ليزر و مسبفت سنج ليزري
احمذ یزدانی فرد
Engineer.yazdany@gmail.com
کلمبت کليذی  :لیضس  ،تئْسی کْاًتن  ،فْتْى ّ ،اسًّگی
الف  :چکيذه
اهشّصٍ ً ،غل پبلظ هبفْق  ،هْضْع پژُّؼ ّ
فؼبلیت ُبی خذیذ هی ثبؽذ  .پیؾشفت عشیغ دس ایي
صهیٌَ ثَ ایدبد لیضس ػولی ّ هفیذ کَ دس زبل زبضش
هی تْاًذ تْلیذ پبلظ دس همیبط صهبًی فوتْثبًیَ (-01
 )01هٌدش ؽْد  .دس ایي کبس  ،هب ثَ اعتفبدٍ اص ایي
تسْالت ثَ ثسث دس هْسد کبسثشدُبی ػولی لیضس هی
پشداصین کَ ثتْاى دس آیٌذٍ آًِب سا ثَ فْست خذیذ
تکویل ّ یب ًغل خذیذی اص آًِب سا ایدبدکٌین .
ة  :مقذمو
لیضس یک هٌجغ ًْس لْی اعت کَ داسای خْاؿ
فْق الؼبدٍ ای اعت کَ ًْسُبی هؼوْلی هثل الهپ
تٌگغتي  ،الهپ خیٍْ ّ ً. . .ذاسًذ  .خبفیت افلی
لیضس ایي اعت کَ اهْاج ًْس هغیشُبی ثغیبس عْالًی

سا عی هی کٌذ دس زبلی کَ کوتشیي ّاگشایی سا داسًذ .
دس یک هٌجغ ًْس هؼوْلی ًْس تْعظ اهْاج خذاگبًَ
هخلْط ثب ُن کَ ُش کذام ثَ فْست تقبدفی هتغبػذ
هی ؽًْذ  ،هٌتؾش هی ؽْد ّ اص ایي خِت تٌِب هی
تْاًٌذ هغبفت کْتبُی سا عی کٌٌذ  .دس زبلی کَ اگش
اهْاج ُن ساعتب ّ ثذّى تذاخل ثبؽٌذ  ،اهْاج ثَ
فْست هٌغدن هٌتؾش هی ؽًْذ  .دس لیضس  ،اهْاج
ًْس دلیمب دس اهتذاد ُن ُغتٌذ  .ثٌبثشایي داسای یک
ًبزیَ ثبثت ُغتٌذ  .ایي اًغدبم دس ًْس لیضس اعت کَ
ثبػث توبم تفبّت ُب دس ایي ًْس هی ؽْد کَ آًشا ثغیبس
ثبسیک  ،لذستوٌذ ّ ثبػث توشکض آعبى آى سّی یک
خغن ؽذٍ اعت ًْ .سی ثب چٌیي ّیژگی ُبیی دس
عجیؼت یبفت ًوی ؽْد  .لیضس پبلظ هبفْق سا ثَ
ثشسعی عجیؼت دس همیبط صهبًی فوتْثبًیَ  ،هغبلؼَ
صهبى  ،زل ّ فقل تؼذادی اص فشآیٌذُبی فیضیکی ّ

ؽیویبیی ،ثیْلْژیکی فْق عشیغ سا اخبصٍ هی دُذ .ثَ

عیگٌبل ُب اص زْصٍ ُبی هختلف اهکبى پزیش خْاُذ

ػٌْاى هثبل  ،چٌیي لیضسُبیی  ،ساٍ اًذاصی ّ ًظبست

ثْد  .دس ػْك  ،آى ثَ هب اخبصٍ هی دُذ تب تْعؼَ

ثش ّاکٌؼ ُبی ؽیویبیی فْق عشیغ  ،هغبلؼَ

اثضاس ُبی خذیذ اًذاصٍ گیشی اص لجیل :اعتبًذاسدُبی

فشآیٌذُبی آساهؼ ّ پذیذٍ ُبی گزسا  ،زل دیٌبهیک

فشکبًظ (عیٌت عبیضس) ّ ؽوبسًذٍ فشکبًظ ]. [5,6

هْلکْلی ّ ثشسعی فؼل ّ اًفؼبالت ًْس ّ هبدٍ سا

خغتدْ کشدى عیفی فشکبًظ ًْسی تْلیذ ؽذٍ تْعظ

فؼبل کشدٍ اًذ] . [1کبسثشدُبی ثبلمٍْ دس صهیٌَ ُبیی

یک لیضس فوتْثبًیَ ثَ ػٌْاى پبیَ ای ثشای تْعؼَ

اص لجیل استجبعبت  ،الکتشًّیک عشػت ثبال ّ پشداصػ

صًدیشٍ فشکبًظ رکش ؽذٍ دس ثبال اعتفبدٍ هی ؽْد.

