
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٩/٠٥/٢٠١٠                                                  ديپلوم انجينيرکريم عطائی: تتبع ونگارش
  
  

  ليزر، آماده کنندۀ طريق مؤفقيتاشعۀ 
  سالگی ٥٠اشعۀ ليزر که از آن به حيث ابزار در تحقيق صرف نظر شده نمی تواند، 

  .اش را تجليل می کند
  

  .رسيده است سال گذشته توسعۀ غير قابل باور را طی کرده و ظرفيت آن هنوز هم به اتمام ن٥٠اشعۀ ليرز در 
  

  کريستيان شپايشر: نويسنده
  

 اکثراً  به گوش ۀ هذا به يقين کامل در اين فرصت مقول. تجليل  می گردداشعۀ ليرز در اين روز ها پنجاهمين سالگرد 
گرچه امروز  . به تمسخر گرفته می شد١٩٦٠ست، شروع سالهای اينکه اشعۀ ليزر راه حل پروبلم ها: خواهد رسيد
 سال اخير کسب ٥٠با اهميتِ  که  اشعۀ ليزر در  ،بايدن ،اج شده نمی تواند که اين تذکر از کی می باشددقيقاً  استخر

   .، از نظر دور بماند نا به جای  مذکورکرده است، تخمين
  

  هرکس مطلوب خود را به دست می آرد
د که برای هريک از طريق بکار در ضمن آنقدر انواع اشعۀ ليزر وجود دارن.  تاريخ مؤفقيت اشعۀ ليزر بی مثال است

که از ساحۀ عريض طيف را می پوشاند آن اشعۀ ليزر امروز . راه حل مناسب دستياب شده می تواندمطلوب  برد 
بعضی شعاع ليزر نور خود را به . می رسد" ايکسريز"و حتی به ساحۀ " اولترا بنفش"گرفته الی " ماورای سرخ"

از يک بيليونم حصۀ ثانيه کمتر است دوام آن جرقه های که مانند نرا آ صورت متداوم پخش نموده و بعضی ديگر
 که اساس آن اجناس جامد بوده و همچنان ليزر های اند که اساس مايعات و هم ند وجود دارهایليزر. پخش می نمايند

 در بر گرفته و باريکتر از يک مو بوده و  بزرگترين آن يک صالون کالن را اشعۀ ليزرکوچکترين .  دارند راگازها
  . سال غير قابل تصور بود٥٠ زچنان قدرِت را عرضه می دارد که قبل ا

  
 ِتئودور هنگاميکه . ليکن استفاده از اشعۀ ليزر از ابتدا قابل بحث بود،گرچه تذکرات درشروع طور ديگر القا می کنند

رد، روز بعد در رسانه ها از اشعۀ  در يک کنفرانس مطبوعاتی اولين  اشعۀ ليزر را معرفی ک١٩٦٠ در سال مايمان
 بکار بردن اشعۀ ليزر را  در امور ملکی از قبيل بريدن فلزات، ولدنگ کردن مايماناينکه . مرگ سخن در ميان بود

  .و مخابرات پيشکش می کرد، در موضوع تغييری به ميان نمی آورد
  

را انکشاف مواد نيمه  يک شاخص.  می شدبايد مدتی دوام می کرد تا اين امکانات به صورت جدی در نظر گرفته 
معرفی شده بود، در سالها  يک تيپ اوليه ١٩٦٢بعد آنکه در سال . تشکيل می کرد  )semiconductor(هادی برق 

همزمان با . که در حرارت عادی اطاق کار می کرد، به مارکيت عرضه گرديد" ليزرهای نيمه هادی" اولين ١٩٧٠
در عجله شدند تا در امور نوری  انکشاف يافته بود، منابع کامپکت و ارزان  وقتعينخالص که در " فايبراوپتيک"

  . باالخره اين انقالب برکت اينترنت را در بر داشت. به وجود آورندی راتيلی کمونيکاسيون انقالب
.  امروز بدون ترديد ُپر فرشترين ليزر در بازار می باشند"نيمه هادی های ليزر"

بکار برده "  بارکود-ليزر"وسيلۀ " برای مرتبۀ اول دريک ١٩٧٤آنها در سال 
  . شد
در بازار، مارکيت " سيدی پلير" با آمدن١٩٨٢در سال " ليزر های نيمه هادی"

که   بسيار کوچِکفرو رفتگی ها و بلندی هایروی  اشعۀ ليزر "سی دی"در يک . مواد عمده را در اختيار گرفتند
 ها "دی وی دی"روی عين پرنسيپ . موده و آنرا به سيگنال های اوديو تبديل می کند تماس ن،اطالعات را در بردارند

  . کار می کنند)Blu-Ray(ديسک های بلوری 
که " CO٢ –ليزر "  در اين جمله . مواد توليدی امروز از ليزر صرف نظر شده نمی تواندیکار  دستهمچنان در

بکار " ليزر فيبر" و جديداً  هم "ليزر اجناس جامد" (diode pumped solid state; DPSSL)، توانائی داشته باشد خيلی
  انجام، پلستيک يا فلز کاشی،توسط اينها برش کاری، برمه کاری، حکاکی و ولدنگ مواد مانند شيشه. برده می شوند

. برتری دارند و از لحاظ دقيق بودن و طريق سادۀ بکار گرفتن، نسبت به طروق معمول افزار کار، اکثراً  .می پذيرد
 طبيب ١٩٦١حتی در سال . تثبيت گرديده است  معالجۀ چشم،، از همه بيشتر در نيز ليزر اکنون در امور طبیجای 

    از همه بيشتر امروز ليزر.  کار می گرفتند"ليزرياقوت"های امريکائی در تحت شعاع قرار دادن تومور چشم از 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

