
 

 كند ؟ ليزر چگونه كار مى

 

كتاب ها  و)   …نقش اساسي را در فيلم هاي علمي تخيلي (جنگ ستارگان ، پيشتازان فضا و  ليزرتكنولوژي 
بازى مي كند. عالوه بر اين ، ليزر نقش بسيار مهمي را نيز در زندگي روزمره ي ما دارد.در حقيقت استفاده 

ي از آن، طيف وسيعي از توليدات و فن آوري ها را تحت پوشش خود در آورده است.شما مي توانيد 
 همين Write و Read يها،درايور ها DVD يا CD استفاده از تكنولوژي هاي ليزري را هنوز در

CD/DVD  ها، ابزار هاي دندانپزشكي، ماشين آالت هاي برش فلز و وسايل و ابزار آالت دقيق اندازه
 . گيري، بيابيد

برداشتن خالكوبي، ترميم و كاشت مو ، جراحي چشم، تمامي اينها با ليز امكانپذير است ، اما اين ليز چيست 
 مي دهد؟و چگونه ي همه اين كار ها را انجام 

چه عواملي باعث ميشوند كه پرتو ليز از پرتو هاي فالش معمولي متفاوت باشد؟به طور خاص، چه چيزي 
در چه دسته اي و چگونه  ليزهاباعث مي شود كه نور ليزر از نور هاي معمولي مثل المپ ها متمايز باشد؟ 

 طبقه بندي مشوند؟

در اين مقاله شما همه چيز را در مورد انواع مختلف ليزرها ، طول موج هاي مختلف آنها و استفاده هاي 
        .مختلف از آنها را ياد خواهيد گرفت
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 : اصول پايه و ساختار اتم قسمت اول

 

جهان ما وجود دارد.هر آنچه كه ما در اطراف خود مي بينم ( و نمي  در مختلف اتم  نوع 100تنها در حدود 
اتم به وجود آمده است .  100نوع اتم و بي نهايت تركيبات تشكيل شده از همين  100بينيم )، از همين 

چگونه اين اتم ها به هم چسپيده و به طور منظمي در كنار هم قرار گرفته اند تا بتوانند يك ليوان آب ، يك 
 بسازند؟ را  تكه فلز ، يا صداي فش فشي كه هنگام باز كردن بطري هاي نوشابه آزاد مي شود

ل ارتعاش ، حركت و چرخش هستند . حتي اتم هاي اتم ها به طور مداوم در حال حركت هستند ، آنها در حا
تشكيل دهنده ي صندلي كه بر روي آن مي نشينيم هم در حال حركت هستند . مواد جامدي كه در واقع در 

مختلفي برانگيخته شوند. به عبارت ديگر ،  (States) حال حركت هستند! اتم ها مي توانند در حال هاي
ي داشته باشند . اگر ما مقداري انرژي به اتم بدهيم ، مي تواند حالتي را كه آنها مي توانند انرژي هاي مختلف

انرژي مي گوييم ترك كند و به تراز برانگيخته برود. تراز  (ground-state ) به آن حالت زمينه
 .برانگيختگي به مقدار انرژي بستگي دارد كه توسط حرارت ، نور ، يا الكتريسيته به اتم داده مي شود

 .كل فوق، تصويري كالسيكي از اتم را مي توانيد مشاهده كنيددر ش

 براي كه.  است  پروتون ها و نوترون ها) و يك ابر الكتروني ) در اين تصوير ساده ، اتم شامل يك هسته
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مشخص   (orbital ) الكتروني ، حركت الكترون ها در مسير هاي دايره اي با نام اوربيتال ابر از بهتر درك
 .. در واقع الكترون ها در اوربيتال هاي مختلفي قرار دارند و به دور هسته در حال گردش هستندشده است 

  

 جذب انرژي

 

با در نظر داشتن تصوير قبل ، اگر چه بيشتر نظريات و ديدگاه ها ي جديد در مورد اتم ، اوربيتال هاي 
گسسته را براي الكترون ها به تصوير نمي كشد ، اما براي داشتن يك ذهنيت در مورد اوربيتال ها و هم ارز 

مختلف انرژي اتم ها مفيد خواهد بود . به عبارت ديگر ، اگر به اتم مقداري گرما قرار دادن آن با سطوح 
بدهيم ، انتظار داريم كه برخي از الكترون ها در اوربيتال هاي كم انرژي ، با جذب انرژي به اوربيتال هاي 

