـــــ: بحسب ظاھ 14س

  وان المشاھد یقترب من  (9x102 m/s)، وان مقدار السرعة النسبیة ھو (Hz 1014)ھو        

 . (3x108 m/s)المصدر  معتبرا سرعة الضوء في الفراغ ھي       

   فإذا، (Mach 1.5) اخترقت طائرة حاجز الصوت لتبلغ سرعتھا(m 5000) : على ارتفاع   15س

  . ما مقدار نصف زاویة راس المخروط ؟  (Mach 1)علمت ان سرعة الصوت في الھواء ھي           

 .(sin 41.84o = 0.667)علما ً ان          

 الذي یستغرقھ شعاع لیزر للذھاب من االرض الى القمر والرجوع الى االرض ؟ علما الزمن ما:  16س

 .(400000km)ان بعد االرض عن القمر ھو         
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 الفصل السابع

 تطبیقات اللیزر العلمیة والبیئیة

Scientific and Environmental 

 Applications of Laser 
 أھداف الفصل السابع

 بعد االنتھاء من دراسة الفصل یكون الطالب قادرا على أن:

  البیئةمنظومة اللیـزر لقیاس تلـوث یشرح  •

 اللیزر  ـد انابیب النفط والغاز باستعمالیوضح م •

  یمیز الطابعات اللیزریــة والماسح الضوئي •

 یعرف مبدأ  عمــل الطابعــة اللیزریـة •

 یتعرف على بعض التطبیقات االخرى •

 یوضح طریقة قیاس سـرعة الدورات •

 یوضح طریقة قیاس سرعة الموائع  •

 یوضح طریقة قیاس اقطار االسالك •

 یوضح الترصیف البصري وكشـــف العیوب •

 یحسب قطر السلك. •
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 تمھید   7-1
ان مخاطر تلوث البیئة اصبحت من اھم المواضیع التي تشغل حیزا كبیرا من اھتمام العلماء      

حول كیفیة الكشف  في العالم والباحثین إذ ینعقد سنویا العشرات من المؤتمرات والندوات وورش العمل

المجال إذ ُیعُد من المنظومات ذات الدقة العالیة في  وللیزر دور كبیر في ھذا عن التلوث ومعالجتھ،

اخذنا بنظر االعتبار ان من المواد الملوثة ما ھو سام وبجرعات  اذا ما الفحص والكشف عن التلوث ھذا

 فیجب الكشف عن ھذه الجرعات وتحدیدھا . صغیرة جدا

   ظومة اللیزر لقیاس تلوث البیئةمن 7-2
وضع حد لزیادة تلوث  في العقود االخیرة توجھ الباحثون والعلماء الى دراسة امكانیة تقلیل او      

الھواء من خالل بناء وحدات السیطرة والمعالجة ضمن المعامل الصناعیة وذلك لتقلیل انبعاث الغبار او 

وذلك لتقلیل الغازات المنبعثة وحسب برنامج منظمة  السیارات،) في عوادم Filtersبوضع المرشحات (

 . (World Health Organization, WHO)الصحة العالمیة 

اوكسید الكربون  وغاز ثنائي  coالكربونومن الغازات الخطرة التي تلوث الھواء ھو غاز اول اوكسید 

CO2 ،  والمیثان CH4. 

زیادة الحجم السكاني، ففي المدن الكبیرة تصبح الحاجة ومن المعروف انھ یزداد تلوث البیئة مع 

ملحة جدا للتوصل الى المعالجة والحلول للحد من انبعاث الملوثات بسبب زیادة عدد السیارات والمعامل 

 ومحطات الطاقة وغیرھا .

  -ان تركیز الملوثات في موقع وزمن محدد یعتمد على عدة متغیرات منھا :

 ادرھا الى الفضاء الحر .انبعاث الملوثات من مص .1

 الكیمیائي لھذه الملوثات وانتقالھا الى الفضاء . -التحول الفیزیائي  .2

 االتصال المباشـــر (اي التفاعل المباشر بین الملوثات والبشر والكائنات الحیة االخرى) . .3

لوث ن الملوثات یجب ان تكون لھا القابلیة على تحدید نوعیة المــان افضل منظومة للكشــف ع

 یبین منظومة الكشف عن تلوث الھواء المتنقلة . )1-7(والشكل (من الحاالت الثالثة السابقة). 
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 : منظومة الكشف عن تلوث الھواء المتنقلة. 1-7الشكل 

الرادار اللیزري نفسھ ، اذ ترسل حزمة ان الكشف عن الملوثات باستعمال اللیزر یعتمد على مبدأ 

مضمنة باتجاه الغالف الخارجي ویتم استالم االشارة المنعكسة اوالمرتدة والتي تمتص وتتشتت من 

الملوثات (جزیئات وذرات) إذ یسجل كاشف معین ھذه االشارة المستلمة والتي تحتوي على المعلومات 

) مایكرو µg\𝒎𝟑( عن نسب صغیرة جدا تصل الى حدالمطلوبة. وحسب التقنیات الحدیثة یمكن الكشف 

) والتي تعرفت علیھا سابقا . LIDAR(  غرام لكل متر مكعب . ویطلق على ھذه التقنیة باللیـدار

 -والجـــــدول التالي یبین الكشـــــف عن بعض الملوثات ونسبة التركیز ومدیاتھــــا :

 .التركیز ومدیاتھـا) یبین بعض الملوثات ونسبة 1-7الجــدول (

 المادة  الملوثة ت
 نسبة التركیز

µg\𝒎𝟑 )( 

 (m) المـدى

 

1 SO2 8 2200 

2 NO2 20 2500 

3 O3      2100 2 اوزون 

 Toluene 10 1700تولوین  4

 1600 10 بنزین 5

 

وكما موضح في   CO2اوكسید الكربون  ویمكن الكشف وقیاس نسبة التلوث باستعمال لیزر ثنائي

 )2-7( الشكل
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 : مخطط لقیاس نسبة التلوث باستعمال ثنائي اوكسید الكربون. 7-2الشكل 

ـطوانیة ) داخل خلیة اس100Jm( إذ یتم استعمال لیزر ثنائي اوكسید الكربون بطاقة نبضة مقدارھا

الطعام) ملح ( NaCl  ذات نھایتین مثبت علیھا بلورة )(25mm وقطر250mm) الشـكل بطول ( 

 كلورید الصودیوم على شكل نافذة بروستر.

ان مبدأ القیاس یعتمد على مبدأ  دوبلر في تجزئة الحزمة اللیزریة الى جزئین ، الجزء االول یؤخذ 

) والحزمة االخرى تدخل الى خلیة الغاز ، referenceمباشرة الى منظومة االستالم كحزمة مرجعیة (

) وحسب تشتیت الحزمة الداخلة الى خلیة Joule meterباستعمال مقیاس طاقة (وبتسجیل االشارتین 

الغاز فیتم تضمینھا من قبل جزیئات الغاز فنحصل على فرق بینھا وبین الحزمة المرجعیة إذ یسجل 

یتم التعرف تجریبیا على نسب الغاز المتغیرة ومنھا   calibrationالفرق بینھما  وبإجراء المعایرة 

 دار التلوث.یسجل مق

 مد انابیب النفط والغاز باستعمال اللیزر 7-3
ان من الصعوبات والمعوقات التي ترافق عملیة ربط ومد انابیب نقل الوقود او النفط والغاز ھي 

ان تكون ھذه االنابیب باستوائیة عالیة جدا، لذلك یتم اجراء المسح المسبق للمناطق التي یفترض ان تمر 

 لھذاLDAR) . وتستعمل منظومة  اللیزر (اللیداروالتعرف على التضاریس االرضیةیب بھا ھذه االناب

 .الغرض

 -ان عملیة مد انابیب النفط والغاز وبمسافات بعیدة جدا تعتمد على عنصرین اساسیین ھما :

  المنطقة ( وضع الخرائط المطلوبة )  اجراء مسح الستوائیة -اوال :
وتتطلب ھذه التقنیة  LIDEAR)اللیدار (اللیزر إذ یعتمد على تقنیة  یتم اجراء المسح باستعمال

 -منظومتین : 
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 Global Positioning System( GPS)منظومة تحدید الموقع  -1

 منظومة المســـح. -2

-وللیــدار تطبیقــــات محـــددة تتضمـــــن :   

