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 المقدمة 

 

قدرة المؤسسة دعم التطور العلمي لبلدنا في الصناعة و التكنلوجيا، يعتمد اساساً على مدى  ن  إ

 ن  أعداداً سليماً، وعلى تهيئة السبل و الوسائل التي من شأنها إالتعليمية في اعداد الكادر العلمي و الفني 

ومن هنا تبرز اهمية تزويد الطالب بالمعلومات االساسية  ؛تؤدي الى تفهم عميق و كامل للعلم بين طلبتها

فادة من التطبيقات التي الستخدام التقنيات المتطورة و اإلة التي تساعده على امتالك الخلفية العلمية الكافي

 .يعتمد عليها الليزر

ولتحقيق هذه الغاية بذلنا ما استطعنا من الجهد لتأليف كتاب العلوم الصناعية للصف الثالث مهني،  

الضخ االولى صيانة مذبذب و اجهزة التبريد و  ةفصول، تناولت الفصول الثالث ثمانيةالذي احتوى على 

صبغة و لمنظومات الليزر، و الفصول االربعة التالية صيانة منظومات ليزر الحالة الصلبة و الغازية و ال

 .صيانة المنظومات المحلقة بالليزر و مفاتيح الفولتية العالية تناول االخيرل اشباه الموصالت، أما الفص

لتقرب اليه بالسير في طريق العلم و وبدءاً الشكر هلل خالق الكون و مبدعه عز وجل، اذ ايدنا في ا

يم كتابنا يفي تقالخبراء العلميين واللغويين الذين لهم الدور الكبير المعرفة، واخيراً نتقدم بالشكر الى 

 .واغناءه بالمالحظات القيمة

 

 

 ومن هللا التوفيق                                            
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 المحتويات
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 المحتويات 3 
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 لفصل األول

 صيانة مذبذب الليزر
Laser Oscillator Maintenance 

 :االهداف

 :على التعرف على قادرا البالط يكون الفصل دراسة من االنتهاء بعد

 .عام بشكل الليزر لمذبذب التصميمية األسس .0

 .الصيانة ناحية من الليزرات ألنواع البصرية النوافذ و الليزر مرايا أنواع .4

  .الليزر في الفعال الوسط انواع صيانة .4

 .صيانتها و الليزر حاوية تصميم .2

 

 :الفصل محتويات

  .الليزر مرايا صيانة  1-1

   .البصرية النوافذ صيانة  1-2

 .الليزري الفعال الوسط صيانة  1-3

 .الليزر حاوية صيانة  1-4

  االول الفصل ومسائل أسئلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 صيانة مرايا الليزر  0-0

 Laser Mirror Maintenance  
 

دسات بشكل يعتمد اداء الليزر ذو القدرة العالية على اداء االجزاء البصرية، كالمرايا والنوافذ والع

كبير؛ إذ إّن الحرارة المفرطة التي تتولد نتيجة االمتصاص الكبير تؤدي الى حدوث تغيرات في الخواص 

الفيزياوية لالجزاء البصرية، وهذا ما يحدد ادائها، إّن تقنية المرايا و شكلها والمسافة بينهما فضالً عن الدقة 

ر على جوهر عملية التغذية االسترجاعية، أي توليد في ترصيفها عوامل يكون لجميعها تأثير كبير و مباش

 .الليزر و استمرار تشغيله

غالبا ما يستعمل الشكل )تكون المرايا في منظومة الليزر عادة مرآتان بشكل دائري أو مستطيل 

وابعادها تتراوح بين جزء من السنتمتر الى بضع سنتمترات وتوضعان بشكل متقابل وعلى مسافة ( الدائري

(L )ن بعضهما بعضاً بحيث يتطابق محورهما البصريم. 
 

 
 

ما بين سنتمترات عدة الى بضع عشرات من السنتمترات، لكل من المرآتين ( L)تتراوح هذه المسافة 

 .قدرة انعكاسية عالية، احداهما شفافة جزئيا لتشكل مسربا لنتاج الليزر

 .أو أن احداهما مستوية و االخرى مقعرةأَما عن تكور المرآتين فقد تكونان مستويتين او مقعرتين  
إّن الشكل الهندسي للمرايا المستخدمة يعتمد عليه في تصنيف حجرات الرنين كذلك قطر تكور المرايا يؤثر في 

 .خصائص حزمة الليزر من ناحية االنفراجية و القدرة الخارجة

 

 

 

 

 

 

نان تحتوي على المرآتين األمامية كما درست سابقا عزيزي الطالب فإن حاوية الليزر المكونة للمر

تثبت كل من المرآتين في حاوية الليزر، المرآة االمامية تكون مصنعة من مواد مختلفة مثل , والخلفية

مرسب على أحد وجهيها طالء مضاد لالنعكاس تثبت بحامل من مادة الزجاج البالستيكي ( Ge)الجرمانيوم 

. (O-ring)حفر اخدود دائري الشكل لتثبيت الحلقة المطاطية و( عدة سنتمترات)بقطر مناسب ( البيرسبكس)

ثم تثبت على غطاء الحاوية ثالثة لوالب محورية ولحصر المرآة يستعمل غطاء مثقوب من المركز بقطر 

مالئم للحزمة الخارجة وتتم السيطرة على حركة المرآة اثناء الترصيف باستعمال ثالثة لوالب مسننة دقيقة 

بغية الحصول على دقة اكبر في عملية الترصيف كما مبين في  (120O)ا زاوية مقدارها تشكل فيما بينه

  (:2-1)الشكل 

 

 

 عزيزي الطال 

 عليك  ذ ر ما علمت   ي المراحل  السابقة حول الفرق بين المرايا المستوية والمحدبة والمقعرة.

 ل تعلم؟؟ه
تكون  (Plane - Plane – (Parallel)) (المتوازية)مستوية  –إن منظومة مرايا الليزر نوع مستوية 

حساسة جداً لعملية الترصيف الضوئي بين المرآتين لجعلها في توازي على المحور البصري سيؤدي لحيود 
 .معظم االشعة وبالتالي فشل عملية توليد الليزر
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 اشكال لحامل المرايا(: 4-0)شكل 

أّما المرآة الخلفية فيفضل استعمال المرايا المعدنية فيها بسبب االنعكاسية العالية للمعادن لالطوال 

كالبراص ذو معامل تمدد   (Metallic)صنعة من أحد المعادن البراقة، وتكون م(IR)الموجية تحت الحمراء 

تطلى بمعدن الذهب النعكاسيته ( W/m.K 393)وتوصيلية حرارية بحدود ( 1.7X10-5)طولــــي بحدود 

من الطيف،  تصمم هذه المرايا بانصاف اقطار تكور بامتار عدة االشعة تحت الحمراء  العالية خصوصا عند 

تثبت على حامل مصنوع من مادة االلمنيوم أو مادة اخرى يتم تثبيته في (. %99)تصل الى وانعكاسيتها 

 .يبين حامل وغطاء المرآة الخلفية( 3-1)الجهة الخلفية لحاوية الليزر؛ و الشكل 

 
 

 حامل وغطاء المرآة الخلفية:  4-0شكل 

 

 يتركز على مفهومين هما:   ان المقصود بقطر تكور المرايا

*  مركز التكور: هو مركز الكرة التي تكون المرآة جزءاً منها ويكون أمام المرآة المقعرة وخلف المرآة المحدبة. 

 .*  نصف قطر التكور: هو نصف قطر الكرة التي أخذت منها المرآة
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ن  االسفل لتقليل تأثير االهتزازات الخارجية و تسهيل كال المرآتين يتم تثبيتها على مساند مطاطية نصف كروية م

عملية الترصيف الضوئي، إّن عدد األنماط الطولية و المستعرضة يتحدد بقدرة الضخ المجهزة للمنظومة وطبيعة المنظومة 

بها عند تصميم البصرية داخل المرنان، اذ يزداد عدد االنماط بزيادة قدرة الضخ، إّن من االمور المهمة التي يجب االخذ 

 .منظومات الليزر هي استقرارية المرنان البصري المستعمل

والمرنان الضوئي هو مجموعة من المرايا المرصوصة داخل الوسط الليزري لتزويد الليزر تغذية ضوئية خلفية، تقوم 

بين المرآة الخلفية التي تكون عاكسة المرايا بعكس الفوتونات المتولدة في الوسط لتنعكس ماليين المرات في الثانية ذهابا وإيابا 

حركة الفوتونات داخل المرنان تعمل على %(. 1-%5)نفاذيتها بين والمرآة األمامية تتراوح% 111للضوء بنسبة تقارب 

 .تداخلها وتوحيد طورها الموجي فتتضاعف

دي يتفاوت في التردد نمط االنعكاس العمو. المرنان الشعاع الليزري على نمطين اثنين، نمط عمودي ونمط عرضي

والقدرة ( T)مع كل من نفاذية المرآة (   )وتتناسب القدرة الخارجة , بينما يتفاوت النمط العرضي في التردد والشدة الليزرية

 :ووفق العالقة االتية(   )الكلية للفوتونات الناتجة 

 

Po = T x Pt  …………………………………….(1-1) 

  .مع نفاذية المرآة األمامية، إذ كلما زادت النفاذية زاد الخرج الليزريتتناسب قدرة الخرج الليزري 

 :يمكن تطبيق قانون حفظ الطاقة على حزمة الضوء المنتشرة في االوساط وكما يأتي
A + R + T = 1 

 

 :إذ إنّ 

A .تمثل االمتصاصية:   

R .تمثل االنعكاسية:   

T :تمثل النفاذية. 

 

 (1-1)مثال 

ما %. 111المرآة الخلفية ذات انعكاسية تقارب , ري مكون من مرآتينوضع تصميم لمرنان ليز

اذا كانت قدرة الفوتونات المتولدة  (w 10)مقدار نفاذية المرآة االمامية للحصول على قدرة خارجة مقدارها 

 ؟(W 1000)داخل المرنان هي 

 الجواب 

Pt = 1000 W 

Po = 10 W 

T=? 

 :لدينا العالقة االتية

Po = T x Pt 

 عزيزي الطالب

ة  تبعد المرآة مرآة الخلفية هي المتحركة نسبة الى المرآة االمامية وفي الليزرات الغازيتكون ال

.عن منطقة التفريغ الكهربائيعدة سنتمترات  الخلفية مسافة  
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 عوض في العالقة السابقة ن

(10 W) = T x (1000 W) 

T = 10 (W) / 1000 (W) 

T = 0.01  

 T = 1% 

 وهو مقدار نفاذية المرآة االمامية المطلوب

 

 صيانة النوافذ البصرية    0-4

 Optical Windows Maintenance  

     

لليزرية جزء يتكون من مادة زجاجية ذات نفاذية من المكونات البصرية المهمة في بناء المنظومات ا

، تعمل النافذة البصرية التي تكون ضمن النظام البصري لجهاز الليزر عالية جدا للطول الموجي المتولد

يبين بعضا من هذه المكونات ( 4-1)والشكل . كعملها في المباني إذ تفصل بين مراحل المنظومة الليزرية

 .البصرية

 

 
 ذ بصريةنواف 2-0شكل 

 :قد يتبادر الى الذهن السؤال االتي

 ما فائدة وجود النافذة البصرية  بزاوية بروستر في منظومات الليزر؟ 

 .توضع النوافذ البصرية بزاوية بروستر في المنظومات الليزرية لغرض استقطاب الضوء الناتج: الجواب هو

هي زاوية بروستر، إذ يستقطب الضوء خطيا بأتجاه إذ يمر انبوب ليزر الغاز يكون مغلق بنافذة محمولة بزاوية معينة 

 (:5-1)كما في الشكل   من دون أي خسائر في االنعكاس عند السطح

 
  تريبين نافذتا بروس 1-0شكل
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 : وفق العالقة االتية(  θB) وتعرف زاوية بروستر 

                        ……………………(2-1)          
  

  
  tan θB =  

 .معامل انكسار النافذة  n1إذ إنّ 

       n0 معامل انكسار الوسط الذي يمر به الشعاع. 
 (4-0)مثال 

بأي زاوية يجب وضع هذه النافذة لكي (. 1.85)في منظومة ليزر غازي استعملت نافذة بصرية من زجاج معامل انكساره 

 (.1.2)الخارج اذا علمت أّن معامل انكسار الغاز هو  يحصل استقطاب لضوء الليزر

 

 :الجواب 

 :باستعمال العالقة االتية

 

       
  

  
 

 :إذ إنّ 

n0 = 1.2                                                        نعوض في العالقة السابقة   

      
    

   
 = 1.542 

ӨB ≈ 57O 

 وهو مقدار الزاوية المطلوبة

 (4-0)مثال 

كم يجب ان يكون مقدار معامل االنكسار لمادة تستعمل كنافذة بصرية في منظومة ليزر معامل انكسار وسطها الفعال هو 

 ؟57oاذا وضعت هذه النافذة بزاوية مقدارها ( 1.3)

                                                                                                                 :الجواب 

no = 1.3    

ӨB = 57O   

  =?                                                                                                                

        

  
  

n1 = no * tanӨB  

n1 = 1.3 x tan57o 

 = n1فأن                                                   tan57o = 1.54 إذ إّن                          

1.3 x 1.54 = 2.002                                                                                            

n1 ≈ 2 

 وهو مقدار معامل انكسار مادة النافذة البصرية المستعملة

 

من الناحية العلمية زيادة نفاذية المرآة االمامية يؤدي إلى نقصان قدرة الخرج الليزري المحفزة وتقليل القدرة 

المرنان، وهذا يؤدي إلى نقصان قدرة الخرج الليزري ومنه يجب اختيار نفاذية المرآة األمامية الكلية داخل 

 .وفق نوعية الوسط الفعال
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 صيانة الوسط الفعال الليزري   0-4

 Laser Active Medium Maintenance  

 :سنتعرف عزيزي الطالب على انواع االوساط الفعالة المطلوبة لتوليد الليزر وفق نوع منظومة الليزر وهي

 .ليزرات الحالة الصلبة  •

  .ت الحالة الغازيةليزرا •

 .ليزرات الحالة السائلة •

ليزرات الحالة الغازية تختلف عن ليزرات الحالة الصلبة من حيث التصميم إذ إنها اكبر نسبياً وإّن الوسط الفعال يكون غاز 

يد الكاربون كما في ليزر ثنائي اوكس)أو مجموعة من الغازات ( Ar+او ايون االركون  N2كما في ليزر النيتروجين )منفرد 

CO2.) 

إّن تصميم الوسط الفعال لليزرات الغازية يكون مرتبط ارتباطاً مباشراً بتصميم الحاوية والتي سيرد شرحها في الفقرة الالحقة 

 :ويعتمد التصميم على الية عمل منظومة الليزر اعتمادا على جريان الغاز واتجاه التفريغ الكهربائي إذ تقسم على

بين قطبي التفريغ بالقرب من نهايتي )في هذا النوع من الليزرات يكون التفريغ الكهربائي طوليا : يةالمنظومات الطول •

 (.+Ar)وليزرات ايون االركون ( He-Ne)نيون  -وكذلك جريان الغاز كما في ليزرات هيليوم ( انبوبة الليزر

( على طول اقطاب التفريغ)بائي مستعرضا في هذا النوع من الليزرات يكون التفريغ الكهر: المنظومات المستعرضة •

 .أما باتجاه التفريغ الكهربائي أو بشكل متعامد عليه: وكذلك جريان الغاز يكون بنوعين

منظومات الليزر الغازية إما أْن تكون محكمة الغلق إذ يضخ الغاز لمرة واحدة فقط ثم تغلق نهايتي االنبوبة او أن  ان

 .غاز بشكل مستمرتكون ذات منافذ لدخول وخروج ال

 

 

لذا فان الوسط , اما في ليزرات الحالة السائلة فان الوسط الفعال هو سوائل معينة او صبغات مذابة في مذيبات معينة

الفعال لهذا النوع من الليزرات يحتاج الى تصميم حاويات او خاليا يوضع فيها السائل واعتمادا على الية الضخ وغالبا يكون 

 . ال مصابيح وميضية او ليزرات اخرىضخا بصريا باستعم

 :كما في ليزرات الحالة الغازية فان ليزرات الحالة السائلة تكون على نوعين

 . ذات الجريان المستمر •

 .محكمة الغلق •

 

 صيانة حاوية الليزر   0-2

 Laser Cavity Maintenance  

 

تلف تشكيل حاويات الليزر تبعا لنوع الليزر سواء اكان حاوية الليزر تعد من االجزاء الميكانيكية لمنظومة الليزر، يخ

ففي منظومات ليزر الغاز تصمم حاوية الليزر على شكل اسطوانة مفتوحة النهايتين للحصول على . صلباً ام سائالً , غازيا

 التفريغ الكهربائي؟ بأنبوبةما المقصود 
المستعملة في منظومات الليزر الغازية هي عبارة عن ( الضخ الكهربائي)انبوبة التفريغ الكهربائي 

 .وتصمم على اشكال عدة وفق آلية التفريغ الكهربائي وضخ الغاز( الغاز)ال حاوية للوسط الفع
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ها عزل تمتاز مادة البيرسبكس انها ال تتكسر بسهولة ول( Perspex)توزيع منتظم للضغط الجوي من مادة البيرسبكس 

 .كهربائي جيد وقابلة للتشغيل الميكانيكي وذات شفافية تساعد على مشاهدة التفريغ الكهربائي

 

 مجموعة من انابيب البيرسبكس باقطار مختلفة: 6-1شكل 

يتجاوز طول الحاوية االسطوانية متراً وقطرها الداخلي اقل من نصف متر وبسمك اكبر من نصف سنتمتر وهذه 

ما كبيرا نسبيا وهذا الحجم يكون مفيدا في طرد أكبر كمية من الحرارة المتولدة في منطقة التفريغ الكهربائي و االبعاد توفر حج

 (5-1) راجع الشكل يوضع على نهايتي االسطوانة نافذتي بروستر، . يساعد على تعويض منطقة التفريغ الكهربائي بغاز جديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

.مع الغطاء الخارجي وبدونهمقطع لمنظومة ليزر (: 7-1)شكل   

 

يتم ادخال انبوبين مسننين لكل طرف من طرفي الحاوية يوصل بواسطتهما الفولطية العالية و األرضي المشترك بقطعتي 

التغذية، ومن المهم أْن يحكم الغلق لهما باستخدام حلقات مطاطية مالئمة؛ يرتبط الطرف الداخلي لكل انبوب مسنن بسلك مرن 

 (.8-1)تفريغ كما موضح في الشكل مع اقطاب ال

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .CO2اقطاب التفريغ الكهربائية لمنظومة ليزر (: 8-1)شكل 
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بضغط معين، ويوجد على طرفي االنبوب قطبين ( منفرد او خليط)داخل الحاوية انبوب زجاجي يحتوي داخله الغاز 

د كهربائي لحدوث عملية التفريغ الكهربائي للغاز تستعمل لتسليط فرق جه( السالب)و الكاثود ( الموجب)موصلين االنود 

الموجود داخل االنبوب فيسري تيار كهربائي وألجل ابقائه في حدود جيدة تربط مقاومة على التوالي مع انبوب التفريغ تسمى 

 .مقاومة الموازنة

البنفسجي داخل منظومة  يوجد للتفريغ الكهربائي نوعان رئيسيان هما التفريغ الكهربائي التوهجي ويمتاز باللون 

 .الليزر و التفريغ الكهربائي القوسي يكون بلون ابيض مائل الى االصفرار، فضالً عن بعض االنواع االخرى

 :سوف تتولد حرارة داخل الحاوية بسبب التفريغ الكهربائي لذلك فأنه من الضروري التخلص منها ويتم ذلك بطريقتين

ق امرار سائل تبريد مثل الماء أو زيت أو اي سائل تبريد في تبريد جدران انبوب التفريغ عن طري  -1

انبوب زجاجي يحيط باالنبوب الداخلي فيالمس السائل السطح الخارجي النبوب التفريغ فتنتقل 

الحرارة بطريقة االنتشار من داخل منطقة التفريغ الكهربائي الى الخارج إذ يحتوي غطاء التبريد 

يوضح مخطط النبوب التفريغ ذي الغطاء ( 9-1)التبريد والشكل  على فتحتين لدخول و خروج ماء

 .الزجاجي، يتم استعمال هذه الطريقة في المنظومات المحكمة الغلق

 
 مخطط لتوضيح منظومة التبريد باستخدام الماء(: 9-1)شكل 

التبريد عن طريق الحمل الحراري وذلك بجعل الخليط الغازي يجري بسرعة عالية داخل منطقة   -2

التفريغ، وتستعمل هذه الطريقة في منظومات القدرة العالية و الجريان السريع ويكون جريان الغاز 

نسبة الى المحور ( Longitudinal)أو طولياً ( Transverse)على نوعين إّما مستعرضاً 

 .البصري للمنظومة

هربائي إذ إّن اعظم قدرة لزيادة القدرة الخارجة من منظومة الليزر يتم بزيادة طول انبوب التفريغ الك

في ( W/m 100)في منظومات محكمة الغلق و ( W/m 70)مستحصلة لوحدة الطول ال تزيد على 

 .منظومات الجريان البطيء
 (2-0)مثال 

ايهما تعطي , (m 0.5)واخرى ذات جريان بطيء طولها  (m 2)منظومة محكمة الغلق طولها 

 .قدرة اكبر

 :الجواب

 فان  m )2 (طولهاللمنظومة محكمة الغلق 
P = 70 W/m 

P = 70 W/m x 2 m = 140 W 

 فانm  )0.5  ( وللمنظومة ذات الجريان البطيء طولها

P = 100 W/m 
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P = 100 W/m x 0.5 = 50 W  

  اذن المنظومة محكمة الغلق تعطي قدرة اكبر

يوجددددددد علددددددى طددددددول داخددددددل الحاويددددددة سددددددكة منزلقددددددة مكونددددددة مددددددن قطعتددددددين متمدددددداثلتين مددددددن   

كس، يددددددتم اسددددددناد مروحددددددة دفددددددع الغدددددداز و حامددددددل اقطدددددداب التفريددددددغ علددددددى هددددددذه السددددددكة البيرسددددددب

وذلدددددك لتحريدددددك اقطددددداب التفريدددددغ بسدددددهولة عدددددن طريدددددق تغييدددددر موقدددددع التفريدددددغ الكهربدددددائي نسدددددبة 

 .الى المسافة الفاصلة بين المرآتين

مر انبوب الغطاء الخلفي للحاوية يكون مغلق ويوجد فيه اكثر من فتحة دائرية، احداها تستعمل لكي ي

الغاز الى الداخل؛ ويوجد هناك فتحتان تستعمالن كطرفي توصيل كهربائي لتشغيل مراوح دفع الغاز، 

 .وتكون جميع الفتحات محكمة الغلق

 

 

 

 اسئلة ومسائل  
 

 :اختر االجابة الصحيحة لكل مما يأتي: 0س

 :ان مركز التكور هو .0

a) مركز الدائرة التي تكون المرآة جزءا منها. 

b) ربع المكون للمرآةمركز الم. 

c) مركز الكرة التي تكون المرآة جزءا منها. 

d) مركز المثلث المكون للمرآة. 

 :تصنع المرآة االمامية لبعض منظومات الليزر من .4

a) الحديد. 

b) الكاربون. 

c) البالستك. 

d) الجرمانيوم. 

 :تصنع المرآة الخلفية لبعض منظومات الليزر من .4

a) أحد المعادن البراقة. 

b) الكوبلت. 

c) الخارصين. 

d) قصديرال. 

 :احد الشروط الواجب توافرها عند تصميم منظومة الليزر هي .2

a) استقرارية المرسل البصري. 

b) استقرارية المرنان البصري. 

c) استقرارية الكاشف البصري. 

d)  المرايااستقرارية. 

 :مع كل من (po)تتناسب القدرة الخارجة  .1

a)  نفاذية المرآة(T)  والقدرة الكلية للفوتونات المتولدة(Pt). 

b) سية المرآة انعكا(R)  والقدرة الكلية للفوتونات المتولدة(Pt). 

c)  نفاذية المرآة(T)  وامتصاصية الفوتونات(A). 
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d)  انعكاسية المراة(R)  وامتصاصية الفوتونات(A). 

 :توضع النوافذ البصرية في منظومات الليزر لغرض .6

a) انكسار الضوء الناتج. 

b) استقطاب الضوء الناتج. 

c) انعكاس الضوء الناتج. 

d) اص الضوء الناتجامتص. 

 :يستقطب ضوء الليزر الخارج خطيا بوضع النوافذ بزاوية .7

a) سنيل. 

b) 10o. 

c) بروستر. 

d) 140o. 

 :في منظومات الليزر المستعرضة يكون التفريغ الكهربائي .8

a) طوليا. 

b) قطريا. 

c) مستعرضا. 

d) دائريا. 

 : الغرض من استعمال قطبين معدنيين في انبوبة الليزر الغازي هو .9

a) تفريغ الهواء. 

b)  ضغط الغاززيادة. 

c) التفريغ الكهربائي. 

d) تبريد المنظومة. 

 :لزيادة القدرة الخارجة من منظومة الليزر نلجأ الى .01

a) زيادة سمك جدار انبوبة التفريغ الكهربائي. 

b) تقليل سمك جدار انبوبة التفريغ الكهربائي. 

c) تقليل قطر انبوبة التفريغ الكهربائي. 

d) زيادة طول انبوبة التفريغ الكهربائي. 

 

 :الفراغات االتية ألأم: 4س

 .محورهما البصري............بحيث..........توضع مرآتي الليزر بشكل  .0

 .التي اقتطعت منها المرآة........ان نصف قطر التكور يمثل نصف قطر .4

 .لالنعكاس.............مرسب على أحد وجهيها طالء ..............تصنع المرآة االمامية عادة من  .4

 ........  تصنيع المرآة الخلفية لكونه أحد المعادن يستعمل البراص في  .2

 .................  يزداد عدد االنماط الطولية والمستعرضة المتولدة بزيادة  .1

 

ـــة ـــلـــــــديــــــك مــرآة عاكــــــــســــــة كـــــــليــــــــاً ومــجــــمــــوعــــــــة مــرايــــا ذوات انــعكــاســـــي: 4س

 300)وطلب منك وضع تصميم لمرنان ليزر ذو قدرة خارجة مقدارها  (%90 ,%80 ,%70 ,%60)جــزئــيــــــة 

W)  إذا علمت أّن الوسط الفعال يولد فوتونات بقدرة كلية(1500 W)  وإّن مقدار االمتصاصية للمرآة االمامية يساوي

 ار للتصميم؟أي من المرايا ذوات االنعكاسية الجزئية سوف تخت. صفر

ما  011%والمرآة الخلفية تقارب  91%مرنان  ليزري مكون من مرآتين، المرآة االمامية ذات انعكاسية تقارب :  2س

 ؟(W0011 )مقدار القدرة الخارجة عندما تكون القدرة المتولدة داخـل المــرنـــان 

، ما مقدار معامل انكسار ضوء الليزر 58oية بزاو 0.6وضعت نافذة بصرية في منظومة ليزر غازي معامل انكسارها : 1س

 المستقطب النافذ؟
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 ؟(W411 )و منظومة جريان بطيء قدرتها ( W401 )ما طول كل من منظومة ليزر محكمة الغلق قدرتها : 6س

 وضح أوجه االختالف بين  تصميم المرأة األمامية والمرأة الخلفية لمنظومات الليزر: 7س

 لحرارة المتولدة داخل حاوية الليزر؟ماهي طرق التخلص من ا: 8س 

- :علل كل مما يأتي : 9س

 يتم تثبيت المرأتين األمامية والخلفية على مساند مطاطية نصف كروية من األسفل ؟ -0

 توضع النوافذ البصرية بزاوية بروستر في منظومات الليزر الغازي ؟ -4

 ؟(كس سبالبير)تصنع حاوية الليزر من مادة  -4

 الي مع أنبوب التفريغ الكهربائي ؟تربط مقاومة على التو -2

 يتم زيادة طول أنبوب التفريغ الكهربائي في منظومة الليزر الغازي ؟ -1

 

 

 ثانيالفصل ال            

 صيانة منظومات الضخ
Pumping Systems Maintenance 

 :االهداف

 :على التعرف على قادرا الطالب يكون الفصل دراسة من االنتهاء بعد

 .الليزر النواع الضخ منظومات صيانة  .0

 .الوميضية المصابيح صيانة  .4

 .القدرة مجهزات صيانة  .4
 

 :الفصل محتويات

 .مقدمة  4-0

 .صيانة منظومات الضخ البصري  4-4

 .صيانة المصابيح الوميضية  4-4

 .صيانة منظومات الضخ الكهربائي  4-2

 .صيانة منظومات الضخ الكيمياوي  4-1

 .صيانة مجهزات القدرة  4-6

 .صيانة الوسط الفعال  4-7

 الفصل الثاني    اسئلة       
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 مــقدمــة 0- 4

 

اي منظومة تعطي ناتجا معينا تحتاج الى طاقة ابتدائية لتشغيلها كالمحركات والمولدات والمراجل وغيرها، 

اءة تحويلها للطاقة وهذه الطاقة تعطى للمنظومة باشكال متعددة وفق آلية عملها وناتج المنظومة يعتمد على كف

من شكل الى شكل آخر وكذلك الحال بالنسبة لمنظومات الليزر فان تزويدها بالطاقة االبتدائية يطلق عليه 

هنالك طرائق واشكال عديدة لعملية الضخ فإما أْن تكون بصرية أو كهربائية أو . (Pumping)عملية الضخ 

في هذا الفصل سنتطرق اليها . ل المستعمل في المنظومةكيميائية أو غير ذلك اعتمادا على نوع الوسط الفعا

 .  وبشكل مبسط للتعرف على كيفية اختيار ووضع التصاميم لطرائق الضخ المناسبة

 

 صيانة منظومات الضخ البصري  4- 4

 Optical Pumping System Maintenance  
 

لهذا الغرض مصدر ضوء ذو   كما تعرفت سابقا عزيزي الطالب على طرائق الضخ البصري فإنه يستعمل

قدرة عالية لتحفيز الوسط الفعال الذي تقوم ذراته أو ايوناته أو جزيئاته بامتصاص هذه الطاقة فتساعدها على 

في ( كليزر الياقوت و النديميوم)هذه الطريقة معتمدة في ليزر الحالة الصلبة . االنتقال الى مستوى طاقة اعلى

وايضاً، يستعمل لغرض الضخ بهذه الطريقة مصابيح خاصة يطلق عليها ( لصبغةكليزر ا)ليزر الحالة السائلة 

  .يوضح طريقة ربط المصباح الوميضي في المنظومة الليزرية( 1-2)المصابيح الوميضية والشكل 

 

 

 

 

 في منظومة الليزر ألوميضيربط المصباح  0-4شكل  
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 صيانة المصابيح الوميضية   3- 4

 Flash Lamps Maintenance   
 

عالية لالطوال الموجية  بنفوذيمن زجاج الكوارتز تمتاز مادة الكوارتز  أنبوبهو  ألوميضيالمصباح         

فضالً عن ارتفاع درجة ( nmنانومتر 4111الى اكثر من  nmنانومتر 211تمتد من )المارة من خالله

قدرته على تحمل الصدمات الحرارية درجة مئوية و 311℃0له التي تبلغ  (melting point)التلدين 

يثبت في نهايتي انبوب المصباح اقطاب كهربائية . الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة عند تشغيل المصباح

بحيث إّن . الزينون او الكربتون, ويمأل تجويف االنبوبة باحدى الغازات الخاملة مثل النيون. محكمة الغلق

ر الكهربائي بين قطبي المصباح تمأل اكبر حيز ممكن من حجم االنبوب البالزما المتكونة عند مرور التيا

يصنع المصباح الوميــــــضي عادة على . وهي التي تحدد مقدار الشدة الضوئية المنبعثة من المصباح

تمتلك (. 2 – 2)كما موضــح في الشـكل  (Helical)او لولبـــــــــــــي  (Linear)شكــــــــل خطي 

ملم وقطرها mm  2 – 1الوميضية بعض المواصفات القياسية كأن يتراوح سمك جدران االنبوبة المصابيح 

  .سم cm 111 – 5ملم، أما طول المصباح فيتراوح بين  19mm – 3الداخلي بين 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصباح وميضي لولبي 4-4شكل 

 االجزاء الرئيسية للمصابيح الوميضية 4-4-0

A.  اب األقط(Electrodes)  

أصعب ما يواجه مصمموا المصابيح الوميضية هو االختيار االمثل لمواد و اشكال االقطاب 

المستخدمة في تصنيع المصابيح، وذلك ألهميتها في عملية االنبعاث االلكتروني و تأثيرها على عمر 

 .المصباح

اع المصابيح الوميضية، إذ يمتاز يستعمل معدن التنكستن في تصنيع االقطاب الكهربائية في معظم انو

، يفضل استعمال سبائك التنكستن لسهولة (درجة مئوية 3111تصل اكثر من )بارتفاع درجة انصهاره 

, التشغيل الميكانيكي لها في اعطاء القطب الشكل المالئم إذ يمتاز الكاثود بشكل نصف دائري أو مدبب قليال

 .أما االنود فيكون مسطح الشكل

يطلق عليها دالة الشغل مما يسهل عملية ( فولت -الكترون eV2)كستن ذات طاقه تقريبا سبائك التن

القدح للمصباح، فعند استعماله لتصنيع قطب الكاثود نحتاج الى فولطية عالية تجهز أللكترونات سطح المعدن 

اءة قطب الكاثود لكي تزيد من طاقتها الحركية وتنطلق تاركة سطح المعدن بأتجاه قطب االنود، أذ تقاس كف
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بقدرته على تجهيز اكبر كمية من االلكترونات القادرة على نقل التيار، اما كفاءة قطب االنود فتقاس بقدرته 

 .على تحمل قصف تلك االلكترونات

 

 

 

 

 

 

  

 

إنَّ لنوع وشكل األقطاب اهمية في تحديد عمر المصباح الوميضي، إذ تؤدي عملية التذرية الناتجة من الكاثود 

التى تكون مناطق معتمة على السطح الداخلي لغالف المصباح و التي تؤدي بدورها الى توهين الشدة 

 .الضوئية المنبعثة من المصباح

 
 المصابيح الوميضية الحلزونية والخطية 3-2شكل 

B. الغالف: 

مملوءاً ويكون  هو الجسم الذي يحيط االقطاب ويمتد على طول المسافة الواصلة بينهما 

 .الغازات الخاملة وغير قابل لنفاذ تللك الغازات من خالله باحدى

يتم اختيار غالف المصباح الوميضي بحيث يكون شفافا يسمح بمرور االشعة المنبعثة من 

قوس البالزما المتولدة داخله كما يجب أن يكون جيد التحمل لدرجات الحرارة المرتفعة، فضالً عن 

