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 مقدمه مترجم 

   
و  یدوره کارشناس انیدانشجو یکتاب برا نیا

با مراحل  ییمند بھ آشناارشد کھ عالقھ یکارشناس
رسانا و کاربرد آنمھین یزرھایساخت، عملکرد ل

بدون ورود بھ مباحث  یھا در مخابرات نور
 یھااست. مثال دهیگرد فیتال ،ھستند دهیچیپ

ھر فصل بر  یبندمتنوع و جمع یھاشکل ،یکاربرد
 طاز نقا ھانیھا و تمرمھم، پرسش اتاساس نک

 .شمردتوان بریکتاب م نیا یاست کھ برا یقوت

تیکتاب گرچھ تجربھ رضا کیترجمھ  ایو  نگارش
 نید یدر جھت ادا یبر داشتھ و گامرا در یبخش

شود، اما یشمرده مور برکش ینسبت بھ جامعھ علم
 یو جسم یفکر نیبر سنگزمان ندیفرآ کیاز  ینشان

 قیبھ درگاه خداوند کھ توف انیپایاست. سپاس ب
  .فرمود تیترجمھ را عنا نیبردن ا انیبھ پا

شمرده و از سرکار خانم ندا  متیرا غن فرصت
کھ از ابتدا  یقمر ریام یزاده و جناب آقاصمد

من ھمراه و ھمکار بنده  یپاتا انتھا، پابھ
 مینمایم یگزارسپاس ،اندکرده یاریبوده و مرا 

روزافزون در عرصھ  قیتوف یآنھا آرزو یو برا
  .علم و دانش را دارم

دکتر محمد  یجناب آقا زیاز دو ھمکار عز ضمناً 
کھ  یو سرکار خانم دکتر فاطمھ مدرس یاحمد یتق
کتاب را بھ عھده گرفتھ یو ادب یعلم شیرایو

 یامور پژوھش جناب آقا محترم تیریاند و از مد
محترم  نیو مسئول دیعباس فرش ریدکتر ام

 یو انتشارات دانشگاه سراسر یکتابخانھ مرکز
 لیکائیو م یبزرگمنوچھر ده یآقا نابج ھیاروم

 .و تشکر را دارم ریتقد تیپاشازاده نھا

ستفاده کتاب مورد ا نیاست برگردان ا دیام
و  یو مھندس ھیعلوم پا یرشتھ ھا انیدانشجو



 
 

 دیھا قرار گرفتھ و مفرشتھ ریپژوھان سادانش
شده  دهیباشد. ھرچند در حد توان کوش دهیبھ فا

بھ دور از اشتباه و روان ارائھ  یاکھ ترجمھ
 یاز خوانندگان گرام ،نیگردد اما با وجود ا

تا ضمن مطالعھ کتاب از نظرات  متقاضا دار
. ندیمند فرمارا بھره نجانبیسازنده خود ا
و ھمراه شما  اریخداوند 

.باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 کیزیف اریاستاد -یخسرو مبھوت

 ١٣٩٨اسفند ماه 

                                        



 
 

  پیشگفتار مولف

 
رسانا کمتر کسی در مورد اھمیت لیزرھای نیمھ

کند. اطالعاتی کھ آنھا انتقال پرس و جو می
دھند محور اصلی شبکھ جھانی وب است و آنھا می

ای کاربردھای جدیدی در حالت جامد بطور فزاینده
ھای جدیدی موجطولیابند و در و اسپکتروسکوپی می

ھای موجطولاز فرابنفش در گالیم نیترید تا 
بلندتر تولید شده توسط لیزرھای آبشار 

شوند. بطور کلی در ارتباطات کوانتومی تنظیم می
ھای مختلفی مورد استفاده نوری لیزرھا بھ روش

ارتباطات شھری کھ از گیرند، از قرار می
کنند می ی مدوالسیون مستقیم استفادهھادستگاه

کھ جزیی  �/��	100ی انتقال ھاگرفتھ تا سیستم
ی مدوالسیون و آشکارسازی پیشرفتھ ھااز طرح
رسانا از . در این کتاب، لیزرھای نیمھھستند

دیدگاه کاربردی بھ کسانی کھ برخالف داشتن پیش 
ای در مھندسی یا اپتیک، ھیچ شناختی از زمینھ

شود. ھدف در اینجا لیزرھا ندارند، معرفی می
رسانا است کھ ارائھ مفاھیمی از لیزرھای نیمھ

رای دانشجویان کارشناسی و دانشجویان ب
کارشناسی ارشد سال اول تحصیالت تکمیلی ھم در 
دسترس و ھم جالب باشد. مخاطبین این کتاب 

ای در کسانی ھستند کھ بطور بالقوه بھ حرفھ
مند ھستند و تصمیم رسانا عالقھلیزرھای نیمھ