عیگٌبل ًبدسعت داسد[ . ]2دس زْصٍ فشکبًظ ،
خغتدْ کشدى عیفی اصزبلت گغتشدٍ ثَ ُوبى اًذاصٍ

ج  :روش کبر

فبفلَ تْلیذ ؽذٍ تْعظ یک فوتْثبًیَ زبلت لفل لیضس

دس اثتذا ثَ هغبلؼَ ّ خوغ آّسی اعالػبت

هی تْاًذ ثَ ػٌْاى یک خظ کؼ ثشای اًذاصٍ گیشی

هْخْد دس خقْؿ ًسٍْ ی کبس لیضس پشداختین  .دس

فْافل فشکبًظ ]ُ ّ [3, 4وچٌیي هی تْاى آى سا ثَ

ایي ساعتب ثغیبسی اص همبلَ ُبی هٌتؾش ؽذٍ هْسد

ػٌْاى یک "پل فشکبًظ" هْسد اعتفبدٍ ثشای اتقبل

ثشسعی لشاس گشفتي کَ اص هیبى آًِب چٌذ همبلَ تبییذ

فشکبًظ دّس لشاس داد  .ثٌبثشایي تْاًبیی ثشای تْلیذ

ؽذٍ ّ ثشای اداهَ کبس ثش سّی آى ُب توشکض ؽذ .

پبلظ ُبی ثغیبس کْتبٍ ثغیبس هغلْة هیجبؽذ  .کبس

اّلیي هغئلَ ای کَ ثبیذ دس هْسد آى تسمیك هی ؽْد

گضاسػ ؽذٍ دس ایٌدب ثخؾی اص فؼبلیت ُبی پژُّؾی

ًْع کبس لیضس ثْد  .اص تسمیمبت ثَ ػول آهذٍ هب

گشٍّ هب دس داًؾگبٍ پیضا اعت .گشٍّ هب دس ُوکبسی ثب

تْاًغتین ًسٍْ ػول کشد اتن ُب سا ثشای ثْخْد آّسدى

هْعغَ

لیضس هتْخَ ؽْین کَ ثشاعبط تئْسی کْاًتن هی ثبؽذ:

ًّْعیجیشعک فیضیک لیضس (سّعیَ)  ،دس زبل زبضش
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کوانتوم

دس زبل تْعؼَ یک صًدیشٍ فشکبًظ کَ ثَ ًسْی

عبص ّ کبس لیضس ثَ خْثی هیتْاًذ ثئْسی کْاًتْهی سا

هٌغدن دس استجبط عیگٌبل اص زْصٍ ُبی هختلف

ثبثت کٌذ  .آلجشت اًیؾتیي ثضسگتشیي فیضیکذاى هؼبفش

فشکبًظ ًْسی  ،ثَ هسذّدٍ سادیْیی لبدس خْاُذ ثْد .

