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م"م Laser اظؾقزرمباالنؾقزؼةم"

م"مLight Amplification by Stimulated Emission of Radiationػكماخؿصارمظعؾارةم"

م.مأيمتضكقؿماظضقءمباغؾعاثماإلذعاعماحملػز

تداخالم تؿداخؾ علاوؼةميفماظرتددموعؿؿطابؼةماظطقرماٌقجلمحقث صقتقغاتف طفروعغـارقللمتؽقنمإذعاعػقم

ساظقةموذدؼدةماظؿؿادؽمزعاغقاموعؽاغقامذاتمزاوؼةماغػراجم راضة ذاتبـاًءمبنيمعقجاتفامظؿؿققلمإظبمغؾضةمضقئقةم

م.صغريةمجداموػقمعاملمميؽـمهؼقؼفمبادؿكداممتؼـقاتمأخرىمشريمهػقزماإلذعاع

اظؼقاسممأػؿفاسدةمذباالتم اظؾقزرميفمأذعةجدامتلؿكدمممبلؾبمراضؿفاماظعاظقةموزاوؼةماغػراجفاماظصغرية

عؿـاػقةموؼلؿكدممأؼضاميفمإغؿاجمايرارةمظعؿؾقاتم طؼقاسماٌلاصاتماظصغريةمجدامأوماظؽؾريةمجدامبدضة

 اىراحقةمخاصةميفماظعنيموؼلؿكدممأؼضاميفماألجفزةماإلظؽرتوغقةمظؿشغقؾ اظؼطعماظصـاسلموصكماظعؿؾقات

مم.األضراصماظضقئقة

حقثموضعماألداسماظـظريمظعؿؾقةماالغؾعاثمم1917يفم أظربتماؼـشؿاؼـ ضدمتـؾأمبقجقدماظؾقزرماظعاملو

 .T.H عقؿان بقادطةماظعاملم1960ومتمتصؿقؿمأولمجفازمظقزرميفم "stimulated emission "االدؿقـاثل

Maiman باإلنؾقزؼة بؾقزرماظقاضقت وؼعرف اظقاضقت بادؿكداممبؾقرة( Ruby laser).م

وػلمتؿقظدميفمأغقاعم اٌقجةمرقل اظطقلماٌقجلمأيمهلامغػسمأحادؼةؼلؿكدمماظؾقزرمأذعةمضقئقةم

حبقثمتؽقنمعبقعفام اظضقئقةماٌقجات رقر ععقـةمعـماظؾؾقراتماظـؼقة.موؼعؿؾمجفازماظؾقزرمسؾكمتلقؼة

،ماظطقر راضؿفا.مؼؾنيماظشؽؾماجملاورماٌقجاتماظضقئقةماظيتمػلميفمغػسيفمغػسماظطقر،مصؿشؿدم

م.ظؾؿقجاتماظضقئقة بـاءمتداخؾ اظػقزؼاء صققدثمعامؼلؿكميف

خبطقاتمعؿقاصؼةمعـؿظؿة.م وميؽـمتشؾقفمغؾضةمذعاعماظؾقزرمباظؽؿقؾةماظعلؽرؼةمحقثمؼؿؼدممعبقعماظعلؽر

اظؾقزر،مصؿؽقنم راضة عؾعـرةمشريمعـؿظؿةمصالمؼؽقنمهلا عقجاتمضقئقةصؾاحمساديماظضقءميفمٌوبقـؿامؼشعما

ماظقاضقت عـؾ،معـمعقادمعـادؾةم بؾقرات طاظـاسميفماظشارعمطؾمعـفؿمظفماواهمشريماآلخر.موظؽـمبادؿكدام

واحدة(م عقجةمرقل )أيمذوممساظقةماظـؼاوةمميؽـمهػقزمإغؿاجفامألذعةمضقئقةمعـمظقنمواحد (األغبر

سـمررؼؼماغعؽادفامم-سؾكمبعضفاماظؾعضممواحد.مسـدئذمتؿطابؼماٌقجات رقرعقجل وطذظؽمتؽقنميف

وتؿداخؾم صؿـؿظؿماٌقجاتم-بنيمعرآتنيمداخؾمبؾقرةماظؾقزرمصؿصؾحمطاظعلؽرميفماظؽؿقؾةم سدةمعرات

م.تداخالمبـاءامودبرجمعـماىفازمباظطاضةماظؽؾريةماٌرشقبمصقفا

م

م
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 عؽادبمعؿقدطة -1

 اظؾقزرمضخماظطاضة -2

 ارتػاعماظعاطس -3

 اٌكرجاتمعؼرغة -4

مقزرذعاعماظؾ -5

موػذاماظشؽؾمؼقضحماظرتطقبماظداخؾكمظؾقزرم

م

م

ودقؾةمظؿقصريماظطاضةم اظؾقزرمؼؿؽقنمعـمعؽادبمعؿقدطةمداخؾموقؼػمساظقةماالغعؽاسماظضقئل،موطذظؽ

ععماًصائصماظيتمتلؿحمهلامتضكقؿم ظؾقصقلمسؾكماٌؿقدط.مسؾكماٌدؼنيماٌؿقدطمػقمعؽلبمعادي

أذؽاهلا،موقؼػمؼؿؽقنمعـماثـنيمعـماٌراؼامترتقبمعـم بلطاظضقءمسـمررؼؼماالغؾعاثماٌلؿقث..ميفمأ

ذظؽمعلؿؾعدمجقؽةموذػابا،مويفمطؾمعرةمميرمعـمخاللمعؽادبمعؿقدطة..مسادةم ػذاماظؼؾقؾمسؾكمضقء

خاللمػذهماٌرآة.موم عـماثـنيمعـماٌراؼامعؼرغةماإلغؿاجمػقمذػافمطؾقا،موذعاعماظؾقزرماٌـؾعثمعـ واحدا

تضكقؿم)اظزؼاداتميفماظلؾطة(،مواٌراؼام جلماظذيمميرمسربماٌؿقدطمػقمطلبضقءمربددماظطقلماٌق

طـريمعـمخاللمطلبماٌؿقدط،مصبريمتضكقؿفامبشؽؾمعؿؽرر.م احملقطةمضؿانمأنمععظؿمضقءمصبعؾممير

 بنيماٌراؼام)وػذامػق،مداخؾموقؼػ(مميرمسربمعرآةمذػاصةمجزئقاموؼفربمبقصػفا جزءمعـماظضقءماظذيمػق

عامتزودمبقصػفماظؿقارم سؿؾقةمتقرؼدماظطاضةماظالزعةمظؿضكقؿمعامؼلؿكماظضخ..ماظطاضةموسادةذعاعمضقء.م

ػذهماٌؼدعةمعـمعصؾاحمصالشمأومرمبامآخرم اظؽفربائلمأوماظضقءميفمرقلمعقجةمزبؿؾػة.مضدمؼؽقنمضقء

جلمظؾضقءماظعـاصرماظيتمتؤثرمسؾكمخصائصمإضاصقة،معـؾماظطقلماٌق ظقزر.ماألطـرمسؿؾقةمظقزرمهؿقيمسؾك

م.ذعاع اٌـؾعثموذؽؾ

م

م

اٌؿقػفةميفمعـؿصػم أذعةمإالوضالمظقزرماهلؾققممغققنمعظاػرةميفمزبؿربميفمجاععةمبارؼسمػـم

طؿاميفمضقءماظـققن.مػقمعؽادبماٌؿقدطةم اظؽفربائقةماٌـؿفةمتؼقممبؿػرؼغمضقءمطـريمبـػسماظطرؼؼة

ف،موػقمأعرمواضحمػـاك.ماظصؾؾانموذعاعماظؾقزرميفماظؾقزرميفمحدمذات اظذيمعـمخالهلاماظؾقزرممير،مالمذعاع

م.وميـؾماظـؼطةمايؿراءماظيتمتظفرمسؾكماظشاذةمإظبماظقؿني اهلقاء،
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عؼارغةممعبقعمأذعةماظؾقزر. رقػمظقزرماهلؾققممغققنمؼظفرمغؼاءمساظلمجدامظؾطقػقةماىقػرؼةمإظبمعامؼؼربمعـ

عـممصؿامماظــائل.مواٌؿقدطةمظؾقصقلمسؾكمظقزرمتعؿرباظ ععماالبؿعاثقةماظقادعةمغلؾقاماظطقػقةمالغؾعاثمضقء

االغؾعاثم ظؾـؼاء،موايفؿ،مواظرتطقز،مواظشؽؾ،مواظذيمؼضاسػمعـمايزممعـمضؾؾمسؿؾقة اٌقادماًاضعة

اٌؿقدطةمػلمطلبمعضكةممتؿصماظطاضة،م .:ماظغاز،مدائؾة،مصؾؾةمأوماظؾالزعا اٌلؿقث.وظذاظؽمأليمدوظة

عؿقؿس".مواىزؼؽاتمميؽـمأنمتؿػاسؾمععماظضقءمسؾكمحدم" تمإظبمأسؾكمراضةممامؼـريمبعضماإلظؽرتوغا

 ميؽـمأنمتؽقنمسػقؼةمأوماالغؾعاثاتاظػقتقغات،مأومسـمررؼؼماغؾعاثماظػقتقغات.م دقاءمسـمررؼؼماعؿصاص

بفا.مسـدعامؼؽقنمسددم حػز.ميفماياظةماألخرية،ماظػقتقنماٌـؾعثميفمغػسماالواهمسؾكمضقءمأنممير

بعضماشبػاضمراضةماظدوظة،مسؽسماظلؽانم تميفمدوظةمواحدةمعؿقؿسمؼؿفاوزمسددماىلقؿاتميفاىزؼؽا

اظضقءماظذيمميرمسربمأطربمعـمطؿقةماالدؿقعاب..موباظؿاظل،موسؾكم ؼؿقؼؼموعؼدارماالغؾعاثماٌلؿقثمبلؾب