 وضـــع خرائـــــــط اساســــــــــیة. .1

 االنابیــب.وضع خرائـــــط ممرات  .2

 تحدید مواقع المیــــاه الجوفیــــــــة. .3

 وضع خرائط الســھول الرســـوبیة. .4

 وضع خرائط التضاریس االرضیة. .5

 تصنیف الطبقات االرضیة. .6

 خرائــــط تحـــــول الممرات. .7

 خرائط المدن. .8

تنعكس ) إذ NIRان نبضة اللیزر المرسلة تكون بطول موجي ضمن المنطقة تحت الحمراء القریبة (

 او التضاریس او النباتات وكذلك عن سطح االرض مرتدة عن فروع وأغصان وأوراق االشجار،

 بوساطة تلسكوب صمم لھذا ]الصدى[) echoاالخرى الى المتحسس إذ تجمع ھذه النبضات المرتدة (

 . في مقدرات المدى الغرض . ویمكن تحدید بعد الھدف او ابعاده

استعمال طائرة مثبت علیھا  د انابیب النفط او الغاز فیتم عادةوفي حالة اجراء المسح لغرض م

وھذه المنظومة الثانیة تتكون من  GPS الى منظومة تحدید الموقع اضافةLIDAR اللیدارمنظومة 

ي محطة معینة ـــــى االرض ثابت فــــــى الطائرة والجزء االخر یكون علـــــا علـــــجزئین احدھم

 )3-7( الحظ الشكل

 
 .(GPS ) : منظومة تحدید الموقع  3-7الشكل 
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 -:ومن محاســن طریقــة اللیدار ھي 

 فعالة جدا. )1

 ســـریعة . )2

 ذات دقة عالیة في جمع البیانات الدقیقة عن التضاریس االرضیة ولمسافات بعیدة جدا. )3

 اً موقعیعملیة لحــام االنابیــب  -ثانیا :

سبق وان تم التطرق الیھ ضمن التطبیقات الصناعیة فانھ یجب ان یكون متجانساً الى حد كبیر 

 سواًء في المنطقة (الداخلیة او الخارجیة) .

  -ومن الطرائق المستعملة ھي :

   Laser weldingاللحام باللیـــزر  )1

 Electrical Arc weldingاللحام بالقوس الكھربائي  )2

بین  (Electrical discharge )تعتمد طریقة اللحام بالقوس الكھربائي على التفریغ الكھربائي 

نھایتي االنبوبین المطلوب لحامھما وھذا التفریغ یؤدي الى تولید قوس كھربائي ینتج عنھ صھر 

ومزجھما معا ویكون اللحام متجانس في المنطقة  الخارجیة وغیر متجانس في  وإذابتھماالمنطقتین 

 .یبین طریقة اللحام بالقوس الكھربائي والذي  )4-7(المنطقة الداخلیة وكما موضح في الشكل 

 
 .الكھربائيطریقة اللحام بالقوس  : 4-7الشكل 

االنبوب من الداخل والخارج فمنطقة اللحام (االعلى) ھي اكبر واعرض لحام السابق ویبین الشكل 

من منطقة اللحام الداخلي (االسفل) اي اللحام یكون بشكل مخروطي. اما اللحام باستعمال اللیزر فانھ 

یكون متجانساً الى حٍد كبیر سواًء في المنطقة الداخلیة او الخارجیة ویمكن الجمع بین لحام القوس 

 معدن) بوساطة اللیـزر والقوس –معا في منظومة واحدة یطلـق علیھا لحام (غاز ي ولحام اللیزرالكھربائ

 Beam Gas- Metal Arc (GMA) welding)    (Laser  إذ ان حزمـة اللیزر والقوس
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یبین منظومة اللحام التي تستعمل  )5-7(الكھربائـــــــــي ( التفریغ ) یتفاعالن مع صھر المعدن والشكل 

 القوس واللیزر معا .

 
 .: منظومة الِلحام التي تستعمل القوس واللیزر معا ً 5-7الشكل 

   Laser Printers and Optical Scanner الضوئيالطابعات اللیزریة والماسح  7-4
تعد الطابعة اللیزریة من افضل انواع الطابعات المرتبطة مع الحاسوب إذ تتمیز بقدرتھا على      

الطباعة بجودة عالیة وبشكل سریع معتمدة على المسح باستعمال المصدر اللیزري. وان اول طابعة 

ستار ، إذ قام احد الباحثین ویدعى جاري (Xerox)لیزریة تم نتاجھا من قبل شركة زیروكس 

اللیزر، وان  مستعمالً  1971االستنساخ في عام  آالتبتعدیل احدى  (Gary Stare Kweather)كویذر

. وان اول طابعة لیزریة لالستعمال الشخصي  1976عاماول تطبیق تجاري لطابعة اللیزركان في 

 .یبین انموذجا ً لطابعة اللیزریة  )6-7(والشكل  1981انتجت عام 

 
 .: طابعة لیزریة 6-7الشكل 

إذ یوفر الدقة   (Laser Printers)اشباه الموصالت االحمر في الطابعات اللیزریة  ویستعمل لیزر

ھي ایضا تعتمد على اللیزر في  (Compact Discs) (CD)والتركیز العالیین . وان االقراص المدمجة 

عملیة الكتابة والقراءة لھذه اشباه الموصالت االحمر في  او لیزر He-Neعملھا إذ یستعمل لیزر 

 االقراص .
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 الطابعة اللیزریة ؟كیف تعمل   7-4-1
  ؟ الورق على یكتب ان اللیزر لشعاع یمكن كیف البعض یتساءل قد

 على الحروف انشاء عملیة في اساسي دور لھ اللیزر الن االسم بھذا ُسمیت اللیزریة فالطابعة

 جرب فكلنا  . الساكنة الكھرباء وھو بسیط علمي  مبدأ على یعتمد اللیزریة الطابعة عمل فأساس . الورق

 على كھربائیة شحنة ذلك عن ینتج مثال البالستیك مع القطن مادة احتكاك عند انھ كیف ، العلوم مادة في

 الورق قصاصات جذب على البالستیك قطعة قدرة نرى عندما بوضوح یتجلى ذلك ودلیل ، منھما كل

 . رةالصغی

 في الطباعة عملیة في الساكنة الكھرباء استغالل تم كیف ھو: االذھان الى یتبادر قد الذي والسؤال

 اللیزریة؟ الطابعة

 شرح یأتي وفیما ، اللیزریة للطابعة المكونة االجزاء معرفة من لنا البد السؤال ھذا على ولإلجابة

 .الطباعة عملیة مراحل اثناء االجزاء ھذه من جزء كل لدور جدا مبسط

 من البیانات ایصال ھو مھمتھُ  الحالتین كال ففي USB  نوع من او متوازیا المنفذ نوع كان اذا -1

  .USB و المتوازي المنفذ نوعا یبین )7-7( والشكل . الطابعة في البیانات معالجة لوحة الى الحاسب

 
 .USB: منفذا المتوازي و  7-7الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://arabhardware.net/articles/hardware/monitors-and-peripherals/82-how-laser-printers-work.html
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 . الطباعة عملیة مراحل اثناء االجزاء یبین )8-7( والشكل

 
 .الطبع عملیة اثناء االجزاء : 8-7 الشكل

 االشارات ترجمة على القدرة لدیھا الكترونیة دائرة عن عبارة وھي -: البیانات معالجة لوحة -2

 .فھمھا یمكن ونصوص ورموز احرف الى الحاسب من القادمة الكھربائیة

 وبین بینھا تفاھم الیة وجود من البد وجھ اكمل على عملھا اتمام من اللوحة ھذه تتمكن وحتى

 المطلوب بالشكل تعمل ان یمكن ال فالطابعة ، الطابعة بتلك الخاصة لتعریفا ملفات دور فیكون الحاسب

 . الحاسب في التشغیل نظام على برنامجھا بتشغیل الخاصة الملفات من مجموعة تنصیب یتم ان دون

 سلك عــن عبارة وـــــــوھ التوھج سلك او Wire Corona  بالـ یسمى ما دور یبدأ المرحلة ھذه في -3

 الشدید الضوء اطــالق في تكمن االساسیة ومھمتھ للضوء الحساسة وانةــــاالسط بمحاذاة یتموضع رفیع

