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 مطيافية الليزربطاقة تعريف مخبر 

 مطيافية الليزر مخبر

 .قاتهيعهد العالي لبحوث الليزر و تطبالم

 .فيزياء و تقانة الليزر: القسم 

 . سنان الجاللي .دمصطفى صائم الدهر           .د.أ :ف العلمي المشر

 .0202 :تاريخ إحداث المخبر

المتقدمة على مستوى القطر، بما يحويه من تجهيزات افية الليزر من المخابر البحثية يعتبر مخبر مطي

وإمكانات علمية متقدمة ومتطورة، تخدم الباحثين من المهتمين وطالب الدراسات العليا وأعضاء الهيئة 

ر لوجود المراكز البحثية االخرى في القط كما يتيح فرص للتعاون مع. التعليمية في الجامعات السورية

 .في مراكزهم البحثيةتكمل ما هو موجود تجهيزات في المخبر 

 يحة المستفيدة من المخبرالشر : 

  (. ماجستير ودكتوراه)طالب الدراسات العليا 

 طالب الدراسات التأهيل والتخصص الطبي . 

 طالب الدراسات التأهيل والتخصص الهندسي . 

 في جامعات القطر باحثين من أعضاء الهيئة التعليميةال. 

  القطرفي  االخرى البحثية في المراكزالباحثين. 

  أهمية مطيافية الليزرLaser Spectroscopy : 

مطيافية ، رعة التي طرأت على الليزرات والتقانات المرتبطة بهااسمتفرضت التطورات الكبيرة وال

مجموعة واسعة من  كشفلدراسة والمستخدمة الطيفية  أهم التقاناتلتكون  Laser Spectroscopyالليزر 

التطبيقات المخبرية  للمواد والمركبات ضمنة الدقفائق  االنتقائي كشف، لغايات الالجزيئات مختلفة األنواع

. ، إضافة لدراسة وتحديد بنية الذرات والجزيئات وخواصها الفيزيائية والكيميائيةوالميدانية بزمن حقيقي وآني

ضعف لوالحساسية  االنتقائية مجال طيفي واسع لكن على حساب تغطيدية التي عكس التقانات الطيفية التقلي

 .لمعدات المستخدمةفي امقدرة الفصل الطيفية 
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ما شهدته الليزرات والتقانات المتعلقة بها من تطورات كبيرة بسبب مطيافية الليزر عمت أهمية وقد د  

تشغيل بدرجات الخرج والكتوسع مجاالت األطوال الموجية الصادرة عنها وزيادة استطاعة  وسريعة،

 .الحرارة العادية إضافة لتصغير حجمها وخفض كلفتها المادية

 ومجال عمل مخبر مطيافية الليزر األهداف البحثية: 

العالمية المهتمة وأهم قواعد البيانات أشهر  Database  HITRANقاعدة البيانات هيترانتعتبر  ■

بدراسة وتصنيف خطوط امتصاص الغازات وفق مطيافية الليزر الستخدامها في تطبيقات عديدة في مجاالت 

 . اعة والعلوم البيولوجية والطبيةعلوم الفضاء والبيئة والصن

ضمن بعض األعمال القائمة في المخبر تم كشف خطوط امتصاص لعدد من الجزيئات الغازية كانت 

 متصاصاال خطوطعدد من  شف ك  كما . HITRANفق جيد جداً مع تلك المدرجة في قاعدة البيانات على توا

، لكنها ا درجت في تحديثاتها بقاعدة البيانات HITRAN 2008لم تكن مسجلة في قاعدة البيانات  جديدةال

HITRAN 2012 ،،سنقوم بتوسيع الدراسة لتشمل توصيف عدة خطوط امتصاص لعدد من الغازات 

التي يمكن الطيفية ، فالمنظومات HITRANوالعمل إلدراج نتائج أعمالنا بشكل رسمي في قاعدة البيانات 

 . بناؤه في المخبر قادرة على إنجاز قياسات بنتائج جيدة جداً ودقة عالية تسمح بذلك

ملوثات الهواء  نظراً ألهمية الدراسات الطيفية المرتبطة بالبيئة والغالف الجوي مع ارتفاع نسب ■

أوجدت السمات ، فقد والغازات المسببة لظاهرة البيوت الزجاجية المسؤولة عن التغيرات المناخية والبيئية

المخبرية والميدانية والقياسات  مطيافية الليزر استخدامات جديدة وفريدة من نوعها في التطبيقاتلالمميزة 