مظؾصقتمعؽرب تضكقؿف.مبقادطةمغػلفا،موػذامصبعؾمعـمعؽربمظؾصقتماظؾصرؼة..مسـدعاموضعمبصري ضقءمؼؿؿ

تقظدمسـمررؼؼماالغؾعاثم وضعتمداخؾموقؼػمبصريماظرغاغة،مواحدمضبصؾمسؾكماظؾقزرميفمضقء

اظطقلماٌقجل،مواالدؿؼطاب.موػذامؼعطلم اٌلؿقثمػلمعشابفةمجدامإلذارةماظدخؾمعـمحقثماٌرحؾة

طـريمعـمذظؽمظؾقػازمسؾكماالدؿؼطابمعقحدةموأحادؼةماظؾقنميفم ضقءماظؾقزرممتادؽفاماٌؿقزة،موؼلؿح

ضبؿقيم وضعؿفاماظؿصؿقؿماظؾصريموقؼػ.ماظؿفقؼػماظؾصري،موػقمغقعمعـموقؼػمعرغان، األحقانماظيت

ودقؾةمطلبمأطـرمعـم سؾكمذعاعمعـماظضقءمعؿؿادؽمبنيماظلطقحماظعاطلةمحبقثمميرماظضقءمعـمخالل

عـمخاللموقؼػ،مماالدؿقعاب.ميفمضقءمتداوهلا عرةمضؾؾمأنمؼـؾعثمعـمصؿقةماإلخراجمأومصؼدتميققدمأو

اظؿضكقؿ(ميفماٌؿقدطماظذيمػقمأضقىمعـماًلائرمعرغان،مالمميؽـم) عروراماٌؿقدطةمطلب،مإذامطلب

 ضقءمتعؿقؿمترتػعمأضعاصامعضاسػة..موظؽـميفمطؾمحالماالغؾعاثماٌلؿقثمبإرجاع ظؾلؾطةمسؾك

عـماظؿضكقؿ..م اىلقؿاتمعـمحاظةمعؿقؿسمظؾدوظةماألرض،موايدمعـمضدرةمعؿقدطةمالطؿلابمعزؼد

اٌشؾعة..معقزانماظؼقىمعضكةمضدماظؿشؾعم سـدعامؼصؾحمػذاماظؿأثريماظؼقي،مصإنماٌؽلبمػقمانمؼؽقن

اظؿقازنميفماظلؾطةمظقزرمداخؾماظؿفقؼػ،موػذاماظؿقازنماظذيمضبددم عؽادبموخلائرموقؼػمؼـؿجمضقؿة

ظؾؿغؾبمسؾكم ؽلبمظقسمطاصقاتعؿؾمظقزر..مإذاماخؿارتماظلؾطةمعضكةمصغريةمجدا،مصإنماٌ اظـؼطةماظيت

جدا..ايدماألدغكمظؾضخماظطاضةماظالزعةم اًلائرمعرغان،مواظؾقزرمدقفمتـؾعثماظؼقىمصؼطمخػقػةمصغرية

اٌؿقدطةمطلبمدقعظؿمأيماظػقتقغاتمميرمسؾقف،موبغضماظـظرمسـم .ظؾدءماظعؿؾمظقزرمؼطؾؼمسؾكمسؿؾة

اٌؿقدطم ؿؿرؼرمأطـرمعـمعرةمعـمخاللماٌدؼنيصؼطمظؾػقتقغاتمتؿقاصؼمععموقؼػمإدارةمظ االواه،موظؽـ

وإذامطاغتمهدثميفماظػضاءم وحؿكمؼؽقنماظؿضكقؿماظؽؾريمذعاعميفموقؼػمواإلخراجمعـمذعاعماظؾقزر،

األظقاف(،مػل،ميفمأصضؾماألحقال،م)ماظضقئقةماظؾقزرم ايرمبدالمعـماظدظقؾماٌقجلم)طؿامػقمايالميف

م.  مواشبػاضمأجؾمشاودلمايزم



 4 

ميؽـمأنمتقصػمبأغفام انماظشعاعمظقسماظرتتقبماٌـكػضمذؽؾمشاودل،موررقمسرضقةمعـماظشعاعمالإذامط

وقؼػ(..معرغاغاتماظؾقزرمشريماٌلؿؼرةمعـم شاودلمأذعةم)ظقزرمعلؿؼرةم-شاودلمأوماجريمم-متراطبمػريعقت

اظذيمؼؿؿمصرطؿؾمسؾكمذؽؾمأذعة.موايزممضدمؼؽقنمساظقامعقازى،مو جفةمأخرى،موضدمتؾنيمأنمإغؿاج

االسبراف..م عؿؾاؼـة..موععمذظؽ،مميؽـمذعاعمعقازىممتاعامالمميؽـمإغشاؤػا،موذظؽمبلؾب باظؿقازيمدون

وتؿؾاسدميفمغفاؼةماٌطافميفمزاوؼةم ذعاعمعقازىمؼظؾمسؾكمعلاصةمواظيتمدبؿؾػمععمعربعمضطرماظشعاع،

صغريةماٌكؿربمعـؾمظقزرمإغشاؤػامبقادطةمذعاعمظقزرم وػلمدبؿؾػمسؽلقامععمذعاعمضطره.موػؽذا،ممت

مسؾكمبعدم اهلؾققممغققنمؼـؿشرمل

مأذؾاهصإنمغاتجممنقذجلمظقزرم وباٌؼارغة،م50عقؾ(مضطرػامإذامأذرقمعـماألرضمإظبماظؼؿرم1طؿم)م1.6

م50حاٌامؼرتكمصؿقة،ميفمزاوؼةمعـمأيمذلءمتصؾمإظبم اٌقصالت،موذظؽمبلؾبمضطرػامصغري،مضبقدمتؼرؼؾا

تؿققلمػذهمايزعةمأنمتؽقنمعؿؾاؼـةميفمذعاعمعقازىمعـمخاللماظعددة.م ندرجة.موععمذظؽ،مميؽـمأ

اظؾصرؼاتمطذظؽ.م اٌؼابؾ،مسؾكمضقءمعـمعصادرمشريمضقءماظؾقزرمالمميؽـمأنمؼؽقنمسـمررؼؼمعقازى يف

صإغفمظقسمباظضرورةمأطـرمعقؽاغقؽاماظؽؿمعـم سؾكماظرشؿمعـمأنمزاػرةماظؾقزرماطؿشػتممبلاسدةمصقزؼاءماظؽؿ،

اظعؿؾقةمظقزرماإلظؽرتونمايرمميؽـمتػلريػامدونماظرجقعمإظبمعقؽاغقؽام اظضقءماألخرى..مميؽـمأنمعصادر

اظؽقؿقائقةمأومعقجةم خراجماظؾقزرمضدمتؽقنمعلؿؿرةمثابؿةمدعةماإلغؿاجماٌعروصةمبادؿم)األدؾقة .اظؽؿ

سؾكماظؿؾدؼؾ.مواظؿؾدؼؾ،،مأومايصقلم علؿؿرة(،مأومسؾكمذؽؾمغؾضات،موذظؽمبادؿكداممتؼـقاتمدؤال

بؽـريمعـماظذروةمتؽقنماظؼقىمبعضمأغقاعماظؾقزر،معـؾمأذعةممغابضميفماظعؿؾقة،مالمميؽـمهؼقؼمأسؾك

وػذهم اياظةماظصؾؾةمميؽـمأنمتـؿجماظضقءمسؾكمرائػةموادعةمعـماألرقالماٌقجقة، اظؾقزر،موظقزرمصؾغ

(مقم)ظقزرمصؾغم15-م10ضؾقؾةم) أعرممماًاصقةمصبعؾفامعـادؾةمظؾغاؼةمظؿقظقدمغؾضاتمضصريةمعـماظضقء،مسؾك

م(.اياظةماظصؾؾة

م

م

م

م:رػذامذؽؾمؼقضحمأجزاءمجفازماظؾقز

م.اظقدطمأوماظؾؾقرةماٌـؿفةمألذعةماظؾقزر -1

 مظؿقػقزماظقدطماظػعالمسؾكمإصدارماٌقجاتماظضقئقة  راضةمطفربائقة -2

 (مسالماألداءمعرآةمساطسمظؾضقء) -3

 .سددةمخروجماظشعاعموضدمتؽقنمعلؿقؼةمأوسددةمعؼعرة -4

م.م(خرجمظقزريمذعاعماظؾقزرماًارجم) -5

(م3احدةمبنيماٌرآةماًؾػقةم)و رقلمعقجة ذومظقنمواحد،مأيمذو ضقء اغعؽاس وؼعؿؾمجفازماظؾقزرمسؾك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
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 اظؾؾقرة واظعددة.موؼؿؿمذظؽمبؿقػقزماظقدطمسؾكمإغؿاجمذظؽماظؾقنمعـماظضقءموػلمخاصقةمعـمخصائص

دةمعراتمتصؾماٌقجاتماظضقئقةماٌكؿارةمأوماظقدط.موبعدماغعؽاسمذعاعماظضقءمداخؾماظقدطمس

م.اظطاضة (مودبرجمطشعاعمظقزرمذدؼدمخطقتفا)مرقرػا اٌؿفؿعةمإظبموضعماتزان.مسـدئذمتؿؿقزمباغؿظام

م: وٌقاصػاتمسددةماظشعاعماًارجمأػؿقؿني

 غصػمضطرماالسبـاء:  

وؼطؾكماظلطحم .ضدمؼؽقنمدطحماظعددةماظداخؾلمعلؿقؼامأومعؼعراموذظؽمحبلبماظغرضماٌرشقبمصقف

اًروجمعـماظقدطمإظبماًارج.م راظداخؾكمظؾعددةمبطالءمصضلمغصػمساطسمحؿكمؼلؿطقعمذعاعماظؾقز

وترطقزةميفمبؤرةمؼؽقنماظلطحماًارجلمظؾعددةمعؼعرا.م وإذامطاغتمػـاكمرشؾةميفموؿقعماظشعاعماًارج

