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دستگاه های نوشته شده لیزری فوق سریع
فیبر نوری اساس کار ارتباطات اینترنتیی جهیانی
است .در حال حاضر روزانه بیی از سیه میلییون
ترابایت ترافیک اینترنت از طریق فیبر نوری عبور
می کند و پی بینی میی شیود تیا سیال 2021
تقاضای کل داده ها سه برابر شود ،که منجیر بیه
تمایل بنیادی انسان بیرای برریراری ارتبیا میی
شود.
پایداری این رشد نیازمنید تکنییک هیای جدیید
برای افزای ظرفیت فیبر است .یکی از این روش
ها تسهیم توزیع فضایی است ،1که در آن از کانال
های داده های مختلی در مقعیع عرضیی فیبیر
نوری برای افزای ظرفیت استفاده می شود .این
می تواند شامل فیبر چند رنگ ،فیبر چند حالیت
یا ترکیبیی از هیر دو باشید.اگرچیه ،اخییرا آدرس
دهی هر مد این چنیین فیبرهیایی بیا فین آوری
های جامع یکپارچه امکان پذیر نبوده است.
در سال  ،2017ما ساخت موفقییت آمییز میالتی
پلکسرهای مجتمع پیشرفته را ارائه دادیم که می
تواند در تسهیم توزیع فضیایی بیه منریور آدرس
دهی انتخابی هر هسیته و میدهای فیبرهیا میورد
استفاده ررار گییرد .در ایین تکنییک ،از حکیاکی
لیزری فوق سریع استفاده شده کیه در آن پیالس
های لیزری تغیییرات ضیریب شکسیت دائمیی را
درون تراشه های شیشه ای ایجاد می کند .انتقال
تراشه شیشه ای از طریق تمرکز پرتو لییزر اجیازه
می دهد تا موجبرها در سه بعد تولید شود.
دسترسی به بعد سوم برای تسهیم مدها و هسیته
های فیبر نوری بسیار مهم اسیت .دسیتگاه هیایی
که در داخیل بوروالومینوسییلیکات 2سیاخته اییم
شامل یک مولتی پلکسر مدی فشیرده میی باشید
که رادر است هیر  12مید فیبیر چهیار هسیته ای سیه
حییالتی را بییا نییر انسییداد مییدی 20دسیییبل و تلفییات
جااندازی  1.8دسی بل را بعور میانگین در سرتاسر
space-division multiplexing 1
boroaluminosilicate 2

شکل -1عکس (باال) و شماتیک (وسط) مالتی پلکسر
حکاکی لیزری فوق سریع که به طور انتخابی می تواند
هر مد فیبر چند هسته ای ،چند مدی را آدرس دهیی
کند .به عنوان مثال ،فیبر  4هسته ای  3مدی کیه در
شکل نشان داده می شود(پایین).

باندهای  S + C + Lآدرس دهی کند .این
دستگاه های فشرده اغلب می تواند جیایگزین
سیستم های اپتیکی فضای آزاد دارای اتیالف
و حجیم شود.

