السالم عليكم
أشكر اجلميع على مهتهم يف طلب العلم وعلى مشاركتهم يف هذه السلسلة حول معرفة ما هو الليزر؟ وما هي تطبيقاته؟ كما أشكر مجيع من
أرسل أسئلة حول املوضوع واليت سوف نتطرق هلا خالل هذا النقاش بإذن اهلل.
وحيث أن من املتابعني من هم من غري املتخصصني يف الفيزياء ،فسأحرص خالل النقاش أن يكون التفسري خايل من التعقيد ولكن ضد
التسطيح ،معادلة صعبة ولكن ربنا يعني.
عمل العلماء واملهندسون على ابتكاراهتم هبدف حل املشكال ت اليت تواهه انإنسان ،فكل مشكلة هلا حل ..لكن الليزر اكتشفه العلماء قبلل
أن يتمكن املهندسون من معرفة جماال ت استخدامه .لذا أطلق البعض على الليزر أنه "حل يبحث عن مشكلة" .مل يعد هذا هو الوضع حيلث
أصبح الليزر يف كل مكان من حولنا.
اخترق الليزر حياتنا فهو يقرأ امللصقا ت اليت على البضائع ليسرّع عملية احلساب أثناء التسوّق ،وهو يف عيادا ت األطباء لتصلحيح النظلر أو
فتح الشرايني املغلقة أو عمليا ت التجميل .وهو يف ههاز قراءة األقراص املدجمة داخل احلاسب اآليل .أيضا جنده يف مصانع املالبس واحلديلد
واألسلحة وعامل االتصاال ت .ويف املعامل البحيية لدراسة تركيب املواد الدقيقة ميل اجلزيئا ت والذرا ت .ويستخدم الليزر يف إحداث عمليلة
االندماج النووي.
ونفاهئ كل يوم بتطبيق هديد يكون الليزر أساسا له .لذا تربع الليزر على عرش أهم االختراعا ت يف التاريخ وأنتقل من "حل يبحلث علن
مشكلة" إىل "حل للعديد من املشاكل".
فما هو هذا اجلهاز العجيب؟ وما الذي مييزه حىت أصبح مفيدا يف العديد من التطبيقا ت؟
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لكي جنيب على هذه األسئلة ،سنبدأ أوال بتوضيح بعض املصطلحا ت اليت سنتطرق هلا حبيث تكون واضحة للجميع:
 .1الطول املوهي
هي املسافة بني قميت موهة ،وكلما صغر الطول املوهي زاد ت طاقة هذا الضوء ،بالتايل اللون األزرق طاقته أعلى من الضوء األمحر (الصورة)

 .2الطيف الكهرومغناطيسي
مجيع األطياف املوهودة يف احلياة ميكن ترتيبها حسب طاقتها أو طوهلا املوهي كما يف الشكل

وميكن مقارنة الطول املوهي بأبعاد بعض األهسام اليت نعرفها فالطول املوهي ألشعة الراديو حبجم أبعاد ملعب كرة قدم بينما الطول املوهي
للطيف املرئي ميل أبعاد البكترييا (أي صغري هدا مبقياس النانو=هزء من ألف مليون من املتر).

د .ريم بنت محمد أبوراس الطويرقي

وكلما اجتهنا ميني يقل الطول املوهي وبالتايل تزيد الطاقة فأشعة اكس أكير خطورة من الضوء املرئي وأشعة هاما أكير خطورة من أشعة
اكس ألن طاقتها أعلى.

 .3الفوتون :ما هو الضوء؟ سؤال حيّر العلماء! البعض قال أنه موهة ولكن جتارب البعض مل جيدوا هلا تفسري إال بفرض أن الضوء
هسيم..استمر اجلدل إىل أن اتفق اجلميع أن الضوء له طبيعة ثنائية (موهة وهسيم) ..ميكن رؤية اخلاصية املوهية له يف بعض
األحوال وميكننا رؤية خاصيته اجلسمية يف أحوال أخرى ولكننا ال نستطيع رؤية اخلاصيتني يف نفس الوقت .مسي هسيم الضوء
بالفوتون .اآلن نستطيع القول أن الفوتون األزرق له طاقة أكرب من الفوتون األمحر.

 .4الذرة :تتكون الذرة من كتلة يف مركزها هي النواة وتدور حول النواة االلكترونا ت يف مدارا ت حمددة وال يكون االلكترون
مستقر إال إذا كان يف أحد هذه املدارا ت ،كميال مواقف السيارا ت متعددة الطوابق السيارة تكون مستقرة إذا مت إيقافها يف أحد
األدوار ولكن ال نستطيع إيقافها بني دروين.
( .5الصورة) يستطيع االلكترون االنتقال من مدار آلخر .املدار القريب من النواة (سنسميه مدار  )1له طاقة أقل من املدار البعيد
عن النواة (مدار  2و  3اخل) إذا لكي ينتقل انإلكترون من مدار  1إىل مدار  2جيب أن تعطيه طاقة كافية ليتمكن من القفز
للمدار ( 2ميتص فوتون أو يكتسب طاقة حرارية أو كهربائية) ..وعندما يريد االلكترون الرهوع من مدار  2إىل املدار  1جيب
أن يتخلص من الطاقة ليعود لقيمة الطاقة الالزمة للمكوث يف مدار ( 1يطلق فوتون) .إذا أثرنا على الذرة وصعد ت انإلكترونا ت
ملدار أعلى فإهنا ال متكث هناك لألبد ألن مجيع األشياء تسعى للعودة لوضع تكون طاقتها فيه أقل ما ميكن..انإلكترونا ت متكث
باملتوسط هزء من مئة مليون من اليانية مث تعود للمدار ذا الطاقة األقل وخترج فوتون أثناء ذلك..تسمى هذه العملية باالنبعاث
التلقائي أو العفوي أو العشوائي  ،أي أن االلكترون من تلقاء نفسه يعود للمدار السفلي والفوتون الذي خيرج ليس له اجتاه معني
وذلك ميل ما حيدث يف اللمبة الصفراء فالضوء منها خيرج يف مجيع االجتاها ت
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امجع العلماء أن االلكترون يكون يف مدار ذا األقل طاقة وهناك احتمالني فقط النتقاله )1( :ميتص طاقة ويقفز ملدار أعلى (امتصاص حيي)
( )2يفقد طاقة وينتقل ملدار أسفل (انبعاث تلقائي) إىل أن هاء أينشتاين وقال أن هناك احتمال ثالث حلركة االلكترون بني املدارا ت ..هذا
ما سنعرفه غدا وهذا هو سر الليزر!
تعلمنا باألمس عدد من األشياء:
 .1الطول املوهي
 .2الطيف الكهرومغناطيسي
 .3الفوتون
 .4تركيب الذرة
 .5انتقال االلكترون بني مستويا ت الذرة ( ميتص االلكترون طاقة فيقفز ملستوى أعلى ونسمي الذرة يف هذه احلالة ذرة ميارة – يفقد
الكترون طاقة فينزل ملستوى أقل طاقة وخيرج الطاقة الفائضة على شكل فوتون) وهنا يتضح االحتمالني املوهودين أمام
االلكترون.
قبل أن ننتقل ملا قال أينشتاين ،أود توضيح نقطة فيما خيص انتقال االلكترون من مدار آلخر..
عندما كانت الفيزياء الكالسيكية هي املهيمنة (ميل حركة السيارة والطائرة والكرة وانإنسان اخل) كانت قناعة العلماء أن الطاقة (تقاس
بوحدة اجلول) هي كمية متصلة ،أي ميكن أن تتغري طاقة السيارة من  1هول إىل  1.5هول إىل 1.76549هول أي هلا أي قيمة دون
أي شرط أو قيد..لكن عندما درسوا حركة االلكترونا ت وهدوا أن طاقتها ال ميكن أن تكون متصلة بل جيب أن يكون هلا قيمة (كمية)
حمددة ومضاعفا ت هذه القيمة ،فظهر ت الفيزياء احلديية أو الفيزاء الكمية ..كتشبيه العملة النقدية فالريال يتكون من مائة هللة وال توهد
لدينا نصف هللة..فأي ورقة نقدية هي مضاعفا ت كمية حمددة (اهلللة)..
كيف مل يرى العلماء ذلك مبكرا؟
متاما ميل لو وضعت مشط بعيد عنك سيبدو لك أنه قطعة مستطيلة (متصلة) ولكن إذا اقتربت منه سيتبني لك أن ما كنت تراه متصال هو
عبارة عن أسنان متفرقة يفصل بينهم فراغ..عندما نظر العلماء عن قرب للذرا ت بدأ ت فيزياء هديدة هي الفيزياء الكمية (فيزياء األهسام
الصغرية) ولكن الفيزياء الكالسيكية (فيزياء األهسام الكبرية) مازالت صحيحة.
تشبيه آخر للموضوع ،املزلقان  rampوالدرج..يف املزلقان تستطيع احلركة عليه بأي مقدار من الطاقة (االتصال) أما الدرج فال ميكن أن
تصعد درهة إذا إذا توفر لديك الطاقة الكافية لرفع قدمك مقدار ارتفاع درهة (التكميم)
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فما هو سبب تكميم الطاقة ؟
تركيب الذرة حيتم ذلك..فلقد قلنا أن االلكترون ال يكون مستقر إال إذا كان يف أحد املدارا ت وال ميكن أن جند الكترون بني
املدارا ت ..فلكي يقفز االلكترون من مدار آلخر جيب عليه امتصاص مقدار حمدد من الطاقة كافية لتمكنه من تلك القفزة (متاما ميل العداء
الذي يقفز ليتجاوز احلاهز العايل)..
ما مقدار هذه الطاقة؟
هي مقدار الفرق بني طاقة املدارين كما هو موضح يف الصورة واليت هي رسم مبسط للذرة ومداراهتا..

