
عندما تكون معظم الذرات في المستوي األرضي يقال عن الوسط الفعال انه في حالة استقرار.      

خ فإن الذرات سوف تنتقل الى المستوي المتهيج أما عند تهيج الذرات بواسطة إحدى تقنيات الض

3E  يكون متوسط زمن العمر قصير جدا(sec6 -10 وسرعان ما تقوم هذه الذرات بالهبوط( )

ون متوسط يك)تلقائيا وبشكل سريع من دون انبعاث إشعاع( الى المستوي الوسطي شبه المستقر 

 يتحول الى طاقة حرارية. 2E-3(E((، هناك فرق في الطاقة sec 3-10زمن العمر بحدود 

من  2Eوهنا يجب ان يكون تعداد المستوي  1Eو 2E انتاج ضوء الليزر يكون بين المستويين     

)وهو المستوي القريب جدا من  1Eقياسا بتعداد المستوي  %50حيث عدد الذرات أكثر من 

 المستوي األرضي( لإلشارة ببدء انقالب التعداد.

حيث تنبعث فوتونات مشاكهة بتردد واحد واتجاه  1Eو2E بين المستويين فعل الليزر سيكون      

 واحد وطور واحد والتي تمثل أشعة الليزر.

هنا يتطلب األمر إلى تجهيز طاقة ضخ كبيرة لضمان انقالب التعداد او التعداد العكسي. ولهذا      

 يعتبر هذا المخطط غير اقتصادي مقارنة منظومة رباعي المستوي.

  ومة رباعية المستوي:منظ 

( المنظومة الرباعية المستوي، هذه المنظومة تتميز بسهولة الحصول على 7في الشكل )         

انقالب التعداد او التعداد العكسي، وذلك باستعمال طاقة ضخ قليلة مقارنة مع الطاقة المستخدمة 

 لتالي:في المنظومة الثالثية المستوي والسبب ممكن استنتاجه من الشرح ا

 

 

 ( منظومة ثالثي المستوي7الشكل )

فاذا انتخب الوسط  3Eالى المستوي  oEترفع الذرات بالضخ بطريقة ما من المستوي األرضي      

 1Eوكذلك هبوطا سريعا من المستوي  2Eالى المستوي  3Eبشكل يوفر هبوط سريعا من المستوي 

كمستوي اعلى والمستوي  2Eين المستوي فان تأهيال عكسيا سيتوفر ب oEالى المستوي األرضي 

1E  .كمستوي اوطأ حيث يولد االنتقال بينهما اشعاع الليزر المطلوب 

ان التأهيل العكسي في خطة الضخ ذي األربعة مستويات ينفذ بسهولة أكثر من استخدام خطة      

 الضخ ذي الثالثة مستويات. اذ تكون قدرة الضخ الالزمة في الحالة األولى اقل.



الى المستوي  oEعند استخدام خطة ضخ ذي ثالثة مستويات، نبدأ برفع الذرات من المستوي     

2E  1بعدها تهبط هذه بسرعة الى المستويE 2، لذا يبقى المستويE  فارغا تقريبا. في هذه الحالة

عبر 1E( الى المستوي tN)عند فرض بان الكثافة العددية للوسط  t(1/2)Nيتحتم علينا رفع 

بعد هذا يكون وصول اية ذرة  oEلكي نساوي أوال تأهيله مع المستوي األرضي  2Eمستوي ال

 إشارة الى تحقيق التأهيل العكسي. 1Eإضافية الى المستوي 

فارغا في البداية فان اية  1Eاما عند استخدام خطة ضخ ذي أربعة مستويات، وما دام المستوي    

 ستحقق تأهيال عكسيا. 3Eتوي عن طريق المس 2Eذرة تصعد الى المستوي 

 

 ادناه شرح مبسط لعمليات من اجل فهم آلية توليد ضوء الليزر:

  Spontaneous Emissionأوال: اإلنبعاث التلقائي 

، وبقدر ما يتعلق  E 1E>2 حيث  1Eو2E لندرس مستويين من مستويات الطاقة لمادة معينة      

ير الطاقة غ كون أي مستويين من مجموعة مستوياتاالمر بدراساتنا لهذا المستويين يمكن ان ي

( ليكون المستوي األرضي. ونفرض 1المحددة للمادة، ومع ذلك فمن المناسب اختيار المستوى)

فالذرة تميل   E 1E>2 ( وبما ان 2ان ذرة متهيجة )او جزيئة( لمادة موجودة ابتداء في المستوى )

ذا كان هذا الهبوط تلقائيا دون أي تأثير خارجي ( المستوي األرضي. فا1للهبوط الى المستوى )

وعندما تكون الطاقة المتحررة  1E-2E = EΔفان ذلك يؤدي الى انبعاث فوتون واحد بطاقة قيمتها 

على شكل طاقة كهرومغناطيسية، يطلق على العملية باالنبعاث التلقائي )او اإلشعاعي( كما في 

 القة بالنك( ويتحدد تردد الموجة المشبعة بع8الشكل )

)/ h                                                      1E-2(E =ע 

 

 

 

 Stimulated Absorptionثانيا: االمتصاص المحفز 

 (.9كما في الشكل ) E)1(لنفرض ان الذرة موجودة في البداية في المستوي   



 

