
ماهنامه علمی تخصصی انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

فروردین 1400شماره اولسال هفتم

مرگ مارهای غول پیکر با دوربین مادون قرمز
دریافت سیگنال ها با استفاده از نویز

متاسطوح پالسمونی با Q فاکتور فوق العاده باال



1 مرگ مارهای غول پیکر با دوربین مادون قرمز 
ایجاد  'سبز'  مواد  از  را  هوشمندی  الکترونیکی  میکروسیستم های  محققان 
4 می کنند 
6 دریافت سیگنال ها با استفاده از نویز 
7 متاسطوح پالسمونی با Q فاکتور فوق العاده باال 
8 تاثیر شکل نور بر درک بصری 
10 حرکت مایعات با نور 
12 عکس منتخب این شماره 
14 معرفی کتاب 
15 پوستر 

صاحب امتیاز :
 انجمن علمی اپتیک و فوتونیک ایران

مدیر مسئول :
سيده مهري حميدي سنگدهي )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(

تهیه خبر:
 سیده طاهره سجادیان
گرافیست و صفحه آرا:

سعید خزائی

ماهنامه علمی تخصصی انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

 Optics and Photonics Society of Iran (OPSI) Newsletter



انجمن اپتیکـــــ و فوتونیکـــــ ایــــــران1 Optics and Photonics Society of Iran

تهاجمی  مارهای   ،1990 دهه  اواخر  از 
برمه ای - مارهای غول پیکری که می توانند 
بیش از 90 کیلوگرم وزن داشته باشند - 
به عنوان یک تهدید جدی زیست محیطی 
و  شده  ظاهر  فلوریدا   Everglades در 
بین  کشوراز  این  در  را  طبیعی  گونه های 
می¬برند. اما مارها استتار شده در میان 
از بین  برگهای طبیعی به سختی  و  شاخ 
یک  اکنون،  می شوند.  خنثی  و  می روند 
تیم تحقیقاتی از کالج اپتیک و فوتونیک 
دانشگاه فلوریدا مرکزی )CREOL(، ایاالت 

ضعف  نقطه  که  می کند  فکر  متحده، 
در  آنها  است:  کرده  پیدا  را  خزندگان 
داده  نشان  بهتر  بسیار  قرمز  مادون  نور 

می¬شوند.
مارها )عظیم( در چمن

به صورت  که  برمه ای  پیتون های 
اینچی(   20( 50 سانتی متری  ریزی  جوجه 
متولد می شوند، در طول یک سال به طول 
2 متر )7 فوت( یا بیشتر رشد می کنند و 
می توانند طول زندگی خود را به 7.9 متر 
در  اولین بار  برای  آنها  برساند.  فوت(   26(
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آمریکا خود  ایاالت متحده  در  دهه 1980 
را نشان دادند و از آسیا به عنوان حیوانات 
این  شدند.  وارد  عجیب وغریب  خانگی 
زمان  آن  از  که  پیتون ها  برای  زیستگاه 
پرورش و تکثیر یافته اند و اکنون نه تنها 
در پارک ملی Everglades )ENP( بلکه در 
بسیاری از جنوب فلوریدا، بسیار گسترده 
است، اثبات شده است و به نظر می رسد 
در  یابند.  گسترش  فلوریدا  شمال  تا 
صورت دستیابی به مارهای بزرگ در آنجا، 
سرانجام  که  می کنند  تصور  دانشمندان 
با آب و هوای  می توانند در مناطق دیگر 
مناسب گسترش یابند - شاید تا دوردست 

تگزاس در غرب و ویرجینیا در شمال.
آفت اکولوژیکی

میان  در  پیتون ها  طبیعی  استتار 
 Everglades چمن ها و شاخ وبرگ گیاهان
تشخیص آنها را بسیار دشوار می کند. اما 
دیگر  راه های  از  را  خود  حضور  قطعًا  آنها 
سال  در  مطالعه ای  کرده اند.  مشخص 
2012 نشان داد که در جنوبی ترین مناطق 
تهاجمی  مارهای  طوالنی ترین  که   ENP
در آنجا حضور دارند، از سال 1997 تاکنون 
رفته اند  بین  از  راکون ها  جمعیت  از   ٪99
مردابی،  خرگوش های  مانند  گونه هایی  و 
اساسًا  روباه  و  پنبه ای  خرگوش های 
ناپدید شده اند و همین حیوانات به طور 
مار  مارهای  معده  محتویات  در  معمول 
پیتون های برمه ای از پارک پیدا می شدند. 
و  ریشه یابی  زیست محیطی  تأثیرات  این 