ثیبى کشد ّلتی یک اتن یب یک هْلکْل ثْعیلَ ی یک

ثب چٌیي صًدیشٍ ای ثشای اًتمبل ثجبت فشکبًظ ثیي

هْج الکتشّهغٌبعیظ هثل ًْس ثشاًگیختَ ؽْد  ،فْتْى

اعتبًذاسدُبی

فشکبًظ

گشُّی

اص

کبر

ليزر

و

تئوری

(ثغتَ ُبی ًْس) ثب عْل هْج ُوغبى هْج

اّلیَ خْد ثش هی گشدد کَ ثَ ایي فشآیٌذ گغیل هی

الکتشّهغٌبعیغی کَ ثَ آى ثشخْسد کشدٍ اعت سا

گْیٌذ .ایي دّ فشآیٌذ یؼٌی خزة ّ گغیل خْد ثَ خْدی

هٌتؾش هی ؽْد  Charles Townes .اّلیي کغی ثْد

دس هْسد اتن ثب هٌجغ ًْس هؼوْلی اهتسبى ؽذ  .ثشای

کَ اص ایي تسشیک اتوی اعتفبدٍ کشد ّ آى سا ثشای

ایي کَ اتن ثَ زبلت ثشاًگیختَ ثشعذ ثبیذ ثب یک فْتْى

تمْیت تْلیذ  ،یک تمْیت کٌٌذٍ ثَ کبسثشد ّ ثْعیلَ آى

خبسخی ثشخْسد کٌذ کَ دلیمب ُوبى اًشژی الصم ثشای

( Maserتمْیت اهْاج هیکشّّیْ)سا عبخت  .اّلیي

اًتؾبس خْد ثَ خْدی سا ثَ دعت هی آّسد  .ثٌبثشایي

 Maserدس ثخبس آهًْیبک ثب عْل هْج0/52 cm

صهبًی کَ ثَ زبلت ثشاًگیختَ سعیذ ًْ ،ػی دیگش اص

تْلیذ ؽذ  .گغتشػ افل  Maserثَ عْل هْج تْعظ

فْتْى سا ػالٍّ ثش فْتْى خبسخی گغیل هی داسد کَ

ُ Towesوشاٍ ثب Arthur Leonard Schawlow

ُش دّی آًِب اص یک زبلت ثشاًگیختَ ّ اص یک هکبى

هغشذ ؽذ ثَ عْسی کَ ثب اعتفبدٍ اص یک یک تمْیت

هٌتؾش هی ؽًْذ کَ ایي فشآیٌذ سا گغیل المبیی هی

کٌٌذٍ لیضس ّ زفشٍ ای آیٌَ ای تؼذاد اًؼکبط ُبی

گْیٌذ کَ اعبط ػولکشد لیضس اعت ٌُ .گبهی کَ

اهْاج سا ثیؾتش کشدًذ کَ فْتًِْبی ثیؾتشی تْلیذ ؽْد

ؽشایظ هغلْة ثشای اًتؾبستسشیک ؽذٍ فشاُن ؽْد

ّ پشتْ تْلیذی عشیؼتش سؽذ کٌذ  .تب ثَ یک پشتْ ؽذیذ

اتوِبی ثیؾتش ّ ثیؾتش هدجْس ثَ آصاد کشدى فْتْى هی

لبثل هؾبُذٍ تجذیل ؽْد ُ .ش اتن ثش اعبط تئْسی

ؽْد کَ ایي اهش پیشّ آصاد ؽذى صًدیشٍ ای فْتْى ُب

کْاًتْهی فمظ هی تْاًذ اًشژی هؾخقی گشفتَ ّ دس

اتفبق هی افتذ ثب گغتشدٍ ؽذى همذاس اًشژی تْلیذ

عغْذ اًشژی هؾخـ لشاس گیشد  .دس زبلت هؼوْل

عشیؼتش فْتْى ُب سا ثَ دًجبل خْاُذ داؽت ً .تیدَ ایي

اتن دس پبییي تشیي عغر اًشژی یب عغر صهیٌی لشاس

فشآیٌذ تْلیذ ًْس تک سًگ ثب عْل هْج هؾخقی

داسد  .صهبًی کَ ًْسی اص یک هٌجغ هْلذ لذستوٌذ ؽجیَ

اعت کَ دس یک خِت ثبثت ّ دلیك زشکت هی کٌذ .

الهپ فلؼ یب الهپ خیٍْ ثَ اتن تبثبًیذٍ هی ؽْد اتن ُب

ایي فشآیٌذ تمْیت ؽذٍ  ،گغیل المبیی ًبهیذٍ هی ؽْد .

