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مزمن  درد  اختالل  یك  یبرومیالژیا 
است كه بیشتر در خانم ها دیده می شود. 
استخوانی  عضالنی،  دردهای  بیماران  این 
بدن  در مناطق مختلف  و مفاصل متعدد 

دارند.
از  نقل  به  نیوز  سالمت  گزارش  به 
در  درد  ایجاد  ،منشأ  جم  جام  روزنامه 
بسیاری  و  است  ناشناخته  بیماران  این 
این  علت  متخصصان  و  محققان  از 
استرس  مانند  روان  تنی  مسائل  را  دردها 
می دانند. طوالنی مدت  اضطراب های  و 

بی دردی  اثرات  كم توان  درمانی  لیزرهای 
لمس  در  بیماری  این  در  دارند.  موثری 
مناطق دردناك، نقاط دردناكی وجود دارد و 
و  درد  برطرف كننده  عنوان  به  لیزردرمانی 
التهاب در نقاط تریگر )شروع كننده درد( در 
این بیماران به كار می رود.لیزرهای گالیوم 
لیزر  نور  با دسترسی  آرسناید  آلومینیوم 
ایجادكننده  مناطق  و  دردناك  نقاط  به 
در  التهاب  برطرف كردن  و  عضالنی  درد 
در  درد  برطرف شدن  موجب  درد،  ناحیه 
مناطق عضالنی، نسج همبند و مفاصل و 

استخوان های این بیماران است.

داروهای  شامل  بیماران  این  درمان 
درمان های  و  افسردگی  ضد  درد،  ضد 
مكمل  درمان های  و  ورزش  فیزیوتراپی، 
مانند لیزردرمانی است.این بیماران عالوه بر 
در  تورم  مشكالت  است  ممكن  درد، 
خستگی،  خواب،  اختالل  پاها،  و  دست ها 
تمركز پایین، سندرم روده تحریك پذیر و 
خلق پایین داشته باشند.لیزرهای درمانی 
حرارت  ایجاد  بدون  و  بوده  تهاجم  بدون 
با تغییرات بیوشیمی در بدن به رفع درد 
كمك  بیماران  این  تورم  و  التهاب  رفع  و 

می كنند.
در  لیزری  درمانی  جلسات  تعداد 
و  است  جلسه  ده  فیبرومیالژی  بیماری 
بود. خواهد  جلسه  دو  هفته ای  به صورت 

بیماران  این  درمانی،  جلسات  از  پس 
لیزرها  بی دردی  اثرات  موثری  به صورت 
بیماران  آن  از  پس  می كنند.  تجربه  را 
در  درد  فیزیولوژیك  پاسخ های  براساس 
لیزردرمانی  نگه دارنده  درمان  بیماری،  این 
زندگی شان  كیفیت  و  داشت  خواهند  را 

بهبود خواهد یافت.
https://www.salamatnews.com :منبع
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با مطالعه ی علوم شروع  اکثر مردم 
به سوال پرسیدن می کنند. یکی از رایج 
به ما  این است: چرا علم  ترین سوال ها 
که  ماکروفری  معکوس)  میکروموج  یک 
کردن  گرم  چرا  یا  دهد؟  نمی  کند(  خنک 
آنهاست؟  کردن  سرد  از  آسانتر  اجسام 
به  انرژی  کردن  وارد  که  است  این  پاسخ 
تنها  است-  آسانتر  خیلی  سیستم  یک 
الزم است که به اجسام انرژی دمید تا اتم 
ها شروع به حرکت کردن به اطراف کنند- 
فرآیند  انرژی  کردن  خارج  که  حالی  در 
خیلی پیچیده تری است به خصوص میرا 
کردن حرکات اتم به حالتی که قبال بوده 
اند. در ظاهر به نظر می رسد که ما ممکن 
میکروموج  به  نتوانیم  هیچگاه  است 
محققان  اخیرا  اما  یابیم.  دست  معکوس 
دستیابی به پیشرفت بزرگی برای بیولوژی 
و یا حتی خیلی فراتر را ادعا کرده اند.یک 
را  به طور موثری مایعات  تواند  لیزر می 
خنک کند. البته برخی مایعات، مثال با این 
روش یک آبمیوه را نمی توان خنک کرد، 
لیزری  این روش  با  برای خنک کردن  زیرا 
جدید، تیم دانشگاه واشنگتن باید به این 
مایع یکسری نانوکریستال مهندسی شده  