 الحساسة االسطوانة نحو الموجھ الشدید الضوء ھذا . الكھربائي) الضوء سلك مثل تماما توھجھ نتیجة (

 فان الحال وبطبیعة .ةساكن كھرباء ھي الشحنة وھذه القیمة، ثابتة سالبة بشحنة االسطوانة شحن عنھ ینتج

 للبیانات استالمھا بمجرد وذلك عمــــلھِ  ببدء الشاحن لھذا االیعاز تعطي التي ھي البیانات معالجة لوحة

 .الحاسب من

 على بناءً  اللیزر اطالق لعملیة اوامرھا اللیزر شعاع لمولد ترسل ، البیانات معالجة عملیة تتم ان بعد - 4

 . سالبة بشحنة بالفعل شحنھا تم قد االسطوانة ان ننسى ال ان ویجب .للبیانات ترجمتھا

  اللیزر؟ شعاع مولد سیضیفھ الذي الجدید ما ولكن

 اسالحسـ السطح فھذا ، للضوء الحساسة االسطوانة سطح حساسیة على تعتمد بسیط بشكل العملیة        

 االسطوانة دوران فأثناء علیھ ُسلط الذي الضوء نوعیة على سیكَونھا التي الشحنة نوع في یعتمد
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 )Wire) Coronaالتوھج سلك نـــــم السالبة بالشحنة شحنھا مـــت التي للمنطقة ووصولھا ةـالحساس

 تتالشى االسـطوانة طحــــس من یضربھا التي فالمنطقة ( المناطق بعض بضرب اللیزر اعـشع یبدأ

 للمادة رسما ذلك یشكل وبالتالي البیانات، ترجمة على بناءاً  معینة مناطق یضرب فاللیزر )، شحنتھا

 بساطة اكثر االمـــر یصبح حتــى البیانات عن نســــخة تمثل مشحونة غیر مناطق شكل على المطبوعة

  العملیة.  مخطط یبین )9-7( والشكل

 
 : مخطط لتشكیل حرف على سطح اسطوانة حساسة للضوء 9-7الشكل 

 الساكنة، الكھربائیة االلكترونیة الصورة ھذه الحاسب، من المرسلة المادة عن صورة تشكلت ان وبعد -5

 . ما بطریقة لحبر الصورة ھذه لتحویل الیة من البد

 عبارة النسخة ھذه ولكن ، الطباعة مادة عن نسخة سطحھا على تحمل اصبحت االسطوانة ان عرفنا -6

 ھي الورق على طباعتھا المراد سوداءال الخطوط عن ُتعبر التي فاألسطح ، كھربائیة شحنات عن

 شعاع یضربھا لم التي المناطق تلك اما ، شحنة ایة تحمل ال فأصبحت اللیزر شعاع َضربھا التي المناطق

 تذكرعزیزي ، الطباعة عملیة تمام بعد الورقة على البیضاء االسطح النھایة في ستمثل والتي اللیزر

   . لبةالسا الشحنات تحمل زالت ال انھا الطالب

 االسطوانة سطح على الشحنة المعدومة المناطق الى ینتقل ان البد الحبر ان ذلك من نستنتج

 الورقة. الى وبعدھا الحساسة

 االمر؟ ھذا یحدث فكیف

 ولكن ، یتنافران فأنھما مثال سالبین ، الشحنة في متشابھین جسمین اقتراب حال في انھ علمی كلنا

 الشحنة المتعادل فالجسم ؟ الشحنة متعادل االخر والجسم السالبة الشحنة یحمل الجسمین احد كان لو ماذا

 الموجبة الشحنات تنجذب بحیث شحناتھ ترتیب سیعید ) نفسھا بالقیمة والسالبة الموجبة الشحنات (یحمل

  . الجسمین تجاذب النھایـــة في عنھ ینتج الذي االمر ، ) السالبة (الشحنة االخر الجسم نحو فیھ
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 او صبغیة مادة من یتكون إذ عادیا حبرا لیس اللیزریة الطابعة في الحبر ان تعرف ان ویجب

 دقائق انجذاب سبب یوضح وھذا . موجبة بشحنة مشحونا ویكون البالستیك من بدقائق محاطة كربونیة

 .الحساسة االسطوانة سطح على شحنتھا فُقدت التي االماكن نحو الحبر

 باتجاه الحبر من المزید انتقال یمنع مما سالبة شحنة ذات المساحة ھذه جعلت تقلتان التي الحبر كمیة وان

 . الورقة الى االسطوانة من الحبر نقل ھو االن نحتاجھ ما وكل الحساسة. االسطوانة سطح

 بشحنھا یقوم الورقة بشحن الخاص فالشاحن ، الورقة الى االسطوانة من الحبر انتقال كیفیة نوضح -7

 زال ما الساكنة الكھرباء جذب بقوة باألسطوانة الملتصق الحبر الن بدیھي امر وھذا جبةمو بشحنة

 مخالفــــھ بشــحنة المشــــحونة الورقة نحــــو ینتقل یجعلھ الذي االمر ، لدیھ السالبة الشحنة ببقیة یحتفظ

 . للضوء الحساسة االسطوانة من اقترابھا بمجرد ) موجبة (

 إلتمام یكفي الحبر دقائق شحنة عن الورقة شحنة الختالف نتیجة الجذب بدافع الحبر انتقال ان ھل - 8

 الجذب عامل ھو الورقة سطح على الحبر جزیئات بقاء على یحافظ ما فان . ال بالطبع ؟ الطباعة عملیة

 .الحبر تثبیت فیجب بنجاح الطباعة عملیة وإلتمام ، الكھروستاتیكي

 مشحونا لكونھِ  فباإلضافة وخواصھ تركیبتھ في خاص نوع من ھو اللیزریة بالطابعة الخاص فالحبر - 9

 بسیطة تسخین عملیة فتتم . بالستیكیة مادة من بجزیئات محاطة الصبغیة المادة دقائق فان سالبة بشحنات

 یأتي وھنا .معھا لصبغیةا المادة تثبیت على یعمل مما بالورقة فتلتصق تنصھر البالستیك جزیئات تجعل

 تثبیت اجل من فقط لیس مھمة العملیة ھذه ، الطباعة عملیة في االخیرة المرحلة وھي الصھر وحدة دور

 فھذا ، الطابعات من النوع ھذا في الطباعة جودة في  ً ایضا تكمن اھمیتھا بل ، الورقة على الحبر

 شدید الورق عن الحبر ینساب ان یمكن الف الورق انواع كل على جودة ذات الطباعة یجعل االنصھار

 .الخشونة شدید الورق كون الطباعة جودة في یؤثر ولن ، الصقل

 نھایة بعد الورق یخرج  ًواخیرا ، الساكنة الكھرباء ھي الطباعة عملیة وجودة نجاح في السـبب ان -10

 . الطباعة عملیة

تم باالعتماد على احدى اللغات روني تان معالجة الصور في الطابعة اللیزریة او الماسح االلكت

 -الخاصة بتوصیف الصفات ومن اشھر ھذه اللغات ھي :

   ps  Adobe post Scriptادوبي )1

 PCL Command Language(HP)لغة الطابعة  )2

 ھل تعلم

ان الفرق بین الطابعة االعتیادیة واللیزریة ھو ان الطابعة االعتیادیة تحتاج وقتاً اطول على عكس ما 

 في الطابعة اللیزریة.یحصل 
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 ملخص عمـل الطابعــة اللیزریة  7-4-2

 -ھناك عدة خطوات تتبع في عمل الطابعة اللیزریة وھي كما یلي :

 شحن السطح الحساس للضوء على سطح االسـطوانة . -1

 المسح بشعاع اللیزر. -2

 عملیة نقل الصورة . -3

 عملیـــة التثبـیت. -4

واحدة فقط لألسطوانة ، وفي كل دورة تتكرر الخطوات ان جمیع ھذه الخطوات تتم خالل دورة 

 السابقة وحسب التسلسل .

 -والطابعات شائعة االستعمال تكون على نوعین :

1. (DPI)1200. 

2. (DPI) 2400. 

