
 حفظ األثار وصيانتكا: مادة
 الفرقة الثالثة

 قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم
 

 تطبيقات الليــــــزر في مجال حفظ األثار وصيانتكا 
 (الجزء األول)

Laser applications in restoration of antiquities  
“ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” 

 

 إعذاد

وائل أبو الغيط/ د  
م 2020  



 مقدمة
 خالل من كيرومغناطيسية موجات أي إشعاعات بتوليد الميزر أجيزة تقوم

 المواد ذرات تتخذىا أن يمكن التي المتعددة الطاقة مستويات بفروق االستفادة
 طريق عن الضوء تكبير " جممة اختصار  LASER ليزر كممة وتعد المختمفة
 Light Amplification by Stimulated "لإلشعــاعــات الحفزي اإلطالق

Emission of Radiation  ليذه المقابمة األولي الحــروف مكونــة أنيــا إذ 
 الحفـزي اإلطالق عممية أينشتاين ألبرت أكتشف وقد اإلنجميزيـة بالمغــة الكممات

 .1917 عام النظرية الناحية من
 المشتركة الخصائص بعض عمى يعتمد حفزي إطالق عممية ىو إذا الميزر

 أواخر في الميزر اختراع نتيجة الميسور من أصبح وقد الناتجة لإلشعاعات
 موجات في يقع معين موجي طول ذات موجات وتكبير توليد الخمسينات
 مدى توسيع أمكن الستينات بداية في البصري الميزر وباختراع الميكروويف

 .المنتجة الموجات



        :ؼزجش أٓشا ػشٝس٣ب ُألعجبة ا٥ر٤خرػ٤ِٔبد اُز٘ظ٤ق 

عطً مظهرا غٌر االثر تأن االتساخات الموجودة على سطح . 1
 .مقبول

 .أن هذه االتساخات تؤدي إلى طمس معالم القطعة. 2
 .المنسوجاتاالثر وخاصا هذه االتساخات تزٌد من حامضٌة . 3
هذه االتساخات تقلل من مرونة المنسوجات مما ٌؤدي إلى . 4

 .هشاشتها
 .  االتساخات تشجع على نمو الحشرات والكائنات الحٌة الدقٌقة. 5

                                                                              



 ٣ٝزٞهق ٗغبػ اخز٤بس اُطش٣وخ أُالئٔخ ُؼ٤ِٔخ اُز٘ظ٤ق ػ٠ِ ا٥ر٢

 .التركٌب الكٌمٌانً المكون للقطعة المراد تنظٌفها.1
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 .السابقةالترمٌمات والمعالجات . 3

 .نوعٌه االتساخات والبقع الموجودة. 4

 .أهم المنظفات اآلمنة التً ٌمكن استخدامها بدون ضرر. 5

 .نوعٌه األلوان واالصباغ ومدى تأثرها بمحالٌل التنظٌف. 6

 .مدى تحمل القطعة للتأثٌرات المٌكانٌكٌة المختلفة. 7

 . مورة فً محالٌل التنظٌفغفٌها القطعة متظل المدة التً ٌمكن أن . 8



 :  كيف يعول جهاز الليسر
 

 :  ٣ٞػؼ اُشٌَ اُزب٢ُ أعضاء عٜبص ا٤ُِضس

 اُٞعؾ أٝ اُجِٞسح أُ٘زغخ ألشؼخ ا٤ُِضس -1

 .ؽبهخ ًٜشثبئ٤خ ُزؾل٤ض اُٞعؾ ػ٠ِ إطذاس أُٞعبد اُؼٞئ٤خ -2

 .ػبٍ األداء( ٓشآح)ػبًظ ُِؼٞء -3

 .ػذعخ خشٝط اُشؼبع ٝهذ رٌٕٞ ٓغز٣ٞخ أٝ ػذعخ ٓوؼشح -4

 .شؼبع ا٤ُِضس اُخبسط -5
  











 :٣ٝخزِق ػٞء ا٤ُِضس ػٖ اُؼٞء اُؼبد١ ؽ٤ش ٣ٌٕٞ ُٚ اُخظبئض اُزب٤ُخ
 

أي أن لـو طـول مـوجي واحـد  monochromatic الضوء المنبعث أحادي المـون* 
، ويحـدد الطـول (ذي لون واحد نقي أو عمي األرجح حزمة ضـيقة جـدا مـن األشـعة)