خنثی سازی پایتون ها را در اولویت اصلی 
حتی  فلوریدا  ایالت  است.  داده  قرار  خود 
شکارچیان انسان را ترغیب کرده است که 
به دنبال مارها بروند. اما یافتن پیتون ها 
برگ های  و  شاخ  با  مؤثری  طرز  به  که 
یک  می شوند،  ترکیب   Everglades گیاه 
مرئی  نور  در  دشوار  شیطانی  پیشنهاد 
سرپرستی  به   - جدید  کار  تیم  است. 
جنیفر  و   C. Kyle Renshaw استادیار 
و   CREOL در  دکترا  دانشجوی  هیویت 
 Imec USA از  فورشی  اورگس  همچنین 
دانشگاه  از  دریگرز  رونالد   OSA همکار  و 
آزمایشات  در طی  ایاالت متحده  آریزونا، 
خود در صدد بود که آیا ممکن است مارها 
ظاهر  بهتر  طیف  از  دیگری  قسمت  در 

شوند یا خیر!

مادون قرمز نزدیک در برابر نور مرئی
 Driggers ، توسط  شده  منتشر  کار 
Furxhi و دیگران در سال 2019، با استفاده 
از دوربین های فوق طیفی در آزمایشگاه، 
به  نسبت  را  پایتون ها  انعکاس  قباًل 
از  تعدادی  در  فلوریدا  طبیعی  شاخ وبرگ 
نوارهای طیفی انجام داده بود و نشان داد 
در  طبیعی  زمینه  و  مارها  بین  تضاد  که 
نانومتر   750 از  طوالنی تر  موج های  طول 
افزایش یافته است. در کار جدید، محققان 
از این یافته به عنوان صفحه پرتاب برای 
آیا  ببینند  تا  کردند  استفاده  آزمایش 
تشخیص حیوانات به مادون قرمز نزدیک 
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)NIR( می تواند در یک محیط طبیعی کار 
کند. برای درک این موضوع، تیم تحقیقاتی، 
با   ،vis-NIR لنز  یک  با  را   CMOS دوربین 
ساخته  و  طراحی  ثابت،  کانونی  فاصله 
که طول موج های آن حدود 850 نانومتر 
 NIR با استفاده از دوربین Hewitt  .است
و دوربین نور مرئی دیگری که فقط از نظر 
اولی  دوربین  از  متفاوت  طیفی  پوشش 
بود، تصاویری از مار پیتون ها در مکان های 
در  هم  را  تصاویر  او  کرد.  تهیه  مختلف 
روز، با استفاده از نور طبیعی خورشید و 
نور مصنوعی  از  استفاده  با  در شب،  هم 
مرئی )هالوژن( NIR  جمع آوری کرد. بعد 
افراد داوطلب خواستند  از  از آن محققان 
عکس ها را بررسی کنند تا مشخص کنند 
که آیا آنها می توانند مارهای پیتون را در 
عکس ها تشخیص دهند یا نه و همچنین 
در  پیتون ها  به  مظنون  تصاویر  روی  بر 
تصاویر ارائه شده به طور تصادفی کلیک 
را  مار  واقع هیچ  در  آنها  از  )بعضی  کنند 
شامل نمی شوند(. نتایج حاکی از آن است 
که مقدار اضافی کنتراست در نور مادون 
به  که  بود  کافی  اندازه  به  نزدیک  قرمز 
شرکت کنندگان امکان می دهد تا مارهای 
پیتون را در فواصل 20٪ دورتر از استفاده 
دهند.  تشخیص  تنهایی  به  مرئی  نور  از 
 NIR باندهای  از  استفاده   ، این  بر  عالوه 
یک لبه برای تشخیص هم در روز و هم 

در شب است.
به سمت تشخیص خودکار

کمیسیون  با  اکنون  هم  تیم  این 
حفاظت از حیات وحش فلوریدا )FWC( در 
تالش است تا این نتایج را افزایش دهد و 
با دقت بیشتری آزمایش کند که آیا این 
مدیر  خیر.  یا  می کند  کار  عمل  در  روش 
پیشنهاد   Kyle Renshaw همکار  و  تیم 
"می توانند   NIR دوربین های  که  می کند 
بدون  هواپیماهای  یا  کامیون ها  روی  بر 
سرنشین سوار شوند" تا به یافتن جانوران 
کمک کنند. به گفته وی ، اتصال داده های 
دوربین دیجیتال با الگوریتم های کامپیوتر 
حتی ممکن است چشم انداز یک سیستم 
تشخیص خودکار را باز کند. اگر این ایده 
می تواند  سیستمی  چنین  شود،  عملی 
ابزاری قدرتمند در تالش برای جلوگیری از 