با  خاص اضافه کنند. وقتی که این مایع 
یک نور مادون قرمز خاص برانگیخته می 
شود، نانوکریستال ها تابشی را ساطع می 
کنند که کمی از انرژی باالتری نسبت به 
کرده  جذب  ابتدا  در  کریستال  که  آنچه 
را  اختالف  این  پس  است-  برخوردار  بود 
از مایعی که در آن غوطه ور شده است 
می گیرد و بنابراین آن را خنک می کند. 
این تیم می تواند با تابانیدن مایعی که 
شود  باعث  است،  کریستال  این  حاوی 
به  نور  صورت  به  اش  گرمایی  انرژی  که 
قبال  مشابهی  رویکرد  تابش شود.  بیرون 
اولین  این  ولی  است  انجام شده  خال  در 

توانایی پرتوی منجمدکننده لیزری در تحول 
آزمایشگاه های خنک سازی بیولوژی و 

پردازنده های کامپیوتری
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بار است که در محیط این کار انجام می 
یک  که  است  قادر  ها  آن  گیرد.رویکرد 
نمونه خاص را تا حدود 3۶ درجه فارنهایت 
ناچیز  این مقدار ممکن است  کند.  خنک 
روش  این  که  چیزی  ولی  برسد  نظر  به 
چقدر  که  است  این  کند  می  برجسته  را 

است.این  جایگزیده  فیزیکی  لحاظ  از  اثر 
تیم همچنین یک روش » به دام اندازی 
لیزری« را طراحی کرده است که می تواند 
یک سلول یا ذره ی خاص دلخواه را در یک 
نقطه به دام اندازد بنابراین مایع درون آن 
نقطه می تواند با این لیزر خنکساز جدید 
خنک شود. با خنک کردن تنها یک نقطه 
درون یک سیستم بزرگتر، این تیم امید 
توانایی های جدید خیلی  بتواند  که  دارد 
مهم را به محققان هدیه کند.یکی از این 
به  توانند  می  که  است  این  ها  توانایی 
سرعت و دقت یک تک سلول را در مکانی 

های  بخش  ریز  حتی  یا  و  کنند  متوقف 
کوچک آن سلول را سرد و آرام کنند. از این 
می توان برای خنک کردن تک نورون های 
گروه های در حال کار استفاده کرد به این 
که  ببیند  تواند  می  تیم  این  که  صورت 
حرکت  موضع  سمت  به  اطالعات  چگونه 
به  آسیبی  هیچ  اینکه  بدون  کند  می 
نورون برسانند و سرانجام آن نورون می 
تواند به مکان به روز شده اش برگردد. آن 
ها می توانند انرژی جنبشی تنها یک فعل 
به  گام  نقش  تا  کنند  تنظیم  را  انفعال  و 
گام آن در زنجیره تعیین شود یا حتی آن 
را آنقدر آرام کنند که مکانیکش به آسانی 

مشاهده شود.
تواند  می  ای  نقطه  کنندگی  خنک 
خنک  در  تریمثال  وسیع  خیلی  طور  به 
باال  گرمای  با  کوچک  های  ناحیه  سازی 
رود. کار  به  کامپیوتری  در سیستم های 

بازده  لحاظ  از  شاید  لیزری  سازی  خنک 
روش  این  ولی  نباشد  آنقدر خوب  انرژی 
گردشی  های  سیستم  به  نیاز  تواند  می 
پیچیده درون چیدمان های خنک کننده 
با مایع را مرتفع کند. شما می توانید تنها 
نمونه مایع-کریستال را روی قالب پردازنده 
تان قرار دهید) یا هر چیز دیگر( و آن را 
توسط نور IR خنک نگه دارید. این دیگر 
و  نیازندارد  به هیچگونه فن خنک سازی 