اآلن نعود لسؤال األمس حول كيف يكون املدار األعلى طاقته أكرب بينما االكترون القريب من النواة مرتبط بقوة أكرب بالنواة؟
كما نعلم انإلكترون شحنته سال بة والنواة شحنتها موهبة والقوة اليت تربط بينهما هي ما تعرف بالقوة الكهروستاتيكية واليت نعرف مقدارها
من قانون كولوم(..معليش شوية رياضيا ت) اآلن من قانون كولوم  F=k q1 q2 / r^2نعرف أنه كلما قلت املسافة زاد ت القوة..بالتايل
االلكترون القريب من النواة قوة ربطه بالنواة أكرب من االلكترون يف املدار الياين وهكذا ..النقطة اليانية أننا إذا عوضنا عن إشارة الشحنا ت
يف قانون الطاقة الكهروستاتيكية ستكون القيمة سالبة..
ماذا تعين طاقة سالبة؟
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سالبة تعين أهنا طاقة جتاذب ..فطاقة االلكترونا ت يف املدارا ت سالبة ألنه مرتبطة بالنواة..
لنتأمل يف الصورة لقيمة الطاقة يف ذرة افتراضية..

االلكترون يف  E1تربطه بالنواة طاقة مقدارها  9والسالب يعين أن االلكترون والنواة مترابطني..
االلكترون يف  E2تربطه بالنواة طاقة مقدارها ( 6أي أقل من الكترون مدار  )E1والسالب ألنه مرتبط بالنواة
االلكترون إذا وصل ملدار  E5فإن طاقته صفر أي أصبح حرا وال جتذبه النواة..
اآلن القيمة  -6اكرب من القيمة ( -9العدد كلما كان أقل سالبية يعين ذلك أنه أكرب) ولكي يقفز االلكترون من مدار  E1على  E2جيب
أن نوفر له طاقة مقدارها ( +3الطاقة اليت تعطى دائما موهبة) وإذا نزل االلكترون من مدار  E2إىل مدار  E1فإن سيخرج فوتون طاقته
( +3أيضا طاقة الفوتون دائما موهبة).
كما ذكرنا باألمس هذا الشكل للمدارا ت هو تقرييب ولكنه ليس احلقيقي وقد يكون هذا املقطع مفيد ملعرفة أشكال املدارا ت والسحب
االلكترونية
http://www.youtube.com/watch?v=zYeRSgiypbc
وهذه مدارا ت ذرة هبا  12الكترون
http://www.youtube.com/watch?v=sMt5Dcex0kg&feature=related
أعتقد هلسة اليوم انتهت قبل أن نتمكن من معرفة ماذا قال أينشتاين! فننتظر لغد بإذن اهلل وصرب مجيل واهلل املستعان 
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قبل أن نبدأ مبا قال أنيشتاين أريدكم أن تفكروا هبذه الصورة..

يوهد لدينا حبر فيه منصتني ميبتة يف قاع البحر (األعمدة احلمراء) ويوهد على املنصة سطح له عمود طويل (األهزاء البنفسجية) يصل
ملستوى سطح البحر وعلى هذا السطح كرة..
اآلن ختيلوا معي لو أثرنا مبوهة من اليسار يف هذا البحر فعندما تصل للعمود فإنه سيهتز وبالتايل ستسقط الكرة..
سقوط الكرة سوف يُحدث موهة يف البحر ..إذا أصبح يف البحر موهتني اليت أثرنا هبا واليت أحدثتها الكرة..
عندما تسري هاتني املوهتني فإهنا ستجد منصة أخرى وستسقط الكرة وسننشأ موهة ثالية..
شيء عجيب! عندما أدخلنا موهة واحدة يف اليسار يف هذا النظام خرهت ثالث موها ت على اليمني..
رائع! استطعنا أن نضخم املوها ت يف هذا النظام ..
طيب اآلن نريد أن نرى الصورة بعد هذا التضخيم لدينا ثالث موها ت على اليمني  ،الكرا ت يف قاع البحر وأسطح املنصا ت خالية..

السؤال اآلن كيف ميكن تضخيم اليالث موها ت بشكل أكرب يف هذا النظام؟
أقرأ بعض إهاباتكم مث أكمل بإذن اهلل..
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لالستمرار يف التضخيم حنتاج عمل شيئني رئيسني :

.1نعيد الكرا ت لسطح املنصة.
.2نضع هدار لكي ترتد املوها ت وتعود نإسقاط الكرا ت.
لكن جيب أن تكون حركتنا لرفع الكرا ت أسرع من ارتداد املوهة وإال فقدنا أمكانية استحداث موها ت هديدة..
إذاً حنتاج:
.1ما يعرف بالضخ (إعادة رفع الكرا ت).
.2حفظ الطاقة الناجتة وإعادة استخدامها (بوضع األهدر).
أتوقف لألسئلة مث نكمل..
هذا التشبيه نستطيع أن نسقطه على تركيب الذرة..
فلو قمنا بعملية الضخ فإننا سنرفع انإلكترونا ت للمستوى الياين وتصبح الذرة ميارة اآلن لو أثر ت على الذرة مبوهة (فوتون) فإهنا سيستطيع
أن يقوم بإنزال انإلكترون وبالتايل سينبعث فوتون هديد ..فيصبح لدينا عدد  2من الفوتونا ت
اآلن كيف ميكننا االستفادة من الفونونا ت الناجتة ميل ما فعلنا يف موها ت البحر عندما وضعنا هدار لعكسها؟
أقرأ بعض انإهابا ت..
نعم اجلدار الذي يناسب الضوء هو املرآة فلو وضعنا مرآة سينعكس الضوء ويعود للدخول للنظام..
مع التأكيد على ضرورة االستمرار يف الضخ..
إذا اآلن نستطيع أن نقول أن هناك أربعة مكونا ت أساسية جيب أن تتوفر لتضخيم الضوء:
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 .1مادة هبا الكترونا ت ميكن إثارهتا (وسط ليزري)
 .2مصدر يضخ االلكترونا ت ويرفعها مرة أخرى ملستويا ت انإثارة
 .3مرايا ت لعكس الفوتونا ت نإعادة استخدامها من هديد يف االنبعاث احليي
 .4وسيلة نإخراج الفوتونا ت املضخمة من داخل هذا اجلهاز (مرايا عاكسة هزئيا)