مارهای مهاجم در مسیر آنها باشد.
https://www.osa-opn.org :منبع
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میکروسیستم  تحقیقاتی،  تیم  یک 
می تواند  که  کرده اند  ایجاد  الکترونیکی 
خارجی،  انرژی  ورودی  هیچ گونه  بدون 
مستقل،  زنده  موجود  یک  مانند  دقیقًا 
دهد.  پاسخ  اطالعاتی  ورودی های  به 
از  جدیدی  نوع  از  میکروسیستم  این 
الکترونیک ساخته شده است که می تواند 
کم  فوق العاده  الکترونیکی  سیگنال های 
خود  در  را  دستگاهی  و  کند  پردازش  را 
جای داده است که می تواند "از هوای نازک" 

از محیط اطراف برق تولید کند.
این تحقیق پیش گامانه در 7 ژوئن در 
مجله Nature Communications منتشر 
برق  مهندسی  استادیار  یائو،  جون  شد. 
مهندسی  استادیار  و   )ECE( کامپیوتر  و 
دیرینه  همکار  همکاری  با  پزشکی، 
برجسته  استاد  الولی،  آر.  درک  خود، 
رهبری  را  تحقیق  این  میکروب شناسی، 
کرد. هر دو مؤلفه اصلی میکروسیستم از 
نانو سیم های پروتئینی ساخته شده اند، 
طور  به  که  "سبز"  الکترونیکی  ماده  یک 
تجدیدپذیر از میکروب ها تولید می شود 
این  الکترونیکی".  "ضایعات  تولید  بدون 
سبز  الکترونیک  پتانسیل  منادی  تحقیق 

از مواد بیولوژیکی پایدار  آینده است که 
ساخته شده اند و بیشتر قادر به تعامل با 
متنوع هستند.  محیط های  و  انسان  بدن 
ارتش  تحقیقاتی  آزمایشگاه  باتوجه به 
فرماندهی توسعه توانایی های رزمی ارتش 
ایاالت متحده که بودجه تحقیق را تأمین 
حال  در  پروژه موفقیت آمیز  این  می کند، 
تولید "ریز سیستم هوشمند خود پایدار" 
است. همچنین در سال 2020 ، آزمایشگاه 
 Nature Communications در  یائو 
نانوسیم های پروتئینی  از  گزارش داد که 
دستگاه های  ساخت  برای  می توان 
استفاده  ممریستور  نام  به  الکترونیکی 
را  مغز  محاسبات  می توانند  که  کرد 
الکتریکی  سیگنال های  با  و  کرده  تقلید 
فوق العاده متناسب با دامنه سیگنال های 
بیولوژیکی کار کنند. اکنون میکروسیستم 
از  را  انرژی  می تواند  الکترونیکی 
محیط زیست برای پشتیبانی از سنجش و 
محاسبه بدون نیاز به منبع انرژی خارجی 
این  کند.  دریافت  باتری(  )به عنوان مثال 
برخوردار  انرژی  کامل  پایداری  و  انرژی  از 
زنده.  ارگانیسم های  مانند  دقیقًا  است، 
نانوسیم های  از  همچنین  سیستم  این 

محققان میکروسیستم های الکترونیکی 
هوشمندی را از مواد 'سبز' ایجاد می کنند
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پروتئینی جمع آوری شده از باکتری ها با 
زیست  محیط  با  سازگار  بیولوژیکی  ماده 
ساخته شده است. این کار نشان می دهد 
هوشمند  ریز سیستم  یک  توان  می  که 
است  جالب  بسیار  ساخت.  پایدار  خود 
پروتئینی  نانوسیم  ممریستورهای  که 
در محیط آبی پایداری نشان می دهند و 
قابلیت عملکرد بیشتری دارند. عملکردهای 

اضافی نه تنها نوید ثبات آنها را  می دهد 
بلکه کاربرد آنها را برای سنسورها و شیوه 
های ارتباطی جدید با اهمیت برای ارتش 