مم.بطالءمميـعماالغؽلار،مظؽلمؼؿقحمخروجمذعاعماظؾقزرماظـاتجمعـمدونمصاضد طؿامؼـطؾكماظلطحماًارجل

 مععاعؾماغعؽاسماظعددة: 

اٌلؿكدم.مصػلمظقزرم ألذعةماظضقءماٌرتاطؿةمداخؾماظقدطمسؾكمغقعماظقدطمؼعؿؿدمسددماالغعؽادات

ظؽلمؼعؿؾماىفاز.موأعاميفمحاظةمظقزرم %99غققنمسبؿاجمإظبمدرجةماغعؽاسمظؾؿرآةمبـلؾةمم-اهلقؾققم

%(محقثمأنمظقزرماظـقرتوجنيمؼؿؿقزمبدرجةم0درجةماغعؽاسم) اظـقرتوجنيمصالمحاجةمظالغعؽاسماظداخؾل

 عقجةمرقل األذعة.موعـمجفةمأخرىمتعؿؿدمخقاصماظعددةماٌؿعؾؼةمباغعؽاسماظضقءمسؾك ؿاجصائؼةمسؾمإغ

م.اظضقء.موهلذامؼـُعطلمظؾكقاصماظضقئقةمظؾعددةمسـاؼةمخاصةمسـدمتصؿقؿمجفازامظؾقزر

م

م

ذرةمتؾؽ،موظؽـم 113غقعمزبؿؾػمعـماظذراتموطؾمذلءمحقظـامػقمعؽقنمعـماظـمم113ؼقجدميفماظؽقن

 ػقدروجني اٌاءماٌؽقنمعـمذرتني طقػمتؿقدموترتابطماظذراتمععمبعضفاماظؾعضمظؿؽقنماٌقادمعـؾ

إنماظذراتميفمحرطةمعلؿؿرةمحقثم .اظـقاس أو ايدؼد أومطقػمتؽقغتمضطعةمعـ أطلفني وذرة

طؿامأنماظذراتمهلامحرطةمدائرؼةمأومحرطةماغؿؼاظقةم تؿذبذبماظذراتمحقلمعقضعمادؿؼرارػاميفماٌادة

طقغتم يفمعؽاغفامإظبمأغفامذراتفاماظيتراوظةمخشؾقةمعـاًلموباظرشؿمعـمأغفامثابؿةم أؼضًا.مصؾقمغظرتمإظب

م.اًشبميفمحرطةمعلؿؿرة

صإغفامتؿقاجدميفمحاالتمزبؿؾػةمعـماألثارةمأوم رؼةاظطاضةمايرا غؿقفةميرطةماظذراتماظيتمتؽؿلؾفامعـ

تـؿؼؾمعـم اظذرة صإن اظطاضة مبعـكمآخرمأنماظذراتمهلامراضاتمزبؿؾػة،مصؾقمزودتمذرةمعامبؽؿقةمعـ

 مبلؿقىماإلثارة أسؾكمؼلؿك علؿقىمراضة اظذيمتؿقاجدمصقفمإظب "ground state "اٌلؿقىماألرضل

ؼعؿؿدمعلؿقىماإلثارةمسؾكمطؿقةماظطاضةماظيتمزودتمبفاماظذرةموعصدرم ." excited state "باإلنؾقزؼة

م.اظطاضةمإعامحرارةمأومضقءمأومطفرباء

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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م.اظـقاةممنقذجمبلقطمظؿؿـقؾمذؽؾماظذرةمؼؿؽقنمعـماظـقاةمواالظؽرتوغاتماظيتمتدورميفمعداراتمحقل

اظـقاةميفمماظيتمتدورمحقل اإلظؽرتوغات و اظـققتروغاتو اظربوتقغات اٌؽقغةمعـ اظـقاة هؿقيماظذرةمسؾك

م.عداراتمزبؿؾػةمطؾمعدارمػقمسؾارةمسـمعلؿقىمراضة

اإلظؽرتوغاتميفماظذرةم إذامزودتماظذرةمبطاضةمحرارؼةمأومراضةمعـمعصدرمضقئلمأومطفربائلمصإنمبعض

م.مراضؿفمأسؾكموأبعدمعـماظـقاة دقفمتـؿؼؾمعـماٌدارمذومعلؿقىماظطاضةماألدغكمإظبمعدار

 

م

أوماظضقءمأوماظؽفرباء.متـؿؼؾماإلظؽرتوغاتمعـمعلؿقىماظطاضةماألضؾمإظبمممتؿصمذرةماظطاضةمعـمايرارة

م.ممعلؿقىمراضةمأسؾك

ػذهماصؽرةماظلابؼةمػلمعؾلطةمسـماعؿصاصماظطاضةميفماظذرةموظؽـمتعؿربماألداسميفمدورماظذرةمإلغؿاجم

م.اظؾقزر

أنمؼعقدموؼـؿؼؾمإظبم سـدعامؼـؿؼؾماإلظؽرتونمإظبماٌدارمذومعلؿقىماظطاضةماألسؾكمصإغفمعامؼؾؾثمإال

مءم(م.ضق) صقتقن راضةميفمصقرة اٌلؿقىماظطاضةماألدغك،موسـدػامصإنماإلظؽرتونمضبرر

عـؾمدؾؽماظلكانم تصدرماإلظؽرتوغاتماظػقتقغاتمسـدماثارتفاموسؾكمدؾقؾماٌـالمسـدمتلكنيمععدن

وػذاماظؿقػجمغاتجمعـماظػقتقغاتماظيتم اظؽفربلمصإغفمؼؿققلمظقغفمعـماظؾقنماٌعؿؿمإظبماظؾقنماٌؿقػج

اظلكانماظؽفربل.مطذظؽمظقمصؽرغاميفمصؽرةمسؿؾمذاذةماظؿؾػزؼقنم اغطؾؼتمبعدماثارةمذراتمعادةمدؾؽ

ممسـدماثارتفامبشعاعمإظؽرتوغل )اظػقدػقر( ةعـمخاللماظػقتقغاتماظيتمتـؿففامعادةماظشاذ صفلمتعطلماظصقرة

مإذامغلؿـؿجمأنماظضقءمؼـؿجمعـماظػقتقغاتماٌـؾعـةمعـمإثارةمإظؽرتوغاتماظذرةموتعؿؿدمظقنماظػقتقنم

م..مظقنماظضقء(مسؾكمراضةماظػقتقنم)م

م

م

تعرؼػمعؾلطمظؾقزرمغؼقلمععؿؿدؼـمسؾكماظشرحماظلابؼمأغفمجفازمؼؼقممباظؿقؽؿميفمطقػقةمهرؼرماظذراتم

م.ظؾػقتقغات

موطؿامذطرغامصإنمطؾؿةمظقزرمػلماخؿصارمظؾفؿؾة

Radiation"                                            مم" light amplification by stimulated emission of 

عاػقمإالمضقءمعؽربمبقادطةم مععـاػامؼشرحمباظؿػصقؾمصؽرةمسؿؾماظؾقزرمواظذيمؼعؿؿدمسؾكمإنماظؾقزرواظيت

 .مضصدغامبفماظؿقؽؿمبؽقػقةمهرؼرماظذرةمظؾػقتقن سؿؾقةمتلؿكماالغؾعاثماالدؿقـاثلمظإلذعاعموػذامعا

صػلماظؾقزرمؼقجدمماًصائص. باظرشؿمعـموجقدمسدةمأغقاعمعـماظؾقزرمإالماغفؿمعبقعًامؼشرتطقنميفمغػس

ظإلظؽرتوغاتمعـماٌلؿقىماألرضلمإظبم pumping سؿؾقةمضخ اٌادةماظيتمتـؿجماظؾقزرمؼؿؿماثارتفامبقادطة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1
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 ظؾضخماإلظؽرتوغلمضقءمصالشمضقيمأومبقادطةماظؿػرؼغماظؽفربلموؼلاسدمػذاماظضخ علؿقىماإلثارة.مؼلؿكدم

صؿصؾحمعادةماظؾقزرمعؽقغةم ؿقؼاتماظطاضةماألسؾكسؾكمتزوؼدمأطربمضدرمممؽـمعـماإلظؽرتوغاتمظؿـؿؼؾمإظبمعل

اٌـارة.موعـماىدؼرمباظذطرمأنمأغفمعـماظضروريمجدًامإثارةم عـمذراتمذاتمإظؽرتوغاتمعـارةموغلؿقفامباظذرة

 population "اظذراتمظؾقصقلمسؾكمظقزرموتلؿكمػذهماظعؿؾقةمباغؼالبماظؿعداد سددمطؾريمعـ

inversion" م.اظغريمعـارة اٌـارةميفمعادةماظؾقزرمأطربمعـمسددماظذراتأيمجعؾمسددماظذراتم"مم

ضؾبماظؿعدادمػقماظذيمصبعؾماظضقءماظذيمتـؿففماٌادةمظقزرًاموإذامملمغصؾمإظبمعرحؾةماغؼالبماظؿعدادم

م.سبصؾمسؾكمضقءمسادي

موطؿاماعؿصتماإلظؽرتوغاتمراضةمطؾريةمعـمخاللمسؿؾقةماظضخمصإنماإلظؽرتوغاتمػذهمتطؾؼماظطاضةماظيت

م.اعؿصؿفاميفمصقرةمصقتقغاتمأيمضقء

علؿقؼاتماظطاضةماظيتم (مؼعؿؿدمسؾكمصرقمضقءمبؾقنمربددماظػقتقغاتماٌـؾعـةمهلامرقلمعقجلمربددم)

ظؽاصةماإلظؽرتوغاتمبنيمعلؿقؼنيمراضةمربددؼـمطؿامػزم اغؿؼؾمبقـفاماإلظؽرتوغاتماٌـارة.موإذامطانماالغؿؼال

م. ماتماٌـؾعـةمدقؽقنمهلامغػسماظطقلماٌقجلطؾماظؼقتقغ عقضحمشبماظشؽؾمأدغاهمصإن

)إظؽرتونمموؼػؼدمراضؿفميفمصقرةمصقتقنمإظبمعـارمؼـؿؼؾمإظبمعلؿقىمراضةمأدغكم(باظؾقنماألغبرم)مإظؽرتون

مباظؾقنماالزرقم(.