اص زبلت پبیَ ثَ عغْذ ثبالتش اًشژی هی سًّذ کَ ثَ

تؼذاد اتن ُبیی کَ دس یک عغر هؾخـ لشاس داسًذ

ایي فشآیٌذ خزة هی گْیٌذ  .اتن پظ اص هبًذى دس زبلت

دس یک صهبى هؼیي هؾخـ هی ثبؽٌذ  ،کَ ثَ آى

ثشاًگیختَ ثشای هذت صهبى ثغیبس کوی (کوتش اص 01-8

خوؼیت عغر هی گْیٌذ

ثبًیَ ) دّثبسٍ ثب آصاد کشدى یک فْتْى ثَ زبلت پبیَ

عشازی عبخت لیضسؽبهل یک زفشٍ تؾذیذ کٌٌذٍ ّ ثَ
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لیضس ثَ عْس کلی عَ هْلفَ اعبعی داسد:
الف) یک سعبًبی فؼبل ثَ ؽکل یک هیلَ کَ هی تْاًذ
ثَ فْست اًتخبثی خوؼیت اًشژی عغر سا هؾخـ
کٌذ
ّاسًّگی

ة) پوپ اًشژی ثشای ایدبد
خوؼیتی

ثیي

ثشخی

اص

عغْذ

ج) یک زفشٍ تؾذیذ کٌٌذٍ کَ اهْاج عبتغ ؽذٍ سا خوغ
هی کٌذ ّ ثب زفظ اًغدبم اهْاج سا عبتغ هی کٌذ .

زذاکثش سعبًذى فشایٌذ گغیل المبی اعت  .دّ آیٌَ ثب
دلت ثبالیی تشاص هی ؽًْذ کَ یکی اص آى ُب ثیؼ اص
 99دسفذ لبثلیت ثبصتبة سا داسد ّ آیٌَ دیگش ثبصتبة
کوتشی ًغجت ثَ اّلی ثبیذ داؽتَ ثبؽذ کَ دس دّ عوت
اًتِبی هیلَ ُبدی لیضس ّ چشاؽ فلؼ لشاس هی گیشًذ .
تسشیک فشایٌذ گغیل ثَ ّعیلَ ی دّ آیٌَ ثَ فْستی
اعت کَ تبثؼ  ،چٌذیي ثبس ثیي دّ آیٌَ ثَ خلْ ّ ػمت
ثبصتبة هی ؽْد ّچٌذیي ثبس اص هسیظ لیضسی (لْلَ ی

هؾکل افلی دس عشازی یک لیضس ایي اعت کَ ثتْاى

زبّی گبص ) ػجْس هی کٌذ عپظ ٌُگبهی کَ ًْس لیضس

ثَ اًذاصٍ کبفی خوؼیت اتن ُبی دس زبلت ثشاًگیختَ

خبلـ تْلیذ ؽذ ّ ثَ زذ خلْؿ هؾخقی سعیذ ًْس

تْلیذ کشد ثشای سعیذى ثَ ایي ُذف ثغیبسی اص

لیضس ثَ فْست یک هذاد ثبسیک اص عشیك آیٌَ ی

سّؽِبی هجتکشاًَ ثَ عْس کبهل اهتسبى ؽذٍ اعت .