را گسترش می دهد.
https://www.sciencedaily.com :منبع
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ضعیف  سیگنال  تشخیص  به  قادر 
نیستید؟ تشدید تصادفی می تواند پاسخ 
طیف  موردنظر  سیگنال  اگر  حتی   - باشد 
را پوشش دهد.  از فرکانس ها  گسترده ای 
رزونانس تصادفی به سیستم دوپایداری 
نوسانی  سیگنال  تا  می دهد  اجازه 
غیرقابل شناسایی را در غیر این صورت، با 
افزودن صحیح میزان نویز، دریافت کند. 
 1980 دهه  در  اولین بار  برای  پدیده  این 
برای توضیح بازگشت عصر یخ بندان ارائه 
شد، از آن زمان در سراسر علوم مشاهده 

شده است، از فیزیک گرفته تا شیمی و 
زیست شناسی تا امور مالی. بااین حال، به 
نظر می رسد برخی از سیستم ها می توانند 
فرکانس های  از  وسیعی  طیف  در  اثر  از 
داده  پیشنهاد  تئوری  که  آنچه  از  بیش 
جدید  تحقیقات  کنند.  بهره برداری  است، 
نشان می دهد که چگونه می توان با ورود 
حافظه به غیرخطی بودن سیستم، چنین 
امکان پذیر  را  باند  تشدید تصادفی پهنای 

کرد.
https://www.osa-opn.org :منبع

دریافت سیگنال ها با استفاده از نویز
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تحقیقات اخیر در مورد مواد پالسمونی 
در  مهیجی  تحوالت  به  منجر  مواد  فرا  و 
زمینه نانو فوتونیک شده است. بااین حال، 
حسگر  مانند  عملی  کاربردهای  به  انتقال 
عوامل  زیست سنجی، طیف سنجی توسط 
با کیفیت پایین )عوامل Q( به عنوان یک 
از تلفات بزرگ اهمیتی ذاتی برای  نتیجه 
تمام فلزات مانع می شود. در یک مطالعه 
محدودیت  محققان،  از  تیمی  جدید، 
سطح  از  خاص  نوع  یک  در  را   Q فاکتور 
رسانده اند   2400 نزدیک  به  پالسمونیک 
که حداقل 10 برابر بزرگ تر از مقادیر گزارش 

شده قبلی است.
و  رشف  اوراد   ،OSA اولیه  عضو 
آرایه های  از  استفاده  با  قباًل  همکارانش 
را  متفاوتی  سطوح  نانوذرات،  ای  دوره 
به  نوری  تشدیدهای  از  که  ساختند 
 )SLR( سطحی  های  شبکه  تشدید  نام 
مبتنی  متاسطوح  می کنند.  پشتیبانی 
از  باالتر  بسیار   Q فاکتور  دارای   SLR بر 

که   - هستند  معمول  متاسطوح 
منفردی  نانوساختارهای  براساس 
پالسمون  تشدید  که  است 
سطحی )LSPR( را به دلیل پاسخ 
می دهد.  نشان  آرایه ها   جمعی 
درحالی که فاکتورهای Q مرتبط با 

LSPR معمواًل کمتر از 10 هستند، باالترین 
فاکتور Q که در آزمایشگاه مشاهده شده 
تاکنون در یک SLR  مبتنی بر متاسطوح، 
430 بوده است. سعد بن العالم، نویسنده 
اصلی کار فعلی، به سرعت مقادیر بزرگتر 
از 500 را بدست آورد، که هم او را غافلگیر 
کرد و هم باعث تحریک یک تحقیق شد 
با  مقایسه  در  او   Q فاکتور  چرا  بفهمد  تا 
گروه های دیگر به طرز چشمگیری افزایش 

یافته است.
چندین   Reshef و   Bin-Alam
شناسایی  برای  را  مختلف  طراحی  پارامتر 
محدودیت های SLR مبتنی بر متاسطوح 
پی بردند  آنها   کردند.  تکرار  را  است 
و  آرایه  اندازه  ساختار،  نانو  هندسه  که 
بیشترین  نور  منبع  فضایی  همدوسی 