م

م

م:مضقءماظؾقزرمطبؿؾػمسـماظضقءماظعاديمحقثمؼؽقنمظفماًصائصماظؿاظقة

أيمأنمظفمرقلمعقجلمواحد.مضبددماظطقلمم "monochromatic  "اظضقءماٌـؾعثمأحاديماظؾقن

م.اٌقجلمظقنماظضقءماظـاتجموطذظؽمراضؿف

اظطقرمممام أيمانماظػقتقغاتمطؾفاميفمغػس "coherent " اظضقءماٌـؾعثمعـماظؾقزرمؼؽقنمعؿزاعـ

م.غؿقفةمالخؿالفماظطقرمبقـفا صبعؾمذدةماظضقءمطؾريةمصالمتالذلماظػقتقغاتماظضقئقةمبعضفاماظؾعض

حزعةمعـم حقثمؼؽقنمذعاعماظؾقزرمسؾارةمسـ "directional" ضقءماٌـؾعثمظفماواهمواحداظ

م.مأسباءماظػراغ اظػقتقغاتميفمعلارمعلؿؼقؿمبقـؿاماظضقءماظعاديمؼؽقنمعشؿتموؼـؿشرميف

اظؾقزر.متلاسدماٌراؼامسؾكمسؽسم اظعاعؾماٌفؿميفمإغؿاجماظؾقزرمػقماٌراؼاماٌـؾؿةمسؾكمجاغيبمعادةمإغؿاج

عراتمظؿعؿؾمػذهماظػقتقغاتمسؾكمادؿقـاثماظؽرتوغاتم بعضماظػقتقغاتمإظبمداخؾمعادةماظؾقزرمسدة

اٌقجلموغػسماظطقر،موػذهمػلمسؿؾقةماظؿؽؾريمماظػقتقغاتمبـػسماظطقل عـارةمأخرىمظؿطؾؼمعزؼدامعـ

لؿحم%مظؿ100إحدىمػؿنيماٌرأتنيمظؿؽقنمساطلقؿفاماضؾمعـم تصؿؿ ."light amplification "ظؾضقء

م.اًروجمسربػاموػقمذعاعماظؾقزرماظذيمسبصؾمسؾقف ظؾعضماظػقتقغاتمعـ
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م

م

عـؾؿؿنيمسؾكم عؽقغاتمظقزرماظقاضقتمسؾارةمسـمعصدرمضقءمصالشموداقمعـماظقاضقتموعرأتني

اٌصدرماظضقئلمعلؤواًلمسـم %.مؼعؿرب90رريفماظلاقمإحدىمػاتنيماٌرأتنيمهلامعؼدارماغعؽاسم

م.ػقمعادةمإغؿاجماظؾقزرمسؿؾقةماظضخموداقماظقاضقت

ممعؽقغاتمظقزرماظقاضقت -1

ساظقةموظػرتةمزعـقةم صرقمجفدمساظلمؼعؿؾمسؾكمتزوؼدماظػالشمباظطاضةماظؽاصقةمظؿقظقدمضقءمذومذدة -2

 .اظقاضقتمإظبمعلؿقؼاتماظطاضةماألسؾك اظذراتميفمبؾقرةمإثارةضصرية.مػذاماظضقءمؼعؿؾمسؾكم

 .مرؾؼمبعضماظذراتمصقتقغات -3

مبقازاةمربقرمداقماظقاضقتمظؿصطدممباٌرآةموتـعؽسمإظبمداخؾماظقاضقتمسدةمتـطؾؼماظػقتقغاتم -4

 .عراتمظؿلؿقثمإظؽرتوغاتمأخرىمظؿطؾؼمصقتقغات

صقتقغاتمبطقلمعقجلمواحدمويفمتػسماظطقرموعؿفؿعةميفمحزعةمتعربمعـماٌرآةمظؿعطلمضقءم -5

م.قزرؾاظ

 

م

ماظؾقزرماظغازىم:مم-1

 .،موػلمتلؿكدمميفمأشراضمطـريةتلؿكدممشازاتمطـريةمإلغؿاجمذعاعماظؾقزر

  ( HeNe ) 633اظذيمؼـؾعثميفمذبؿقسةمعؿـقسةمعـماٌقجاتميفمغطاقم ظـققنا اهلقؾققم ظقزر 

م.،موػقمذائعميفماظؿعؾقؿمغظرامظؿؽؾػؿفاماٌـكػضةغاغقعرت

مظقزرمثاغكمأطلقدماظؽربقنممم-2

عقؽروعرت،موشاظؾامعامتلؿكدمميفمم10.6عقؽروعرتمومم9.6سـدم طقؾقوات ؼدرةمسدةمعؽاتميؽـمأنمؼـؾعثمب

مم%10أطـرمعـم ثاغلمأطلقدماظؽربقن صـاسةماظؼطعمواظؾقام.متؾؾغمطػاءةمظقزر

مرجقنم:مظقزرمأؼقنماألم-3

ماسؿؿادامسؾكماظؾصرؼات .غاغقعرت 528.7م-غاغقعرتمإظبم351عـم رقلماٌقجة ؼـؾعثمضقءميفمغطاق

مؿال،مظؽـماًطقطماألطـرمذققسامػلظالدؿع وأغؾقبماظؾقزر،موسؾكمسددمزبؿؾػمعـماًطقطماظصايةم

 .   غاغقعرت 514.5غاغقعرتموم488غاغقعرتمومم458

واظـقرتوجنيمسرضقةماظؿػرؼغماظؽفربائلميفماظغازمسـدماظضغطماىقي.ماظؾقزرماظغازيمرخقصمواألذعةمصققم

م.غاغقعرت 337.1 رقلمعقجة اظؾـػلفقةماظـاوةمهلا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
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ماظعؿقؼة.م اٌعادنمؼزرماؼقنمػلمظقزرماظغازماظيتمتقظدمعقجاتماألذعةمصققماظؾـػلفقةم

ػذهماظؾقزرم .y .غاغقعرتمعـاظني 248 ( NeCu ) اظـقاس - غاغقعرتمواظـققن 224 ( HeAg ) صضقةم-اهلؾققم

مم.مػريتز،مممامصبعؾفؿمعرذقنيمظالدؿكداممشقغا 3اظؿذبذبماظضقؼةمألضؾمعـم ls خاصبشؽؾم

ماظؾقزرماظؽقؿقائكم:مم-4

يفمسؿؾقةمعلؿؿرة،مصعؾكم اظؾقزرماظؽقؿقائقةمتعؿؾمبقادطةمتػاسؾمطقؿقائل،موميؽـمأنمهؼؼماظؼقىمساظقةم

م3800ؼدماظدؼقتريؼقمماظؾقزرم)غاغقعرت(موصؾقر 2900-2700دؾقؾماٌـال،ميفمظقزرمصؾقرؼدماهلقدروجنيم)

اهلقدروجنيمأوماظدؼقترؼقمماظغازمععمغقاتجماالحرتاقمعـماالثقؾنيميفم غاغقعرت(ميفمردمصعؾمػقمعزؼجمعـ

مم.بقؿـؿؾ .C صؾقرؼدماظـرتوجني..مطاغقاماخرتسفامجقرج ثالثل

مظقزرماىقاعدم:مم-5

باألؼقغاتماظيتمتقصرم بؾقرةمأحادؼة تشقب عقادماظؾقزرماظصؾؾةمهؿقيميفماظعادةمسؾكم"اٌـشطات"محقث

مةماظالزعة.موسؾكمدؾقؾماٌـال،مطانمأولمظقزرمؼعؿؾمػقظقزرماظروبنيموػقمعصـقعمعـمبؾقرةماظقاضقتم)اظطاض

طؿشقبات.موؼـؿؿلمإظبمصؽةمظقزرم ققماظـققدمي أو اظؽروم طذظؽمؼلؿكدم) أطلقدماألٌـققم - اظؽروم

اتم،مباسؿؾارػامودقؾةمصعاظةموسؿؾقةم،وػلمتلؿكدمميفماظؽؿاباتمسؾكماٌصـقسأظقافماظؾقزر اىقاعدمأؼضا

م.وأجزائفا،مطؿامتلؿكدمميفميامماٌعادن

مظقزرمأذؾاهماٌقاصالتم:م-6

قمأحدماٌصدرماظشائعةمظؾقزرمذوماظؼدراتماٌؿقدطةموؼلؿكدمميفمذباالتمعؿعددةموؼؿقاجدمبأرقافمػ

 غقعمعـمأغقاعمظقزرماىقاعد،موظؽـميفماٌصطؾقاتماظعرصقةماظؾقزرم"ظقزرماياظةماظصؾؾة"متلؿـينمومزبؿؾػة

م.معـمػذاماالدؿ اٌقصالتمأذؾاه

مم(4:ماؼػقم مباميفمذظؽمإؼؿريؼقمم)اظـاغقة ،اظؾؾقراتماألحادؼة يفمزبؿؾػ تشقؼب اظـققدميققممػقمعشرتك

موإؼؿريؼقمم :YLF ) اظـاغقةم،م) ،مإؼؿريؼقممصؾقرؼدماظؾقـققم

م:مانمدي(. اظـاغقةمظعؼقؼم)األظقعـققمما

  اٌشقباتمميؽـمأنمتـؿجمظقزرمساظلمبؾـلؾةمإظب طؾمػذهمم

 غاغقعرت 1064بطقلمعقجةم األذعةمهتمايؿراء رقػ

منوػلمتلؿكدممظؼطعماٌعادنمواظؾقامموودؿماٌعاد .