هیچگونه نویزی بوجود نمی آورد.
https://www.researchgate.net :منبع
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فرکانسی  باندهای  از  بهره برداری  با 
جدید  دیود  لیزر  یک  نشده،  استفاده 
نامتجانس    فشرده  بسیار  موج  طول  با 
می تواند در سیستم های انتقال داده نوری 
گزارش  اساس  بر  رود.  به کار  ظرفیت  پر 
موسسه  و  توهوکو  دانشگاه  در  محققان 
در  مخابرات  تکنولوژی  و  اطالعات  ملی 
ژاپن، این افزاره ترکیبی از فناوری کوانتوم 
است  سیلیکونی  فوتونیک  و   )QD( دات  
و عملکرد کوک پذیری در طیف وسیعی 
را  نانومتر   123۰ درمحدوده  موج  طول  از 
این  اپتیکی  بهره  نشان می دهد.  محیط 
باالی  کیفیت  کوانتوم دات های  از  افزاره 

InAs ساخته شده است که توسط فناوری 
شده  ساندویچ  نانویی  های  جداکننده 
)sandwiched subnano separator( رشد 
داده شده اند. فیلتر کوک پذیر، طول موجی 
توسط تشدیدگرهای حلقوی با استفاده از 
تکنیک های فوتونیک سیلیکونی ساخته 
نوری  مخابراتی  بودند. سیستم های  شده 
سیستم های  مبنای  بر  رایج،  ظرفیت  پر 
با    )WDM(موجی طول  تقسیم  مرکب 
هستند.  متراکم  فرکانسی  کانال های 
محققان اظهار داشتند کانال های فرکانسی 
بسیار    )nm  15۶5 تا   153۰(  c باند  در 
فرکانس  بهره وری  بازده  و  هستند  شلوغ 
اشباع    WDM در سیستم های   c باند  در 
شده است. از طرف دیگر، منابع فرکانسی 
طول  در  نشده ای  بهره برداری  و  وسیع 
موج های فروسرخ نزدیک وجود دارند.دیود 
یافتن  برای تحقق  جدید کاندیدای خوبی 
یک منبع نوری فشرده پهن باند در ناحیه 

NIR  است.
https://www.sciencedaily.com : :منبع
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فرکانسی فروسرخ نزدیک )NIR( برای انتقال 

داده
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اشعه  فوتون  جدید،  طرح  یک  در 
ایکس با انرژی باال به دو فوتون با انرژی 
پایین تبدیل می  شود به گونه  ای که با 
یکدیگر همبستگی کوانتومی دارند. از این 
همبستگی می  توان برای تقویت عملکرد 
تصویربرداری با اشعه ایکس استفاده کرد.

بهبود  کوانتومی سبب  تصویربرداری 
یک  خصوصیات  سایر  یا  تصویر  وضوح 
سیستم تصویربرداری می  شود. این روش 
در بسیاری از تصویربرداری  های نور مرئی 
استفاده شده است، اما اکنون تیمی این 
پیشرفت کوانتومی را در طول موج اشعه 
ایکس به کار گرفتند. محققین اولین منبع 
اشعه ایکسی تولید کرده  اند که می تواند 
دو  بین  کوانتومی  اصطالح  به  رابطه  یک 
فوتون )یک رابطه مکانیکی کوانتومی دور 
از جفت فوتون  این تیم  ایجاد کند.  برد( 
برای تصویربرداری یک شی ساده استفاده 
که  است  داده  نشان  آنها  نتایج  کردند. 
را  تصویر  وضوح  کوانتومی،  همبستگی 
بهبود بخشیده است. آنها پیشنهاد می-

کنند که روش های مشابه ممکن است در 
ایکس،  اشعه  بر  مبتنی  تحقیقات  دیگر 
نظیر بررسی عیوب مواد یا تعیین ساختار 

