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دکتر حبیب تجلی
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گسیل تحریکی

3

گسیل خود به خودی

یز وجود نشان داد که در اندرکنش نور با مجموعه ی اتمی عالوه بر گسیل خود به خودی باید گسیل القایی یا تحریکی ن1296/1917اینشتین در سال 
.همچنین، او نشان داد که تحت شرایط عادی احتمال جذب و گسیل تحریکی برابر است. [1]داشته باشد 

تفاده گوردن، زیگر و تاونز در دانشگاه کلمبیا با اس1332/1953در اواخر سال 
. [2]از گسیل تحریکی وسیله ای ساخته و نامش را میزر گذاشتند

مولکول آمونیاک

1) A. Einestein, “On the quantum theory of radiation,” Phys. Z, 18,6, pp. 121, 1917.

2) J. P. Gordon, H. J. Zeiger, and C. H. Townes, “Molecular microwave oscillator and new hyperfine structure in the microwave spectrum of NH3,” Physical 

Review, vol. 95, no. 1, pp. 282–284, Jul. 1954.

Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation

MASERاولین میزر آمونیاک و مخترع آن چارلز تاونز

جذبگسیل تحریکی



نویسندهوحقوقدانجوان،موسیدکترفرزندوی.شدمتولدتهراندرتبریزیمادروپدراز(1305ماهدی)میالدی1926سالدرجوانعلیپروفسور
ازهکدیداریدرسالیکازبعد.شدتهراندانشگاهعلومیدانشکدهواردوگرفتدیپلمالبرزدبیرستانازجوان.بودهنریذوقدارایویمادر.بود

گذراندندونبتاونزچارلزراهنماییباراخوددکتریآندنبالبهوکردشرکتکلمبیادانشگاهتکمیلیتحصیالتیدورهدرسچنددرداشتنیویورک
.نموددریافت1330/1951سالدرارشدکارشناسیوکارشناسییدوره

ج،کهمواتمیتابشاسپکترومترازاستفادهباوگذرانداتمیساعترویبرتاونزباتابشآزمایشگاهدرراخوددکتریپسا1331/1952سالدر
.نمودبررسیراتالیومومسهایاتمساختارظریف

میالدی1966سال  پروفسور تاونز دبیرستان البرز
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میزر بدون وارونی جمعیت

5

.[1]میزر سه ترازی را پیشنهاد کرد 1335/1956بلومبرگن در سال 
.[2]مگاهرتز ساخته شد 9060در همان سال میزر سه ترازی سولفات اتیل گادلینیوم توسط اسکویل، فر و سیدیل در آزمایشگاه های تلفن بل در فرکانس 

.[3]میزر در یونهای کروم داخل سیانیت کبالت پتاسیم توسط مک ورتر و مییر تولید شد 1336/1957در سال 

ش او منجر  نتیجه ی تال. در این فاصله ی زمانی پروفسور علی جوان تئوری لیزر سه ترازی را پایه ریزی کرد و بر روی همدوسی فاز در گذارهای کهموج کار کرد
.[4]به ابداع تکنیکی برای تقویت نور به وسیله ی گسیل تحریکی بدون وارونی جمعیت شد 

1) N. Bloembergen, “Proposal for a new type solid state maser,” The Solid State Maser, pp. 117–126, 1970.

2) H. E. D. Scovil, G. Feher, and H. Seidel, “Operation of a solid state maser,” The Solid State Maser, pp. 198–203, 1970.

3) A. L. Mcwhorter and J. W. Meyer, “Solid-state maser amplifier,” The Solid State Maser, pp. 206–224, 1970.

4) A. Javan, “Theory of a three-level maser,” Physical Review, vol. 107, no. 6, pp. 1579–1589, Sep. 1957.



.اختراع میزر این فکر را به وجود آورد که آیا می توان چنین وسیله ای ساخت که در ناحیه ی مرئی طیف کار بکند
.[1]شالو و تاونز طرح خود را جهت توسعه گستره ی بسامدها ارائه کردند 1337/1958در سال 
آنگستروم را به صورت 6943میمن در آزمایشگاه تحقیقاتی هیوز با استفاده از بلور یاقوت، به عنوان محیط فعال، عمل لیزر در طول موج 1339/1960در سال 

.[2]پالسی بدست آورد 

1) A. L. Schawlow and C. H. Townes, “Infrared and optical masers,” Physical Review, vol. 112, no. 6, pp. 1940–1949, Dec. 1958.

2) T. H. Maiman, “Stimulated optical radiation in ruby,” Nature, vol. 187, no. 4736, pp. 493–494, Aug. 1960.