منبع:
https://www.osaopn.org/home/articles/volume_28/december_2017
/extras/ultrafast_laser-written_devices
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دیود های نانوستون درIII-V / Silicon
در حالی که تقریبا تمام انتقال داده های طوالنی نوری است ،ترافیک در سیستم های کیامپیوتری
و میکروتراشه ها هنوز هم الکترونیکی است.
مسئول این تغییر ،یک منبع نور است که می تواند به سرعت داده ها را به سیگنال های نور تبدیل
کند ،که به اندازه ی کافی کوچک است تا بتواند در ساختارهای میکروچاپ ررار بگیرد و پرسرعت
و پر بازده عمل کند .کارایی یک چال خاص است ،چرا که منابع نور کوچک که توسط نانووات یا
میکرووات تغذیه می شوند ،تا به امروز بسیار ناکارآمد بوده اند .عالوه بر این ،منبع نیاز به سازگاری
با اتصال موجبر و ادغام بر روی بستره ی سیلیکون دارد .در حالی که سیلیکون ماده ی اولیه برای
میکروتراشه ها را تشکیل می دهد ،این ماده مناسب منابع نوری نیست.
در سال جاری ،ما یک دیود نوری با کاواک فلزی نانوستون کوپل شده موجبر ارائه دادیم کیه میی
تواند یک نامزد روی برای اتصال های نیوری آینیده باشید LED .نیانوی میا بیه ییک بسیتره ی
سیلیکونی با روک غشاء فسفید ایندیوم مجتمع شده که ماده ای مناسب برای ایجاد منابع نوری
است .منبع نانومقیاس به یک موجبر دارای اتالف کم کوپل شده است که مسیریابی سیگنال های
نوری و مقباس پذیری چگالی کانال را رادر می کند.
آزمایشات میا نشیان داده اسیت کیه ایین دسیتگاه
سیگنال های الکتریکی را بیه سیرعت بیه سییگنال
های نوری تبدیل می کند و می تواند سیرعت داده
ها را در چند گیگابیت در ثانیه اداره کند.
کار ما نشان می دهد که این نیانو  LEDیکپارچیه
هزار بار کارآمد تیر از بهتیرین میدل هیای دیگیری
است که در جای دیگر توسعه یافته است .در حیال شکل-1تصیویر میکروسیکوپ الکترونیی اسیکن شیده ی
حاضر بازده کوانتومی خارجی دستگاه تراشه جدید دستگاه ساخته شده ربل از فلزی کردن .جزئیات نانولولیه
بین  0.01تا  1درصد در  300و  9.5کلوین اسیت( LED .پایین سمت چپ ) و کیوپلر شیبکه (راسیت بیاال)
برای استخراج نور از تراشه استفاده می شود.
که به ترتیب مربو به سعوح توان موجبر کوپل
شده ی حدود  22و  300نانووات است .عالوه بر این ،کار اخییر در گیروه هیای تققیقیاتی میا،
گزارش سرعت بازترکیب سعقی فوق کم گزارش شده ی  260سانتی متر بر ثانیه در نانولولیه
های ناپیوسته ی  ،InGaAs / InPنشان می دهد که بازده نیانو  LEDبیا اسیتفاده از روش
های انفعالی بهبود یافته می تواند بیشتر شود .پیشیرفت هیای بیشیتری بیرای بهبیود عملکیرد
دستگاه و افزای بلوغ تکنولوژی تولید الزم است تیا صینعت بتوانید از آن بهیره بیرداری کنید.
همانعور که از این پیشرفت ها به نرر می رسد ،ما معتقدیم که نانو  LEDما می تواند یک راه
حل امیدوار کننده برای مقابله با افزای فزاینده ی ترافیک داده در تراشه ارائه دهد.
منبع:
https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_28/december_2017/extras/nanopillar_lightemitting_diodes_in_iii-v_silicon/
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سلول های خورشیدی ارگانیک در بازده انرژی رکورد زدند؛
گامی بزرگ در تجاری سازی آنها