مموإلسادةمضخ اظؿقؾقؾماظطقػل واٌقادماألخرى،موأؼضاميفم

م.ؾغةماظؾقزرص

متلؿفدممإلغؿاج ظقزرمذؾفماٌقصالتمأؼضامذائعةماالدؿعؿالميفمتردداتمأومأرقالمعقجةمزبؿؾػة،

م األذعةمصققماظؾـػلفقة غاغقعرتم355(،مماألخضر،معرئقامغاغقعرتم)م532اظضقءمم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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م.ماألذعةمصققماظؾـػلفقة(مسـدعامؼؽقنمضقءمتؾؽماٌقجاتمعطؾقبام)غاغقعرتم266وم

معشرتطةميفمظقزرماىقاعدميفماظـطاقمػلماألخرى واإلؼربققم ،اظـقظققم إتريبققم،مػقٌققم،

 :م،مروبمواي، بمواي،مرو ؼلؿكدمميفمبؾقراتمعـؾمروبموايمبلمدي إتريبققم(مغاغقعرتمم1050-مم1020)مم

(م1050-1020)مأسباء ،موسادةمعامتعؿؾميفمزبؿؾػCaF2  :مبـني،مروبمواي ،مروبموايمم،أغظؿةمػقائقة 

بلؾبمسقبمصغريماظؽؿمارتػاعمضقىمظؾغاؼةميفم صعاظةمجداموميؽـمأنمتعؿؾمباظطاضةماظعاظقةم.مصفلمغاغقعرت

زبدرمؼغمبؾقراتمتـؾعثمعـفامم-ػقٌققمم:.م ععمروبموايمبلمدي اظؾؼقلمضصريمجدامالمميؽـمأنمؼؿقؼؼ

متؿصفم وذؽؾمصعالماظؾقزرماظيتمتعؿؾمسؾكمأرقالمعقجاتماألذعةمهتمايؿراءمبؼقة غاغقعرتم2097يفم

وعرتمسربماألظقافماظضقئقةم األغلفةماياعؾةمظؾؿقاه..معـمػق،مانمديمسادةمعامتعؿؾميفموضعمغابض،

تلقسمعـماألدـان،موتؿؾكرمواظلرراغات،موؼطقـقنم إزاظةاألجفزةماىراحقةمظؾؿػاصؾمتطػقمسؾكماظلطح،مو

م.ماظؽؾكمواٌرارةمايفارة

مظقزرماألذعةمهتمايؿراءم:مم-7

اظقاضقتمعشّقبمم-سادةمططقػمذومغؾضةمضصريةمجدا.ظقزرماظؿقؿاغققمم األذعةمهتمايؿراء ؼلؿكدممظقزر

صػفؿماٌضكةماظيتم اظقاضقت(متـؿجمشاؼةماظؼققدمايرارؼةميفمظقزرماياظةماظصؾؾةمتـشأمسـماظلؾطة : )تل

وسـدعامؼؼرتنمايرارؼةماظعاظقةماظؾصرؼةم ة،تؿؾدىميفمذؽؾمحرارةمواظطاضةماظطاضةماظصقتقة.مػذهمايرار

إظبمؼصقرمصقتقشراصقامايرارؼة،مصضالمسـماشبػاضمطػاءةماظؽؿ..م ععاعؾم)دمنم/مدمتل(مميؽـمأنمتؤدي

ضكتمظقزرم األغقاعمعـماٌلائؾمميؽـماظؿغؾبمسؾقفامسـمررؼؼماظصؿامماظــائلمرواؼةمأخرى، ميؽـمهلذه

ايرارؼةميفمػذاماظـقعمعـماظؾقزرمميؽـم ضقؼةمضرصمظقزر..ماظؼققداياظةماظصؾؾة،ماظصؿامماظــائلمضخمر

اٌؿقدطةماظيتممسؽمػقمأصغرمبؽـريمعـمضطرمذعاعمعضكة..مػذامؼلؿحم دبػقػفامبادؿكداممػـددةماظؾقزر

إظبمعلؿقؼاتم االسبدارمحؿكمايرارؼةميفماٌقاد.مضرصمظقزرمرضقؼةموضدمثؾتمأنمتـؿجمعامؼصؾ ٌزؼدمعـ

 .مفرباءطقؾقواتمعـماظؽ

 غقعماظؾقزرماظطقلماٌقجلمظؾقزر (nm)م:م

1- Argon fluoride (UV) 193                                         2- Krypton fluoride (UV) 248م

3- Xenon chloride (UV) 308                                        4- Nitrogen (UV) 337  

5- Argon (blue) 488                                                      6- Argon (green) 514     

7-Helium neon (green) 543                                          8- Helium neon (red) 633        

9-Rhodamine 6G dye (tunable) 570-650                    10- Ruby (CrAlO3) (red) 694 

11-Nd:Yag (NIR) 1064                                                12- Carbon dioxide (FIR) 10600 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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اظؿعاعؾمععماظؾقزرمصببم ؼصـػماظؾقزرمبأربعةمتصـقػاتمتعؿؿدمسؾكمخطقرتفامسؾكماًالؼامايقة.مصعـد

م.ماالغؿؾاهمإظبماإلذارةماظيتمتقضحمتصـقػف

مإذارةمهذؼرمبقجقدمظقزر

م.ػذامؼعينمأنمذعاعماظؾقزرمذومراضةمعـكػضةموالمؼشؽؾمدرجةمعـماًطقرة Class I صـقػماألولاظؿ

غظرغاميفماواهماظشعاعم ػذاماظؿصـقػمؼشريمإظبمأنماظؾقزرمؼضرماظعنيمإذا Class IA اظؿصـقػماألول

م.mw 4اظؾقزرماظذيمؼـدرجمهتمػذاماظؿصـقػم عارطتمطؿادحمضقئلموتؾؾغمراضةموؼلؿكدمميفماظلقبر

 1mwػذامؼشريمإظبمظقزرمضقئفمعرئلموراضؿفمالمتؿعدىم Class II اظؿصـقػماظـاغل

دخؾم وخطقرتفمسؾكماظعنيمإذا mW 5-1راضةماظؾقزرمعؿقدطةموتؾؾغم Class IIIA اظـاظث اظؿصـقػ

ماظشعاعماٌؾاذرميفماظعني.موععظؿماألضالمماٌؤذرةمتؼعميفمػذاماظؿصـقػ.

مم.ةمػذاماظؾقزرمأطـرمعـماٌؿقدطراض Class IIIB اظؿصـقػماظـاظث

 mW 500إظبم mW 10 وػلمأغقاعماظؾقزرمذاتماظطاضةماظعاظقةموتصؾمعـ Class IV اظؿصـقػماظرابع

وؼشؽؾمخطقرةمسؾكماظعنيموسؾكماىؾدم J/cm2 10ظؾشعاعماٌؿصؾمبقـؿامظؾقزرماظـؾضاتمصؿؼدرمراضؿفمبـم

مم.راءاتماظقضاؼةعـماظؿففقزاتموإج وادؿكداممػذاماظؾقزرمؼؿطؾبماظعدؼد

م

م

،مطاغتم1960سـدعاممتماخرتاعماظؾقزرميفمسامماظؾقزرمظفمتطقؼاتمسدؼدةمجداميفمزبؿؾػمذباالتمايقاةم

وعـذمذظؽمايني،مألغفامأصؾقتميفمطؾمعؽان،موإصبادمأداةميفم ". تلؿكم"اظؾقثمسـمحؾمظؾؿشؽؾة

اإلظؽرتوغقاتم اميفمذظؽتطؾقؼاتمعؿـقسةمظؾغاؼةميفمطؾمضلؿمعـماجملؿؿعمايدؼث،ممب اآلالفمعـ

إلغػاذماظؼاغقن،مواظرتصقف،مواظعلؽرؼة..م.مأولم االدؿفالطقة،ماٌعؾقعاتماظؿؽـقظقجقا،ماظعؾقم،ماظطب،ماظصـاسة،

ايقاةماظققعقةمظؾلؽانمساعةمطانماظلقبرمعارطتماظؾارطقدمعادقةمضقئقة،م تطؾقؼمألذعةماظؾقزرموضقحاميف

ظؿشؿؾم ،مطانمأولمناحماٌـؿفاتماالدؿفالطقة1978امم.مالسب،مأدخؾتميفمس1974يفمسامم وأدخؾت

عشرتطاميفمبققتماٌلؿفؾؽني،م ظقزر،موظؽـماظؼرصماٌضغقطمالسبمطانمأولمظقزرمذبفزةماىفازمظقصؾحمحؼا

مم.اظؾقزر ،مبعدموضتمضصريمعـمرابعات1982بدءامعـمسامم

م :ؿاظلميؽـمتؼلقؿمادؿكداعاتماظؾقزرمإظبمدؿةمأضلاممأدادقةمػلمسؾكماظـققماظ

م:متطؾقؼاتماظؾقزرماظطؾقةم:ممأواًل

تطقرماالدؿكدامماآلظلماظؿؽـقظقجلميفماظطبمايدؼثمتطقرامعذػال،مودخؾتماظؿؼـقةماآلظقةماٌؿؼدعةم

إظبمساملماظطبمبشؽؾمؼـريماظدػشةمواإلسفاب.موعـمأذفرمتطؾقؼاتفامدخقلمأذعةماظؾقزرمعقدانماىراحةم
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اضماىؾدؼةموشريػامعـماألعراض،مممامأضافمإظبمررقماظعالجمواظؿفؿقؾموأعراضماظعققن،موسالجماألعر

اٌزؼدمعـماظلقرمواظرباسةمبػضؾمػذهماألذعةماظعفقؾة،موأحدثمثقرةمسؾؿقةمملمؼلؾؼمهلامعـقؾميفمذبالم

 اظطبماظعالجلمواىراحةماظيتمادؿػادتمطـريامعـمػذهماألذعةماظضرورؼةميقاتـاماٌعاصرة.