E0
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E2

دمش لیزر سازی

واپاشی سریع

تولید لیزرها

6

لیزر سه ترازی
لیزر یاقوت
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[.1]توسط جوان و همکارانش در آزمایشگاه تلفن بل ساخته شد 1339/1960اولین لیزری که به صورت پیوسته کار می کرد در آذر ماه 

1) A. Javan, W. R. Bennett, and D. R. Herriott, “Population inversion and continuous optical maser oscillation in a gas discharge containing a He–Ne mixture,” 

Essentials of Lasers, pp. 167–177, 1969.

میلی وات15میکرومتر با توان 1/523قوی ترین خروجی در 
کیلوهرتز و واگرایی کمتر از یک دقیقه کمانی30-10آنگستروم با پهنای 6328خروجی 

نئون-لیزر هلیوم
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ای  ی در گازهاین اولین لیزر گازی در زمانی بود که همگان از لیزر زایی در سیستم های گازی مایوس شده بودند و به دنبال این کار لیزرهای گاز
.تولید شد و کاربردهای وسیعی از صنعت تا پزشکی را برای بشریت به ارمغان آورد... و +Ar، بخارات فلزات، CO2 ،N2نظیر 

ه خروجی لیزرهای گازی به علت کارایی های باال، امکان انتخاب وسیع طول موج ها، استقالل نسبی از شرایط محیطی و خروجی های نزدیک ب
.یک منبع نور همدوس ایده ال، شاید مفیدترین و به یقین سهل الوصول ترین نوع لیزر هستند



1) T. S. Jaseja, A. Javan, J. Murray, and C. H. Townes, “Test of special relativity or of the isotropy of space by use of infrared masers,” Physical Review, vol. 133, no. 5A, pp. 

A1221–A1225, Mar. 1964. 9

و  سیکل در ثانیه 30نئون با اختالف فرکانس -دو لیزر هلیوم1.
هم محورهای عمود بر و با 1310با دقت یک قسمت در 

ساعت مختلف6این تغییرات در امتحان 2.
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فرکانس نوسان لیزر

فرکانس لیزر برای جریان اتر موازی محور لیزر

فرکانس لیزر برای جریان اتر عمود محور لیزر

درجه90فرکانس نسبی در دوران بین دو مکان 

از کارهای  . نداختبه انیستیتوی ماساچوست پیوست و مرکز تحقیقات لیزر این انیستیتو را در سطح بسیار باالیی به کار ا1340/1961پروفسور علی جوان در سال 
.[1]اشاره کرد ( همگنی فضا)او در این آزمایشگاه می توان به آزمایش نسبیت خاص 



.پروفسور جوان بیشتر به مطالعه ی اثر اشباع جمعیت ترازها بر روی گذارهای بین ترازی می پرداخت

1) H. R. Schlossberg and A. Javan, “Saturation behavior of a doppler-broadened transition involving levels with closely spaced structure,” Physical Review, vol. 150, 

no. 1, pp. 267–284, Oct. 1966. 10

اسپکتروسکپی اشباع

سیستم دو ترازی بسته

دانسیته جمعیت ترازهاو 

به وسیله ی جذب2به 1احتمال گذار از تراز 
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پهن شدگی اشباع
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گودال لمب

12

Willis Lambگودال لمب برای مقادیر مختلف پارامتر اشباع



یاسپکتروسکپدرجوانپروفسورمهمکارهایازیکی
نزدیکترازدوتفکیکبرایلمبگودالازاستفادهاشباع،

.(دوپلریزیراسپکتروسکپی)استهمبه

یدیدهپازوداشتهطبیعیپهنایبهبستگیهاپدیدهاین
.[1]آیدمیوجودبهترازهاجمعیتاشباع

1) H. R. Schlossberg and A. Javan, “Saturation behavior of a doppler-broadened transition involving levels with closely spaced structure,” Physical Review, vol. 150, 

no. 1, pp. 267–284, Oct. 1966. 13

تفکیک طیفی لمب برای دو گذاربا شکل خطی 

دوپلری همپوشانی شده

دهتفکیک طیفی لمب برای دو گذار با شکل خطی دوپلری هم پوشانی ش



:کار دیگر پروفسور علی جوان در راستای اشباع جمعیت ترازها
ئوننهایایزوتوپنقشولمبگودالاثرتجربیونظریبررسی

.بودخودشساختنئون-هلیوملیزردر

یریهنظتجربیطوربهخودلیزرازاستفادهباجوانپروفسور
.کردتاییدرالمبگودال

لیزرعملدرراNe22ایزوتوپنقشهمچنینکارایندر
.نمودبررسینئون-هلیوملیزرزایی

1. A. Szöke and A. Javan, “Isotope Shift and Saturation Behavior of the1.15−μTransition of Ne,” Physical Review Letters, vol. 10, no. 12, pp. 521–524, Jun. 1963. 14