 .         تحصل تحمله للصدمات الميكانيكية التي قد

تعد زجاج الكوارتز من اكثر المواد التي تستعمل في تصنيع الغالف الزجاجي للمصباح      

 (لماذا(.الوميضي

 تعريف

هي اقل طاقة الزمة النتزاع االلكترونات من سطح المعدن: دالة الشغل  
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 المصباح الوميضي الحلزوني مع الوسط الفعال  4-2شكل 

 

C. ضغط الغاز والمأل: 

الغاز والذي  يعتمد اختيار الغاز الذي تمأل به المصابيح الوميضية على طيف االنبعاث لذلك

يجب ان يتطابق مع طيف االمتصاص لمادة الليزر، إذ تستعمل الغازات الخاملة مثل غاز الزينون 

(Xe ) او الكربتون(Kr ) تور  1511و  451بضغط عالي يتراوح بين(Torr)  للحصول على

ليزر نبضي اذ يبدأ التفريغ في المصباح بمساعدة قطب اضافي بوساطة نبضة جهد عاٍل تكسر 

الذي يعتمد على سعة المتسعة و مقاومة )ممانعة الغاز وتؤينه مسببة بذلك ومضة امد ضيائها 

وغالبا يكون على  (µs)الى بضع مئات مايكروثانية ( µs)يتراوح بين بضع مايكروثانية ( المصباح

للحصول على حالة ليزر مستمر الموجة  يستعمل غالبا مصباح . شكل سلك يلف حول المصباح

 . (Torr)تور  8111و  4111ون بضغط عالي يتراوح بين الكربت

 

D. األغالق: 

 :األغالق هي عملية لحام اقطاب المصباح بغالفه وهي نوعان            

 

 األغالق المباشر  .0

تتم هذه العملية بغلق قطب التنكستن بغالف الكوارتز، إذ يتم تثبيت مادة وسيطة من البايركس المشاب على        

تتميز هذه الطريقة من االغالق بقدرتها على تحمل الموجات . ستن، ومن ثم لحم غالف الكوارتز بتلك المادةقطب التنك

 .الصدمية وتحمل درجات الحرارة المرتفعة



20 

 

 
 مباشر لقطب التنكستن بغالف الكوارتزيوضح اغالق   1-4شكل                                    

 

 

  

 

 .االغالق غير المباشر  .4

م بلحم قطب التنكستن بطرف قضيب نحاسي و يلحم طرفه االخر بكأس من معدن النيكل وتتم تت

عملية لحام كأس النيكل بغالف الكوارتز بطالء نهاية غالف المصباح بمادة البالتينيوم، ومن ثم 

من ميزات هذا االغالق .لحامها مع كأس النيكل بوساطة سبيكة اللحام التي تكون من مادة االنديوم

قدرته على تحمل قيم عالية من تيار الذروة فضالً عن امتالكه مقاومة ميكانيكية عالية وهو ال تحمل 

 .درجات الحرارة المرتفعة مما يتطلب تبريد المصباح بصورة مستمرة

         

تتولد الحرارة في المصابيح الوميضية نتيجة حدوث عملية التفريغ الكهربائي بين االقطاب، إذ توزع (

. حرارة بصورة غير متساوية على طول المصباح ويؤدي تراكمها الى تقليل كفاءته ومن ثم توقفه عن العملال

لذا فأن غالف المصباح . من القدرة الداخلة للمصباح تتبدد بشكل حرارة عن طريق الغالف% 51الى % 31

. ة و اختالف الضغط داخلهالوميضي دائم التعرض لتشققات مختلفة ناتجة اغلبها من ارتفاع درجات الحرار

كذلك يسبب ارتفاع درجة حرارة منطقة لحام االقطاب بغالف المصباح الى ظهور تشققات طولية تؤدي الى 

 . تهشمه، لذا يكون من المفيد تبريد المصباح الوميضي و بصورة خاصة االقطاب و منطقة اللحام

ه مثل التبريد الذاتي، التبريد بوساطة وهناك العديد من انظمة التبريد الخاصة بالمصابيح الوميضي

 .الهواء المطلق، التبريد بوساطة الهواء المدفوع و التبريد بوساطة السوائل

إنَّ عملية التبريد ال يقصد بها تبريد غالف المصباح فقط و إنما تبريد االقطاب ايضاً والتي تعاني من 

لغلق و بالتالي تسرب الغاز و توقف عمل تراكم حراري كبير قد يؤدي الى حدوث تشققات عند منطقة ا

كما يفضل استعمال المصابيح الوميضية الخطية المبردة بوساطة السوائل في منظومات القدرة . المصباح

العالية إذ يكثر استعمال الماء في منظومات التبريد لذا يفضل استعمال الماء عديم التأين بدال من الماء 

العالية التي يتمتع بها الماء االعتيادي والتي تؤثر على عملية قدح المصباح  االعتيادي وذلك بسبب التوصيلية

 .الوميضي؛ أما المصابيح اللولبية فأنها تكون اقل سرعة وسهولة في ازالة الحرارة منها
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 :إن لمجهز القدرة المستعمل مع المصباح الوميضي وظائف عدة هي

 

 .لالزمة الحداث التفريغ الكهربائي بين قطبي المصباحشحن المتسعة التي تستعمل لتخزين الطاقة ا .1

 .(trigger pulse)تجهيز النبضة الالزمة لكسر ممانعة الغاز والتي يطلق عليها نبضة القدح  .2

 .السيطرة على كثافة التيار المجهز خالل تولد النبضة والذي يحدد شكل النبضة .3

 

 

 

 

 

  Lamp constant ثابت المصباح    

باح هو مقدار يعتمد على نوع الغاز المستعمل لملئ المصباح ويطلق عليه كذلك ثابت ان ثابت المص

 :ويمكن حسابه باستعمال العالقة االتية (Impedance Constant)الممانعة 

 

Impedance Constant     (Ko)= 1.27 (La/B) (p/c)0.2 ………..(1-2) 

 :إذ أن

Arc length (La) : (.مسافة بين قطبي المصباحال)طول قوس التفريغ المتولد 

Bore (B) :القطر الداخلي النبوبة المصباح. 

Pressure (p) : ضغط الملئ للغاز المستعمل بوحدة( تورTorr .) 

Constant (c) : للمصباح المملوء  451ثابت معين تعتمد قيمته على نوع الغاز المستعمل وهي

 .(Kr)بتون للمصباح المملوء بغاز الكر 815و  (Xe)بغاز الزينون 

   ضخ الكهربائيصيانة منظومات ال 2- 4

 Electrical pumping system Maintenance  
 

كما تعلمت عزيزي الطالب في المراحل السابقة إنَّ عملية التهيج وتوليد الليزر في المنظومات   

االقطاب، كذلك  الغازية تتم عن طريق الضخ الكهربائي او التفريغ الكهربائي خالل الغاز المحصور بين

الحال مع ليزرات اشباه الموصالت فانها تعتمد على الضخ الكهربائي في عملية التهيج ولكن وفقا اللية مختلفة 

المسلط على جهتي المفرق  تماما إذ إنَّ فرق الجهد 

يعمل على حقن حامالت الشحنة  junction) (p-n 

كما في ( ناقالت التيار) (.6-2)شكل 

 

 

 

 

 

 

 نبوبة التفريغ الكهربائي في الليزر الغازيا( 6-2)شكل 

  عريف

زمنية قصيرة جدا والتي  مدةو مثل الطاقة المجهزة  ي بداية  شغيل المصباح خالل : نبضة القدح

لغاز ليسمح بعدها مرور التيار الكهربائي خالل  واحداث التفريغ  كسر ممانعة ا بواسطتها

 .الكهربائي
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إنَّ التصميم االساس لمنظومة الليزر الغازي يتألف من جزء رئيس مهم هو انبوبة التفريغ الكهربائي 

 . (Pyrex)وتصنع في الغالب من زجاج البايركس 

 

 :مالحظة 

 بة الزجاجية بزاوية بروسترعلينا ان نتذكر عند وضع تصميم النبوبة الليزر ان نقطع نهايتي االنبو

 

 

إذ يجب وضع تصاميم  االقطاب, من المكونات االساسية االخرى والتي توضع داخل انبوبة التفريغ

مدببة او ذات تشكيل نصف كروي ويستعمل , االقطاب وفق الية التفريغ المطلوبة وتكون االقطاب إما محدبة

( Computerized NumericallY Controlled)لهذا الغرض برامج خاصة تغذي مكائن التشكيل 

(CNC). 

 :ملحقات انبوبة التفريغ هي

 . انبوبة خارجية تحيط بانبوبة التفريغ وظيفتها السماح لماء التبريد بالجريان .1

نيون  -وليزر هيليوم (CO2)منظومة خلط الغازات كما في ليزر ثنائي اوكسيد الكاربون  .2

(He-Ne). 

 .(Vacuum)ت منظومة سحب وشفط الهواء والغازا .3

 

   ضخ الكيمياويصيانة منظومات ال 1- 4

 Chemical Pumping System Maintenance  
 

في هذه الطريقة من الضخ ال نحتاج الى مصدر خارجي للطاقة فهو يتوافر ضمنياً في المادة 

لوبة لعمل الليزر في فناتج التفاعل الكيمياوي بين مكونات المادة المنتخبة يشكل المادة الفعالة المط. المستعملة

 .العكسي لها التوزيع حين تعمل الطاقة المتحررة من التفاعل ذاته على اثارة هذه المادة و تحقيق 

 

 صيانة مجهزات القدرة    6- 4

 Power Supplies Maintenance  
 

, انتعد مجهزات القدرة المكون االساس الثاني لمنظومات الليزر وعملها كعمل الدماغ في جسم االنس

 :وتتكون من مجموعة دوائر كهربائية تقسم على جزأين رئيسين هما

وتشمل الدوائر الكهربائية التي تجهز الطاقة الى الوسط : دوائر القدرة الكهربائية الرئيسة .1

الفعال كما في المتسعات التي تفرغ الطاقة بين اقطاب انبوبة التفريغ الكهربائي في منظومات 

 .ر تشغيل المصابيح الوميضية في ليزرات الحالة الصلبة او السائلةالليزر الغازية او دوائ

وتشمل دوائر السيطرة الخاصة بتشغيل الملحقات كمنظومة : الدوائر االلكترونية الثانوية .2

 .التبريد
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كما هي الحال في منظومات ليزر الحالة الصلبة فان مجهز القدرة هو مجموعة دوائر  كهربائية  

يمكن ان يعمل مجهز القدرة بشكل نبضي او بشكل . ح الوميضي بالقدرة الالزمة لتشغيلهتقوم بتجهيز المصبا

هناك دوائر بسيطة لمجهزات القدرة ودوائر أخرى أكثر تعقيداً . مستمر وهذا يؤثر على نمط تشغيل الليزر

 .    وفق متطلبات منظومة الليزر مثل قدرة التشغيل وسرعة التشغيل

ها فضالً عن معدل تكرار نبضة الليزر تعد من اهم االمور التي تستأثر بعناية ان شكل النبضة وطاقت  

ولتشغيل المصباح الوميضي يجب توفير الطاقة الكهربائية . مصممي مجهزات القدرة لمنظومات الليزر

 . الالزمة الحداث التفريغ الكهربائي داخل المصباح

 

 :لى عوامل عدة منهايعتمد التفريغ الكهربائي داخل المصباح الوميضي ع

 . الفولطية المسلطة عبر االقطاب .1

 . نوع الغاز  .2

 . المسافة الفاصلة بين االقطاب .3

 . الشكل الهندسي للمصباح .4

 

 

 

 

يوضح المخطط العام لمجهز القدرة المستعمل في منظومات ليزر الحالة الصلبة ويتكون من  7-2شكل 

 :االجزاء االساسية االتية

 . Charging Unitوحدة الشحن  .1

 .Triggering Unitوحدة القدح  .2

 . Pulse Forming Unitوحدة تشكيل النبضة  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستعمل في منظومات ليزر الحالة الصلبة  المخطط العام لمجهز القدرة( 7-2)شكل 

 

 المستعمل في منظومات ليزر الحالة الصلبة : وفيما يأتي وصفا تفصيليا لمكونات مجهز القدرة

  ــذ ر

.لمصباحامجهز القدرة يحدد كثافة االشعاع الخارج من المصباح وامد نبضة  ان  
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 :شحنوحدة ال -1

 :تستعمل لخزن الطاقة الكهربائية داخل متسعة الخزن وتتكون وحدة الشحن من االجزاء التالية

قد تتجاوز العشرة )محولة رافعة تقوم برفع الفولطية الرئيسة الداخلة الى فولطية عالية  - أ

 .وفق فولطية التشغيل المطلوبة( اضعاف

الى فولطية مستمرة        ( A.C)اوبة موحد الموجة الذي يقوم بتعديل موجة الفولطية المتن - ب

(D.C )والتي تستعمل في شحن متسعة الشحن. 

او زوج من  (Triac)مفتاح السيطرة والذي يكون اما مفتاح تراياك  - ت

 .(Relay)او مرحل   (Thyrastor)الثايروستور

و تحافظ على اجزاء وحدة الشحن  (Current Limiting Resistor)مقاومة تحدد التيار  - ث

 .لتلفمن ا

 .دائرة كهربائية للسيطرة على الفولطية الخارجة - ج

 :ان دائرة وحدة الشحن تحدد الطاقة الالزمة لتشغيل المصباح وفقا للعالقة التالية

 

            (2-2     .....................    )E=1/2 ( C V2 ) 
 إذ إنَّ 

V :وتقاس بوحدة الفولت (.الفولطية المجهزة  ) 

C :وتقاس بوحدة الفاراد  .الخزن سعة متسعة 

E :الطاقة الكهربائية الخزونة في ) وتقاس بوحدة الجول او  .الطاقة المجهزة للمصباح

 (المكثف 

 الشحن المستعملة في تصميم مجهزات القدرة دائرة ( 8 – 2)يوضح الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الشحن لمجهز القدرة(  8 –2)شكل 

 :وحدة تشكيل النبضة -2

تقوم بتحديد شكل و امد النبضة الخارجة من المصباح الوميضي، ويتم ذلك عن طريق  هي شبكة

 (. 9–2)حثية الملف، سعة المتسعة و الممانعة الداخلية كما في الشكل 

 :بالعالقة التالية( T)يعطى امد نبضة المصباح 

                      (3 – 2    ..................)T = ( L x C ) ½ 

 إذ أن

T :أمد نبضة المصباح. 
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L :حثية الملف. 

C :سعة المتسعة . 

 

 وحدة تشكيل النبضة( 9-2)شكل 

 : دائرة القدح -3

إنَّ فولطية تشغيل المصباح الوميضي ال تعد كافية التمام عملية التشغيل و سبب ذلك يرجع الى 

لذا فإن فولطية (. لغازالمتأتية من بعد المسافة بين االقطاب و منظومية ا)مقاومة المصباح العالية 

التشغيل ال يمكنها احداث التفريغ الكهربائي بين قطبي المصباح دون عامل مساعد، وهنا تمكن 

تصل الى )اهمية دائرة القدح إذ تقوم هذه الدائرة بتجهيز شرارة كهربائية ذات فولتية عالية 

اح مولدة بذلك ايونات تعمل على تأين الغاز الموجود داخل المصب( بضعة االالف من الفولطات

الشكل . االقطاب سالبة و اخرى موجبة قادرة على نقل التيار و احداث التفريغ الكهربائي بين

 .يبين بعض اشكال دوائر القدح( 11–2)

  

 
 

 بعض اشكال دوائر القدح للمصباح الوميضي  01-4شكل                                 
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 ( Active Laser Medium) صيانة الوسط الفعال   4-7

وهنداك مواصدفات يجدب أن تتدوافر فدي المدادة . الوسط الفعال هو المادة التي تستعمل لتوليد شعاع الليدزر     

، الكفداءة العاليدة، صدفات االشدعة الخارجدة (رخيصدة)لكي تكون وسطاً فعاال النتاج الليزر وهي الكلفة القليلة 

ضديق، ( الفلورة)عريض في حين يكون عرض نطاق االنبعاث تكون جيدة، يكون عرض نطاق االمتصاص 

وقد صنفت انواع الليزر وفق حالدة الوسدط الفعدال المسدتعمل . وتقاوم ظروف التشغيل الميكانيكية و الحرارية

ليزر الحالة الصلبة، ليزر الغاز و ليزر السائل فضالً عن هذه االندواع يداتي الليدزر : وهي ثالث انواع رئيسة

 .و ليزر شبه الموصل الكيمياوي

  Solid – State Laser ليزر الحالة الصلبة    4-7-0
تقاوم الحرارة مثل بلورة ( غير هشه)الوسط الفعال فيه يكون من مواد صلبة شفافة شديدة التماسك 

 .عازلة صلبة او قطعة زجاج لها خطوط طيفية حادة

درجدة عاليدة مدن النعومدة و التدوازي تكون مادة الليزر الصلبة على شكل قضيب ُصدقل طرفداه ليصدبحا علدى 

ويدددعى بقضدديب الليددزر قطددره يتددراوح بددين بضددع مليمتددرات الددى بضددع سددنتمترات امددا طولدده فيتددراوح بددين 

تصدمم ليدزرات الحالدة الصدلبة لتوليدد قددرات عاليدة جددا الن تركيدز . سنتمترات عدة الدى بضدع اعشدار المتدر

 . وتسمى نسبة التطعيمااليونات الفعالة التي تنتج الليزر يكون كبيرا 

 -و النيدديميوم( Nd: YAG)ياك  -والنيديميوم( Ruby)من اكثر بلورات الليزر الشائعة هي الياقوت         

 (.Ti: Sapphire)زفيــــر -و التيــتانيوم( Alexandrite)وااللكسندرايت ( Nd: Glass)زجاج 

a.    ليزر الياقوت(Ruby Laser ) 

وهدي بلدورة اوكسديد ( Ruby)فعال فيده هدو بلدورة اليداقوت والوسط ال 1961اكتشف عام 

مدن الدوزن %( 5)بنسدبة تطعديم حدوالي ( Cr+3)المطعم بايونات الكروميدوم ( Al2O3)االلمنيوم 

، يمكن أن تصنع البلدورة مختبريدا لغدرض اسدتعمالها كوسدط (وهي تعتبر نسبة تطعيم قليلة)الكلي 

وطولهددا (  - mm 211)ا يتددراوح مددا بددين  فعددال لعمددل الليددزر ويكددون لونهددا أحمددر وقطرهدد

(mm21150 -  .) ( 11 -2)كما موضح في الشكل 

 

 

 

 

 

 مقطع جانبي لليزر الياقوت: 01 – 4شكل 

b. ليزر النديميوم: 

يتددألف الوسددط الفعددال فيدده مددن الزجدداج الددذي يعمددل كوسددط مضدديف  1964اكتشددف عددام 

: ويددعى بليدزر ندديميوم(  Nd+3)ة التدأين اليونات الليزر الفعالة وهي ايونات الندديميوم الثالثيد

 ويكون لون البلورة ارجواني كما في ( 6)%إذ تصل نسبة التطعيم الى ( Nd: glass)زجاج  
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 (Nd : glass)زجاج مطعم بايونات النديميوم :  00 -4الشكل 

( YAG)صدراً باليداك والتدي تددعى مخت( Y3 Al5 O12)كذلك قد تعمل بلورة عقيق اليوتريدوم المنيدوم 
يكدون لدون البلدورة ارجدواني (. 1.5)%بنسدبة تطعديم ال تتجداوز ( Nd+3)كوسط مضيف اليونات النديميوم 
تمتداز بلدورة اليداك (. 12 -2)كما موضدح فدي الشدكل  Nd: YAGياك : ويدعى الليزر الناتج بليزر نديميوم

 . ةبمقاومة عالية ضد التلف وصالدة ضد الكسر ونوعية بصرية عالي

                       

 ياك: نيديميوم ل مخطط لمنظومة ليزر ا : 04 -4شكل 

 :Gas Laserليزر الغـاز   4-7-4

تكتسب ليزرات الحالة الغازيدة عنايدًة خاصداً لكونهدا مدن الليدزرات ذات القددرة العاليدة العاملدة بدالنمط 

المستعمل وهو غاز موجود داخدل انبدوب قدد المستمر وكما تعرفنا سابقاً فإنَّ تسميتها جاءت من الوسط الفعال 

يكون من الزجاج أو السيراميك، وتصنف االنواع المختلفة لليزر الغاز وفق الصيغة التركيبية للغاز المستعمل 

 :للحصول على الليزر وهي

a.  (:المتعادلة)ليزرات الغازات الذريـة  

 :العديد من الليزرات منهاالوسط الفعال فيها هو غاز احادي الذرة و يندرج تحت هذا الصنف 

 نيون  –ليزر هيليوم(He–Ne .) 

يعد هدذا الليدزر مدن أهدم اندواع الليدزرات الغازيدة الشدائعة االسدتعمال إذ كدان أول ليدزر يعمدل بدالنمط 

وهدو أيضداً أول  1961وحدث ذلدك فدي مطلدع عدام   μmمايكرومتر 1.15و بطول موجة ( CW)المستمر 

 .سته المختبرية لتحقيق مباديء البصريات الفيزيائيةليزر يتعرف عليه الطالب في درا

( Ne)و غداز النيدون ( He)نيون من مدزيج مدن ذرات الهيليدوم  –يتكون الوسط الفعال في ليزر هيليوم      

تحددت ضددغط ( -mm112 )وقطرهددا ( cm 81-11)بنسددبة معينددة موضددوعين فددي أنبوبددة زجاجيددة طولهددا 

(Torr 118- )( 13-2)ر القاني كما في الشكل وهو متميز باللون االحم 



28 

 

 

   
 نيون –مخطط لمنظومة ليزر الهيليوم :  13 – 2شكل 

 

 
 مخطط لليزر ايون االركون( : 14-2)شكل 

b. ليزرات الغازات الجزيئية: 

( He)و الهيليدوم( N2)والنيتدروجين ( CO2)الوسط الفعال هو خليط من غازات ثنائي اوكسيد لكداربون      

ويتم تسليط الجهدد ( الكاثود و األنود)ع الخليط في انبوب زجاجي يحتوي قطبين كهربائيين يوض. بنسب معينة

أما دور غاز النيتروجين فهو تحسين . CO2الكهربائي على خليط الغازات بين القطبين فيتولد الليزر من غاز 

. CO2ر ليدزر لذلك يسدمى هدذا الليدز. CO2فهو تبريد غاز  Heاما دور غاز  N2عملية ضخ جزيئات غاز 

يسدتعمل فدي مجداالت كثيدرة . يمكن ان يعمل هذا الليزر بالنمط المستمر أو النبضي و يندتج قددرات عاليدة جددا

وهي كفاءة عالية مقارنة ببداقي أندواع الليدزر ( 31)%وهو أكثر أنواع الليزر استعماالً إذ تصل كفاءته تقريبا 

 (.15-2)كما في الشكل 

 

 
 CO2مخطط ليزر ( : 01-4)شكل 
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 :Laser   Dye( ليزر الصبغة)ليزر السائل   -4

لليزر السائل ما يتميز به عن كل من ليزر الحالة الصلبة وليزر الغاز، تكمن الصدعوبة فدي ليدزر               

الحالددة الصددلبة فددي تحضددير البلددورة التددي يجددب أن تكددون علددى قدددر عدداٍل مددن التجددانس و بتركيددز معددين مددن 

تددى مددا حضددرت البلددورة ال يمكددن تغييددر مواصددفاتها اي تغيددر تركيددز المددادة الفعالددة فيهددا؛ االيونددات الفعالددة وم

وهناك احتمال تلف البلورة أيضاً والذي يتأصل فيها بسبب درجة الحدرارة العاليدة التدي قدد تتعدرض لهدا بحكدم 

مدن الدذرات أو عملها؛ أما استعمال الغاز فدال يتطدرق لمثدل هدذه الصدعوبات ولكنده ال يحتدوي علدى قددر عداٍل 

الجزيئات الفعالة بسبب قلة كثافة الغاز، لذلك اختيرت السوائل أو محاليل المواد المختلفة إذ يحوي السائل على 

كثافة عالية من الذرات أو الجزيئات الفعالدة التدي يمكدن تغييدر تركيزهدا بسدهولة كدذلك يكدون تحضدير السدائل 

( Dye)هناك الكثير من المواد العضوية منها مادة الصبغة . طةالفعال رخيصاً و سهالً ويتم التعامل معه ببسا

مثدل سدائل اثيدل الكحدول أو مثيدل الكحدول أو المداء يشدكل وسدطاً فعداالً ( سدائل مدذيب)مذابة في محلول معين 

 (.16-2)لليزر السائل و يدعى بليزر الصبغة الشكل

 

 منظومة ليزر الصبغة(: 06 – 4)شكل 

 :conductor  Laser  Semiليزر شبه الموصل  -2

شبه الموصل مادة صلبة بلورية يتم اعدادها لتعمل كوسط فعال لليدزر، ويدتم ذلدك باعدداد صدمام شدبه 

أي إنَّ كدل منهمدا مطعمداً ) مدنحالً  nمدنحالُ و الندوع السدالب   P، فيده لندوع الموجدبP – nالموصل بملتقى 

وعموماً ( GaAs)ذا النوع هو مادة زرنيخات الكاليوم إنَّ اكثر األوساط الشائعة االستعمال لمثل ه( بالشوائب

مدن . )mµمدايكرومتر 1)         يكون الصمام صغير الحجم اذ يكون سمك المادة الفعالة صغير فدي حددود  

كما في الشكل . المواد شبه الموصلة االخرى ذات االهمية في عمل هذا النوع من الليزر هي امالح الرصاص

(2-17.) 



30 

 

 
مخطط ليزر شبه الموصل( : 07-4)شكل   

 

 

 

 

 اسئلة الفصل

 

 

هنالك طرائق واشكال عديدة لعملية  :ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية ثم صحح الخطأ: 0س

 .الضخ فاما أن تكون بصرية أو كهربائية أو كيميائية

 .يستعمل زجاج الكوارتز بشكل نادر في تصنيع الغالف الزجاجي للمصباح الوميضي .0

 .ن مجهز القدرة يحدد كثافة االشعاع الخارج من المصباح وامد نبضة المصباحإ .4

 .يصنع انبوب الليزر الغازي من الزجاجي االعتيادي .4

 إن عملية التبريد المصباح هي  تبريد غالف المصباح فقط .2

 :علل ما يلي: 4س

 الوميضية؟ يستعمل معدن التنكستن في تصنيع االقطاب الكهربائية في معظم أنواع المصابيح .0

 تتولد الحرارة في المصابيح الوميضية عند  تشغيلها؟ .4

 في طريقة الضخ الكيمياوي ال نحتاج الى مصدر خارجي للطاقة؟ .4

 ية تشغيل المصباح الوميضي ال تعد كافية التمام عملية تشغيله؟طان فول .2

 لماذا يفضل تبريد المصباح الوميضي؟ .1

 لضخ؟تستعمل أنابيب الكوارتز في تصنيع مصابيح ا .6

 :إمأل الفراغات التالية بما يناسبها: 4س

 ................ .تقاس كفاءة قطب الكاثود للمصباح الوميضي بقدرته على  -0

 .األشعة المنبعثة من قوس البالزما المتولدة داخله..............ف المصباح الوميضي يكون غال -4

 ...... .و .......... و .............تمأل المصابيح الوميضية ببعض أنواع الغازات كـ  -4

 ............. .هو مقدار يعتمد على ( ثابت الممانعة)ثابت المصباح الوميضي  -2

 ............. .الطاقة الالزمة لتشغيل المصباح الوميضي تعطى بالعالقة  -1

 . ..........إّن أمد نبضة االشعاع المنبعث من المصباح الوميضي تحدد بالعالقة  -6

 .ارسم مخطط عام لمجهز قدرة ملحق بمنظومة ليزر الحالة الصلبة مع التأشير على أجزائه: 2س
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 على ماذا يعتمد التفريغ الكهربائي داخل المصباح الوميضي؟: 1س

 ما هي المكونات االساسية لدائرة تشكيل النبضة؟: 6س

 . بين أصناف الليزر الغازي وفقاً لصيغة الغاز التركيبية: 7س

 .اذكر وظائف مجهز القدرة المستعمل مع المصباح الوميضي: 8س

 .على ماذا تعتمد الطاقة المخزونة في المتسعة؟ وضحها مع ذكر العالقة الرياضية: 9س

 ماهي االجزاء الرئيسية للمصباح الوميضي ؟اشرح واحدة منها ؟  -01س

 الق غير المباشر ؟مالمقصود باالغالق ؟ وبماذا يتميز االغالق المباشر عن االغ -00س

 ماهي الماصفات التي يجب ان تتوفر في مادة الوسط الفعال الذي يستعمل لتوليد شعاع الليزر ؟  -04س

 :تكلم بايجاز عن الليزرات االتية  -04س

  CO2ليزر  -0

 ليزر اليافوت  -4

 يونن–ليزر الهليوم  -4

 ياك  –وم يمدليزر الني -2

 الفصل الثالث       

 صيانة منظومات التبريد

Cooling Systems Maintenance 
 : االهداف

 :بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادراً على التعرف على صيانة

 .أجهزة التبريد بالهواء .1

 .أجهزة التبريد بالماء .2

 .دورة التثليج والتبريد .3

 .المضخات الملحقة بأجهزة التبريد .4

 . دوائر السيطرة .5

 :محتويات ألفصل

 .مقدمة  3-1

 .أنتقال الحرارة  3-2

 .المبادل الحراري  3-3

 .تأثير الحرارة على الخرج الليزري  3-4

 .التثليج والتبريد  3-5

 .صيانة أجهزة التبريد بالماء  3-6

 .صيانة أجهزة التبريد بالهواء  3-7

 أسئلة ومسائل      
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 مــقدمــة 0- 4

 

القدرة، إذ تكون مصاحبة بانبعاث الحرارة  إنَّ منظومات الليزر كباقي منظومات توليد الطاقة أو

وأعتماداً على مقدار القدرة المتولدة فبزيادة القدرة تزداد معها الحرارة الناتجة وترتفع معها درجة الحرارة 

والتي تؤثر سلباً على مقدار الخرج الليزري لذا تكون الحاجة ملحة لتصميم وبناء ملحقات اضافية للمنظومة 

 .ه الملحقات وحدة التبريدالليزرية ومن هذ

للحصول على ناتج ليزري ذي كفاءة عالية يجب بناء وحدة تبريد مناسبة وفق طبيعة منظومة الليزر، 

إنَّ هذه الملحقات تكون بأنواع مختلفة فمنها المعتمدة على الهواء كما في ليزرات . الطاقة ونمط التشغيل

شباه الموصالت واخرى تعتمد على الماء مثل التي تستعمل مع نيون ذات الطاقات الواطئة وليزرات ا -الهيليوم

ياك وغيرها  –منظومات الليزر ذات الطاقات المتوسطة والعالية كليزرات ثنائي اوكسيد الكاربون والنيديميوم 

وبعض انواع الليزرات ذات الطاقات الفائقة تعتمد في التبريد على منظومات ملحقة يعتمد تشغيلها على 

 .ين السائلالنيتروج

يتطلب تصميم وصيانة أجهزة التبريد الملحقة بمنظومات الليزر التعرف على ملحقاتها من وحدات 

 .السيطرة على درجة الحرارة والضغط والجريان وكذلك مضخات دفع الماء وغيرها

 .في هذا الفصل سيتم التعرف على أجهزة التبريد وملحقاتها وكيفية اجراء الصيانة الواجبة لها

 Heat Transferإنتقال الحرارة  4-4

إنتقال الحرارة من المفاهيم االساسية في الطاقة والثرموداينميك، ويعرف حال تواجد فرق بدرجات 
الحرارة لذا عند تصميم وبناء اي منظومة من منظومات انتاج الطاقة يجب االخذ بنظر االعتبار ان 

ة وسينتج عنها تغير بدرجات الحرارة كما هو تشغيل مثل هذه المنظومات يكون مصاحب بتوليد حرار 
 .الحال في العديد من العمليات الصناعية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها

 :إلنتقال الحرارة ثالثة انماط هي
 . (Conduction)التوصيل   .1

 .(Convection)الحمل       .2

 .(Radiation)االشعاع       .3

 
دما نمسك طرف قضيب من النحاس ونضع الطرف االخر على النار بعد مدة وجيزة سوف نشعر فعن

بسخونة باطراف االصابع الممسكة بالطرف االخر والسبب في ذلك هو انتقال الحرارة من الطرف الساخن الى 

 .الطرف البارد ويكون االنتقال في هذه الحالة بطريقة التوصيل

 تعريف

(.الثانية الواحدة)معدل انتقال الحرارة هو كمية الحرارة المنتقلة لوحدة الزمن   
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 ة التوصيل الحرارية بسبب احتوائها على سيل من االلكترونات حرة الحركةتعد المعادن من المواد جيد

 

 وهذه االلكترونات توفر الية ممتازة النتقال الحرارة إذ يمكنها حمل الطاقة من المنطقة الساخنة الى  

 .المنطقة الباردة

 

 

 

 

  بارد محطط يوضح انتقال الحرارة من الطرف الساخن الى الطرف ال1-3شكل 

 

 

  البارد مخطط يوضح انتقال الحرارة من الطرف الساخن الى الطرف -(:0-4)شكل                

وان طرفه االيسر ساخن بدرجة  (L)وطوله  (A)إذا فرضنا أنَّ قضيب معدني مساحة مقطعه العرضي 

االيسر الى وأنَّ الحرارة تنساب من الطرف  (TC)وطرفه االيمن بارد بدرجة حرارة  (TH)حرارة 

أنَّ مقدار الحرارة التي تنساب بوحدة الزمن (. 1-3شكل )الطرف االيمن كما هو واضح في الشكل السابق 

، من الناحية العملية فان تيار التسخين Hويرمز له بالرمز   (Heat Current)يطلق عليها تيار التسخين

 (L)وعكسيا مع الطول  (ΔT) رارة والفرق بدرجات الح (A)يتناسب طرديا مع مساحة المقطع العرضي 

يطلق عليه التوصيلية الحرارية، اذن يمكن حساب كمية الحرارة المنتقلة من الطرف  (K)وثابت التناسب  

 :الساخن الى الطرف البارد خالل وحدة الزمن، وكما درسته سابقا وفق العالقة االتية

                              

:إذ إنَّ   

K :ية الحرارية  التوصيل(W/m.K) 

A :  مساحة المقطع العرضي للقضيب المعدني(m2)  

 . ة اآلتيةقالحراري ويعطى بالعال داريمثل االنح   : Hوان 

  
       

 
 ……………………………………………(2-3) 

 :إذ إنَّ 

TH : درجة حرارة الطرف الساخن(K). 

TC : درجة حرارة الطرف البارد(K) . 