ؽلمؼصؾحمعـمضؿـمأدواتماظعالجماهلاعة،موؼؾـكمسؿؾماظؾقزرمسؾكمغظرؼةمادؿغرقماظؾقزرمأسقاعامرقؼؾةمظ

م،مظؽـماظعؾؿاءمملمؼؿؿؽـقامعـمتطؾقؼمغظرّؼؿفمحؿكمأوائؾم1917اظربتمأؼـشؿنيميفمبداؼاتماظؼرنماظعشرؼـم

م.مثؿماغؿظرتماظؾشرّؼةمسؼدًامآخرمضؾؾمأنمؼطؾؼمػذاماالطؿشافماهلائؾمسؾكماىلؿماظؾشري،م1964اظلؿقـاتم

دخؾماظؾقزرميفمأغقاعمطـريةمعـماظعالجمبدءامعـمتصققحماإلبصارموحؿكمتـعقؿمدطحماىؾدممحقث

مظؾؿكؾصمعـماظؿفاسقدموطذظؽمإزاظةماظقغباتمواظـدباتم.

وعـمخقاصفماظرائعةمأنمأثرهمايراريمؼؼؿصرمسؾكماظؾؤرةماظيتمؼصبمسؾقفا،محقثمدبرتقمػذهماظطاضةم

ؾماٌقجقدمداخؾفامصؿـػفر،ميفمحنيمتؾؼكماًؾّقةماجملاورةماهلائؾةمجدارماًؾّقةموتؤديمظؿؾكرماظلائ

دؾقؿة،مأيممبعـكمآخرمميؽـمتدعريماًالؼاماٌرؼضةمدونمإؼذاءماًالؼاماظلؾقؿةماجملاورة.مطؿامميؽـم

اٌؾدأمغػلفمبادؿعؿالمذعاعماظؾقزرمبدلماٌشرطماىراحلمعـمأجؾمادؿؽصالماآلصاتماظعؿقؼةمم بؿطؾقؼ

اظعاديماظقصقلمإظقفا.مبؾموميؿازماظؼصمبشعاعماظؾقزر،معؼارغًةمباٌشرطماظؽفربائل،ماظيتمالمميؽـمظؾؿشرطم

 أغفمالمضبرقماألغلفةماجملاورةمٌـطؼةماظؼطعم.

اظـفاحماظذيمحؼؼفماظؾقزرميفماظطبمملمؼؼؿصرمصؼطمسؾكمهلنيماظطرقماظعالجّقةمصؼط،مبؾمأعؽـمبقدارؿفم

مقماظعالجّقةماٌعروصةموعـمأػؿمإنازاتفميفماجملالماظطيب:مسالجماآلصاتماظيتمالمميؽـماظقصقلمإظقفامباظطر

م:ممربماظعققن

سنيماإلغلانمعالئؿةمجدامالدؿكداعاتماألذعةماظلقرؼةميفماظعالج،مإذمإنماألجزاءماًارجقةمظؾعنيمذػاصةم

ممامؼلؿحمظألذعةمباظـػاذمخالهلامبطقلمعقجلمعـادبمظؾقصقلمإظبماألغلفةماًؾػقة،موسـدمدؼقطماظؾقزرم

سؾكماألجزاءماًؾػقةمظؾعنيمصإغفاممتؿصفامبشراػة،مظذظؽمنحماظؾقزرميفمإزاظةماألغلفةماظزائدةموشريم

اٌطؾقبةمأومياعفامتؾعامظؾغرضماظعالجلماٌطؾقب.مصؿـالمنحماألرؾاءمبقدارةمػذهماظؿؼـقةميف:مإزاظةم

ظشدمجؾدماىػـموسالجممغقسقاتمعـماظزوائدماىؾدؼةمعـمجػـماظعني،موإجراءمبعضماظعؿؾقاتماظؿفؿقؾقة

م-رقلماظـظرمم-ضصرماظـظرم»اظعؿؿاتماظلطققةمظؾؼرغقة،مطؿامؼلؿكدمماظؾقزرميفمسالجماظعققبماالغؽلارؼةم

وؼلؿكدممأؼضاميفمإزاظةماٌقاهماظؾقضاء،موورىماظعؿؾقةماىراحقةمعـمخاللمجرحمالم«.ماالدؿفؿاتقزم

اظققممغػلفمععموضقحماظرؤؼة،مم فمسؾكماظعؿؾميفعؿ،مممامميؽـماٌرؼضمعـمادؿعادةمضدرتم1.2ؼؿعدىمرقظفم

وسدمماظشعقرمباألملمبعدماظعؿؾقة.مطؿامتلؿكدممأذعةماظؾقزرميفمإزاظةماظعؿؿاتماظيتمضدمتؿؽقنمسؾكماحملػظةم
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اًؾػقةمظؾعددةمبعدمإزاظةماٌقاهماظؾقضاءموترطقبمسددةمصـاسقةمداخؾماظعني،محقثمتؤديمػذهماظعؿاعاتم

وتلؿكدممأذعةماظؾقزرميفماظقضاؼةمم إلبصارمبعدمإجراءمجراحاتماٌقاهماظؾقضاء.شاظؾامإظبمغؼصميفمحدةما

واظعالجموعؿابعةمسؿؾقاتماٌقاهماظزرضاءمبػاسؾقةمممؿازة.موسالجماظؽـريمعـمتأثرياتماألعراضماألخرىمسؾكم

ضماظشؾؽقةمعـؾمبعضمأعراضماظشؾؽقةماظقراثقة،مواسؿاللماظشؾؽقةمظألرػالماًدج،موطعالجموضائلمظؾع

حاالتمثؼقبماظشؾؽقةماظـاوةمسـمضصرماظـظرماظشدؼد،مأوممتزضاتماظشؾؽقةماظـاوةمسـماإلصاباتماٌكؿؾػةم

م.مظؾعني،موطعالجمصعؾلمأومتؽؿقؾلميفمحاالتماالغػصالماظشؾؽل

ممم:مماألعراضماظـلائقة

ؼماظرحؿماظيتممتقؾمؼلؿعؿؾماظؾقزرممبفالماألعراضماظـلائّقة،مظؿدعريماآلصاتماٌفؾؾّقةمواظػرجّقةموآصاتمسـ

ظؾؿققلمألوراممدرراغقة،موبػضؾماظؾقزرمميؽـمتدعريماًالؼاماٌرؼضةمبدضةمساظقةمدونمإياقمأيمأذّؼةم

باًالؼاماجملاورة.مطؿامميؽـمادؿعؿاظفمباىراحةماظـلائّقةمدقاءمأطاغتمسـماظطرؼؼماٌأظقفمأممسـمررؼؼم

واٌشرطماظؽفربائلمععًاموميؿازمسـفؿامبأغفمؼؼطعماظؿـظري.محقثمضبؾمذعاعماظؾقزرمربّؾماٌشرطماٌعدغلم

اظـزفمباظقضتمغػلف،مدونمإياقمأيمأذّؼةمباألغلفةماجملاورة،مممامؼلؿحمباظؿؽاممم «ؼؼطع»بدضةمساظقةموؼرضأم

اىرحمبأضؾمضدرمعـماظعقاضب،موػذامؼعطلمظؾعؿؾماىراحلماظدضقؼمـمعـؾمسؿؾقةمصؿحماغلدادماظؾقضنيم

ـمغؿائجمممؿازة.مطؿامميؽـمإدخالمذعاعماظؾقزرمسـمررؼؼماٌـظارماىراحلماٌلؤولمسـمحاظةماظعؼؿم

واسؿالالتماٌؾقضني،مبذظؽمالمغرتكمأيمغدبةمجراحّقةمععمعامؼراصؼفامعـمم وععاىةمبؤرمبطاغةماظرحؿ

واسؿؿادًامسؾكمأذعةماظؾقزرمأصؾحمعـماظلفؾمم اظؿصاضاتمالمشـكمسـفامبعدماظعؿؾماىراحلماظؽالدقؽل.

%معـماألداظقبم50ؿؾقةمادؿؽصالماظرحؿمطؾقًامأومجزئقًامبدونمأملمخاللمغصػمداسة،موبؿؽؾػةمأضؾمبـمإجراءمس

اياظقة،مومبكدرمعقضعلمأومطؾلمثؿمتغادرماٌرؼضةماٌلؿشػكميفماظققممغػلفمبداًلمعـمبؼائفامأدؾقسنيم

الؼامجدارماظرحؿمسؾكماألضؾميفمحاظةماىراحةماظؿؼؾقدؼة،محقثمؼؼقممذعاعماظؾقزرمبؿؾكريموإزاظةمخ

اٌطؾقبمادؿؽصاهلاممبـؿفكماًػةمواظلرسةمواظدضةمظؾؼضاءمسؾكماظـزؼػماٌؿؽررمواألورامماظؾقػقةمأوم

ماالظؿصاضاتمداخؾماظرحؿ

ممم:ممسالجماالعراضماٌزعـة

االدؿكدامماٌؽـػمألجفزةماظؾقزرمايدؼـةميفمععاىةماألملمؼؼدممعلاسدةممثقـةمظؾؿرضكماظذؼـمؼعاغقنم

ضمعزعـةمأومأعراضمخطريةمحبقثمهؿقفؿمعـماٌضاسػاتمواآلثارماىاغؾقةماظصققةماًطريةمعـمأعرا

ظؾعؼاضريماٌضادةمظألمل.موضبقلمدونمتشؽؾمجقشمعـماٌدعـنيمسؾكماظعؼاضريماٌفدئةمواٌضادةمظألمل،م

جاغؾقةمبؾمميؿازممصعالجماآلالممباظؾقزرمظدىمعرضكماظروعاتقزممــمسؾكمدؾقؾماٌـالمــمالمؼؤديمإظبمأؼةمأضرار
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بػعاظقةمطؾرية،مصضالمسـماإلعؽاغقاتماظؽؾريةمظؿؼـقاتماظؾقزرميفمععاىةماألملميفمأعراضموإصاباتمطـريةم

طقاالتمععاىةماألورامماظلرراغقةمواإلصاباتميفماظؿؿارؼـمواٌؾارؼاتماظرؼاضقةموأعراضماىؾدمويفمربم

تؾقؼمأضرارامطؾريةمبأسضاءمحلادةمجدامطاظؽؾكمماألدـانموشريػا.مؼشارمإظبمأنماألدوؼةماٌضادةمظألمل

 واظؽؾدمؼصعبمإصالحفا.

