
 

 

 کوانتمی اپتیک در نوظهور های  فناوری ملی همایش اولین 

 

 .گیرد هی قرار تررسی هَرد ًَر کَاًتوی رفتار از هختلفی ّای جلَُ آى در کِ است ًَیي فیسیک از ای ضاخِ کَاًتوی اپتیک

 فَتَالکتریک اثر ٍ سیاُ جسن تاتص ًظیر ّایی پذیذُ در اتتذا کِ است ًَر ای ررُ رفتار تاریخی، ًظر از ضذُ ضٌاختِ جلَُ اٍلیي

 زیادی تسیار تعذاد از ًَر تاریکِ یک ای، ررُ تَصیف در .ًیست ّا پذیذُ ایي تَصیف تِ قادر ًَر هَجی رفتار زیرا ضذ، ضٌاسایی

 پیطرفتِ فٌاٍری اها دارد، سال یکصذ از تیص ای ساتقِ ّرچٌذ فَتَى هفَْم .ضَد هی تطکیل فَتَى ًام تِ کَچک اًرشی تستِ

 ٍ هخاترات ًَظَْر ّای فٌاٍری اٍلیِ ّای پرٍتکل زیرتٌای کِ است آٍردُ فراّن را فَتًَی تک گسیلگرّای تَلیذ اهکاى کًٌَی

 فَتًَیک فٌاٍری ظَْر هَجة هخاترات ٍ ارتثاعات در ّا، الکترٍى جای تِ ّا، فَتَى از استفادُ .ّستٌذ کَاًتوی رهسًگاری

 .رٍد هی ضوار تِ فیسیک ّای گرایص تریي سرزًذُ از یکی ًاًَ ٍ هَاد علَم کٌار در حاضر حال در کِ گردیذ کَاًتوی

 چٌذ یا دٍ کَاًتوی حالت آى در کِ است ًَر کَاًتوی رفتار از  پیچیذُ حال عیي در ٍ زیثا ّای جلَُ از دیگر یکی تٌیذگی درّن

 داضتِ یکذیگر از زیادی هکاًی فاصلِ است هوکي کِ حالی در ضًَذ، هی هٌسجن ٍ خَرًذ هی گرُ یکذیگر تِ ًَر هختلف پرتَی

 پرتًَْا دیگر ّای ٍیصگی تِ آًی ٍ غیرهستقین صَرت تِ تَاى هی پرتَّا، ایي از یکی ّای ٍیصگی گیری اًذازُ تا تٌاترایي .تاضٌذ

 ضذ، عراحی یکَاًتو هکاًیک در تٌاقض اثثات هٌظَر تِ ٍ ّوکاراًص ٍ اًطتیي تَسظ تار اٍلیي کِ پذیذُ ایي .یافت دست

 رادارّای کَاًتوی، تصَیرترداری هاًٌذ ًَظَْری ّای فٌاٍری اصلی هحَر تلکِ ضذُ، تاییذ آزهایطگاّی لحاػ از تٌْا ًِ اهرٍزُ

  .است گرفتِ قرار کَاًتوی هحاسثات ٍ کَاًتوی

 از کِ یاتٌذ دست ًَری اًثرک ٍریفٌا تِ ًَر کَاًتوی خَاظ از استفادُ تا تَاًستٌذ داًطوٌذاى هیالدی تیستن قرى دِّ آخریي در

 در کَاًتوی اپتیک از استفادُ گسترش تِ هٌجر دِّ، ایي در حاصل تَفیقات .ضَد هی استفادُ اتوْا ٍارسی ٍ کٌترل ترای آى

 دستاٍردّای پی در ٍ تعذّا .گطت کَاًتوی هحاسثات ٍ اعالعات ًام تِ جذیذی فٌاٍری ظَْر ٍ اعالعات ٍ ارتثاعات علَم

 گرفت قرار کار دستَر در ًیس علَم دیگر تِ آى تَسعِ ضاخِ، ایي در کَاًتوی اپتیک هسایای اثثات ٍ کَاًتوی العاتاع ضگرف

 کَاًتوی حسگرّای .است هعرٍف کَاًتن دٍم اًقالب تِ کِ افتاد راُ تِ ًَظَْر ّای فٌاٍری در ّا پیطرفت از جذیذی هَج ٍ

 از دیگر یکی هذًی ٍ ًظاهی کارتردّای در استفادُ جْت هغٌاعیسی ّای هیذاى دقیق تسیار گیری اًذازُ ترای استفادُ هَرد

  .است کَاًتن دٍم اًقالب دستاٍردّای

 کِ ّستٌذ کَاًتوی ّای فٌاٍری ٍ اپتیک هختلف ّای زهیٌِ در پصٍّص حال در هتعذدی داًطوٌذاى اسالهی ایراى در اهرٍزُ

 گًَِ ایي ترٍیج ًیس ٍ ّا ظرفیت ایي رساًذى فعلیت تِ .اًذ کردُ ایجاد کطَر فٌاٍری ٍ علن تراز در جْص جْت عظین ظرفیتی

 فٌاٍراى ٍ پصٍّاى داًص داًطوٌذاى، تیي ارتثاط ترای هٌاسة ّای ًطست ایجاد ًیازهٌذ کطَر فٌاٍری ٍ علوی جاهعِ در ّا فعالیت

 ّای فٌاٍری هلی ّوایص اٍلیي تا داضت آى تر را ها کطَر سغح در ّا ًطست گًَِ ایي فقذاى .است علوی کاهال فضایی در

 ًظاهی ٍ اپتیکی ّای فٌاٍری اصلی ّای قغة از یکی اصفْاى استاى کِ ایي تِ تَجِ تا .کٌین عراحی را کَاًتوی اپتیک در ًَظَْر

 استاى در هستقر فٌاٍری هراکس ترای هٌاسة فرصتی اصفْاى صٌعتی داًطگاُ در ّوایص ایي ترگساری ضَد، هی هحسَب کطَر در

 .ًوایٌذ استفادُ خَد فٌاٍری سغح ارتقای ترای آى از ٍ کردُ ضٌاسایی را هرتثظ داًطگاّی ّای پصٍّص تا آیذ هی ضوار تِ