اآلن ما قاله أنيشتاين هو أن هناك احتمال ثالث النتقال االلكترون بني املدارا ت فلو استطعنا الوصول لاللكترون قبل نزوله تلقائياً وحيه
للنزول ميكن أن حندث ما يعرف باالنبعاث احليي..

طبعاً العلماء قاوموا هذه الفكرة حيث كيف سيتم حث انإلكترون على النزول قبل نزوله تلقائياً بعد معرفتنا لقصر زمن حياة انإلكترون يف
املدار امليار!! (إذا تذكروا كان هزء من مائة مليون هزء من اليانية!)
وأخذ هذا التحدي بعض العلماء حملاولة معرفة هل هذا األمر ممكن؟

نكمل بإذن اهلل..
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بدأ العمل ملعرفة إمكانية بناء ههاز يستطيع تضخيم الضوء..بدأ العمل نظريا بصياغة املعادال ت اليت تتضمن كافة العوامل املوهودة يف النظام،
منها الزمن الذي يعيش فيه االلكترون يف مدار انإثار ،الفوتون احملفز ،معدل الضخ ،اخل..
وضع ثالث علماء هذه النظرية وأخذوا هائزة نوبل عليها يف عام  1964وهم تاونز وباسوف وبروخوروف واليت كانت أساس بناء أول
ليزر عام  1961من قبل العامل ماميان.
اآلن أصبح الوقت مناسب ملعرفة معىن كلمة ليزر..أحرف كلمة  LASERاخلمسة هي بدايا ت الختصار تعريف اجلهاز واليت ترمز إىل
 ، Light Amplification by Stimulated Emission of Radiationأي تضخيم الضوء باستخدام عملية االنبعاث
املستحث لإلشعاع.
أول بداية لتضخيم املوها ت الكهرومغناطيسية كانت تضخيم أشعة املايكروويف وسُمي اجلهاز  MASERمايزر وهي نفس االختصارا ت
السابقة ولكن حرف  Mيرمز ملايكروويف ..مث بدأ السباق حملاولة تضخيم الضوء املرئي وهو السباق الذي فاز به ماميان ببناء أول ههاز
ليزر هو ههاز ليزر الياقو ت Ruby laser
ما هي الشروط اليت وضعته ا احلسابا ت النظرية لكي يضخم الضوء؟ كيف حيدث االنبعاث املستحث؟ كيف حيدث الضخ؟ وكيف متكن
ماميان من بناء أول الليزر؟
هذه أسئلة اليوم بإذن اهلل..
نبدأ بعملية االنبعاث املستحث (حث انإلكترون على النزول للمستوى السفلي قبل أن ينزل تلقائيا)
لننظر هلذه الصورة ،السؤا ل إذا دخل فوتون على املادة وكان هبا قليال من االلكترونا ت يف املستوى امليار وكيريا من االلكترونا ت يف املستوى
األرضي (السفلي) فإن انإلكترونا ت العلوية ترغب بالفوتون ليساعدها على النزول..وااللكترونا ت السفلية ترغب به لكي متتص طاقته
وتصعد ألعلى..من يفوز يف هذا السابق؟ وملاذا؟
أقرأ إهاباتكم مث نكمل بإذن اهلل
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امليل يقول "الكيرة تغلب الشجاعة!" يف هذا الوضع عملية االنبعاث املستحث تكاد تكون مستحيلة ،لن تنتصر انإلكترونا ت العلوية يف
استحواذ الفوتون الداخل..
هلذا السبب كان العلماء معارضني لكالم أينشتاين يف إمكانية االنبعاث املستحث ألنه يف الطبيعة عندما تترتب االلكترونا ت يف املستويا ت
يتعبأ السفلي أوال وبالتايل تتناقص انإلكترونا ت صعودا ..فال ميكن أن جند يف ذرة طبيعية أن يكون الكتروناهتا يف املستوى العلوي أكير من
السفلي ..فلكي ينجح كالم أينشتاين جيب أن جند وسيلة لقلب تعداد انإلكترونا ت (تسمى قلب االستيطان أو population
 )inversionيف الذرة حبيث يكون عدد انإلكترونا ت العلوية أكرب من السفلية..إذا استطعنا ذلك فستفوز كفة انإلكترونا ت العلوية
وستحضى بالفوتون الداخل وسيحدث ا نإنبعاث املستحث وبالتايل سيضخم الضوء..
طيب اآلن كيف نقلب تعداد انإلكترونا ت؟
أقرأ لبعض إهاباتكم مث نكمل بإذن اهلل..
لنعطي تشبيه باملشكلة ..ختيل لو لديك جمموعة من الكتب تريد أن ترفعها يف رف املكتبة وتقوم برفع كتاب واحد يف الدقيقة ولديك يف
املنزل طفل شقي كلما وهد كتاب على الرف قام بإنزاله أي هو ينزل كتابا كل دقيقة ..هل سيتعبأ الرف؟ انإهابة ال!
طيب اآلن تريد أن تكون أذكى من الطفل (ليس بتكفيخه!)  ..وتقوم اآلن برفع كتاب كل نصف دقيقة وهو استمر بنفس معدله سينزل
كتاب كل دقيقة ..اآلن يف كل دقيقة سينزل الطفل كتاب ولكن سيظل كتابا على الرف! يف الدقيقة اليانية سينزل الطفل كتابا وأنت ستضع
كتابني أي أصبح على الرف كتابني! مبارك جنحت يف تعبئة الرف مع استمرار هذا الطفل الشقي يف إنزاله للكتب!
إذا لو أردنا الوصول لقلب انإستيطان فعلينا رفع انإلكترونا ت للمستوى العلوي مبعدل أكرب من االنبعاث التلقائي..هنا يأيت دور معدل الضخ
جيب أن يكون أسرع من معدل عودة انإلكترونا ت تلقائيا كما يف الصورة.
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طيب اآلن قلنا أن اهلبوط حيدث يف املتوسط بعد هزء من مائة مليون من اليانية من املستحيل أن نصل ملعدل ضخ أسرع منه ..فما احلل؟
احلل كان يف البحث عن أمرين:
 .1حماولة إجياد مادة يكون الوقت الذي متكث فيه انإلكترونا ت يف مستوى انإثارة أكرب من هزء من مائة مليون من اليانية
 .2االستفادة من نظام يتكون من ثالث مستويا ت وليس مستوين
ميكننا أن نرى ذلك من الصورة

