
1 خبرنامه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

|2|دوربینیکهازدروناشیاءعکسمیگیرد
صفحات برای جوشکاری دستگاه ساخت | 3 |

نازک
|4|تجهیزارتشروسیهبهتسلیحاتلیزری

|5|ساختسامانهدارورسانیبایکنانوساختار
زیستسازگار

|6|لیزرهایچاپسهبعدیدرخدمتتولید
ابرآهنرباها

|7|استفادهازلیزرونانوذراتبرایتشخیص
زودهنگامسرطان

2021 SPEI 9|کنفرانس|
|10|معرفیکتاب

|11|عکسبرتراینشماره

 Optics and Photonics Society of 

Iran (OPSI) Newsletter

□  شناسنامه نشریه :
اردیبهشت  دوم،  ،شماره  ششم  سال   

1399
Year 6 - No 2 -April 2020

□  صاحب امتیاز :
 انجمن علمی اپتیک و فوتونیک ایران

حمیدي  مهري  سیده   : مسئول  مدیر   □
دانشگاه  علمی  هیئت  )عضو  سنگدهي 

شهید بهشتی(
  

□  گرافیست، صفحه آرا و تهیه خبر: سعید 
خزائی

در این شماره می خوانید: 

عکس منتخب این شماره



خبرنامه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران2

دوربینیکهازدروناشیاءعکسمیگیرد

بار اولین برای انگلیس ساسکس دانشگاه محققان
موفقبهتولیددوربینیشدهاندکهمیتواندبااستفاده

ازاشعهلیزرازجزئیاتدروناشیاعکسبگیرد.

درون از را دقیقی فوق تصاویر میتواند دوربین این 
اشیایجامدتهیهکندوبرایاینکارازتاباندنلیزردر

طولموجچندتراهرتزاستفادهمیکند.

تهیه دوربین این از استفاده با که تصاویری
از متشکل زیرا گرفتهاند. نام ابرطیفی میشوند،
پیکسلهاییهستندکهدردرونهریکازآنهاامضای
الکترومغناطیسیاشیایمختلفبادقتباالمشاهده
تصویربرداری برای روش این از حال به تا میشود.
عمقیازانواعکاغذ،البسه،پالستیکوغیرهاستفاده

شدهاست.

مهمترینمزیتاینروشآناستکهبرخالفروش
ایکس،هیچخطریبرای براشعه عکسبرداریمبتنی

نمیکند. ایجاد موجودات سایر و انسانها سالمتی
بنابراینمیتوانازروشیادشدهبرایعکاسیونمونه

برداریازاشیایبیولوژیکمختلفبهرهگرفت.

کریستال یک از منظور بدین شده تولید دوربین
الگوهای به استاندارد لیزر نور تبدیل برای غیرخطی
با نهایی مدل تصویر نهایت در میگیرد. بهره تراهرتز
استفادهازتکپیکسلهایتراهرتزبهتدریجبازسازی
کاربردهای آینده در دوربین این میشود. تکمیل و
ادارات، و فرودگاهها امنیت تأمین برای گستردهای
هوشمند حسگرهای دقت افزایش بازرسی، انجام
محصوالت ساخت زمان در کیفیت کنترل خودروها،
سرطان مانند بیماریهایی با مبارزه حتی و گوناگون

پوستخواهدداشت.
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3 خبرنامه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

صفحات برای جوشکاری دستگاه ساخت
نازک

ساخت به موفق فناور شرکتهای از یکی محققان
به قادر که شدند لیزری جوشکاری پرتابل دستگاه
جوشکاریبررویصفحاتنازکاستیلاستوبهگفته
آنهاکاربردایندستگاهموجبکاهشهزینههایتمام

شدهمحصولنهاییخواهدشد.

سیدمحمدامینموحدابطحی،مجریطرحدرگفتوگو
باایسنا،تولیددستگاههایجوشکاریلیزریصنعتی
اززمینههایتحقیقاتیاینشرکتفناوردانستو را
گفت:درحالحاضرانواعماشینآالتلیزرهایفایبررا

برایحکاکیولیزرهایجوشطراحیوتولیدمیکنیم.

ازدستاوردهایاینشرکت را لیزر ویدستگاهجوش
یادآور و برد نام
دستگاه این شد:
جایگزین میتواند
مناسبی بسیار
روشهای برای
سنتی جوش
که چرا باشد؛
ایجاد به قادر
جوشبادقتوبا
کیفیتباالبرروی
محصوالتساخته
صنایع در شده

مختلفاست.