 . باالتر منتقل شوند و در فاصله ي دورتري از هسته قرار گيرند

ي شده است ، اما در حقيقت بازتابي از ايده ي اصلي اينكه اتم ها در ليزر چگونه مطلب فوق بسيار ساده ساز
 . فعاليت مي كنند ، خواهد بود

هر كدام از الكترون هايي كه به اوربيتال هاي باالتر رفته اند ، سرانجام در يك زماني به حالت زمينه برمي 
دهنده ي نور يا  تشكيل هاي بسته –گردند . در هنگام بازگشت به حالت زمينه، مقداري انرژي به نام فوتون 

هايي هستيد كه انرژي خود را به صورت  از خود آزاد مي كنند . شما در هر زماني شاهد اتم -كوانتوم نور
فوتون آزاد مي كنند . براي مثال، وقتي المنت يك بخاري برقي داغ به رنگ قرمز در مي آيد ، عامل توليد 

نور با فركانس در  ) همين رنگ قرمز اتم ها هستند ، كه با حرارت برانگيخته شده اند و فوتون هاي قرمز
. هنگامي كه به صفحه ي تلوزيون نگاه مي كنيد ، آنچه كه شما مشاهده  محدوده ي قرمز) را آزاد مي كند

مي كنيد اتم هاي فسفري هستند كه توسط الكترون هاي با سرعت باال برانگيخته شده اند و سپس رنگ 

: يك اتم انرژي را  فرآيند جذب انرژي
به شكل هاي گرما، نور، يا الكتريسيته 

در طي اين جذب،  . جذب مي كند
ممكن است الكترون ها از اوربيتال هاي 

اوربيتال هاي با انرژي كم انرژي به 
 .باالتر منتقل شوند
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فلورسنت، فانوس  هاي المپ –هاي متفاوتي از نور را ساطع مي كنند . هر چيزي كه نور را توليد مي كند 
 . الكترون ها و آزاد شدن فوتون است اوربيتال تغيير اثر در –، المپ هاي رشته اي هاي گازي

  

 ارتباط ليزر و اتم

ليزر دستگاهي است كه اتم ها را در نحوه ي آزاد كردن فوتون ها سازماندهي و كنترل مي كند . در حقيقت 
  light“، مخفف عبارت  (laser)ليزرمسئول كنترل كردن اتم ها در آزاد كردن فوتون است . كلمه ي 

amplification by stimulated  emission of radiation”  نور توسط تابش تقويت « به معني
 . است» گسيل القايي 

با وجود اينكه انواع مختلفي از ليزر ها وجود دارد ، ولي همه ي آنها داراي ويژگي هايي خاص اما ضروري  
هستند . در يك ليزر ، عامل ليزينگ پمپي است كه اتم ها را به تراز هاي باال بر انگيخته مي كند . به عنوان 

دت باال يا تخليه الكتريكي محيط ليزينگ را پمپاژ مي كند و يك مجموعه اي از مثال ، نور فالش هاي با ش
اتم هاي بر انگيخته ( اتم هايي با الكترون هاي انرژي باالتر) را توليد مي كند . براي داشتن يك ليزر با 

هاي به تراز معموال اتم  . بازدهي و كاركرد باال ، وجود اين مجموعه ي اتم هاي بر انگيخته ضروري است
هاي دوم يا سوم در باالي تراز زمينه بر انگيخته مي شوند . با اين كار واروني جمعيت اتم هاي برانگيخته 

واروني جمعيت ، تعداد اتم هاي در حالت برانگيخته نسبت به تعداد اتم ها در حالت  . فزايش پيدا مي كند
 . زمينه است

 

 
موعه اي از اتم ها همراه با برخي الكترون هايي كه در تراز بر وقتي محيط ليزينگ پمپاژ مي شود ، مج 
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انگيخته هستند به وجود مي آيد . الكترون هاي بر انگيخته انرژي بيشتري نسبت به ديگر الكترون هاي كه 
در حالت برانگيخته نيستند ، دارند . تنها الكترون هايي كه انرژي جذب كرده اند و به حالت برانگيحته رفته 

د مي توانند اين انرژي جذب شده را آزاد كنند . همانطور كه در تصوير زير نشان داد شده است ، الكترون ان
براي آنكه به حالت پايه برسد ، بايد مقداري از انرژي خود را آزاد كند . اين انرژي به شكل فوتون منتشر 

بستگي به حالت انرژي الكترون خاص ، كه  ) مي شود . فوتون هاي تابش شده داراي يك طول موج ( رنگ
دو اتم يكسان با الكترون هايي در حالت انرژي يكسان ، فوتون  . وقتي فوتون آزاد شده است ، مي باشد

 . هايي با طول موج يكسان منتشر مي كنند
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