حالة فاْن انتقال الحرارة يكون بطريقة ونمط التوصيل ومن االمثلة على انتقال الحرارة بالتوصيل في هذه ال

هي انتقالها بوساطة المعادن او بوساطة السوائل كالماء، لذلك يوجد معامل خاص لهذه المواد يعرف 

 .بمعامل التوصيل الحراري  وخاصية تعرف بالتوصيلية الحرارية

 

 

TC A 

TH TC 

L 

 بارد ساخن لحرارةتيار ا

       ) المقدار  إن  

 
يمثل فرق درجات الحرارة لوحدة الطول ويطلق عليه  (

  (Thermal Gradient)االنحدار الحراري 
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                                                                                   ان  

  (W) وحدات قدرة  J/s)لوحدة الزمن اي  (هي وحدات الطاقة (H)التسخين وحدات تيار 

 :لجدول االتي يبين قيم التوصيلية الحرارية لبعض الموادا

 .قيم التوصيلية الحرارية لبعض المواد( 1-3)جدول 

 معادن

التوصيلية 

الحرارية

(W/m.K) 

 غازات

التوصيلية 

الحرارية 

(W/m.K) 

 مواد صلبة
التوصيلية 

 (W/m.K)الحرارية

 0.8 كونكريت 0.024 هواء 205 المنيوم

 0.04 فحم 0.016 اركون 109 براص

 0.14 هيليوم 385 نحاس
صوف 

 صخري
0.04 

 0.8 زجاج 0.14 هيدروجين 34.7 رصاص

 1.6 ثلج 0.023 اوكسجين 8.3 زئبق

   4.6 فضة
 فوم

 (عازل فليني)
0.01 

 0.12 – 0.04 خشب   50.2 حديد

ففي حالة وجود مادتين متصلتين ببعضهما من جهة . في بعض الحاالت قد يستعمل اكثر من مادة واحدة

فان   (TC)واآلخر بارد بدرجة حرارة   (TH)واحدة والطرفان اآلخران احدهما ساخن بدرجة حرارة 

ومقدار الفرق بدرجات الحرارة  (T)ة منطقة االتصال تكون بقيمة وسط بينهما ويرمز لها درجة حرار

 :يكون

  للمادة االولى ذات الطرف الساخن(TH – T). 

  للمادة الثانية ذات الطرف البارد(T – TC). 

 

 

 حالة االنسياب المستقر فان التيار الحراري للمادتين سيكون متساويفي 
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 : 0-4مثال 

m2 0.8( غطاءبما فيها ال)صندوق ستايروفوم يستعمل لحفظ االطعمة والمثلجات مساحته السطحية 
 

يحتوي على كمية من الثلج والماء وبعض قناني العصير عند درجة الصفر المئوي   2cmوسمك جدرانه 

، وما 30oCما مقدار معدل انسياب الحرارة الى داخل الصندوق اذا كانت درجة حرارة المحيط الخارجي 

 .W/m.K 0.01حرارية لمادة الصندوق مقدار الطاقة الكلية المنسابة في يوم واحد؟ علما أنَّ التوصيلية ال

 :الجواب

وسمك  (m2 0.8)بافتراض ان الحرارة تنساب بشكل متساٍو ومتجانس بوساطة شريحة مساحتها السطحية 

(2 cm) ان معطيات السؤال هي. يمثل الطول: 

TH = 30OC      ، TC= 0OC     ، A= 0.8m2       ، L= 2cm = 0.02m 

K=0.01w/m.k                                                                    K-C  تحويل 

TH=30+273=303K 

TC=0+273=273K 

 :لدينا العالقة االتية

      
       

 
 

 :وبالتعويض في العالقة السابقة نحصل على

    
     

  
           

         

     
 = -12 W  

Q = -12 J/s 

 .وهو مقدار الحرارة المنسابة من المحيط الى داخل الصندوق في الثانية الواحدة

 :اليجاد مقدار الحرارة المنسابة الى داخل الصندوق في يوم واحد

1 day = 24 hours = 24 h x 60 min = 1440 min = 1440 min x 60 s =86400 s 

 :لطاقة الحرارية المنسابة في يوم واحد تساويثانية، وان مقدار ا 86411اذن فان اليوم الواحد يساوي 

(12 J/s) (86400 s) = 1036800 J = 1.0368 X106 J  

 .وهو مقدار الحرارة المنسابة الى داخل الصندوق في يوم واحد
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، فان انتقال الحرارة TCالى سائل بارد درجة حرارته  THأما إذا تعرض جدار ساخن درجة حرارته 

 :الى الماء تعطى بالعالقة االتيةدل كمية الحرارة المنتقلة من الجدار يكون بطريقة الحمل ومع

                                    

 .ومن االمثلة عليها عملية تبريد انابيب الليزر (W/m2 K)يمثل معدل انتقال الحرارة بالحمل   hإذ إن 

 (: 4-4)مثال 

واْلجل تبريدها  m2(404 0C)رتها عند تشغيل اللليزر الى انبوبة تفريغ ليزرية وصلت درجة حرا

خالل انبوب التبريد، ما مقدار كمية الحرارة المنتقلة الحمل إذا علمت أن  (0C 4)يضخ ماء بدرجة حرارة 

 .(m2 2)والمساحة السطحية النبوبة الليزر هي  (W/m2K 10)معدل انتقال الحرارة هو 

 :الحل

 :لدينا

h = 10 W/m2K ,  A = 2 m2  

TC = 4 0C = (4 + 273) K = 277 K 

TH = 404 0C = (404 + 273) K = 677 K 

                      :لدينا العالقة االتية

  :وبالتعويض في العالقة السابقة نحصل على

Q=(low /                    

Q = (10 W/m2K) (2 m2) (400 K) 

Q = 8000 W                                             Q=8kw 

 وهي كمية الحرارة المنتقلة من انبوبة الليزر الى انبوبة التبريد

 

 

 

درجة مئوية تشع طاقة على شكل موجات ( -273)ان اي مادة بدرجة حرارة أعلى من الصفر المطلق 

ردد لهذه الموجات المنبعثة ، إًنًّ الطول الموجي والت(Electromagnetic Waves)كهرومغناطيسية 

يتغير من نقطة الى اخرى وضمن مدى طيف االشعاع الكهرومغناطيسي وقد اكتشفت هذه الظاهرة عمليا 

وسميت  (Boltzmann)وحققت رياضياً من قبل العالم بولتزمان  (Stefan)من قبل العالم ستيفان 

 :والذي ينص علىأو قانون االس الرابع لالشعاع ( بولتزمان –ستيفان )العالقة 

ناسب تناسبا طرديا مع االس تت االسود طاقة االشعاع المنبعث من الجسم

   (ماعدا الصفر المطلق)المطلقة  الرابع لدرجة الحرارة



37 

 

المنبعثة من سطح مادة ساخنة يتناسب كذلك مع المساحة السطحية ويعتمد  (’H)ان معدل طاقة االشعاع 

وهي خاصية من خصائص  (Emissivity e)على طبيعة السطح وفقا لمعامل معين يطلق عليه االنبعاثية 

 .سطح المادة تتراوح قيمتها بين الصفر والواحد وهي كمية بدون وحدات

 :إذ إن 

                                   

A : المساحة السطحية.(m)  

e : (  بدون وحدات) االنبعاثية(Emissivity). 

σ : بولتزمان  -ثابت ستيفان.(5.67 X10-8 W/m2 K4)  

T : درجة حرارة سطح المادة(K). 

 

 

 

 

 

 

 (: 4-4)مثال 

، إذا (oC 800)سخنت بدرجة حرارة  (cm 10)ل ضلعها صفيحة رقيقة من الحديد مربعة الشكل طو

ما مقدار الطاقة الكلية المنبعثة من طريق . (0.6)علمت ان مقدار االنبعاثية لسطح معدن الحديد هو 

 (. X10-8 W/m2K 5.67بولتزمان يساوي  –مع العلم بأن ثابت ستيفان )االشعاع؟ 

 :الجواب

السطوح الجانبية اي ان االشعاع ينبعث من السطحين العلوي  بما أنَّ الصفيحة رقيقة هذا يعني إهمال

(طول الظلع=)اذن مساحة المربع  :والسفلي فقط وان مساحة كل سطح هي
2 
 

A1 = A2 = A = (10 cm)2 = (0.1 m)2 = 0.01m2               

  :اذن فإنَّ المساحة الكلية تساوي

2A = 2 x 0.01m2 = 0.02 m2 

 :هيوإنَّ معطيات السؤال 

e = 0.6    ، σ = 5.67 X10-8 W/m2 K4     ، T = 800OC = 1073 K 

 :لدينا العالقة االتية

             

 :نعوض في العالقة السابقة فنحصل على

H’ = (0.02m2) . (0.6) . (5.67 X10-8 W/m2 K4) . (1073K)4 

H’ = 900 W 

 .حديدوهو معدل الطاقة االشعاعية المنبعثة من صفيحة ال

 

 مالحظة مهمة
الطاقة االشعاعية تنبعث من كل أوجه أو سطوح المادة الساخنة وليس 

 .السطح العلوي فقط
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   (Heat Exchanger)المبادل الحراري   4-4

علينا أْن نتذكر دائما أنَّ مفاهيم انتقال الحرارة وانماطها هي أساس تصميم وبناء منظومات التدفئة أو      
التبريد والعملية هي عملية تبادل الحرارة بين وسطين مختلفين بدرجات الحرارة ولذلك تولد مفهوم جديد هو 

 .لحراريالمبادل ا
تسخين الهواء، مكيفات الهواء، انتاج القدرة والطاقة، : تستعمل المبادالت الحرارية في العديد من التطبيقات منها

 . العمليات الكيمياوية وغيرها

 "ماهي أنواع المبادالت الحرارية المعتمدة على الماء؟: "قد يتبادر الى األذهان السؤال االتي
مبادالت الحرارية المعتمدة على الماء والتي تستعمل في العمليات الصناعية بشكل إْن أنواع ال: والجواب هو
 :رئيس منها

 .ذات الجريان الدوراني .1

 .ذات الجريان المتوازي .2

 .ذات الجريان المتقاطع .3

  أثير الحرارة على الخرج الليزري 4-2

ظومات اخرى لها عليك ان التنسى عزيزي الطالب ما درست سابقا، فان منظومات الليزر كأي من
مدخالت ومخرجات وكفائتها تعتمد على نسبة المخرجات الى المدخالت ولكن ليس كل المخرجات او 
النواتج تكون ايجابية إذ إن تفاعل الفوتونات الناتجة ومرورها ذهابا وايابا في الوسط الفعال تؤدي الى 

 (.2-3)توليد حرارة وكما في الشكل 

 تعريف

جات المبادل الحراري هو الجهاز الذي ينجز عملية تبادل الحرارة بين وسطين مختلفين بدر 
 الحرارة يفصلهما جدار عازل
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 .يمثل طاقة الضخ والحرارة المتولدة وحزمة الليزر الناتجة( 2-3)شكل 

إنَّ القدرة الخارجة من منظومات الليزر تتأثر بالحرارة المتولدة من تشغيل الليزر وتوليد الفوتونات داخل حجرة الليزر، إذ 
  :تقل القدرة الخارجة مع زيادة درجة الحرارة المتولدة

 

 

 

 

وضع تصاميم منظومات الليزر يجب االخذ بنظر االعتبار مقدار القدرة المتولدة ووضع عند البدء ب

 (He-Ne)نيون       –التصميم الخاص بأجهزة التبريد، ففي بعض المنظومات الغازية كمنظومة ليزر هيليوم 

حتاج فقط الى تبريد فإن بعضها اليحتاج الى تبريد وبعضها االخر ي( أقل من الواط الواحد)ذات القدرة الواطئة 

بسيط باستعمال مروحة اعتيادية توضع عند النهاية الثانية للمنظومة وتعمل باسلوب سحب الهواء الساخن 

 .وطرده خارج المنظومة اعتمادا على مبدأ تيارات الحمل

إنَّ المراوح المستعملة تكون متناسبة تماما مع مجهزات القدرة المصممة لتشغيل الليزر وفق فولطية 

 .التشغيل وكمية الهواء المسحوب الى الخارج

 Refrigeration and Coolingالتثليج والتبريد  4-1

 ما المقصود بالتثليج؟
 .التثليج هو مبدأ أو عملية تستعمل لتبريد اي حيز مطلوب سواء أكان هذا الحيز سائال أو غازًا وعمومًا يطلق عليه المائع

 :من خزان ذو الطاقة الواطئة الى خزان اسخن ذو طاقة اعلى، وكما في المخطط االتيلذا فإن مبدأ العمل هو نقل الحرارة 
 

 

 
 

 

 

 
 .مخطط توضيحي لمنظومة التبريد( 4-3)شكل  

داخل الحجرة ( درجة الحرارة)كلما تزداد قدرة الليزر المتولدة تزداد معها الحرارة 
 .تبدأ بالتأثير على الخرج الليزريالليزرية والتي 
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 :يوجد العديد من دورات نقل الحرارة في منظومات التبريد ومنها ما هو موضح في الشكل االتي

 
 ط دورة التثليجمخط( 5-3)شكل 

وفق الشكل السابق فإن الحرارة تنتقل من اليسار الى اليمين أي من الحيز المطلوب تبريده الى الخارج وفي 
 :خمس مراحل هي

 ضخ الهواء الى داخل الحيز المطلوب، ويطلق عليها دورة الهواء الداخلي : المرحلة االولى
(Indoor air Loop). 

 مبرد عبر المشعاع، ويطلق عليها دورة الماء المبرد    ضخ الماء ال: المرحلة الثانية(Chilled 

Water Loop). 

 ماء )مرحلة التبريد والتثليج بطريقة تغير الطور وتتم من طريق تسخين الماء البارد : المرحلة الثالثة
 .(Compressor Pumps Loop)ويطلق عليها دورة مضخات الضاغط ( مكثف

 ف الماء مرحلة تكثي: المرحلة الرابعة(Condenser Water Loop)  إذ إنَّ الماء يمتص
 .الحرارة من مكثف المبرد ومضخة الماء المكثف وترسله الى برج التبريد

 وهي مرحلة طرد الحرارة الى الخارج ويطلق عليها دورة برج التبريد : المرحلة الخامسة(Cooling 

Tower Loop)  او الوحدة الخارجية(Outdoor Unit) . 

 عزيزي الطالب
:إنَّ اجهزة التبريد الملحقة مع منظومات الليزر ترتبط بـ  

 الجزء الرئيس والوسط الفعال. 
 هز القدرة ودوائر السيطرةمج. 
 العسكرية وغيرها, الطبية, الملحقات الخاصة بالتطبيقات كالصناعية. 

 عزيزي الطالب
  (Cycle , Loop)( الدورة ) يطلق على مراحل التبريد والتسخين بـ 
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 ة اجهزة التبريد بالماءصيان 4-6
عزيزي الطالب لقد مر عليك سابقا أن منظومات الليزر تصنف على اساس قدرتها أو طاقتها   

الخارجة، ومقدار ما تولده من حرارة يكون ذا تأثير كبير على الناتج الليزري، لذا فإن تصميم هذه المنظومات 
ملحقات الخاصة بالتبريد ففي المنظومات ذات الطاقة يتطلب دقة عالية في كل اجزاء المنظومة بما في ذلك ال

المتوسطة والعالية فإنه يتطلب وضع تصاميم التبريد على اساس خفض درجات الحرارة بشكل سريع وبانسياب 
 . عال  

 

 

 .منظومة التبريد المعتمدة على الماء( 6-3)شكل 
ل أو الموائع ويجب األخذ بنظر االعتبار إنَّ أفضل طريقة الجراء عملية التبريد هذه هو باستعمال السوائ

 :االسس االتية
 .التوصيلية الحرارية .1

 .امكانية توفيره .2

 .الكلفة الواطئة .3

 .عدم وجود مخاطر باستعماله .4

تتولد حرارة ( kW – 55 kW 5)عند تشغيل بعض منظومات الليزر االيونية ذات القدرات العالية   
ظومة بدرجة كبيرة إذ الينفع معها استعمال المروحة الجراء عملية عالية جدا تتسبب بارتفاع درجة حرارة المن

إنَّ كفاءة هذه المنظومات االيونية تتراوح بين               . التبريد، لذا يتم اللجوء الى التبريد بالماء
(0.02% – 0.04 %). 
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 .ومة ليزر ثنائي اوكسيد الكاربونمنظومة تبريد بالماء ملحقة بمنظ( 7-3)شكل 

يصبح من  (mW 500)أي إنَّ القدرة اكبر من  (kW 2.5)أما إذا تجاوزت الحرارة الناتجة المقدار   
 .الواجب استبدال منظومة التبريد باخرى تعتمد على الماء او أي سوائل اخرى

 :إنَّ استعمال الماء لتبريد منظومات الليزر له مساوئ تتمثل بـ
ة فإنه يؤدي الى توليد اهتزازات يكون لها تأثير سلبي على ضغط الماء، إذ بزيادة الضغط لقيم عالي .1

 .الخرج الليزري

نقاوة الماء واحتوائه على االمالح التي قد تترسب على جدران انبوبة البالزما مما يكون له اثر سلبي  .2
 .على عمر المنظومة التشغيلي

 :لذلك ولتجنب مثل هذه االثار السلبية يجب
 ريان مستقراً الحفاظ على معدل الج: اوال

ان تغير معدل الجريان يؤدي الى تغير درجة الحرارة في حجرة الليزر والذي قد يؤدي الى حصول  
 :بعض المشاكل منها

 إنجراف أو انحراف القدرة الليزرية الخارجة. 

 إنجراف أو انحراف التردد الخارج. 

 إنحراف الحزمة الليزرية الناتجة عن مسارها. 
 يان السريععدم السماح للجر : ثانيا
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عن المعدل الطبيعي يؤدي الى توليد اهتزازات في حجرة الليزر ( جريان سريع)ان زيادة معدل الجريان      
 :والذي يولد مشاكل عدة منها

 تذبذب سعة الليزر الخارجة. 

 عدم استقرار التردد الناتج. 

 تغيرات مفاجئة وسريعة في اتجاه الحزمة الليزرية. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 عدم السماح للجريان البطيء: ثالثا
تزود اغلب منظومات الليزر بمتحسسات للجريان توضع داخل وحدة مجهز القدرة، إذ عند الجريان      

البطيء فان المتحسس سوف يقطع الدائرة الكهربائية ويوقف عمل مجهز القدرة وبالتالي تتوقف منظومة الليزر 
 .الضرر عن العمل لتجنب حصول

  جن  زيادة الضغط: رابعا

وبالتالي يحصل  (الواشرات)إنَّ زيادة الضغط تؤدي الى زيادة االجهاد على انابيب نقل الماء وكذلك      

 .التسريب في وحدة التبريد أو داخل منظومة الليزر نفسها

 بعض انواع وحدات التبريد بالماء

وحدات التبريد بالماء للمنظومات الليزرية واجراء الصيانة الجل التعرف على كيفية وضع التصاميم الخاصة ب

الدورية لها يجب اوال التعرف على انواع هذه الوحدات، إذ تقسم وحدات التبريد المعتمدة على الماء لثالثة 

 :انواع رئيسة هي

د كما هو وفيها يمر الماء البارد خالل منظومة الليزر لمرة واحدة فقط واليعو : وحدات الجريان المستمر .1
 .الحال باستعمال ماء الحنفية االعتيادي مباشرة

 يمكن السيطرة على استقرارية معدل الجريان بوساطة استعمال منظمات ومقاييس الضغط االلكترونية

 تذكر عزيزي الطالب

 500)اقصى مقدار لقدرة الليزر الناتجة التي يمكن استعمال ملحقات التبريد بالهواء معها هي 
mW)  والتي تعطي طاقة حرارية مقدارها(2.5 kW)  . 
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وفيها يدور ماء التبريد بمسار مغلق إذ يمر بوساطة منظومة : المبادل الحراري ذو الدائرة المغلقة .2
ان الحرارة المتولدة عند تشغيل الليزر تطرح خارجا بوساطة المبادل الحراري . الليزر والمبادل الحراري

 .د الماء او الهواءوالذي بدوره يبر 

ان . وفيها يدور ماء التبريد بمسار مغلق يتضمن منظومة الليزر ووحدة التبريد: وحدات التبريد المغلقة .3
لة عن خفض درجات و ؤ التبريد المسالحرارة المتولدة عند تشغيل الليزر تطرح خارجا من قبل وحدة 

السائل الذي يبرد ثم يرسل عبر المسار  الحرارة الى درجات واطئة جدا وتتم باستعمال خزان الماء او
 .المغلق الى منظومة الليزر الجراء عملية التبادل الحراري والعودة الى الخزان مرة اخرى

 صيانة أجهزة التبريد بالهواء  4-7
كما ذكرنا سابقا إنَّ اغلب منظومات الليزر وخصوصا الليزرات ذوات القدرة الواطئة تحتاج الى تبريد  

رارة القليلة التي تنتج وفق مفهوم التبادل الحراري فإّنُه من الممكن أْن تخرج الحرارة الى قليل بسبب الح
خارج المنظومة دون الحاجة الى وجود ملحق اضافي خصوصا اذا كان التشغيل بسيطا وليس بشكل 

 (.اما ان تكون واحدة او اكثر)مستمر، أو تدعو الحاجة الى استعمال المروحة 

 
 .وح الهواء الملحقة بمنظومة الليزرمرا( 8-3)شكل 

 
 اسئلة ومسائل الفصل الثالث

 :اختر االجابة الصحيحة لكل مما يأتي: 1س

 :إنَّ معدل انتقال الحرارة هو .1

a. معدل البروتونات المنتقلة لوحدة الزمن. 

b. معدل الفوتونات المنتقلة لوحدة الزمن. 

c. كمية الحرارة المنتقلة لوحدة الزمن. 

d.  بائية المنتقلة لوحدة الزمنكمية القدرة الكهر. 

 :المواد جيدة التوصيل الكهربائي هي .2

a. مواد رديئة التوصيل الحراري. 
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b. مواد رديئة التوصيل الضوئي. 

c. مواد جيدة التوصيل الحراري. 

d. مواد جيدة التوصيل الضوئي. 

 :إنَّ تيار التسخين يتناسب .3

a. الطول عكسيا مع مساحة المقطع العرضي والفرق بدرجات الحرارة وطرديا مع. 

b. طرديا مع مساحة المقطع العرضي وعكسيا مع الطول وفرق درجات الحرارة. 

c. طرديا مع مساحة المقطع العرضي والطول وعكسيا مع الفرق بدرجات الحرارة. 

d. طرديا مع مساحة المقطع العرضي والفرق بدرجات الحرارة وعكسيا مع الطول. 

 :يعرف االنحدار الحراري على انه .4

a.  ة لوحدة الزمنفرق درجات الحرار. 

b. فرق درجات الحرارة لوحدة الطول. 

c. فرق درجات الحرارة لوحدة الكتلة. 

d. فرق درجات الحرارة لوحدة الحجم. 

 :يتساوى التيار الحراري لمادتين عندما يكون .5

a. االنسياب متجانسا. 

b. االنسياب مستقرا. 

c. االنسياب متساويا. 

d. االنسياب متكافئا. 
 :ود تتناسب تناسباطاقة االشعاع المنبعث من الجسم االس .6

a.  (.ماعدا الصفر المطلق)طرديا مع االس الرابع لدرجة الحرارة المطلقة 

b.  (.ماعدا الصفر المطلق)طرديا مع االس الثالث لدرجة الحرارة المطلقة 

c.  (.ماعدا الصفر المطلق)عكسيا مع االس الرابع لدرجة الحرارة المطلقة 

d.  (.ماعدا الصفر المطلق)عكسيا مع االس الثالث لدرجة الحرارة المطلقة 

 :إنَّ قدرة الليزر الخارجة .7

a. تزداد مع زيادة درجة الحرارة المتولدة. 

b. تقل مع زيادة درجة الحرارة المتولدة. 

c. تتساوى مع درجة الحرارة المتولدة. 

d. التتاثر بدرجة الحرارة المتولدة. 

 :تتكون دورة التثليج من .8

a. مرحلة واحدة. 
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b. ثالث مراحل. 

c. خمس مراحل. 

d. اربع مراحل. 

 :تصمم منظومات التبريد لمنظومات الليزر ذات الطاقة المتوسطة والعالية على اساس .9

a. خفض درجات الحرارة بشكل بطيء وبانسياب واطيء. 

b. خفض درجات الحرارة بشكل سريع وبانسياب واطيء. 

c.   خفض درجات الحرارة بشكل بطيء وبانسياب عال. 

d.   خفض درجات الحرارة بشكل سريع وبانسياب عال. 

 :مقدار لقدرة الليزر الناتجة والتي يمكن استعمال ملحقات تبريد الهواء معها هي اقصى .11

a. 500 W. 

b. 250 W. 

c. 500 mW. 

d. 250 mW. 

 :علل ما يأتي:  2س
 .الحراري تعد المعادن من المواد جيدة التوصيل  .1

 ذات القدرة الواطئة الى مروحة واحدة فقط لتبريدها؟ ) تز الليرا (لماذا تحتاج  .2

 عمال ماء ذي نقاوة عالية وخالي من االمالح في منظومات التبريد الملحقة بالليزرات؟لماذا يجب است .3
 :أ ثم صحح الخطأ للعبارات االتيةضع عالمة صح او خط: 3س

طاقة االشعاع المنبعث من الجسم االسود تتناسب تناسبا طرديا مع االس الرابع لدرجة الحرارة المطلقة  .1
 (.ماعدا الصفر المطلق)

 .الحراري هو الجهاز الذي ينجز عملية تبادل الحرارة في وسط مادي واحدالمبادل  .2

 .بزيادة قدرة الليزر المتولدة تقل درجة الحرارة المتولدة داخل الحجرة الليزرية .3

 .(W)اي وحدات قدرة  (J/s)هي وحدات الطاقة لوحدة الزمن  (H)إْن وحدات تيار التسخين  .4

 .طح مادة ساخنة يتناسب مع المساحة السطحية لتلك المادةإْن معدل طاقة االشعاع المنبعث من س .5

 .اذكر انماط انتقال الحرارة: 4س
 .بولتزمان لالشعاع؟ عزز اجابتك بالعالقة الرياضية –على ماذا ينص قانون ستيفان : 5س
 ماهي أنواع المبادالت الحرارية المعتمدة على الماء؟: 6س
 .وضح مراحل دورة التثليج: 7س
 السس التي يجب أخذها بنظر االعتبار عند اجراء التبريد بالسوائل؟ماهي ا: 8س
 .اذكر أنواع وحدات التبريد المعتمدة على الماء واشرح واحدة منها: 9س
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استعمل في منظومة ليزر غازي بحيث  (cm 80)وطوله  (mm 10)انبوب زجاجي سمك جداره : 11س
اذا . يةسليز درجة  (4oC)ماء بدرجة حرارة وضع داخل انبوب زجاجي اخر بقطر اكبر يسمح بجريان 

وان المساحة السطحية لهذا االنبوب هي  (oC 90)كانت درجة حرارة الغاز داخل االنبوب االول هي 
(0.7 m2) مامقدار كمية الحرارة المتصلة بالحمل اذا علـــــمت ان معــــدل انتقـــــال الحـــــرارة للزجـــــــاج ،

 .(W/m2.K 2.2)هي 
 

مامقدار الطاقة الكلية المنبعثة من . (oC 600)سخن بدرجة حرارة  (cm 5)قرص نحاسي قطره : 11س
يهمل االنبعاث من السطح الجانبي ) (0.7)االنبعاثية هي  إنعلمت  إذا؟ اإلشعاعالقرص عن طريق 

  (.للقرص
 التبريد المناسبة لمنظومة الليزر ؟  وحدةكيف يمكن اختيار  -12س
 د بالتثليج ؟ وما هو  مبدا عمله ؟ ثم ارسم مخططا يوضح منظومة التبريد ؟ماالمقصو  -13س
 ماهو المبادل الحراري ؟ ثم اذكر بعض تطبيقاته؟ -14س
 كيف نتجنب اآلثار السلبية الستعمال الماء في تبريد منظومات الليزر ؟  -15س
 

 

 

عالفصل الراب  

 

ةعصيانة منظومات ليزر الحالة الصلب  
Solid State Laser Systems Maintenance 

 :االهداف

 :على قادرا الطالب يكون الفصل دراسة من االنتهاء بعد

 .الصلبة الحالة ليزر لمنظومات العاكسة الحجرات انواع على التعرف- 1

 .ومستمر نبضي بنوعيها القدرة مجهزات صيانة- 2

 .والسيطرة القدح دوائر صيانة- 3

 :الفصل محتويات 

 .مقدمة 4-1

 .العاكسة الحجرات انواع يانةص 4-2

 .الليزري القضيب ضخ صيانة 4-3

 .والمستمر النبضي القدرة مجهزات صيانة 4-4

 .والسيطرة القدح دوائر صيانة 4-5

 

 ومسائل اسئلة
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 مقدمة 2-0
 

وسط فعال ليزري لمادة بلورية صلبة ( SSL-Solid State Laser)يستعمل ليزر الحالة الصلبة 

وينبغي عدم الخلط بين ليزر أشباه . لمت ذلك عزيزي الطالب في دراستك السابقةويضخ بصريا، كما تع

ولكن ليزر الدايود دائما يضخ " الحالة الصلبة"الموصالت أو ليزر الدايود والذي هو حالة من حاالت ليزرات 

 .بالتيار المساق

لحفر واللحام ووضع في جميع أنواع التطبيقات منها القطع وا الحالة الصلبةوتستعمل أشعة ليزر 

العالمات وعالج الحرارة، وتصنيع الدوائر المطبوعة التي تستعمل في الدوائر االلكترونية والدوائر المتكاملة 

، وفي التطبيقات الطبية والجراحية، وغيرها من أنواع القياس، (الطباعة الراقية والنسخ)وفنون الجرافيك 

ومن تطبيقات ليزر الياك النبضي . ر التي تتطلب طاقة ذروة عاليةوالبحث العلمي، واالعالنات، وغيرها الكثي

YAG Laser كما وان . ذي الطاقة العالـــية في االستخدامات العسكرية ومنها تجارب الدفع الصاروخي

 .أكبر ليزر في العالم هو من نوع ليزر الحالة الصلبة

 
 ب على بارجة حربيةصورة لليزر الحالة الصلبة ذي حجم كبير منصو( : 1-4)شكل 

 : بشكل عام يتكون تركيب اي نظام في ليزرات الحالة الصلبة من ثالثة اجزاء رئيسة هي 

A.  الوسط الفعال(Active medium) : هو مادة صلبة اما يكون على شكل بلورة الياكYAG  او

داخل ، يتم إدخال أيونات فعالة او مواد خاملة Hostوتسمى هذه المواد بالمضيف  Glassزجاج 

او  Cr +4او رباعي التكافؤ  Cr+3او الكروم ثالثي التكافؤ Nd+3 المضيف مثل ايونات النيديميوم 

( Nd: Glass)زجاج -والنيديميوم( Nd: YAG)ياك -مثل هذه الليزرات النيديميوم Ti+3التيتانيوم 

( Ruby)وهنالك بلورات ليزرية اخرى مثل الياقوت ( Ti: Sapphire)زفير -والتيتانيوم

 (.Alexandrite)واأللكسندرايت 

 :هنالك مميزات للوسط الفعال لليزرات الحالة الصلبة

 .امتالك المواد المستعملة بالوسط الفعال خطوط فلورة حادة وحزم امتصاص عريضة .1

الطويل نسبيا في مستوى المتهيج  (Life Time)تمتاز هذه المواد بعمر مكوث االلكترون  .2

 (.ms 1)الذي يصل الى 

B. ر الضخ مصد(Pumping Source :) يستعمل في الغالب المصباح الوميضي(Flash Lamp )

إذ يتم تسليط جهد كهربائي بين طرفي المصباح الوميضي فينتج أشعة ضوئية تمتصها بلورة الوسط 
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يمكن أن يتم ضخ بلورة الوسط الفعال باستعمال شعاع ليزر آخر مثل ليزر أشباه . الفعال لتتهيج

 .ه الطريقة تكون ذات كفاءة أعلى من طريقة الضخ بالمصباح الوميضيالموصالت وهذ

C.  مجهز القدرة(Power Supply :) هو دائرة كهربائية تقوم بتجهيز المصباح الوميضي بالقدرة

أو بشكل مستمر وهذا يؤثر ( Pulsed)يمكن أن يعمل مجهز القدرة بشكل نبضي . الالزمة لتشغيله

دوائر بسيطة ومتعددة لمجهزات القدرة وفق نوع التصميم والقدرة  هنالك. على نمط تشغيل الليزر

 .الخارجة المطلوبة

عموما تنتج اجهزة ليزر الحالة الصلبة اشعة ليزر باطوال موجية مختلفة تتراوح بين االشعة الفوق 

هي أنَّ جميع إنَّ من أهم المميزات التي تتميز بها ليزرات الحالة الصلبة . البنفسجية واالشعة تحت الحمراء

 . وامكانية حملها واستعمالها ميدانيا( Compact)اجزاء المنظومة الليزرية تكون متراصة 

 

 صيانة انواع الحجرات العاكسة 2-4

 

لك بعض االعتبارات الواجب اتخاذها عند تصميم الحجرة العاكسة وهي حجم الحجرة ونوعية اهن

والشكل الهندسي لها مثل ( بالذهب او الفضة او االلمنيومالطالء )المادة المستعملة في طالء الحجرة مثل 

وايضا عدد المصابيح المطلوب وضعها لتهيج الوسط الفعال فضالً عن شكل ( دائري او بيضوي او اهليجي)

المصباح المستعمل فكما تعلمت عزيزي الطالب أن هنالك نوعين من المصابيح إما أنَّ يكون على شكل خطي 

(Linear )او لولبي (Helical .) 4)يوجد العديد من اشكال حجرات الضخ المختلفة والموضحة في الشكل-

 .، والتي تعتمد على مصدر الضخ وعلى شكل الوسط الفعال(2

 
 .يوضح اشكال الشائعة للحجرات العاكسة(: 2-4)شكل 
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 من اكثر حجرات الضخ شيوعا واستعماال (Elliptical)تعد حجرات الضخ ذات القطع البيضوي 

واكثرها كفاءة في توزيع ونقل اشعاع الضخ من المصباح الى الوسط الفعال في هذه الحجرات يوضع 

المصباح الخطي في أحد مراكز التبؤر ويوضع الوسط الفعال في مركز التبؤر الثاني، في هذه الحالة نضمن 

الشعة المنبعثة من المصباح تركيز الضوء المنعكس من حجرة الضخ في الوسط الفعال، ولزيادة كفاءة انتقال ا

يكون وضع المصباح والوسط الفعال بشكل متقارب ومتوازي، اما في حالة استخدام المصابيح الحلزونية 