المــوجي لــون الضــوء النــاتط وكــذلك طاقتــو، بينمــا يتكــون الضــوء العــادي مــن ألــوان 
 ".ألوان الطيف"كثيرة مختمطة 

  coherent الضوء المنبعث من الميزر يكون متزامن* 

 أ١ إٔ اُلٞرٞٗبد ًِٜب ك٢ ٗلظ اُطٞس ٓٔب ٣غؼَ  

 شذح اُؼٞء ًج٤شح كال رالش٢ اُلٞرٞٗبد اُؼٞئ٤خ 

 .  ثؼؼٜب اُجؼغ ٗز٤غخ الخزالف اُطٞس ث٤ٜ٘ب

   directional الضوء المنبعث لو اتجاه واحد ثابت* 

 ؽ٤ش ٣ٌٕٞ شؼبع ا٤ُِضس ػجبسح ػٖ ؽضٓخ ٖٓ 

اُلٞرٞٗبد ك٢ ٓغبس ٓغزو٤ْ ث٤٘ٔب اُؼٞء اُؼبد١ ٣ٌٕٞ ٓشزذ ٣ٝ٘زشش ك٢ أٗؾبء 

 .اُلشاؽ، ٖٝٓ صْ كؤشؼخ ا٤ُِضس ٓشًضح اُطبهخ ػ٘ذ ٗوطخ ٓؾذدح رٔبٓب





 :أنواع ومبادئ تشغيل الليزر
ىنــاك العديــد مــن أشــعة الميــزر تنــتط عــن أجيــزة متباينــة األشــكال والتــي تســتخدم فــي 

مـواد "ويمكن أن نصنفيا تبعا لموسط الفعـال الـذي يوضـع بالجيـاز . أغراض مختمفة
ذلــك أن الوســط الفعــال ىــو الــذي يحــدد طــول موجــة أشــعة " غازيــة -ســائمة -صــمبة

 -:الميزر، ومن أىم أنواع الميزر
٣ظن٘غ عٜنبص ٤ُنضس أُنٞاد اُظنِجخ ٓنٖ أشنجبٙ أُٞطنالد : ليسر الووىاد اللول   *

ٓضَ اُزشاٗضعزٞس، ٢ٛٝ ثجغبؽخ ٝؽنذاد ده٤ونخ رغنٔؼ ثٔنشٝس اُز٤نبس اٌُٜشثنبئ٢ كن٢ 
 .ارغبٙ ٝاؽذ كوؾ ٝرٔ٘ؼٚ ٖٓ أُشٝس ك٢ االرغبٙ أُؼبًظ



٣زؤُق ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ ا٤ُِضس ٖٓ أٗجٞة صعبع٢ ٣ؾز١ٞ ػِن٢ ٓنض٣ظ : ليسر الغاز* 
٣ٝزظنَ ثوطجن٤ٖ ًٜنشث٤٤ٖ آنشاس %" 10"ٝا٤ُ٘نٕٞ %" 90"ٖٓ ؿبص١ ا٤ِ٤ُٜنّٞ 

 .اُز٤بس اٌُٜشثبئ٢



٣زٌٕٞ اُٞعؾ اُلؼبٍ ك٢ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ أعٜضح ا٤ُِنضس ٓنٖ عنبئَ : ليسر السىائل *
 .خبص ٣ؾؼش ٖٓ إراثخ ٓبدح ا٤ُ٘ٞد٣ّٞ ثؤًغ٤ذ ًِٞس٣ذ اُظٞد٣ّٞ



 : ىنالك عدد من تطبيقات الميزر أىميا: تطبيقات الليزر

 (القطع والتثقيب والمحام والتصميد)التطبيقات الصناعية  -
قيــــــاس المســــــافات والترصــــــيف البصــــــري وكشــــــف )القياســــــات والفحــــــص  -

 (العيوب
ــــــل )التطبيقــــــات الطبيــــــة والبيولوجيــــــة  - أمــــــراض العــــــين والجراحــــــة والتجمي