بیومولکول  ها مفید باشد.
برای  مختلفی  روش های  محققین 

نور  کوانتومی  خصوصیت  بکارگیری 
یک  داده  اند.  ارائه  بهتر  اندازه  گیری  در 
روشنایی  به  معروف  مهم،  دستاورد 
یک  از  تصویربرداری  امکان  کوانتومی، 
جسم را با تعداد بسیار کمی فوتون یا در 
حضور نور پس زمینه، دود یا گرد و غبار 
شامل  معمواًل  طرح  این  کند.  می  فراهم 
نوعی  یکدیگر  با  که  است  فوتون  دو 
درهم  نام  به  کوانتومی  قوی  همبستگی 
اما همبستگی ضعیف نیز   تنیدگی دارند، 
می  تواند کار کند. فوتون اول یک فوتون 
مرجع  یک  عنوان  به  که  است  »کمکی« 
عمل می کند. فوتون دوم »سیگنال« است 
که به سمت جسم فرستاده می شود تا 
تصویربرداری شود. برنامه آشکارسازی که 
تواند  می   است،  حساس  همبستگی  به 
فوتون سیگنال را حتی هنگامی که در یک 
زمینه  پس  های  فوتون  از  بزرگ  جریان 
آقای  کند.  شناسایی  دارد،  قرار  محیطی 
بار-ایالن  دانشگاه  از  دکتر شارون شوارتز 
اسرائیل می  گوید: »گسترش این ایده  ها 
درباره اشعه ایکس فواید کلیدی دارد«. او 
می گوید، به عنوان مثال اشعه ایکس می 
تواند با وضوح اتمی تصویربرداری کند و 
را بررسی کند،  ساختار هسته  های اتمی 
نور  با  های  آزمایش   در  که  ویژگی  هایی 

تصویربرداری کوانتومی با اشعه ایکس
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مرئی قابل دسترس نیستند. هرچند، هنوز 
با  ایکس  اشعه  فوتونهای  منبع  کسی 
است.  نکرده  ایجاد  کوانتومی  همبستگی 
برای توسعه چنین منبعی ، آقای شوارتز و 
تیمش از فرآیندی موسوم به تبدیل رو به 
پایین پارامتری استفاده کردند، که به طور 
معمول برای تولید فوتون  های نوری درهم 
فرآیند،  این  در  می  شد.  استفاده   تنیده 
یک فوتون دمش که در بلور منتشر می 
 شود به دو فوتون با انرژی ترکیبی انرژی 
تحت  شود.  می   تقسیم  دمش،  فوتون 
شده  منتشر  فوتونهای  مناسب،  شرایط 
دارند.  کوانتومی  همبستگی  یکدیگر  با 
اما این فرآیند در طول موج اشعه ایکس 
تعداد  تولید  برای  است.  کم  بازده  بسیار 

همبسته،  فوتون  های  جفت  از  کافی 
محققین به یکی از درخشنده  ترین منابع 
اشعه ایکس پر انرژی در جهان، یک خط 
ژاپن،  در   8-SPring سنکروترون  در  پرتو 
روی آوردند. این تیم با استفاده از تبدیل 
فوتون  پرتو  الماس،  بلور  در  پارامتری 
دو  به  را  الکترون-ولت  کیلو   22 انرژی  با 
فوتون با انرژی ضعیف تر 11کیلو الکترون-

در  که  پرتو  دو  این  کردند.  تبدیل  ولت 
زاویه  های مختلف از بلور بیرون آمدند، به 
عنوان پرتوهای کمکی و سیگنال در برنامه 
قرار  استفاده  مورد  کوانتومی  روشنایی 
گرفتند. محققین زمان رسیدن و انرژی هر 
فوتون را اندازه  گیری کردند و دریافتند که 
فوتون  با  همگام  همیشه  کمکی  فوتون 
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آنها  انرژی  مجموع  و  می  رسد  سیگنال 
می  الکترون-ولت  کیلو   22 به  همیشه 
بار- آموخته  دانش  سافر،  ساسون   رسد. 