م:ربماألدـان

دـةمعضتمحقثمؼؿؿمادؿغاللم35ادؿكداممتؽـقظقجقاماظؾقزرميفمذبالمربماألدـانمترجعمإظبمعامضؾؾمم

اظطاضةماظضقئقةماٌـؾعـةميفمسالجماألغلفةماظطرؼةمواظصؾؾةميفماظؿفقؼػماظػؿقي،موحدؼـًاممتماظؿصرؼحم

بادؿكداممتؾؽماظؿؼـقةميفمسالجمسصبماألدـان.موادؿكداعاتماظؾقزرميفمععاىاتمسصبماألدـانمعؿـقسة،م

وتشؿؾمسؿؾمايػرةماٌؤدؼةمإظبمحفرةماظعصب.مإزاظةماظعصبماٌؾؿفب.متـظقػموتفقؽةمضـقاتماظعصب.م

اضماألدـان،موإزاظةمحشقمتؾؽماظؼـقاتممبادةمايشقماٌـادؾة.مطؿامميؽـمتـظقػماألدـانمواظؾـةموإسادةمبق

مرائقةماظػؿماظؽرؼفةماظـاوةمسـمتلقسماألدـانمأومأعراضماظؾـة

مم:سالجمبعضمأغقاعماظلرران

ؼلؿكدمماألرؾاءمحزعةمظقزرؼةمذاتمطـاصةمساظقةمظؿدعريمخالؼاماظلرران.موميؽـمادؿكدامماظؾقزرمأؼضام

وادؿعؿالماظؾقزرمؼؿطؾبمحذرًامم رام.ظؿكػقػمأسراضماظلررانمعـؾماظـزفمواالغلدادمأومظؿؼؾقصموتدعريماألو

ذدؼدًامغظرًامإلعؽاغقةماغعؽاسمػذاماظشعاعمإنماصطدممخطًأمبلطحمساطس،مممامضدمؼقّجففمظؾؿؽانمشريم

اظصققحمععمإعؽاغّقةمأذّؼةماألذكاصماحملقطنيمأومإذعالمايرؼؼمإنمأصابمعادةمضابؾةمظالذؿعال.مػذام

اجملفزةمخصقصًامهلذاماظغرض،مممامؼزؼدمعـمتؽاظقػماًطرمضبّظرمادؿعؿاظفمإالميفمشرفماظعؿؾقاتم

ادؿعؿاظف...موأخريًامالمبدمعـماظؼقلمإنماظعدؼدمعـمذباالتمادؿعؿالماظؾقزرمملمتزلمضقدماظؿفربة،موهؿاجم

ظلـقاتمسدؼدةمضؾؾمأنمتـؾتمػذهماألداةمتػقضفامسؾكماألدواتماألخرى.موعامزالمأعاممذعاعماظؾقزرمررؼؼم

مغفماٌرعققمباجملاالتماظطؾّقةمطاصة.رقؼؾمضؾؾمأنمؼأخذمعؽا

م

ظؿؼـقــةماظؾقــزر،معـــؾم اظعؾؿــاءمأنمؼؽشــػماٌلــؿؼؾؾماظؼرؼــبمســـماٌزؼــدمعـــماظؿطؾقؼــاتماٌػقــدةم وؼؿقضــع

غؼـؾماٌـادةماظقراثقـةميفماًالؼـا،مواٌعروصـةمبادـؿممممممم ادؿكداعفاميفمذبالماهلـددةماظقراثقـة،مإذمتلـاسدميفمم

صـإذاموجفـتمأذـعةماظؾقـزرممممم .عـمخؾقةمإظبمأخـرىم DNA: Deoxyribonucleic Acid ""ايؿضماظـقوي

جدًاميفماظغشاءماًارجلمظؾكؾقة،موؼلؿؿرم إظقفا،مصإغفامتػؿحمثؼقبًامدضقؼة DNA إظبماًؾقةماٌطؾقبمغؼؾماظـ
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ــم ػذامٌدةمطاصقـةمظؾلـؿاحمم إظبماًؾقـة.موميؽــمادـؿكداممػـذهماظؿؼـقـةميفمممممم اىدؼـدةمباظـدخقلمم DNA ظؾ

م.تلؾبماظلرران،مويفمتطقؼرماألدوؼة اظؿعرفمسؾكماىقـاتماظيت

م

ويفمذبالماالتصاالت،مصإنماألػدافمبعقدةماٌدىمظؾؿطقؼرمترتطزميفمزؼادةمعدىماالتصال،موزؼادةم م

ععدلمغؼؾماظؾقاغاتمبادؿقداثمأغقاعمجدؼدةمعـماألظقافماظؾصرؼة،موعردالتمظقزرمتعؿؾميفمأرقالم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر.معقجقةمتلؿحمباالغؿشارميفماألظقافمبدونمصاضدمؼذط

مممممظؿغذؼةم"اظقاج"،مبداًلمعـمعصدرماظؿغذؼةماظضقئلماظؿؼؾقدي.مdiodeوضدممتمادؿكداممظقزرماظداؼقدم

معقؽرونم1.550وسؾكموجفماظؿقدؼدمصؼدمبدأماإلغؿاجماظؽؿلمألذؾاهمعقصالتمتعطلمظقزرمذامرقلمعقجلم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم،مألػؿقؿفميفماالتصاالتمبادؿكدامماألظقافماظضقئقة.م

وػـاكماػؿؿاممطؾريمبادؿكدامماظؾقزرميفماالتصالمباظغقاصات،مإذمتردؾماإلذاراتمواٌعؾقعاتممبعدلم

اظصـاسقة،مأومعـمخاللمعـظقعةمربؿقظةمجقًا.موؼقصرمذظؽمإعؽاغقةمإردالمدرؼعمسـمررؼؼماألضؿارم

ادؿؿرارماظغقاصاتميفماألسؿاق،مواظؿقركمبلرسؿفاماظعادؼة،مويفماظقضتمغػلفمميؽـفامادؿؼؾالمأواعرم

اظؼقادةمدونماظظفقرمسؾكماظلطحمواظؿعرضمالحؿؿالماظؽشػ.موعـماٌعروفمأنمعقاهماظؾقارمواحملقطاتم

دًامظألذعةماظؽفروعغـارقلقة،مؼزدادانمبازدؼادماظعؿؼ،موععمذظؽ،مصإنمحقزماألذعةمتلؾبماضؿقالاًلموصؼ

نمتطقرماظؾقزرمطانموالمؼزالمدرؼعًام،مهلذاماظدخؾميفماوماظؾقزرؼةمؼؼؾمداخؾفمػذاماظػؼدمسـمأيمحقزمآخر.م

 ضعصرتةمزعـقةموجقزةم،محقثمإنماالدؿػادةمعـماواػقؿفموضدرتفموضعفميفمعق تطؾقؼاتمعؿـقسةمويف

وظـاموضػةمساجؾةمػـام،م اػؿؿامميفماالتصاالتماظػضائقةمظدرادةماظؽقاطبمواظـفقمميفمػذاماظؽقنماظػلقحم،

اظـلؾقةمواظؽقنماألحدبم،طقػمأغفمإذامأرؼدمظـام مميفمدرادؿفمسـ1905حقثمذطرماؼـشؿاؼـميفمدـةم

سؿؾقًام ـػسمغظرؼاتفماٌؤطدةواظـفقممؼؾزعـامعرطؾةمتـؿؼؾمبلرسةماظضقءمووصؼًامظ اجملراتماظؽقغقةماطؿشاف

المغفاؼةم.م.م.مػذاماظؿـاضضم اظققممبأنمأيمجلؿمميؾؽمطؿؾةموؼؿقركمبلرسةماظضقءمتزدادمطؿؾؿفمإظبمعا

علؿققؾؿنيميفماظقصقلمإظبماظػضاءمدرادؿفم)أوهلؿا(مالمتقلرم اظقاضعلموضعمسؾؿاءماظػضاءمأعاممسؼدتني

األرضم رسةماظضقءمحؿكمظقمادؿكدعتمطؾمعامؼقجدميفإعؽاغقةميفماظقصقلمإظبمدرسةمتؼدرمبل حاظقًامأؼة

اظؼرؼؾةمعـمذبؿقسؿـاماظشؿلقةمعقادم عـمراضةمغقوؼةماظؾفؿمإالمإذامأرادماهللمظـامأنمغؽؿشػميفماظؽقاطب

.ماخلم،مالم…اإلغلانمحؿكماظققممعـمصقارؼخموسابراتمضاراتم جدؼدةمشريمععروصةمظـام.موطؾمعاماخرتسف

 . ظضقءم،مظذاماسؿربتمدرسةماظضقءمعطؾؼةدرسةما تزؼدمدرسؿفامسـمثؾث

طؿؾؿفمحلبمضقاغنيم ثاغقفؿام(م.م.م.موحؿكمظقمصرضمبايصقلمسؾكمجلؿمؼؿقركمبلرسةماظضقءمصإن ( 

سؿؾقًامبادؿكدامماٌعفالتميفمعلارسةماىلقؿاتم اؼـشؿاؼـماٌـؾؿةمسؿؾقًامتزدادمإظبمعامالمغفاؼةم)مأثؾؿت

عـم ،مووجدمأنمطؿؾؿفامتزدادمبزؼادةمدرسؿفام،مخصقصًامسـدماألضرتابواظربوتقغاتم اظذرؼةمعـؾماإلظؽرتوغات
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واألجلامماٌؿأظػةمعـمدؾائؽم درسةماظضقءم(مػذهمايؼقؼةمتعينمأنماالغػفارمباظـلؾةمظؾؿرطؾاتماظػضائقة

اجملراتمواظؽقاطبماألخرىمواظذيمعـماٌعروفمأنم زبؿؾػةم،مظذامؼؾدومعـماٌلؿققؾماظقصقلمإظب