 (واالستئصال والتصوير اإلحيائي
 (التوجيو والتتبع وتقدير المدى)التطبيقات العسكرية  -
ـــــة  - ـــــات التجاري ـــــات )التطبيق ـــــة وقارئ ـــــالم الضـــــوئية والطابعـــــات الميزري األق

 (األقراص المدمجة
 



 :  هويسات استخذام الليسر
 

عدم وجود تماس مباشر بين العينة ومنظومة الميزر ولذلك ال يوجد تموث  -
 .  أو اجيادات ميكانيكية

استخدام الميزر ال يؤثر عمى الخواص الفيزيائية لممادة الن المنطقة التي  -
 .  تتأثر صغيرة جدا

يمكن استخدام الميزر مع مواد مختمفة مثل المعادن والسيراميك والزجاج  -
 .  والخشب دون حدوث تمف لممادة

 

 . إمكانية العمل في مواضع صعبة مثل الزوايا واالنحناءات وغيرىا -
 

العمـــل يـــتم بســـرعة عاليـــة ودقيقـــة فمـــثال يمكـــن إجـــراء عمميـــة قطـــع المعـــادن  -
 .  بسرعة وىي أسرع عشر مرات من الطرق التقميدية



 .يمكن أن تكون عممية استخدام الميزر مبرمجة أوتوماتيكيا لغرض الدقة -
 .  يمكن الحصول عمى قدرات عالية جدا -

 

شعاع الميزر ال يتمف نتيجة االستخدام كما في حالة اآلالت المستخدمة  -
 .  في الطرق التقميدية كالقواطع وقوس المحام والمثقبات وغيرىا

 

 .  العمل بالميزر يتم بيدوء وبدون تموث كما في الطرق التقميدية -
 

 :  مساوئ استخدام الليزر

 .  الكمفة التصنيعية والتشغيمية لمنظومة الميزر تكون عالية -

 .  منظومة الميزر تحتاج إلى خبرة جيدة لتشغيميا وديمومة عمميا -

 . مخاطر القدرة العالية -

 .تحتاج منظومة الميزر إلى سيطرة وتحكم دقيقين -
 



 :  استخذام تقنيات الليسر في ترهين اآلثار

 ػ٤ِٔخ ك٢ أُغزخذٓخ اُؾذ٣ضخ اُزو٤٘بد أْٛ ٖٓ ثب٤ُِضس اُز٘ظ٤ق رو٤٘خ رؼزجش    
 أٝ ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗٚ عٞاء اُزو٤ِذ٣خ اُز٘ظ٤ق ؽشم ػٖ رخزِق أٜٗب ؽ٤ش اُز٘ظ٤ق
 رٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٝٔ ًبك٤ٚ ؿ٤ش اُطشم ٛزٙ رٌٕٞ األؽ٤بٕ ٖٓ ًض٤ش ٝك٠ ٤ٔ٤ًبئ٤ٚ
   .ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ اُز٘ظ٤ق ٓٞاد ٝخظٞطب أُشْٓ ػ٠ِ خطشٙ

 :  أنىاع أشع  الليسر الوستخذه  في التنظيف

 YAGٓنننٖ أٗنننٞاع ا٤ُِنننضس أُغنننزخذّ كننن٢ أؿنننشاع اُزنننش٤ْٓ ٤ُنننضس ا٤ُنننبط   -1
laser  أكؼَ ٤ُضساد أُٞاد اُظِجخ اُز٢ رغزخذّ ك٢ ٓغبٍ اُزنش٤ْٓ ٓ٘نز ٖٓ ٞٛٝ

 : ع٘ٞاد ُؼذٙ أعجبة ٜٓ٘ب

 رٌِلزٜب اُو٤ِِخ ٗغج٤ب ًٝلبءرٜب اُؼب٤ُخ ٓغ أٌٓب٤ٗٚ رؼذ٣َ ٓغز٣ٞبد اُطبهخ  

ثننبُوشة ٓننٖ األشننؼخ رؾننذ  short pulse ٣ٝؼطنن٠ ٛننزا اُ٘ننٞع ٗجؼننبد هظنن٤شح
إطنذاس ا٤ُِنضس كن٢ شنٌَ  ٤ِِٓٔزنش، ٝػ٤ِٔنٚ  1.064اُؾٔشاء ثطنٍٞ ٓنٞع٢ ٣جِنؾ 