ایالن و عضو تیم می گوید: »رابطه کامل 
می تواند  تنها  شده  مشاهده  زمان-انرژی 
با  فوتون  دو  این  که  باشد  معنا  این  به 
یکدیگر همبستگی کوانتومی دارند«. این 
همبسته،  فوتونهای  از  استفاده  با  تیم 
یک شیء ساده )یک تکه فلز نازک شامل 
تصویر  به  را  میلیمتری(   1 شکاف  سه 
بدست  تصاویر  با  را  تصاویر  و  کشیدند 
آمده از فوتونهای با تعداد مشابه )حدود 
تصویر(  در  نقطه  هر  برای  فوتون   1۰۰
ولی غیرهمبسته، مقایسه کردند. تصویر 
همبسته،  فوتونهای  از  آمده  بدست 
بسیار واضح تر و کنتراست بین شکاف ها و 
فاصله بین آنها بسیار بیشتر بود. بدلیل 
ایکس،  اشعه  فلوئورسانس  مانند  اثراتی 
بیشتر  بار   1۰،۰۰۰ زمینه   فوتونهای پس 
این طرح  اما  بودند  فوتونهای سیگنال  از 
با فوتونهای همبسته می  تواند فوتونهای 
سیگنال را از پس زمینه متمایز کند. آقای 
مارکو ژنوس، متخصص اپتیک کوانتومی 
گیری  اندازه   تحقیقات  ملی  مؤسسه  در 
های  فوتون   منبع  به  دستیابی  ایتالیا، 
»موفقیت  یک  را  همبسته  ایکس  اشعه 
می  گوید:  وی  نامید.  فناوری«  عظیم 
با  تصویربرداری  برای  ویژه  به  امر  »این 
نمونه  های  در  فوتون  بسیار کمی  تعداد 
اشعه  توسط  راحتی  به  که  بیولوژیکی، 

ایکس آسیب می بینند ، مفید است«.
استفاده  همچنین  شوارتز  آقای 
فاز  انتقال  مطالعه  برای  را  روش  این  از 
کوانتومی که فقط در دماهای بسیار کم 
می  دهد.  پیشنهاد  شود،  می  مشاهده 
به گفته او این طرح می  تواند با کاهش 
اندازه  برای  نیاز  مورد  های  فوتون  تعداد 
نمونه  حد  از  بیش  شدن  گرم  از   گیری، 
و  کرده  جلوگیری  ایکس  اشعه  توسط 
انجام این مطالعات را عملی سازد. هدف 
بلند مدت این پروژه این است که نشان 
دهد فوتونها نه تنها با یکدیگر همبسته 
کوانتومی بلکه کاماًل درهم تنیده هستند. 
فوتون  ورود  زمان  کار ،  این  انجام  برای 
اندازه   آتوثانیه  با دقت چند صد  باید  ها 
فعلی  تکنولوژی  از  فراتر  که  شود،  گیری 
آنها  »اگر  گوید:  می   ژنوس  آقای  است. 
موفق به انجام این کار شوند، می توان از 
مزایای استفاده از فوتون های اشعه ایکس 
در تصویربرداری بدون نویز و اندازه  گیری 
این  کرد«.  استفاده  کوانتومی،  پیشرفته 
تحقیق در مجله Physical Review X به 

چاپ رسیده است.

https://physics.aps.org : :منبع
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زندگی مدرن حول داده  ها می  چرخد 
و به این معنی است که برای خواندن و 
ذخیره  های  دستگاه   در  داده  ها  نوشتن 
سازی، ما به روش  های جدید، سریع و با 
بهره وری انرژی باال نیاز داریم. رویکردهای 
مبتنی بر نور، که از پالس های لیزری برای 
نوشتن داده به جای خاصیت مغناطیسی 
استفاده می  کنند، طی یک دهه گذشته 
تمام  سوئیچینگ  پیشرفت  دنبال  به  و 
مورد  بسیار  مغناطیسی،  مواد  برای  نوری 
روش  اینکه  با  است.  گرفته  قرار  توجه 
سوئیچینگ تمام نوری سریع و کم مصرف 
است اما از نظر دقت دارای ایراداتی است. 
محققان دانشگاه صنعتی ایندهوون روش 
بر  داده  ها  برای نوشتن دقیق  را  جدیدی 
با   )Co/Gd( گادولینیوم  کبالت  الیه  روی 
یک پالس لیزر و با استفاده از یک ماده 
فرومغناطیسی به عنوان مرجع، برای کمک 
به روند نوشتن ابداع کرده  اند. تحقیقات 
 Nature Communications در  گروه  این 
در  مغناطیسی  مواد  است.  شده  منتشر 
هاردها و سایر دستگاه  های ذخیره سازی 
یا  )باال  مغناطیسی  اسپین  با  ها،  داده  

