
 فوتونیک ۀدربار
 

ویکرم،   در طی قرن بیستم، صنعت الکترونیک نحوة کار و تفریح ما را دگرگون کرد. امرروه،، در اوایرق قررن بیسرت    

بالغ الکترونیک نیستند که بره کرار    های صنعتِ انقالب دیگری در جریان است. در این انقالب جدید، دیگر الکترون

ابداع شد،  کیبا الکترون اسی، که در قة فوتونیکواژ. [1] های صنعت فوتونیک در کارند شوند، بلکه فوتون گرفته می

شرامق   کی. الکترونکند یباهتاب م یکیاپت یها در سامانه رسانا میرا در مواد و قطعات ن کیو الکترون کیرشد توأم اپت

 رندةیدربرگ کیو فوتون نور یانتشار و آشکارساه د،یتول، اپتیک علم ماد،( است ای)در خأل  یکیکنترل شار بار الکتر

هرا   الکتررون  رایر دارند، ه یپوشان وضوح هم به فوتونیک و الکترونیک. [3, 2] ماد،( ایآهاد  یها )در فضا کنترل فوتون

واژة  ن،ی. همچنر کننرد  یهرا را کنتررل مر    الکترون انیها جر کنند و در مقابق، فوتون یفوتون را کنترل م انیاغلب جر

واژة . [2] کنرد  یمرنعک  مر   یاریبسر  یکر یعملکرد قطعرات اپت  فینور را در توص یفوتون عتیطب تیاهم کیفوتون

ها( برای انتقال، پرداهش اطالعرات   شود که اه نور )متشکق اه فوتون ها و کاربردهایی اطالق می به پدید،« فوتونیک»

   .[1]برد  یا اصالح فیزیکی مواد بهر، می

طرور ضرمنی    اند، که به استفاد، کرد، اه کاربردها ای فزایند،های  فوتونیک را برای حوه، اصطالح، همان پیدایشاه 

دهرد کره    وضروح نشران مری    این کاربردها، بره  نگاهی گذرا به موضوعاتِمتمایز کند. « علم نور»یا « اپتیک»آن را اه 

کسرانی کره نتسرت ایرن     هاست.  های مکانیکی دربرگیرندة فوتون ها یا توصیف اکی اه پدید،ح کاربرد این اصطالح

 قطعرات اپتیکری   براسراس    ،را های جدید علم و فناوری همینهروهی واژ، را ابداع کردند تا حدودی بر آن بودند که 

   .[3]آن باشد  آشنا و متمایز اه مانند الکترونیکای به کاربردهای وسیع تجاری تبدیق کنند که  ، تا انداه،یمیکرون

سه پیشرفت اصلی، که در چند دهة گذشته به دست آمد،، عامق اصلی ارتقا اپتیرک و اهمیرت روهافرزون آن در    

ایرن   رسرانا. درنتیجرة   اتالف و معرفی ادوات نروری نریم   فناوری جدید است: اختراع لیزر، ساخت تارهای نوری کم

کند، به کار گرفتره   ها را توصیف می اند و اصطالحاتی جدید، که این رشته های جدیدی ظهور کرد، ها، رشته پیشرفت

اند: آکوستواپتیک، الکترواپتیک، اپتوالکترونیک، الکترونیک کوانتومی، اپتیک کوانترومی، فنراوری امرواو نروری،      شد،

غیرخطی، سوئیچینگ نوری، پرداهش تصرویر نروری، حسرگرهای     سریع، اپتیک اپتیک بلورهای فوتونی، اپتیک فوق

, 4, 2, 1]ها و در نهایت محاسربات اپتیکری    ساهی اپتیکی داد، نوری )مانند دما، فشار، کرنش، مواد شیمیایی(، ذخیر،

5].   