بیان با ابطحی
دستگاه اینکه
لیزری جوش

تولیدی شرکت و کوچک کارگاه هر در شده ساخته
دستگاه این کرد: نشان خاطر است، استفاده قابل
قابلحملاستوبهعنواندستگاهجوشلیزرسیار
باتوانپایینمیتوانازآنبرایجوشصفحاتنازک
درصنایعیچونخودروسازیولوازمخانگیبهرهبرداری

کرد.

بهگفتهوی،درهرصنایعیکهاستیلیک،دوونیم
دستگاه این از میتوان میشود، استفاده میلیمتر

جوشلیزراستفادهکرد.

مجریطرحبابیاناینکهنوعلیزراستفادهشدهازنوع
لیزرهایفایبراستوخاطرنشانکرد:نورلیزرازطریق
فیبرنوریبررویگان)هدجوشکاری(منتقلمیشود
وازآنجاییکههدجوشکاریتوسطاپراتوروبادست
ابتدایی آموزشهای با اپراتوری هر میشود، کنترل

میتواندازایندستگاهاستفادهکند.

ویازتولیدنمونهتجاریسازیایندستگاهخبردادو
گفت:ایندستگاهبهگونهایطراحیشدهکهمیتواند
هزینههای و افزایش برابر ۱۰ تا را جوش سرعت
پرداختکاریوپولیشکاریآنراکاهشدهدواینامر
باعثمیشودکه
قیمتتمامشده
نهایی محصول

کاهشیابد.

در ابطحی
دالیل خصوص
نشدن تبدیل
شرکت این
شرکت به
، ن نشبنیا ا د
انتظار داد: ادامه
از مسؤوالن
یی ها کت شر
این ما مانند
استکهسورس
بسازیم، را لیزر
درحالیکهساختلیزرنیازبهسرمایهگذاریبسیاری
زیادیدارد.ازسویدیگرنمونهلیزرتولیدیدرکشور
ازلحاظقیمتیقابلرقابتبانمونههایوارداتینیست
وبسیارباالتراستواگربخواهیمازنمونههایساخته
شدهدرکشوراستفادهکنیم،قیمتمحصولمارقابتی
دربازارنیست؛ازاینرومجبورهستیمازمحصوالتبا

قیمترقابتیاستفادهکنیم.
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خبرنامه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران4

تجهیزارتشروسیهبهتسلیحاتلیزری

نیروی و ارتش روسیه، جمهور رئیس اعالم به بنا
جمله از تسلیحات ترین مدرن به کشور این دریایی

لیزرمجهزخواهندشد.
»والدیمیر اسپوتنیک، از نقل به نو سالم گزارش به
پوتین«رئیسجمهوریروسیه،بهمناسبتروزمدافع
میهناعالمکردکهارتشونیرویدریاییاینکشور،
و لیزری سیستمهای جمله از سالحها جدیدترین به

هایپرسونیکمجهزخواهندشد.
تا داد خواهیم ادامه روند این به »ما افزود: وی
این کنیم، مدرنتر را خود دریایی نیروی و ارتش
استراتژیک، نیروهای پتانسیل تقویت معنای به

لیزر، جمله از تجهیزات و سالحها جدیدترین ارسال
باال دقت با سیستمهای هایپرسونیک، سیستمهای

درانواعواقسامبخشهااست«.

در روسی سالحهای از بسیاری که کرد، تأکید پوتین
جهانهیچمشابهیندارند.درهمینزمان،باتوجهبه
واقع در که امیدوارکننده سالحهای نمونه از تعدادی
سالحهاینسلآیندهاست،مادیگرازمرحلهآزمایشی
عبورکردهایموآنهارادرحالتآمادهباشقرارخواهیم

داد.
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5 خبرنامه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

ساختســـــــــامانهدارورســــــانیبایک
نانوساختارزیستسازگار

پژوهشگرانپژوهشکدهترمیمزخموبافتتوانستند
سامانه زیرکونیوم الیهای ذرات نانو تولید فناوری با

دارورسانیباکاراییباالطراحیکنند.

بهگزارشایسنا،رضاحسینزاده،استادیاربیوفیزیک
لیزر تحقیقات مرکز بافت و زخم ترمیم پژوهشکده
پزشکیهدفازاجرایاینطرحراطراحیسامانههای
دارورسانیدانستکهبتواننداثراتجانبیداروراکم
هدف به و کرده حفظ را دارو بهتر، انحالل ایجاد با و
موردنظربرساندوگفت:اینطرحتوانستهباکاهش
بافت به آن مناسب انتقال و دارو سمیت اثرات
سرطانیودرمعرضقراردادنداروباروشتبادلیونی
درمحیطسلولسرطانیکهدارایpHپائینتریاست،
اثرگذاریدارورابهصورتفعالسازیباپرتولیزرتحت
کنترلقراردادهواثرآنرانیزبهترکردهواثراتجانبی

آنراکاهشدهد.