شکل  -1جدیدترین سلول های خورشیدی ارگانیک ساخته شده
مقققان دانشگاه میشیگان در تالش برای ساخت یک
سلول خورشیدی با انععاف باالتر ،ارزان تر و با رابلیت
تجاری سازی آسان تر ،سلول خورشیدی طراحی و
ساخته اند که بازده  15درصدی از خود نشان می
دهد .این میزان بازده این نوع سلول ها را در کنار دیگر
رریبان خود در بازار ررار می دهد.
1
مدیر این طرح پروفسور فورست پروفسور صاحب نام
دانشگاه فرانکن  2اعالم کرد که سلول های خورشیدی
ارگانیک این پتانسیل را دارند که هزینه تمام شده
ساخت یک سیستم فتوولتاییک را کاه دهند که این
باعث میشود انرژی خورشیدی را به یک منبع انرژی
پاک رابل اطمینان و به صرفه تبدیل کند.
مقققین بر این باورند که هزینه تولید هر کیلووات
ساعت با این نوع سلول ها با بازده  15درصد و طول
عمر  20سال ،کمتر از  7سِنت خواهد شد .برای
مقایسه می توان به هزینه برق در آمریکا در سال
 2017اشاره کرد که طبق معالعات مدیریتی سازمان
اطالعات انرژی آمریکا برای هر کیلووات ساعت به طور
میانگین معادل  10.5سِنت هزینه داشته است.
سلول های خورشیدی ارگانیک از کربن درون ساختار
خود بهره می برند که چند برتری نسبت به سایر سلول
های غیر آلی دارند

ساخت سلول های خورشیدی بر پایه سیلیکون بسیار
پر هزینه است ،که از صفقات سخت و ضخیم ایجاد
می شوند و در یک مکان ثابت نصب می شوند
اما سلول های خورشیدی ارگانیک بر پایه کربن می
توانند به ارزانی به صورت رول های انععاف پذیر و
نازک ساخته شوند که این توانایی را دارند که به
صورت ساختار هایی درون لباس ها و با رنگ های
مختل یا حتی به صورت شفاف ساخته شوند.
با تمامی این برتری ها ،به دلیل پایین بودن بازده،
سلول های خورشیدی ارگانیک تا کنون نتوانسته اند با
سایر رریبان در بازار انرژی خورشیدی ررابت کنند.
ژیائوژا  3دانشجوی مقعع دکترا در دوره ی فیزیک
کاربردی و ناشر مقاله این تققیق در مجله نیچر انرژی
 4گفت :در طول سال های گذشته بازده این سلول ها
در حدود  10تا  11درصد متور شده بود .اما در این
طرح جدید دو نوع ماده مختل را به صورت جفت و
پشت سر هم بر روی هم ررار دادیم تا گستره
بزرگتری از طی نور خورشید را بتوانند جذب کنند.
همچنین از یک الیه نشانی ضد بازتابی هم استفاده
کردیم تا هر چه بیشتر به فرآیند جذب نور کمک کند.

3 Xiaozhou Che
4 Nature Energy
1 Stephen Forrest
2 Paul A. Franken
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این مقققین برای ایجاد دو الیه سلول به صورت پشت سر هم یک روش نوین و بهینه ابداع کردند که در
آن در بین دو الیه ،الیه های ارتبا دهنده ای بین آنها ایجاد کردند تا از صدمه دیدن سلول زیرین در
طول مراحل ساخت الیه باالیی ،صدمه ای وارد نشود و همین طور ،در عبور نور و جریان الکتریکی تاثیر
منفی نداشته باشد .اضافه کردن این الیه به این دلیل است
با اینکه این تیم تققیقاتی در بازده سلول های ارگانیک رکورد زدند ،اما امید دارند که بتوانند عملکرد و
روششان را باز هم ارتقا دهند .این دانشجوی چینی گفت :ما می توانیم مقدار جذب نور را افزای داده و
جریان الکتریکی را افزای دهیم ،و همین طور از اتالف انرژی درون سلول را کمینه کنیم تا ولتاژ خروجی
باالتر برود .او گفت با توجه به مقاسبات انجام شده این امید می رود که سلولی با بازده ای  18درصد در
آینده نزدیک بسازند.
این پژوه با عنوان زیر در ژورنال  Nature Energyدر اوایل سال  2018به چاپ رسید.
High fabrication yield organic tandem photovoltaics combining vacuum-and
solution-processed subcells with 15% efficiency.