املستوى الذي له لون أخضر هو مستوى يسمى مستوى شبه مستقر وميزته أن الزمن الذي متكث فيه انإلكترونا ت يكون طويال بالنسبة
للمستويا ت انإثارة املعتادة ..فعملية الضخ تنقل انإلكترونا ت إىل املستوى اليالث والذي زمن مكوث انإلكترونا ت فيه قصري فتنزل
االلكترونا ت سريعا للمستوى ال ياين وهنا ألن زمن مكوث انإلكترونا ت طويل فإهنا تتجمع وال تنزل للمستوى األرضي ..ومع استمرار
عملية الضخ ميكننا أن نصل للحظة تكون عدد انإلكترونا ت يف املستوى الياين أكرب منها يف املستوى األرضي ..وماذا يعين هذا؟
يعين استطعنا أن نقلب انإستيطان! وماذا سيمكننا هذا انإنقالب؟ سيمكننا من إحداث ابنعاث مستحث ..وماذا سيفعل انإنبعاث املستحث؟
سينزل كل انإلكترونا ت من املستوى الياين وخيرج عدد كبري من الفوتونا ت وهو ما نريده لتضخيم الضوء..
طيب من أين يأيت هذا املدار الذي زمنه طويل؟
بعض املواد يكون ملداراهتا زمن طويل لذلك ليس كل مادة ميكن أن تستخدم يف تضخيم الضوء وهذا كان التحدي مليمان البحث عن مادة
هبا هذه اخلاصية..
أعتقد الوهبة اليوم كانت دمسة بعض الشيء ..فنتوقف اآلن والسبت القادم بإذن اهلل نرى ماذا فعل ميمان؟ وكيف بىن ههازه؟ ويبقى أيضا
معرفة من اين يأيت الفوتون الذي حيث باقي االلكترونا ت؟ فإىل أن ألقاكم االسبوع القادم أستودعكم اهلل وأمتىن لكم إهازة هناية اسبوع ممتعة
(ممكن تراهعوا ما أخذناه هذا االسبوع  - للدوافري فقط)
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السبت :نكمل بإذن اهلل..
بعد أن تعرفنا على األنواع اليالثة لالنتقاال ت بني املدارا ت )1( :االمتصاص ( )2االنبعاث التلقائي ( )3االنبعاث املستحث حبينا يف كيفية
هعل احتمالية حدوث االنبعاث املستحث كبرية ..وتوصلنا إىل أنه جيب علينا قلب استيطان املدارا ت وهعل االلكترونا ت املوهودة يف املدار
العلوي أكرب منها من السفلي عن طريق الضخ املستمر (توفري طاقة بشكل مستمر لرفع انإلكترونا ت) وعن طريق البحث عن مواد يتوفر فيها
مدارا ت هلا زمن حياة طويل حبيث تستطيع االلكترونا ت التجمع فيه لفترة طويلة..
وتوقفنا عند حبث ميمان من إجياد مادة مناسبة وتضخ مبصدر مناسب حبيث يستطيع إنتاج ليزر منها ..ماذا فعل ميمان؟ وكيف بىن ههازه؟
ويبقى أيضا م عرفة من اين يأيت الفوتون الذي حيث باقي االلكترونا ت؟ هذه أسئلة اليوم بإذن اهلل.
استخدم ماميان مادة أطلق عليها اسم الياقو ت وهي عبارة عن أكسيد األملونيوم مع تطعيمه بذرا ت الكادميوم والذي يكسبه اللون
األمحر..صنع ميمان من هذه املادة قضيب (الوسط الليزري) وهعل حوله بشكل حلزوين مصدر ضوئي (مصدر ضخ) وعلى أطراف
القضيب اليت مت صقلها طليت مبادة عاكسة أحدها عاكسيته  100%والطرف اآلخر ..95%ميكننا النظر على مكونا ت ليزر الياقو ت يف
الرمسة التالية

اآلن كيف نفهم خطوا ت عمل اجلهاز بداية من ضغط مفتاح التشغيل إىل خروج شعاع الليزر من فتحة اجلهاز..لننظر هلذه الصورة
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أ)

عند وصل اجلهاز بالكهرباء وفتح املفتاح فإن املصدر الضوئي احللزوين يتوهج ويبدأ بإثارة انإلكترونا ت يف الوسط الليزري
(قضيب الياقو ت) ..فتبدأ انإلكترونا ت باالنتقال من املستوى األرضي إىل مستوى انإثارة مث تبدأ بالنزول تلقائيا

ب) الفوتونا ت الناجتة من االنبعاث التلقائي خترج يف مجيع االجتاها ت ..وعندما تسقط على املرايا بزوايا خمتلفة فإن الفوتونا ت اليت تظل
متر مرة بعد أخرى يف الوسط الليزري هي اليت تسقط بزاوية قائمة على املرايا..
ج) هذه الفوتونا ت اليت تسري بشكل موازي حملور الوسط الليزري هي اليت تستمر يف حث انإلكترونا ت امليارة وتتسبب يف االنبعاث
املستحث وألهنا مجيعها يف اجتاه واحد ( مع تصميم اجلهاز حبيث تكون أبعاده مناسبة حلدوث تداخال ت بناءة) فإهنا ستجعل كفة
االنبعاث املستحث أكرب من االنبعاث التلقائي.
د) سيبدأ الليزر يف اخلروج من املرآة ذا ت االنعكاسية  ،95%حبيث  5%من الشعاع الداخلي خيرج والباقي يعود مرة أخرى ليمر
يف الوسط الليزري ليحدث انبعاثا ت حيية وينتج فوتونا ت تصطدم باملرآة ذا ت انإنعكاسية  100%وهكذا..
هذه صور أخرى للفوتونا ت لتقريب املفهوم..

وهذه صورة أخرى حبيث تظهر الذرا ت اليت الكتروناهتا غري ميارة باللون األزرق وامليارة هي باللون البنفسجي
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أتوقف هنا لإلهابة على أي أسئلة..
إذا من أين أتت الفوتونا ت اليت حتث انإلكترونا ت على االنبعاث؟ انإهابة من املادة نفسها! من الفوتونا ت اليت نتجت من انإنبعاث
التلقائي ..وهذا يطابق امليل "حالة اليوب ،رقعة منه وفيه" طبعا هيل اليوم قد ال يعرف ما هي الرقعة 
بيان أرسلت هذا السؤال " كيف ميكن التحكم بالذرة حبيث تنتج أشعة أحادية الطول املوهي وهلا نفس الطور؟" هل وضحت انإهابة اآلن؟
سأترككم دقائق ملشاهدة املقطع مث نكمل..
http://www.youtube.com/watch?v=2bhh3Khxm0o&feature=related
إذا الحظتم يف املقطع أن الضوء خيرج من الليزر بشكل متقطع..نسميه نبضي ..هل ميكن أن خيمن البعض ملاذا حيدث ذلك؟
أقرأ بعض انإهابا ت..
عملية رفع انإلكترونا ت لكي حنصل على قلب لالستيطان حتتاج بعضا من الزمن وعندما نصل هلذا الوضع ويأيت فوتون وحيث مجيع
انإلكترونا ت امليارة للنزول فإن مستوى انإثارة يصبح اآلن فارغ وحنتاج إعادة مليئه من هديد بواسطة الضخ وهذا يأخذ وقت! لذا ال خيرج
شعاع الليزر أثناء ذلك إىل أن يصل الوسط الليزري لشرط انقالب االستيطان مرة أخرى مث خيرج شعاع وهكذا..
بالطبع كان هذا من سلبيا ت ليزر الياقو ت لذا حاول العلماء بعدها لبناء ليزر يكون شعاعه مستمر..وجنح يف ذلك عاملان مها علي هافان
(أمريكي من أصل إيراين) وويليام بينيت يف بناء ليزر غازي وسطه الليزري هو مرزيج من غاز اهليليوم والنيون.
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توالت بعد ذلك تصنيع ليزرا ت خمتلفة وسطها الليزري خمتلف وخصائصها خمتلفة..
هذا مقطع يوضح مكونا ت ليزر الياقو ت
http://www.youtube.com/watch?v=KzI3vaIb0aI&feature=related
وهذا املقطع يوضح عمل ليزر اهليلوم-نيون
http://www.youtube.com/watch?v=lW4Uq_2VPhE&feature=related