را نشان داد کره   کیاه اپت یدی، آغاه عصر جد1691در سال  زریل نیباورند که ظهور اول نیمتتصصان بر ا شتریب

اه کاربردهرا،   یا گسرترد،  فیدر ط یفوتون یها یفناور د،یعصر جد نیا ی. در طشناسند یم کیآن را با عنوان فوتون

(، یکروسرکوپ ی)م ینر یزبیر ،یتروگراف یل ،یرسر باه و نرد یفرا شیپرا  ر،یداد، و تصرو  یسراه  ر،یذخ ع،یشامق انتقال سر

و  ریتصرو  شینمرا  ،یزریر افرزار ل  جنرگ  ،یمراقبتر  یهرا  یفنراور  ،یاسپکتروسرکوپ  ون،یبراسر یکال ،یدرمان یروندها

 یرا شامق م یهر صنعت مهم باًیاند تقر بهر، برد، یکیفوتون یها یکه اه فناور یعیبه کار رفته است. صنا نورپرداهی

   .[5] یو دفاع یسرگرم ،یپزشک د،یساخت و تول وتر،یو کامپ رسانا می: متابرات، نشود



نام  Optical Spectra یکه مجلة تجار یواقعاً برجسته شد؛ همان 1692در سال  کیگفت اصطالح فوتون توان یم

بود تا آنکه با انتشرار   یو جنجال بیاصطالح همچنان عج نیداد. در آن همان ا رییتغ Photonics Spectraخود را به 

 افرت یگسرترد،   رشیو پرذ  دیاحترام جد 1661 الدر س ک،یاصول فوتون ک،یتا نیبهاء صالح و مالو یفیکتاب توص

[3]. 

نور، تابشی الکترومغناطی  اسرت کره   ها، برای کاربردهای سودمند مرتبط است.  فوتونیک با کنترل نور، یا فوتون

این گسرترة  در فضای آهاد متغیر است.  ~nm 31تا  ~μm 311های  موو ، نظیر طولPHz 11تا  THz 1بسامد آن اه 

مروجی موردتوجره در    کننرد. محردودة طرول    طیفی نور را عموماً به نواحی فروسرخ، مرئی و فررابنفش تقسریم مری   

عرات فوترونی، حتری ناحیرة     قرار دارد. عالقة اولیه به کاربردهرای قط  nm 111تا  μm 11فوتونیک معموالً در ناحیة 

گیرد. این باهة طیفی کاربردها را عمدتاً خواص مواد مورد استفاد، بررای   تری اه مرئی و فروسرخ را در بر می باریک

 .  [4]کند  ادوات فوتونی معین می

طرور خراص، انتشرار نرور در ادوات      دارد. بره  یمهمر  ارینقش بسر  ید ادوات فوتوننور در عملکر یموج تیماه

 یانررژ  ،یمرورد نظرر در ادوات فوترون    یفر یط ة. هرچند، در براه شود یم فیآن توص یموج عتیکامالً با طب یفوتون

 نیب یا یانرژ ینور مرئ یها مهم است. مثالً، فوتون زینور ن یکوانتوم تیاست که ماه یا هیها در ناح فوتون یکوانتوم

رفترار   نیری در تع یفوتون عامق مهم ی. انرژرساناهاست مین شتریب یگاف انرژ ةدارند، که در محدود  1/3eVتا  7/1

و هم  یهم مشتصات موج دیبه آن است که با یقطعات فوتون ییکتای. رساناست مین یدر قطعات فوتون یموو نور

نرور در عملکررد    یفوترون  تیر ماه ،یطور کلر  قطعات در نظر گرفت. به نیعملکرد و کاربرد ا یانور را بر یکوانتوم

 عرت یکره طب  ینرور مهرم اسرت، در حرال     یآشکارساه ایبسامد  کنندة قیتبد کنند،، تیتقو دکنند،،یتول یادوات فوتون

 رونرد  یکرار مر   نرور بره   نگیچیو سروئ  ونیکه در انتقال، مدوالسر  یادوات ژ،یو و به یادوات فوتون ةنور در هم یموج

 .[4]دارد  تیاهم

شانة الکترونیرک،   به است و اکنون آماد، است تا شانهمهان دهی ج فوتونیک، هر روه بیشتر و بیشتر، در حال شکق

 .  [3]است  چنان نبود،ای باهآفرینی کند که هرگز  گونه جامعة جدید را به
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