 .لضخ الوسط الفعال فيتم استعمال اسطوانات دائرية عاكسة

يراعى في تصميم حجرات الليزر العاكسة أمر مهم جدا وهو نوع المادة المستعملة في تصنيعها 

، (Aluminum)، واأللمنيوم (Silver)والفضة ( Gold)الذهب : نالك مواد عدة تستعمل منهافه

مادة  -، وماكور (Alumina)، واأللومينا (Ceramic)، والسيراميك (Polymers)والبوليمرات 

ولكل واحد منها خصائصها البصرية ( Barium Sulfate)، وكبريتات الباريوم (Macor) -سيراميكية 

  .عتمد على معامل االنعكاس ومقاومتها لظروف التشغيلوالتي ت

في الليزرات الحديثة استعملت مؤخرا حجرات عاكسة سيراميكية، وهي ضمن الحجرات التي تعمل 

ياك، وهذا النوع من الحجرات ذات فعالية عالية من -بشكل جيد وال سيما في ضخ ليزر الياقوت والنيديميوم

كما أنها تستعمل على نطاق واسع بوصفها عاكسات جيدة . المعدنية المطليةحيث التكلفة كبديلة للحجرات 

 .للمصابيح ذات الكثافة العالية

 :ومن مميزاتها

A. مقاومة للتأكل الكيماوي. 

B. ذات قوة ومتانة عالية. 

C. انعكاسية عالية على مدى نطاق واسع من االطوال الموجية . 

D. تمتلك توصيل حراري جيد. 

E. في جميع درجات حرارة التشغيل كونها مادة غير موصلة االستقرارية الكهربائية. 

 

 
 (.ذهب و االلمنيوم وفضة وسيراميك)يبين مجموع من الحجرات العاكسة مصنعة من مواد مختلفة (: 3-4)شكل 

واعادتها إلى العمل من  -( 4-4)كما في الشكل  -لصيانة الحجرات الليزرية المشوهة أو التالفة 

إذ يتم فحص سطح العاكس وتحديد . تفكيك الحجرة وعزل كل جزء عاكس على حده جديد، وذلك باستعمال

اصالحه وذلك بان ترمم العيوب  االماكن المشوهة والتالفة، وبعدها يتم العمل عليها بأعادة تصنيعه او

الموجودة وطالئها على النحو المطلوب لتحقيق أداء افضل، بما في ذلك بريقها أو الخصائص االنعكاسية 
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ولكل واحد منهما . ويكون هنالك نوعان من الطالئات وهو الطالء بالذهب والطالء بالفضة. واالنتشارية

مميزاته، فمثال عند الطالء بالذهب فانه يكون عاكس ممتاز لكل مدى طيف االشعة تحت الحمراء 

(Infrared Spectrum) طالء حجرات ويكون الطالء غير قابل لتشويه أو االكسدة لذا يستعمل الذهب ل

إذ . أما الطالء باستعمال الفضة فيوفر انعكاسية عالية على مدى طيفي واسع. الليزر ذات التطبيقات الصناعية

ان العاكسات الفضية ُتعد مثالية للتطبيقات التي تتطلب ضخ باشعة فوق البنفسجية، وعند األطوال الموجية 

ومثال على ذلك لية الصيانة يتم اعادة تجميعها من جديد وبعد االنتهاء من عم المرئية واألشعة تحت الحمراء،

 (.5-4)الحظ الشكل 

 
 .توضح بعض من الحجرات العاكسة ومكوناتها التالفة(: 4-4)شكل 
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 .يوضح تركيب حجرة عاكسة بيضوية مزدوجة ذات مصباحين(: 5-4)شكل 

ند التصميم، وتعرف على انها نسبة يجب االخذ بنظر االعتبار كفاءة انتقال الطاقة داخل اي حجرة عاكسة ع

بالشكل ( η)الطاقة الممتصة من قبل الوسط الفعال الى الطاقة المنبعثة من قبل المصباح، وتحدد الكفاءة 

الهندسي لحجرة الضخ فضالً عن الكفاءة البصرية لحجرة الليزر ووفق طبيعة السطح الخارجي للوسط الفعال 

، او حلقي Rodقضيب )فضالً عن شكل الوسط الفعال ( ان كان سطح صقيل او سطح خشن)ايضاً 

Annularاو متوازي مستطيالت ،Rectangular-Slab .) ويمكن حساب كفاءة انتقال الطاقة من ،

 :المعادلة التالية

 η=ηge. ηop …………………………………………………(1-4) 

 .كفاءة االنتقال للشكل الهندسي لحجرة الليزر:  ge η إذ 

 op η :صرية لحجرة الليزر والتي تعرفالكفاءة الب. 

op = rw (1-rr) (1-a) (1-f)……………………………………………...(2-4) η 

rw :انعكاسية السطح الداخلي لحجرة الليزر عند الطول الموجي المطلوب 

rr : خسارة االنعكاسية عند السطح الخارجي للقضيب الليزري او خسارة االنعكاسية للغالف الزجاجي

 .تبريد الوسط الفعالالمستعمل في عملية 

a : السائل المستعمل في عملية التبريد )خسائر االمتصاص في الوسط المحصور بين الوسط الفعال والمصباح

 (.والغالف الخارجي الذي يحيط بالوسط الفعال او المصباح والمستعمل في عملية التبريد

f :ة الليزرنسبة المساحة غير العاكسة من الحجرة الى المساحة الكلية لحجر. 

 صيانة ضخ القضيب الليزري 2-4

كما تعلم عزيزي الطالب أنَّ الضخ البصري هي الطريقة المستعملة إلثارة ذرات الوسط الفعال من 

 (Population Inversion)حالتها األرضية إلى المستويات العليا وذلك من أجل تحقيق التوزيع المعكوس 

لحالة الصلبة، أنَّ إحداث هذا التوزيع المعكوس يكون بأساليب مختلفة الالزم لتوليد الفعل الليزري في ليزر ا

هنالك نوعان رئيسان لضخ الوسط الفعال لليزر  ، ويتم ذلك باستعمال مضخات بصرية،ةلألنظمة الليزري

 .أو أنَّ نستعمل ليزر شبة موصل لعملية الضخ( Lamps)الحالة الصلبة وهي اما أنَّ نستعمل مصابيح 

من طريق امتصاص الضوء الذي ( القضيب الليزري او الوسط الفعال)تهيج الوسط الليزري يثار او ي

يشترط في الضخ . الواقعة بالقرب من القضيب الليزري( Pumping Lamp)ينتج بوساطة مصباح الضخ 

البصري ان يكون مطابقا للطيف المنبعث من مصباح الضخ مع طيف االمتصاص للقضيب الليزري، لذا يعد 

ضوء منبعث من المصباح ذو طول موجي ال يمتص من قبل الوسط الفعال هو ضياع وهدر للطاقة وهذا  أي

بعض من بلورات المستعملة كوسط فعال لليزرات الحالة ( 6-4)يوضح الشكل . ينعكس على كفاءة الضخ

 .الطيفي لهاالصلبة وكما يظهر من الشكل اختالف في الوان البلورات انما يدل على اختالف باالمتصاص 

 
 بعض اشكال بلورات الوسط الفعال الليزري( : 6-4)شكل 
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بشكل اساس يتكون نظام الضخ البصري لليزر الحالة الصلبة من مصباح، ومجهز قدرة لتشغيل 

المصباح، وحجرة عاكسة لتوجيه الضوء من المصباح الى الوسط الفعال الليزري الموجودان داخل الحجرة، 

واما بالنسبة لمجهزات القدرة فسنناقشها في ( 2-4)اسة حجرات الضخ العاكسة في البند وقد تم مناقشة ودر

لذا سندرس هنا عزيزي الطالب مكونات تصميم المصابيح الوميضية وأنواعها المستعملة ( 4-4)البند القادم 

 .في الضخ البصري

ا النوع من يصنع هذ(: Flashlamp)من اهم المصابيح المستعملة هو المصباح الوميضي 

وتمتلئ مصابيح بغازات نبيلة مثل غاز  mm1بسمك نموذجي ( Quartz)المصابيح من أنابيب كوارتز 

وتختم في كال الطرفين لألنبوب (.  torr311-411( )mm Hg761=1Torr )الزينون بضغط من 

أو ( Resin Epoxy)بقطبين كهربائيين إذ يلحم الكوارتز مع االقطاب بنوع من االصماغ مثل االبوكسي 

وتعرف المسافة بين االقطاب على انها طول القوس وهي المنطقة الفعالة كما ).يصهر الكوارتز على االقطاب

وتعتمد مقاومة المصباح على هذه المسافة عند التفريغ الكهربائي ويعبر عن دوائر ( 7-4)مبين في الشكل 

والشكل .   RLC ة ومتسعة ومحاثة ويرمز لها التفريغ الكهربائي بشكل بسيط بدائرة كهربائية تحوي مقاوم

 . يوضح رسم توضيحي لمصباح الرنيون الوميضي الخطي(  4-7)

 

 
 الخطي  مخطط يمثل مصباح الزينون الوميضي(: 7-4)شكل 

 

صمم هذا المصباح بحيث يكون عملية تبريده بالهواء ويزود بسلك خارجي مصنوع من مادة التنكستن بقطر 

(0.5 mm)  وطول cm) 4-8(  وفق طول المصباح ويلف حول المصباح لغرض تحقيق التأين االولي

. إذ تسلط على هذا السلك نبضة ذات جهد عاٍل لتأين الغاز الموجود داخل المصباح. لغاز المصباح لقدحه

تصميم مصباح وميضي خطي مملوء ( 8-4)وهناك مصابيح يستعمل فيها المياه للتبريد وكما مبين بالشكل 

 O-ring)الزينون، اذ يزود بغالف زجاجي لمرور ماء التبريد والذي يحصر بواشر مطاطي دائري  بغاز

Rubber ) عند كل من نهايتيه لضمان عدم تسريب الماء وتتدفق مياه التبريد عبر انابيب بنهايتيه حول

التي بدورها تسلط ال يوجد لهذا المصباح سلك قدح، لذا يتم ربطه على التوالي مع دائرة القدح . المصباح

 .نبضة عالية الجهد على القطب الموجب للمصباح لتأين الغاز داخل المصباح وتسمى بعملية القدح الداخلية
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 مصباح الوميضي الخطي المبرد بالماءال ( : 8-4)شكل 

ع اما في حالة استعمال دائرة قدح خارجية، إذ يلف سلك القدح حول انبوب الماء، و هذا يتطلب ارتفا 

في فولطية القدح، لذا عادة ما يتم تشغيل المصابيح المبردة بالمياه عموما بدائرة قدح داخلية، عند تصميم 

 : يجب أن يؤخذ بنظر االعتبار االمور التاليةالمصابيح الوميضية 

 . اختيار المصباح بطول قضيب الليزر نفسه تقريبا .1

 طر للقضيب الليزرييجب ان يكون قطر التجويف الداخلي للمصباح بنفس الق .2

 . إنَّ هذا االختيار لألبعاد تجعل من قوس التفريغ الداخلي للمصباح بحجم قضيب الليزري نفسه

يجب مراعاة وضع المصباح والقضيب الليزري داخل الحجرة العاكسة معا بشكل متوازيين لمحور  .3

 (. 9-4)الحجرة كما في الشكل 
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 رة الوسط الفعال مع المصباح الوميضي بشكل متوازٍ يبين حجرة ليزرية فيها بلو(: 9-4)شكل 

 

يصنع هذا (. 11-4)اما النوع الثاني من المصابيح الوميضية فيكون بشكل حلزوني كما مبين بالشكل 

النوع من المصابيح بوساطة لف أنابيب الكوارتز بشكل حلزوني، يحتوي المصباح الحلزوني المبين في 

في حين المصابيح من دون سلك القدح تستعمل . كون عملية تبريده بالهواءالشكل على سلك خارجي للقدح، وت

يتم وضع القضيب الليزري في مركز المصباح الحلزوني . لها انبوب يحوي المصباح  ليمر به ماء التبريد

توفر المصابيح الحلزونية ضخ أكثر تجانسا للقضبان الليزري من المصابيح الخطية، (. 11-4)كما في الشكل 

 .لكن كفاءتها الكلية اقلو

 

 
 .مخطط لمصباح وميضي حلزوني(: 11-4)شكل 

عندما تكون قيمة مقاومة المصباح عالية فهذا يعني أنه ينتج نبضات كهربائية وبصرية أطول، لذا فإنَّ 

ويتم وضع القضيب الليزري . ي الليزرات ذات امد نبضة طويلةالمصابيح الحلزونية تستعمل بشكل واسع ف

 (11-4)المصباح الحلزوني كما مبين في الشكل داخل 

 
 يوضح موضع البلورة او الوسط الفعال الليزري داخل المصباح(: 11-4)شكل 
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 من جهة اخرى، فمصابيح الزينون أيضا لها خرج كافي .ال تستعمل مصابيح الكريبتون بشكل واسع بسبب تكلفتها العالية 

يوضح اشكال مختلفة من ( 12-4)الشكل .  إَنها أقل كفاءه ولكنها مقبولةفي المنطقة الطيفية المطلوب إال

 . المصابيح الوميضية

 
 مجموعة مختلفة من المصابيح الوميضية(: 04-2)شكل 

 .يمكن تشغيل المصابيح الوميضية التي تم شرحها سابقا بنمطين هما النبضي والمستمر

 صيانة مجهزات القدرة النبضي والمستمر  2-2

 

ي ليزرات الحالة الصلبة توجد نوعان رئيسان من مجهزات القدرة والتي تستعمل لغرض االثارة البصرية ف

 .وتهيج الوسط الفعال لتوليد الليزر، ويتم ذلك من طريق تشغيل المصباح المستعمل في الليزر

تم تصميم ي(: Pulse Power Supplies)النوع االول من مجهزات القدرة هي مجهزات القدرة النبضية 

مجهزات القدرة لليزر الحالة الصلبة النبضي بتخزين الطاقة الكهربائية في المكثفات وإيصالها على شكل 

إذ يستعمل نبضة التيار بتسليطها على مصباح الضخ البصري لليزر . نبضة إثارة إلى الوسط الليزري النشط

ح الوميضي من طريق تخزين الطاقة يتم تحقيق نواتج عالية لطاقة قصوى من المصبا. الحالة الصلبة

في ( في اجزاء ملم ثانية أو أقل)الكهربائية ببطء في المكثفات ذات الجهد العالي وتفريغها بشكل سريع للغاية 

والتي تقاس )يتم تحديد كمية الطاقة المخزنة لخزن المكثف بوساطة قيمة سعة المكثف . المصباح الوميضي

يمكن حساب الطاقة المخزنة في المكثف . الجهد المسلط على المكثفوقيمة ( Faradsبوحدات الفاراد 

 : بالمعادلة التالية

E=1/2(CV2) ……………………………………………………………….(3-4) 

 (.Jouleجول )الطاقة الكهربائية المخزنة =  Eإذان 

 

  هل تعلم؟

 تملئ بعض المصابيح بغاز الكريبتون والذي يكون ناتج طيفه اوسع من المصابيح المملوءه بغاز الزينون

يكون هذا النوع من المصابيح لذا  ،ويكون ضوءه الناتج في منطقة تحت الحمراء من الطيف الضوئي

 .زجاج-ميوميياك والنيد-ميوميبلورات النيدفي ضخ امتصاص مالئم ذات 
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C         = السعة المكثف( الفاراداتFarads.) 

V         = قيمة الجهد على طرفيه مكثف(فولط Volts.) 

وشحن بجهد  F µ 385تخزين الطاقة له سعة لاستعمل مكثف في مجهز القدرة لليزر البافوت  (: 1)مثال 

5000 V .جد الطاقة المخزنة في مكثف؟ 

 :الحل
E=1/2(CV2)  

2V) 310 x F)(5 6–10 x = (0.5)(385وهي الطاقة المخزونة في المكثف  

                                (        * 25 ) (     *385 ( )1.5) 

E = 4812.5 J                   (     ×25  ()     ×385()1.5 )             

 RLCهما دائرة تفريغ . وتستعمل نوعان في تصميم دوائر تفريغ المكثف للمصبابيح الوميضية في الليزر

ن اختيار احدى الدوائر المذكوره انفا إ(. PFN( )Pulse-Forming Network)النبضه -وشبكة تشكيل

هو ليتم استخدامها لتطبيق معين يعتمد على طول النبضة المطلوبة، وشكل النبضة والطاقة تفريغها، ورغبة 

لتوليد نبضة ذات ارتفاع قصير في حين  RLCوبصفة عامة، تستعمل الدوائر . المصمم بقيمة جهد الشحن

 .ذات ارتفاع طويل عند الحاجة لتوليد نبضه PFNsتستعمل 

 :بشكل عام من العناصر الثالثة التالية الحاله الصلبة  النبظية لليزرات تتكون مجهزات القدرة 

A.  وحدة تخزين الطاقة وتشكيل النبضة، وعادة ما يكون شبكةLC . إذ كما ذكرنا يتم تخزين الطاقة

طاقة من مكثف الى المصباح بالمكثف، ، فان دائرة الكهربائي و يختار محاثة ايضاً لنقل أفضل لل

 .الوميضي

B.  تجهيز الشحن من طريق مجهز قدرة مستمرDC  ذو فولطية عالية(High-Voltage ) إذ يكون

وبابسط . عادة كليوفولط عدة يستعمل لشحن المكثف بطاقة التخزين إلى الجهد التشغيل المناسب

ت مع محول لرفع الجهد كما في اشكاله والشائع جدا هو قنطرة المقوم إذ يتكون من اربعة دايودا

 (.13-4)الشكل 

 
 يوضح مجهز قدرة ذو جهد عالي مستمر( : 13-4)شكل 

إذ ترفع المحولة من جهد واطئ الى جهد عاٍل وتعمل الدايودات على تحويل الفولطية من متناوب الى 

 .مستمر

C. اح الوميضي لتبدأ تسيطر دائرة القدح على نبضة القدح التي تعمل على تأيين الغاز داخل المصب

إنَّ نظام تخزين الطاقة عادة ما يكون عند الحد األقصى للجهد الذي هو أقل . عملية التفريغ الكهربائي
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سيتم شرح . وبالتالي، ال بد من نبضه ذات الجهد العالي لبدأ التأين. من جهد انهيار تفريغ الغاز

 .تفصيلي لدائرة القدح في البند القادم

 

رسم تخطيطي مبسط لمجهز القدرة النبضي الذي يستعمل لتشغيل المصباح في ( 14-4)يوضح الشكل 

. لشحن المكثف لتخزين الطاقة DCويستعمل مجهز قدرة ذو جهد عاٍل مستمر . ليزر الحالة الصلبة نبضي

، إنَّ وجود هذه (Charging Resistor)مقاومة تسمى مقاومة الشحن ( 14-4)تربط ايضا كما في الشكل 

عندما يتم شحن مكثف تماما، . ة ضروري لتحمي مجهز القدرة من طريق الحد من التيار أثناء الشحنالمقاوم

، ولكن هذه الحالة ليست دائما في جميع (Open Circuit)في العادة تكون الدائرة الكهربائية بحالة قطع 

القدح ذات الجهد العالي عندها يتم تزويد نبضه القدح إلى المصباح بوساطة دائرة . انواع مجهزات القدرة

تؤين المصباح ويسمح للمكثف على تفريغ الطاقة خالل االقطاب الطرفيه . المربوطة على سلك القدح

 .اما وظيفة وجود المحاثة هي لنقل تفريغ الطاقة بشكل افضل. للمصباح

 
 يوضح رسم تخطيطي لمجهز القدرة النبضي(: 14-4)كل ش

( Continuous Power Supplies)ي مجهزات القدرة المستمرة  النوع الثاني من مجهزات القدرة ه

وهذا النوع من مجهزات القدرة لتشغيل المصابيح بنمط تشغيلي مستمر، إذ إن هناك ثالثة انظمة تشغيلية 

 : مختلفة لها ليتم تشغيلها

 تشكيل القوس االولي والقدح. 

 التفريغ الكهربائي غير المحدود. 

 التشغيل المستقر. 

ولكن في مرحلة التشغيل . تي القدح والتفريغ غير المحدود، فإنَّ المصباح يشتغل بشكل وميضيفي مرحل

ان عملية القدح، تكون بداية التفريغ . المستقر، يعمل المصباح بشكل مستمر وبانخفاض لكثافة التيار

بدأ القدح بشرارة تتولد ي. الكهربائي لغاز المصباح، هي مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في التشغيلي الوميضي

يجب أن تكون قيمة جهد . داخل فجوة المصباح بين األقطاب والتي بدورها تخلق مسار موصل بين القطبين

االنهيار عبر هذا المسار أقل من الجهد المجهز للمصباح من قبل الدائرة الخارجية، لذلك سوف يبدأ التيار في 

 . التدفق من خالل المصباح

ميم لمجهزات القدرة ذات النمط التشغيلي المستمر يؤخذ بنظر االعتبار احتواءه على ثالثة فعند التص      

 :المكونات الرئيسة الثالثة هي. عناصر رئيسة كما وانها تتوافق مع أنظمة التشغيل الثالثة المذكور انفا

 .دائرة القدح لبدأ التفريغ• 

من التوسع في القوس الكهربائي للمصباح عندما يبدأ دائرة البدأ لسيطرة على المصباح قوسي خالل فترة • 

 . بالعمل

 .مجهز القدرة المستمر للحفاظ على عملية استمرار المصباح بالعمل خالل استقرار التفريغ• 
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القيم الدقيقة . دائرة كهربائية أنموذجية لتشغيل مصباح بنمط مستمر( 15-4)يظهر في الشكل 

مات الدائرة وعلى ظروف معينة وهي ضغط الغاز، طول القوس، قطر للفولطية والتيار، تعتمد على معل

 .المصباح، والطاقة المطلوبة

 
 .دائرة نموذجية لتشغيل مستمر لمصابيح الكريبتون(: 15-4)شكل 

 

 صيانة دوائر القدح والسيطرة 2-1

جهد  إنَّ مكثف التخزين لدوائر التفريغ للمصابيح الوميضية عادة ما تكون مصممة بحيث أقصى

في هذه الظروف، غاز المصباح . الشحن في المكثف يكون أقل من جهد التأين لغاز المصباح الوميضي

اليكون متأين لذلك سوف يكون المصباح بمنزلة مفتاح مفتوح كهربائيا ويحول دون تفريغ كهربائي للغاز فال 

المصباح وذلك بتسليط نبضة الجهد تكمل الدائرة أي يمر التيار فيها ويتم تفريغها بتأيين . يعمل المصباح

وإما أْن يتم تسليط هذا النبضة بسلك القدح الخارجي أو يتم تسليطها مباشرة . تتجاوز جهد التأين للمصباح

 .بتوصيلها على التوالي مع أنود المصباح

الملف الثانوي (. 16-4)يتم تحقيق القدح الخارجي بوساطة دائرة كهربائية كما هو مبين في الشكل 

عند إغالق مفتاح القدح، تفرغ . لمحولة القدح الخارجي تتصل بسلك القدح والذي يلف حول مغلف المصباح

هذا المحولة هي محولة رفع للجهد لها دور كبير برفع وانتاج . مكثف القدح بوساطة الملف االبتدائي للمحولة

هذه النبضة عادة . 6s-10بمدة  15kVالجهد العالي، ان قصر االمد لجهد الخرج النبضي، عادة يكون بحدود 

 .ما توفر للمصباح القدح المطلوب لتأيينه

 لدائرة قدح هي  دائرة قدح طريقة األخرى لقدح المصباح الوميضي   

(. 17-4)استعمال محولة قدح تربط على التوالي لحقن الشحنات لتأيين الغاز كما هو مبين في الشكل  التوالي 

على التوالي مع أنود المصباح الوميضي، ويتم تسليط نبضة ذات جهد  ةالمحولفي هذه الحالة، يتم توصيل 

عاٍل مباشرة إلى قطب االنود الموجب مما يسبب في انهيار الغاز نتيجة باإلفراط في تجهيز الفولطية للمصباح 

ة القدح، يجب لذا عند تصميم محول. يجب أن ينقل الملف الثانوي لمحولة القدح تيار التفريغ بأكمله. الوميضي

االخذ بنظر االعتبار أن تكون المقاومة الكهربائية لملفها الثانوي ذات قيمة صغيرة، في العادة تكون هذه 

الملف الثانوي لهذة المحولة يلف بأستعمال سلك غليظ أو . المقاومة أقل من عشر من قيمة مقاومة المصباح

 .بشكل شريط من النحاس وذلك للحد من مقاومته
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 من هاه الكهربائية للملف الثانوي للمحولة  تكون على التوالي مع المصباح أيضاً ويجب اعتبارالمحاث 

في . mH 100تصميم دوائر المحاثه الكهربائية النموذجية لربط التوالي في هذه الطريقة للمحولة حوالي 

 .محاثة إضافية العديد من الحاالت، فإن الملف الثانوي لهذه المحولة كاٍف لتفادي الحاجة إلى أي

كما هو معروف فان . يشتغل بنمط مستمرلمصباح  عدد من انواع دوائر القدح ( 18-4)يبين الشكل 

الغرض من القدح هو تمكين وصول المصباح الى حالة التأين، بما يكفي لبدأ التفريغ الداخلي ألنبوب 

ويبين . هد الذاتي لغاز المصباحإذ يسلط جهد عاٍل عبر أنبوب المصباح يكفي لتجاوز عتبة الج. المصباح

 في الجزء العلوي من الشكل،. القوسي  ثالثة انواع من الدوائر الممكنة لقدح المصباح( 18-4)الشكل 

(18-4-a ) 

هذه الطريقة تسمى أحيانا . الجهد األولي مرتفع بما يكفي لكسر الغاز في األنبوب وبدء التفريغ 

وحتى ال يبدأ التفريغ بشكل عفوي او تلقائي، (. Overvoltage Method)طريقة الجهد الزائد او الحمل 

يجب أن يكون الجهد معزول كهربائيا من األنبوب بوساطة مفتاح، مثل هذه المفاتيح الثيراترون أو شرارة 

 .عندما يتم تشغيل مفتاح القدح، يتم تسليط الجهد عبر المصباح وتبدأ عملية التفريغ. الفجوة
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 ين انوع دوائر القدح للمصابيح القوسيةيب( : 18-4)شكل 

: - (a)    طريقة الجهد الزائد او الحمل(over voltge method ) 

:-  ( b)    (متوالية حقن القدح ) دائرة قدح التوالي 

   (:-  (c      دائرة قدح خارجية   

عا من طريقة عندما يتم استعمال المصابيح لضخ الليزرات، تستعمل الطرائق االخرى األكثر شيو

يبين ربط توالي  (b4- 18- )الجزء األوسط من الشكل . الجهد الزائد لقدح المصابيح بنمط تشغيلي مستمر

إذ يلف ". in-line"،"الخط-في"تستعمل هذا الطريقة محولة . لدائرة القدح، وتسمى أيضا متوالية حقن القدح

عندما يتم . مصباح في دائرة التفريغ الرئيسة سلك متين بالملف الثانوي للمحولة، وتربط على التوالي مع

تسليط نبضة جهد على الملف االبتدائي للمحولة، يتولد جهد في الملف الثانوي للمحولة يتجاوز هذا الجهد جهد 

هذه الطريقة للقدح المصابيح القوسية األكثر شيوعا  والمستعمل لليزر الحالة . انهيار المصباح ويبدأ التفريغ

لها دقة عالية، وخاصة مع مصابيح الكريبتون ذات الضغط العالي، بسبب إنَّ إذ . لتشغيل المستمرالصلبة ذو ا

 .القدح يحدث انخفاض في جهد انحياز المسلط على طرفي المصباح

، توظف نبضة (c4-18- )الطريقة الثالثة هي القدح الخارجي، كما هو موضح في الجزء السفلي من الشكل 

كيلو فولط، الذي يمر عبر سلك القدح الملفوف حول الجزء الخارجي من  15تكون عالية للجهد، وربما 

إنَّ . إنَّ وجود الجهد العالي هو لحث الغاز في المصباح على التأين، والذي يكفي لبدأ عملية التفريغ. المصباح

تكلفة أقل القدح الخارجي يحتوي على بعض المميزات المرغوبة للمصممين منها استعمال المحوالت ذات 

ولكن هذه الطريقة لها مساوئ تعريض الجهد العالي الخارج من المصباح القوسي ويؤدي . التي يتم استعمالها

 Electro Magnetic Interference (EMI .)الى توليد المزيد من التداخل الكهرومغناطيسي 

 

 

 

 اسئلة الفصل                                                    

 

 :ضع عالمة صح أو خطأ امام العبارات التالية وصحح الخطأ: 1س

 .يعد ليزر الحالة الصلبة اول ليزر تم تصنيعه -1

 .تتكون ليزرات الحالة الصلبة من الوسط الفعال ومصدر الضخ -2

 .يتم تشغيل ليزرات الحالة الصلبة بشكل نبضي فقط -3

 .تعد الحجرة العاكسة الدائرية االكثر شيوعا -4

 .يتكون نظام الضخ البصري لليزر الحالة الصلبة من مصباح، ومجهز قدرة -5

 أذكر أهم مميزات الوسط الفعال لليزرات الحالة الصلبة؟: 2س

 :علل ما يلي: 3س

 ال تستعمل مصابيح الكريبتون بشكل واسع؟ -1

 جهز القدرة؟يفضل استعمال طريقة قدح المصابيح في دائرة خارجية بدل من دائرة داخلية ضمن م -2

 -:اجب عن ماياتي  :4س

 ما االعتبارات الواجب اتباعها عند تصميم الحجرة العاكسة؟ -1

 ما المواد المستعملة في تصنيع الحجرات العاكسة؟ -2

 ما مميزات الحجرات العاكسة السيراميكية؟ -3
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بشكل عام ثالثة  صر القدرة النبضية لليزرات الحالة الصلبة بشكل عام من ثالث عنا تتكون مجهزات  -4

 عناصر فما هي؟

 :امأل الفراغات التالية: 5س

 .........كوسط فعال ليزري ويضخ ........... يستعمل ليزر الحالة الصلبة مادة  -1

 ................الوسط الفعال هو مادة صلبة اما يكون على شكل بلورة الياك او زجاج وتسمى هذه  -2

 ..................او .................... إما أْن يكون على شكل  هنالك نوعان من المصابيح -3

 داخل اي حجرة عاكسة عند التصميم............... يجب االخذ بنظر االعتبار كفاءة  -4

وهذا ............ يعد أي ضوء منبعث من المصباح ذو طول موجي ال يمتص من قبل الوسط الفعال هو  -5

 ..........ينعكس على 

 ............يستعمل االنبوب الخارجي الذي يحيط بمصباح الوميضي بــ -6

وشحن  μF 250استعمال مكثف في تخزين الطاقة له سعة باك –في مجهز القدرة لليزر النيدميوم  : 6س

 جد الطاقة المخزنة في مكثف؟. MV 5بجهد 

 ؟ مبيناً مبدأ عمله؟وضح برسم تخطيطي مجهز القدرة النبضي لليزرات الحالة الصلبة: 7س

 المشوهة او التالفة واعادتها الى العمل من جديد ؟ الليزرية كيف يتم صيانة الحجرات  -8س

 بماذا يمتاز الطالء بالذهب عن الطالء بالفضة للحجرات العاكسة الليزرية ؟ -9س

 خ البصري ؟ ومم يتكون ؟ ضبماذا يشترط في ال -11س

جية ودائرة قدح التوالي للمصابيح الوميضية معززا اجابتك برسم الدوائر قارن بين دائرة القدح الخار -11س

 الكهربائية ؟

 وضح بالرسم أنواع دوائر القدح للمصابيح القوسية مع التاشير على األجزاء  -12س

 

 

   

 الفصل الخامس

 صيانة منظومات الليزر الغازي

Gas Laser Systems Maintenance 

 :االهداف

 :على التعرف على قادرا الطالب يكون الفصل دراسة من االنتهاء بعد

 .والمستعرضة الطولية بنوعيها الغازية الليزرات اجزاء- 1

 .والمستعرضة االصبعية بنوعيها الكهربائي التفريغ اقطاب صيانة- 2

 .الرئيس والتفريغ االولي التأين دوائر عن اولية فكرة واعطاء القدرة مجهزات صيانة- 3
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 :صلالف محتويات

 .مقدمة  5-1

 .صيانة المنظومات ذات الجريان الطولي لليزرات الغازية  5-2

 .صيانة المنظومات ذات الجريان المستعرض لليزرات الغازية  5-3

 .صيانة منظومات المختومة لليزرات الغازية 4-5

 .صيانة االقطاب الكهربائية لليزرات الغازية  5-5

 .لليزرات الغازية صيانة مجهزات القدرة  6-         5

 .العوامل المؤثرة في التصميم على قدرة الخرج الليزري  5-7

 اسئلة ومسائل       

 

 

 مقدمة  1-0

ملة في مجال الصناعة، إذ تكون بعضها ذات قدرة عتعد الليزرات الغازية من اشهر انواع الليزرات المست

اذ تعمل هذه الليزرات بنمط تشغيلي . واطئة وبعضها االخر ذات قدرة عالية جدا وفق نوع التطبيق

(Operation Mode ) نبضي مثل ليزرCO2  النبضي(Pulsed)  أو بنمط تشغيلي مستمر

Continuous Wave  مثل ليزرCO2  موجه الموجة(Waveguide CO2 Laser )وليزر الهيليوم-

يشبه المستمر ( اليبتردد ع)وفي بعض االحيان يتم تشغلها بمعدل تكراري عاٍل  (.He-Ne Laser)نيون 

ويضخ هذه النوع من الليزرات كهربائيا بشكل عام بتوظيف احد  (.Quasi-CW)ويسمى شبه المستمر 

انواع مجهزات القدرة النبضي او المستمر او التردد الراديوية والتي سيتم شرحها الحقا بشكل تفصيلي، اما 

 .المرنان فهنالك انواع مختلفة تم تناولها سابقا

. يزرات الغازية تغطي الطيف الضوئي كله، من األشعة فوق البنفسجية إلى األشعة تحت الحمراء البعيدةإنَّ الل

 .إذ يكون بشكل انبعاثات بخطوط طيفية ضيقة جدا: ومع ذلك، فإن طيفها اليكون بشكل مستمر

 
 

 

 

 

 :ومن اهم الليزرات الغازية األكثر شيوعا هي

  Helium-Neon Laser (He-Ne laser)نيون -ليزر الهيليوم

  Carbon Dioxide Laser (CO2 laser)ليزر ثنائي اوكسيد الكاربون 

 Argon Laser (Ar laser)ليزر االركون 

  كر؟

هل تعلم عزيزي الطالب لماذا يتم ضخ الليزرات الغازية كهربائيا 

 واليمكن ضخها بصريا؟
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 Nitrogen Laser (N2 laser)ليزر النيتروجين 

 .اليسع المجال لذكرها هناوهنالك انواع اخرى 

 

 
 

الة تفريغ كهربائي والناتج عنها خطوط طيفية لعدد من الغازات صورة تبين مجموعة من المصابيح الغازية في ح( 1-5)شكل 

 .النبيلة

 

وتشترك جميع الليزرات الغازية اعاله في التصميم الميكانيكي والبصري والضخ وسنتناول في هذا الفصل 

 التصميم بصورة عامة، إذ تتضمن منظومات الليزر الغازية لكل االنواع اعاله مع بعض االختالفات الطفيفة

 : في المواد المستخدمة في التصميم توجد ثالثة مكونات رئيسة وهي

 .تحتوي على الوسط الغازي الفعال: انبوبة التفريغ

 .يساعد على تهيج الوسط الفعال عبر قطبين كهربائيين: مجهز القدرة

 .يساعد على زيادة التوزيع العكسي في الوسط الفعال بوساطة التغذية الخلفية: المرنان

الليزرات الغازية وفق طبيعة الوسط الفعال على أقسام عدة فأما أن يكون الوسط الفعال الغازي ذرات  وتقسم

 ، أو يكون جزيئات(Ar+)، أو يكون أيونات مثل ليزر االركون (He-Ne)نيون –متعادلة  مثل ليزر الهيليوم

   cمثل ليزر 

 -:ليزرات الغازية الجيزئية الى اقسام عدة وهي وتقسم اليسمى باليزرات الغازية الجزيئية وهذا األخير 

الليزرات الجزيئية المعتمدة على االنتقاالت  الدورانية االهتزازية إذ تستعمل هذه الليزرات االنتقاالت بين  -1

المستويات االهتزازية لنفس الحالة اإللكترونية وان فرق الطاقة بين المستويات لهذا النوع من االنتقاالت 

 Middle and Far)ه الليزرات  تتذبذب في المنطقة الوسطى والبعيدة من األشعة تحت الحمراء تجعل هذ

I-R )  ومثال على هذا النوع من الليزر هو ليزر ثنائي أوكسيد الكربونCO2. 

