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السؤال  1ختاري اإلجابة الصحيحة:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

الغاية من تبديل  Qھو الحصول خالل كل عملية ضخ على
 .aقطار من النبضات قصيرة وذات قدرة عالية
 .bنبضة وحيدة قصيرة وذات قدرة عالية
 .cقطار من النبضات قصيرة وذات قدرة منخفضة
 .dنبضة وحيدة قصيرة وذات قدرة منخفضة
الخاصية األساسية لليزر والتي يستفاد منھا في قياس المسافات بالليزر بشكل دقيق
 .aاللمعان
 .bالكثافة العالية
 .cعرض الخط الطيفي
 .dالترابط
نعمد إلى مزاوجة الطور
 .aللتقليل من الفقد في خرج الليزر.
 .bللتقليل من ظاھرة تشوه الشعاع الليزري الناتجة عن التدرج في معامل انكسار القضيب.
 .cلزيادة قدرة الليزر
 .dلزيادة دقة الليزر
 .eوال واحدة
تتم معالجة ظاھرة التعدس الحراري باستخدام
 .aعدسة موجبة مكافئة داخل التجويف الليزري.
 .bعدسة سالبة مكافئة داخل التجويف الليزري.
 .cمرايا مزاوجة للطور
 b .dأو c
 a .eأو c
المواد التي تمكننا من استخدامھا في مضاعفة تردد الشعاع الليزري ھي:
 .aمواد عازلة لھا استجابة ال خطية للمجال الكھربائي
 .bمواد لھا استجابة خطية للمجال الكھربائي
 .cمواد مغناطيسية
 .dأي نوع من المواد
في قياس المسافة في تقنية صدى النبضة
 .aيتم تعديل شعاع الليزر سعويا ً.
 .bيتم تعديل شعاع الليزر ترددياً◌ً .

.7

.8

.9

.10

 .cيتم تعديل شعاع الليزر طوريا ً.
 .dال يتم تعديل شعاع الليزر
في عملية تبديل  Qالسلبي
 .aتستعمل مواد لھا خاصية االمتصاص االشعاعي غير القابل للتشبع.
 .bتستعمل مواد لھا خاصية االمتصاص االشعاعي القابل للتشبع.
 .cتستعمل مواد لھا عاكسية لالشعاع عالية.
 .dوال واحدة.
في عملية تبديل  Qالصوت -ضوئي نستخدم خاصية
 .aتغيير معامل انكسار المادة بتغيير االجھاد الحراري المصاحب للموجة الصوتية
 .bتغيير معامل انكسار المادة بتغيير االجھاد الميكانيكي المصاحب للموجة الصوتية
 .cالعالقة لمعامل االنكسار بالموضوع
--------------------------------------------- .d
زيادة عدداألنماط تسمح يالحصول على:
 .aقدرة خرج عالية و كثافة اشعاعية منخفضة
 .bقدرة خرج منخفضة وعلى كثافة اشعاعية عالية .
 .cقدرة خرج التتأثر بعدد األنماط وإنما الكثافة االشعاعية تصبح منخفضة
 .dعلى قدرة خرج عالية والكثافة االشعاعية تبقى ثابتة.
في عملية تبديل المعامل  Qيجب أن يكون
 .aمعدل االضمحالل التلقائي للمستوى العلوي لليزر أسرع من معدل الضخ.
 .bمعدل االضمحالل التلقائي للمستوى العلوي لليزر أبطأ من معدل الضخ.
 .cمعدل االضمحالل التلقائي للمستوى العلوي لليزر يساوي لسرعة معدل الضخ.
 .dاليؤثر معدل الضخ على عملية التبديل

 (1اذا علمت ان ادنى نصف قطر للشعاع داخل تجويف ليزر متحد البؤرة يُعطى
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بالعالقة
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 (2تجويف ليزر متحد البؤرة نصف قطر تكور مرآتيه  50 cmويبعث شعاعا ً طوله الموجي  ، 633 nmقطر
الشعاع عند المرآتين:
ھـ( 3.25mm
د( 1.75 mm
ب(  0.30 mmجـ( 0.80 mm
أ( 0.06 mm
كل من مرآتيه  . 0.99طول انبوبة
 (3عرض الخط الطيفي في ليزر ھيليوم نيون  0.95MHzحينما تكون عاكسية ٍ
الليزر عندئذ:
ھـ( 0.5 m
د( 1.5 m
جـ( 5 m
ب( 25 m
أ( 1 m
 (4اذا علمت أن عرض الخط الطيفي لليزر الھيليوم نيون  1 MHzفإن طول الترابط:
د( 3 Km
جـ(300 m
ب( 30 m
أ( 3 m