ًیوَ ؽفبف ثَ ثیشّى هی سّد  .اًْاع هختلفی اص لیشص

سایح تشیي ّ ثِتشیي سّػ تسشیک دّثبسٍ هبدٍ تْعظ

دس عیف هختلف الکتشّهغٌبعیظ لبثل هؾبُذٍ اعت دس

یک هٌجغ ًْس لْی یب یک الهپ فالػ اعت کَ ثَ هیلَ

ثخؼ ُبیی اص صًْى  Fثؼضی اص آى ُب لبثل هؾبُذٍ ّ

کَ داخل عیغتن کبس گزاسی ؽذٍ اعت  ،تبثبًیذٍ هی

دس ًمغَ هشئی لشاس داسًذ ّ ثشخی اص آى ُب دس هٌغمَ

ؽْد  .فمظ آى دعتَ اص هْاد کَ هی تْاًٌذ ثبثشاًگیختَ

هبدّى لشهض ّ ثشخی اص آى ُب دس هٌغمَ هبّسا ثٌفؼ

ؽذى ّ ایدبد ّاسًّگی خوؼیت آؽفتَ لیضس تْلیذ کٌٌذ

اًذ  .ثؼضی اص لیضسُب  ،پشتُْبی ًْسی ثَ فْست

اعتفبدٍ هی ؽًْذ  .عْل ػوش عْالًی ّعغر ّضْذ

هذاّم تْلیذ هی کٌٌذ ّ ثؼقی اص آى ُب تٌِب پبلغی اص

الیَ ُبی اًشژی هؼوْال ثب ُن ُوشاٍ ُغتٌذ ثٌبثشایي

ًْس سا تْلیذ هی کٌٌذ (کوتش اص یک هیلی ثبًیَ) دس

ثِتشیي هْادی کَ هیتْاًٌذ هْسد اعتفبدٍ خِت تْلیذ

ّالغ دّ ًْع لیضس ّخْد داسد  ،اهْاج پیْعتَ ّ هذاّم

لیضس لشاس ثگیشًذ کشیغتبلِبیی ثب گْؽَ ُبی تیض ّ

( ًْ ّ ) CWع دیگش پشتْ پبلظ هی ثبؽذ  .دس لیضس

گبصُبیی ثب فؾبس پبییي هی ثبؽٌذ  .یک خٌجَ دیگش

ًْ CWس عبعغ ؽذٍ ثب عشػت کن ّلی ثَ عْس ثبثت

ّ هذاّم هٌتؾش هی ؽْد لیضسُبی گبصی اص ایي دعتَ

لیضس ؽیویبیی /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اًذ  .اص عشفی لیضسُبی پبلغی داسای لذست صیبدی
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ثْدٍ ّ ثَ فْست اًفدبسی تْلیذ هی ؽْد دس زبلی کَ
هذت صهبى کْتبُی داسًذ  .لیضسُبی کشیغتبلی  ،ؽیؾَ
ای ّ اًْاع لیضسُبی هبیغ اص ایي ًْع لیضس ُغتٌذ  .ثَ
عْس کلی لیضسُبیی کَ دس ًبزیَ لیضسُبی خبهذ لشاس
داسًذ  ،داسای ؽذت صیبدی ُغتٌذ کَ ثَ همذاس صیبدی
دس داخل کشیغتبل اًتؾبس هی یبثذ  .آًچَ زبال ثبیذ ثذاًین
آى اعت کَ چَ هْادی هی تْاًٌذ لیضس تْلیذ تْلیذ کٌٌذ :

پزشکی  :اًْاع خشازی ُب هبًٌذ :خشازی
تْهْس ثذّى ثبص کشدى خودوَ ّ . . .
صنعت  :هبؽیي لیضس زکبکی ّ ثشؽکبسی عال ,
اعکٌش عَ ثؼذی  ,کبسثشد لیضس دس عبختوبى ّ ...
سبختمبن  :دیْاس چیٌی ّ ؽبلْل کشدى  ،زفب سی ّ
ایدبد اعتخش ثب ؽیت دلیك  ،ثتي سیضی ثب ؽیت ّ ػوك
یکٌْاخت  ،لشاسدادى عتْى ّ عبخت عمف ؽیت داس
نظبمی :خٌگٌذٍُبی لیضسی دس تؼمیت اختشؽٌبعبى ,
عالذ لیضسی آّاًدش  ,لیضسُبی ضذ اعکبد  ,اًِذام
هْؽک ثبلغتیک ثب لیضس  ,لیضسی کَ دساػوبق الیبًْط
هی تبثذ ّ . . .

ارتببطبت و

مخببرات کبربردىبی دیگر :اثجبت ًظشیَ ًغجیت
ؽکل  : 0اخضای تؾکیل دٌُذٍ ثشای ایدبد لیضس

اًیؾتیي  ,کؾتي پؾَ ,لیضس دس خیبثبى ّ  ...آًچَ هب دس
ایي خب ثَ آى هی پشداصین فبفلَ عٌدی ثب لیضس اعت .
 -6مسبفت یبة ليزری

 -4انواع ليزرىب :

ثشای صدى یک تبًک دؽوي  ،الصم اعت ثشد آى

لیضسُب دعتَ ثٌذی گغتشدٍ ای داسًذ کَ ػجبستٌذ

ثغیبس دلیك تؼییي ؽْد  .ثب تْخَ ثَ ؽذت ثبال ّ

اص  :لیضسُبی تْلیذ ؽذٍ اص هْاد خبهذ ثْعیلَ پوپ

ّاگشایی ثغیبس کن زتی کبهال پظ اص چٌذ کیلْهتش ،

ًْسی  ،لیضس هبیغ(سًگ)  ،لیضس گبص  ،لیضس ًیوَ

لیضس ثغْس ایذٍ آل ثشای ایي هٌظْس هٌبعت اعت .