 



65 

 

 هل تعلم
للحصول على ضوء مستقطب نستفيد منه فيي العدييد مين هو االنبوب بزاوية بروستر  تيان قطع نهاي

  التطبيقات الصناعية
 

 

 

 

 

 

 

 وتستعمل هذه الليزرات االنتقاالت بين: الليزرات الجزيئية المعتمدة على االنتقاالت الدوارنية النقية 2

المستويات الدورانية المختلفة للحالة االهتزازية نفسها واألطوال الموجية لهذا النوع من الليزرات يقع 

في منطقة تحت الحمراء البعيدة، وان من الصعب الحصول على فعل ليزري في هذا النوع من 

هذا النوع من  ويتم توليد. الليزرات الن سرعة االسترخاء بين المستويات الدورانية تكون كبيرة جدا

 الليزرات بطريقة الضخ 

الضوئي وعادة ما يستعمل ليزر ثنائي أوكسيد الكربون في عملية الضخ الضوئي مثال على هذه األنواع األخرى لليزرات هو 

 (.الميثان وحامض الفورميك)

ليزرات االنتقاالت وتستعمل هذه ال: الليزرات الجزيئية المعتمدة على االنتقاالت االهتزازية ـ اإللكترونية -3

بين المستويات االهتزازية لمستويات إلكترونية مختلفة وتقع التذبذبات الليزرية لهذا النوع في المنطقة المرئية 

 (.N2)أو فوق البنفسجية مثل ليزر النيتروجين 

 

ورانية الن جزيئة الد-إنَّ الليزرات الغازية الجزيئية تعتمد على االنتقاالت بين المستويات الطاقية االهتزازية 

مادة ما بصورة عامة تتكون من ذرتين فإنها تحتوي على مستويات طاقة دورانية واهتزازية فضال عن 

 تختلف هذه المستويات فيما بينها وفق طاقاتها وفق منطقة الطول . المستويات اإللكترونية

مساوية لمجموع الطاقات ، إذ تكون الطاقة الكلية للجزيئة (1-5)لموجي لها كما موضح في الجدول ا

 .الدورانية واالهتزازية واإللكترونية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صيانة المنظومات ذات الجريان الطولي لليزرات الغازية 4 -1

 

انواع  الطاقة (eV)  (الطول الموجي)المنطقة الطيفية 

 االنتقاالت

  (1nm -3m) فوق البنفسجية والمرئية وتحت الحمراء القريبة

 (3m - 30m) تحت الحمراء المتوسطة والقريبة

 (30m - >100m) المايكروية-تحت الحمراء البعيدة

1-10 

0.1-2 

10-5-10-3 

 االلكترونية

 االهتزازية

 الدورانية
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تعد هذه التقنية من ابسط تقنيدات الليدزرات الغازيدة، وقدد اسدتعمل هدذا النظدام فدي المراحدل األولدى لتــطويـدـر 

وليدزر  He-Ne Lasers (633 nm) نيدون  –الغـدـازية مثدـل ليدزرات الهيليدوم العــديـدـد مدن اللـدـيزرات 

 وليـــزر ثــانــــي اوكـــسيــد الكــاربـــــون N2 Laser (337 nm )النيـــتروجــين 

   (4 -11 - 2-  9) 114μm)) ،   وهذا التصميم من الليزرات بشكل عام هو أنبوب يمر من خالله الخليط

يحاط هذا األنبدوب بغطداء يجدري فيده المداء ألجدل تبريدد (. 2-5)تهيجه كهربائيا كما في الشكل الغازي و يتم 

الخليط وعند نهايته توضع مرآتان أحدهما ذات انعكاسية تامة واألخرى ذات انعكاسية جزئيدة وقدد تكدون هدذه 

الدة األخيدر يدتم قطدع وفدي ح( مفصدولتان عدن أنبدوب التفريدغ)المرايا داخلية أي بتماس مدع الغداز أو خارجيدة 

 .طرفـي انبوب التــفريغ بزاوية بروستر لتقليل خسائر االنعكاس

 
 مخطط لمنظومة ليزر غازية ذات الجريان الطولي(: 2-5)شكل 

 

 
 

غاز يمتاز هذا النوع من الليزرات الغازية بإن المجال الكهربائي المسلط يكون موازيا التجاه جريان ال

والمحور البصري وان الفائدة الرئيسة في جريان الغاز هو إزالة النواتج الحاصلة من تفكك الغاز وهذا بدوره 

مع ذلك ال تعد عملية تفكك الغاز مشكلة كبيرة الن خليط الغازات سوف . سيؤثر سلباً على الفعل الليزري

يمتاز هذا النوع من الليزرات . جريان مستمريتجدد باستمرار إذ يخرج الغاز المتأين ويحل محله غاز بارد ب

بإن منطقة التفريغ الكهربائي طويلة نسبيا لذلك تحتاج المنظومة بأن تكون سرعة جريان الغاز عالية جدا مما 

يوفر كفاءة تبريد بواسطة الحمل الحراري وذلك الن زمن العبور للغاز لمنطقة التفريغ يتناسب تناسبا عكسيا 

كما إنها تحتاج إلى ارتفاع فرق الجهد المسلط بسبب كبر طول المنظومة مقارنة مما . بالحمل مع كفاءة التبريد

وبصورة عامة تكون لليزرات ذات الجريان الطولي حد أعلى . -البند القادم–هو عليه في التهييج المستعرض 

ن القدرات الداخلة م( 80)%للقدرة يمكن الحصول عليه وهذا ناشئ من مشكلة الحرارة التي تتبدد حوالي 

ألنبوب التفريغ على هيئة حرارة وتزال هذه الحرارة عن طريق انتشارها من مركز األنبوب إلى الجدران 

( Slow Flow)وتقسم ليزرات الجريان الطولي وفق سرعة الجريان إلى جريان بطيء . التي تكون مبردة

 (.4-5)و( 3-5)وكما في الشكلين ( Fast Flow)وجريان سريع 

 فكر؟
 ما عالقة قطع زاوية بروستر بمعامل انكسار مادة النافذة البصرية المستخدمة
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 لجريان الطولي البطئلل الغازي يوضح تصميم منظومة ليزر(: 3-5)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح تصميم منظومة ليزر الجريان الطولي السريع(: 4-5)شكل 

 

يتم سحب الخلطة الغازية في الجريان البطيء في منطقة التفريغ الكهربائي إلى خارج المنظومة تماما ألنه ال 

داث الفعل الليزري لذلك يتطلب وجود مصدر دائم للخلطة الغازية بعد عبورها منطقة يمكن االستفادة منها ألح

( 3-5)التفريغ الكهربائي إلى خارج المنظومة أي يكون استهالك الغازات كبيرا ومكلفا ويوضح شكل 

 . منظومة ليزر الغاز ذي الجريان البطئ

اجتيازها منطقة التفريغ وامرارها بوساطة مبادل  أما في حالة الجريان السريع فيتم سحب الخلطة الغازية بعد

إلعادة  Catalystsثم يمرر عبر حجرة تحتوي على عوامل مساعدة  (Heat exchanger)حراري 

نواتج تفكك جزيئات الوسط الفعال الغازي  نتيجة التفريغ الكهربائي ومن ثم تعاد الخلطة الغازية المبردة إلى 

حصول على قدرات عالية في هذا النوع من الجريان يعود لحركة الغاز ان السبب في ال. حجرة التفريغ

السريعة التي تلعب دورا رئيسا في تبريد األنبوب الليزري حيث يقوم بإزالة الطاقة المتبددة كحرارة من 

ات الحجرة البصرية أي إن الجريان السريع يوفر تبريداً تقليدياً للغاز في أنبوب التفريغ وهذا مفيد للتطبيق

 .الصناعية مثل القطع واللحام والمعالجة الحرارية
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للخليط الغازي وهذا يسبب  (Turbulence)ينتج من الجريان السريع للغاز خالل أنبوب التفريغ اضطراب 

عليه فإن معظم ليزرات الجريان السريع فتشوه للمسار البصري بسبب االختالف في قيمة معامل االنكسار 

للوسط الفعال تعاني من  المشاكل التي قد ترافق أداء هذا النوع من  (D.C)لمستمر التي تستعمل التهييج ا

 .يوضح منظومة ليزر ثنائي أوكسيد الكربون ذي الجريان السريع( 4-5)شكل . الجريان

 

  صيانة المنظومات ذات الجريان المستعرض لليزرات الغازية 1-4
 

عمودية على اتجاه التفريغ والمستوي الذي يحويهما في هذا النوع من الليزرات يكون جريان الغاز بصورة 

 Transverse Electricليزرات المجال الكهربائي المستعرض )يكون عمودياً على المحور البصري 

Field) وتكون هذه الطريقة األكثر كفاءة لتبديد الحرارة المتولدة في أنبوب التفريغ ويتم تبريده من طريق ،

ان الغاز سريعا إلى حد كاٍف فان الحرارة سوف تزال من طريق الحمل بدال من إذا كان جري. مبادل حراري

طريقة االنتشار وتعد هذه التقنية في التبريد هي األكثر كفاءة إذ إنها تقلل الفترة الزمنية التي يقضيها الغاز في 

، ان Blowerاو مروحة منطقة التفريغ مما يسهل عملية التبريد، ويتم الحفاظ على تدفق الغاز بواسطة منفاخ 

تصميم األقطاب على جانبي تجويف االنبوبه تحتاج الى فولطية صغيرة نسبيا من أجل احداث تفريغ كهربائي 

إنَّ قدرة الخرج العظمى لهذا النوع من الليزرات . للغاز وبتيار عاٍل وذلك نظراً للمسافات الفاصلة الصغيرة

وبالتالي ( Torr 51)نَّ الضغط الكلي األمثل يكون أعــلى من أعلى بكثير مما هو عليه للجريان الطولي وإ

بصغر المسافة بين األقطاب (  TE CO2)يتميز ليزر (. kW 11بحدود )نحصل على قدرة خارجة 

الكهربائية مما يجعل قيمة الفولطية الالزمة ألحداث عملية التهييج صغيرة وليس كما هو الحال في التهيج 

غر حجم المنظومة فضال عن قدرته وكفاءته العالية بسبب اإليداع الكبير للطاقة الطولي وتتميز أيضا بص

 .ذي التهيج المستعرضCO2 يوضح منظومة ليزر  ( 5-5)الداخلة، والشكل 

 

 ذو الجريان المستعرض ليزر  تصميم منظومة الليزر الغازي (:5-5)شكل 

 :قطاب الرئيسة للتفريغ كما في المعادلةتعد فولطية االنهيار دالة للضغط المسلط والمسافة بين اال

VBd = f (Pd(……………………….(1-5) 
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 .هو المسافة الفاصلة بين االقطاب dهو قيمة الضغط داخل االنبوب و Pية انهيار الغاز، وطفول VBdإذ 

 

 

 

 هنالك ليزرات غازية تكون قيمة الضغط داخل الحجرة عند الضغط الجوي وهكذا نوع من المنظومات يستثار

فمثال في  Lasers TEA CO2 (  Transveresly Excited at Atmospheric Laser)عرضيا 

ليزرات غاز ثنائي أوكسيد الكاربون ذات المجال الكهربائي المستعرض المستمر من الصعب زيادة ضغط 

عدم  ألنه عند هذا الضغط ومع كثافات التيار المستعملة في تحفيز الغاز تحدث( Torr 111)التشغيل فوق 

االستقرارية للتفريغ ويؤدي ذلك إلى تكوين األقواس الكهربائية داخل حجرة التفريغ الن زيادة الضغط تتطلب 

زيادة مناظرة لها في جهد انهيار التفريغ الكهربائي تقدر بحدود عدة ميكافولط، وللتغلب على هذه المشكلة 

 :يجب إجراء مايأتي

إلى حد كاف " بشكل نبضي فإذا كان زمن النبضة قصيراتسليط فرق جهد على األقطاب المستعرضة  .1

فان عدم استقرارية التفريغ سوف ال يتوافر لها الوقت الكافي وبذلك يمكن زيادة ضغط ( msجزء )

التشغيل حتى يصل إلى ضغط جوي واحد أو أعلى وتسمى هذه الليزرات بليزرات التهيج 

وتقدر قدرة (  Transveresly Excited Atmospheric)المستعرض عند الضغط الجوي 

 (. 15%)وكفاءة أعلى من ( MW 20)الخرج الليزري بحدود 

تسليط نوع من التأين يسبق مباشرة الفولطية النبضية المهيجة للغاز وتسمى بالتأين االبتدائي  .2

(Preionization )فيوفر كثافة إلكترونية كافية في الوسط الفعال قبل البدء بعملية التفريغ  

   .التفريغ القوسيقطاب الرئيسة وبهذا يساعد على انتظام التفريغ التوهجي وعــدم حـــدوث بين األ .3

 

 

 

 

 

 

 

 :للتفريغ بين االقطاب الرئيسة والثانوية وهي توجد اربعة انواع شائعة من دوائر انتقال شحنة

 .دائرة التفريغ المباشر وتسمى احيانا دائرة الشحن ذات المتسعة الواحدة -

 .متسعة-لمحاثةدائرة ا -

 .محاثة اقطاب التأين االولي-دائرة المتسعة -

 .دائرة مولد ماركوس -

 

 فكر؟
لماذا ال يمكن الحصول على ليزرات قدرة عالية بالتشغيل المستمر؟   

 هل تعلم
ل الليزرات الغازية بالتهيج المستعرض يحتاج الى نمط تشغيل نبضي ودوائر انتقال ان تشغي

 الشحنة وتأين اولي للغاز باستعمال اقطاب تأين اضافية على جانبي اقطاب التفريغ الكهربائي
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 .دائرة التفريغ المباشر( 6-5)شكل 

 
 .متسعة -دائرة المحاثة ( 7-5)شكل 

 
 .محاثة اقطاب التأين –دائرة المتسعة ( 8-5)شكل 
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 .دائرة مولد ماركوس( 9-5)شكل 

 

  لليزرات الغازية صيانة منظومات الليزرات المختومة 1-4

في هذا النوع من الليزر الغازي المنتوم يتم تعبئة الوسط الفعال بخليط مناسب من غازات الليزر المعني ويختم بغلق االنبوب 

بمادة صمغية او لحيم منطقة الغلق لمنع التسريب يتم تسليط الجهد الكهربائي العالي على االقطاب الكهربائية الموجودة على 

اذ تكون بنسب            :  Cيتم خلط نسب من الغازات      Cب الغاز مثال في الخليط الغازي لليزر طرفي انبو

ان االلكترونات المتسارعة تحدث تهيجا لجزئيات الغاز        cوالتي تعد الخطة الرئيسية والمهمة لتشغيل ليزرات  (1:1:8)

ان       cان العيوب الرئيسية لهذا النوع من الليزرات هو التفكك الحاصل للغاز فمثال في ليزرو.الموجودة ويتولد فعل الليزر 

وان العيون الرئيسية لهذا النوع من الليزرات .االكترونات المتسارعة تحدث تهيجا لجزئيات الغاز الموجودة ويتولد فعل الليزر 

وااللوكسجين بمرور الوقت وللحد من هذا   coتتفكك جيزئيات الغاز الى .    cهو التفكك الحاصل للغاز فمثال في ليزر 

ان هذا العامل المساعد يعمل على استرجاع تفاعل التفكك ويعيد . التاثير يتم اضافة عامل مساعد او محفز الى خليط الغاز 

ل غازات اضافية او مواد صلبة والشكل والتي تكون متطلبة للفعل الليزري وتكون هذة العوامل المساعده على شك   cجزئية 

 .يوضح حجزة الوسط الفعال لليزر الغاز المختوم باحجام مختلفة مضاف الية خزان الماء للتبريد ( 5-9)

  :فوائدها وكما يأتيتكمن أهمية هذا النوع من الليزرات الغازية في  

 . إن الخرج الليزري يكون أكثر استقرارا طيفيا .1

 .( Portable)وقابليته على الحمل  (Compact)غر حجما إمكانية تصنيعه بأص .2

 .إمكانية إن يحتفظ بالغازات وذلك بتقليل من كلفة الصيانة وإدامة التشغيل .3

آما ابرز سلبية في هذا النوع من الليزر يكمن في إن الربح يقل بشكل تدريجي وان فترة االشتغال تكون 

طبيقات البحثية أكثر ما هو عليه في التطبيقات الصناعية وفي يستعمل هذا النوع في االتصاالت والت. محدودة

 .عمليات الجراحة الدقيقة
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 يوضح حجرة الوسط الفعال لليزر الغاز المختوم باحجام مختلفة مضاف اليه خزان الماء للتبريد (: 11-5)شكل 

 

  صيانة االقطاب الكهربائية لليزرات الغازية 1-2
 

ل الثاني إنَّ عملية الضخ الكهربائي من طريق تسليط مجال كهربائي بين كما تعلمت عزيز الطالب في الفص

األقطاب إذ يعمل المجال على تعجيل اإللكترونات المنبعثة من قطب الكاثود إلى قطب االنود بطاقات كافية 

ين وتعمل هذه اإللكترونات على تأين جزيئات الوسط الفعال الغازي وتوليد أيونات وإلكترونات حرة أي تكو

 والسؤال هنا ما فائدة االقطاب وما ومدى تأثيرها على عملية انتاج الليزر؟. ما يسمى بالبالزما

في تصميم الليزرات الغازية تعنى اهمية كبيرة لشكل وتصميم االقطاب داخل الحجرة الليزرية او االنبوبة 

ة الخارجة وعلى نمط ونوع وتعتمد شكل وحجم القطب على نوع الوسط الغازي والقدرة الليزري. الليزرية

كما يهدف التصميم لالقطاب الى توليد مجال كهربائي منتظم وبالتالي . التشغيل للمنظومة الليزرية ايضاً 

 . امكانية الحصول على قدرة عالية من جهاز الليزر

 

 .هل تعلم عزيز الطالب ان عملية تكوين البالزما تعتمد على كثافة اإللكترونات ودرجة حرارتها

مثال عندما يكون تصميم االقطاب بشكل مسطح تماما وذات حافات حادة فإنَّ المجال الكهربائي يتمركز في ف

لذا يلجأ المصممون الى جعل االقطاب محدبة عند . مناطق ضيقة مما يؤدي الى حدوث االقواس الكهربائية

 .هربائي وأنواعه البسيطةاذ يبين الجدول اشكال اقطاب التفريغ الك(. 2-5)نهاياتها كما في الجدول 
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 .يبين اشكال مختلفة لالقطاب(: 2-5)الجدول 
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وهناك انواع خاصة اصبعية  اشبه بالبراغي تثبت بفلنجة حامل المرايا ونهايتها مكورة لذلك سميت اصبعية 

  (. 11-5)كما بالشكل 

 
 يوضح قطب اصبعي  (: 11-5)شكل 

تعملت طرائق فيزياوية ورياضية عدة لتصميم االقطاب والقادرة على اما في حالة التهيج المستعرض فاس

 (. 3-5)توليد مجال كهربائي منتظم وتسمى باقطاب المجال الكهربائي المنتظم  كما في الجدول 

 يوضح اشكال اقطاب المجال الكهربائي المنتظم واسمائه( 3-5)الجدول                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الشكل                                 شكل القطب

 

Rogowski 

 راواكاسكي

 

Chang 

 تشانغ

 

th order Ernst4 

 الترتيب الرابع لشكل ارنست

 

th order Ernst8 

 الترتيب الثامن لشكل ارنست

هل تعلم عزيز الطالب ان هنالك كثيرا من البرامج الحاسوبية متخصصة التي تستخدم لتصميم 
 بائية لليزرات وحسابات قبل البدأ بالتشغيل الميكانيكي لالقطاباالقطاب الكهر
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واالقطاب بشكل رئيس من طريق ( االيونات وااللكترونات)يحدث تبادل الطاقة بين جسيمات الغاز 

وهذه بدورها تكون مشكلة . والتي تؤدي تسخين االقطاب وتوليد الحرارة داخلها( Collisions)التصادمات 

ألغراض ( زعانف)يكمن الحل بأن تكون األقطاب على شكل مشعات . يواجهها المصممون لمنظومات الليزر

وتكون هذه , التبريد الذاتي بالهواء إذ تعمل هذه المشعات على زيادة المساحة السطحية لالنتشار الحراري

من قطر القطب  %5من قطر القطب والمسافة بين أخدودين 11%بعمق ( أخاديد)المشعات على شكل حفر 

 (12-5)وكما موضح في الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ض اشكال الزعانف لتبريد القطبيوضح بع(: 12-5)شكل 

والذي يتم فيه (             Elastic Collision)أن هناك نوعين من التصادمات االول هو التصادم المرن 

إنَّ غالبية التصادمات في الغازات تكون من النوع المرن وسبب ذلك هو أن . تبادل الطاقة الحركية فقط

( Inelastic Collision)أما الثاني فهو التصادم غير المرن . يرالتركيب الذري أو الجزيئي للغاز ال يتغ

عالوة على الطاقة ( أو طاقة التفكك في الغازات الجزيئية)فإنه يتضمن تبادل طاقة التهيج أو طاقة التأين 

منة لذا فإن اإللكترون الذي يصطدم بذرة متعادلة يمكن أن يهيج تلك الذرة وبذلك يزيد من الطاقة الكا. الحركية

 .فيها على حساب نقصان الطاقة الحركية لإللكترون

او من النحاس ويكون ( Stainless-Steel)يصنع القطب الكهربائي عادة  من مادة الحديد المقاوم للصدأ 

تثبيت القطب الكهربائي داخل االنبوب الليزري الغازي وذلك بتثبيته بمادة الصقة على مادة عازلة كهربائيا 

وكما في ( Ceramics)أو مادة سيراميكية ( Perspex)أو مادة البيرسبكس ( Teflon)لون مثل مادة التف

 .ويثبت بجانب قطب المرايا. وهي طريقة تعد بسيطة وغير معقدة( 13-5)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبوب الليزريااليوضح تركيب القطب الكهربائي مع (: 13-5)شكل 

 

 :انة االقطابهنالك أمور يراعى االنتباه لها اثناء صي
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  تنظيف القطب بسبب تجمع جزيئات الغازات والتي تتكون كأكسدة بشكل مواد صلبة تتجمع على

 .القطب

 بمرور الزمن يتالشى الالصق فيجب ان يعاد لصقه  مرة ثانية بعد تنظيف القطب جيدا. 

  صيانة مجهزات القدرة لليزرات الغازية 1-1

يزرات الغازية في التصميم لتلك المستعملة في مجهزات قدرة تتشابه مجهزات القدرة ذات النمط المستمر لل

ذات تيار محدود  DCمجهزات قدرة ليزر الغاز تميل إلى أن تكون مجهزات القدرة من نوع  .التيار المباشر

اما تفاصيل كل . التصاميم هي في األساس نفسها لجميع الليزرات الغازية التي تعتمد على التفريغ. منتظم

يتصف . التيار المتولد داخل الغاز والالزم لتكوين الفعل الليزري-فتعتمد على خصائص الجهدمجهز قدرة 

الخصائص (. 14-5)التيار المبين في الشكل -التفريغ الكهربائي في الغازات وفق خصائص منحني الجهد

لتفريغ الدقيقة للغاز، بطبيعة الحال، تعتمد على طبيعة الغاز، وضغطه، فضال عن طول وقطر حجرة ا

. ، ال يوجد تدفق للتيار(14-5)عند قيم منخفضة من الجهد المسلط على الغاز كما مبين في الشكل . الكهربائي

وعند الوصول إلى بعض الجهد العالي نسبيا عند . كلما كانت زيادة في الجهد، ومع بقاء التيار األساس صفراً 

تيار صغير جدا في التدفق بسبب كمية صغيرة من  عند هذه النقطة يبدأ(. 14-5)كما في الشكل ( A)النقطة 

يتم توفير هذه الكمية الصغيرة من التأين نتيجة وجود النشاط اإلشعاعي . التأين التي هي دائما موجودة

تكون قيمة التيار في هذه . ويشار إلى تيار صغير ما قبل انهيار التيار داخل الحجرة. الطبيعي واألشعة الكونية

ويزيد التيار قبل انهيار الغاز ببطء حتى تصل قيمة الجهد . Nanoamperesإذ تكون بضع  المنطقة قليلة 

عند هذه (. kV 10ربما حوالي )تدعى نقطة انهــــيار الجــهــد   -( 14-5)كمــا في الشكل  - Bالــى نقطة 

سارع اإللكترونات إلى التوصيلة للغاز تزداد وتت. القيمة يكون عدد كبير من جزيئات الغاز قد اصبح متأينا

. سرعات عالية ولذا يمكن أن تنقل ما يكفي من الطاقة لتأيين المزيد من الجزيئات عن طريق االصطدامات

وهكذا كلما زاد التيار، فان مقاومة الغاز تنخفض والجهد المطلوب للحفاظ على التفريغ يقل فعال مع زيادة 

إنَّ التيار سوف يستمر . تدعى مقاومة الغاز بالمقاومة السلبيةوعند هذه الحالة (. في الشكل Cمنطقة )التيار 

. ، مع أقل وأقل للجهد الالزم لالستمرار(Eمنطقة )آلالف األمبيرات ( أمبير) Dفي الزيادة، خالل المنطقة 

وهذه المقاومة . وهكذا، فإن التيار يجب أن يكون محدود من طريق إدخال المقاومة اإليجابية في الدائرة

 .جابية يجب إْن تكون ضمن حدود مقبولةاإلي

 
 الجهد لمنحنى التفريغ الكهربائي للغاز -منحنى التيار(: 14-5)شكل 

ان متطلبات التصميم الدقيقة لمجهزات القدرة لليزرات الغازية تستند على خصائص منحني خليط الغاز الذي 

عمل في تصميم جميع مجهزات القدرة ، هنالك ثالثة عناصر أساسية تست(14-5)يتم تهيجه كما في الشكل 

، والعنصر (Starter or Ignition Circuit)العنصر االول دائرة البادئ او اإلشعال : لليزرات الغازية
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كما ( Current-Limiting)، والعنصر الثالث محدد التيار (Operating Supply)الثاني مجهز التشغيل 

 (.15-5)مبين في الشكل 

 
 

 كتلي يوضح التركيب العام لمجهز القدرة لليزرات الغازيةمخطط ( 15-5)شكل 

 

 Initial)في هذا الجزء من مجهزات القدرة يتم توفير نبضة الجهد األولي : دائرة الباديء او االشعال• 

Voltage Pulse .)إذ تساق النبضة المتولدة في . يجب أن تتجاوز قيمتها ذروة نبض جهد انهيار الغاز

 (.(Cوإلى المنطقة ( B)الغاز من النقطة 

 

أما في هذا الجزء فيوفر تدفق التيار المستمر خالل خليط الغاز، بعد أن اوصلت دائرة : مجهزات التشغيل• 

انه ييجب أن يعمل مجهز القدرة بالجهد المناسب والعمل بقيمة للتيار معينة لسر. C))البادئ الى المنطقة 

 .خالل الغاز

 

يحد من التيار خالل الغاز إلى القيمة المطلوبة، ويحظر الزيادة غير المحدوده من وهذا الجزء : محدد التيار• 

لذلك . على التوالي مع انبوب التفريغ( Ballast Resistor)وعادة ما يأخذ شكل المقاومة الموازنة . التيار

مجهز القدرة  كذلك تقوم هذه المقاومة بحماية. يجب على المصمم ان يختار مقاومة ذات معامل حراري عالٍ 

 .وأنبوب التفريغ من التيار العالي المار في الدائرة وذلك بسبب تغيير مقاومة المزيج الغازي

 

 
 يوضح صورة لمجهز القدرة مع المقاومة مع االنبوب الليزري(: 16-5)شكل 

نابض  وبخار المعادن، واإلكسايمر بنمط CO2من جهة اخرى يتم تشغيل العديد من أجهزة ليزر الغاز مثل 

إنَّ في هذه الليزرات تواجه المصممين مشاكل أكبر في تصميم مجهزات القدرة . Pulsed Modeاو نبضي 

اي ان المقاومة الكهربائية للغاز تتغير . بسبب ان المقاومة الناتجة من الغاز تغير بسرعة خالل نبضة الليزر

تفريغ، إذ تنخفض المقاومة الكهربائية هذا الغاز ويبدأ بال( Breakdown)إذ ينهار . على مدى واسع جدا

 

 البادئ

Starter 

 

 مجهز التشغيل

operating 
supply 

 محدد التيار

current-
limiting 

 مجهز القدرة

power 
supply 
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ومن هذه المقدمة يمكن أْن نعد مجهزات القدرة . يصبح من الصعب السيطرة على التيار بسرعة كافية. بسرعة

 .مجهزات القدرة المستمرة والنبضية: لليزرات الغازية تقسم على نوعين هي

 

A. صيانة مجهزات القدرة المستمر 

ها هذا النوع من مجهزات القدرة بليزرات ذات التهيج بالتيار المستمر او ذات تسمى الليزرات التي تستعمل ب

النمط التشغيلي المستمر يتم تجهيز القدرة الكهربائية لألنبوب الليزري من طريق زوج أو أكثر من أقطاب 

لطرائق المستعملة التفريغ المثبتة عند نهايتيه وبذلك يتم تهيج الوسط الفعال طوليا وتعد هذا التقنية من أقدم ا

للتهيج ونستطيع من خاللها الحصول على أستقرارية عالية للتفريغ الكهربائي ومقدار عاٍل من الفولطية 

على المسافة " اعتمادا( 10kV)ويتطلب األمر مجهزات قدرة كهربائية ذات فولطية مستمرة عالية تزيد عن 

 .الفاصلة بين تلك األقطاب وضغط خليط الغازات

كما هو مبــيـــن في ( The Rectifier Bridge)هكذا مجهزات قدرة هو مقـــــــــوم القنـــــطرة  مثال على

للتخفيف من التذبذبات في الجهد  RC( Filter)وهذا هو مقوم موجة كاملة مع مرشح (. 16-5)الشكل 

تستعمل كال من يعني مصطلح موجة كاملة وهو أن (. DC)المسلط وجعلها اكثر مشابهة بالتيار المستمر 

النصف الموجب والسالب للدورة التيار المتناوب المراد تقويمه، في مقابل ذلك من مقوم نصف موجة، والذي 

ان مقوم الموجة الكاملة يتطلب أكثر من مكونات مما يمكن . يستعمل واحد فقط من الدورة الموجب والسالبة

هو أقصر من نصف موجة  C1هربائي للمكثف أن يتوافر في مقوم نصف الموجة، ولكن وقت التفريغ الك

بالتالي فإن مجهزات القدرة ذات تقويم الموجة الكاملة لها تموج أقل من مجهزات القدرة ذات التقويم . تقويم

 .نصف الموجة

 

 

 
 مجهز قدرة ذو تقويم موجة كاملة بتيار مستمر(: 17-5)الشكل 

تكون الفولطية موجبة يتدفق التيار عبر  T1محولة  في موحد الموجة الكاملة، عند نهاية العلوي من ال

عندما . للمحولة Vإلى ذروة القيمة من الجهد  C1هذا بدوره سيشحن المكثف . D4و  D1الصمامات الثنائية 

. D3و  D2تكون الفولطية موجبة يتدفق التيار عبر الصمامات الثنائية  T1يكون الطرف األدنى من المحولة 

هي مقاومة الموازنة، ولكنها تعمل أيضا كعنصر  R1المقاومة . Vإلى الجهد  C1كثف هذه أيضا سيشحن الم

مقاومة االستنزاف  . قد تكون متغيرة لضبط تيار األنبوب إلى القيمة المطلوبة R1قيمة . RCفي المرشح 

Bleeder Resistor R2  تسمح للشحن باالستنزاف من المكثفC1  عندما يتم اطفاء او قطع التيار

هي نموذجية لعملية تشغيل ليزر ( 17-5)إنَّ القيم المعطاة لمكونات الدائرة االلكترونية في الشكل . كهربائيال

للحصول على قيم معينة، فإن الثابت الزمني لمرشح الدائرة . cm41 الهيليوم نيون بطول أنبوب حوالي 

T1: 120 to 3000 V 

C1: 1  F, 5000 V 

DC 

R1: 100 k , 10 W 

R2: 5 M , 5 W 

D1–4: 5000 PIV 
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وهكذا فإن . طات المحوالت األوليةثانية، وهو وقت أطول بكثير من فترة خط الجهد في مح 1.1يكون حوالي 

 .الجهد الناتج سيكون ثابت نسبيا، مع تموج قليال

 

B. صيانة مجهزات القدرة النبضي 

. بعد بدء التشغيل، التحتاج لنبضة عالية للجهد. هنالك الكثير من الليزرات الغازية تعمل بشكل مستمر     

غاز التي كثيرا ما يتم عملها بنمط نبضي، يستعمل في ونحن اآلن ننتقل إلى مناقشة مجهزات القدرة لليزرات ال

ذو فولطية عالية وتيار ( Hz 60-50)هذا النوع من التهيج مجهز قدرة بفولطية خرج متناوبة بتردد يتراوح 

قليل اعتمادا على الضغط والمسافة بين األقطاب، ويكون التفريغ فيه على شكل سلسلة من الفترات القصيرة 

ويتشابه هذا النوع من التهيج  بالتهيج المستمر من حيث تآكل أقطابه . ر من نصف دورةالتي تنطفئ الكث

حيث توجد حاجة لوجود مدة او امد . وتحلل الغاز فيه واحتياجه إلى مصدر قدرة كبير الحجم وعالي الفولطية

م عناصر التحويل تمهيدا لمناقشة هذه النوع، يجب علينا أوال وصف لتصمي. قصير لنبضات ذات الجهد العالي

(Switching Elements )وهنالك . ذات الجهد العالي التي غالبا ما يتم توظيفها مع ليزرات الغاز النبضية

التي سنقوم بشرحها هي فجوات الشرارة ( High-Voltage Switches)نوعان من مفاتيح عالية الجهد 

(Spark Gaps ) والثايريترونThyratrons .فاتيح عادة تستعمل مع ليزر الغازهذان النوعان من الم .

