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لیزر با نُرن یِ شبیه�سازی

(که ورودی ِ نال سی اگر که ند می کار چنین نُرن ی دارد. ( عصب یِ (یاخته� نُرن 1011 انسان ِ بدن

یش خروج در یعن ند، می آتش نُرن شود، بیشتر آستانه ی از مجموعن میآید) ر دی ِ نُرن چند از نُعن

یِ برا آتش-کردن از بعد نُرن ِ-آستانه، وجود- یِ ویژه�گ این جز میشود. ساخته بزرگ ِ نال سی ی

شود بیشتر آستانه از یش ورودی ِ نال سی اگر حتا مدت آن در یعن میشود، ِ-فعال غیر- ی معین ِ مدت

ند. نمی آتش

ِ ل ش به ابزار این کنند. بازسازی ند می کار لیزر ِ اساس بر که ی ابزار با را ویژه�گیها این اند توانسته

نیمرسانا ِ جنس از ی الیه�ها استوانه ِ درون است. µm چند ِ قطر و 10 µm ِ ارتفاع به استوانه ی

میدمند. 794 nm ِ لیزر ی با را ابزار این میسازند. را لیزیدن ِ محیط که هست موازی یِ آینه د ِ بین

ِ پاس ِ زمان میتابانند. 800 nm یِ یزاننده بران ِ لیزر ی آن به این بر عالوه آتش-کردن، یِ برا اما

میلیثانیه) یِ مرتبه (از ترنی ال و زیست یِ سیستمها یِ برا مشابه یِ زمانها از که است، 200 ps ایزار

nJ ده چند ِ-کم دست- باید یزاننده بران ِ تپ کند، آتش اه دست که این یِ برا است. کمتر ی خیل

ِ مدت به آتش-کردن از پس اه دست سرانجام، است. آستانه یِ ویژه�گ ان هم این باشد. داشته انرژی

آتش-کردن از پس 350 ps تا 150 ps ِ بین کند. آتش نمیتواند یعن میشود، ِ-فعال غیر- 150 ps

ِ کار که است بعد به آتش-کردن از بعد 350 ps از تنها یعن است. معمول ِ مقدار از کمتر خروج هم
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