دارند اھمیت موضوع و چگونگی مقدمات آن را در 
 ا مورد بررسی قرار دھند.ھتمامی حوزه

امید است در این کتاب خواننده را با عناصر 
علمی و مھندسی این رشتھ آشنا سازیم. موضوعات 
و تاکیدات این کتاب بطور گسترده بر پایھ 

رسانا آزمایشات و تجارب مولف در صنعت نیمھ
برگزیده شده است. ھدف مولف این است کھ پس از 

ھای تولید و ر جنبھمطالعھ این کتاب مخاطب اکث
عملکرد لیزر را درک کند تا بتواند بالفاصلھ 

 بطور فعال در مھندسی مواد شرکت کند.



 
 

این کتاب با صحبت کردن کلی در مورد ارتباطات 
شود رسانا آغاز مینوری و نیاز بھ لیزرھای نیمھ

کند و سپس فیزیک عمومی این لیزرھا را بررسی می
رساناھا پیش یمھو بھ سمت جزییات مربوط بھ ن

ھای نوری، ھایی در مورد کاواکرود و شامل فصلمی
مدوالسیون مستقیم، پسخوراند توزیع یافتھ و 

گردد رسانا میخصوصیات الکتریکی لیزرھای نیمھ
و موضوعاتی مانند تولید و پایداری لیزر را 

دھد. این کتاب یکی از نیز مورد بررسی قرار می
می فوتونیک و منابع مناسب در دوره عمو

 باشد.اپتوالکترونیک و یا مخابرات نوری می
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  ارتباطات نورياصول اولیه  معرفی 

 
الب و رئوس مط رسانانیمھی ھادر این فصل، انگیزه و ھدف مطالعھ لیزر

   .شودمیداده  توضیحاین کتاب، 

 
 

  مقدمه 1-1

 
در  ارتباطات نوریرسانا برای گنجاندن موضوعی مانند لیزرھای نیمھ

گستره وسیعی  ،این مبحث یک کتاب با حفظ شیوایی، کار دشواری است.
، فیزیک حالت ٢،  فوتونیک١اپتیک مشتمل براز ابعاد مختلف علوم 

 مستلزم، کھ ھریک از اینھا خود گیردبر میرا در  ٤و الکترونیک ٣جامد
 رسانانیمھمعرفی لیزرھای  این کتاب،ھدف  ند.ھستچندین کتاب درسی 

بھ روشی قابل فھم و جذاب برای دانشجویان کارشناسی و دانشجویان 
 بیشتر ھباشد. مخاطبان این کتاب کسانی ھستند کسال اول میکارشناسی 

بھ جھت اھمیت  بھ تصمیماتی کھ و رسانانیمھ بھ کار در حوزه لیزرھای
 مندعالقھشود، گرفتھ می ھازمینھوع ممج آن در موضوع و اساسی بودن

دو جنبھ  ست کھ رضایت خواننده این اثر از ھرا ھدف ما این ھستند.
قبل از اینکھ سراغ جزئیات فنی  جلب شود. این رشتھ علمی و مھندسی
 منطقی است کھ یک گام رویم،بدر ارتباطات  رسانانیمھ مبحث لیزرھای

 علمی و تاریخی این اھمیت بھ عقب بازگشتھ و
 

                                                           
1 Optics 
2 Photonics 
3 Solid State Physics 
4 Electronics 
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 رد منابع نوریبھ  رسانانیمھھمچنین نیاز لیزرھای و  ھادستگاه
یم مندعالقھانتھای این فصل  در نھایتاً  بدانیم.را  ارتباطات نوری

و ھمچنین  ییمنمارا بھ خواننده معرفی  رسانانیمھتا ماھیت لیزرھای 
 مطالب کتاب شرح داده شود. بندیترتیبنحوه 

 

  ارتباطات نوريبر اي مقدمه 1-2

 ارتباطات نوريمبانی  1-2-1

 

 ارتباطات نوری .است طویلیوبھ خود دارای تاریخ بھ ن ارتباطات نوری
 ،ساسی و تکنولوژیکیی نوری بھ دالیل اھابرپایھ لیزرھا و فیبر مدرن

 ).١-١(جدول  اندارتباطات نوریبرای  یراه حل
 
 

 
 

 ارتباطات نوریمزایای استفاده از  ١-١جدول 
موج آنجایی کھ نور یک  از

درحدود با فرکانسی  الکترومغناطیس

تواند اطالعات می، است ��� صد چند
مرسوم امواج  سایربیشتری را نسبت بھ 
با فرکانس پایین طیف الکترومغناطیسی

 حمل کند.تر

 .باند وسیعی  دارد نور پھنای

 خیلی تلفات با پذیرانعطاف موجبرھای
 ای) اختراع(فیبرھای شیشھ پایین
ی ھاد پالسندھکھ اجازه می اندشده
ی الکتریکی ھامانند سیگنال درست نوری