في بعض الحاالت وقد استعملت أنواع أخرى من المفاتيح ذات الجهد العالي، بما في ذلك مفاتيح الحالة 

 (.Solid-State Switches)الصلبة 

يمكن أن . وهو يتألف من قطبين مفصولة بمواد عازلة. إنَّ فجوة الشرارة هو جهاز بسيط من الناحية النظرية

كون هذه المواد غازات، او مواد صلبة، أو سائلة، ولكن الغاز هو المادة األكثر استعماالً وهو ايضا موضوع ت

يتم تسليط الجهد عبر فجوة الشرارة، أي أقل من جهد انهيار . مناقشتنا لذا سنعد فجوات الشرارة مملوءة بالغاز

غالبا ما يتألف القدح بكل بساطة من تسليط الجهد . بعد ذلك يتم تسليط نبضة القدح وتنهار مقاومة الغاز. للغاز

 .ثم تنهار مقاومة الغاز ويتدفق التيار عبر الفجوة. الزائد لحظة بين األقطاب

إنَّ انهيار الجهد المطلوب داخل االنبوب يعتمد على طبيعة الغاز، وضغطه، وشكله والمسافة الفاصلة بين 

مستوية المتباعدة بسنتيمتر واحد، وبصرف النظر عن إنَّ ضغط الغاز كما إنَّ لألقطاب الكهربائية ال. األقطاب

 12كيلو فولط لألركون، و kv 3.4كيلو فولط للنيون، kv 1.3هو واحد جو، سيكون انهيار الجهد هو 

kv ،22.8كيلو فولط للهيدروجين kv23كيلو فولط للنيتروجين، و kvويمكن تخفيض هذه . كيلو فولط للهواء

 .ل األقطاب المدببةالقيم باستعما

يتم . احد االشكال الممكنه لتكوين االقطاب الكهربائية الموجودة في فجوة الشرارة( 18-5)يظهر في الشكل 

عند وصول نبضة القدح على قطب القدح، إذ يتجاوز الجهد جهد االنهيار عبر . تسليط الجهد بين األقطاب

علينا أن نالحظ أن فجوة الشرارة يمكن أن تستعمل . الً الغاز والغاز بين األقطاب لينهار ويصبح الغاز موص

 .في قطبية معاكسة أيضاً 
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 .القطب الثاني هو على هيئة حلقة مع وجود ثقب في الوسط. رسم تخطيطي لبنية أحد أنواع فجوة الشرارة(: 18-5)شكل 

 

االستعمال ( 19-5)الشكل يظهر في . إنَّ فجوات الشرارة عادة ما يتم توظيفها كمفاتيح اغالق ذو جهد عالٍ 

يتم شحن مكثف التخزين إلى جهد فوق جهد االنهيار . األمثل إلحداث تفريغ نبضي في أنبوب ليزر الغاز

عندما تقدح فجوة الشرارة، فإنَّ أنبوب الليزر هو . النبوب الليزر، ولكن يتم عزل األنبوب من فجوة الشرارة

لطاقة يتفرغ كهربائيا خالل األنبوب، فتنتج بعد ذلك نبضة مكثف تخزين ا. في حالة الجهد الزائد وينهار

 .تحتوي على ضوء الليزر

 
 التفريغ النبضي في انبوب الليزر الغازي باستخدام فجوة الشرارة يوضح دائرة  مخطط(:19-5)شكل 

 

وقت  إنَّ . يجب إزالة الجهد الكهربائي المسلط من فجوة الشرارة الستعادة الفجوة إلى حالتها المفتوحة

إذ يمكن أن يجعله المصمم . االستعادة يعتمد على طبيعة وضغط الغاز وعلى الشكل الهندسي لهذه الفجوة

ولذا فإنَّ فجوات الشرارة عادة ال يستعملها المصممون عندما يتطلب االمر نبضة ذات . طويال مثل مللي ثانية

 .تكراري نبضي-ارتفاع لمعدل

ن، اذ توفر أنابيب الثايريترون خصائص أداء أعلى من فجوات الشرارة، ولكن أما النوع الثاني فهو الثايريترو

يتم . والثايريترون بشكل عام هو أنبوب تفريغ غازي له عناصر عدة ذو كاثود ساخن. هي أكثر تكلفة ايضاً 
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أكثر  تصنيعها من  أنابيب زجاجية أو سيراميكية، كما اّنُه يحتوي على أنودات معدنية، حيث تكون واحدة أو

تمأل . تسيطر شبكة االنودات على بداية التيار المستمر حتى يتسنى لألنبوب تأثير القدح. على شكل شبكات

 .جميع انابيب الثايريترون بالهيدروجين أو الديوتيريوم تحت ضغط منخفض

بمفاتيح الحالة  ومعظمها تم استبدالها. وغالبا ما تستعمل الثايريترونات في النماذج الليزرية االولى والقديمة

 .الصلبة التي توفر عمر أطول، ولكن ربما ال تزال كثير من الثايريترونات في الليزرات القديمة

يصنع األنود في العادة من النحاس أو . البنية الداخلية االنموذجية المبسطة لثايريترون( 21-5)يبين الشكل 

يقع خلف الشبكة حاجز كدرع . بعاثات من االلكتروناتالموليبدينوم والكاثود من التنكستن المطلي لزيادة االن

كما هو مبين يحتوي على ( Reservoir) وهنالك خزان. للشبكة من اإللكترونات الشاردة المنبعثة من كاثود

وهذا . عندما يتم تسخين الخزان فإنها تصنع ضغط للبخار توازن فيه الهيدروجين. مادة مثل هيدريد التيتانيوم

 .هيدروجين بوساطة أنبوب واألقطابه يمتص الأمر ضروري ألن

 
 الرسم التخطيطي النموذجي للثيراترون (: 21-5)شكل 

 

تصميم الدائرة االلكترونية لمجهزة القدرة بوصفها دائرة نبضية بحيث تكون اجزاءها مطابقة هدف ان 

شبكة ( 21-5)الشكل  ويوضح. للممانعة الناتجة من الحمل ذلك يجب ان يراعى من قبل المصمم لكونه مهم

إذ يحدد التيار . من المكثفات والمحاثات في الجزء الخاص بالتفريغ من الدائرة لتشكيل النبضة الالزمة

لذا تم تصميم هذه الشبكة من المكثفات والمحاثات لتشكيل نبضة لتحسين كفاءة الدائرة . الكهربائي بسبب الحث

لتوفير الشحن الرنيني داخل انبوب الليزر وذلك بارتفاع فضال عن ذلك، . بتجميع الطاقة كلها في الحمل

 .لمعدل نبضة التكرار، يتم إدخال الحث الشحن



82 

 

 
 دائرة مجهز القدرة النبضي يستخدم الثايريترون القادح(: 21-5)شكل 

 

ون بعد أن تجرى النبضة داخل األنبوب ينخفض التيار إلى الصفر، فتبدأ اإللكترونات واأليونات في الثايريتر

 .بعد ذلك فانها تكون مستعدة لتسليط جهد عاٍل آخر. باالتحاد بسرعة وجعل الجهاز متعادل كهربائيا

من الثايريترونات وفجوات الشرارة كثيرا ما تستعمل للتبديل والتحويل بالتشغيل واالطفاء السريع وان 

 .لمجهزات القدرة المشغلة لليزرات الغازية النبضية

 

 التصميم على قدرة الخرج الليزريالعوامل المؤثرة في  1-6
 

 تعد قدرة الخرج الليزري من األمور المهمة في تصميم ليزرات الغاز إذ تتحدد قيمتها بمختلف التطبيقات

 :لليزرات لذا فهنالك عوامل عدة يجب مراعاتها في التصميم هي كما يأتي

عد في زيادة قدرة الخرج تسا( m 5)إنَّ استخدام أنابيب بأطوال تزيد عن : طول أنبوب التفريغ .0

إنَّ الزيادة في طول أنبوب التفريغ تتحدد . الليزري لعدة مئات من الواط اذا كان بالتشغيل المستمر

يمثل طول أنبوب التفريغ . بزيادة القدرة المجهزة والتي تحدد انتظام التفريغ على طول األنبوب

مكان زيادة طول أنبوب التفريغ للحصول الكهربائي طول الوسط الفعال في الليزرات الغازية وباإل

على ربحية عالية لليزر إذ تتناسب الربحية مع طول الوسط الفعال بشكل لوغاريتمي وحسب العالقة 

 .اآلتية

 

G=exp(gLa)……………………………………………………………(2-5) 

 

  (w)ربح القدرة= G: إذ إنَّ 

g  =الربح لوحدة الطول (cm-1.) 

La  = طول الوسط الفعال(cm) . 

 

إن زيادة قطر أنبوب التفريغ يؤدي إلى نقصان القدرة الليزرية الخارجة إْذ  :قطر أنبوب التفريغ .4

تسبب زيادته قلة تصادم الجزيئات المارة مع جدار األنبوب المبرد بسبب بعده عن مركز الوسط 

ل صغيراً فإنَّ الفعال وبذلك تقل كفاءة التبريد لهذه الجزيئات، كذلك عندما يكون طول الوسط الفعا

ذات الرتب العالية، لذا يحبذ ( TEM)القطر الكبير سوف يؤدي إلى تعزيز األنماط المستعرضة 

استعمال أنابيب ذات أقطار صغيرة لتقليل خسائر الحيود إلى اقل حد ممكن والذي يسمح بالعمل في 

 (. TEM00)النمط األساس ذي المرتبة الصغرى 
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ثير على القيمة المثلى لتيار التفريغ والذي يعتمد بدوره على ضغط الغاز إنَّ قطر أنبوب التفريغ له تأ

إذ إنَّ القيمة الكبيرة للقطر تعطي قيمة كبيرة للتيار األمثل وهذا يؤدي الى قيمة صغيرة للضغط 

 .األمثل

يعد الضغط عامال مهماً في زيادة القدرة الخارجة داخل الوسط الفعال، ويحدد ضغط  :ضغط الغاز .4

ز كثافة جزيئات الوسط الفعال داخل أنبوب التفريغ، وبالتالي يحدد مقدار فولطية التفريغ الالزمة الغا

إن العالقة بين الضغط والقدرة تكمن انه بزيادة الضغط تزداد عدد الجزيئات . لضخ هذه الجزيئات

يزرات الطولية وإن لكل تقنية هناك حدود للضغط المستخدم ففي الل. المتهيجة ألحداث الفعل الليزري

، ولكن في الليزرات المستعرضة قد يصل الضغط إلى (torr 51-21)يكون الضغط واطيء بحدود

 (. atm15 )أكثر من 

قد . إنَّ نسب الخليط الغازي له تأثير كبير على قدرة الخرج الليزري :مكونات ونسب الخليط الغازي  .2

رج ليزري بتغييرها واضافة غازات الى أثبتت الدراسات إنَّ باإلمكان الحصول على اعظم قدرة خ

الغاز الفعال، كذلك فان لكل غاز تأثير معين على قدرة الخرج الليزري فمثال يعمل النيتروجين 

، فيما يعمل (111)يعمل كمستودع للطاقة فينقلها إلى المستوي  CO2الموجود في خلطة ليزر 

, الوسط الفعال ومجانسة التفريغ الكهربائيالهيليوم في الليزر نفسه على المساعدة في عملية تبريد 

كذلك تشكل مكونات الخلطة الغازية دورا مهماً في إبقاء الليزر يعمل ألطول فترة ممكنة قبل تفكك 

  )وذلك الن جزيئات الغاز االساس لها معامل تفكك . جزيئاته بفعل طاقة التفريغ الكهربائي

1. /p)  Dissociation Coefficient)( 
 

 
ي يكون دالة لزمن بقاء الغاز داخل أنبوب التفريغ والذ

ويمكن حساب معامل ( (E/Pوكذلك دالة لنسبة المجال الكهربائي المسلط إلى ضغط الغاز الكلي 

 :بالمعادلة اآلتية CO2التفكك لجزيئة 

………(3-5) 
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 :إن اذ

e    ،شحنة اإللكترونA تفريغ، مساحة المقطع العرضي ألنبوب الI  تيار التفريغ وt  زمن بقاء الغاز

 .داخل إنبوب التفريغ

في ( التوزيع المعكوس)إنَّ تيار التفريغ الكهربائي يحدد معدل ضخ جزيئات الغاز  :تيار التفريغ .6

كما . أنبوب التفريغ عن طريق التهيج اإللكتروني المباشر كذلك تهييج المستويات االهتزازية للجزيئة

الليزري تعتمد على تيار التفريغ والذي يعتمد بدوره على ضغط الغاز، إن الزيادة في  إن قدرة الخرج

وزيادة التيار عن . قيمة التيار للحدود المثلى للعمل تسبب زيادة في الربح وقدرة الخرج الليزري

ادة في القيمة المثلى تؤدي إلى زيادة درجة حرارة الغاز فتؤدي إلى تقليل الربح، لذا يتطلب األمر زي

 .سرعة جريان الغاز داخل األنبوب كذلك تبريد الوسط الفعال بشكل كفوء

كما أوضحنا في أساليب التبريد إن استعمال الماء في تبريد جدران  :درجة حرارة أنبوب التفريغ  .7

وإن عملية التبريد هذه تزيد من قدرة الخرج الليزري من . أنبوب التفريغ يقلل من درجة حرارة الغاز

 .تقليل االسترخاء الحراري للمستوى الليزري العلوي خالل

ذات الجريان البطئ يكون للتبريد  CO2إنَّ عملية التبريد تعتمد على نوع الجريان، فمثال في ليزرات 

عند الجدران تأثير واضح على أداء الليزر، أما في الليزرات ذات الجريان السريع فان الحرارة 

إذ إنَّ زمن انتشار هذه . تم التخلص منها من طريق حركة الغاز نفسهالمتولدة في منطقة التفريغ ي
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الحرارة إلى جدران األنبوب أطول بكثير من زمن عبور الغاز لقناة التفريغ، لذلك من الضروري 

 . إجراء موازنة بين سرع جريان الغاز ودرجة حرارة ماء التبريد

ة المائع المتدفق لوحدة الزمن عبر مساحة يعرف معدل جريان الغاز بأنه كمي: معدل جريان الغاز .8

وان زيادة معدل جريان الغاز له تأثير مهم جدا على زيادة قدرة الخرج الليزري، وقد . مقطع معين

وجد إن أعلى قدرة يمكن الحصول عليها عندما تكون سرعة الجريان بمقدار يجعل الغاز يتبدل بمعدل 

مرة في الدقيقة فان القدرة ( مائة)سب جريان الغاز أكثر من أما عندما تكون ن. مرة في الدقيقة( مائة)

فكلما زادت . الخارجة تتعزز بوساطة التبريد بالحمل عن التبريد باالنتشار في تبريد الوسط الفعال

سرعة الجريان سوف يتم نقل الحرارة المتولدة في حجرة التفريغ بكفاءة افضل إلى خارج منطقة 

   .ية الحجم المتدفق للغاز في وحدة الزمنالتفريغ وذلك بسبب رفع كم

هناك طرق عدة لتهيج الوسط الفعال منها التهيج الطولي وأخرى التهيج المستعرض  :نوع التهيج .9

وفي الحالتين يمكن الحصول على قدرة خرج ليزري بشكل مستمر أو نبضي، كذلك من الممكن 

أو بضغوط عالية تصل ( الضغط الجوي تحت)تشغيل المنظومات في كال الحالتين بالضغوط الواطئة 

 . إلى ضغوط جوية عدة

 

 

   

 الفصل اسئلة
 ما الفرق بين تصميم منظومة ليزر الغاز ذي الجريان الطولي السريع والبطيء؟ واي منهما افضل؟: 1س

 ما فائدة العوامل المساعدة المستعملة في تصميم منظومات الليزر الغازي ذي الجريان السريع؟: 2س

 والمسافة بين االقطاب؟ والضغطا العالقة التي تربط بين فولطية االنهيار م: 3س

 بماذا تتميز ليزرات التهيج المستعرض عن ليزرات التهيج الطولي؟: 4س

 ما هي العوامل المؤثرة في التصميم على قدرة الخرج الليزري بالنسبة لليزرات الغازية؟: 5س

 وما هي اهمية هذا النوع من الليزرات؟ماذا يقصد بالليزر الغازي المختوم؟ : 6س

 ما هي العناصر االساسية لجميع مجهزات القدرة لليزرات الغازية واشرح واحدة؟: 7س

 :علل ما يأتي: 8س

 لماذا تعد تقنية التبريد المستعرض اكفأ من الطولي؟ -1

 لماذا الفولطية التي تحتاجها منظومات التهيج المستعرض قليلة نسبيا؟ -2

 نظومة الليزر الغازية للجريان بالحجرة؟لماذا تحتاج م -3

 لماذانربط مقاومة على التوالي في مجهزات القدرة لليزرات الغازية ؟  -4

 :ضع عالمة صح او خطأ ثم صحح الخطأ: 9س

إنَّ الليزرات الغازية تغطي الطيف الضوئي كله، من األشعة فوق البنفسجية إلى األشعة تحت الحمراء  -1

 .البعيدة

 .قدرات واطئة في المنظومات ذات الجريان السريعيتم الحصول على  -2

 .التحتاج ليزرات الحالة الغازية ذات الجريان المستعرض الى فولطيات عالية -3

 .إمكانية تصميم وتصنيع ليزر الجريان الطولي كمنظومة قابلة للحمل وذات حجم صغير -4

ة ونمط ونوع التشغيل يعتمد شكل وحجم القطب على نوع الوسط الغازي والقدرة الليزرية الخارج -5

 .للمنظومة الليزرية

 

 :امأل الفراغات التالية: 11س
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 ..................و ..............يمكن تشغيل الليزرات الغازية بنمطين  -1

................. تقسم الليزرات الغازية وفق طبيعة الوسط الفعال على أقسام عدة  -2

 .....................و.........................و

 .................................تمتاز منظومات ليزرات ذات الجريان الطولي بإن المجال الكهربائي المسلط يكون  -3

 ...................... .و................. تقسم ليزرات الجريان الطولي وفق سرعة الجريان على  -4

والتي تؤدي .......... واالقطاب بشكل رئيس من طريق ( االيونات وااللكترونات) تحدث تبادل الطاقة بين جسيمات الغاز -5

 ......... الى 

 .................إنَّ متطلبات التصميم الدقيقة لمجهزات القدرة لليزرات الغازية تستند على  -6

 ........................إنَّ زيادة قطر أنبوب التفريغ يؤدي إلى نقصان  -7

 دة االقطاب الكهربائية ؟ وما مدى تاثير ها على عملية انتاج الليزر ؟ مافائ -11س

 وضح الفرق بين التصادم المرن والتصادم غير المرن ؟  -12س

 ماهي االمور التي يجب االنتباة لها اثناء صيانة االقطاب الكهربائية ؟  -13س

 ما المقصود بفجوة الشرارة ؟ ثم وضح ذلك برسم تخطيطي ؟  -14س

 وضح برسم تخطيطي التفريغ النبضي في انبوب الليزر الغازي باستخدام فجوة الشرارة ؟ مبينا مبدا عملة ؟  -15س

 اشرح تصميم الثاير يترون ؟ ثم وضوح ذلك برسم تخطيطي ؟  -16س

 مبينأ مبدا عمله؟ ارسم دائرة مجهز القدرة النبضي تستخدم فيها الثايريترون القدح -17س

  

 

 الفصل السادس

يانة منظومات ليزر الصبغةص  

Dye Laser Maintenance 
 

 

 : األهداف

 :يكون الطالب قادرا على

إعطاء فكرة عن صيانة خاليا السائل فضال عن صيانة منظومات الضخ وكذلك التعرف  -

 .على صيانة مجهزات القدرة و المنظومات الملحقة بها

 

 :المحتويات

 .مقدمة  1-6

 .صيانة خاليا السائل  6-2

 .صيانة منظومات ضخ ليزر الصبغة  3-6

 .ميكانيكية تهيج ليزر الصبغة  4-6

 .صيانة مجهزات القدرة  5-6

 .صيانة المنظومات البصرية  6-6

 .أسئلة ومسائل الفصل      
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 : (Introduction)مقدمة  6-0

 

 األطيافيعد ليزر الصبغة احد أنواع الليزرات الشائعة االستعمال وخاصة في مجال الطب وعلم   

األطوال الموجية  إذ يمكن توليفه لمدى واسع من. والكيمياء وذلــك لما يتمتع بــه من إمكانية توليف عــالية

 .(nm -1100  250)حوالي من 

والميزة المهمة الــتي يتميز بها ليزر الحــــالة السائلة عن بقية الليزرات بأنه يمكن بوساطته الحصول 

 (IR)تحت الحمراء  إلى األشعة (UV)ات تمتد من األشعة الفوق البنفسجية على مدى واسع من التردد

إنَّ اغلب ليزرات  مرورا بالطيف المرئي أي على طول مدى واسع من ترددات الطيف الكهرومغناطيسي مع

 ( nm 700-400) حوالي (Visible)الحالة السائلة تقع ضمن المدى المرئي 

إذ  ويجب اخــذ الحذر عند التعامل معها أو عملية بنائها وتصنيعهاتعد ليزرات الحالة السائلة خطيرة 

الليزر التي تكون  إنَّ منظوماتها تتضمن فولطيات  عالية وقـــد تحوي على سوائل سامة فضال عن إشعاعات

 .طاقاتها عالية

 

 صيانة خاليا السائل   2-6

Maintenance Of Dye Cells   

 (عدة مئات) ية ذات تركيب معقد نوعا ما ولها وزن جزيئي عاٍل إن صبغات الليزر هي مركبات عضو 

متعاقبة مع إنَّ كلمة صبغة  الحتوائها على سلسلة من ذرات الكاربون المرتبطة بأواصر مزدوجة ومنفردة 

 تعني بالمعنى العام مادة ملونة إال إنَّ هناك العديد مــن المواد العضوية المتفلورة عديمة اللون وتستعمل في

 . ليزرات الصبغة

إنَّ لكل صبغة ليزرية حزمة امتصاص وفلدورة خاصدة بهدا فدإذا كاندت حزمدة الفلدورة فدي الجدزء المرئدي مدن 

الطيف الكهرومغناطيسي يبدو إشعاعها بلون معين وان كانت فـــي المنطقة تحت الحمدراء أو فدوق البنفسدجية 

 . فيكون إشعاعها غير مرئي

 (مركبدات عضدوية مشدبعة)ال تحدوي فدي تركيبهدا علدى أواصدر ثنائيدة أو ثالثيدة إنَّ المركبات العضوية التدي 

أي ضدمن  (nm 160)تمتص عادة الطيف الكهرومغناطيسي الواقع ضمن األطوال الموجية التي تقل عــــن 

وهــدـذه الطاقدة الضدوئية هــدـي   ((eV 7.24المنطقة فوق البنفسجية مــن الطيف والتي تقابدل فوتدون بطاقدة 

لى مـــــن طاقة تفكك اغلدب األواصدر الكيميائيدة، لــدـذا فدان عمليدة التحلدل الضدوئي لألواصدر تكدون سدهلة أع

الحصول في مثل هذه المركبات العضوية وعليه فان هذا الندوع مدن المركبدات العضدوية ال تصدلح الن تكدون 

 . وسطاً فعاالً ألشعة الليزر

ة يتعدد باالستقرارية الحرارية للصبغات الموظفة أوساطا فعالة إنَّ اكبر طول موجي تعمل بــه ليزرات الصبغ

في منظومات الليزر إذ إنَّ الصبغات التي تمتص ضمن المنطقة تحت الحمراء القريبة تمتلك مستويات أحادية 

يتم امتصاص مثدل . منخفضة طاقيا وعـلى فـرق طاقي قليل جــدا بينها وبين المستويات الثالثية شبه المستقرة

وتتفاعدل هدذه مدع جزيئدات المدذيب أو  (جزيئدات الصدبغة)ذه األطوال الموجيدة بدالتهيج الحدراري للجزيئدات ه

جزيئات األوكسجين المذاب أو الشوائب الموجودة ضدمن الوسدط الفعدال مسدببة حصدول ندواتج تفاعدل متحللدة 

 : (1)كما بالمعادلة رقم  (K1)ويعطي ثابت التفاعل 

K1 = A exp( -Ea / RT ) ……………….. (1) 
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 :اذ ان

A:  ثابت ارنيس(Arrhenius Constant ) وقيمته غالبا بين(s-1)(1014 - 1010   .) 

Ea:  طاقة التنشيط(Activation Energy )mole/J . 

R: الثابت العام للغازات، قيمته   (8.31 J.K/mole) . 

T:  درجة الحرارة المطلقة للمحلول(K.) 

  :لمحاليل هذه الصبغات هو( half – life time)إنَّ عمر النصف      

      

                               In 2                      

 t1/2= ــــــــــــــــــــ ( .......................  2)                    

                                                         K1 

ر عمر فعلي لهدذه المحاليدل يدوم واحدد فانده وفدق المعدادالت أعداله تكدون قيمدة طدـاقة وعلى افتراض إنَّ اقص 

 1.02)وطدـاقة قـــــدـدرها   (µm 1.2)وهدـذا يقابدـل طدـول مــدـوجي قدـدره  (K J/mol 32.28)التنشيط 

eV)  عــــلما إنَّ قيمة الثابـــت(10 s =A)  فان طاقة التنشيط سـوف تقابدـل طدول مدوجي قددره(1.7 µm) 

وهذا يعني إنه ليس مـــــــن السدهل الحصدول علدى صدبغة تمدتص أشدعة عندد  (e.V 0.73)أي فوتون بطاقة 

 . وتبقى مستقرة في المحلول عند درجة حرارة الغرفة (µm 1.7)أطوال موجية اكبر  من 

تي تحدوي يعتمد اقصر طول موجي تعمل بــــه منظومات ليزر الصبغة النبضية على امتصاصية الصبغات ال

لدذا فدان انبعاثهدا  (nm 220)عـــــلى أواصر مزدوجة مــدـرافقة والتدي تصدـل امتصاصديتها الطيفيدة إلــــدـى 

ومددن الخددواص العامددة للصددبغات أيضددا خاصدديتها . (nm 250)سدديكون عنددد المدددى الطيفددي الددذي يفددوق 

، ومـــددـركبات متعادلددة (ةمشددحون)مــــددـركبات أيونيددة : وتقسددم الصددبغات العضددوية علددى قسددمين,الكهربائيددة

، وهـــــذا التقسيم يحدد بصدورة رئيسدة درجدة انصدهارها وضدغط بخارهـــدـا وقابليدة (غير مشحونة)كهربائيا 

 .اإلذابة في المحاليل المختلفة وكفاءة االنتقاالت التي تحدث بين مستوياتها الطاقية

المركبددات االروماتيددة مثــــددـل االنثراسددين تمتددـاز الصددبغات غيددر المشددحونة مثددـل البيددوتالين وكددـذلك اغلددب 

والبيددرين والبيددربلين والكومددارين بدرجددة انصددهار منخفضددة وضددغط بخددار عددـاٍل وقابليددة ذوبددان جيدددة فددـي 

 .   المذيبات غير القطبية مثــل البنزين واالوكتان والسايكلوهكسان والكلوروفورم

الموجبددة والسددالبة، ففددي األولددى وهددي تشددمل صددبغات أمددا الصددبغات األيونيددة فتنقسددم علددى الصددبغات األيونيددة 

تكــون درجة انصهارها عاليدة وضدغط بخارهدا  (هي أمالح تتألف من ايونات موجبة وأخرى سالبة)السيانين 

واطئ وقابلية ذوبانها عالية فـــي المذيبات ذات القطبية العالية مثل الكحول ولها قابلية ذوبان اقل في المذيبات 

 .ومثل ذلك يقال علـــــى الصبغات األيونية السالبة .األقل قطبية

المتعادلدة واأليونيدة الموجبدة واأليونيدة )كـــما أن هناك صدبغات يمكدن أن تتواجدد فدي الحداالت الدثالث أعداله 

 . (6-2)المحلول مثل الفلورسين، كما موضح في الشكل  (PH)معتمدة على درجة حامضية  (السالبة
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 يوضح(:6-2)الشكل                                             

                          A : (.ذات االيون الموجب)التركيب الجزيئي لصبغة سيانين بسيطة 

                         B  :التركيب الجزيئي لصبغة الفلورسين في: 

 .  لثنائي السالبمحلول هيدروكسيد الصوديوم ذي الجذر ا( 1                         

 .   محلول الكحول المتعادل( 2                         

 .محلول حامض الهيدروكلوريك موجب الشحنة(   3                       

 

كـذلك تمتاز الصبغات بصورة عامدة بمعامدل انخمداد عدالي القيمدة وهدـذا بددوره يمندع اختدراق أشدعة المصددر 

انت في الطور الصلب ويكـون االختراق سطحيا ولسمك مايكرومترات عدة أي الضاخ إلى عمق الصبغة إن ك

 . أن المنطقة المثارة من الصبغة تكون رقيقة جدا

 

 صيانة منظومات ضخ ليزر ألصبغه  3-6

Maintenance Of Systems For Dye Laser 

 

 :هناك نوعان من الطرائق المستعملة لضخ ليزر الصبغة هما

 . الضخ النبضي -1

 .الضخ المستمر 2-
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 (:السائل)األجزاء الميكانيكية لمنظومة ضخ ليزر الصبغه1-3-6 

 : تتكون هذه المنظومة من األجزاء التالية    

, من األلمنيوم وبأبعاد محفور في كــل منهما من الداخل أخدود دائري يستقر فيه العاكس (2)فلنجة عدد  -1

تصفها    تستقر فيها خلية الصبغة وتثبت فـــي أعلى هذه الفتحة فضال عن احتواء كل منهما على فتحة في من

كما أنَّ لكل فلنجة فتحتين جانبيتين على . وأسفلها ماسكات خلية الصبغة والتي  تثبت بوساطة أربعة لوالب

طرفي الفتحة المركزية تخترقها المصابيح الوميضية الخطية التي تقع عــــلى جانبي خلية الصبغة، فضال عن 

 . ذلك  يتم إدخال الهواء المضغوط من هاتين الفتحتين لتبريد المصابيح الوميضية

 .(6-3)وتوجد في أركانها األربعة، أربعة ثقوب لتثبيت أذرع الربط للمنظومة، كما موضح في الشكل     

 أذرع الـــــربط لتثبيت الفلنجات والعاكس بعضها إلى بعض لضمان قوة ربط للمنظومة وعددها  -2

 (. اذرع 4)     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح مقطع عرضي للفلنجة في المنظومة(: 6-3)الشكل                               

 تتيح لنا التحكم  (البيرسبكس)ماسكات الخلية، وهي شفتين من مادة الزجاج البالستيكي     - 3

 . هيل عملية الترصيف الضوئيوبالتالي تس (رفعها أو خفضها)في مستوى خلية الصبغة      

تحتوي على ثقدوب لتثبيدت فجدوة الليدزر عليهدا، وتدم إجدراء التسدليك الكهربدائي عبرهدا،  قطعة كبيرة مـن الزجاج البالستيكي -4

 أن يكون ب يوهذا يتيح للباحث في المنظومة  األول

 . فولطيات  الكهربائية العاملة فيها عالية نسبيامـأمن من التماس الكهربائي وبالتالي يكون جانب األمان عاليا وبخاصة أن ال

 (4-6)كما موضح في الشكل . (6)حوامل مجموعة المرايا واألقطاب وعددها  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح منظومة ليزر الصبغة (:4-6)الشكل                          
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 يات بسيطة يوضح منظومة لليزر الصبغة مصنعة بشكل حرفي وذات إمكان: 6-5))الشكل 

 

 ميكانيكية تهيج ليزر الصبغة 4-6

Mechanical Irritation Of Dye Laser 

 

يددتم ضددخ ليددزرات الصددبغة عـددـادة باسددتعمال مصددباح وميضددي أو بوسدداطة شددعاع ليددزري آخددر بحيددث الطددول 

الموجي للضوء الضاخ اقصر من الطول الموجي للشعاع الليزري المطلوب توليده فمثال للحصول على شعاع 

 .الليزر بلون ازرق ينبغي ضخ الوسط الفعال بضوء فوق البنفسجي

تتكددون مسددتويات الطاقددة النموذجيددة فددي ليددزر الصددبغة مـــددـن نددوعين مـددـن المسددتويات االلكترونيددة وهمددا 

 والمسددتويات الكترونيددة ثالثيددة (Single States( )S0, S1, S2)المسددتويات االلكترونيددة األحاديددة 

(TripletStates( )T1, T2)  (6-6)كما هو موضح بالشكل . 