 بعض التطبیقات االخـرى  7-5
  Rotational velocity (Gyroscope) قیاس سرعة الدوران 7-5-1

ان المنظومات التي تتحرك بسرع عالیة وبالذات التي تتعرض الى الدوران كما في الطائرات 

والصواریخ فإنھا تحتاج الى بعض اجھزة السیطرة والتوازن ومن ھذه المسیطرات جھاز یطلق علیھ 

 -والجایروسكوب یكون على نوعیــــن :) (Gyroscopeالجایروسكوب 

 التوازن للمنظومات ســـریعة الحركة والمتغیرة االتجاه . المیكانیكي والذي یعمل على حفظ .1

البصري والذي یعتمد مباشرة على الحزمة اللیزریة في تحدید سرعة الدوران وإمكانیة السیطرة   .2

 على الحركة .

تتكون منظومة اللیزر لقیاس سرع  الدوران او السیطرة على التوازن من ثالث مرایا واثنین من 

بحیث تدور حزمة اللیزر بین  )10-7(وكما موضح في الشكل  (active medium)االوساط الفعالة 

 (frequency shift) ھذه المـــرایا الثالث وبالنتیجـــة نحصــل على لیـــــزر بفـــرق فــــي التــردد

(∆𝒑) . وھذا الفرق ھو دالة للسرعة والدوران واتجاھھا 
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 .: االوساط الفعالة وطریقة عملھا 10-7الشكل 

 -ومن فوائد ھذه الطریقة ھي :

 توجد اجزاء متحركة كما في الجایروسكوب المیكانیكي . .1

 الدقة العالیة في القیاس . .2

 امكانیة ربط الدوائر الكھربائیة للحصول على القرارات المطلوبة . .3

 ذات تكالیف رخیصة. .4

 Fluid Velocity measurementقیاس سرعة الموائع  7-5-2

لقد امكن استعمال اشعة اللیزر في قیاس سرعة الموائع المتحركة وذلك باالعتماد على الفرق في 

التردد بین الفوتونات المشتتة نتیجة لسقوط حزمة اللیزر على المائع المتحرك وفوتونات الحزمة االصلیة 

ا القیاس ھو االعتماد على ازاحھ دوبلر . وان المبدأ المتبع في ھذان سرعة المائع تكون دالة للتردد. اي 

Doppler shift  بین تردد الحزمة االصلیة وتردد الحزمة المشتتة الواصلة الى منظومة القیاس وان

 )11-7(مبدأ العمل موضح في الشكل 

 
 .: قیاس سرعة الموائع 11-7الشكل 
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 -ومن فوائد ھذه الطریقة ھــي :

عدم الحاجة الى ادخال اي مكون من مكونات منظومة القیاس داخل المائع واسقاط حزمة  -1

 اللیزرفقط فبالتالي ال یؤثر على دقة النتائج .

 الدقة العالیة في القیاس . -2

  Wire Diameters Measurementاالسالكقیاس اقطار  7-5-3

وان الحیود  Diffractionالحیود  یعتمد قیاس قطر سلك رفیع (كشعرة االنسان) باللیزر على مبدأ

ھو تشتت اشعة الضوء الساقطة على حافات دقیقة عن مسارھا لتشكل اھدابا بعد الحاجز یطلق علیھا 

وان المبدأ المعتمد في قیاس اقطار االسالك الدقیقة ھو مبدأ  .Diffraction Fringesاھداب الحیود 

الحیود نفسھ إذ تسقط اشعة اللیزر على السلك الذي یعد بمثابة الحاجز (الفتحة او الشق الضیق) فینشا عنھ 

او حیود حزمة اللیزر بعد السلك لتشكل اھدابا على شاشة معینة اعتمادا على مقدار الفتحة او انحراف 

ك . فعند تسلیط حزمة اللیزر ذات القطر الصغیر على سلك دقیق فان السلك یتصرف كأنھ قطر السل

حاجز یعمل على تشتیت الحزمة بعده وینشأ عنھا اھداب حیود على شكل نقاط ذات شدة عالیة في 

في المركز وبعدھا تتناقص الشدة لھذه النقاط باالبتعاد الى اعلى وأسفل والى الیمین والیسار وكما موضح 

 )12-7(الشكل 

 
 .مبدأ  قیاس اقطار االسالك : 12-7الشكل 
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ان قطر الفتحة او السلك الدقیق یكون دالة للمسافة بین االھداب الناتجة وُبعدھا عن الھدب 

الشاشة عن السلك ، إذ یتناسب تناسبا  المركزي ، وأیضا مع الطول الموجي لحزمة اللیزر المستخدم وُبعد 

 -طردیا مع الطول الموجي  وحسب العالقة اآلتیة :

𝐬𝐢𝐧𝜽𝒏 = 𝐧𝛌𝛌 / 𝑫… … … … … … (𝟏 − 𝟕) 

 -اذ ان :

: θn  زاویة الحیود للھدبn=1,2,3,….)( 

D  : قطر السلك 

λ  : الطول الموجي لحزمة اللیزر 

 )Y) بین الشاشة والسلك ، والمسافة (X( المسافة) اذا ُعلم مقدار  nθ( الزاویةویمكن تحدید قیمة 

 -) عن الھدب المركزي (الحزمة غیر المشتتة) وحسب العالقة اآلتیة :nالتي تمثل ُبعد الھدب (

𝐭𝐚𝐧𝛉𝛉𝒏 =  𝒀
𝐗
................................................................................(2-7) 

: 1مثـــال   

 لقیاس قطر سلك دقیق (632.8nm)طولھ الموجي )  He-Neنیون (  –استعمل لیزر ھیلیوم 

والذي یبعد  عن السلك بحیث اعتمد الھدب السادس (1.5m)وتَشكلت االھداب على شاشة تبعد مسافة 

ن أـا بـمـلـاس، عــقـمـك الـلـسـر الـطـاحسـب ق.   (20cm)دارھاـقـة مـافـزي مســــركـمـدب الـھـن الـع

) 0.132= (sin7.58o)،0.133=tan7.58o. ( 

 الحل :

λ = 632.8nm           

X= 1.5m                     

Y= 20cm   

n = 6 

-لدینا العالقة :  

𝐭𝐚𝐧𝛉𝛉𝐧 =  
𝐘
𝐗 

 -وبالتعویض نحصل على :

 

𝐭𝐚𝐧𝛉𝛉𝟔 =  𝒀
𝐗
 = 

𝟐𝟎𝒄𝒎
𝟏.𝟓𝒎

=  𝟐𝟎×𝟏𝟎−𝟐𝑚
1.5m
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 0.133         =10−2  tan θ6 = 13.33×∴ 

 ومن منطوق السؤال فان :

7.580=Ѳ6 

-كذلك لدینا العالقـة :  

sin𝜃n = nλ /𝐷 

∴D = nλ
sin θ𝑛

    ,    ∴D = 6λ
sin θ6

 

-وبالتعویض نحصل على :  

 D = 
6x632.8 x10−9 (m)

sin(7.58)
= 6×632.8

0.132
 X10−9  

∴D=28763.6x10-9 (m) 

∴D=29 (µm) وھو قطر السلك. 

   (Marketing Applications)التجاریة (التسویقیة)التطبیقات  7-5-4

والتعرف  المنتجاتیستعمل اللیزر في مجال التسویق من خالل استعمال اقالم لیزریة تقوم بمسح 

 )13-7(والشكل  ،على شفرة االنتاج المثبتة علیھا وھي تقنیة سریعة ودقیقة في عملیات العد والتصنیف

 باستعمال اللیزر . المنتجاتیبین مخطط لمسح 

 
 باستعمال اللیزر. المنتجات: مخططا لمسح  13-7لشكل ا
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 الترصیف البصري وكشف العیوب 7-5-5

یستعمل اللیزر في عملیات الترصیف البصري والتي تعني وضع مجموعة من االشیاء على 

عبارة عن  )14-7(استقامة واحدة كالجسور والطرق واألرصفة ونصب الماكینات والمصانع، والشكل 

 مخطط یبین الترصیف البصري .

 
 : مخطط یبین الترصیف البصري.14-7الشكل 

ف عن العیوب الموجودة داخل المادة من خالل تسلیط اللیزر ونقل وكذلك یستعمل اللیزر في الكش

-7(صورة عن التركیب الداخلي ومعرفة ما اذا كانت ھنالك عیوب في التركیب البلوري ام ال . والشكل 

 یبین مخطط استعمال اللیزر في كشف العیوب داخل المادة .  )15

 
 العیوب داخل المادة.: مخطط یبین استعمال اللیزر في كشف 15-7الشكل 
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   السابعأسئلة وتمارین الفصل  7-6
 : اختر العبارة الصحیحة لكل مما یاتي : 1س

باستعمال التقنیات الحدیثة مثل اللیدار یمكن الكشف عن نسب صغیرة جدا من الملوثات تصل الى  .1

 حد :

a( m3/µg. 

b( µg/cm3. 

c( m3/g. 

d( µg/m3. 