 .ندمنتقل گرد

 .شود ھدایتنور بھ راحتی 

 دتوانبرای انتقال می موجطولبھترین 
 رسانانیمھی ھابھ راحتی با دستگاه

و ساخت این منابع  گرددتولید و آشکار
مقرون بھ صرفھ تواند می ھاو آشکارساز

 .باشد

بھ آسانی تولید و آشکار  دتوانمی نور
 .گردد
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 نوری ارتباطاتدر  رسانانیمھمھم برای لیزرھای ای نکتھ آخر نمونھ
برای اعالن رسیدن و نحوه  ھاپیش، پائول ریور از فانوس ھااست. مدت

با  ھانقل و انتقال مھاجمان بریتانیایی استفاده کرد. آن فانوس
سیاه و نوری کھ با گرما شکل گرفتھ، نوری ناھمدوس در طیفی ای بدنھ
را در محیطی پر اتالف و متالطم نشر  تولید کرده و آن ھاموجطولاز 
شد. بھ منظور بھره یمحمل  ھادادند. با این وجود اطالعات مایلمی

مایل،  صدھامند شدن از خصوصیات شگفت انگیز نور، و انتقال آن در 
منفرد مناسب، ھمراه با موجبری بدون  موجطولبا یک منبع ھمدوس 

اتالف و بسیار شفاف مورد نیاز است. پاسخ ما بھ این نیاز یک لیزر 
 ست.رسانانیمھ

ی نوری تولید شده بھ ھاپالسبر پایھ فیبری،  ارتباطات نوریاصول 
شوند مییل در سرتاسر فیبر منتقل وسیلھ لیزر است کھ چندین ھزار ما

فیبر  تواند در ھرمیمیزان بسیار عظیمی از اطالعات  کھ در نتیجھ آن
 منتقل شود.

دیگر منتقل شود یکتواند بدون تاثیر بر میی مختلف، ھاموجطولنور  
یگابیت بر ثانیھ اطالعات چندین گ قادر است تا موجطولو نور در ھر 

بوسیلھ لیزرھا تولید  ھاقریب بھ اتفاق این بیت اکثر جا کند.را جابھ
اختراعات نیمھ دوم قرن ترین و کاربردیترین شوند کھ یکی از مفیدمی

توسط گروھی بھ رھبری  ھارسانانیمھبیستم است. اولین گسیل ھمدوس از 
 بھ نمایش گذاشتھ شد. ١٩۵٨در سال  ٥لھا رابرت

پیشنھاد  ٦اولین لیزر ساختار ناھمگون دوگانھ توسط ھربرت کرومر 
نوبل را بھ جھت "توسعھ  ٢٠٠٠جایزه  ٧آلفرو آ.شد و برای او و ژورس 
ی باال و ھامورد استفاده در سرعت رسانانیمھساختارھای ناھمگون 

نیز بھ دلیل "نقش  ٨لبیکیلکترونیک" بھ ارمغان آورد. جک اس.ااپتو
 آن خود کرد. نوبل را از ٢٠٠٠وی در اختراع مدار مجتمع" جایزه 

میلیارد بیت را قادر ساختھ تا  ھاتکنولوژی فیبر نوری میلیارد
 بدون وقفھ و یکپارچھ از یک سوی جھان بھ سوی دیگر شارش یابند.

 نشان داده ١-١در شکل  ارتباطات نوریقطعات ساختاری این شبکھ 
 . اندشده
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یی از فیبر نوری است، کھ ھادھنده پیچھنشان 1-1تصویر سمت چپ شکل 
مسیردھی آسان را  یتحجم فشرده قابل حملی از این موجبرھای با قابل

ی رسانانیمھیک فرستنده لیزر  1-1دھد. در سمت راست شکل مینشان 
نوری است. سیگنال فیبر منفرد است کھ دارای ورودی الکتریکی وخروجی 

د. گردمیھ یک فیبر نوری متصل ود کھ بشمیالکتریکی بھ نور مدولھ 
و پھنای باند  انددھی شدهاز این فیبرھا در زیر زمین کانال ھامایل

پھنای این از  هاستفادرشد  عظیمی در ھمھ جا قابل دستیابی است.
، میزان ٢٠٠۶. از سال نمودمشاھده  ٢-١توان در شکل میباند را 

 شده است. برابر سال دو ۵/١ی دیجیتالی تقریبا ھر ھاداده
ترابیت  ٢٠ر چیزی حدود ضپھنای باند جھانی در حال حااستفاده از 

باشد. بھ منظور درک توان انتقاالت نوری فیبر، پھنای میبر ثانیھ 
تواند انتقال میکھ سرتاسر یک فیبر نوری منفرد ای باند مشاھد شده