إن لكل مستوى من هذه المستويات يكون على شكل حزمة عريضة تتضمن مستويات اهتزازية ودورانية فعند 

إلــــى المستوى االلكتروني المتهيج األول  (S0)ضخ الوسط الفعال تنتقل جزيئات الصبغة من المستوى 

(S1) ــــى المستوى المستقر ينبعث شعاع الليزر ومن الجدير بالذكر أن وعند هبوط هذه الجزيئات تحفيزيا إلـ

الطول الموجي لشعاع الليزر المنبعث يعتمد بالدرجة األولى على نقطة بداية هبوط الجزيئات من 

أي تعتمد علـــى المواقع االهتزازية  (S0)إلى نقطة استقرار الجزيئات في المستوى  (S1)المستوى

وبذلك يمكن توليف ليزر الصبغة بسهولة للحصول  (S0 , S1)لمستويين االلكترونيين والدورانية فــــي ا

 .عـــلى أطوال موجية مختلفة وضمن مدى واسع نسبيا
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 (الصبغة)الطاقة لليزر السائل  ياتيوضح مستو(: 6-6)الشكل 

 صيانة مجهز القدرة 5-6

Maintenance Of Power Supply 

 

والالزمدة لعمليدة قددح المصدابيح الوميضدية ومفداتيح الفولطيدة العاليدة وألغدراض لغرض توليد فولطية عالية  

 . المنظومة األخرى، فــان هناك حاجة إلى مجهز قدرة ذي كفاءة عالية

إنَّ مجهز القدرة المستعمل في منظومة ليزر الصبغة والالزم لتشغيل المصباح الوميضي فهو نفسه المسدتعمل 

 .لبة والذي تم شرحه ومناقشته في الفصل الرابع بالتفصيللتشغيل ليزرات الحالة الص

  صيانة المنظومات البصرية 6-6

Maintenance Of Optical System 

إن كفاءة الضخ الضوئي بــاستعمال المصابيح الوميضية تعتمد عــلى ترتيب فجوة ليزر معينة تحتوي   

صميمهــــا تجنب الحـــرارة غيــــر على مصدر الضخ الضوئي وخلية الوسط الفعال، ويراعى في ت

 المنتظمة 

(Non – Uniform Heating) سبب تغير في خصائص شعاع الليزرلمحلول الصبغة والتي ت . 

 :Parts Of Optical System))أجزاء المنظومة البصرية  1-6-6

 (:Reflector)العاكس  -1

دة األلمنيوم الـذي يمتاز بانعكاسية عالية لألطوال وهـــــو اسطوانة من مادة البيرسبكس مطلية من الداخل بما 

لضمان اكبر استفادة  (% 92)الموجية المرئية المنبعثة من المصباح ألوميضي، والتي تصل إلى حوالي 

 .ممكنة من طاقة الضخ الضوئي

 : Dye Cell))خلية الصبغة  -2

 ارتز والتي يجري فيها سائلوهي زوج من االسطوانات الزجاجية متحدة المركز، أحداهما من الكو 

الصبغةأما الثانية فهي اسطوانة من زجاج البايركس الذي يعمل كمرشح يمنع وصول األشعة فوق البنفسجية 

إلى الوسط الفعال،مثبتة عــــلى نهاية خلية الصبغة اسطوانة مــــن األلمنيوم تعمل على ربط خلية الصبغة 
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 0)تم الــــربط بيــن الخلية وهذه االسطوانة بوساطة الحلقة المطاطية بالنافذة المصنوعة من مادة الكوارتز وي

– Ring) الموجودة داخل االسطوانة دون الحاجة إلى لصقها مما يضمن سهولة وفتح وربط الخلية . 

إن لالسطوانة المصنعة مـــن األلـمنيوم فتحة عليا لغرض دخول الصبغة ألجل تدويرها وتبريدها خارجيا،   

  (.6-7)هذه االسطوانة بوساطة ماسكات في الوجه األمامي للمنظومة، وكما موضح في الشكل تثبت 

 

يوضح خلية الصبغة و المرشح المثبت عليها مع اسطوانة تثبيت الخلية مع النوافذ وخلية لليزر (: 7-6)الشكل 

 الصبغة 

 :The Linear Pulsed Lamp))المصباح الوميضي الخطي  -3

ون مــــن أفضل الغازات الخاملة المستعملة فـــي مأل المصابيـح الوميضية من حيث يعد غاز الزين

وتتـــــراوح كفاءة تحويله فــــي . كفاءته في تحويل الطاقة الكهربائية الداخلة إلى طاقة ضوئية خــــــــــارجة

 (Current Density)التيار  ، وتزداد كفاءته بزيادة كثافة(25 - % 60) الظروف التشغيلية المثالية بيـــن

 . اعتماد شـــدة المدى الطيفي لخرج المصباح ألوميضي على كثافة التيار (8-6)ويوضح الشكل 

 
 تيار التشغيل يوضح طيف انبعاث مصباح الزينون الوميضي كدالة لكثافة( 8-6)الشكل 
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ــوسط الفعال لضخ ال (9-6)لقد استخدم مصباح الزينون الوميضي الخطي الموضح في الشكل 
 - nm 570)الحتواء طيف انبعاثه على نطاق الحزمة الضوئية المالئمة لضخ الوسط الفعال الليزري مـن 

 .(R6G)بـالنسبة لصبغة  الرودامين  (450

 
 

 يوضح المصباح الوميضي الخطي المستخدم في المنظومة: 6-9))الشكل  
 

 :Resonater))المرنان  -4 

أحداهما عاكسة كليا مثال (  في المنظومة مـن مرآتين  (Optical Resonator)يتكون المرنان البصري 

 )والثانية مستوية  مقعرة

 .ويمتاز هذا النوع مـــن المرنانات باستقرارية عالية وسهولة ترصيفه. 

 أسئلة الفصل السادس

 

 :اإلجابة الصحيحةاختر   -1 س

 :الطول الموجي للضوء الضاخ -1

a- الناتج  موجي للشعاع الليزريأقصر من الطول ال. 

b- أطول من الطول الموجي للشعاع الليزري الناتج. 

c - مساوي للطول الموجي للشعاع الليزري الناتج. 

 

 :اغلب ليزرات الحالة السائلة تقع ضمن المدى المرئي -2

a- (400 - 700 nm.) 

b- (400 nm 320 -.) 

c- (700 – 500 nm.) 

 

 

 :سائلة على طول مدى واسع من تردداتيمتد ليزر الحالة ال -3

a- الطيف الكهربائي. 

b- الطيف الكهرومغناطيسي. 

c- الطيف المغناطيسي. 

 

 :تقسم الصبغات العضوية الموظفة أوساطا فعالة على -4

a-  (.مشحونة)مركبات أيونية 
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b-  (.غير مشحونة)مركبات متعادلة كهربائيا 

c-  (.غير مشحونة)عادلة كهربائيا ، ومركبات مت(مشحونة)مركبات أيونية 

 

 

 :تعتمد شدة المدى الطيفي لخرج المصباح الوميضي على -5

a- طول المصباح. 

b- كثافة التيار. 

c- قيمة الفولتية المسلطة على طرفي اقطاب المصباح. 

 

 ؟(السائل) عدد األجزاء الميكانيكية لمنظومة ضخ ليزر الصبغة -2س

 يزر الصبغة ،وضح ذلك بالرسم؟ما هي مستويات الطاقة في ل -3س

 مع ذكر فائدة كل جزء؟ عدد أجزاء المنظومة البصرية، -4س

 ما هي الصفات التي تمتاز بها الصبغات غير المشحونة؟ -5س

 ما هي العوامل التي تعتمد عليها كفاءة الضخ الضوئي باستخدام المصابيح الوميضية في المنظومات -6س

 البصرية؟

 

 

 

 

 الفصل السابع 

 يانة منظومات ليزر اشباه الموصالتص

Semiconductor Laser Maintenance 

 

 :االهداف

الهدف المتوخى من هذا الفصل هو تعريف الطالب على كيفية وضع التصاميم واجراء الصيانة لبعض 

 .منظومات ليزر اشباه الموصالت

 

 :محتويات الفصل

 .مقدمة  7-1

 p-n junction.صيانة الوصلة   7-2

 .يانة مجهزات القدرةص  7-3

 .صيانة دوائر التضمين وفك التضمين  7-4

 اسئلة الفصل
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  مقدمة  7-0

تعد ليزرات اشباه الموصالت من الليزرات ذات االهمية البالغة بسبب بعض المزايا والخصائص المهمة وهي 

 موجية عدة صغر حجمها وامكانية توليف الخرج الليزري للحصول على اطوال 

دة أول ليزر شبه موصل بعد اكتشاف الليزر بعامين على يد مجموعتين بحثيتين باشراف روبرت لقد كانت وال

إذ تم تصنيع اول ليزر شبه موصل  (General Electric)هول في أحد مراكز ابحاث شركة جنرال الكترك 

اث ومنذ ذلك الوقت وحتى االن استمرت االبح (Gallium Arsenide)من نبيطة زرنيخيد الكاليوم 

والدراسات من اجل وضع افضل التصاميم لبناء منظومات ليزرات اشباه الموصالت ذات التطبيقات الواسعة 

االنتشار لذا بات من الضروري التركيز على التعريف باهمية ومكانة هذا النوع من الليزرات ويغطي هذا 

 .   الفصل جزءا يسيرا من ذلك

 
 يوديوضح مجموعة من ليزرات الدا( 1-7)شكل 

 

تكمن ميزة هذا النوع عن بقية الليزرات االخرى لصغر حجمه وعملية تشغيله البسيطة وامكانية تصنيعه 

بابعاد بأجزاء المللمتر وبكفاءة عالية، اي بمعنى أنها تحتاج لقدرات واطئة بالتشغيل، على سبيل المثال ليزر 

. والتي قد توفرها بطارية بكل سهولة mW 100يحتاج الى قدرة كهربائية بحدود  mW 10الدايود ذو قدرة 

وكمثال اخر فإن (. Helium–Neon Laser)نيون  –لتشغيل ليزر هيليوم W 10بينما تحتاج الى قدرة 

وهو واحد من اكثر الليزرات الغازية  40Wذو قدرة ليزرية ( copper vapor laser)ليزر بخار النحاس 

ذلك يعني أنَّ تجهيز هذه القدرة على شكل ثالثي الطور . تشغيلهل kW 5كفاءة يحتاج الى قدرة كهربائية قدرها 

(Three Phase .) بينما يكون ليزر شبه الموصل المرتب كمجموعة(Laser Diode Array ) ذو قدرة

بمعنى انه يحتاج لقدرة كهربائية اقل من . من القدرة الكهربائيةW 200 يحتاج لتشغيله  W 40ليزرية قدرها 

مجهزة للحاسوب المكتبي، ان الكفاءة العالية ليست فقط في تقليل قيمة الطاقة عند تشغيل الليزر معدل القدرة ال

 . ايضا  بتقليل الحجم والكلفة وتعقيد التجهيز الكهربائي بشكل كبير
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 يوضح صغر حجم ليزر الدايود مقارنة بعمله نقدية( 2-7)شكل 

ة االستعمال جدا وتمتلك مقارنة مع الليزرات االخرى، إذ إنَّ ليزرات الدايود أو أشباه الموصالت تكون سهل

كما تمتلك عمر تشغيلي يدوم ألالف الساعات في . تتجمع اجزاءها كجهاز واحد بمفتاح سيطرة واحد لتشغيله

في الوقت الحاضر أستٌعملت ليزرات الدايود بشكل محدود وذلك لكون اعلى قدرة له . تطبيقات الجهد المنخفض

وتجرى . قابليتها للتلف البصري والكهربائي وايضاً لها مجموعة محدودة من االطوال الموجية .تعد منخفضة

 .في الوقت الحاضر بحوث الدخال تحسينات على الثالثة االخيرة

 
 يوضح قطعة من شبه الموصل التي تستعمل كوسط فعال لليزر الدايود( 3-7)شكل 

 p-n junctionصيانة الوصلة   7-4

شبه الموصلة من المواد ذات خصائص بصرية وكهربائية تمكن من تحقيق تطبيقات واسعة المجال تعد المواد 

، وكما هو معروف فان Diodesكالكواشف الضوئية والمصادر الباعثة للضوء كالصمامات او الثنائيات 

-nيهــــا المواد شبه الموصلة تكون على نوعين وفق المواد الشائبة المضافة فهي اما سالبة يطــلق عل

negative   تمتلك الكترونات حرة سالبة الشحنة او موجبةp-positive  تمتلك فجوات حرة موجبة الشحنة

 p-nوصلة )ويصنع الثنائي من ربط النوعين مع بعض بحيث تتشكل وصلة او مفرق ومن هنا جاءت التسمية 

junction) . يتم بوساطة عملية تدعى التشويبإنًّ إضافة الفجوات واإللكترونات الحرة إلى شبه الموصل. 

 

 

 

 حامالت الشحنة لق على كل من االلكترونات والفجوات بـ يط
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ان شبه الموصل النقي يكون موصل غير جيد بسبب حامالت الشحنة القليلة العدد، ويمكن زيادة التوصيلية 

 . Doping(  التشويب)بزيادة عدد حامالت الشحنة بوساطة عملية تدعى 

 ورة شبة الموصل النقي هو نوع من التطعيم وهو اضافة كمية من ذرات مادة معينة بل -:التشويب

 .او الثغرات االلكترونية في البلورة ( االلكترونات )بنسب معينة بهدف زيادة عدد حامالت الشحنة (تشويب) 

 

 4يعد السيليكون من المواد شبه الموصلة ذات التطبيقات الواسعة، فعنصر السيليكون رباعي التكافؤ يمتلك 

من إحد العناصر ثالثية ( مشوبة للمادة)ي وبالتالي عند اضافة ذرات الكترونات حرة الحركة في المدار الخارج

حتى ( Inأو عنصر اإلنديوم  Ga، عنصر الغاليوم Alاو عنصر األلمنيوم  Bمثال عنصر بورون )التكافؤ 

إذ تحتاج ( Holes)من المادة فأن شريحة السيلكون في درجة حرارة الغرفة تصبح غنية بالفجوات 1%تركيز 

وبالتالي يصبح  4لكي تستطيع أن تستوعب الكترون ويصبح لها تكافؤ [ eV 0.025]قة مقدارها الذرة طا

 .Pهناك فجوة حرة الحركة وينتج عنه شبه موصل موجب 

 :من المعروف إنَّ الطاقة الحرارية في درجة حرارة الغرفة تتمثل بالمقدار

 

 KT/q=0.025 eV 

 :إذ إنَّ 

K  : بولتزمان  –ثابت ستيفان(5.67 X10-8 W/m2 K4). 

T  :درجة الحرارة المطلقة. 

q  : الشحنة(1.6 x10-19 C) . 

 

وبالتالي نستطيع أنَّ نفرض ان درجة حرارة الغرفة كافية لكي نحصل على أيونات سالبة بمقدار تركيز المادة 

ز المادة المشوبة الحرة سوف يعادل تركي( Holes)الشائبة نفسه التي تم أدخالها وبالتالي فان تركيز الفجوات 

وبنفس الطريقة يتم ادخال شوائب من احدى العناصر خماسية التكافؤ  (p)هذا بالنسبة لشبه الموصل من نوع 

بدرجة حرارة الغرفة  الى شريحة السيليكون ( أو الزرنيخ  P، الفوسفور N، النيتروجين Sbاألنتيمون )

يبين هيكلية السيليكون النقي ( 4-7)، والشكل (n)ع كترونات الحرة وينتج شبه موصل من نولفتكون غنية باأل

 .n، pوالمشوب بنوعيه 
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 شبه الموصل النقي والمشوب هيكلية ( 4-7)شكل 

إذ تنتج االشعة . ليزرات الحالة الصلبة والليزرات الغازية إنَّ مبدأ عمل ليزر شبه الموصل يختلف كثيرا عن

 .وات مع االلكتروناتالفج (Recombination)عن طريق اعادة اتحاد 
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 مخطط حزم الطاقة لمواد اشباه الموصالت (: 5-7)الشكل 

 (Valance Band)لكل مادة شبه موصلة زوج من الحزم االلكترونية يطلق على أحدها حزمة التكافؤ 

ويرمز لها بالرمز ( Conduction Band)ويطلق على االخرى حزمة التوصيل  (V)ويرمز لها بالرمز 

(C)لبديهي إنَّ مستوى الطاقة لحزمة التوصيل هو أعلى من حزمة التكافؤ وفي الحالة المستقرة عند ، ومن ا

درجة حرارة الغرفة فإنًّ حزمة التوصيل تكون فارغة تماما من االلكترونات، وحزمة التكافؤ مملؤة تماماً 

ولمدة .إلى حزمة التوصيل  وبطريقة ما تتم اثارة وتحفيز بعض اإللكترونات من حزمة التكافؤ. بااللكترونات

ثانية فان اإللكترونات في حزمة التوصيل سوف تهبط إلى  (12-10)بيكوثانية  (ps 1)زمنية قد تصل الى 

أدنى المستويات غير المشغولة من الحزمة، تسمى الحدود العليا من مستويات الطاقة لإللكترون في مستوى 

نفسه تظهر الفجوات في حزمة التكافؤ واإللكترونات وفي الوقت . EFCلحزمة التوصيل  (Fermi)فيرمي 

بالقرب من أعلى حزمة التكافؤ والتي تهبط إلى أدنى المستويات غير المشغولة من الحزمة وتترك فراغا مكانها 

 . EFVلتحدد مستوى طاقة جديد يدعى مستوى فيرمي لحزمة التكافؤ

 

 

 

 

 :ق بطرق عدة منهاإنَّ عملية ضخ ليزر اشباه الموصالت يمكن ان تتحق

 .باستعمال ليزر اخر .1

 .باستعمال حزمة الكترونية .2

يكــــــون ( ليزر الدايود)إذ إنَّ ليزر شبه الموصل . p-nكثافة التيار الكهربائي الذي يتدفق عبر وصلة  .3
 Light Emitting Diode)على شــكـــل صمـــام ثنـائي كالثنــائي البــــــاعــــــــــــث للضــــوء االعتـيــادي 

LED)  يوضح مخطط لليزر الدايود( 6-7)والشكل. 

 

ة التكافؤ واتحاده مع فجوات ينتج عنها إنَّ انتقال االلكترونات من حزمة التوصيل الى حزم    
 . يطلق عليه اشعاع اعادة االتحاد( اشعاع)انبعاث فوتونات 
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 يوضح رسم تخطيطي لليزر الدايود(: 6-7)شكل 

، وكذلك فان  nمنه تكون قد حقنت في منطقة  pعندما يكون إنحياز الدايود امامي فان الفجوات في منطقة 

ونات والفجوات تكون في المنطقة نفسها، اذا االلكتر pمنه تكون قد حقنت في منطقة  nااللكترونات في منطقة 

. فستكون بينهم عملية اتحاد إذ إنَّ االلكترون يسقط في الفجوة ويبعث فوتون بطاقة مساوية بقيمتها لفجوة الطاقة

، و هو المصدر الرئيس للضوء في (Spontaneous Emission)وهذا ما يسمى باالنبعاث التلقائي 

 .(LED)الصمام الثنائي الباعث للضوء 

إنَّ عملية التضخيم قد تتحقق في المدة الزمنية التي قد يتواجد فيها االلكترون والفجوة قبل اعادة االتحاد وهذه 

 (.𝜇s( )الميكروثانية)الفترة تكون بحدود 

والتغذية الرجعية         (Population Inversion)التوزيع العكسي : هنالك مبدأن لتوليد فعل ليزري

(Feedback) .خلق توزيع معكوس يجب جعل مستوى الطاقة العلوي يحتوي على تركيز الكترونات اكبر ل

وبالنسبة للتغذية الرجعية فتكون بجعل تركيب . من المستوى االدنى وفي هذه الحالة سنحتاج الى كثافة تيار عالٍ 

وصقلها  p-nلوصلة وفي العادة يكون ذلك بقطع نهاية ا. عاكس بصيغة مرنان لليزر الدايود أو شبة الموصل

 .وجعلها عاكسة للضوء كحجرة ليزرية
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-n( المانح)يـتـكون ليزر الدايود في أبسط اشكاله من كتلة من شبه الموصل جزء منها شبة موصل سـالب 

Type  p-يحتوي على طبقات اضافية، إنَّ هذا الطبقات االضافية غير المشوبة والمنفصلة  يوالجزء الليزر

 .أو محصورة بين طبقات اساسية لتحسين عمل الليزر( Sandwich)شكل بهيئة طبقات بينية عادة ما ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادة ( Binary Semiconductor)من شبة موصل ثنائي( Substrate)يبدأ تصنع ليزر الدايود بركيزة 

(GaAs or Inp )لت من خالل والطبقات االضافية ممكن ْأْن تكون شك. مع مستوى شوائب بسيط عليها

إنَّ الجمع بين الطبقات المتعددة لليزر الدايود . انتشار للشوائب المختلفة في مساحات محددة من سطح الركيزة

واشكالها السطحية وذلك بوساطة التصنيع سوف يساعد على السيطرة بانسيابية التيار وبتوجيه ضوء الليزر 

بقات معينة يجعلها اكثر اتجاهية للخرج الليزري من االنبعاث إنَّ إندماج بنيات ليزر الدايود بط. بانتاج الليزر

 (.  LED)التلقائي لمصباح الدايود 

كما هو . كما إنًّ صقل وتنعيم الجوانب  لبنية الدايود وجعل السطح املس سوف يعكس الضوء في شبه الموصل

عكس داخل الحجرة العاكسة ذهاباً أو الحال في االنواع االخرى من الليزرات، فاالنبعاث التلقائي االبتدائي والمن

اياباً يؤدي الى انبعاث محفز وتوليد المزيد من الضوء الليزري على طول محور تجويف من وصله شبه 

وكمحصلة للمزيج الضوئي في رحلة الذهاب واالياب لحجرة ليزر شبه الموصل يكون أعلى . PNالموصل 

 .من الخسارة وبالنتيجة سيولد التذبذب الليزري

 هل  علم

سميت بهذا االسم نسبة إلى جون مونتاجو الحاكم الرابع  Sandwichان كلمة الساندويتش 

بز، لمدينة ساندويتش اإلنجليزية، امر خادمه بأن يحضر له قطعة من اللحم بين شريحتي خ

اي نريد ان " مثل ساندويتش"وبما انه كان حاكم البلدة فقد اعتاد سكان هذه البلدة ان يقولون 

نأكل كما يأكل ساندويتش وقد استعملت كمصطلح تقني لوصف التراكيب الطبيقية وذلك 

 للتقريب الى االذهان وقد استعمل في هذا الفصل
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 المطورة باضافة الطبقات االضافية pnوصلة ( :  7-7)شكل 

-pnإنَّ ليزر الدايود سوف ينتج انبعاث محفز فقط في حالة التيار الكهربائي في وصــــلة شـــــــبه الـــموصل 

junction وهذا التيار يسمى تيار العتبة . كافي ليكون  توزيع معكوسThreshold Current . في الشكل

فعندما تكون قيمة التيار أدنى من حد العتبة تبدد الطاقة . يمثل تيار ليزر الدايود مع الخرج الليزري( 7-8)

وتقاس باالمبير  Current Densityإنَّ من المعلمات الفيزيائية الحرجة هي كثافة التيار. بدون خرج ليزري

من حد العتبة فيكون ليزر الدايود مثل  لكل سنتمتر مربع من مساحة الوصلة لشبة الموصل فاذا كانت قيمتها أقل

 .(LED)مصباح الدايود ذو االنبعاث التلقائي 

 
 مخطط بياني لتناسب الخرج الليزري مع تيار االنحياز االمامي لليزر الدايود(: 8-7)شكل 

 مجهزات القدرةصيانة  7-4

ليزرات، اذ توفر لليزر تنظيم للتيار تعد مجهزات القدرة لليزرات اشباه الموصالت بسيطة نسبيا مقارنةً ببقية ال

الكهربائي، وفي الغالب تصنع دوائر مجهزات القدرة بشكل اعقد لتنظيم التيار الكهربائي والضوء الليزري 
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مع أن دائرة منظم التيار الكهربائي تكفي لتكون كمجهز قدرة، كهربائيا، لهكذا ليزر، لكن بسبب . الناتج ايضا

نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وصلة شبه الموصل له أثناء التشغيل، فإن الضوء تغير خصائص ليزر الدايود 

لهذا السبب، غالبا ما يتم توظيف تغذية رجعية . الناتج لليزر سينخفض كلما كان الجهاز أكثر سخونه

(Feedback )ود على سبيل المثال، صورة حقيقية لليزر الداي)يتم تجهيز العديد من ليزرات الدايود . للضوء

على الجانب ( Photodiode)مع الصمام ثنائي الوصلة الضوئي او الدايود الضوئي ( 9-7)في الشكل 

المعاكس لمخرج الجهاز ، وذلك للكشف عن الضوء الخارج من الليزر وحساب لكمية التيار الكهربائي 

تغيير التيار ك بوذلوالسماح للدائرة االلكترونية لجهاز الدايود الضوئي للتعويض عن درجة الحرارة، 

وبوساطة ما ورد انفا يتم . الكهربائي لجهازالليزر من أجل المحافظة على ضوء الليزر بخرج مستقر وثابت

تحديد متطلبات مكونات الليزر لتشغيله بصورة سليمة وعلمية وعملية بسهولة نظرا ألنها تتميز بثالث محطات 

ى الدايود الضوئي، و الثالثة الدائرة االلكترونية االولى هي ليزر الدايود، واألخر: Terminalsطرفية 

 .(11-7)كما في شكل  المشتركة بينهما

 
 ليزر شبه الموصل او ليزر الدايود( : 9-7)شكل 

 
 مخطط لمكونات ليزر الدايود( 11-7)شكل 

تنظم الدائرة . مخطط توضيحي لدائرة الكترونية كمجهز قدرة لليزر الدايود( 11-7)يظهر في شكل 

اللكترونية البسيطة التيار الكهربائي المار خالل ليزر الدايود، للحفاظ على ثبات كمية الضوء الساقط على ا

على الدايود الضوئي، الدايود الضوئي على جهة الليزر من ليزر الدايود إذ عندما يسقط ضوء . الدايود الضوئي

الدائرة 
 االلكترونية

الدايود 
 الضوئي

ليزر 
 الدايود
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الترانزستور ( Base)ربائي المار في قاعدة ، فان التيار الكه(11-7)اليسار من مجموعة الدايودين في شكل 

Q1 وفي المقابل، التيار الكهربائي المار من خالل جامع . سوف يقل(Collector ) الترانزستورQ1 

فان التيار الكهربائي المار في . Q2الترانزستور ( Base)ينخفض، كما يفعل التيار الكهربائي المار في قاعدة 

عندما يقل الضوء الناتج . ينخفض فبالتالي يقل الخرج الليزري للدايود Q2ر الترانزستو( Collector)جامع 

 Q1الترانزستور ( Base)من التيار الكهربائي لليزر، تزداد قيمة التيار للدايود الضوئي المار في قاعدة 

ي في نهاية لذا فان التيار الكهربائ. الى أْن تصل الدائرة إلى التوازن بين الدايودين. وتحدث عملية عكسية

 .المطاف يصل الى قيمة ثابتة

 

 
 مساق مجهز القدرة لليزر الدايود( : 11-7)شكل 

إنَّ ميزة وحدات . ميزات لحماية الدايود من التلف( 11-7)تفتقر وحدة التحكم المبسطة الظاهرة في الشكل 

إذ إنَّ التيار الكهربائي المفرط يؤدي التحكم بالدايود المتقدمة المحددة مسبقا على التيار الكهربائي لليزر الدايود 

يكون ذلك في العادة من )كذلك، التيار الكهربائي المار عبر الليزر يجب أن ي ثبط . حتماً إلى تدمير ليزرالدايود

لضمان عدم التذبذب، ( Q2 للترانزستور ( Emitter)إلى الباعث ( Base)طريق وضع مكثف من القاعدة 

فضال عن السيطرة على التيار الكهربائي . ائف الى قيمة التيار الكهربائي الضارةوالتي قد تسبب بالوصول الز

ري للحفاظ على لليزر الدايود، وكثيرا ما ي رغب بوضع وحدة تحكم بدرجة الحرارة، والتي تستعمل كمبرد حرا

ية الرجعية لدرجة والتي وفرت بالتغذ. ليزرات الدايود لتحقيق االستقرار الطوالها الموجيةدرجة حرارة بثبات 

الحرارة، وتمكين وحدة التحكم الستشعار درجة الحرارة الفعلية لليزر الدايود والسيطرة على التيار الكهربائي 

 . بوساطة وحدة التبريد وفقا لذلك

 صيانة دوائر التضمين و ك التضمين 7-2

مجاالت البحوث العلمية  أصبحت مؤخرا استعمال الليزرات أشباه الموصالت كأدوات مفيدة في العديد من

لذا فقد استعملت (. توليف)ومصادر غير مكلفة لضوء ليزر أحادي الطول الموجي له القابلية على التناغم 

إنَّ العملية التي تكون . ليزرات اشباه الموصالت في مجال االتصاالت ونقل المعلومات من طريق ضوء الليزر

تعرف عملية التضمين بأنها عملية تراكب  هي عملية التضمين؟فالسؤال هنا ما . اساسية هي عملية التضمين

مثال على ذلك . موجتين أحدهما الموجة الحاملة وتكون ذات تردد عاٍل، والموجة المحمولة ذات تردد منخفض

ترسل محطة اإلذاعة صوت المذيع كموجة ذات تردد منخفض محمله على موجة : البث في الراديو

ويستقبلهما جهاز الراديو وبه دوائر الكترونية خاصة تفك الموجتين عن . عالٍ كهرومغناطيسية ذات تردد 

اي . بعضهما بعضاً، وتكبر الموجة المحمولة كهربائيا وتوصلها بمكبر الصوت فنسمع المذيع من جهاز الراديو
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لة ، و الموجة المحمولة تسمى با(ذات تردد عالٍ )ان التضمين أو التراكب يتم بين الموجة الحاملة  إلشارة المعدِّ

فك التضمين هي العملية العكسية إذ تستخرج اإلشارة المعدلة من الموجة . وهي تحمل المعلومات المراد نقلها

ونرمز لترددها ( Modulating Signal)عادة ما نسمي المعلومات المراد تحميلها إشارة التضمين . الحاملة

fmومات الناقل أو الحامل ، في حين نسمي إشارة إالرسال التي تحمل المعل(Carrier ) وعادة ما تكون إشارة

 Modulated)بعد إتمام عملية التضمين، االشارة الناتجة تسمى االشارة المضمنة  fcجيبية ونرمز لترددها 

Signal .)تضمين السعة : توجد ثالثة انواع من التضمين التماثلي هي(Amplitude Modulation ) و

وكذلك يوجد ( Phase Modulation)و تضمين الطور ( Frequency Modulation)تضمين التردد 

 (.12-7)وكما موضح بالشكل ( التضمين الرقمي)تضمين النبضة 

 
 اشكال النواع من الموجات المضمنة( : 04-7)شكل 

اقل إشارة الن( ارتفاع)وهو أقدم االنواع وأكثرها انتشاراً، إذ تتغير سعة  AMيعرف تضمين السعة اختصاراً 

(Carrier )يتم إدخال االشارة . تبعاً لتغيًّر ارتفاع أو سعة االشارة المراد نقلها وإرسالها عبر قناة االتصال

المراد تحميلها ونقلها على أحد مدخلي دائرة تضمين السعة في حين يتم إدخال إشارة الحامل على المدخل 

 .وليس ثابتاً الموجة الحامل أصبح متغيراً ( ارتفاع)الثاني، اي إن سعة 

إذ يتغير تردد إشارة الناقل تبعاً لتغيًّر ارتفاع أو سعة اإلشارة  FMيعرف تضمين الترتدد اختصاراً بالرمز 

 .في هذه الحالة سعة أو ارتفاع موجة الحامل تبقى ثابتة. المراد نقلها وإرسالها عبر قناة االتصال

الدايود هو إمكانية التضمين مباشرة بوساطة تغيير  من بين أكثر الخصائص جاذبية من الناحية التقنية لليزر

بما أن تردد الليزر وخرج الطاقة تعتمد على كل من درجة الحرارة الوصلة الثنائية . حقن التيار الكهربائي

على سبيل المثال، سرعة . وحقن التيار الكهربائي، اذ تتطلب هذه العملية استقرارا لهذه الكميات بتنظيم دقيق

إذ . ن اطفاء وتشغيل اللليزر وبتحديد معدل لتوليد اإلشارات الرقمية وبالتالي يمكننا نقل المعلوماتالتحول بي

 .ستكون عدد الفوتونات المضمنه تعادل التغير الحاصل بقدرة الخرج الليزري

. 
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 سئلة الفصلأ

 : علل ما يأتي: 1س

 تعد ليزرات اشباه الموصالت من الليزرات ذات االهمية البالغة؟ .1

 تحتاج  ليزرات اشباه الموصالت لقدرات واطئة بالتشغيل؟ .2

 لماذا يعد السيليكون من المواد شبه الموصلة ذات التطبيقات الواسعة؟ .3

 لماذا تعد مجهزات القدرة لليزرات اشباه الموصالت بسيطة نسبيا مقارنة ببقية الليزرات؟ .4

 :ضع عالمة صح او خطأ وصحح الخطأ امام العبارات التالية:  2س

 .يطلق على كل من االلكترونات والفجوات بـ حامالت الشحنة .1

 .التشويب هي عملية اضافة مواد الى شبه الموصل الغاية منها الحد من زيادة عدد حامالت الشحنة .2

إذ يتغير ارتفاع إشارة الناقل تبعًا لتغّير تردد اإلشارة المراد  FMيعرف تضمين التردد اختصارًا بالرمز  .3
رساله  .انقلها وا 

ان انتقال االلكترونات من حزمة التوصيل الى حزمة التكافؤ واتحاده مع فجوات ينتج عنها امتصاص  .4
 .فوتونات

 .ان إضافة الفجوات واإللكترونات الحرة إلى شبه الموصل يتم بوساطة عملية تدعى التشويب .5

 :امأل الفراغات التالية: 3س

وامكانية تصنيعه بابعاد .............. و............. .يتميز ليزر الدايود عن بقية الليزرات االخرى لـ .1
 ...............أجزاء المللمتر و

 .........أو .........ة المضافة فهي إماالمواد شبه الموصلة تكون على نوعين وفق المواد الشائب .2

 .شحنةهي عملية اضافة مواد الى شبه الموصل الغاية منها زيادة عدد حامالت ال............... .3

هي عملية تراكب موجتين أحدهما الموجة الحاملة وتكون ذات تردد عاٍل، والموجة المحمولة ............. 4

 .ذات تردد منخفض

 ؟(p-n junction)كيف يمكن الحصول على وصلة : 4س

 هنالك مبدأين في توليد الفعل الليزري لليزرات اشباه الموصالت ما هي؟: 5س

 زرات اشباه الموصالت؟عدد طرائق الضخ للي: 6س

 ماهي حزم الطاقة لمواد اشباه الموصالت ؟ثم وضح ذلك بالرسم ؟: 7س

 ثم عزز اجابتك بمخطط بياني ؟ة بين تيار ليزر الدايود مع الخرج الليزري ؟قوضح ماهي العال: 8س

 في ليزرات الدايود ؟ ( الدايود الضوئي ) مافائدة وجود الصمام الثنائي الوصلة : 9س

 ماهي مميزات ليزرات اشباه الموصالت ؟ : 15س
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 الفصل الثامن  

 صيانة المنظومات الملحقة بالليزر

Maintenance for Laser Accessories  

 

 :األهداف

أن يكون الطالب قادرا على إجراء الصيانة للمنظومات الملحقة بالليزر كمجسات الفولطية العالية 