ُبدی ،لیضس ُبی الکتشّى آصاد  ،لیضس اؽؼَ ایکظ ،

هغبفت یبة ُبی لیضسی ثب اعتفبدٍ اص ًئْدیوین ّ

لیضسُبی دی اکغیذ کشثي ثَ یک آیتن اعتبًذاسد ثشای

گیشًذٍ ثشای تؾخیـ ثیي عیگٌبل ّ ًْیض ًْس

تْپ خبًَ ّ تبًک ُب تجذیل ؽذٍ اًذ  .ایي هغبفت یبة

عشگشداى سا هْخت هی ؽْد .

ُبی لیضسی  ،عجک ّ لبثلیت اعویٌبى ثبالتشی داسًذ ّ
دلت ثشد ثشتشی دس همبیغَ ثب هغبفت یبة ُبی
هؼوْلی داسًذ  .هغبفت یبة لیضسی ثش سّی افْل
یک ساداس کبس هی کٌذ  .هغبفت یبة اص خْاؿ
هؾخقَ پشتْ لیضس  ،یؼٌی  :تک سًگی ،ؽذت ثبال،
اًغدبم ّ خِت گیشی اعتفبدٍ هی کٌذ  .یک پبلظ تؼذیل
ؽذٍ اص پشتْ لیضس ثَ عْی یک ُذف ُذایت ؽذٍ ّ ًْس

ؽکل  : 4عیغتن داخلی یک فبفلَ عٌح لیضسی

هٌؼکظ ؽذٍ اص ُذف  ،تْعظ یک عیغتن ًْسی

یک لیضس هغبفت یبة هؼوْلی هی تْاًذ ثَ چِبس ثخؼ

دسیبفت ّ ؽٌبعبیی هی ؽْد  .صهبى گشفتَ ؽذٍ تْعظ

تمغین ؽْد )0( :فشعتٌذٍ  )5( ،گیشًذٍ  )3( ،ففسَ

پشتْ لیضس ثشای سفت اص فشعتٌذٍ ثَ ُذف اًذاصٍ گیشی

ًوبیؼ ّ ثبصخْاًی

ؽذ ّ .لتی ًیوی اص صهبى ثجت ؽذ دس عشػت ًْس

ًغخَ لجلی اص یک لیضس هغبفت یبة ثَ فْست

ضشة هی ؽْد ،ایي هسقْل ثشد ،یؼٌی ،فبفلَ ُذف

ؽوبتیک دس ؽکل ثبال ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت  .فشعتٌذٍ