رحمطرانوراندازیتلهوکانونیخودیپدیدههمکارانشوتاونز1343/1964سالدر
.[1]کردند

:کردتعریفزیرصورتبهتوانمیرامواداکثرشکستضریب
n=n0+n2I

کانونیخودتابد،میمحیطاینبهگوسیعرضیشدتتوزیعبالیزریپرتویوقتی
.افتدمیاتفاق
.شودیمخنثیکامالکانونیخوداثردرآنهمگراییباپراشاثردرنورواگراییوقتی

1. R. Chiao and E. Garmire, “Self-trapping of optical beams,” IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 2, no. 4, pp. 126–127, Apr. 1966.

2. A. Javan and P. Kelley, “6A5 - Possibility of self-focusing due to intensity dependent anomalous dispersion,” IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 2, no. 9, pp. 470–473, Sep. 1966.

3. M. Sheik-Bahae, A. A. Said, T.-H. Wei, D. J. Hagan, and E. W. Van Stryland, “Sensitive measurement of optical nonlinearities using a single beam,” IEEE Journal of Quantum Electronics, 

vol. 26, no. 4, pp. 760–769, Apr. 1990.
15

شرایطودکربررسیاشباعیکنندهتقویتمحیطدرراپدیدهاینجوانعلیپروفسور
.[2]نمودارائهرالیزرهاپرتوافتادنتلهازاجتناببرایالزم

اندازهبرایسادهبسیارروشهمکارانشوبهاییشیخ1368/1989سالدربعدها
تاکهکردندارائهzجاروبروشعنوانتحت(خطیغیرشکستضریب)n2گیری
.[3]استشدهارجاعآنبهبار6223کنون



1971/1350درایران اولین سمپوزیوم لیزر 
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نوبلایزهجبرنده)پوروخورفالکساندر،(فیزیکنوبلجایزهبرنده)تاونزچارلزنظیرمهمیافرادحضورباایراندررالیزرسمپوزیوماولینجوانپروفسور
.دادتشکیلشاولولئوناردآرتورو(فیزیک

.این کنفرانس اولین کنفرانس لیزر در سطح جهان بوده استPhysics todayبه نقل از مجله ی 

دکتر جوان، دکتر قاسم معتمدی ریاست: از راست به چپ
دانشگاه اصفهان و دکتر امینی ریاست دانشگاه شریف

سمپوزیوم لیزر در اصفهان از کتابی که حاصل 
صفهانسمپوزیوم لیزر اعکس یادگاری . میالدی منتشر شد1972سال و در 



موضوعات مهم در سمپوزیوم لیزر اصفهان

17

ناحیهدردبسامدقیقگیریاندازهدرماتواناییهمراهبهامراین.آوردخواهیمدستبهرانورسرعتنهاییمقدارزودیبهکهبودکردهبینیپیشوی•
بنیادینقوانینابارتباطدربهتریهایآزمونمی تواندموفقیتاین.شدخواهدپیشرفتهبسیاراتمیهایساعتبهدستیابیبهمنجرفروسرخومرئی

.دهددستبهراعامنسبیتازهاییبینیپیشحتیوطبیعت

.شدیادلیزراولینعنوانبهیاقوتلیزرکاشفمیمنتئودورهایتالشازعلمیمجمعایندر•
.شدنظرتبادلایکسپرتوناحیهدرلیزرتولیدامکانبرمبنینظریتحقیقاتمورددر•
امواجاختالطباکهشداوریادوکردصحبتلیزریهایفرکانسگسترشمورددرجوانعلیپروفسور•

.استشدهتولیدلیزرهاازوسیعیطیفییگسترهالکترومغناطیسی،
قدرتبهیدسترسکهدادنویدوکردصحبتهامولکولوهااتملیزریاسپکتروسکپیمورددرجوانعلیپروفسور•

.ساختخواهدفراهمرابنیادینفرآیندهایوهاثابتتعیینامکانلیزری،باالیتفکیکهای



به فلز اشاره ز لاز کارهای نوین پروفسور جوان می توان به تزویج فرکانس در ناحیه ی طول موج فروسرخ و فروسرخ دور با استفاده از دیود اتصال نقطه ای ف
.[1]یک آنتن را به یک اتصال نقطه ای فلز به فلز اضافه کردند1347/1968او همکارانش در سال . کرد