پایین( جهت  گیری می  کنند. یعنی داده 
کوچک  آهنربای  یک  دادن  حرکت  با   ها 
می   نوشته  یا  خوانده  دیسک  هارد  روی 
تولید،  برای  تقاضا  افزایش  با  شوند. 
داده   سازی  ذخیره  و  دسترسی  مصرف، 
ها به طور مداوم، نیاز مبرمی به روشهای 
سریع  تر و کم مصرف  تر برای دسترسی، 
دارد.  داده  ها وجود  ذخیره سازی و ضبط 
مواد مغناطیسی  نوری  تمام  سوئیچینگ 
سرعت  نظر  از  کننده  امیدوار  روش  یک 
از  روش  این  در  است.  انرژی  راندمان  و 
تغییر  برای  فموتوثانیه  لیزر  پالس های 
پیکو  زمان  در  مغناطیسی  اسپین  جهت 
ثانیه استفاده می  شود. برای نوشتن داده  
ها می  توان از دو مکانیسم استفاده کرد: 
در  پالسی.  چند  و  پالسی  تک  تعویض 
نهایی  گیری  پالسی، جهت  چند  تعویض 
بودنشان(  پایین  یا  باال  )یعنی  اسپین ها 
قطبش  با  که  معنی  بدین  است،  قطعی 
نور می  توان از قبل جهت آن ها را تعیین 
به  مکانیزم  این  عمومًا  حال،  این  با  کرد. 
و  سرعت  که  دارد،  نیاز  متعدد  لیزرهای 
بنابراین  می  کند.  کند  را  نوشتن  راندمان 

نوشتن فوق سریع داده ها بر روی دستگاه های 
ذخیره سازی با استفاده از لیزر
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مکانیسم تک پالسی برای نوشتن، بسیار 
سریع  تر خواهد بود. اما مطالعات در مورد 
سوئیچینگ تمام نوری تک پالسی نشان 
ها،  اسپین  جهت  تعویض  که  می  دهد 
یک فرآیند دگر وضع است. بدان معنا که 
برای تغییر وضعیت یک بیت مغناطیسی 
است.  بیت الزم  از  قبلی  اطالعات  خاص، 
بتوان روی  اینکه  از  به عبارت دیگر، قبل 
وضعیت  باید  کرد،  ثبت  ای  داده   آن 
یک  کار  این  شود،  خوانده  بیت  ابتدایی 
اضافه  نوشتن  روند  به  را  خواندن  مرحله 
محدود  را  سرعت  نتیجه  در  و  می  کند 
قطعی  بهتر،  رویکرد  بنابراین  کند.  می  
طوری  به  است،  پالسی  تک  روش  کردن 
تنها  بیت،  نهایی  در آن جهت گیری  که 

داشته  بستگی  استفاده  مورد  فرآیند  به 
باشد. محققان گروه نانوساختارها در گروه 
آیندهوون  دانشگاه فنی  کاربردی  فیزیک 
کرده  اند  طراحی  را  جدیدی  روش  هلند 
که با کمک آن می  توان به نوشتن تک 
ساز  ذخیره  مواد  روی  بر  قطعی  پالسی 
مغناطیسی دست یافت و روند نوشتن را 