ٗجؼبد ٣ٌٖٔ اُزؾٌْ ك٤ٜب ثغُٜٞٚ ؽ٤ش رزٌٕٞ ًنَ ؽِونٚ ٓنٖ اُ٘جؼنبد ٓنٖ ٤ًٔنٚ 
٣ٌٖٝٔ اُزؾٌْ ك٢ ػذد اُ٘جؼنبد أُ٘جؼضنخ كن٢ اُضب٤ٗنخ  ٓؾذدٙ ٝٓزٌشسح ٖٓ اُطبهخ،

 .  ًٝزُي ك٢ أُغبكخ ث٤ٖ عٜبص أشؼٚ ا٤ُِضس ٝث٤ٖ عطؼ األصش أُشاد ر٘ظ٤لٚ

 



          

ٓنننننٖ أٗنننننٞاع ا٤ُِنننننضس األخنننننشٟ أُغنننننزخذٓخ ألؿنننننشاع اُزنننننش٤ْٓ ٤ُنننننضس   -2
 :  excimer laser األًغ٤ٔش

٣ٝغننزخذّ ُز٘ظ٤ننق أُجننب٢ٗ ٝاُوطننغ اُؾغش٣ننخ ٝؿ٤شٛننب ٝػِنن٠ اُننشؿْ ٓننٖ إٔ ٛننزٙ 
اُطش٣وخ رخؼغ ُزغبسة ٖٓ ؽ٤ش إٌٓب٤ٗبد اُزطج٤ن إال إٔ ٛزا اُ٘نٞع ٓنٖ ا٤ُِنضس 
٣ؼزجننش ع٤ننذا ؽ٤ننش ٣غننزط٤غ أصاُننٚ ٓؼظننْ ٓشًجننبد ٗننٞارظ اُزِننق أُٞعننٞدح ػِنن٠ 
األعنننطؼ األصش٣نننخ الٗنننٚ ٣ؼزٔنننذ ػِننن٠ اعنننزخذاّ ٓٞعنننبد األشنننؼخ كنننٞم اُج٘لغنننغ٤خ 
اُوظ٤شح اُز٢ رز٤ٔض ثٞعٞد ؽبهٚ ػب٤ُٚ رغزط٤غ ًغش اُشٝاثؾ اُغض٣ئ٤خ ُِٔشًجنبد 

 .  اُغطؾ٤خ أُِٞصخ ٝإصاُزٜب ثشٌَ ًبَٓ ثذٕٝ إؽذاس أ١ رِق ُغطؼ األصش



 :  وهن أهن هويسات التنظيف بالليسر
 

ؽ٤نش ٣ؼطن٠ ُِٔنشْٓ اُونذسح ػِن٠ أصاُنٚ هنذس   high control اُزؾٌْ اُؼب٢ُ  -1
ٓؾننذد ٓننٖ اُطجوننبد أُننشاد اُننزخِض ٜٓ٘ننب ثباػننبكخ إُنن٠ اٗننٚ ٣غننزط٤غ إٔ ٣ٞهننق 

 .  اُز٘ظ٤ق ػ٘ذ أُغزٟٞ أُطِٞة
 

رؼطنن٠ ُِٔننشْٓ اُوننذسح ػِنن٠ ر٤٤ٔننض اُطجوننبد اُزنن٢   selectivity االخز٤بس٣ننخ  -2
ع٤زْ إصاُزٜنب ٓنغ أُؾبكظنخ ػِن٠ اُغنطؼ األطن٢ِ ٝٛنزا ٣ؼزٔنذ ػِن٠ ػنذح ػٞآنَ 

 .  ٝٓذٟ رشاثؾ ٓبدرٚ  surface reflectionٓضَ ٓؼذٍ اٗؼٌبط اُغطؼ
 

 اُز٢ أُ٘طوخ ر٘ظ٤ق ٣زْ ؽ٤ش  localized action أُٞػؼ٢ اُزطج٤ن  -3
 اُظ٤بٗخ ٓشبًَ ُؾَ ع٤ذ اخز٤بس ٣ؼزجش ثب٤ُِضس كبُز٘ظ٤ق ُزُي .كوؾ إ٤ُٜب ٣ٞعٚ
 اُز٘ظ٤ق ٝعبئَ ثبعزخذاّ طؼجٚ ؽِٞال رزطِت اُز٢ أٝ ؽِٜب ٣ٌٖٔ ال اُز٢