 والغاز ولمسافات بعیدة جدا تعتمد على عنصرین اساســــیین ھما:ان عملیة مد انابیب النفط  .2

a( .اجراء مسح الستوائیة المنطقة (وضع الخرائط المطلوبة) وعملیة لحام االنابیب موقعیا 

b( . الفعالیة والسرعة 

c( .الطول الموجي وطاقة النبضة 

d( .القــدرة والتـــردد 

 ھربائي تكون بشكل :لحام انابیب النفط والغاز باستعمال طریقة القوس الك .3

a( .دائــــري 

b( .اسطواني 

c( .مخروطي 

d( . خطـــــي 

 في الطابعات اللیزریة یستعمل لیزر: .4

a( .ثنائي اوكسید الكاربون 

b(  نیون . –ھیلیوم 

c( . النیتروجیـــــن 

d( .اشباه الموصالت االحمر 

 من اشھر اللغات المستعملة في توصیف الطابعات اللیزریة ھي : .5

a( .ادوبي 

b( . بیسك 

c( C++. 

d(  واحدة منھا.وال 
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 من محاسن طریقة اللیدار ھي ذات دقة  : .6

a( .ً عالیة في جمع البیانات التقریبیة عن التضاریس االرضیة ولمســافات قصیرة جدا 

b( .ً واطئة في جمع البیانات الدقیقة عن التضاریس االرضیة ولمسافات قصیرة جـــدا 

c(  .ً عالیة في جمع البیانات الدقیقة عن التضاریس االرضیة ولمســـافات بعیدة جــــدا 

d( .ً واطئة في جمع البیانات التقریبیة عن التضاریس االرضیة ولمسافات قصیرة جدا 

 ان حبر الطابعة اللیزریة یتكون من مادة صبغیة محاطة بجزیئات من مادة بالستیكیة  ویتم تثبیتھ .7

 ملیة :على الورقة بع

a( .لصق بمواد صمغیة 

b( .تسخین بسیطة تجعل جزیئات البالستك تنصھر فتلتصق بالورقة 

c( .تصلیـد 

d( .وال واحدة منھا 

 السیطرة على التوازن من : تتكون منظومة اللیزر لقیاس سرع الدوران او .8

a( .ثالثة اوساط فعالة ومرآتین 

b( .وســـــطین فعالین ومرآتین 

c(  .ثالث مرایا واثنین من االوساط الفعالة 

d( .ثالث مرایا وثالثة اوساط فعالة 

 قیاس سرعة الموائع المتحركة باستعمال اشعة اللیزر یعتمد على : .9

a( .ثابــــت بالنك 

b( .ازاحة دوبلـــر 

c( .قانون المبرت 

d( .وال واحدة منھا 

 یعتمد قیاس قطر سلك رفیع (كشعرة االنسان) باللیزر على :  .10

a(  دوبلر.ازاحـــة 

b( .قانون المبرت 

c( . مبدأ الحیـــــود 

d( . مبدأ التداخـــل 
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 من الغازات الخطرة التي تلوث الھواء ھو غاز :  .11

a( .االوكسجین 

b( .النیتروجین 

c( .اول اوكسید الكربون 

d( .وال واحدة منھا 

 تعتمد طریقة اللحام بالقوس الكھربائي على :  .12

a( .قانون ماكســـویل 

b( .قانون بالنك 

c(  الكھربائي.التفریغ 

d( .وال واحــــدة منھا 

 ان قطر السلك الدقیق المقاس باللیزر یتناسب تناسبا:  .13

a( .طردیا مع طول موجة اللیزر 

b( .عكسیا مع طول موجة اللیزر 

c( .طردیا مع مربع طول موجة اللیزر 

d( .عكسیا مع مربع طول موجة اللیزر 

 یستعمل اللیزر في الكشف عن العیوب الموجودة داخل المادة من خالل تسلیط اللیزر و:  .14

a( .نقل الصوت من داخل المادة 

b( . نقل صورة عن التركیب الداخلي 

c( .رفع جزء من المادة 

d( .وال واحدة منھا 

 : ماھي المتغیرات التي یعتمد علیھا تركیز الملوثات في موقع معین ؟ 2س

 یعتمد الكشف عن الملوثات باستعمال اللیزر ؟ وكیف ؟ : وفقا الي مبدأ  3س

 : اذكر التطبیقات المحددة للیدار . 4س

 : وضح مبدأ  قیاس التلوث الذي یعتمد على مبدأ  دوبلر. 5س

 : عدد بعض محاسن طریقة اللیدار . 6س

 : ما خطوات عمل الطابعة اللیزریة ؟ 7س

 : ما دور اللیزر في الطابعة اللیزریة ؟ 8س
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 : ما الجیروسكوب ؟ وما ھما نوعیھ ؟ 9س

 : بین كیف یمكن قیاس سرعة الموائع المتحركة باستعمال اللیزر اعتمادا على مبدأ ازاحة دوبلر. 10س

: عرف الحیود . ثم بین كیف یمكن االعتماد على مبدأ الحیود في قیاس اقطار االسالك الدقیقة  11س

 باستعمال اللیزر ؟

فتكونت اھداب  (nm 632.8)نیون ذا الطول الموجي  –: لقیاس قطر سلك، استعمل لیزر ھیلیوم  12س

د عن ـعـبـعن السلك ،وألجل القیاس اعتمد الھدب الرابع الذي ی (m 2)الحیود على شاشة تبعد مسافة 

لما بـــان ــالسلك؟ عا مقدار قطر ــــ. م (cm 10)ا ــــــدارھـقـة مـــــــافـدب المركزي مسـھـــال

(tan2.86 o=0.05)   ،(sin2.86 o=0.05) . 
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 الفصل الثامن

 اللیزر مع التعامل عند السالمة
SAFETY WHEN DEALING WITH LASER  

 أھداف الفصل الثامن
 بعد االنتھاء من دراسة الفصل یكون الطالب قادرا على أن:

 اللیزرات یصنف أنواع  •

 طرالمخا انواع یعدد •

 العامـــــــــة الســالمة وتوصیات متطلبات یشرح •

 والثاني االول للصنفین اضافیة مسیطرات یوضح •

 بعوالرا الثالث للصنفین ضافیةاال مسیطراتال یشرح •

 شرافواإل المسؤولیة یعرف •

 اللیز مشغلي مسؤولیة یحدد •

 المشغلین وتدریب تأھیل ضرورة یوضح •
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    تمھید 8-1
 التعرض او مباشرة بصورة الیھا التعرض تم اذا للعین االذى تسبب اللیزرات انواع اغلب ان     

ً  ضرراً  تسبب اذ العالیة الطاقة ذات وخصوصا  النعكاساتھا  اللیزر لحزمة بالنسبة وكذلك لھا. دائما

 . االنسان جلد حرق الى تؤدي ان یمكن العالیة الطاقة ذات

 المواد فعالیة زیادة وان المختبر داخل الموجودة لالشتعال القابلة المواد حرق الى اللیزر اشعة وتؤدي

 والخطر الكبیر التأثیر لھا مما خطرة وإشعاعات وغازات ابخرة انبعاث الى تؤدي السامة الكیماویة

 .  العاملیـــن حیاة على

 القدرة مجھزات وخصوصا اللیزر منظومات تشغیل عن الناتجة المخاطر من اخر نوع وھناك        

 ، الضوضاء ، العالي الضغط ، العالیة والفولطیة الطاقة ذات اللیزر منظومات لتشغیل تستعمل التي

 مع التعامل عند الناتجة المخاطر تجنب وألجل ، السامة والغازات الحرارة درجات ، االشعاع

 درجة تصنیف حیث من معینة وإجراءات علیماتوت ارشادات الى الرجوع یجب اللیزر منظومات

 على توضع التي التحذیریة واإلرشادات العالمات الى االنتباه وكذلك اللیزر. منظومات خطورة