قبل أن نتناول أنواع الليزر غدا بإذن اهلل ميكننا أن ننهي هلسة اليوم بالتحدث عن خصائص شعاع الليزر وكيف خيتلف عن ضوء املصباح أو
الشمس..
لشعاع الليزر خصائص متيزه عن أي مصدر ضوئي آخر .من هذه اخلصائص:
 .1أحادية اللون
إن الضوء األبيض عند حتليله باملنشور جنده يتكون من العديد من األلوان .عند القيام بنفس التحليل على شعاع ليزر جند أنله ال
يتحلل إىل ألوان أخرى ،أي أنه حيتوي على لون واحد فقط ،وهذا ما يعرف بأحادية اللون .واللون الواحد يعين أن الفوتونلا ت
املوهودة يف شعاع الليزر هلا نفس الطول املوهي ،أي نفس الطاقة.
 .2االجتاهية
عندما ينتشر ضوء املصباح العادي فإنه يتشتت يف مجيع االجتاها ت بينما شعاع الليزر حيافظ عند انتشاره على االستمرار يف اجتلاه
واحد بدرهة تشتت ضعيفة تكاد ال حتيد عن اخلط املستقيم .هذه اخلاصية متكن شعاع الليزر من قطع مسافا ت كبرية (إىل سطح
القمر ميال) دون حدوث أي اخنفاض يف شدته ،وذلك على عكس ما حيدث ألشعة املصادر الضوئية العادية واليت تتبلع قلانون
التربيع العكسي حيث تقل شدة أشعتها مبقدار معكوس مربع املسافة اليت يقطعها الضوء.
 .3التجانس
األشعة الضوئية املنبعية من مصادر الضوء العادية تكون فوتوناهتا غري متجانسة ،على خالف ما هو يف أشعة الليزر .يطلق عللى
املوها ت أهنا متجانسة إذا كانت قممها وقيعاهنا يقعان يف نفس املوقع كما يف الصورة ويوهد ترابط بينها حيلافظ عللى هلذا
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التجانس ملسافا ت وأزمنة طويلة ،ميل اجلنود الذين يسريون خبطى متماثلة ومترابطة يف احلركة .متتاز أشعة الليزر بكون فوتوناهتلا
عالية التجانس وهذا ما يُكسب أشعة الليزر ميزة الشدة العالية واليت ال تقارن مع املصادر الضوئية العادية.

نقف هنا ونكمل غدا بإذن اهلل بأنواع الليزر وجنيب على السؤال "هل الليزر خطري؟"..
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األحد :أنواع الليزر وهل الليزر خطري
يظن معظم الناس أن لليزر نوع واحد فقط وهو املوهود يف املؤشر ولونه أمحر..لكن يف احلقيقة يوهد أنواع خمتلفة من الليزرا ت..
تصنف أنواع الليزرا ت على حسب حالة الوسط الليزري ،فيوهد هناك ليزرا ت صلبة وسائلة وغازية وأشباه املوصلة..
قبل أن نستعرض بعض أنواع الليزر كان من ضمن األسئلة ايل ورد ت يل هي:
.i

ما هو الفرق بني الليزر االمحر واألخضر واألزرق اجلديد)(pointer laser

.ii

ألوان الليزر على ماذا تعتمد؟

ولكي جنيب على هذه األسئلة جيب أن نتذكر كيف تنتج املادة فوتوناهتا..تعلمنا سابقا أن انإلكترون إذا نزل من مستوى انإثارة إىل املستوى
األرضي خيرج فوتون..
السؤال هل كل املواد طاقة مداراهتا واحدة؟ انإهابة ال!
لننظر يف هذه الصورة..

نالحظ من الصورة أن الفرق بني مستويا ت الطاقة  E2و  E1يف الذرة  1أصغر من نفس الفرق يف الذرة ..2إذا الفوتون الذي سيخرج
من االنتقال يف الذرة  1ستكون طاقته أقل من طاقة الفوتون اخلارج من الذرة  ..2ومبا أن الطاقة تتناسب عكسيا مع الطول املوهي فإن
الذرة  1سيكون الفوتون الناتج منها له طول موهي أكرب من الطول املوهي لفوتون الذرة ..2
لتوضيح ذلك لننظر هلذه الصورة
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مبكن للذرة  1أن تشع باللون األمحر والذرة  2تشع باللون األزرق( ..أرهو مالحظة أن هذا الرسم تقرييب وال يعكس مقياس رسم فعلي
ولكن لتقريب املفهوم)
عودة للسؤالني ،يعتمد لون الليزر على املادة املصنوعة منه (الوسط الليزري) ألن كل مادة هلا تركيب ذري خاص هبا وطاقة مداراهتا ختتلف
فإن لكل مادة فوتونا ت هلا لون مييزها..
فعلي سبيل امليال الليزر الغازي اهليليوم نيون يصدر شعاع لونه أمحر طوله املوهي  632نانومتر
ليزر أيون األرغون يصدر شعاع لونه أخضر مزرق طوله املوهي  444نانومتر
كما تالحظون أن كل وسط ليزري خيرج لون واحد فقط! (بعض الليزرا ت تستطيع إخراج أكير من لون ويتم تصميم اجلهاز حبيث خيرج
أحدها وحيجب اآلخر)
يف الصورة يظهر موقع كل نوع من أنواع الليزر على حمور الطول املوهي ،ميال ليس ثاين أكيد الكربون خيرج شعاع طوله املوهي 10
ميكرون أي شعاعه غري مرئي!
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كان ومازال حلم الفيزيائني أن يصنعوا ههاز ليزر واحد ينتج أي لون نريده..متاما ميال املذياع ندير القرص وحنصل على ترددا ت
خمتلفة..لكن يبدو هذا حلم بعيد املنال ..أقرب ما وصل العلماء هلذا احللم هو يف الليزرا ت السائلة واليت يكون الوسط الليزري هلا عبارة عن
صبغة مذابة يف سائل..استطاعوا بالليزر الصبغي أن ينتجوا ضوء ليزر متصل ولكن يف نطاق ضيق من األطوال املوهية وبعدها حيتاهوا لصبغة
من نوع آخر لتنتج أطوال موهية أخرى..
اآلن نأيت للسؤال الياين ،ما هو الفرق بني الليزر األمحر واألخضر واألزرق اجلديد)(pointer laser
إضافة الختالف الوسط الليزري ،ومبعرفتنا أن الطاقة تتناسب عكسيا مع الطول املوهي ،فإن الليزر األمحر له طاقة أقل من الليزر األخضر أو
األزرق..لذا الليزر األزرق أكير خطورة من الليزر األمحر..
عندما حتدثنا عن أنواع الليزر قلنا أن منها ما يكون وسطها الليزري صلب أو سائل أو غاز وعادة هذه األنواع تكون كبرية يف احلجم (ما
بني  11سم إىل حوايل املتر..لكن هناك نوع آخر وهو ليزر أشباه املوصال ت ،ويسمى دايود ليزر ،يكون وسطه الليزري مادة شبه موصلة
وهذا حجمه صغري هدا..
ملن ال يعرف ما هي املواد الشبه موصلة ،فهي مواد ميكن أن تكون عازلة أو هعلها موصلة بالتحكم بالتيار الكهربائي الذي مير هبا..
هي تشبه ملا يف الصورة..