تأثیر را روی فاکتور Q دارند.  
https://www.osa-opn.org :منبع

متاسطوح پالسمونی با Q فاکتور فوق العاده 
باال
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و  است  پیچیده  فرایند  یک  بینایی 
اگرچه مشخص شده است که فاز فضایی 
اواخر  تا همین  اما  دارد،  زیادی  نور نقش 
چنین  آن  طیفی  فاز  که  می شد  تصور 
سوئیس  در  محققان  اکنون،  نیست. 
به صورت آزمایشی تأیید کرده اند که شکل 
شکل گیری  در  آن،  شدت  بر  عالوه  نور 
نیز  زنده  موش های  شبکیه  در  تصویر 

نقش دارد.
چشم  به  نور  ورود  با  بینایی  پاسخ 
تغذیه  سیگنال های  با  و  می شود  آغاز 
تا  می یابد  خاتمه  مغز  به  بینایی  عصب 
مرحله  چند  بافاصله  تصاویری  به صورت 
پردازش شود. محققان این کار را بر روی 

واکنش های  کرده اند:  متمرکز  قدم  اولین 
شبکیه  تعامل  هنگام  که  سریع  نوری 
ایجاد  با نور رخ می دهد و باعث  مولکول 
روند بینایی می شود. چندین سال پیش، 
جداسازی  با  که  دادند  نشان  دانشمندان 
پروتئین ها  تحریک  و  محلول  در  شبکیه 
با  را  واکنش ها  این  می توان  لیزر،  نور  با 
پالس های فوق سریع کنترل کرد. اما این 
تیم سوئیس بسیار متعجب شد که، آیا 
تصویری  پیچیده  فرایندهای  در  می توان 

یک حیوان زنده، به همان نتیجه رسید؟
کنترل  روی  بر  که  مدت هاست  "ما 
همدوسی کوانتومی فرایندهای مولکولی 
لیزر فوق کوتاه  پالس های  از  استفاده  با 

تاثیر شکل نور بر درک بصری
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کار می کنیم، "ژان پیر ولف نویسنده ارشد 
ما  "و  می دهد،  توضیح   UNIGE استاد  و 
متعجبیم که آیا این مفاهیم برای مدوله 
کردن برخی از توابع فیزیولوژیکی طبیعی 

در حیوانات زنده نیز مؤثر است؟
ولف  موضوع،  این  آزمایش  برای 
بنیاد  چندرشته ای  پروژه  یک  اعضای  و 
 Quantum Vision  ، سوئیس  علوم  ملی 
لنزهای تماسی و تکه  با  را  ، موش هایی 
سیگنال  تا  کردند  مجهز  الکترود  های 
طریق  از  را  حیوانات  نوری  عصب  های 
روند  - یک  الکترواتینوگرافی کنترل کنند 
های  پالس  از  استفاده  با  غیرتهاجمی. 
فوق کوتاه تولید شده توسط یک تقویت 
کننده نوری پارامتری غیرخطی ، که توسط 
آنها   ، می شود  پمپ   Ti: sapphire لیزر 
داده  شکل  را  انرژی  کم  لیزر  های  پالس 

و پاسخ بینایی را بررسی کردند. ولف می 
گوید: "به عبارت دیگر ، وقتی از پالس های 
فوق کوتاه استفاده می شود ، بینایی نه 
تنها به تعداد فوتون ها بلکه به فاز طیفی 

یا شکل پالس زمانی نیز حساس است."
نور کوانتومی و بینایی انسان

بینایی  پروژه  از  بخشی  به عنوان 
دارند  و همکارانش قصد  ولف  کوانتومی، 
انسان  بینایی  حساسیت  بررسی  از  بعد 
مانند  عجیب وغریب"  "نور  به  نسبت 
کنند.  تحقیق  مرکب،  فوتون  جفت های 
برنامه های آینده برای این تحقیق می تواند 
تخریب کننده  بیماری های  بررسی  شامل 
چشم که نسبت به تغییرات زمانی بسیار 

حساس تر از دامنه نور باشد. 
https://www.osa-opn.org :منبع
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که  می گویند  هنگ کنگ  در  محققان 
ایجاد کرده اند  آنها پلت فرم میکروسیال 
قطرات  لمسی  و  دقیق  کنترل  امکان  که 
فراهم  نور  پرتوی  یک  از  استفاده  با  را 
لیکیو  تحقیقاتی،  تیم  رهبر  می کند. 
مکانیک  مهندسی  استاد  وانگ،  "ریک" 
در دانشگاه هنگ کنگ، می گوید: مایعاتی 
قرار  میکروسیال  جدید  دستگاه  روی  که 
دانه  مرمر  سنگ  "مانند  است  گرفته 
می شود و به راحتی بدون ته نشین شدن 
روشن  لیزر  چراغ  که  "هنگامی  می غلتد." 
می شود، مایع به طور خودکار نقطه نور را 