 . عالمیة قیاسیة مواصفات وحسب المنظومات

     LASERS CLASSIFICATION   اللیزرات تصنیف  8-2 
 -: ھـــــــي رئیسة اصناف اربعة الى ومواصفاتھا خطورتھا درجة وحسب اللیزرات تصنف عادة

 )Class 1 ( االول الصنف

 اتـنظومـــــــالم ذهـھ ان ثــحی ، ةـئـــالواط درةــالق ذات یزراتــالل فـــالصن ھذا لــمـشــوی

 للتعرض ىـــلـــاالع وحـمـسـالم دـالح نـم رـبـاك ةـیـاعـعـاش اتــویـــتــــــسم ثــعــتب ان نــــالیمك

MAXIMUM PERMISSIBLE EXPOSURE (MPE)  ضررا یسبب ال اللیزرات من النوع ھذا ان 

 في مبین وكما اللیزر منظومات على الصنف ھذا تحدد ارشادیة عالمات وضع یتم حیث للعین كبیرا

  )1-8( الشكل

 

 
 ).1: العالمة االرشادیة (تحذیر) التي توضح الصنف االول ( 1-8الشكل 
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 )Class 2 ( الثاني الصنف

 عند االّ  للعین كبیراً  ضرراً  تسبب ال حیث ، المرئیة الواطئة القدرة ذات اللیزرات الصنف ھذا یشمل

 لھذا ارشادیة عالمات وضع ویتم . )S)1000 حوالي تتجاوز زمنیة ولفترة مباشر بشكل التعرض

 )2-8( الشكل في موضح وكما اللیزر منظومات على الصنف

 
 ).2: العالمة االرشادیة (تحذیر) التي توضح الصنف الثاني ( 2-8الشكل 

  )3LASSC( الثالث الصنف
 القـدرة لھا اللیزر منظومات من النوع ھذا ان حیث ، المتوسطة القدرة لیزرات الصنف ھذا یشمل 

 للتعرض (0.25S) حوالي من اقل قصیرة زمنیة تعرض ولفترة للعین الضرر إحداث على والقابلیة

 -: قسـمین الى الصنف ھذا وینقســم المنعكس او المباشر

a( صنــف )R3 3 اوA 3  اوa(  

 لإلشعاع نالعی تعرض عند االعتیادي بالتشغیل الكبیرة المخاطر یسبب ال عادة الصنف ھذا ان  

 المكونات استعمالب اللیـزر لحزمة النظر تم اذا المخاطر تزداد ولكن ،جدا قصیرة زمنیة لفترة

 لھذا االرشادیة العالمات یوضح )3-8( والشكل المرایا او كالعدسات لألشعة المركزة البصریة

 . اللیزر منظومات على توضع والتي الصنف

 
 3R، (3a: العالمات االرشادیة (تحذیر) التي توضح الصنف الثالث ( 3-8الشكل 
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b( صنـف ) 3Bاو b3( 

 للعین ومخاطراً  ضرراً  تسـبب التي المتوسطة والقدرة الطاقات ذات اللیزرات الصنف ھذا یشمل     

 االرشادیة العالمات یوضح )4-8( والشكل .النعكاساتھا حتى او مباشر بشكل ةالحزم الى النظر تم اذا

  اللیزر. منظومات على توضع والتي الصنف ھذا تحدد التي

 
) والتي توضع على B, 3b3االرشادیة (تحذیر) التي توضح الصنف  ( : العالمات 4-8الشكل 

 .منظومات اللیزر

 )Class 4( الصنف الرابع
ً  ضررا تسبب والتي العالیة والطاقات القدرات ذات اللیزرات الصنف ھذا یشمل    للعین دائما

 التعرض عند وكذلك ،)S 0.25( حوالي من اقل قصیرة زمنیة ولفترة لألشعة المباشر التعرض عند

 على لیس ضرره یكون اللیزرات من الصنف وھذا ،العاكسة السطوح عن المشتتة او سةالمنعك لألشعة

 على توضع والتي االرشادیة العالمات یوضح )5-8( والشكل الجلد حرق الى یؤدي بل فقط العین

 . )4( الرابع الصنف اللیزر منظومات

 
 ..(تحذیر) التي توضح الصنف الرابع: العالمات االرشادیة  5-8الشكل  
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 تحذر اللیزر منظومات على معین لصنف محددة غیر عامة تحذیریة عالمات وضع یتم عام وبشكل 

 یتم  التي او ، المصنعة الشركة قبل من توضع والتي وانعكاساتھا لألشعة مباشر بشكل النظر من

 العالمة. ھذه یوضح )6-8( والشكل المختبر. على المشرف قبل من وضعھا

 
 : عالمة ارشادیة (تحذیر) من اشعة اللیزر. 6-8الشكل 

 الالزمة االحتیاطات اخذ یجب لذلك لیزر جھاز فیھ المكان ان تعني اعاله في المبینة العالمة  

 . المكان ھذا في العمل عند واألمان السالمة لغرض
 

 

  Hazards types المخاطر انواع 8-3
  -: یأتي ما الى عامة بصورة اللیزر مختبرات في الخطر مصادر تقسم  

 )AZARDSHADIATION R( االشـعاع مخاطر -اوال:
 قد مما الشبكیة تلف او القرنیة تلف یسبب اللیزرات انواع جمیع في العین على االشعاع تأثیر .1

 . ضررا االكثر ھي االقصر الموجیة االطوال بان بالذكر الجدیر ومن .  دائمي عمى یحدث

 اللیزرات اما قویاً  یكون (KrF, ND:YAG, CO2) لیزرات وخاصةً  الجلد على االشعاع تأثیر .2

 اشباه ولیزر He-Ne لیـــــزر مثل قلیلة قدرتھا كانت اذا اقل عادة تأثیرھا فیكون (VISIBLE) المرئیة

 . التجــاري الموصالت

 )AZARDSHOWER PLECTRICAL E( الكھربائیة المخاطر -ثانیا:
 .(POWER SUPPLY) القدرة مجھز من العالیة الكھربائیة القدرة تأثیر .1

 . والقابلوات التوصیالت نقاط من الكھربائیة الصعقة .2

 عموما. الكھربائیة القدرة مجھزات في الكھربائیة المتسعات .3

 )AZARDSHXPLOSION E(مخاطراالنفجار -ثالثا:
 . الســــــــــائلة او الصلبة الحالة لیزرات في الومیضیة المصابیح انفجار .1

 . الكیماویة اللیزرات او السائلة الحالة لیزرات في الكیماویة المحالیل .2

 



 187 

 )AZARDSHOISONING P( التسـمم مخاطر -رابعا:
 ).RB ولیزر R6G (لیزر مثل السائلة الحالة لیزرات في المذیبة او المذابة المواد .1

 مثل المعدن بخار ولیزرات )DF ولیزر HF (لیزر مثل الكیماویة اللیزرات من الناتجة االبخرة .2

 السام. الكربون اوكسید اول غاز وخاصة ) الرصاص بخار ولیزر النحاس بخار (لیزر

 )AZARDSHIRE F(  الحریق مخاطر -خامسا:

 انواع لبعض فعال كوسط المستعملة الكیماویة المواد اشتعال عن تنتج ان یمكن المخاطر ھذه ان 

 بعض اشتعال عن الناتج الحریق وكذلك ،  EXCIMER LASER )االكسایمر (لیزر مثل اللیزرات

 منظومات تشغیل عند الحال ھو كما العالیة القدرة ذي اللیزر لحزمة تعرضھا عند المختبر موجودات

 تحت الموجیة االطوال مدى ضمنCW CO2 LASER) ( المستمر الكربون اوكسید ثنائي لیزر

 . )IR( الحمراء

  العامة السالمة وتوصیات متطلبات 8-4

General Safety Recommendations and Requirements 
 -: وھي اساسیة اجراءات ثالثة تتضمن العامة السالمة وتوصیات متطلبات ان

  protection Eyeحمایـة العیـن    -اوال:

 ھذه واھم المختبر، في واألمان السالمة توفیر اللیزر مختبر عن ولؤالمس الشخص واجبات من ان

 اللیزر منظومة اختالف حسب تختلف والتي ، الواقیة) (النظارات العین واقیات توفیر ھو المتطلبات

 وخارجــھ المختبر داخل دائمي بشكل النظارات ھذه تتوفر ان ویجب المختبر، داخل الموجودة