 ُٜب ؽذس ٝاُز٢ اُٜشبش٤خ ػب٤ُٚ ا٥صبس ُٔؼبُغٚ اُطش٣وخ ٛزٙ كزغزخذّ اُزو٤ِذ٣خ
 ػـٞؽ إ٣ٚ ثذٕٝ اُز٘ظ٤ق ػ٤ِٔٚ إرٔبّ أٌُٖٔ ٖٓ ؽ٤ش  alteredرـ٤ش

  .األصش ُغطؼ روشش أٝ fragmentation ٛشبش٤ٚ ؽذٝس ػذّ ٝثبُزب٢ُ ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗٚ



ٖٓ أْٛ ٤ٔٓضارٚ أ٣ؼب األٓبٕ ٝاُغشػخ اٌُج٤شح ٓوبسٗٚ ثبُطشم ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗنخ   -4 
األخنشٟ ؽ٤نش إٔ اُ٘جؼنخ اُٞاؽننذح أُ٘جؼضنخ ٓنٖ ا٤ُِننضس رغنزط٤غ ر٘ظ٤نق ٓ٘طوننٚ 

 .  2ْٓ 25رظَ ٓغبؽزٜب إ٠ُ 

 

أٌٓب٤ٗٚ أصاُٚ ٗٞارظ اُزِق دٕٝ اُزؤص٤ش ػ٠ِ اُغنطؼ األصنش١ ٓٔنب ٣نإدٟ إُن٠   -5
 .  اُؾلبظ ػ٠ِ اُغطؼ األط٢ِ ُألصش

 

إصاُخ األرشثخ ٝاُؼٞاُنن ٝٗنٞارظ اُزِنق ٓنٖ ػِن٠ أعنطؼ أُ٘نبؽن اُضخشك٤نخ   -6
 .  راد اُزلبط٤َ اُذه٤وخ ٝاُطجوبد أُِٞٗخ ٝاُؾغبعخ ثؤٓبٕ ًبَٓ ًٝلبءح ع٤ذٙ

 

٣ٌٔننٖ ُُٔٞننذ أشننؼٚ ا٤ُِننضس إٔ ٣٘ننزظ اُؼذ٣ننذ ٓننٖ األهطننبس أُخزِلننخ ُؾضٓننٚ   -7
اُشؼبع األؽبد١ رزشاٝػ ٓب ث٤ٖ ًغٞس ا٤ُِِٔٔزنشاد إُن٠ ٝاؽنذ عنْ ثٔنب ٣ؼ٘ن٠ إٔ 

ُز٘ظ٤نق اُزلبطن٤َ اُذه٤ونخ ُِغنطؼ ٝأ٣ؼنب أُغنبؽبد   اُغٜبص ٣ٌٖٔ إٔ ٣غنزخذّ
 . اٌُج٤شح



٣ٌٔننٖ ُِٔننشْٓ اُوننبئْ ثننبُز٘ظ٤ق إٔ ٣ٞهننق اُغٜننبص ُؾظ٤ننب كنن٢ ؽبُننٚ   -8
اٗوطننبع اُز٤ننبس اٌُٜشثنن٢ ٓٔننب ٣ؼط٤ننٚ رؾٌننْ أكؼننَ ُٞهننق ػ٤ِٔننٚ اُز٘ظ٤ننق 

 .  ػ٘ذٓب ٣وشس رُي

 

٣ٞعننذ ٗظننب٤ٖٓ ُُٔٞننذاد ا٤ُِننضس رغننزخذّ كنن٢ أػٔننبٍ اُزننش٤ْٓ إؽننذاٛٔب   -9
صبثذ ٣ٝغزخذّ ك٢ ر٘ظ٤ق اُوطغ األصش٣خ أُ٘وُٞخ ٝاُز٢ ٣زْ ٗوِٜب إ٤ُنٚ ٤ُنزْ 
إعننشاء ػ٤ِٔننٚ اُز٘ظ٤ننق ٝاُضننب٢ٗ ٓزؾننشى ٣ٌٔننٖ ٗوِننٚ إُنن٠ ٌٓننبٕ ٝٓٞهننغ 
االعزخذاّ ٣ٌٖٝٔ اُٞطٍٞ إ٠ُ أدم اُزلبط٤َ ٖٓ خالٍ اٌُبثنَ أُظن٘ٞع 