ویکاربرددستاوردهایاینطرحرادرصنعتدارویی
وپزشکیوبهویژهدردرمانسرطانذکرکردوباتاکید
کامالً سامانه این در مورداستفاده ترکیبات اینکه بر
زیستسازگاربودهوواکنشمنفیندارند،اظهارکرد:
اینطرحدرمقیاسآزمایشگاهیانجامشدهاستواز
اهدافآتیگروهتحقیقاتیمابررسیامکانکاربردآنبا
انجامآزمونهاییرویموشهاوکارآزماییهایبالینی
استودانشفنیایجادشدهمیتوانددراندازههای

بزرگترونیمهصنعتیودارویینیزادامهیابد.

حسینزادهبابیاناینکهیکیازاهدافاصلیطراحان
اینپژوهشارائهراهکارهاییبرایدرمانسرطانبوده
است،خاطرنشانکرد:برایناساسدراینطرحسعی
شدتابااستفادهازیکدارویمدلبهامکاناستفاده
ازسامانهبهمنظورکاهشاثراتجانبیدارووتحویل

درمحلمناسبداروبپردازیم.

استادیاربیوفیزیکپژوهشکدهترمیمزخموبافتمرکز
تحقیقاتلیزربااشارهبهروشاجرایاینطرح،یادآور
سلولها بقای تعیین مانند سلولی آزمونهای شد:
اثر کلونیزایی، سنجش مختلف، تیمارهای از پس
نورپویادرمانی،سنجشمیزانترکیباتROS،همچنین

فلوسایتومتری، روش به سلولی مرگ مکانیسم
استفاده و TEM،SEM روشهای به ساختار تعیین
ازطیفنگاریXRDازجملهآزمونهاییاستکهبرای

تأییدنتایجازآنهابهرهگرفتهایم.

نانوذرات تولید فناوری اینکه به اشاره با وی
همچنین و یونی تبادل قابلیت با زیرکونیوم الیهای
نتایج جمله از نانوساختار این خوب زیستسازگاری
کلیدیاینپژوهشاست،گفت:ازویژگیهایاینطرح
کاهشاثراتجانبیوسمیتسلولدارووحساسگر
نوری،جلوگیریازحذفدارودرمسیرانتقالبهمحل،
دلیل به سرطانی سلولهای محل در دارو رهایش
اسیدی محیط در سامانه خوب یونی تبادل قابلیت
اطرافسلولسرطانیوانتخابپذیریفعالسازیدارو

بااستفادهازلیزرنورقرمزاست.

نتایجاینپژوهشباهمکاریرضاحسینزادهاستادیار
عنوان به بافت و زخم ترمیم پژوهشکده بیوفیزیک
نویسندهمسئولوخاطرهخرسندی،استادیاربیوشیمی
Photodynamiceffectofدرقالبمقالهایباعنوان
Zirconium  phosphate bio-compatible nano-

bilayerscontainingmethyleneblueoncancer
با Scientific Reports مجله در and normal cells

ضریبتأثیر۴٫۰۱۱)سال۲۰۱9(چاپشدهاست.
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لیزرهایچاپسهبعدیدرخدمتتولیدابرآهنرباها

با آهنرباها ابر تولید برای راهی تحقیقاتی گروه یک
استفادهازلیزرهایچاپسهبعدیپیداکردهاند.

مواد دانشجو، خبرگزاری فناوری خبرنگار گزارش به
از مکاترونیک دستگاههای مهم ترکیبات مغناطیسی
الکتریکی، موتورهای بادی، نیروی ایستگاههای جمله
هستند. مغناطیسی تغییر سیستمهای و سنسورها
و کمیاب خاکی عناصر از استفاده با معموال آهنرباها
از گروهی میشوند. تولید معمولی ساخت روشهای
ارالنگن- الکساندر فریدریس دانشگاه دانشمندان

گراس، صنعتی دانشگاه محققان با )FAU( نورنبرگ
برایطراحی دانشگاهوینوموسسهتحقیقاتیجوآن
وتولیدآهنرباهایخاصبااستفادهازچاپ۳بعدی

همکاریکردهاند.

گنجانده مکاترونیک کاربردهای در دائمی آهنرباهای

به قادر همیشه قدیمی تولیدی روشهای شدهاند.
افزایشکوچکسازیوالزاماتهندسیبرایآهنرباها
نیستندواینروندیاستکهدرآیندهادامهخواهد
یافت.فرآیندهایتولیدافزودنی،آزادیالزمدرطراحی
راارائهمیدهند.پودرهایفلزیمادهمغناطیسیالیه
الیهبهوسیلهاضافهشدهوذراتباذوبشدنبهم

میچسبند.