 دلیل توفیر مع ، للعاملین فقط ولیس اللیزر) منظومة تشغیل اثناء المختبر یدخلون للذین (بالنسبة

 اي حدوث عند المطلوبة االجراءات الدلیل یبین اذ ، اللیزر اشعة من العین وقایة كیفیة حول مطبوع

 الموجي الطول مع تتناسب والتي (النظارات) العین واقیات من عدة انواع وھناك ضار.  تعرض

  اللیزر. ضد العین واقیات من بعض یبین  )7-8( والشكل المنبعث

 
 الواقیة. العین نظارات : 7-8 الشكل
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 EVELLOWER P   القدرة مستوى -ثانیا:

 القدرة مستوى او المنبعثة اللیزر لطاقة مستوى ادنى توضیح او تحدید یجب الحالة ھذه في

 . المطلوب المعین للتطبیق یستعمل الذي المطلوب

 :.EAM CONTROLB    اللیزر حزمة على السیطرة -ثالثا:

 -ة:اآلتی االرشادات اتباع یجب المباشرة لألشعة العین تعرض تجنب او لتقلیل          

 اللیزر. لحزمة البراق االنعكاس او لألشعة المباشر التعرض .عدم1

 . التطبیق او التجربة اتمام بعد الموقع في اللیزر حزمة إلیقاف حاجز وضع .2

 . والجلوس الوقوف حالتي في النظر مستوى خارج موقع في اللیزر حزمة مسار تحدید .3

 مثال. المختبر باب باتجاه مساره یكون ال بحیث اللیزر منظومة موقع .تحدید4

 سوداء. ستائر باستعمال وذلك البراقة االنعكاسات تقلیل .5

 االتجاه ثابتة والحزمة تماما مستقرة تكون بحیث البصریة المنضدة على اللیزر منظومة وضع .6

 . والوضع

  البصریة. المنضدة مجال ضمن وانعكاساتھا الرئیسة الُحزم خطورة حصر .7

  . تقاطعات تحصل ال بحیث واضح بشكل االشعة مسارات تحدید .8

 وقوفا النظر مستوى خارج مسارھا یكون ان یجب وحجزھا اللیزر حزم قطع امكانیة عدم حالة في .9

 . اللیزر حزمة على السیطرة اجراءات یبین )8-8( والشكل جلوسا. او

 
 .ر:  اجراءات السیطرة على حزمة اللیز 8-8الشكل 
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   والثاني االول للصنفین اضافیة مسیطرات  8-5

 Warning Signsالعالمات تحذیریة      

 -: اآلتي مراعاة یجب الصدد ھذا في

 عن اللیزر منظومات ُمشــــغلي تنبھ واضحة عبارات شكل على تحذیریة عالمات وضع یجب .1

 احــدى یبین )9-8( والشكل واطئة قدرة ذات ھي المستعملة اللیزرات كانت وان حتى  الخطورة مدى

      . اللیزر اشعة من التحذیریة  العالمات

 
 اشعة اللیزر : احدى العالمات االرشادیة للتحذیر من 9-8الشكل 

 فیجب المصنعة الشركة قبل من المناسبة التحذیریة العبارة او بالعالمة المنظومة تجھیز یتم لم اذا .2

 المختبر. على المشرف قبل من توضع ان

 اللیزر.  منظومة مشغلي لتوجیھ ومبسط مطبوع دلیل وضع یجب .3

   والرابع الثالث للصنفین اضافیة مسیطرات  8-6
 زیادة بسبب اضافیة وإرشادات اجراءات اتباع یجب فانھ والرابع الثالث الصنفین مع التعامل عند      

 یراعى ان یجب وبذلك عالیة اضرار الى تؤدي قد والتي جدا عالیة طاقة مستویات الى والطاقة القدرة

 -: اآلتي

  SOPStandard Operating Procedures)(اجراءات تشغیل قیاسیة  -اوال : 

 على المشرف قبل من ومعروفة محددة تشغیل اجراءات توفیر یتطلبان والرابع الثالث الصنفین ان

 -: یأتي ما والمتطلبات االجراءات ھذه وتتضمن . المختبر داخل واضح وبشكل المختبر

 . العین واقیات استعمال )1

 كھربائیة. قواطع وضع مع والرابع الثالث الصنفین من اكثر او اثنین استعمال عند حواجز وضع )2

 قطع او تشغیل على السیطرة تتم بحیث المختبرات ابواب على خاصة مفاتیح وضع یجب )3

 اللیزر. لمنظومات القدرة مجھزات

 التحذیریة. العالمات وضع )4

 التصنیف. عالمات وضــع )5
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  Warning Devicesاجھزة تحذیر   -ثانیا :

 الدخول عند تضاء المختبر خارج تحذیریة مصابیح مثال تكون كان تحذیر اجھزة وضع یجب  

 الى الدخول عند تعمل متقطعة مضاءة تحذیریة عبارات او اللیزر، منظومات تشغیل وعند المختبر الى

 ءةاالضا تكون ما وغالبا االبواب على الموضوعة الخاصة المفاتیح الى اضافة االبواب وغلق المختبر

 . المستعملة االجھزة ھذه من  بعض یبین )10-8( والشكل ، احمر بلون التحذیریة

 
 : اجھـزة تحذیریة من اشعة اللیزر 10-8الشكل 

  Safety Interlocksمشابك االمان   -ثالثا :

 الستائر او االبواب حافات عند وتوضع والقطع الكھربائي التوصیل مفاتیح عمل تعمل مشابك وھي     

 وتتم ، القدرة مجھز مع المرتبطة الكھربائیة الدائرة توصیل على تعمل المختبر باب غلق فعند السوداء

 عمل ویتوقف ھربائیةالك الدائرة تقطع سوف فإنھا الباب فتح حالة وفي اللیزر منظومة تشغیل عملیة

 كافة التبریــد منظومات او القدرة مجھزات في المشابك ھذه مثل وضع یمكن وأیضا اللیزر.

 مجھز باب فتح فعند . العالي والضغط الفولطیة ذات المستمرة) العالیة القدرة لیزرات في (خصوصا

 اللیزر. عمل قفیتو وبالتالي القدرة مجھز عمل ویتوقف الكھربائیة الدائرة تفصل القدرة

 ؟ االمان مشابك تسـتعمل ان یمكن این ولكن

 -: عنـد االمان مشابك استعمال یمكن

 المختبر. ابواب )1

 العالیة). القدرة لیزرات (خصوصا القدرة مجھزات )2

 العالیة. القدرة بلیزرات الخاصة التبرید منظومات )3

 ). الِستارة فتح حالة في اللیزر عمل ویتوقف المشابك ھذه تفصل (حیث السوداء الستائر )4
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 یسجل وكذلك دوریا االمان مشابك اختبار ارشادات او عالمات وضع یجب انھ بالذكر الجدیر ومن

 اللیزر. مختبرات في المستعملة االمان مشابك بعض یبین  )11-8( والشكل . الفحص تاریخ

 
 االمان. مشابك : 11-8 الشكل

  Coded Locksاالقفال المشفرة    -رابعا :

 یمكن ال بحیث المختبر ابواب اقفال على السیطرة ھي االضافیة والسالمة االمان وسائل احدى  

 شفرات او خاصة شفرات ذات اقفال استعمال الوسائل ھذه ومن اللیزر منظومة تشغیل اثناء فتحھا

 االقفال شفرة ُتعریف یتم بحیث الحدیدیة الخزائن في توضع كالتي )DIGITAL CODED( رقمیة

ً  یبین )12-8( شكلوال  مشفر. لقفل انموذجا

 
 .مشــفر قفــل : 12-8 الشكل

   Alarms or voice warningاجھزة التحذیر الصوتیة-خامسـا:

 استعمال ویتم ، االمان في زیادة االخرى االجھزة الى تضاف وتنبیھ تحذیر اجھزة  وھي  

 حالة في اللیزر منظومة تكون طالما دوري بشكل یتكرر صوتي منبھ او المختبر خارج معینة سماعة

 دخول من یحذر معین وتنبیھ صفارة تطلق فسوف العمل عن االمان مشابك اخفاق فعند اشتغال،

 الوجھ. واقي او الواقیة النظارات لبس مثل واألمان السالمة تحوطات اخذ حالة في اال المختبر
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 Emergency  exits مخرج الطوارئ   -سادسا :