 . ومضخات التفريغ وأجهزة القياس

 :ياتالمحتو

 .مقدمة  8-1

 .صيانة مفاتيح عامل النوعية  8-2

 .صيانة مضخات التفريغ  8-3

 .صيانة الملحقات البصرية  8-4

 أسئلة ومسائل الفصل

 

 (Introduction)مقدمة  8-1

بعد التعرف على بعض المنظومات الملحقة بالليزر ووضع التصاميم الخاصة بها البد من التعرف كذلك على 

إن هذا الفصل يشتمل على التعرف على صيانة األجزاء الملحقة بمنظومات الليزر . لصيانة لهاكيفية إجراء ا

 .منها ما هو ميكانيكي ومنها ما يختص بالدوائر الكهربائية وغيرها

 ((Q-Switching Maintenance صيانة مفا يح عامل النوعية  8-2

 Giant)هو توليدها للنبضات العمالقة  (يالعاملة بالنمط النبض)من مميزات ليزرات الطاقة العالية 

Pulses)  يتم توليد مثل هكذا (. النبضة العمالقة هي النبضة ذات قدرة ذروة عالية جدا وأمد قصير جدا)إذ إن

نبضات بإضافة ملحق أساس مهم جدا يطلق عليه ملحق ضبط عامل النوعية أو مفتاح عامل النوعية وسبب 

حجز أو حجب الفوتونات المتولدة وتجميعها وبعد ذلك يتم السماح لها جميعا  تسميته مفتاح وذلك الن وظيفته

 .بالمرور ولفترة زمنية قصيرة جدا ويعاد الغلق مرة أخرى وهكذا

تعد الطريقة الميكانيكية من الطرائق العملية لضبط عامل النوعية إذ تعتمد على تدوير المرآة الخلفية العاكسة 

تحدد سرعته أمد النبضة  (Stepper Motor)تدور باستعمال محرك مرحلي كليا بتثبيتها على قاعدة 

 . المتولدة

يطلق عليه أحيانا مولد النبضة العمالقة وتستعمل هذه التقنية لتوليد  (Q-switching)إنَّ مفتاح عامل النوعية 

ة واطئة عند مقارنة مع نفس الليزر نفسه بطاق (Giga Watt)( جيجا واط)نبضات ليزر ذات طاقة عالية 

  (CW).رتشغيله بالنمط المستم

 أساس عمل مفتاح عامل النوعية 2-8-1

تعد تقنية ضبط عامل النوعية من التقنيات المهمة جدا المستعملة في تشغيل ليزرات الحالة الصلبة بالنمط 

لى زيادة النبضي بوساطة تثبيت مكون معين داخل المرنان يعمل على حبس شعاع الليزر لمدة زمنية تؤدي إ

 .ويرافقه نقصان في عامل النوعية التوهين
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 (أشعة)في بداية ضخ الوسط الفعال فإن مفتاح عامل النوعية يكون في حالة غلق وال يسمح بمرور الفوتونات 

ولكن دون  (ليزر)وهذا بدوره يوفر توزيع معكوس أعلى وزيادة في كبيرة في عدد الفوتونات المتولدة 

 .خرج الليزري خارج المرنانالحصول على ال

أي يتم تخزين كمية كبيرة من  (Saturation)بزيادة مدة غلق المفتاح فان الوسط الفعال يكون في حالة إشباع 

الطاقة داخل الوسط وتزداد معه شدة اإلشعاع داخل المرنان بشكل سريع وكبير جدا وفي لحظة فتح مفتاح 

وتوليد نبضة ذات قدرة ذروية عالية جدا وأمد  (الشدة)الطاقة  عامل النوعية فان ذلك يؤدي الى نضوب هذه

بـ  على العملية  على أساس ذلك، وبعملية السيطرة على فتح وغلق مفتاح عامل النوعية أطلق .نبضة قصير

 .(ضبط عامل النوعية)

 :قد يتبادر إلى الذهن السؤال األ ي

 عامل النوعية؟كيف يمكننا تصميم مكون ميكانيكي أم بصري لضبط مفتاح 

 : إذ يوجد نوعان رئيسان لمفاتيح عامل النوعية وهما. عامل النوعيةمفاتيح والجواب يكمن في معرفة أنواع 

 .(Active Q-Switching)مفتاح عامل النوعية الفعال  1-

 .(Passive Q-Switching)مفتاح عامل النوعية السلبي أو غير الفعال  -2

ويقسم على أقسام عدة  (خارج حجرة الليزر الرئيسة)السيطرة عليه خارجيا  النوع األول يتميز بإمكانية
 Chopper) أو دوالب التقطيع (Shutter)مختلفة ووفق آلـيـة عـمـلـه كـأن تـكـون آلـية ميكانيكية  كالمغالق 

Wheel)  وكذلك ممكن أن . (2-8)أو موشور أو مرآة دوارين كما موضح بالشكل  (1-8)كما في الشكل
تكون آلية العمل مرتبطة بالخصائص البصرية لبعض المواد ومدى تغيرها تبعا لتغير المؤثر الخارجي الذي قد 

أو قد يكون مجال كهربائي  (Acousto-Optic)(بصري–سمعي)يكون موجات صوتية عندها يطلق عليه 

 .(Electro-Optic)(بصري–كهربائي)وفي هذه الحالة يطلق عليه 

 مالحظة
 Round)صان الخسائر خالل الرحلة الواحدةالقيمة العالية لعامل النوعية  عني نق

Trip )للفو ونات داخل المرنان. 

ان القسم الثاني والمعتمد على الخصائص البصرية يستند الى ظاهرة مهمة جدا تستعمل في 
 .Modulationاالتصاالت وهي التضمين 
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 دوالب التقطيعيوضح : 1)-8)شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح الموشور الدوار: 2-8شكل                        

  Modulation):)التضمين   8-2-2

 :كما تعلمت عزيزي الطالب في الفصل السابع وبناءا على ما سبق يمكننا تعريف المضمن إذ إنَّ 

 

 

 

ا على آلية التضمين السعوي إذ بوساطته إذن فان أي من مكونات ضبط مفتاح عامل النوعية يعد مضمنا مستند

 .موجة الليزر الناتجة (سعة)تتم السيطرة على شدة 

يعتمد على تغيير بعض الفعال  وكما ذكر في الفقرة السابقة فان القسم الثاني من ضبط مفتاح عامل النوعية 

 :الخصائص البصرية وفق المؤثر الخارجي ويكون أنواع عدة

a-  بصري –السمعي (Acousto-Optic ) 

بصري يمثل احد فروع الفيزياء والذي يختص بدراسة تفاعل موجات  –إن التأثير السمعي 
 .الصوت مع موجات الضوء كما في حيود الليزر

 
 

 

 المضمن هو جهاز يستعمل لتحميل إشارة المعلومات على اإلشارة الناقلة

بصري هو حيود موجات الضوء  –األساس في ظاهرة الحيود السمعي  المبدأ
 المخترقة لوسط من مادة معينة تحت تأثير موجات صوت تغطي الوسط بأكمله

http://www.google.iq/imgres?imgurl=http://www.scielo.br/img/revistas/lajss/v10n1/03f07.jpg&imgrefurl=http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-78252013000100003&h=293&w=552&tbnid=1qRfIFvUmFJLAM:&zoom=1&docid=5WroiCktZ8JCDM&ei=2Ew5VM61KanmywOn8IGYCw&tbm=isch&ved=0CCQQMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=789&page=1&start=0&ndsp=17
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 Bragg)إذن يعتمد التضمين في هذه الطريقة على حيود الضوء والذي يطلق عليه حيود براغ                    

Diffraction) يمكن إيجاده باستعمال العالقة اآلتية ( )مينومعامل التض: 

   
      

   
…………………………………….(1-8) 

 :إذ إن

λ :الطول الموجي للضوء الساقط.(m) 

 (m). طول الخلية أو الوسط المضمن:  

𝖿 :تردد موجة الصوت .(HZ ) 

 (m/s).سرعة موجة الصوت:  

n :معامل انكسار الوسط. 

 :1-8مثال 

تخترق خلية من زجاج البايركس طولها  (µm 1.06)حسب معامل التضمين لحزمة ليزر ذات طول موجي ا

(10 cm)  150)إذا وضعت هذه الخلية تحت تأثير موجات صوت ترددها         1.474 ومعامل انكسارها 

kHz)  بسرعة داخل زجاج البايركس مقدارها(5100 m/s) . 

 :الجواب

   
      

   
  

                                   

             
 

 

 
   

 

 
 

باإلمكان السيطرة على خصائص حزمة الليزر المارة في وسط معين إذا 

 سعة ، طور ، تردد)تمت السيطرة على معلمات موجة الصوت 

 :يوضح ذلك (3-(8المؤثرة على الوسط نفسه والشكل (واستقطاب

 

 

 

 

 

B-  التضمين الكهروبصري(Electro-Optic 

Modulation) 

 يوضح تضمين حزمة الليزر باستعمال بلورة( 3-8)ل شك                            

من مميزات هذا النوع من التضمين اعتماده تغيير خصائص حزمة الضوء المار خالل وسط معين من طريق 
 .مسلط على الوسط (Electric Field)السيطرة على مجال كهربائي 

يجب على المصمم ان يراعي الدقة في وضع التصاميم 
الخاصة بالوسط المضمن للحصول على اعلى شدة للضوء 

 .النافذ
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يمكن تحقيق هذا النوع من التضمين بوساطة العديد من المكونات إذ تعتمد بالدرجة األساس على نوعين من 
 :التغيرات

 تغير االمتصاص Change of The Absorption. 

  تغير معامل االنكسار.Change of The Refractive Index  

عامل النوعية إذ إنَّ معامل مفتاح  ة االستعمال كمفتاح لضبط تعد الطريقة الثانية هي الطريقة الشائع
 .طرديا مع شدة المجال الكهربائي االنكسار يتناسب تناسبا

 :ولتحقيق هذه الطريقة يتم االعتماد على تفسير تأثيرين هما

 Pockels Effect أثير بو لس  1-

 .يبين خلية بوكلس 4-8لط، الشكل يتناسب معامل االنكسار تناسبا خطيا مع المجال الكهربائي المس

 

 
 يوضح خلية بوكلس: 4-8شكل

   Kerr Effect أثير  ير  -2

ذلك التأثير يتناسب معامل االنكسار طرديا مع مربع المجال الكهربائي المسلط، ويطلق عليه ك
 يبين خلية كير ( 5-8)الشكل الكهروبصري الرباعي
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 يوضح خلية كير: 5-8شكل 

 

 Vacuum Pump Maintenance) )ت التفريغ صيانة مضخا 3-8

كما تعرفت عزيزي الطالب فان اغلب منظومات الليزر وخصوصا الغازية منها ذات الجريان المفتوح تحتاج    
من الهواء والغازات لذلك فان مثل هذه المنظومات  (أنبوبة التفريغ)بشكل أساس لتفريغ حيز الحجرة الرئيسة 

 Vacuum       إلتمام عمل الليزر ومن هذه المكونات مضخات التفريغ تحتاج إلى مكونات وملحقات

Pumps       
 
 
 

 :تصنف المضخات وفق طريقة تحريكها للمائع الى ثالث مجاميع رئيسة هي
 .Direct lift Pumpمضخة الرفع المباشر  -          1

 .Displacement Pumpمضخة اإلزاحة   -  2

 .Gravity Pumpة  مضخة الجاذبية األرضي -  3

 
ولكل صنف من أصناف المضخات التي ذكرت صمم العديد منها على أساس آلية العمل المطلوبة ومن 

وتعتمد أساسا على إزاحة المائع داخل حجرة التفريغ من  (Rotary Pumps)ابسطها هي المضخات الدوارة 
 (Rotary Vane Pumps)لريش منفذ الدخول إلى منفذ الخروج ويطلق عليها المضخات الدوارة ذات ا

سوائل أم )ل ميكانيكي تستعمل لتحريك الموائع تعرف المضخة بأنها أداة ذات فع
 .يز معين مغلق إلى المحيط الخارجيمن ح( غازات

http://www.google.iq/imgres?imgurl=http://physics.usask.ca/~bradley/Kerr_Cell.png&imgrefurl=http://physics.usask.ca/~bradley/EP421_main.html&h=760&w=1218&tbnid=FhL_OJ_x2WSuvM:&zoom=1&docid=GB5OXZPrzloK8M&ei=sIc5VIe6NeXmywOrzIKoCg&tbm=isch&ved=0CCcQMygOMA4&iact=rc&uact=3&dur=2432&page=1&start=0&ndsp=16
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وهي مضخات إزاحة موجبة تحتوي على ريش رقيقة كالتي يحتويها التوربين وتثبت على المحور الدوار 
(Rotor)  6)-8)داخل حجرة مغلقة كما مبين في الشكل. 
 

 
 يوضح مخطط توضيحي لحجرة التفريغ في المضخة الدوارة 6:-8الشكل 

 :فإنَّ ( 6-8)وفق المخطط الموضح في الشكل 
 .يمثل جدار حجرة التفريغ .1

 .يمثل المحور الدوار .2

 .يمثل الريش الدوارة .3

 .يمثل النابض .4

تصمم ابسط أنواع المضخات ذات الريش من محور دوار غير متمركز مع مركز حجرة التفريغ االسطوانية    
 .الشكل، دوران المحور يؤدي إلى حركة ال تمركزية

ريش تكون منزلقة بحركة خطية إلى الداخل والخارج بحيث تولد حجرات كما في المخطط السابق فان ال   
تؤدي بالنتيجة إلى حصول عملية التفريغ فعند منفذ الدخول فان حجرات الريش المتولدة يزداد حجمها بحيث 

 .تمتلئ بالمائع الذي يدفع إلى الداخل بفعل الضغط الجوي
الحجرات يتناقص مما يؤدي إلى دفع المائع خارج حجرة من الجهة الثانية وعند منفذ الخروج فان حجم    

 التفريغ وباالستمرار 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rotary_vane_pump.svg
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للمرحلة الواحدة، لذا  (mtorr)مللي تور  (3-10)قد يصل الضغط ألفضل مضخات التفريغ الدوارة بحدود 
وألجل زيادة كفاءة التفريغ والوصول بالضغط لقيم واطئة جدا قد يلجأ المصممون إلى جعل المضخة تعمل 

 مللي تور (6-10)بحيث يمكن تحقيق ضغوط واطئة قد تصل إلى  (Multistage)مراحل متعددة ب

(mt0rr)  يوضح صورة منظور جانبي للمضخة الدوارة (7-8)والشكل. 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 يوضح منظور جانبي للمضخة الدوارة: 8-7شكل 

الخصوص هي من نوع المضخات  إنَّ اغلب مضخات التفريغ الملحقة بمنظومات الليزر الغازية على وجه

 :الدوارة المملوءة بالزيت،  وبناءا على ما سبق فإنَّ مضخات التفريغ الدوارة تتكون من ثالثة أجزاء رئيسة هي

 .(Electrical Motor)المحرك الكهربائي  1-

 .(Vacuum Chamber)حجرة التفريغ   2- 

 .(Oil Tank)خزان الزيت  -  3

تدوير المحور الرئيس المسؤول عن تدوير الريش داخل الحجرة وان قلب المضخة  عمل المحرك الكهربائي هو
هو حجرة التفريغ ووجود خزان الزيت لتدوير زيت بمواصفات عالية وخاصة إن وظيفته هي تقليل االحتكاك 

 .فضال عن احتواء المضخة على صمامات بمواصفات قياسية. وكذلك تبريد أجزاء حجرة التفريغ الرئيسة

 
 

 : بديل زيت المضخة  8-3-1

تعد المضخات الدوارة المملوءة بالزيت الجيل األول لهذا النوع، وبتطور التقنيات التصميمية والتصنيعية      

فقد توصل المصممون إلى بناء مضخات تشابه مولدات التوربين ال تحتاج وال لقطرة زيت واحدة تدعى 

 :(8-8)والموضحة بالشكل  (Turbomolecular Pump)ربينية الجزيئية المضخات التو

دائما في مختبرات الليزر وفضال عن قطع األدوات االحتياطية لألجزاء المستهلكة يجب وجود مضخة 
 . ر عن العملاحتياط تستعمل عند إجراء الصيانة للمضخة الملحقة بالمنظومة لتجنب توقف منظومة الليز 
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 يوضح مضخة توربينية جزيئية: 8-8شكل 

اليوجد جدول زمني محدد لتبديل زيت المضخة إذ انه يعتمد بالدرجة األساس على المنظومات التي تستعمل 

ب إجراء تبديل الزيت عند التشغيل وبشكل عام يتطل. معها المضخة وكذلك نوع التطبيقات وكيف يتم إجراؤها

ساعة تشغيل إي كل أربعة أشهر أو عند مالحظة تغير لون الزيت خصوصا عند  (3000)االعتيادي كل

 . تشغيل المضخة عند الحدود القصوى

 :خطوات  بديل الزيت   8-3-2

a.  يتم ليسخن الزيت قليال ثم ( عدة دقائق)تشغل المضخة تشغيال اعتياديا لمدة زمنية قصيرة
 .إيقافها وهذا اإلجراء يؤدي إلى سهولة انسياب الزيت وتفريغ الخزان بالكامل

b.  رفع الغطاء الخارجي ومرشح(Filter)  الزيت الموجود عند الفتحة العلوية لمنفذ دخول الزيت
 .للسماح للهواء الجوي بالضغط على سطح الزيت داخل الخزان

c. نسياب خارج الخزانتوضع المضخة بشكل مائل قليال ليسمح للزيت اال. 

d. يفتح قفل فتحة خروج الزيت ويستبدل بأخر جديد مع الحلقة المطاطية. 

e.  يضاف زيت جديد بمواصفات تطابق تماما مواصفات الزيت األصلي وبالكمية المطلوبة إذ
 .يمكن تحديدها بوساطة النافذة الزجاجية الجانبية

f. يعاد تركيب الغطاء الخارجي . 

لزيت مشابهة تماما لتلك التي نجريها للمحركات كمحركات السيارات والمولدات إن إجراءات تبديل ا   

 .الكهربائية مع توخي الحذر والدقة

 :يجب االنتباه إلى بعض اإلجراءات الضرورية وهي                   

 يجب تشغيل المضخة في محيط بدرجة حرارة مناسبة. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cut_through_turbomolecular_pump.jpg
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 لزيادة الكبيرة التي قد تحصل بدرجة يجب عدم تشغيل المضخة بطاقتها القصوى تجنبا ل
 .حرارة الزيت

 المراقبة الدورية لمستوى الزيت بوساطة النافذة الزجاجية الجانبية. 

  مراقبة منفذ الدخول للحجرة الرئيسة ووجود مرشح الغاز فيه وعدم تلفه أو احتوائه على
 .مواد سائلة أو صلبة

 مراقبة تسريب الزيت من بعض أجزاء المضخة . 

 

 يوضح أجزاء المضخة المؤشرة والمطلوبة عند تبديل الزيت8-9:شكل ال

 (Design of Optical Accessories)  صميم الملحقات البصرية  8-4

ملحقات بصرية ضرورية للمنظومات الليزرية عند التطبيق، إذ ال تتم إي معامالت حرارية  للتطبيقات هناك 

ت المدى الليزرية أو تطبيقات طبية مثل استئصال إي ورم  إال الصناعية أو التطبيقات العسكرية مثل مقدرا

 :بوجود منظومة بصرية ملحقة مع منظومة الليزر ومنها

 :موسع الحزمة

مرايا، )وهي منظومة بصرية تنتمي إلى مجموعة التلسكوبات، ويتكون من أثنين من المكونات البصرية 

لساقطة عليه من حيث قطرها وزاوية انفراجها، ، ويستعمل لتغيير بعض مواصفات حزمة الضوء ا(عدسات

هنالك العديد من موسعات الحزم الجاهز . يستخدم موسع الحزمة في اغلب مختبرات الليزر والبصريات

والمتوفر في األسواق، ولكن في كثير من األحيان ال تغطي جميع التكبيرات أو ال تغطي النطاق الطيفي كله لذا 

غلب الحاالت يستعمل للحصول على حزمة متوازية بإنفراجية قليلة ولمسافات بعيدة وفي أ. نحتاج إلى تصنيعها

لذلك يعد ضروريا في الكثير من التطبيقات الصناعية والعسكرية في قياس المسافات والمديات البعيدة 

 ٠للمحافظة على شدة استضاءة مقبولة
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 : صاميم موسعات الحزمة

هم أن نعرف بعض العالقات البصرية البسيطة، وكذلك ما هي لتصميم وتصنيع موسع الحزمة، فمن الم

 .المدخالت والمخرجات المطلوبة في التصميم

 -(10-8)وكما في الشكل -موسعات الحزم البسيطة، وفي معظم أشكالها األساسية وبأبسط أنواع تصاميمها 

ير وتسمى العدسة العينية والتي ممكن تنفيذها مختبريا، عموما تتكون من عدستين أحداهما تكون بقطر صغ

ويجب أن يراعى بالتصميم أو . وتكون أمام المصدر واألخرى تكون بقطر كبير وتسمى بالعدسة الشيئية

على سبيل المثال، إذا كان . التصنيع أن يكون قطر  العدسة األولى أكبر من قطر الحزمة الداخلة لمصدر الليزر

كما   .mm 12))عدسة هوأل قطرفيجب أن تكون  ،10mm))قطر حزمة الليزر الداخلة في موسع الحزمة هو

ويراعى عند التصميم قطر العدسة اإلخراج لموسع الحزمة يجب أن يكون اكبر من قطر الحزمة المطلوب 

 .الخارجة من الموسع

أن التكبير في نظام عدستين يساوي نسبة لألبعاد البؤرية للعدسات، والذي هو أيضا مساٍو لنسبة أنصاف 

 .ار لتقوسات العدساتاألقط

 

 

 

 
 

  

 .متكون من عدستينيوضح رسم تخطيطي لموسع الحزمة (: 10-8)شكل 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 متكون من عدستينيوضح صورة لموسع الحزمة (: 11-8)شكل 
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M=f2/f1=R2/R1=d2/d1………………………………………………………..(2-8) 

 

 R2و R1 ري للعدسة اإلدخال واإلخراج على التوالي،البعد البؤ f2و  f1قيمة التكبير لموسع الحزمة،   Mإذ إنَّ 

 .لموسع الحزمة الداخلة والخارجة قطر حزمة الليزر  d2و d1نصف قطر تكور عدسة اإلدخال واإلخراج و 

 

 . المسافة  بين العدستين مساويا لمجموع البعد البؤري للعدسات

d=f1+f2 

 

وتم است عمل موسع حزمة مصنوعة من . (cm 1.2)هو قطر شعاع منبعث من ليزر الهيليوم نيون: (8-2)المث

من والداخلة  قطر الحزمة الخارجة :  احسب (.cm 6)و  (cm 1) العدستين موجبتين لهما أبعاد  بؤريه 

  الموسع؟

 

 :الحل

 -:تستطيع ايجاده من خالل الغالقة االتية إن قطر الحزمة الخارجة  

d2/d1=f2/f1  

 

d2 = d1xf2/f1  

 

d2 = 1.2 x(6/1) 

 

d2 = 7.2 cm 

 

 لتغطيه أغلب وهذه الموسعات تستعملالعدسات هناك أنواع مختلفة لموسعات الحزمة يتم فيها توظيف 

 :التطبيقات، وهي

 

 :Keblerian Design  صميم  بلر

هو من أنواع التلسكوبات الفضائية إذ يستعمل حاجز ذو فتحة ضيقة عند موقع البؤرة الحقيقية للعدسة 

لتخلص من الضوء غير المرغوب فيه خارج مدى قطر الفتحة الضيقة وهذا هو تصميم المرشح ة لينيالع

 .(8-12)الفضائي والموضح في الشكل 
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 يوضح استعمال العدسات لتصميم موسع الحزمة من نوع كبلر(: 8-12)شكل 

 (:Galilean Design) صميم غاليليو 

 

مر بالبؤرة الحقيقية ويستعمل هذا النوع في الليزرات المستمرة في هذا النوع يمكن توسيع الحزمة دون أن ت

  ٠(13-8)ذات القدرة العالية أو الليزرات النبضية، كما موضح في الشكل 

  

 
 

 يوضح استخدام العدسات لتصميم الموسع نوع غاليليو :(8-13)شكل  

المكونات البصرية إن الطول اإلجمالي لموسع الحزمة هو جمع األبعاد البؤرية للعدسات و 

 .المستعملة في تصنيعه

 

 

 

  االعتبارات التصميمية

  التغل  على الزيغ البصري 1-

يجب األخذ بنظر االعتبار المكونات أألساسية ألية منظومة بصرية والمواد المصنعة منها عند وضع التصاميم 

معرفة أهم المشاكل التي تعترض ، ومن المكونات األساسية هي العدسات ولذا يجب (تصنيعها)لها وتنفيذها 

استخدام العدسات ومحاولة التغلب عليها أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن ومن أهم  هذه المشاكل هو الزيغ 

Aberration)) ويكون على أنواع عدة منها: 

a-  الزيغ الكروي(.(Spherical Aberration 

b-  زيغ المذنب(Coma Aberration). 

c-  زيغ الالنقطية(.(Astigmatism 

d- تكور مجال الصورة (Image-Field Curvature). 

 هل تعلم ؟

تصميم غاليليو يكون اقصر من تصميم كبار بسبب استعمالة لعدسات  إن

تيمصم غاليليو يكون أقصر من سالبة علما ان قوة التكبير بهما عي نفسها 

 ه لعدسات سالبة علماالمعتصميم كبلر بسبب است

 .أن قوة التكبير لهما هي نفسها
 

d=(-fa)+(+fB 
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e-  الزيغ اللوني(Chromatic Aberration). 
 

 

 

إذا تطلب األمر استعمال عدسات مفردة في مثل هذه المنظومات فإن أفضل تصميم لمثل هذه المكونات هي 

 .العدسات الهاللية لتقليل الزيغ الكروي الناتج

 

 :(Magnification and Divergence) التكبير واالنفراجية

 :يعرف التكبير بأنه التغير الحاصل في الحزمة بسبب بصريات موسع الحزمة وهو على نوعين رئيسين

a- التكبير الخطي (Linear Magnification) : وهو المسؤول عن تغير قطر الحزمة التي تمر خالل
  :الموسع ويعطى بالعالقة

   
            

           
…………………………….…………………………..(3-8) 

 : إذ إن

   (EFL(Output:  البعد البؤري الفعال لعدسة الخروج 

: EFL (Input)    ويمكن إن يعطى بالعالقة. لعدسة الدخول البعد البؤري الفعال: 

ML= diameter of output beam / diameter of input beam 

ML= (8-4).…..………………………………   قطر الحزمة الخارجة                                        

b-  التكبير الزاوي(Angular Magnification:)                          قطر الحزمة الداخلة 

مع المحور  ( ) عندما تدخل الحزمة بزاوية معينة. وهو المسؤول عن تغيير اتجاه الحزمة وانفراجيتها

 :بالعالقة اآلتية Ma))، ويعطى التكبير(β)البصري تخرج بزاوية أخرى 

   
 

 
……………………………………………………………….…..(5-8) 

أما إنفراجية الحزمة فإنها تحدث عند مرور شعاع الضوء خالل فتحات ضيقة ويحدث لها حيود عند     

جية بالعالقة وتعطى االنفرا. الحافات وبالتالي حدوث زيادة في قطر الحزمة كلما ابتعدنا عن المصدر

 :اآلتية

Mb = divergence of input beam / divergence of output beam 

Mb =  الخارجة انفراجية الحزمة  /  (8-6).………………………… الداخلة انفراجية الحزمة  

 :Alignment))الترصيف 

أن  البصري ألي منظومة مهم جدا ألنه في األنظمة غير المرصفة يمكن  الحزمة يعد ترصيف موسع

 :يؤثر في توزيع طاقة الحزمة وتجميعها ويؤدي إلى ظهور عيبين بصرين مهمين هما

a-  الزيغ الكروي(Spherical Aberration) 

يحدث عند سقوط األشعة على العدسة بصورة موازية للمحور البصري فتنكسر عند خروجها منه وال 

لعدسات يراعى مرور الشعاع خالل عدسة وللتقليل من حدوث الزيغ الكروي في ا. تتجمع في نقطة واحدة

 (.المستوي)الدخول والخروج بالنقطة نفسها 

b-  زيغ الالنقطية(Astigmatism) 

 ؟هل تعلم 

 اكثرانواع  الزيغ في هكذا عدسة شائع هو الزيغ الكرويإن  
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يحدث عند سقوط ا ألشعة غير الموازية للمحور البصري على الموسع فتنكسر وفق زاوية سقوطها 

 .زمة مع الموسعومن هنا يحدث األستكماتزم، للتغلب على هذا العيب يتم إعادة ترصيف الح

  

 

 

 

 الثامنأسئلة ومسائل الفصل 

 اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما ياتي؟1- س 

 :تعرف النبضة العمالقة على أنها 1-      

         a- نبضة ذات قدرة ذروة عالية جدا وأمد طويل جدا. 

 -b         نبضة ذات قدرة ذروة عالية جدا وأمد قصير جدا. 

         c- ات قدرة ذروة واطئة وأمد طويل جدانبضة ذ. 

         -d نبضة ذات قدرة ذروة واطئة وأمد قصير جدا. 

 :يطلق عليه ( Q-switching)إن مفتاح عامل النوعية  2-      

a- مولد النبضة القصيرة. 

b- مرحل النبضة العمالقة. 

c- مولد النبضة العمالقة . 
d- مرحل النبضة القصيرة. 

 :نوعية هيإنَّ عملية ضبط عامل ال -3 

a- عملية السيطرة على نافذة بروستر. 

b- عملية  السيطرة على دائرة القدح. 

c- عملية السيطرة على جريان ماء التبريد. 
d- عملية السيطرة على فتح وغلق مفتاح عامل النوعية  . 

 :المضمن هو جهاز يستعمل -4 

a- لتحميل إشارة المعلومات على اإلشارة الناقلة. 
b- ى اإلشارة الناقلةإللغاء إشارة المعلومات عل. 
c- إللغاء اإلشارة الناقلة. 
d- لتحميل اإلشارة الناقلة على إشارة المعلومات. 

 :البصري هي-المبدأ األساس في ظاهرة الحيود السمعي -5 



122 

 

a-  حيود موجات الصوت المخترقة لوسط من مادة معينة تحت تأثير موجات ضوء تغطي الوسط
 .بأكمله

b- ادة معينة تحت تأثير موجات صوت تغطي الوسط حيود موجات ضوء المخترقة لوسط من م
 .بأكمله

c-  حيود موجات ضوء المخترقة لوسط من مادة معينة من دون إي تأثير من موجات صوت تغطي
 .             الوسط بأكمله

d-  حيود موجات الصوت المخترقة لوسط من مادة معينة من دون تأثير لموجات الضوء التي تغطي
 .الوسط  بأكمله

 :مين الكهروبصري يعتمد بالدرجة األساس على نوعين من التغيرات هيالتض -6

a- تغير الخشونة واالستطارة. 
b-  تغير النفاذ واالنعكاس. 
c- تغير االمتصاص ومعامل االنكسار. 
d- تغير الكتلة والحجم. 

 :ابسط أنواع المضخات ذات الريش تتكون من -7 

a- محور دوار متمركز وحجرة تفريغ كروية الشكل. 
b- غير متمركز وحجرة تفريغ كروية الشكل محور دوار . 
c- محور دوار غير متمركز وحجرة تفريغ اسطوانية الشكل. 
d- محور دوار متمركز وحجرة تفريغ اسطوانية الشكل. 

 :ادني ضغط يمكن الحصول عليه باستعمال مضخة تفريغ دوارة ولمرحلة واحدة هو8-  

a-  مللي تور  3-10بحدود. 
b- مللي تور   1-10بحدود. 
c-  مللي تور  5-10بحدود. 
d-  مللي تور  7-10بحدود. 

 :تحتاج المضخات التوربينية الجزيئية في عملها إلى 9- 

a- 2 لتر من الزيت. 
b- 3 لتر من الزيت. 
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c- 4 لتر من الزيت. 
d- قطرة زيت واحدة وال. 

 

 ضع عالمة صح أو خطأ وصحح الخطأ أمام العبارات التالية -2س

 .ة عالية جدا وأمد قصير جداالنبضة العمالقة هي النبضة ذات قدرة ذرو 1-

للفوتونات  (Round Trip) القيمة العالية لعامل النوعية تعني زيادة الخسائر خالل الرحلة الواحدة 2-

 .داخل المرنان

 .المضمن هو جهاز يستعمل لتحميل إشارة المعلومات على اإلشارة الناقلة -3

 .بائي المسلط في تأثير بوكلسيتناسب معامل االنكسار تناسبا خطيا مع المجال الكهر -4

 :علل ما يلي -3س

تعد تقنية ضبط عامل النوعية من التقنيات المهمة جدا المستعملة في تشغيل ليزرات الحالة الصلبة  -1

 بالنمط النبضي؟

 اليوجد جدول زمني محدد لتبديل زيت مضخة التفريغ؟ -2
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 ت الليزر؟ما فائدة وجود مفتاح ضبط عامل النوعية في بعض منظوما -4س

 اذكر خطوات تبديل زيت المضخة الدوارة؟ 5-س

 وضح الفرق بين تأثير بولكس وتأثير كير؟ 6-س

 إلى كم مجموعة تصنف المضخات؟ اذكرها ثم تكلم عنها بإيجاز؟ 7-س

6-10) كيف يمكن الوصول الضغط إلى -8س
 .داخل حجرة مغلقة باستعمال مضخات تفريغ دواره (

 يسة لمضخات التفريغ الدوارة؟ وما هو دور كل منها؟ما هي األجزاء الرئ -9س

 على خلية من مادة ذات معامل انكسار مقداره  (nm 632.8)سقطت حزمة ليزر بطول موجي مقداره 10-س

سرعة  ، فإذا علمت أنَّ (kHz 70)ومسلط عليها موجات صوتية بتردد مقداره  (cm 15) وطولها( 1.48)

 . احسب مقدار معامل التضمين الحاصل لحزمة الليزر (.m/s 650)هي موجات الصوت داخل مادة الخلية 

 ماهو اساس عمل مفتاح عامل النوعية ؟: 12س

 ماهو موسع الحزمة ؟ مالغرض من استعماله ؟ اذكر تصاميمة الشائعة ؟ : 13س

 البصري ؟  لزيغااع ماهي انو: 14س

 ير الزاوي وضح ذلك ؟ماذا يختلف التكبير الخطي عن التكببعرف التكبير ؟ و: 15س

البصرية المهمة التي تظهر في االنظمة غير الموصفة لموسع الحزمة البصري وضحها  يوبماهي الع: 16س

 مع الشرح؟    
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