 .غازات وملوثات الغالف الجوي وبزمن آني حقيقيو والموادللجزيئات الدقيق االنتقائي  لكشف والتقصيل

 ليزرشعاع متصاص ابتطبيق بعض التقانات الطيفية المعتمدة على مطيافية مخبر مطيافية الليزر قمنا في 

تؤدي الدراسات الطيفية للجزيئات الغازية دوراً حيث  غازات الغالف الجوي الهامة لكشف وتقصي أثر بعض

 :فيبيقات لرصد نوعية الهواء هاماً في عدة تط

  (.حركة السيارات، وتحديد جودة الهواء في األبنية الكبيرة المغلقة)النشاطات المدنية 

  مراقبة ودراسات االنبعاثات في الصناعات البتروكيميائية ومواقع معالجة )النشاطات الصناعية

 (.Hydrocarbons، HF ،NH3النفايات، وعمليات تصنيع مركبات الهيدروكربونات 

  (.الدفيئات الزراعية، والنظم االيكولوجية الزراعية)النشاطات الزراعية 

  مثل طبقة الستراتوسفير )التطبيقات البيئية كدراسة طبقات وكيمياء الغالف الجوي وملوثات الهواء

stratosphere.) 
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وما يؤسف له استمرار تزايد نسب  تلوث الهواء يعتبر من أكبر المشكالت التي تواجه البشرية،ف

وي قصد بتلوث الغالف الجوي ارتفاع تراكيز . التلوث مع زيادة النشاطات البشرية خاصة الصناعية منها

لم جديدة بعض مكونات الغالف الجوي الموجودة أصالً عن المعدالت الطبيعية، أو ظهور مركبات كيميائية 

، مسببة أضراراً مختلفة للحياة (أ أساساً عن النشاط الصناعيتنش)تكن موجودة باألساس في الغالف الجوي 

 .والوسط الحيوي على األرض

البيولوجية لدراسة الخاليا والنسج متنامية في التطبيقات  استخدامات لدراسات الطيفيةكما أن ل ■

االستشعار الحيوي للجزيئات الهامة فيزيولوجياً الحيوية والمعالجات الموضعية لبعض األمراض، ويعتبر 

في التشخيص الطبية من التطبيقات الواعدة والمهمة لمطيافية الليزر في العلوم  (CH4و CO و NOمثل )

، من خالل تحليل زفير عند اإلنسان دون أي ضرر أو إجراءات طبية معقدة عن األمراضالمبكر لكشف وا

خلل يظهر في تلك النسب يؤشر على الطبيعية نسب محددة من الغازات وأي الذي يحوي في الحاالت  اإلنسان

هواء الزفير مؤشر قوي لم تكن موجودة باألساس في جديدة غازات ظهور دالالت مرضية محددة، كما أن 

على إصابات سرطانية يمكن كشفها بشكل مبكر جداً من خالل تقانات مطيافية الليزر عند تشكل مليون خلية 

أو  ppmحيث تبلغ قدرة كشف الغازات بمطيافية الليزر مرتبة الـ  سرطانية أو أقل دون أي إزعاج للمريض،

bbm ،خلية سرطانية مع ضرورة أخذ خزعة بطرق غالباً ما  في حين تحتاج الطرق التقليدية لوجود مليار

 . تكون مؤلمة

فية اكة نوتمتع بدقة عالية ومرتاالستخدام  ةسهل مؤتمتة متكاملة ةمونظمعلى تصميم العمل  يتم ■

وألغراض بيئية للكشف عن  ألغراض طبية للكشف المبكر عن األمراض،عالية الدقة ميدانية إلجراء قياسات 

 .  ملوثات الغالف الجوي

 الرؤية المستقبلية لنشاط المخبر 

عدد من الدراسات العلمية والتطبيقات المتنوعة لالصلبة  رضيةمطيافية الليزر األ مخبريهيئ و يؤسس -

 .البيئية والبيولوجية والطبيةفي مجاالت العلوم 

 . توصيف الضوئي والطيفي للعيناتالالنانو من خالل المتعلقة بتقانات الدراسات المساهمة في  -

 .تخريخ طالب الدراسات العليا المساهمة ب -

إعداد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة من خالل البرامج التدريسية ماجستير التأهيل والتخصص  -

  . إضافة للدورات التدريبية التي يقيمها المعهد الطبي وماجستير التأهيل والتخصص الهندسي،
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 التقانات الطيفية المتاحة في المخبر: 

 مطيافية االمتصاص غير المباشرIndirect Absorption Spectroscopy. 