1) L. O. Hocker, D. R. Sokoloff, V. Daneu, A. Szoke, and A. Javan, “Frequency mixing in the infrared and far-infrared using a metal-to-metal point contact diode,” 

Applied Physics Letters, vol. 12, no. 12, pp. 401–402, Jun. 1968. 18

2

1

12  

یزمینهدرنوظهورمفاهیمازیکینوریهایآنتن

انرژیتبدیلادواتاینهدف.استنورفیزیک

عکسبروجایگزیدهانرژیبهشوندهمنتشرتابشی

.باشدمی

سیگنالی با اختالف فرکانس

.تولید می شود



پروژه یکصد میلیون دالری در ایران

19

می کند تا به ایران سفری داشته دعوت از علی جوان ایران وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1370/1991تحلیلی علمنا، در سال -نقل از پایگاه خبریبه 
ران می علی جوان اما با دست پر به ای. او با پذیرش این دعوت به ایران می آید. باشد و در زمینه های فناوری و علوم لیزر فعالیت های خود را انجام دهد

.آوردمسئوالن عالی علمی کشور سوغات برای را طرح ساخت تداخل سنج امواج گرانشیآید؛ او با خود همراه با چند طرح بزرگ علمی، 
معینفیمصطدکتروقت،علوموزیروجوانعلیپروفسورآقایشخصحضورباکهجلسه ایدررفسنجانیهاشمیاهللآیتمرحوم،وقتجمهوررئیس
.یابداختصاصآنبهدالرمیلیون100مبلغآناولسالدرکهمصوببودجهباهمآن.دهدمیراملیبزرگپروژهایناجرایدستورشد،برگزار
لیزرناوریفزمینهدروسیعبسیارتحقیقاتباهمراه(گرانشیامواجسنجتداخلهمان)بودگرانشیامواجشکاربرایرصدخانهیکساختکهاوطرح

قرارمطالعهوبررسیموردانیشتینعامنسبیتنظریهاساسبرگرانشیامواجبایدآنازبخشیکدرسنجتداخلاینساختبرایکهچرابودهمراه
یکدرازیپایدارسیالیزرفناوریخاطربهآنپیچیدگیعمدهکهبودجدیدیآنتنتوسطآشکارسازیبحثماجرا،سختوبعدیبخشوگرفتمی

.بودشدهکشفتازهزمانآندرموضوعایناینکهمهمترورفتمیشماربهاستمعینبسامد
.شودمیبستهنشده،شروعپروژهاینپروندهنامعلومیدالیلبهبود،شدهواگذارایرانعالیآموزشوفرهنگوزارتبهکهپروژهایناجرای

امواجسنجتداخلساختطرحملی،عظیمپروژهاینساختبرمبنیرفسنجانیهاشمیاهللآیتمرحومدستورازبعدماهچنداینکهتوجهجالبنکته
.شودمیتصویبایرانگرانشیامواجسنجتداخلساختخصوصدرمشابهطرحیوآمریکاکنگرهدرگرانشی

درخبری ایبمب.ندببینراپروژهاینرویبرگذاریشانسرمایهنتیجهتوانستندآمریکامتحدهایاالتعلمیمسئولینودانشمندانکهبودگذشتهسال
کهنشیگراامواجسنجتداخلتوسطگرانشیامواجکشف،کردخودآنازرااخیرقرنکشف هایبزرگترینازیکیلقبو.شدمنفجرعلمجهان

.انیشتیننسبیتنظریهبرباشددیگریتاییدمهرتوانست



افتخارات

20

.داشتقرارنوابغدوازدهمرتبهدردراوتلگرافروزنامهلیستاساسبرمیالدی2007سالدروبودجهانبرترنابغهصدجزحیاتزماندرجوان،علیپرفسور

Stuartبلنتایناستوارتمدال:میالدی1962 Ballantine))

Fanny)هرتزجانوفانیبنیادمدال:میالدی1966 and John Hertz Foundation)

Fredrick)آیوزفردریکمدال:میالدی1975 Ives)

انشتینآلبرتجهانیمدال:میالدی1993

ملیمخترعانمشاهیرسالننامبهسازمانیدرویعکسحضور

.بودآمریکاعلموهنرآکادمیوعلومملیآکادمیعضو

. بودترویج علوم برای Triesteافتخاری موسسهعضو 

.شناخته شدGuggenheim Fellowاو به عنوان1966سال در 

.شناخته شدHumboldt Foundation Fellowبه عنوان1995و 1979سال های در 
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سالگی دار فانی را وداع گفت90در سن ( 1395شهریور 22)2016سپتامبر 12پروفسور علی جوان در 
.و علم فوتونیک یکی از پیشگامان خود را از دست داد
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