دنبال می کند."
از  بسیاری  می دهد،  توضیح  وانگ 
کاربردهای تحقیقاتی، صنعتی و پزشکی به 
توانایی اداره کردن دقیق مایعات مختلف 
شیمیایی و بیولوژیکی متکی هستند. وی 
آزمایش  مانند  روش هایی  اما  می گوید، 
باکتری  یا  عفونی  ویروس  حاوی  مایعات 
می تواند بسیار خطرناک باشد، گاهی اوقات 
کشنده است. وانگ می گوید: "برای مثال، 
برای آزمایش ابوال، پرسنل پزشکی باید از 
سه الیه دستکش و الیه های لباس محافظ 
استفاده کنند." "یک تشخیص دقیق اغلب 
سلول های  دارد  نیاز  پزشکی  کارکنان  به 
ویروس  ژنتیکی  مواد  بشکنند،  را  نمونه 
را فیلتر کنند و تصفیه کنند - یک سری 
کامل از عملیات در یک محیط مایع انجام 

می گوید،  وانگ  این،  بر  عالوه  می شود." 
بنابراین  ندارند،  ثابتی  فرم  هیچ  مایعات 
سیستم عامل های  روی  بر  آنها  کنترل 
وی  است.  دشوار  معمولی  میکروسیال 
به  به راحتی  می توانند  آنها  می افزاید: 
باقی  باقیمانده هایی  بچسبند،  جامدات 
می ماند که تجهیزات را خراب می کنند و 
به مشکل جهانی ضایعات پالستیک کمک 

می کنند.
برای  فقط  که  داد  گزارش  وانگ  تیم 
آزمایش پزشکی، هرساله حدود 20 میلیارد 
به  یکبار مصرف می شود.  پالستیک  دالر 
باقی مانده، پسماندهای  دلیل پسماندهای 
دالر  میلیارد   10 آن  از  حاصل  خطرناک 
برای  تیم  این  اما  می کند.  هزینه  دیگر 
یا سایر مشکالت جهان  حل پالستیک ها 
آن  هدف  می گوید  وی  نگرفت.  تصمیم 
میکروسیالی  بستر  یک  ایجاد  به سادگی 
بود که در آن نور حرکت قطرات را هدایت 

و کنترل می کند.
 میدان نیروی تولید شده توسط لیزر

سطح  یک  تیم  منظور،  همین  به 
 superomniphobic اصطالح  به  الیه  سه 
را  الکل ها  ، روغن و  ابداع کرد که آب  را 
دفع خواهد کرد. وانگ می گوید ، استفاده 
 -  )NIR( نزدیک  قرمز  لیزرمادون  نور  از 
یک   - تحقیقاتی  تیم  جادویی  عصای 
ایجاد می کند  الکتروفورتیک  نیروی دی 

حرکت مایعات با نور
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ساختارهای  باالی  در  دقیقًا  را  مایعات  تا 
نانو سطح دستگاه کنترل کند. پلت فرم 
superomniphobic با ساندویچ کریستال 
پیروالکتریک نازک )ویفر لیتیوم نیوبات( 
فیلم  یک  و  کره سیلیکا  نانو  بین شبکه 
نازک فوتوترمال )پلیمر دوپ شده گرافن( 
ایجاد می شود. هنگامی که یک پرتو نور 
NIR از باال تابش می¬شود ، سطح شفاف 
و ویفر پیروالکتریک به یک پنجره شفاف 
اجازه می  لیزر  نور  به  و  تبدیل می شود 
زیرین  پلیمر کامپوزیت  به فیلم  تا  دهد 
از   ، دهند  ادامه می  نویسندگان   ، برسد. 
طریق انتقال حرارت بین سطحی، کریستال 
پیروالکتریک گرم می شود و قطبش خود 
به خودی درون کریستال کاهش می یابد 
بارهای سطح محدود شده کاهش می   ،
یابد و بارهای اضافی سطح آزاد ایجاد می 
شود. آنها می گویند قطرات باالی سطح 
حاصل  الکتروفورتیک  دی  نیروی  توسط 
به سمت نقطه تحت تابش هدایت می 