ھـ( 30 Km

 (5اذا اردنا تركيز شعاع ليزر  HeNeفي دائرة نصف قطرھا  0.4 µmباستعمال عدسة قطرھا  10 cmفان البعد
البؤري المناسب لھذه العدسة:
ھـ( 100cm
د( 40cm
جـ( 20cm
ب( 10cm
أ( 5cm
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 (6عند وضع مادة شفافة خالل احد مساري الشعاع في جھاز مايكلسون ازيحت الھدب  31.6x104ھدبة باستخدام
ليزر، HeNe
السمك البصري للمادة :
ھـ( 10 cm
د( 0.2 cm
جـ( 30 cm
ب( 1 cm
أ( 20 cm
 (7لدراسة طوبوغرافية ) تضاريس ( السطوح المعملية  ،يُستعمل ليزر :
أ( He-Ne

ب( أشباه الموصالت األحمر اللون

جـ( اآلرغون األخضر اللون د(الياقوت

ھـ( كلھا ممكنة

 (8يُراد قياس تغير معامل انكسار الھواء مع درجة حرارته باستخدام جھاز مايكلسون  ،إذا تغيرت درجة حرارة
مسار أحد الشعاعين بمقدار  1 Kفإن مقدار التغير في معامل انكسار الھواء )عند ضغط جوي = 1013 mbar
واھمال أثر ضغط الھواء التشبعي( :
-2
-4
ھـ( 0
د( 10
جـ( 10
ب( 10-6
أ( 10-8
 (9يمكن تعريف المتر القياسي باستخدام جھاز مايكلسون .عندما تتحرك احدى مرآتي الجھاز متراً قياسيا ً واحداً عند
استخدام خط ليزر األرغون  488 nmفإن عدد األھداب التي تمر عبر مجال الرؤية :
ھـ( جميعھا خطأ.
جـ(  8196721د( 1024590
ب( 2049180
أ(4098360
 (10عند استخدام ليزر الھيليوم نيون في جھاز دوبلر لقياس سرعة سيارة كان التردد المسجل في الجھاز 80 MHz
 ،سرعة السيارة:
ھـ( 91 Km/h
د( 140 Km/h
أ(  250 Km/hب(  45.5 Km/hجـ( 182 Km/h

 (11يُراد قياس سرعة عربة  υباستخدام األشكال البقعية ) (specklesلليزر طوله الموجي  λحيث المسافة بين
فتحات المحزوز المستخدم امام الكاشف  ، dتردد نبضات الليزر المرتدة عن سطح العربة تُعطى بالعالقة :
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 (12عند تبديل المعامل  Qباستخدام المرآة الدوارة ،كانت سرعة دورانھا  2000دورة في الثانية .تتم عملية تبديل
Qفي ھذه الحال لھذا الليزر خالل:
ھـ( 11.5 ms
د( 92 ns
جـ( 69 µs
ب( 46 ns
أ( 23ps
 (13إذا كان طول قضيب ليزر الياج مقفول النمط  10 cmومعامل انكسار مادته  1.82وعدد األنماط المھتزة داخله
 133فإن طول نبضة الليزر
الناتجة:
ھـ( 10 ms
د( 10 µs
جـ( 10 ns
ب( 10 ps
أ( 10 fs
 (14يُعتبر اإلنفراج الكبير نسبيا ً في الشعاع أحد المشاكل المصاحبة إلنبعاث ليزر :
د( اإلكسايمر
جـ( ثاني أكسيد الكربون
أ( الھيليوم نيون ب( أشباه الموصالت

ھـ( كلھا خطأ.

 (15يمكن الحصول من ليزر الياج على الطول الموجي  532 nmإضافةً الى الخط األصلي بتطبيق مبدأ :
د(مزاوجة الطور ھـ( تشبع االمتصاص .
ب( قفل النمط جـ( تبديل معامل الجودة
أ( مضاعفة التردد

السؤال  2من خالل فھمك آللية تبديل المعامل  Qالكھرضوئي المبين بالشكل وضّ حي عمل البلورة الكھرضوئية
كل منھا
وضعي المسميات على الرسم مع ذكر دور ٍ
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