ويعترب مؤشرا ت الليزر من نوع الدايود ليزر وهو املوهود أيضا يف قارئ الل  CDو  DVDو ..Blu rayأما اللون الذي خيرج من
الدايود ليزر فيختلف بناء على نوع املادة املكونة له (يف الصورة اجلزء األزرق والبنفسجي) فبعض الدايودا ت تنتج أمحر وبعضها أخضر
ومؤخرا أزرق..
يف الصورة ليزر أزرق قامت طالبيت مسية كوثر ورمي احلريب ببنائه ..وضعت القلم جبانب مكوناته حىت يظهر مقياس حجمه..
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كما قلنا أن كلما صغر الطول املوهي زاد ت طاقة الفوتون وبتضخيم هذا الفوتون يصبح شعاع الليزر أكير خطورة ..حياول العلماء اآلن
بناء ليزر من فوتونا ت أشعة إكس..وحنن نعلم أن أشعة إكس خطرية دون تضخيم فما بالكم لو ضخمت!
كان من ضمن االسئلة " اريد معلوما ت عن ليزر االلكترون احلُر وكذلك عن ليزر اشعة  Xوهل مت صناعتها وجتربتها "
بالنسبة لليزر أشعة إكس ميكنك انإطالع على الرابط
http://www.latimes.com/news/science/sciencenow/la-sci-sn-tabletop-x-ray-laser20120607,0,2609877.story
بالنسبة لليزر انإلكترون احلر فأرهو أن تعذرين أخي أبو تاال لعدم التطرق للموضوع اآلن ألنه أكير تعقيدا ويعتمد على طريقة خمتلفة عن
عمل الليزر املعتاد الذي تعرفنا عليه وحيث أنين ال أرغب أن تأخذ هذه السلسة هذا املنحىن فلعلنا نزور املوضوع خارج هذا النقاش..

ننتقل اآلن آلخر نقطة يف نقاش اليوم وهو انإهابة على السؤال "هل الليزر خطر؟"
ليست مجيع أنواع الليزر على نفس مستوى من اخلطورة .لذا مت االتفاق دوليا على تصنيف يتكون من مخس مراتب بناء على درهة
اخلطورة .لكل مرتبة شعار خاص هبا ويكون عادة ملصقا على اجلهاز كما هو موضح يف الصورة
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إذا ال حظتم يف الصورة يكتب على امللصق هل الشعاع مرئي أو غري مرئي ،وتعليما ت السالمة (عدم النظر مباشرة يف الشعاع أو عدم تعرض
اجللد له) ونوع الليزر وقدرته (الطاقة اليت خيرهها يف كل ثانية) والطول املوهي له وتصنيفه..
كل ههاز ليزر جيب أن يكون عليه هذا امللصق..ومن لديه مؤشر ميكنه قراءة امللصق ومن فتح مشغل  CDسيجد ملصق داخله يوضح نوع
الليزر املوهود داخله..
الصورة التالية توضح األصناف اخلمسة وحتديد نوع الضرر الذي ميكن أن ينشأ منها ..والحظوا أن الضرر يزيد بزيادة قدرة اجلهاز..
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إذا أردنا أن نقيم مقارنة بني تأثري ضوء املصباح العادي ،والذي قدرته تساوي  61واط ،على عني انإنسان بالنسبة لتأثري شعاع ليزر ،قدرته
مخسة ميلي واط (أي قدرته تقريبا هزء من اثنا عشر ألف هزء من املصباح العادي) ،سنجد أن شدة شعاع الليزر ذو اللل  5ميللي واط
الساقط على شبكية العني أكرب حبوايل  300,000مرة من الشدة الصادرة من املصباح الكهربائي ذو الل  61واط وهذه الشلدة كفيللة
بإتالف الشبكية .وترهع هذه اخلطورة خلاصية كون أشعة الليزر متجمعة يف نطاق ضيق تضع فيه كل طاقتها على عكلس ملا حيلدث يف
املصباح كونه ينتشر يف مجيع االجتاها ت فيوزع طاقته عليها مجيعا ،لذا جيب احلذر عند استخدام أههزة الليزر وإن كان فقط مؤشر الليلزر
املتداول.
يف الغالب حيتاج مستخدمي الليزر إىل لبس نظارا ت واقية حتمي العني من تعرض غري مباشر للشعاع..
من أفظع ما رأيت ،ولألسف ليست لدي الصورة ،هي لدكتور بريطاين كان يقوم بتجربة باستخدام ليزر غري مرئي عايل القلدرة..وهلذه
التجارب يف الغالب حتتاج لوضع مرايا ت وعدسا ت مع الليزر لتوهيهه..أثناء عمل الليزر رغب يف أن يعدل إحلدى العدسلا ت ومل يكلن
حريص فجاء شعاع الليزر على ظفر إهبامه فأحدث ثقب مفتوح للجهة اليانية من انإهبام! هذا اجلرح ال ينزف ألن مع حرارة الليزر يكلوى
اجلرح ولكن بالتأكيد كان مؤملا هدا هدا!! لذا جيب احلرص عند استخداما ت الليزر ذا ت الطاقة العالية ألهنا ميكن أن حتلدث حلروق يف
اجللد أو حىت املالبس..
هذا مقطع لليزر ازرق قدرته عالية إهابة للسؤال السائل " لليزر األزراق يلهو به الشباب  .هل هو خطر على هسم األنسلان وملا ملدى
خطورته "
http://www.youtube.com/watch?v=4Rl3w8nG1kU
كما جيب عند استخدام الليزر أن ال يكون يف مساره أي أهسام ميكنها أن تعكس الضوء (ميل اخلوامت ،السالسل اخل) وتغري مسارها فيدخل
الشعاع يف عني إنسان..
آخر سؤالني فيما خيص اخلطورة " هل له أعراض هانبية؟ "  ..إذا أحسن استخدامه فهو ههاز ميكننا من عمل أشياء كيرية ولكن سوء
االستخدام سيكون مضر ..لكن ليس له أعراض هانبية فهو ليس ميل أشعة إكس أو أشعة هاما واليت تؤين الذرا ت..
والسؤال األخري " هل الليزر فعالً حيرض اخلاليا الغري طبيعيه أو املتسرطنه ع النمو خصوصاً يف اجملاال ت العالهيه ؟" انإهابة فيما أعلم ،ال..
مل ييبت أن الليزر ميكن أن حيفز اخلاليا السرطانية..بل يستخدم الليزر اآلن لقتل اخلاليا السرطانية عند طريق ما يعرف بل
 photodynamic therapyوذلك حبقن انإنسان مبادة صبغية متتصها اخلاليا السرطانية فقط مث ميرر شعاع ليزر عن طريق األلياف
البصرية ويعرض على اجلزء املصاب فتمتص الصبغة ضوء الليزر وتسخن فتحرق اخللية السرطانية دون أن تتأثر اخللية السليمة ..ويستخدم
أيضا اآلن األهسام النانوية للذهب يف ميل هذا العالج أيضا ولكنه حمدود يف املناطق اجملوفة يف هسم انإنسان واليت ميكن أن ميرر خالهلا
الليف البصري..
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سنبدأ غدا بتطبيقا ت الليزر وسنتحدث عن استخدامه يف امليطيافية وأحكي لكم التطبيق املتحمسة لنقله لكم وكذلك عن استخدامه يف إزالة
الشعر..
على أن ألقاكم غدا أستودعكم اهلل..
االثنني :تطبيقا ت الليزر
احلمد هلل بانتهاء األمس يكون لدينا العلم الكايف لفهم أي شيء خيص الليزر ..ولتركيز الفهم ميكن انإطالع على برامج احملاكاة الليت حبلث
عنها مشكورا أستاذ ناصر وسوف أعيد إرساهلا هنا..
أ .ناصر
كما اشكر االستاذ أبو تاال على ههده يف توضيح عمل ما يعرف بليزر انإلكترون احلر والذي خيتلف قليال عن الليزر املعتاد اللذي تطرقنلا
له ..وسوف أعيد إرسال تغريدا ت األستاذ أبو تاال
أ .أبو تاال
سنتطرق اليوم ملوضوع تطبيقا ت الليزر وسنحاول بإذن اهلل أن خنتم الليلة هذا املوضوع وهذه السلسلة من النقاشا ت حول الليزر بإذن اهلل..
خصائص أشعة الليزر اليت سبق تعرفنا عليها (أحادية اللون-االجتاهية-الترابط) هي اليت هعلت من الليزر أداة مفيدة يف العديد من التطبيقا ت.
ففي أي تطبيق ،تظهر هليّا فائدة أحد هذه اخلصائص أو مجيعها يف حتقيق اهلدف من هذا التطبيق .من الصعب حصر التطبيقا ت اليت ميكن أن
يستخدم هبا الليزر ،لكيرهتا من هانب وألنه مع ظهور أنواع هديدة من الليزرا ت تظهر معها تطبيقا ت هديدة.
ميكننا تصنيف تطبيقا ت الليزر إىل صنفني؛ ( )1الليزر والتفاعال ت ( )2الليزر واملعلوما ت .يف النوع األول يتفاعل الليزر مع امللادة السلاقط
عليها ويُحدث هبا تغريا ت ،إما مؤقتة أو دائمة .ويف النوع الياين يستخدم الليزر نإرسال واكتشاف وختزين ومعاجلة املعلوما ت.
يقع حتت النوع األول التطبيقا ت الصناعية كالقطع  ،اللحام  ،التبخري  ،معاجلة املواد ،احلفر وصناعة الدوائر املتكاملة ويستخدم ليلزر ثلاين
أكسيد الكربون يف هذه التطبيقا ت لقدرته العالية .كما يضم النوع األول أيضا التطبيقا ت الطبية ميل تصحيح النظر  ،فتح الشرايني املغلقلة،
حلام األوعية الدموية ،وعالج السرطان ويستخدم ليزر االكسيمر يف هذه بعض التطبيقا ت لدقة البقعة الضوئية الناجتة منه.
أما النوع الياين فيقع حتته حتديد وقياس املسافا ت ،توهيه األسلحة والقذائف العسكرية ،االتصاال ت الضوئية باستخدام األليلاف البصلرية،
طابعا ت الليزر ،ضبط االجتاها ت يف البناء والزراعة ،التخزين الضوئي ميال على ذلك األقلراص املدجملة  CDو  DVDواآلن أقلراص
الشعاع األزرق ،التصوير يف اليالث األبعاد (اهلولوهرايف) ،العروض الترفيهية ،دراسة تلوث اهلواء ومعرفة سرعة الرياح ويستخدم يف كل من
هذه التطبيقا ت ليزر حمدد يتناسب مع الغرض من التطبيق.
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هذه التطبيقا ت هي غيض من فيض وهد ت طريقها على أرض واقعنا ولكن ما زال ذكاء العقل البشري قادرا على إجياد املزيد .فكما قلنلا
الليزر حل يبحث عن مشاكل حللها..
سنتحدث اليوم عن استخدام الليزر يف املطيافية
املطيافية هو علم يدرس تفاعل املوها ت الكهرومغناطيسية مع املواد واهلدف منه هو معرفة تركيب املواد..
متهيد بسيط قبل شرح أحد التطبيقا ت يف هذا اجملال..
الحظ العلماء أنه عند إثارة أي مادة (بأي طريقة حراريا ،كهربائيا ،ضوئيا) فإن املادة تتوهج وخترج أشعة كهرومغناطيسية (ضوء أو أشعة
غري مرئية) وعندما نظروا يف هذا الطيف اخلارج من املادة املتوهجة وقاموا بتحليله (عن طريق استخدام املنشور ميال) وهدوا أن لكل مادة
طيف مييزها عن طيف املواد األخرى ..أي أن طيف املواد هو بصمة تعطي معلوما ت عن هذه املادة..
لننظر هلذه الصورة..