بقى الذرة في هذا المستوي ما فاذا كان هذا المستوي هو المستوي األرضي للذرة فسوف ت      

لم يؤثر فيها محفز خارجي ولنفرض ان موجه كهرومغناطيسية او فوتون بتردد معين )وهو ما 

يطلق عليه المحفز الخارجي( سقط على المادة. وفي هذه الحالة هناك احتمالية معينة النتقال الذرة 

 (.2Eالى المستوي )ُ 

نتقال تحصل عليها الذرة من الموجة الكهرومغناطيسية الالزمة لهذا اال ΔEان فرق الطاقة      

الساقطة او الفوتون الساقط وهذه تمثل عملية االمتصاص، والن االمتصاص كان اجباريا )ال 

 Excitedذاتيا( عليه يطلق على هذه العملية باالمتصاص المحفز. وهنا ستصبح الذرة متهيجة 

Atom لنفرض أنه عند لحظة .t  1هناكN 1كل وحدة حجم( في المستوي ذرة )لE ان معدل ،

 ويكتب بالشكل اآلتي: 1Nاالمتصاص يتناسب بطبيعة الحال مع 

1N12W -=  1N – α ab/ dt )1(dN 

F 12σ=  12W 

فيض  Fالمقطع العرضي لالمتصاص المحفز و   12σمعدل االمتصاص المحفز و 12Wحيث 

 الفوتونات.

 تلقائياالنبعاث المحفز ومقارنته مع االنبعاث ال

يمكن توضيح نظرية إنتاج ضوء الليزر بسهولة إذا اخذنا في االعتبار تركيب المادة، ومستويي     

فعليها ان تمتص  2Eالى المستوي األعلى  1Eولكي تنتقل ذرة من المستوي األدنى  E1E ,2الطاقة 

 بين هذين المستويين: ΔEقدرا" من الطاقة يساوي الفرق 

 1E-2E = EΔ 

تنتقل الذرة من المستوي األعلى الى المستوي األدنى، فإنها تطلق قدرا" من الطاقة ولكي      

وطول موجي  עله تردد  photon، ويكون ذلك على شكل فوتون ΔEيساوي، أيضا الفرق بينهما 

λ :يعطى بالعالقة التالية 

= h(c/λ)עh = ΔE 



وحدة الكترون فولت للتعبير  هذا وتستخدم J.s19 -h = 6.6x10ثابت بالنك ويساوي  hحيث      

 .J19-1 e.v. =1.6x10عن طاقة األشعة الكهرومغناطيسية 

 ע=h1E-2(E/ ( ولحساب تردد الشعاع المنبعث تستخدم العالقة   

 :أوضح آينشتاين ان االنبعاث يمكن ان يتم بإحدى الطريقتين 1917في عام   

 Spontaneous Emissionاالنبعاث التلقائي او الذاتي  -1

تلقائيا او ذاتيا،  1Eالى المستوي األدنى  2Eوفيه تنتقل الذرة من المستوي األعلى      

دون تدخل الخارجي. واالنبعاث التلقائي هو السمة المميزة لجميع المصادر الضوئية 

المألوفة، كمصباح بخار الصوديوم، او بخار الزئبق او النيون. وفي كل منها تحدث 

ئية، نظرا الن االنتقال التلقائي للذرات يحدث بدون تحكم. ونتيجة ماليين االنتقاالت التلقا

لذلك، فان الضوء المنبعث تكون فوتوناته غير مترابطة أي غير متشاكهة وتتضمن 

ترددات مختلفة بمعنى أكثر من طول موجي واحد، وان الضوء من هذا النوع ينتقل في 

 جميع االتجاهات.

ث االشعاعي هو أحد االحتمالين الناتجين من انحالل ومما يجب مالحظته ان االنبعا    

. ذلك ان االنحالل يمكن ان يحدث أيضا E)1(الى المستوي  E)2(الذرة من المستوي 

بأشكال أخرى غير الموجات  ΔEبطريقة غير مشبعة. في هذه الحالة يتحرر فرق الطاقة 

 ي بالطريقة االتية:الكهرومغناطيسية. من الممكن توضيح احتمالية االنبعاث التلقائ

ان معدل  2Eذرة )لكل وحدة حجم( في المستوى  2Nهناك  tلنفرض انه عند اللحظة    

 ويكتب بالشكل االتي: 2Nانحالل هذه الذرات باالنبعاث التلقائي يتناسب بطبيعة الحال مع 

2N 21A-=  2N -α/dt)sp 2(dN 

عدد مرات حدوث هذا االنبعاث  يطلق عليه معدل االنبعاث التلقائي او 21Aالمعامل      

لقد توصل اليه  Einstein Coefficientالينشتاين  Aفي الثانية الواحدة او معامل 

يطلق عليها فترة      A  =𝜏𝑠𝑝/1اينشتاين من دراسته للديناميكا الحرارية. ان الكمية 

االنتقال المعين  تعتمد على Aالعمر لالنبعاث التلقائي. هذا وان القيمة العددية للمعامل 

 .sec- 1بوحدة فيزياوية 

 

 Stimulated Emissionاالنبعاث المحفز  -2

عندما يمر بها موجة  1Eالى المستوي األدنى  2Eوفيه تنتقل الذرة من المستوي األعلى     

كما وضح في  ΔEكهرومغناطيسية او فوتون طاقة، تعادل الفرق بين مستويي الطاقة 

 (10الشكل )