سا پیذا کشدٍ اعت  .هغبفت یبة ُبی لیضسی ثَ ساداس

اص یک لیضس  Nd:YAGثب عْئیچ Q-اعتفبدٍ هی کٌذ

هبیکشّّیْ ثشتشی داسًذ صیشا اّلی تٌظین ّ یب تسکن

کَ پبلغی تٌِب  ،هْاصی ّ کْتبٍ اص تبثؼ لیضس سا ثَ

پزیشی ثِتشی فشاُن هی کٌذ ،کَ تفکیک پزیشی صاّیَ

ُذف هی فشعتذ  .یک ؽجکَ عیوی پشاکٌذٍ یک ًوًَْ

ای ثبال سا اهکبى پزیش هی کٌذ ُ .وچٌیي  ،هضیت

کْچک اص ًْس سا اص پبلظ فشعتٌذٍ ثش سّی سدیبة

سّؽٌبیی تبثؾی ثیؾتش داسد ّ ایي ّالؼیت کَ ایي

ًْس ُذایت هی کٌذ  ،کَ پظ اص تمْیت ثَ ؽوبسًذٍ

سّؽٌبیی ثغیبس خِت داس اعت زتی ثؼذ اص سفت

خْساًذٍ هی ؽْد  .ایي ًوًَْ ًْس  ،ؽوبسًذٍ سا ساٍ

ّثشگؾت دس هغبفت ُبی عْالًی ،اًذاصٍ عیغتن عبعغ

اًذاصی هی کٌذ  .پبلظ هٌؼکظ ؽذٍ  ،تْعظ تلغکْپ

کٌٌذٍ تب زذ صیبدی کبُؼ هی یبثذ  .تک سًگی ثبال،

دسیبفت ؽذٍ  ،اص عشیك یک فیلتش ثیي ساثظ ثشای

اهکبى اعتفبدٍ اص فیلتش هیبًگزس ًْسی سا دس هذاس

ززف کشدى ُش پشتْ خبسخی ػجْس هی کٌذ  .عپظ ثَ

ّ ( )4تلغکْپ سّیت  .یک

سّی سدیبة ًْس دیگش هتوشکض هی ؽْد  .عیگٌبل

هغبفت یبة لیضسی ُْاثشد ،ثب ًقت غالف ّ هْلؼیت

ثذعت آهذٍ ثَ ؽوبسًذٍ خْساًذٍ هی ؽْد  .یک عیغتن

عشّّ ثشای ًیشّی ُْایی اعت .دس ُش عیغتن

دیدیتبل فبفلَ صهبًی سا ثَ هغبفت تجذیل هی کٌذ .

تغلیسبتی ُْاثشد ،یکی ،هثال ،فبفلَ ُذف  .هغبفت

ثٌبثشایي ثشد تؼییي ؽذٍ تْعظ ؽوبسًذٍ دس خْاًؼ

یبة لیضسی ّیژگی ُبی هؾخقَ یک لیضس سا ثب تثجیت

ًؾبى دادٍ ؽذ  .تلغکْپ سّؽٌبیی ثَ اپشاتْس اخبصٍ هی

ژیشّعکْپ ثشای اسائَ یک تدِیضات تشکیت هی کٌذ

دُذ دس زبلیکَ ثَ ُذف ًگبٍ هی کٌذ ثشد سا ثخْاًذ .

کَ دلیك تش اعت ّ یک پبعخ عشیغ تش ًغجت ثَ ُش

هذاسات ّیژٍ ای ثشای اص ثیي ثشدى عیگٌبل ُبی

ًْع ّعیلَ دیگش اعتخشاج ُْا ثَ عغر یب ُْا ثَ ثشد

ًبدسعت ثب کوک ّلت افضایی ثشد ّ ثشای اعتفبدٍ

ُْا داسد .دس ُوبى صهبىً ،غجت ثَ ُش ساداس دیگش

هغبفت یبة لیضس دس توبم ؽشایظ آة ّ ُْایی اعتفبدٍ

فؾشدٍ تش اعت -4 .هغبفت یبة لیضسی تشاًضیغتْسی

ؽذٍ اًذ کَ اُذاف سا هی تْاى ثغْس ثقشی اص عشیك

کْچک ،یک دعتگبٍ کْچک خوغ ّ خْس ،ثب ّصى

تلغکْپ سّیت کشدً .غخَ ُبی هذسى هغبفت یبة

کوتش اص  4کیلْگشم ،ثشای فبفلَ کوتش اص  2کیلْهتش

ُبی لیضسی اص لیضس  Nd:YAGثب پبلظ تکشاسی ثبال

هفیذ اعت .ایي هغبفت یبة اص لیضس دیْد ًیوَ ُبدی دس

ّ یب لیضس دی اکغیذ کشثي ثب عیغتن ّلت افضایی ثشد

اًتؾبس پبلظ کْتبٍ هذت اعتفبدٍ هی کٌذ .ثب ایي کبس،

اعتفبدٍ هی کٌذ .دس هغبفت یبثی ُذف دس زذّد 01

اهکبى اسعبل ّ دسیبفت استجبعبت فْتی /تقْیشی ّ

کیلْهتش ثذّى اعتفبدٍ اص ایي عیغتن ُب ،دلت دس  2هتش

یب اُذاف دلیك ثب یک لیضس دعتی ّخْد داسد ،زتی اص

ثَ سازتی ثَ دعت آهذ .هغبفت یبة ُبی لیضس ثب ثشد

هسیظ ًبپبیذاس دس یک ُلیکْپتش ّ یب دس یک کؾتی کَ

هتْعظ (تب  01کیلْهتش) دس هٌبعك هختلف دفبػی

دس اعشاف تْعظ دسیبُبی خشّؽبى پشتبة

هی

اعتفبدٍ هی ؽْد ،اص خولَ  -1 :هغبفت یبة لیضسی

ؽًْذُ .یچ عَ پبیَ خذاگبًَ  ،ثغتَ ُبی لذست عٌگیي،

تبًک ثشای تْپخبًَ ،یک صسٍ پْػ ّ ،یب یک کبهیْى

ّ یب دیگش لْاصم اضبفی ثش سّی آى ّخْد ًذاسد .ایي

 -2هغبفت یبة ُبی لیضسی لبثل زول ،کَ دسعیغتن

لیضس یک ثبصخْاًی فْسی اص فبفلَ ّ استفبع ثش سّی

ُبی کٌتشل آتؼ تْپخبًَ هیذاًی اعتفبدٍ هی ؽْد .ایٌِب
ثشای اعتفبدٍ کبسثشدُبی هیذاًی دس ساثغَ ثب عیغتن
ُبی کٌتشل آتؼ تْپخبًَ دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اًذ -3 .