 مطيافية المفعول الصوتي للضوء PhotoAcoustic Spectroscopy . 

 مطيافية االمتصاص المباشر Direct Absorption Spectroscopy. 

  الطويلمطيافية االمتصاص Long Path Absorption Spectroscopy. 

  تعديل الطول الموجيمطيافية Wavelength Modulation Spectroscopy. 

 مطيافيةLaser Induced Breakdown Spectroscopy LIBS. 

  مطيافية االمتصاص المشبعSaturated Absorption Spectroscopy. 

  الدكتوراه المنجزة في المخبرمشاريع: 

  دراسة وتوظيف قدرات وحدة معالجة الغرافيكGPU  والمعدل الضوئي الفراغيSLM  في توليد

 وإظهار الهولوغرام الرقمي

 التحليل الطيفي الليزري وتطبيقاته لدراسة وكشف بعض الغازات المهمة في الغالف الجوي 

 ليزر ألجل معالجة أمثل باالعتماد على قيم واقعية تحديد التوزع الحراري في الجلد الناجم عن ال

 للخواص البصرية 

 الجاري تنفيذها في المخبرطالب الدراسات العليا  مشاريع. 

  استخدام مطيافية الليزر لكشف خطوط االمتصاص لجزيء ثاني أوكسيد الكربون حول الطول

 .nm 1064الموجي 

  استخدام مطيافية الليزر لدراسة وكشف خطوط االمتصاص لعدد من الجزيئات في الحالة الغازية

CO2- H2O . 

  كشف خطوط االمتصاص لجزيء الميتانCH4  ليزرياً في المجال تحت أحمر القريب بمطيافية

 .CH4 تعديل الطول الموجي

 تصميم دارة تحكم لمنظومة كشف الغازات. 

 يع  واستخدامها لقياس الحقل المغناطيسيمطيافية االمتصاص المش. 

 دراسة تأثير الضغط على طيف االمتصاص لغاز ثاني أوكسيد الكربون عند طول موجي محدد. 

 استخدام مطيافية الليزر للكشف المبكر عن بعض الحاالت المرضية من خالل تحليل الزفير. 

 برالجاري تنفيذها في المخ دراسات التأهيل والتخصص مشاريع طالب. 
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 تحديد نسبة وعدد جزيئات غاز ثاني أوكسيد الكربون في زفير اإلنسان. 

 دراسة تأثير الليزر على فتق النواة اللبية. 

 كشف اإلشارات الضوئية الضعيفة . 

 باستخدام الليزر غزل النسيج دبلة قياس سرعة 

 دراسة نظام نقل المعلومات بالليزر وتنفيذه . 

  غازات العادماستخدام مطيافية الليزر لتحليل.     

 تازيهجتلاو تادعملا Equipments &Tools: 

Light  Sources 
1 Halogen Lamp-Quartz Tungsten 

2 Stabilized Tungsten IR Light Source 

3 
Optical Parametric Oscillator Laser 

OPO Laser 

4 Tunable diode Laser 

5 HeNe Laser 

6 

Complete Laser Diode (LD) Operation Starter 

Set 

TO Can Laser DiodesMulti  

Optical systems 
1 Monochromator 

2 Photoacoustic cell 

3 Herriott Type Multipass cell 
4 Optical Chopper 

5 Fluke Infrared Camera 

6 Transmission Spatial Light Modulator SLM 

7 Reflective  Spatial Light Modulator SLM 

8 

WorkStation 

Two Intel i7 workstations, 6 core with 64 GB 

Ram and NVIDIA Tesla GPGPU C2050. Used 

for: 

- Electronic structure of molecules. 

- Laser- Matter Interaction modeling and 

simulation. 

- Numerical solution of mathematical 

models. 
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- Finite Element Analysis. 

- Fourier Optics. 

- Digital Holography. 

Detectors 
1 IR Photo Multiplier tube- PMT 

2 UV- Visible Photo Multiplier tube- PMT 

4 
Multi Photodetectors 

Caver the Range (320 - 2600) nm 

5 Energy meter 

6 Power meter 

Optics 
1 Gold Coated Mirrors 

2 Lenses 

3 Beam Splitter 

Multi Opto-Mechanical Elements 
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