 .  ٖٓ األ٤ُبف اُجظش٣خ أُشٗخ ٝإعشاء ػ٤ِٔبد اُز٘ظ٤ق ثغُٜٞٚ



  laser setupشكل يىضح نظام جهاز الليسر او ها يعرف بـ 



:التنظٌفمٌكانٌكٌه استخدام اللٌزر فى   

ػ٘ذ اٗطالم اشؼٚ ا٤ُِضس كإٕ هٞٙ آزظبص اُطبهٚ رإدٟ ا٠ُ رغخ٤ٖ 
ٝاألرغبخبد ٝاُغض٣ئبد ألرشثٚ ارلٌي عش٣غ ٛزا اُزغخ٤ٖ ٣إدٟ ا٠ُ 

 . اصاُزٜب٣غَٜ ؽز٠ ٖٓ اُزِق أُزآًِٚ 

 : ػ٣٠ِؼزٔذ ثب٤ُِضس ؽ٤ش إ اُز٘ظ٤ق 

 أُٞع٠اُطٍٞ •

 أُ٘جؼضًٚضبكٚ اُطبهٚ •

 اُ٘جؼٚٓذٙ  •

  ٝعٌٜٔباُوششٙ ٣ٌٖٞ ر•



من امثله القطع االثرٌه التى تم تنظٌفها بواسطه 
:تقنٌه اللٌزر  

 «  copper roman coins» اُ٘ؾبطػِٔزبٕ ٓؼذ٤ٗزبٕ ٓظ٘ٞػزبٕ ٖٓ 

 ٣ظَ ؽ٤ش اُشٝٓب٤ٗٚ اُؼٔالد ٖٓ ٓؼذ٤ٗز٤ٖ ػِٔز٤ٖ ػ٠ِ اُزطج٤ن رْ ؽ٤ش•
 اشؼٚ اعزخذّ ؽ٤ش ْٓ 18.5 ْٓ 20 ٝهطشْٛ ٠ِٔٓ 1.2 ا٠ُ عٌْٜٔ ٓزٞعؾ

 . ٤ٌٓشٝصب٤ٗٚ 80 ا٠ُ صب٤ٗٚ ٗبٗٞ 8 ٖٓ اُ٘جؼٚ ٓذٙ ًبٗذ ؽ٤ش ٣بط ٤ُضس

 ثشٝٗض٣ٚ هطؼٚ ٖٓ ًِٞس ثوؼٚ اصاُٚ ثب٤ُِضس اُز٘ظ٤ق رو٤٘ٚ اعزخذٓذ ؽ٤ش•
 رْ صْ عْ 5.6 أُغزخذّ ا٤ُِضس ثوؼٚ ٝطِذ ؽ٤ش ٤ُضس اشؼٚ اؽالم رْ ؽ٤ش
 أُٞعٞد اٌُِٞس رش٤ًض إ ٝعذٗب ؽِوٚ 30 ا٠ُ ٝطِذ ثب٤ُِضس ؽِوبد ػَٔ

 . %5.5 ا٠ُ  % 8.6 ٖٓ اٗخلغ اُوطؼٚ ك٠

 ٝاُؼٔالد اُجشٝٗض٣ٚ اُوطؼٚ ػ٠ِ ثب٤ُِضس اُز٘ظ٤ق ٗزبئظ اعزؼشاع ٝػ٘ذ•
 ػ٤ِٔٚ ك٠ ٝكبػ٤ِٚ آ٘ب اًضش ثب٤ُِضس اُز٘ظ٤ق إ ٗغذ اُ٘ؾبع٤ٚ أُؼذ٤ٗٚ
 . اُز٘ظ٤ق

 



:صور لبعض االمثله التوضٌحٌة  



 

 

 

 
