دعتگبٍ سا هی دُذ .

د  :نتبیج

دس صًذگی ّ تکٌْلْژی اهشّصٍ ثیؼ اص پیؼ
ازتبیح ثَ عشػت ّ دلت دس توبهی عغْذ هختلف ثَ

چؾن هی خْسد  .هب ثب دًیبیی سّثشّ ُغتین کَ دس آى

اًذاصٍ گیشی عغر خبسخی خغن ثیوبس اص فبفلَ عٌح

ُوَ ػلْم ثَ عْی فشا صهبًی دس زشکت ُغتٌذ ّ دس

لیضسی هخقْفی اعتفبدٍ کٌین  .دس ایي خقْؿ دس

ایي زشکت عشیغ  ،دلت ّ اًدبم فسیر ػول آى ُن ثب

اثتذا تسمیمبت کبهلی دس ثبسٍ لیضس ّ کبسثشدُبی آى ّ

ًیشّی کبس کوتش اص اُویت ثبالیی

ُن چٌیي فبفلَ عٌح لیضسی اًدبم دادین تب دس آیٌذٍ

ثشخْسداسد اعت  .صیشا ثشگؾت ّ دّثبسٍ ػول کشدى

ثتْاًین ثب اعتفبدٍ اص یک فبفلَ عٌح لیضسی کَ لذس

ًَ تٌِب ّلت گیش ثْدٍ ثلکَ خْد ثبػث خبهبًذى اص

پشداصػ تقْیش دس عغْذ ثبالیی سا داؽتَ ثبؽذ ثَ

پیؾشفتی خذیذ هی ؽْد  .دس ایي صهبى آًچَ کَ ُش دّ

پشداصین  .اهیذ اعت ثب کوک خذاًّذ هٌبى ایي دس ایي

الوبى عشػت ّ دلت آى ُن دس عغسی ثغیبس ثبال سا

ساٍ هْفك ثْدٍ ّ کوک ؽبیبًی ثَ پضؽکبى دس دسهبى

داسا ثبؽذ  ،ثغیبس زبیض اُویت ّ هْسد تْخَ اعت  .دس

ثیوبساى

.

ثیي توبهی ػٌبفش تٌِب ًْس اعت کَ عشػتی لبثل تْخَ

و  :مراجغ

اعتفبدٍ اص

ّ ثبالیی داسد ّ لیضس ًْسی ثب عشػت ّ دلتی ثبال ثْدٍ
کَ عبختَ ی دعت ثؾش اعت  .اعتفبدٍ اص ایي دعتبّسد
خْد ثبػث تشلی ّ پیؾشفت ثشای کؾْس ُب ؽذٍ ّ
آساهؼ ّ آعبیؼ ّ عالهتی سا ثَ دًجبل داسد  .اهشّصٍ
کوتش کؾْسی یبفت هی ؽْد کَ اصکبسثشدُبی لیضس ثی
ثِشٍ ثبؽذ  .ثَ ُویي دلیل ثغیبسی اصداًؾوٌذاى ّ
هختشػیي ثَ دًجبل آى ُغتٌذ کَ دعتگبٍ ُبی خذیذی سا
اختشاع کٌٌذ کَ کبسثشد ُبی خذیذ ّ یب تکویل
کبثشدُبی لجلی سا ثش اعبط کبس لیضس داؽتَ ثبؽٌذ .
ه  :نتيجو گيری
ثب تْخَ ثَ هؾکالت هْخْد دس صهیٌَ ُبی
هختلف فٌؼتی دس کؾْس ّ هؾکل کوجْد گبص دعتگبٍ
 MRIهب ثَ دًجبل زل ایي هغئلَ ثشآى ؽذین  ،ثشای

ثبؽین
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