کنترل با همزمان تا میدهد اجازه فرآیند این
ریزساختارها،آهنرباهاباچگالینسبتازیادچاپشوند.
مغناطیسی خواص تا میدهد اجازه محققان به این
تنظیم دقیقا نیازشان مورد کاربردهای با متناسب را

کنند.
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استفادهازلیزرونانوذراتبرایتشخیصزودهنگام
سرطان

اثر در طال نانوذرات از ارسالی سیگنالهای تغییر با
حضورحاملینبینسلولیویژهسرطان،امکانتشخیص

سریعوارزانسرطانفراهممیشود.
پزشكی علمی گروه فناوری حوزه خبرنگار گزارش به
باشگاهخبرنگارانجوان،امروزهسرطانیکیازمشکالت
عمدهسالمتمحسوبمیشود.درکشورهایتوسعه
یافتهازطریقتشخیصزودهنگاموهمچنینفناوری
در بهبود میزان توسعه، حال در پزشکی روشهای و

سرطانحدود۵۵تا66درصداست.

سرطانرتبهدومشایعترینعللمرگومیردرسراسر
در ساله هر است. داده اختصاص خود به را جهان
مقایسهباانواعسرطانهایدیگر،سرطانریه،معده،
میر و مرگ علت بیشترین سینه و بزرگ روده کبد،
محسوبمیشوند.انواعمختلفسرطاندرمیانزنان

ومردانشایعاست.

است زنان در باال میر و مرگ باعث که سرطان انواع
معده، سرطان ریه، سرطان سینه، سرطان شامل
سرطانکولورکتال)رودهبزرگومقعد(وسرطاندهانه

رحممیشود.سرطانریه،سرطانمعده،سرطانکبد،
سرطانکولورکتال)رودهبزرگومقعد(وسرطانمری

درمردانشایعتراست.

ساالنههزارانموردابتالبهسرطاندرایرانومیلیونها
تشخیص صورت در که میدهد رخ جهان در مورد
زودهنگامباتوجهبهاینکهتوموردرمراحلاولیهاست،

درمانآنآسانتروامکانبهبودآنبسیارزیاداست.

نانوذرات که میدهد نشان محققان اخیر یافتههای
دهند. تشخیص را سرطانی سلولهای میتوانند
مطالعهایجدیدنشاندادهاستکهنانوذراتطالقادر
بهتشخیصسیگنالهایموجوددرسلولهایسرطانی
طال نانوذرات که میکند ثابت مطالعات این هستند.
در را EV به موسوم بینسلولی حاملین میتوانند

جریانخونتشخیصدهند.

بااینکارمیتوانسرطانرادرمراحلاولیهشناسایی
کردوازآسیببیشتربدندراثرسرطانجلوگیریکرد.
دهند. انجام را سلولی بین مخابرات میتوانند EVها

yjc.ir



خبرنامه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران8

آنهاحبابهایریزیهستندکهDNA،پروتئینودیگر
مولکولهارابینسلولهامنتقلمیکنند.سلولهای
سلولهای از بهرهبرداری برای نانوذرات از سرطانی
EVبرای اطرافاستفادهوهمچنینتالشمیکننداز

بهرهگیریازسیستمایمنیبدناستفادهکنند.

امانانوذراتطالمیتوانندمیانEVهایسالموEVهای
سلولهایسرطانیتمایزقائلشوندبهطوریکهآنها

راازهمتفکیککنند.

طال نانوذرات کردند، ارائه محققان که فرآیندی در
نانوذراتطال استفادهشدند. EVها این برایتفکیک
ایجاد لیزر،سیگنالمشخصی نور با برخورد درصورت
میکنندکهاینسیگنالدراثرحضورEVتغییرمیکند.
ازآنجاییکهEVسلولهایسرطانیاثرانگشتخاصی

تغییر اثر در را EV حضور میتوان نتیجه در دارند،
سیگنالنانوذراتطالتشخیصداد.

EVپژوهشگرانبااستفادهازاینروشموفقشدندتا
سرطانیرادرنمونهخونبیمارتشخیصدهند.بااین
رهگیری نیز را EV تغییرات توانستند محققان روش
کنند.اینروشروی۲۳بیمارمبتالبهمالنومتوسط

محققانموردآزمایشقرارگرفت.

نتایجاینپروژهچشماندازجدیدیدرحوزهتشخیص
برای آن از بهطوریکهمیتوان ایجادمیکند سرطان
تشخیصارزانقیمتسرطاناستفادهکرد.دانشمندان
امیدوارهستندکهاینفناوریبهزودیدربیمارستانها
بهعنوانابزاریمقرونبهصرفهبرایشناساییسرطان

استفادهشود.
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