شوند.
وانگ می گوید: "ما مادون قرمز نزدیک 
را به دلیل سازگاری بیولوژیکی آن به عنوان 
انتخاب کردیم. در طول موج  محرک خود 
این یک مقدار در محدوده  نانومتر،   780
 1350-650  - است  بیولوژیکی  بافت های 
نانومتر. او می گوید، نور می تواند به طور 
کند،  نفوذ  بیولوژیکی  بافت های  در  مؤثر 
جانبی  عوارض  سایر  و  جذب  درحالی که 
موارد،  بیشتر  در  می رساند.  حداقل  به  را 

مایعات  لیزر،  توسط  شده  تولید  گرمای 
مورد آزمایش را تغییر نمی دهد. اگر قطره 
خود حاوی مواد فوتوترمال مانند گرافن یا 
مستقیمًا  لیزر   ، باشد   Fe3O4 نانوذرات 
بالقوه  طور  به  و  می کند  گرم  را  مایعات 

خصوصیات آن را تغییر می دهد.
از  مایعات،  از  گسترده ای  طیف 
و  آلکان ها  سیلیکون،  روغن های  جمله 
 NIR الکل ها به راحتی توسط یک پرتو نور
که  می گویند  آنها  می شوند.  هدایت 
پلتفرم فوتوپیروالکتریک و میدان نیروی 
لیزر  از  ناشی  مواج  الکتروفورتیک  دی 
 0.001 حد  تا  حجمی  با  قطرات  می توانند 
حرکت  و  بیندازند  دام  به  را  میکرولیتر 
می گوید،  وانگ  بیشتر،  توسعه  با  دهند. 
با  را  سیستم عامل  این  دارد  قصد  تیم 
هوش  و  هندسی-اپتیک  سیستم  یک 
مصنوعی ادغام کند."در مطالعه ما، ما لیزر 
محرک را با نصب آن بر روی یک پلتفرم 
یک  از  استفاده  با  می دهیم.  حرکت   XY
نقطه  موقعیت  می توان  نوری،  سیستم 
لیزر را بدون حرکت قطعات کنترل کرد و 

سیستم را جمع و جورتر کرد. " 
هوش  سیستم  یک  ترکیب  "با 
نظارت  بدون  می توانیم  ما  مصنوعی، 
اتوماتیک  به صورت  را  مایعات  انسان، 
صنایعی  در  ویژگی  این   - دهیم  انجام 

مانند کشف دارو بسیار مطلوب است."
https://www.osa-opn.org :منبع



عکس منتخب این شماره

این اثر هنری دیجیتالی منحصر به فرد با 
استفاده از داده های تصویربردار Juno-Cam در 
فضاپیمای Juno ناسا ایجاد شده است. مناطق 
بی نظم جوی در داخل و اطراف نقطه بزرگ سرخ 
رنگارنگ  فراکتال های  از  هنرمندی  با  مشتری 

برجسته شده است.

Mik Petter, NASA, USA :منبع عکس
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چکیده کتاب:

در  ظهور  حال  در  ستاره  یک  عنوان  به  گرافن 
است.  شده  شناخته  اپتوالکترونیک  و  فوتونیک 
می شود  باعث  گرافن  العاده  فوق  نوری  خواص 
و  تعدیل  انتقال،  انتشار،  مختلف  عملکردهای  که 

تشخیص سیگنال در یک ماده محقق شود.
زمینه  در  را  پیشرفته ای  تحقیقات  کتاب  این 
نوری  دستگاه های  و  پالسمونیک  گرافن ،  فوتونیک 
طور  به  می دهد.  توضیح  و  آوری  جمع  باند  پهن 
خاص، بر توانایی ادغام فوتونیک های گرافن بر روی 
در  باند  پهنای  از  استفاده  برای  سیلیکونی  سکوی 
مانند  قطعاتی  شامل  که  نور،  تقویت  و  مسیریابی 
است،  نوری  آشکارساز  و  کننده  تعدیل  قطبشگر، 
تأکید می کند. همچنین شامل سایر عملکردها مانند 

جاذب اشباع و محدود کننده نوری است.
این کتاب یک مرور جامع از روابط متقابل بین 
عملکرد این دستگاه های فوتونی مفهومی جدید و 
نور  و  گرافن  بین  تعامل  در  گرافن  بنیادی  فیزیک 

ارائه می دهد.

گرافن فوتونیک، اپتوالکترونیک و پالسمونیک

Graphene Photonics, Optoelectronics, 
and Plasmonics
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