خبرنامه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

57

OPSI| Optics and Photonics Society of Iran Newsletter
شبکه های عصبی فوتونیکی

حدود  ۴۰سال قبل ،فردی به نام گوردون مور ( 1از بنیانگذاران شرکت اینتل) ،که مدیر یک مؤسّسه
تحقیقاتی بود ،به مناسبت سالگرد انتشار مجلّه الکترانیکز  2مقالهای درباره آینده صنعت نیمهرساناها به
رشته تحریر درآورد.
در این مقاله ،به این نکته توجّه شده بود که در طی سالهای قبل
از آن میزان پیچیدگی مدارهای میکروالکترونیک ،هر سال دو
برابر شدهاست .معیار اندازهگیری این پیچیدگی نیز تعداد
ترانزیستورها در واحد سطح بود .بدین معنی که هر سال
تراشههایی به بازار میآمدند که تعداد ترانزیستورهای آنها در
واحد سطح دو برابر دو سال گذشته بود .در هنگام انتشار این
مقاله تنها  ۶سال از ساخت اولین تراشه الکترونیکی گذشته بود.
این روند کمابیش در سالهای بعد نیز ادامه داشت ،تا آنجا که به عنوان معیاری برای پیش بینی آینده
صنعت میکروالکترونیک مورد توجه قرار گرفت ،و کم کم نام قانون به خود گرفت :قانون مور.
در سالهای بعد این قانون به شکلهای دیگری نیز بیان شد .حتی به مرور زمان نرخ دو برابر برای هر
دو سال هم دستخوش تغییراتی گردید ،و به دو برابر برای هر  1۸ماه تبدیل شد.
طبیعی است که این دو برابر شدن تعداد ترانزیستورها (خواه در دو سال باشد یا در  1۸ماه) به معنای
این است که ابعاد ترانزیستورها در حال نصف شدن است .این امر بدان معنی است که به سرعت به
جایی خواهیم رسید که محدودیتهای فیزیکی اجازه این نصف شدن ابعاد را نخواهند داد .این یعنی
نزدیک شدن به پایان قانون مور ،هر چند احتماالً این قانون تا حدود سال  2۰2۰همچنان معتبر خواهد
بود.
نخستین بار گوردون مور ،از بنیانگذاران شرکت اینتل ،در سال  ۱۹۶۵آن را ارائه کرد،
قاعدهای سرانگشتی است که بیان میکند تعداد ترانزیستورهای روی یک تراشه با مساحت
ثابت هر دو سال ،به طور تقریبی دو برابر میشود.
1 Gordon Moor's
2 Electronics
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یکی از راه حل های حل معظل انقضای قانون مور ،مدارهای مجتمع نوری یکپارچه  1هستند که اخیراً
روند رو به رشد سریعی داشته اند کانال های ارتباطی اپتیکی همانند ادوات الکترونیکی توسط قوانین
فیزیکی محدود زیادی نمی شوند .در نتیجه ،مخابرات فوتونیکی به آرامی جایگزین سیم های الکتریکی
که محدودیت های ارتباطی نامناسب بسیاری دارند ،خواهند شد PICs .در حال تبدیل شدن به یک
بخش کلیدی از سیستم های ارتباطی در مراکز ثبت و ارسال داده می باشد ،که در آن سازگاری میکرو
الکترونیکی و بهره تولید باال و در عین حال کم هزینه بودن ،بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
این پلتفرم ها چندین ویژگی بارز دارند که ما را قادر می سازد پردازشهای فوتونیکی کاربردی و مقیاس
پذیر رادر اخیتار کاربران قرار داده و با خیز بلندیمحدودیت های قانون مور را دور زده و در این زمینه
بی همتا شوند .به عنوان مثال می توان به دو مورد زیر اشاره کرد.