ترابیت بر ثانیھ است. ظرفیت پھنای باند وسیعی در  ١حدود  ،یابد
یبر نوری موجود است، و بطور قابل توجھی از اکثر فیبرھای نوری ف

 شود.میکمی استفاده 

  

مایل) ١٢کیلومتر ( ٢٠الف) یک پیچھ فیبر نوری بدون روکش کھ شامل  1-1شکل 
متر فیبر است؛ ب) یک فرستنده  ١٠٠دار فیبر کھ شامل فیبر و یک پیچھ روکش

 ورودی الکتریکی و خروجی نوری است. دھندهنشانکھ  رسانانیمھلیزر 
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  یک رخداد قابل توجه1-2-2

 
ی نوری از میان فیبر نوری ھابر پایھ انتقال پالس ارتباطات نوری

 را مدیون رخدادی مفید و خود ،استوار است. این کاربرد قابل توجھ
نشان داده  ٣-١ این رخداد در شکل .داندمیاختراعی تصادفی  البتھ

، ٩مورر ١٩٧٠شده است. اختراع ھنگامی صورت گرفت کھ در سال 
 اتالف با سطوح یدر کورنینگ برای اولین بار فیبر ١١و کک ١٠اسکولتز

  را بھ عرصھ نمایش درآوردند. (db/km	20) پایین
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در سرتاسر طیف پھنای باند، تحت  موجطولمیرایی و پاشندگی در برابر  ٣-١شکل 
 نوریارتباطات کھ اغلب در  	���رسانای مبتنی بر پوشش بوسیلھ لیزرھای نمیھ

 شوند.می استفاده

استفاده رشد جھانی    ٢-١شکل 
  .پھنای بانداز

)
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تک مد مدرن امروزی را بر حسب ای در فیبر شیشھ اتالف نوری ٣-١شکل 

dB/km	  کورنینگ   "دھد. فیبر نوری مدرن مینشانSMF − دارای "  28
است. اگر ھدف  1550nm موجطولدر  ٢/٠ dB/kmکمینھ اتالفی حدود 

 ،با اتالف کمینھ 1550nm موجطول، این باشدجای ممکن  انتقال توان تا
مورد بحث قرار  دالیلی بعداً (بھ باشد می موجطولبھترین انتخاب برای 

نیز بسیار مطلوب  nm 1310پایین، حدود  گیرد، پنجره پاشندگیمی
میدھند از کجا میرا انتقال  این اطالعاتکھ  یاست). منابع نور

 آیند؟
 

 کھشوند میساختھ  ھارسانانیمھبوسیلھ  رسانانیمھلیزرھای 
 موجطول ودارند  ١٢یک خصوصیت طبیعی بھ نام گاف انرژی ھارسانانیمھ

ھمچنین  ٣-١ د. شکلننکمی، کنترل نشر دھندد تواننمیکھ نوری را 

 ١٣ InPبرمبنی ھای رسانانیمھکھ توسط  را ییھاموجطولطیف وسیعی از 
آشکارسازھا، تولید یا  ھم منابع نوری و ھم بھ عنوانمورد استفاده 

 ١۵٠٠و  ١٣٠٠ی پیرامون ھاموجطولکشد. میبھ تصویر  ،شوندمیآشکار 
نانومتر بھ سادگی بوسیلھ ایجاد ساختارھای ناھمگون از 

 ند.پذیرھای مختلف بطور مناسب دسترسرسانانیمھ
ھستند نور  مولدرو، در ناحیھ کم اتالف شیشھ، منابعی کھ  از این

توان میرا  میکرومتر) ۵۵/١نانومتر یا  1550پیرامون  موجطول(در 
ی ھاو دیود رسانانیمھھا ساخت. لیزرھای رسانانیمھبھ سادگی توسط 

ھا کوچک، آوری منابع نور مناسبی ھستند. آننشردھنده نور بطور حیرت
توانند از تمام تجربیات و ساده در ساخت، و ارزان بوده و می

الکترونیک استاندارد،  برای علم رسانانیمھیی کھ در ساخت ھازمینھ
، بھره ببرند. این انطباق خوب مابین ساخت راحت منبع رشد یافتھ

ویژه مورد نیاز، بھ اھمیت و رشد چشمگیر این  موجطولنور و 
موجبری  وجودتکنولوژی منجر شده است. بدون این منابع نور مناسب و 

برای ی اگزینھ بھ عنوان ھابسیار عالی، ممکن است از دیگر تکنولوژی
مروری عالی از رشد بسیار سریع تکنولوژی  مخابرات، استفاده شود.

، ١٤" نوشتھ جف ھچی نوریھاشھر نور: روایت فیبرفیبر نوری در کتاب "
 ارائھ شده است. 
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