به  (lat. Fundus oculi) درحال انحالل خودی باشد با سطح عقبی چشم  که)Retina( شبکيهدوباره ارتباط دادن برای  
  . تراش می گردد)Cornea(  يا به مقصد تصحيح ديد به صورت دقيق قرنيه چشمبرده می شودکار

  
  
  

       
   را نشان می دهدRetinaساختمان چشم انسان، رنگ سبزتاريک رتينا  

  

  ليزر به حيث آماده کنندۀ راه
به هرصورت نبايد مؤفقيت ليزر صرف با . وق بکار گرفتن ليزر می تواند حسب الخواهش طويل گرددليست طر

که آنرا سرعت می ليزر يک حاصلی است از تحقيقات اساسی . استفاده از آن در صنعت و طبابت معيار قرار گيرد
يک مثال می . اند، به ميان می آورد به اين وسيله کشفيات جديد را که وسعت آن امروز هنوز تخمين شده نمی تو.بخشد

با اين تکان . ايکسريز را توليد می کند) تکان ها( و جرقه های –ماورای کوتا  تواند انکشاف ليزرهای باشد که نور
بايد به  محققين می توانند پروسه های فوق العاده سريع را در مولکول ها و اتومها در اوقات کوتاه که های ليزر

"Slow Motion فهم عميق اين پروسه ها می توانند در انکشاف کاتاليزاتورها، ممد واقع .  تعقيب کنند،"بين ذره ددي
  . گردند

  
 تمايل امروز به دان سومی . وقت با ساعت های اتومی می باشد تعيينقيق فريکونس يا بيشتريک مثال ديگر پيمايش د
که در  توم های سيزيوم بکار برده نشوند بلکه اتوم هایچنين ساعت ها بيشتر از اين افعاليِت رود که به حيث عامل 

الکن مدت زياد .  اين صورت تقريباً  يکصد هزارمرتبه سريعتر احتزاز می کنندعوض ميکروويف، نور پخش و به
 هنگامی باز ١٩٩٠ روزنه در سالهای . گردند)پيمايش(فهميده نمی شد که اين چنين احتزازات سريع چطور بايد شمار

 دنداندۀ"يکگويا "  ليزر کوتاه تکان"با يک " کوانتن اوپتيک" برای کس پلنکامکه محققين در مؤسسۀ گرديد 
العاده يکسان و با اين ابزار ممکن گرديد يک پيمايش   با يک سلسله طيف خطوط فوق.به وجود آوردند" فريکونس

عت های اتومی مجهز با چنين در ضمن ديده شد که سا. دقيق فريکونس در ساحات طيف نوری، به عمل بيايد
 . هستند نسبت به خوبترين ساعت با اتوم سيزيوم يک صد مرتبه دقيقترها"ميتر"
 

که دقيقترين هستند و در يک ميليارد سال کمتر از يک ثانيد عقب می مانند، محققين می » نوری«باساعت های اتوم 
يش نموده و به اين صورت پيشگوئی های زيرکانۀ خواهند به طور مثال نفوذ قوۀ جاذبۀ رمين را باالی وقت پيما

و آنها می خواهند معلوم نمايند که آيا ثابت های طبيعی حقيقتاً  ثابت هستند يا . تئوری عمومی نسبتيت را کنترول نمايند
 همچنان بکار گرفتن های عملی گرچه غير مستقيم،. آيا آنها درمرور زمان که کمتر احساس می شود، تغيير می کنند

به اين وسيله می تواند نويگيشن ها ستاليتی روزی به نقطۀ برسد که ساعت های دقيقتر اتومی . نيز قابل تفکر است
  .نسبت به امروز ضرورت باشد

  
  
  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  يعتررکمپيوترهای س
به اين طريق قابل پيشبينی است که . بسيار بيشتر به صورت غير مستقيم در انکشاف کمپيوتر دخيل استنفوذ ليزر 

بين کمپوننتهای مختلف يک کمپيوتر نه بيشتر به صورت جريان برق بلکه به صورت  )داتا(تبادلۀ اطالعات بزودی 
  با کمپوننت های الکترونيک منظور به ليزر های جديد ضرورت است کهبرای اين. اجرا خواهد گرديد) نور(اوپتيک 

مپيوتری فکر می گردد که به صورت در يک قدم دوومی در مورد ک .جا داده می شوندچيپ زليسيوم روی يک 
  .خالص بانور عمل خواهد کرد

 که زياد مورد بحث )اساس آنرا ميخانيک ذرات تشکيل می دهد نه فزيک کالسيک(کمپيوترهای کوانتومو همچنان در 
احتمال قوی به همين ترتيب در تحقيقات عمده در سالهای آينده به . عمدتاً  از ليزرها استفاده خواهد گرديد قرار دارند

کوشش های پرثمر به عمل خواهد آمد تا الکترون ها باليزر های متضمن . از ليزر ها سخن در ميان خواهد بود
 ليزرها خواهد توانست برای بار اول هستۀ اتومها با هم ادغام نبا چني. توانائی بلند با انرژی بسيار زياد تسريع گردند

آنچه ديگر در آينده به دست خواهد .  به دست آيدتر به کار گرفته شده است،پيشگرديده و انرژی بيشتر نسبت به آنچه 
به مشکالتی مواجه خواهد بشر  سال آينده ٥٠ولی به يقين گفته شده می تواند اين است که در . آمد هنوز معلوم نيست

  . کردخواهدممکن  ه حل را گردديد که يک يا ليزر ديگر صورت آيديال را
  

  
  دنگ های متعدد ليزر را قدر می کنن ر،هنرمندان نور

  
  تمام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