بسیار دقیق تر کرد.
اهمیت الیه  های مرجع و میانی

آیندهوون  فنی  دانشگاه  محققان 
طراحی  الیه  سه  از  متشکل  را  سیستمی 
فرومغناطیسی  مرجع  الیه  یک  کرده  اند: 
ساخته شده از کبالت و نیکل که به تغییر 
یا  و  می  کند  کمک  آزاد  الیه  در  اسپین 
از آن جلوگیری می  کند. یک الیه فاصله 
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آزاد  الیه  یک  و  مسی  رسانای  شکاف  یا 
کبالت/گادولینیوم با قابلیت تغییرپذیری  
از 15  نوری. ضخامت کلیه الیه  ها کمتر 
سیستم  این  که  هنگامی  است.  نانومتر 
توسط یک لیزر فمتوثانیه  ای برانگیخته 
می  شود، الیه مرجع در کمتر از یک پیکو 
بخشی  شود.  می   مغناطیسی  غیر  ثانیه 
از تکانه زاویه  ای از دست رفته مرتبط با 
اسپین در الیه مرجع، به جریان اسپینی 
می  شود،  حمل  الکترون ها  توسط  که 
موجود  های  اسپین   و  می  شوند  تبدیل 
در این جریان با جهت اسپین الیه مرجع 
این جریان  هم جهت می  شوند. سپس 
اسپینی از الیه مرجع، از طریق الیه میانی 
تصویر  در  سفید  های  فلش  )به  مسی 
توجه کنید( به الیه آزاد منتقل می  شود؛ 
که این جریان می  تواند به تغییر جهت 
اسپین در الیه آزاد کمک کند یا از تغییر 
به جهت   این موضوع  آن جلوگیری کند. 

و  مرجع  الیه  های  اسپین  نسبی  گیری 
آزاد بستگی دارد. متغیر بودن انرژی لیزر 
اول  پالس  شود.  می   حالت  دو  به  منجر 
با انرژی باالتر از آستانه یکم که آستانه 
حالت  این  در  است؛  نوشتن  برای  قطعی 
آزاد،  الیه  در  اسپین  نهایی  گیری  جهت 
کاماًل توسط الیه مرجع مشخص می  شود. 
دوم، پالس دوم با انرژی بیشتر از آستانه 
باالتری که در آن سوئیچینگ دگر وضع 
داده  نشان  محققان  شود.  می   مشاهده 
می  توانند  هم  با  حالت  دو  این  که   اند 
اسپین  های  حالت   دقیق  نوشتن  برای 
حالت  گرفتن  نظر  در  بدون  آزاد،  الیه  در 
اولیه آن در طی فرآیند نوشتن، استفاده 
شوند. این یافته  ها پیشرفت مهمی را در 
تقویت دستگاه  های ذخیره ساز اطالعات 

در آینده نشان می  دهد.
https://phys.org :منبع
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شارژر  پتنت  تازگی  به  هوآوی  شرکت 
رسانده  ثبت  به  را  خود  دور  راه  از  لیزری 
برای  زیاد  احتمال  به  تکنولوژی  این  است. 
آینده  نسل   3 یا   2 هوشمند  گوشی های 

آماده خواهد شد. 
شرکت هوآوی اخیرا پتنت جدیدی برای 
شارژ دستگاه های هوشمند از راه دور و از 
طریق لیزر ثبت کرده است. طبق این پتنت 
دستگاه های مختلف می توانند بدون نیاز به 
اتصال کابل یا قرار گرفتن روی پد شارژر و 
شارژ  راحتی  به  لیزری  شارژر  از  استفاده  با 

شوند.
کرده  ادعا  دیگری  شرکت های  از  برخی 
بودند که می تواند این کار را از طریق امواج 
نیز  هوآوی  شرکت  دهند.  انجام  رادیویی 
خود  لیزری  شارژر  پتنت  کذشته  هفته 
چینی  بزرگ  شرکت  این  رساند.  ثبت  به  را 
یک  در  لیزری  شارژر  ماژول  اگر  گوید  می 
توانند  می  نفر  چندین  شود،  نصب  اتاق 
دستگاه های خود را از طریق آن شارژ کنند. 
می توان  حتی  تکنولوژی  این  از  همچنین 
برای شارژ درون ها یا دستگاه های دیگر از راه 

