ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﺨﺘﺮع ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری

ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر را ﺧﻢ ﮐﺮد

ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺨﺘﺮﻋﯽ در دﻧﯿﺎ آنﻗﺪر ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﺮاﻋﺶ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﻣﺎ »ﻧﺎرﯾﻨﺪر ﺳﯿﻨﮓ
ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ« ) (Narinder Singh Kapanyاز ﻣﻌﺪود داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﺳﺎل 1953
ﺳﯿﻢ ﺷﯿﺸﻪای ﺧﺎﺻﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻮر را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر دﻫﺪ .ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ آن را »ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری«
ﻧﺎم ﻧﻬﺎد و اﯾﻦ اﺧﺘﺮاﻋﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد .ﺑﺪون ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺪرن ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ
ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ زﯾﺴﺖﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ﻫﻨﺪی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﻣﺨﺘﺮع ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ :ﺧﻢ ﮐﺮدن ﻧﻮر.
ﻧﺎرﯾﻨﺪر ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ در  31اﮐﺘﺒﺮ  1926در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﮔﺎ )اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎب در ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ( در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ در داﻧﺸﮕﺎه آﮔﺮا ،در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮری ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و در آنﺟﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪ.
او ﭘﺲ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه آﮔﺮا در ﺳﺎل  1952ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی را در ﮐﺎﻟﺞ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻟﻨﺪن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻫﺎروﻟﺪ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ،از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزه ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﮕﺬراﻧﺪ .ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ در ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﻬﯿﺮ
ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻠﻮد ﮐﺎﭘﻪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺳﺪه  18ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﮕﺮاف ﻧﻮری را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد؛ ﺗﻠﮕﺮاف ﻧﻮری اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد .ﮐﺎﭘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮجﻫﺎﯾﯽ رو ﺑﻪرو اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و آﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه را در
ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻧﻮر ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎ  FTTHﯾﺎ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.....
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟

ﺷﻌﺎع ﻧﻮر درون ﺳﯿﻢﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای

ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ،ﺟﺎن ﺗﯿﻨﺪال اﯾﺮﻟﻨﺪی ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درون ﺟﺮﯾﺎن آب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺪهﻫﺎی اوﻟﯿﻪای از اﯾﻦ دﺳﺖ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮادی ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ درون
آنﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و اﻧﺤﻨﺎی آن ﻣﻮاد ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ .در ﺳﺎل  1953زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او درﮔﯿﺮ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد ،ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
او در ﺳﺎل  1954ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺧﻮد را در ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﭽﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ و در آنﺟﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر را از درون
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﯿﻢﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای ﺑﻪﻃﻮل  75ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻋﺒﻮر داده و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪﻧﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ :ﻧﻮر در آنﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺶ از  9ﻣﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﺧﺘﺮاع ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ درﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪروی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﺸﻮده ﺑﻮد .او اﺧﺘﺮاع ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ و
ﺳﭙﺲ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺎﯾﻨﺘﯿﻔﯿﮏ آﻣﺮﯾﮑﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،آن را ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻫﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری رﺷﺘﻪ ﺷﯿﺸﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻨﻌﻄﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎرﻣﻮی اﻧﺴﺎن ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد .ﻧﻮر ﻟﯿﺰر را
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺲ از رﻣﺰﻧﮕﺎری ،از درون اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﻋﺒﻮر داد و آن را ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ و
ﭘﯿﻐﺎم را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﺎ روﮐﺸﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮوزه ،ﻓﯿﺒﺮ
ﻧﻮری از ﭘﺮﮐﺎﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد دﻧﯿﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻢ ﺳﺒﮏ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﺎده ﺧﺎم اﺻﻠﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻦ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﯽ دارد.

ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ،اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ راﺳﺘﯿﻦ را در دﻧﯿﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮد .او ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﮐﺘﺮی در  1955ﮐﺎر ﺧﻮد در
آﻣﺮﯾﮑﺎ را اداﻣﻪ داد .اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻔﺠﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ،ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ را واداﺷﺖ در ﺳﺎل  1967ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری :اﺻﻮل و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ« ) (Optical Fibres. Principles and applicationsﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﻣﺮوزه از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺧﺘﺮاع ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در
ﺳﺎل  1977اوﻟﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ ،رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ از دادهﻫﺎ را ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ :اﻣﺮوزه  95درﺻﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ
زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری اﻧﺒﻮه ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ،دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻮل

ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﻨﺠﺮهﺑﯿﻨﯽ )ﻻرﯾﻨﮋوﺳﮑﻮﭘﯽ( ،ﻧﺎﯾﮋهﺑﯿﻨﯽ
)ﺑﺮوﻧﺸﻮﺳﮑﻮﭘﯽ( و درونﺷﮑﻢﺑﯿﻨﯽ )ﻻﭘﺎروﺳﮑﻮﭘﯽ( ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻋﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺪن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ وﻟﺘﺎژ ،دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .ﯾﮑﯽ از ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  .۱ﻧﺎرﯾﻨﺪر ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻀﻮ آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺸﺎوره وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻋﮑﺲ از :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﻓﻨﺎوری )(NIST

ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ را ﭘﺪر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻣﯽداﻧﻨﺪ .او ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻋﻤﺮ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و اﺳﺘﻨﻔﻮرد
ﮔﺬراﻧﺪه ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻖ اﺧﺘﺮاع و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ اراﺋﻪ داده ،و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﭼﻮن در ﺳﺎل  1999در وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎن
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .آﮐﺎدﻣﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻠﻮم آﻣﺮﯾﮑﺎ از
دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎﻣﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ را ارج ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .ﺗﻼشﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت و ﻣﻬﻢ ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﺰه
ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻮﺑﻞ  2009را از آن وی ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آﮐﺎدﻣﯽ ﻧﻮﺑﻞ در آن ﺳﺎل ﭼﺎرﻟﺰ ﮐﻮﺋﻦ را ﺑﻪﺳﺒﺐ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﻪاش
در ﺣﻮزه اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر در ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮری ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه داﻧﺴﺖ .در آن ﺳﺎل ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ
ﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﮐﻪ در را ﮔﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﻫﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1398  ﺧﺮداد27

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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