الطيف األعلى هو حتليل الطيف املنبعث من الشمس ويليه طيف اهليدروهني ويليه طيف اهليليوم ويليه طيف الزئبق ويليه طيف اليورانيوم...
فطيف اهليدورهني ميال يتحلل للون األمحر واألزرق والبنفسجي..وإذا مسجت هذه األلوان تعطي للهيدروهني لونه املميز (البميب) ..لو
حللنا طيف الصوديوم سنجد أنه يتكون من اللون األصفر فقط..
لكن حنن تعلمنا أن كل فوتون (ضوء) هو ناتج عن انتقال إلكترون من مدار علوي إىل مدار أسفل منه..إذا هذه األلوان اليت نراها ما هي إىل
دالال ت على انتقاال ت حصلت بني مدارا ت الذرة..
هذه الصورة توضح طيف اهليدروهني وارتباطه باملدارا ت اليت حصل فيها االنتقاال ت
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إذا إذا أردنا معرفة تركيب املواد ميكننا فقط دراسة الطيف اخلارج منها..وهذه ميزة كبرية ألنه يف بعض األحيان يصعب علينا إحضار عينة
من املادة (ميال الشمس أو النجوم) ولكن ميكننا احلصول على طيفها..وهذا الطيف هو مفتاح ملعرفتنا للعناصر املكونة هلذه املادة..
كان من ضمن األسئلة عن كامريا كيم-كام على املركبة كرييوسييت اليت مت إرساهلا للمريخ..تقوم الكامريا بإذطالق ليزر على الصخور
والتراب وكل ما جتد أمامها وهذا يتسبب يف إثارة هذه املواد ومن مث التقاط الطيف الناتج وحتليله ملعرفة مكونا ت هذه الصخور وهل هناك
ماء يف األرض اخل..

التطبيق اآلخر الذي أود عرضه فيما خيص املطيافية هو ما يعرف بالبصمة البترولية الليزرية ( )Laser Oil Fingerprintingواجلهاز
الذي بين من أهل هذا التطبيق امسه "شعاع الصحراء" (..)Desert Ray
من املشاكل اليت تواهه مياه خليجنا العريب واليت تضر البيئة واألمساك هو التسرب النفطي من السفن الناقلة للنفط..عندما تأيت السفن الدولية
لتحميل النفط من موانئنا فإهنا قد تفرغ بعض ما تبقى فيها من النفط يف مياهنا  ..ومع وهود عدد من السفن يف اخلليج فإنه يصعب حتديد
من املسؤولة عن هذا التسرب ..فكانت الفكرة هي استخدام الليزر (بتحميله على طائرة هليكوبتر) وتسليطه على البقع الزيتية على املياه
وهذا سييري ذرا ت الزيت مث تقوم كامريا بالتقاط الطيف الناتج من هذه انإثارة وحتليله (تسمى هذه التقنية الفلورة الناجتة من احلث الليزري
 .. )laser induced fluorescenceولقد وهد الفريق أن لكل نفط يف العامل له تركيب خاص به وهذا ظهر هليا يف حتليل
طيفه..فأصبح لكل نوع بصمة طيفية ..فاآلن شعاع الصحراء بعد حتليل البقع الزيتية حتديد نوع الزيت ومن مث ربط ذلك بالسفينة اليت كانت
حمملة به وتغرمي املخالفني وحتيلهم تكاليف تنظيف هذه البقع..
رئيس الفريق الذي قام هبذا العمل واحلاصل على عدد من براءا ت االختراعا ت هلذه التقنية هو د .عز ت حجازي (سابقا هامعة امللك فهد
للبترول واملعادن واآلن يف أرامكو) هو الذي على اليمني يف الصورة
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فالسائل الذي سألين هل أنا متفائلة فيما خيص احباث الليزر ..أقول نعم متفائلة صحيح أمامنا طريق طويل ولكن احلمد هلل هناك أحباث
متميزة يف هذا اجملال يف اململكة.
أتوقف هنا لإلهابة على اسئلتكم مث نكمل بإذن اهلل..