م. اظضقئقةمأيماٌلاصةماظيتمؼؿقرطفاماظضقءميفمدـةمطاعؾة باظلـنيعلاصاتفامتؼاسم

م

رقعـامودكرغاماظطاضةميفمأذؽاهلام المتلؿفنيمباظؾقزرم.مصإغفمؼلكرموؼطقعماظضقءم،ماظشؽؾماألدادلمظؾطاضةم.مصؼط

طلمتؼـقةماظعاملم.مإنمععرصةمخػاؼاموطقاعـماظضقءمواظلقطرةمسؾقفامتع األخرىموحصؾـامسؾكماظـقرةماظصـاسقةميف

مم:مغدرجماألعـؾةماظؿاظقة وضادرةم،موتػؿحمسؾقعًامراٌامخػقتمسؾكماإلغلانم،موعـماظؿطؾقؼاتماظصـاسقة سؿقؼة

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم :-اظصـاساتماظؽفربائقةم-1مم

صـاسةماظدوائرمواألجفزةم اظؾؼعةماظػائؼةماظشدةميفمحرارتفامواٌؿؽقغةمعـمترطقزمراضةماظؾقزرمتلؿعؿؾميف

يامم)مإذابةموصفرم(مغفاؼيتمدؾؽنيمعـػصؾنيمصغريؼـم اإلظؽرتوغقةماظدضقؼةم.موطؿـالمسؾكمذظؽمعـماٌؿؽـ

 اجفؿامعـماألغؾقبماظزجاجموبدونماظؿأثريزجاجلمعغؾؼموبدونمايادةمإظبمإخر بعدموضعفؿامداخؾمأغؾقب

اظؼارئماظؽرؼؿممبالؼنيم سؾقفم،مبقـؿامميؿصمعـمضؾؾمغفاؼيتماظلؾؽنيموؼصفرػؿامععمبعضفؿام.مرمبامغذطر

مم.ميؽـمإسادةمتصـقعفامبفذهماظطرؼؼة اٌصابقحمواظؾؿؾاتماظؽفربائقةمواإلظؽرتوغقةمواظيت

م

ممممممممم:ممقاةماظققعقةموتؼلؿمػذهماظؿطؾقؼاتمسؾكماظـققماظؿاظلظؾقزرمتطؾقؼاتمسدؼدةميفمذبالمادؿكداعاتماي

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصكماظؾقتم:مم-1

ماظؽؿؾققترماظضقئل،زؼـماٌعؾقعاتم،مودائطمدبزؼـماٌعؾقعاتاظقدائطماٌلؿكدعةمظؿك ،األضراصماٌضغقرةم

مماظؿفارةم:ممضارئماظؾارمطقدصكمم-2

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

Energy transport in spaceربطاتمصضائقةمظالدؿكدامماظؾشريموؼعؿؿدمسؾكماظؾقزرميفم :موػلم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.اظالزعةمسـمررؼؼمتقجقفماذعةماظؾقزرمعـماألرضمظؾؿقطةماظػضائقة تزوؼدػامباظطاضة

Laser  gyroscopeممممممممممممممممممممممممممممممممم:موػقمجفازمؼلؿكدمميفمظؾقػازمسؾكماالواهميفماظػضاءم.

Fiber laserوػلمتطؾقؼاتمتعؿؿدمسؾكمتقظقدماظؾقزرميفماالظقافماظزجاجقةمبدونماياجةمإظبم:مم

م.ممادؿكدامماظطاضةماظؽفربقةمظعؿؾقةماظضخ
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م

اظعؾؿل،موظؽـمأدؾقةماظؾقزرم ؿماألدؾقةماٌلؿكدعةميفمأصالمماًقالأذعةماظؾقزرمػلماٌشفقرةمطؿامغظ

سـمذعاعماظؾقزرمواألدؾقةمػلماظيتمتضربمػدصامععم اظػعؾقةمظقلتمدقىمبداؼةمظدخقلماظلقق،موصؽرةمساعة

 . .اظضقء..مواظؿؾكرماظلرؼعمواظؿقدعميفماظلطحمؼلؾبمصدعةمأنماظضررماهلدف ضطارمظؾـؾضاتمضصريةمعـ

اظلؾطةماياظقةم عةمٌشروعمرصقعماٌلؿقىمعـمذعاعماظؾقزرمعـمػذاماظـقعمؼصعبمسؾكاظطاضةماظالز

طقؿقائقامظقزرماظغازمايققيم.مظقزرمظؾفؿقعموظؽـم تؽـقظقجقاماهلاتػماظـؼال.ماىؿفقرماظـؿاذجمػلماظيتمتعؿؾ

ائؿةمصؼدانميفماألدؾقةمتعفقزؼة،معـمخاللمضدرتفامسؾكمإغؿاجمعؤضؿةمأومد اظؼقىمأدغكمميؽـمأنمتلؿكدم

اظرؤؼةماظـاجؿمسـم بدرجاتمعؿػاوتةميفمحنيمتفدفمإظبماظعقـني.مدرجة،مواظطابع،موعدتفامضعػ اظرؤؼة

واظطقلماٌقجلم)ق(،مواٌقازاةمعـماظشعاع،م اظؿعرضمظضقءماظؾقزرماظعنيمطبؿؾػمععماظلؾطةمعـماظؾقزر،

اظلؾطةمميؽـمأنمتـؿجمصقريمماظؿعرض..مظقزرمحؿكمعـمجزءمعـماظقاطميف اظؿقجفماظدضقؼمظؾشعاع،موعدة

وظؽـمتعفقزؼةم صؼدانماظرؤؼةميفمزؾمزروفمععقـة،مممامصبعؾمعـمػذاماظؼؾقؾمظقزرمشريمربؿؿؾ ودائؿ

ميـؾمصبعؾمادؿكدامماظؾقزرمحؿكماألدؾقةم األدؾقةماظػؿاطة..ماظعائؼماٌدضعمأنماظؾقزرماظيتمؼلؾؾفاماظعؿك

ة،مواألدؾقةماٌصؿؿةمإلحداثماظعؿكمضدمحظرتمسؾكماظـاحقةماألخالضق شريماظؼاتؾةماٌـريةمظؾفدلمعـ

م1م-سؾكماظشابةم اٌؿعؾؼمبأدؾقةماظؾقزرماٌلؾؾةمظؾعؿك..ماظؼقاتماىقؼةماألعرؼؽقةمتعؿؾمحاظقا اظربوتقطقل

،مإلدؼاطمصقارؼخمباظقلؿقةماظعدومسؾكمأرضم747 اظؾقزرماحملؿقلمجقا،ماظيتمتؼامميفمرائرةمعـمررازمبقؼـج

اظؿعرضمألذعةماظؾقزرماألرضقةمسؿدامبفدفماظطقارؼـمضدممنتمإظبمحدمأنم طريان،موزبارراظعدو.ميفمذبالماظ

ذرطةم 2009 عارسم18اظطريانماٌدغلمظدؼفامإجراءاتمخاصةمظؾؿعاعؾمععمػذهماٌكارر.م.مؼقمم دؾطات

إغؿاجممواخؿؾارهمبـفاحمظقزرمضادرةمسؾك شروعانمأسؾـمأنمعفـددقفاميفمرؼدوغدومبقؿشمضدممتمبـاؤهممغقرثروب

اظضقء،مضقؼاممبامؼؽػلمظؿدعريمرائرةمأومدبابةمجفازمظقزرمطفربائقةمضادرةم طقؾقواطم/مذعاعمعـم100اظؽفرباءمعـم

اٌشرتطةماظلؾطةماظعؾقامظقزرم ق'اظـاحقةماظـظرؼة،موصؼامظرباؼـمدرتؼؽالغد،معدؼرمىقشماظقالؼاتماٌؿقدةم عـ

ةمأومدػقـةمأومعرطؾةمألغفامتؿطؾبمعلاحةمأضؾمبؽـريمظدسؿمعـمرائر اياظةماظصؾؾةماظربغاعج،مظقؿؿمترطقؾفميفمأي

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.ماظؾقزرماظؽقؿقائقة اٌعدات

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؾؼةميفماطؿشافماظؾقزرمواظؽـريمعـماألحباثماٌؿع صؿـذ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماجملاالتماظعلؽرؼةموشاظؾام تطقؼرهمطاغتمالدؿكدامميف

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبعدم والمتؽشػمإالمعامتؽقنمػذهماألحباثمشاؼةميفماظلرؼة

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدـقات.موعـمػذهماظؿطؾقؼاتمغذطرمادؿكدامماظؾقزرميفم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدمأومتقجقفماظؼذائػيفماظؿػفريمسـمبع اظؿصقؼبموادؿكداعف

سؾكمتغقريموجفؿفمويفمأدؾقةمعامؼلؿكمحبربماظـفقممطؿام ويفمتعؼبماهلدفمعفؿامطاغتمدرسؿفموضدرتف
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  .أجفزةماًصؿماالظؽرتوغقةموأصابؿفمباظعؿك عػعقلمإبطالتدخؾميفم

بؿقجقفمغؾضاتمعـم لمغقضحمصؽرةمادؿكدامماظؾقزرميفمتقجقفماظؼذائػمحقثمتؼقمماظطائرةاظؿاظ يفماٌـال

سؾكماظؼذائػماٌقجفةمتؼقممبؿؿؾعماظـؾضاتم أذعةماظؾقزرماظغريمعرئقةمسؾكماهلدفموأجفزةمادؿؼؾالمعـؾؿف

ةماظؾقزرموػذهماظؿؽـقظقجقامدضقؼةمإظبمدرجةمطؾريةمعلؿػقدةمعـمحزعم .اٌـعؽلةمسـماهلدفمإظبمأنمتصقؾف

عـماظصػرمواظقاحدم ودرسةماغؿشارماظؾقزرموإعؽاغقةماظؿقؽؿميفماظـؾضاتماظيتمتؽقنمسؾارةمسـمذقػرة اٌلؿؼقؿة

م.اظيتمؼػفؿفاماظؽؿؾققترماٌقجفمظؾؼذؼػة

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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