 وخصوصا وسھل انسیابي بشكل منھا والخروج بالدخول تسمح بحیث اللیزر مختبرات تصمم 

 تزویدھا مع ، الطارئة الحاالت في للخروج ومنافذ بأبواب تزود بحیث ، الطوارئ حاالت في

 والشكل الخاصة. وممراتھا المختبرات من الخروج مسارات لتحدید الضوئیة واإلرشادات بالعالمات

 . الطوارئ مخارج عالمات یبین )8-13(

 
 : عالمــة مخــرج الطـــوارئ. 13-8الشكل 

   Responsibility and Supervision    المسؤولیة واإلشراف 8-7

 -: یأتي ما خالل من التعلیمات اتباع یجب اللیزر اجھزة مع التعامل عند واألمان السالمة لتوفیر

 المختبر. داخل المباشر المشرف تواجد )1

 الســـــالمة. وتوصیات متطلبات توفیر )2

 الكفاءة. وأصحاب لمتدربینا من اللیزر منظومات مشغلي تعیین )3

 اللیزر. ألجھزة الضروریة العالمات ووضع تصنیف )4

 . العین واقیات صالحیة من التأكد )5

 واالمان. السالمة اجراءات على المختبر في العاملین االشخاص تدریب )6
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 Laser Operators Responsibility  مسؤولیة مشغلي اللیزر  8-7-1

 -: یلي بما تتلخص اللیزر منظومات مشغلي مسؤولیة ان 

      القیاسیة بالترصیف الخاصة واإلجراءات االرشادات وإتباع المختبر مشرف ارشادات اتباع .1

STANDARD ALIGNMENTS 

 التعرض. او االشعة سقوط مواقع تحدید ذلك في بما السالمة اجراءات اتباع .2

 والتأھیلیة. التدریبیة الدورات في المشاركة .3

 Operators Training and Qualificationالمشغلین وتدریب تاھیل  8-7-2

 التشـــــغیل .1

 اللیزر منظومة تشغیل في والمتدرب المؤھل للشخص فقط مسموحاً  التشغیل یكون ان یفترض      

 المطلوبة.

 التشغیل قبل ومتطلبات اجراءات .2

 -: ان یجب المشغل فان  )4( والرابع )3( الثالث للصنفین اللیزر منظومة بتشغیل البدء قبل      

a( السالمة. برنامج یراجع 

b( المختبر. مشرف من السالمة اجراءات یتسلم 

c( المعنیة. الجھة من والسالمة  التشغیل تعلیمات یراجع 
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   الثامن الفصل أسئلة 8-8
 : یأتي مما لكل الصحیحة العبارة اختر : 1س

 مباشر بشكل تعرض اذا اال للعین كبیرا ضررا یسبب ال اللیزرات من (CLASS 2) الثاني الصنف .1

 : زمنیة ولفترة

a( 1 من اقلS. 

b( 2S. 

c( 1000حوالي تتجاوز S  . 

d( 1.5S. 

 : القدرة ذات لیزرات یشمل اللیزرات من (CLASS 3) الثالث الصنف .2

a( الواطئــة . 

b( العالیــــة . 

c( .المتوسطة 

d( منھا. واحدة وال 

 : الى )  (CLASS 3الثالث الصنف لیزرات تقسم .3

a( 3 االصناف ، اقسام اربعةa، 3b، 3C،3d. 

b( 3 صنف ، قسمینa 3 وصنفb 

c( 3 ،االصناف اقسام ثالثةa , 3b , 3C. 

d( 3، واحد قسمa. 

 : القدرة ذات لیزرات یشمل اللیزرات من (CLASS 4) الرابع الصنف .4

a( .الواطئـــة 

b( .المتوسطة 

c( .العالیــــة 

d( منھا. واحدة وال 

 :اآلتیة االرشادات اتباع یجب المباشرة لألشعة العین تعرض تجنب او لتقلیل .5

a( اللیزر لحزمة البراق االنعكاس او لألشعة المباشر التعرض عدم . 

b( سوداء. ستائر باستعمال وذلك البراقة االنعكاسات تقلیل 

c( والجلوس. الوقوف حالتي في النظر مستوى خارج موقع في اللیزر حزمة مسار تحدید 

d( السابقة. االحتماالت كل 
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 : ھي اللیزر مختبرات في واألمان السالمة شروط اھم من ان .6

a( فقط. نھارا العمل 

b( (النظارات). العین واقیات 

c( فقط. لیال العمل 

d( منھا. واحدة وال 

 عددھا: رئیسة اصناف الى ومواصفاتھا خطورتھا درجة وحسب اللیزرات تصنف عادة .7

a( .سبعون 

b( .اربعة 

c( .ثمانون 

d( .ستون 

 : قدرة ذات لیزرات یشمل (CLASS 1) اللیزرات من االول الصنف .8

a( .متوسطة 

b( .عالیــــة 

c( .واطئـــة 

d( منھا. واحدة وال 

 ھي طویلة زمنیة لفترة اشعتھا الى مباشرة النظر عند للعین ضررٍ  اي تسبب ال التي اللیزرات ان .9

 : الصنف من

a( الرابع )4.( 

b( صنف الثالث (3a) . 

c( صنف الثالث (3b). 

d( منھا. واحدة وال 

 االعلى المسموح الحد من اكبر اشعاعیة مستویات تبعث ان یمكن ال التي اللیزر منظومات ان .10

 الصنف: من ھي للتعرض

a( .الرابع 

b( .الثالث 

c( .الثاني 

d( .االول 

e(  
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 مثل الكیماویة اللیزرات من الناتجة (االبخرة ھي اللیزر مختبرات يــــــف الخطر مصادر من .11

 مخاطر: ضمن یقع ھذا الخطر ومصدر ) HF لیزر

a( .االشـــعاع 

b( .الكھربائیة 

c( .االنفجـــار 

d( .التســـــمم 

 القدرة) مجھز من العالیة الكھربائیة القدرة (تأثیر ھي اللیزر مختبرات في الخطر مصادر من .12

 مخاطر: ضمن یقع ھذا الخطر ومصدر

a( .االشـــعاع 

b( .الكھربائیة 

c( .التســـــمم 

d( منھا. واحدة وال 

 ):a3( قسم (CLASS 3) الثالث الصنف لیزرات في .13

a( لألشعة المركزة البصریة المكونات باستعمال اللیزر لحزمة النظر تم اذا المخاطر تزداد 

 . المرایا او كالعدسات

b( كالعدسات لألشعة المركزة البصریة المكونات باستعمال اللیزر لحزمة النظر تم اذا المخاطر تقل 

 . المرایا او

c( المركزة البصریة المكونات باستعمال اللیزر لحزمة النظر تم اذا مخاطر اي ھناك یوجد ال 

 . المرایا او كالعدسات لألشعة

d( منھا واحدة وال . 

ً  اللیزر مختبر خارج تحذیریة مصابیح تكون كان تحذیر اجھزة وضع عند .14  االضاءة تكون ما ،غالبا

 : بلون التحذیریة

a( .اخضـر 

b( .ازرق 

c( .بنفسجي 

d( .احمــــر 
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 : بحیث اللیزر مختبرات تصمم .15

a( وسھل انسیابي بشكل منھا والخروج بالدخول تسمح ال . 

b( سھل. وغیر  انسیابي غیر بشكل منھا والخروج بالدخول تسمح 

c( وسھل انسیابي بشكل منھا والخروج بالدخول تسمح . 

d( منھا واحدة وال . 

 اللیزرات. اصناف من (CLASS 4) الرابع الصنف خطورة درجة ھي ما : 2س

 االرشادیة العالمات نوع وما ؟ االنسان عین على اللیزرات من االول الصنف تأثیر مدى ما : 3س

 ؟ الصنف ھذا منظومات على توضع التي

 ؟ اللیزر ألشعة المباشر العین تعرض تجنب او لتقلیل اتباعھا یجب التي االرشادات ھي ما : 4س

 ھذه ھي ما . اضافیة ارشادات اتباع یجب والرابع الثالث اللیزر صنفي مع التعامل عند : 5س

 االرشادات؟

 ؟ تستعمل وأین ؟ االمان مشابك تعرف بماذا : 6س

  ؟ اللیزر منظومات مشغلي مسؤولیة ھي ما : 7س
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