التطبيق الياين الذي سنتطرق له اليوم هو استخدام الليزر يف إزالة الشعر..
ماذا حيدث عن تسليط الليزر على اجللد؟
مير الليزر عرب اجللد ولكن صبغة امليالنني يف بصيلة الشعر تقوم بامتصاص أشعة الليزر فتسخن البصيلة وتتلف..إذا منت البصيلة مرة أخرى
فإهنا تنمو ضعيفة لذا قد حيتاج األمر عدد من اجللسا ت لكي ال تنمو مرة أخرى..
هذه الصورة توضح العملية..

املشكلة اآلن يف األشخاص الذين لون هلدهم داكن ..هؤالء األشخاص لديهم صبغة ميالنني يف اجللد فعند تسليط الليزر فإن صبغة اجللد
متتص الليزر كما متتصه أيضا البصيلة لذا فإن اجللد يسخن وقد يصاب حبروق أو ندبا ت ..إذا الليزر يناسب األشخاص الذين لون شعرهم
غامق ولون بشرهتم فاحتة وهم اللذين يتحصلون على أفضل نتيجة وذلك بسبب التباين يف اللون بني اجللد والبصيلة فتتركز أشعة الليزر كلها
يف البصيلة بينما ال يتأثر اجللد..
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التطبيق التايل هو فتح انسداد الشرايني..
ميكننا النظر هلذه الصورة  ..يقوم ضوء الليزر الذي مير يف ليف بصري بتسخني ما يسد الشريان حىت حيرقه فيتفتت املادة ويستمر حبرق
األهزاء األخرى حىت يتمكن الليف البصري من فتح الشريان املسدود وهذا اجلهاز يف مستشفى هامعة امللك عبدالعزيز

سأهيب اآلن على ما تبقى من األسئلة اليت ورد ت يل..
" هل العالج بالليزر افضل من العمليه اجلراحيه؟" ال يستطيع الليزر عمل كل شيء فهو ليس عصا سحرية ولكن يف بعض األوضاع يكون
الليزر هو اخليار األفضل..ألن بعض أنواع الليزر تستخدم طاقة مرتفعة فإهنا تسخن األنسجة فيحدث ميل تأثري الكي فلو كان هناك نزيف يف
الشبكية ميال فإن الليزر ميكن إيقافه وامليزة أن بقعة الليزر صغرية هدا حبيث تكون مركزة يف املنطقة املراد عالهها وال متتد للمناطق السليمة
فالليزر أدق من حد السكني..
"ما هو الفرق بني الليزر والليزك يف تصحيح النظر؟"
الليزرك هي عملية لتصحيح النظر باستخدام الليزر..ميكن رؤية خطوا ت العملية يف هذا املقطع
http://www.youtube.com/watch?v=Bb8bnjnEM00&feature=related
والذي حيدث أنه يتم باملشرط قطع طبقة رقيقة من القرنية مث ترفع هذه الطبقة بعدها يسلط الليزر على القرنية ومع طاقة الليزر فإن أنسجة
القرنية تتبخر فيستطيع الطبيب مع احلرق تعديل تكور العني (يتم مسح سطح العني بالكمبيوتر ورسم خريطة للعني وحتديد النقاط اليت سيتم
حرقها ويتحكم بذلك الكترونيا) بعد االنتهاء يعاد غشاء القرنية ويلتئم فال يكون هناك حاهة للخياطة..اآلن هناك نوع هديد من الليزر
حسب ما فهمت لن يكون هناك داعي لقطع القرنية واهلل أعلم..

السؤاالن التاليان يف استخدام الليزر كسالح
"هل من املمكن ان يتم صناعة اسلحة بالليزر سيوف ومسدسا ت و حركا ت ميل افالم هوليود؟؟"
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استخدام الليزر اآلن يف األسلحة هل للتوهيه..لكن ال ميكن استخدام الليزر لقتل إنسان أو قطعه لنصفني كالسيف ميال..ما ميكن الليزر أن
يعمله إذا كانت شدته عالية هو حروق أو التأثري على األههزة احلساسة للضوء ميل العني أو كواشف ضوئية..
"ملاذا ال يستخدم الليزر كخط دفاع ،نإتالف طائرا ت ودبابا ت وصواريخ العدو!؟"
كما ذكر ت كل ما يستطيع الليزر عمله هو التسخني ..ممكن هذا التسخني حيدث قطع يف احلديد لكن النقطة الرئيسية هنا هي ما مقدار
الطاقة اليت جيب أن نعطيها الليزر ليخرج لنا شعاع شدته عالية؟
ميل أي ههاز كهربائي فإن كفاءة الليزر ليست ..100%أي الكهرباء اليت تستخدم لتشغيل اجلهاز ال خترج مجيعها يف شعاع الليزر بل
نسبة كبرية هتدر كحرارة يف داخل اجلهاز فيسخن اجلهاز..فإذا أردنا أن نزيد من شدة شعاع الليزر لكي يذيب دبابة أو طائرة جيب أن
يدخل يف هذا اجلهاز كمية مهولة من الطاقة وجيب أن نقوم على إجياد طريقة لتربيد ههاز الليزر نفسه وإال لذاب هو أيضا..فهذا إحدى
العوائق..قد يكون أرخص استخدام قنبلة
بقي موضوعني وهي استخدام الليزر يف التصوير ثالثي األبعاد (اهلولوغرايف) واستخدام الليزر يف ختزين املعلوما ت وكيف بتطور الليزر انتقلنا
من  CDإىل  DVDإىل  Blue rayفهذه لعلنا نتركها لوقت الحق بإذن اهلل
السؤال األخري "لو أشرنا بالليزر على هسم حنشوف نقطة الضوء على اجلسم وبس...ليش؟ أي كشاف تشغليه يكون الضوء ليو ذيل
متصل باملنبع ماعدا الليز"
أحد لديه إهابة؟
نعود للسؤال األخري ..السائل/السائلة يقصدوا ملاذا ال نرى مسار شعاع الليزر وفقط نرى بقعته على اجلسم؟
حنن ال نرى األشياء إال إذا انعكس عليها الضوء..فلو أقفلنا ضوء الغرفة لن نرى شيء..فشعاع الليزر إذا اردنا أن نرى سريه جيب أن ينعكس
من على شيء ..فلما انعكس من على اجلدار رأينا بقعة وإذا أحضرنا دقيق ونيرناه يف مسار الليزر سنرى الشعاع.
يف الضوء العادي نرى يف بعض األحيان مسار الضوء إن كان بالغرفة هباء..
نصل اآلن لنهاية سلسل "كيف يعمل الليزر؟" أدعو اهلل أن وفقت فيها وأن يغفر يل أي زلل ..سعد ت مبعرفة عدد كبري ممن أثروا النقاش..
وآثروا أن يصرفوا بعضا من أوقاهتم يف معرفة كيف تعمل االشياء اليت حتيط هبم وعدم االكتفاء باستخدامها..
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