دور استفاده کرد.
تکنولوژی  این  از  استفاده  با  واقع  در 
شارژ  حال  در  همواره  مختلف  دستگاه های 
بدون  می توانند  کاربران  و  هستند  شدن 

ان ها  از  خود  دستگاه های  شارژ  برای  وقفه 
آیا شارژ  که  دید  باید  البته  کنند.  استفاده 
آسیب  آن ها  باتری  به  دستگاه ها  مداوم 

می زند یا خیر. 
امنیتی  قابلیت  یک  تکنولوژی  این 
انسان هایی  می تواند  دستگاه  این  دارد.  نیز 
گرفته اند  قرار  لیزرها  تابش  مسیر  در  که 
را  قسمت  آن  لیزرهای  و  دهد  تشخیص  را 
غیرفعال کند تا به بدن انسان ها آسیبی وارد 

نشود. 
طبق گفته شرکت هوآوی، یک سنسور 
سلول  یک  )به اندازه  کوچک  بسیار  گیرنده 
خورشیدی مینیاتوری( باید روی دستگاه ها 
این  از  استفاده  با  بتوانند  تا  شود  نصب 

تکنولوژی شارژ شوند.
توسعه  حال  در  هنوز  هوآوی  شرکت 
این تکنولوژی است و هنو نتوانسته حداکثر 
یا حداکثر تعداد دستگاه های  سرعت شارژ 
تعیین  را  لیزری  شارژر  این  به  اتصال  قابل 
کند. همچنین این شرکت اعالم کرده است 
که به احتمال زیاد این فناوری شارژ برای دو 
یا سه نسل بعد گوشی های هوشمند آماده 

شود.
click.ir :منبع

 تکنولوژی شارژر لیزری از راه دور هوآوی چه 
زمانی آماده خواهد شد؟



عکس منتخب این شماره

یک پرتو همگرا با طول موج 4۰5 نانومتر از 
یک عدسی کج  که در آن زاویه برخورد از زاویه 
بحرانی فراتر است، در حال عبور هست و نتیجه 

آن چندین بازتاب داخلی است.

 Satyajeet Patil, Qauntum Science & Technology Lab, PRL, :منبع عکس
Thaltej, India
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چکیده کتاب:

و  دستگاه ها  مواد،  نوری:  آشکارسازهای 
برنامه های کاربردی در مورد دستگاه هایی که نور را به 
سیگنال های الکتریکی تبدیل می کنند، اجزای کلیدی 
در ارتباطات، محاسبات و سیستم های تصویربرداری 

بحث می کند.
در  چشمگیری  پیشرفت  اخیر،  سالهای  در 
و  است  نوری مشاهده شده  آشکارسازهای  عملکرد 
این کتاب مهم برخی از پیشرفت های کلیدی در این 

زمینه را مرور می کند.
بخش اول مواد، انواع آشکارسازها و دستگاه ها 
فوتونیک  مورد  در  بحث  و شامل  را شامل می شود 
سیستم های  بر  مبتنی  آشکارسازهای  سیلیکون، 
نانولوله های کربنی، گرافن،   ، بارگذاری کاهش یافته 

پایین،  حرارت  درجه  با  گالیم  آرسنید  نانوسیم ها، 
پالسمونیک، لوله های تکثیر نور Si و آشکارسازهای 
نوری آلی، در حالی که بخش دوم بر کاربردهای مهم 
مایکروویو،  فوتونیک  جمله  از  نوری،  آشکارسازهای 
باال،  سرعت  با  فوتونی  تک  تشخیص  ارتباطات، 
تشخیص THz، تشخیص نوری افزایش یافته حفره 
تمرکز  تصویربرداری  و  عکس  خازن های  رزونانس، 

دارد.

آشکارسازهای نوری: مواد، دستگاه ها و برنامه های 
کاربردی

Photodetectors: Materials, Devices and 
Applications
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