شکل  -2شبکه های عصبی فوتونیکی
سرعت :آهنگ زمانی میکروپروسوسور الکترونیکی  1قبل از رسیدن به حد اتالف حرارتی نمی توانست
از مرز  ۴GHzفراتر برود و نرم افزارهای موازی مانند واحده پردازش گرافیکی حتی در مقیاسهای
زمانی بسیار کندتر عمل می کردند .در مقابل هر کانال در سیستم های فوتونیکی می تواننند دست کم
تا نرخ  2۰ GHzکار کنند که این موضوع می تواند ارتباطات از طریق فیبر اپتیکی را تا این حد حمایت
کند.
چگالی اطالعات :با وجود سایز بزرگ ادوات فوتونیکیِ بر روی تراشه  PICsمی تواند اطالعات بیشتری
را در هر سانتی متر مربع ذخیره و ارسال کند .یک دلیل آن اینست که سیگنالهای نوری بسیار سریعتر
کار می کنند به این وسیله اطالعات بیشتری را در هر ثانیه با هم ترکیب و ارسال می کنند.
1 photonic integrated circuit (PIC) platforms
منبع:
https://www.researchgate.net/publicatio
n/322217688

شکل  -3مقایسه سرعت نسل مختل پردازشگر ها
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شبکه های عصبی فوتونیکی

به طور کلی رویکرد شبکه های عصبی به صورت ترکیبی بینابینی از رویکرد دیجیتالی خالص و رویکرد
آنالوگ خالص می باشد که هر دو پردازدنده هایی با شدت منبع کم و در عین حال نویز نسبتاً باال به
حساب می آیند .بسیاری از پردازنده های مدرن امروزی از معماری مبتنی بر فان نیومان  1پیروی
میکنند که در آن دستورالعملهای ماشینی 2و داده ها در داخل حافظه پردازشگر ذخیره شده و سپس
یک راه ارتباطی مرکزی برای واحد پردازنده به اشتراک می گذراند .این دستورالعمل ها یک پردازه را
برای عملکرد بروری داده مورد نظر تعریف می کنند که به صورت پیوسته داده ها را با هم میکس
کرده و بین حافظه و پرازشگر رد و بدل می کند .اما شبکه های عصبی کامال متفاوت از این رویه عمل می
کنند  .به طورمعمول نورون ها می توانند عملکردهای ساده ای نظیر جمع کردن داده های ورودی با هم
و یا فیلتر کردن سیگنالهای ضعیف را به راحتی اجرا کنند در حالی که در قالب یک گروه آنها می توانند
عمکردهای پیچیده بی شماری را را به طور همزمان انجام داده و به تشکیل یک شبکه بدهند.

شکل  -4سمت چپ سبک معماری فن نیومان با تکیه بر توالی ورود -خروج از طریق پردازنده مرکزی که اساسا
متفاوت از معماری شبکه های عصبی غیر مرکزی (تصویر وسطی) می باشد .سمت راست :شبکه های عصبی
فوتونیکی می توانند باگ مربوط به اتصال بین شبکه ای را با استفاده از یم موجبر حل کرده و سیگنالها را برای
تعداد بسیار زیادی گیرنده به طور همزمان ارسال کند

در این شبکه ها به جای استفاده از
دیجیتال  ۰و  ،1شبکه های عصبی
اطالعات را در سیگنال های آنالوگ نشان
می دهند که می توانند به صورت
مقدارهای پیوسته واقعی که در آن
اطالعات در زمان بندی بین پالس های
کوتاه رمزگذاری می شوند .به جای تطابق
با مجموعه دستورالعمل های متوالی،
نورون ها به طور موازی داده ها را
پردازش کرده و توسط ارتباطات بین آنها
برنامه ریزی می شوند.

شکل  -5آزمایشگاه موج و نور دانشگاه پرینستون سال 2017
داده ورودی به یک نورون خاص یک ترکیب خطی است که عالوه بر وزن تعریف شده خروجی سایر
نورون ها نیز نامیده می شود .این اتصاالت می توانند با توجه به مقادیر منفی و مثبت ،که به عنوان
سیناپس ها مهار کننده و تحریک کننده (واژه هایی قرض گرفته شده از علوم اعصاب) عمل کنند ،در
نتیجه وزن به عنوان یک عدد واقعی نمایش داده می شود ،و شبکه اتصال می تواند به عنوان یک ماتریس
بیان شود.
1 von Neumann
2 instructions machine
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European Conferences on Biomedical Optics

European Conferences on Biomedical Optics,
the premier European event bringing together
scientists, engineers, and clinicians who work
with optics and photonics to solve problems
in biomedicine.
Co-located with Laser World of Photonics in
Munich, Germany, this event provides an
excellent opportunity to connect not only
with researchers but also see important
products at the exhibition. ECBO registration
includes access to the exhibition.
Plan now for the 2019 event.

Important
dates
2019 Call for
Papers
Opens August
2018
2019 Event
24-27 June 2019

2017 Conference topics
•
Advances in Microscopic Imaging
•
Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging
•
Diffuse Optical Imaging
•
Optoacoustic Methods and Applications
•
Novel Biophotonics Techniques and Applications
•
Optical Coherence Imaging Techniques and Imaging in Scattering Media
•
Medical Laser Applications and Laser-Tissue Interactions
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معرفی کتاب
میکروسکوپی تفکیک باال
Super-Resolution
Microscopy: A Practical
Guide

سال انتشار2018 :
نویسنده :بیرک
Udo J. Birk | Review by Barry R.
Masters
ناشر  :انتشارات وایلی
قیمت  135دالر
تعداد صفحات 408

این کتاب آنالیزهای جامع و کاملی را در رابطه با نقاط قوت و ضعف روشهای ویژه در تکنیک
میکروسکوپی تفکیک باال ارائه می دهد .این کتاب برای خوانندگان آماتور که نیاز به فهم اصول
تکنیک های تفکیک باال داشته و یا کسانی که امیدوارند در آینده نزدیک از دستگاههای تجاری
شده این سیستم به عنوان شغل حرفه ای استفاده کنند نوشته شده است .تشریح الزامات تمرینی
از لحاظ نرم افزاری ،سخت افزاری و پیش آماده سازی نمونه ها شامل نکات دست نوشته فراوان
به همراه مهارتهای پیاده سازی چیدمان آزمایش پیشنهاد می دهد که حاصل تالش چندیدن ساله
مولف در آزمایشگاهها بوده و کمک گرانبهایی به خواننده برای کسب داده های دقیق و موفق می
کند و به عنوان یک مشاوره خاص شما را در آنالیز و تجزیه و تحلیل داده ها حمایت خواهد کرد.
خوشبختانه این کتاب گستره وسیعی از آرایه های میان رشته ای از کاربردهای مختلف ارائه می
دهد.
نویسنده کتاب را با ترسیم تالش مشترکی که منجر به دست یابی به ترکیب های پیشرفته ای
شامل میکروسکپی تفکیک باال با تصویر برداری تک مولوکولی  ،طراحی فلوئوروفور و برچسب
های فلوئورسنت ،طراحی دستگاه و توسعه نرم افزاری شروع می کند .فصول بعدی تککنیک های
استاندارد امروزی از قبیل میکروسکوپی لومینسانس ساختاری ،جایگزدیگی تک ملکولی،
میکروسکوپی تخلیه گسیل تحریکی ،تصویر برداری چند مقیاسی شامل صفحات نوری و را معرفی
و مقایسه می کند .برای هر رویکرد ویژه چیدمان آزمایشگاهی مربوط به آن کامال معرفی شده و
تصاویر پروتکل اجرا تهیه شده و کاربردههای مختلف هر کدام لیست شده است .کتاب با بحثی
در مورد چالشهای آینده این روش در مورد کاربردهای روتین احتمالی و اقتصاد آینده روشهای
در دسترس آن به پایان رسیده است.
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تلفن همراه و نوار سه رنگ

نقاشی نور با یک فل
LED
:منبع

https://www.osaopn.org/home/gallery/image_of_the_w
eek/?page=4

