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سهم  1/8درصدی ایران در تولید مقاالت علمی حوزه اپتیک

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان این که سهم ایهنان از لودیه
مقاالت علمی دنیا در حوزه اپتیک و فتونیک در سها  2015بهه

Optics and Photonics
Society of Iran

 1/66درص رسی  ،گفت :این میزان در سا  2016به  1/8درص
رسی ه است.
به گزارش خبننگار ایسنا ،دکتن وحی احم ی در بیستوسهومین

)(OPSI

کنفنانس اپتیک و فتونیک با اشاره به وضعیت اینان در این حوزه

Newsletter

افزود :بن اساس آماری که به من ارائه دادن  ،در که کشهور و بها

در این شماره میخوانید:

احتساب دانشگاه آزاد حه ود  2700دانشهوو در حهوزه اپتیهک و
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فتونیک مشغو به لحصی هستن .
وی لع اد اعضای هیات علمی در این حوزه را  60نفهن دانسهت و
اظمار کند :این آمارها قطعا صحیح نیست چنا که آمارههای ارائهه
ش ه لنما در حوزه اپتیک و فتونیک بوده است.
احم ی با لاکی بن اینکه حوزههای اپتیک و فتونیک یهک حهوزه
بین رشتهای است ،خاطننشان کند :حوزههای منلبط با فیزیهک و
ادکتنونیک در این آثارها نیامه ه اسهت در حهادی کهه حوزهههای
اپتیک و فتونیک موموعهای از علوم مختلف ادکتنونیک و فیزیک

مدیرمسئول :حمیدرضا قمــی ،عضو هیئتعلمی
دانشگاه شهید بهشتی

همکاران :محمد افتخـــاری

است.
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اخبــار
معاون پژوهش و فنهاوری وزارت علهوم
با اشاره به سم اینان از لودی مقهاالت
علمی دنیا در حوزه اپتیک و فتونیک گفت :سهم
اینان در سها  ،2000در ایهن حهوزه  0/1درصه
بوده که این میزان در سا  2015به  1/66درص
رسی ه است.
احم ی با بیان اینکه اینان در  5سا اخین در این
حوزه رش قاب لوجمی داشته است ،یهادآور شه :
سم اینان از لودی مقاالت علمهی دنیها در حهوزه
اپتیک و فتونیک دو بنابن رش داشته است.
وی همچنهین بههه سههم لودیه مقههاالت اپتیهک و
فتونیک از ک مقاالت علمهی دنیها اشهاره کهند و
یادآور ش  :بن اساس آمارهای پایگاه  ISIمیزان این
سم یک نهن ثهابتی دارد بهه طهوری کهه سهم
مقاالت اپتیک و فتونیک دنیا از ک مقاالت علمی
در سا  2000ح ود  2/2درص گزارش ش ه کهه
این میزان در سا  2015بهه  2/3درصه رسهی ه
است.
وی با لاکی بن اینکه سم لودی مقاالت اپتیهک و
فتونیک در حا کاهش است ،خاطننشان کند :اما
این سم در اینان ،رو به رش است چنا که میزان
لودی مقاالت اینان در سا  2015به  1.66درص

رسی ه و این میهزان در سها  1.8 ،2016درصه
گزارش ش ه است.
معاون پژوهشی وزین علوم با لاکی بن اینکه ایهنان
رشه مناسهبی در حهوزه اپتیهک و فتونیهک دارد،
اضافه کند :ددی این امن این است که سابقه اینان
در لحقیقات این رشته طوالنی نبوده ودی ظنفیهت
خوبی را در کشور داری  .ودی با لوجه به لحقیقات
انوام ش ه در سا های اخین ،استان ارد لحقیقهات
اینان از لحقیقات دنیا فاصله زیادی ن ارد.
وی با اشاره به دزوم لوسعه علمی کشور در حهوزه
اپتیک و دیزر خاطننشان کند :ما ناچار هستی کهه
رون کلی دنیا در این حوزه را بپذینی چنا کهه در
یک زمانی لع اد مقاالت بسیار مم بوده است ودی
از سا  82و  83که حنکت علمی در کشور آغهاز

خبننامه انومن اپتیک و فولونیک اینان | اسفن 1395

3

ش ه ه اسههت ،محققههان ناچ هار بههه حضههور موههامع

اشتباهالی که در گذشته داشتی و دیگن نبایه آن

بینادمللی هستن که در این زمینه مها حنکهت رو

را لکنار کنی این است که اق ام به لمیهه مقهاالت

به رش ی را داشتهای .

لکی و مستق کندهای  .اینما لفکهنات سهوختهای

احم ی با لاکی بن اینکه حضور محققان اینانی در

است چنا که مشاه ه مهیکنهی مقهااللی کهه در

موههامع بینادملل هی علم هی ،مشههارکتهای علم هی

زمینه سنن نوشته میشود با همکاری  30محقه

بینادمللی و ایفای نقش در لودی مقاالت علمی را

است.

از بننامههای وزارت علهوم دانسهت و یهادآور شه :

احم ی با لاکی بن دزوم مشارکت محققهان اینانهی

رش علمی لنما منحصن به لع اد مقاالت نمیشود

در موامع علمهی دنیها خاطننشهان کهند :بهن ایهن

از این رو مها در کنهار لودیه مقهاالت بهه کیفیهت

اساس در آییننامه ارلقای اسالی و شهیوهنامههای

مقاالت نیز لوجه داری  .بن این اساس مها لهاکنون

اجنایی آن به مقهاالت نوشهته شه ه بها همکهاری

لوانستهای رش قاب لوجمی در لودی مقاالت داغ

محققان بینادمللی ارزش بیشتنی قائ ش ه است.

داشته باشی .

ضمن آنکه اسالی از امتیهازات بهااللنی بنخهوردار

به گفته وی در سها  0.7 ،2010درصه مقهاالت

خواهن ش .

اینان جزو مقاالت داغ بوده که در حا حاضن ایهن

وی با اشاره به هه ایت وزارت علهوم بهنای حضهور

میزان  2.2درص رسی ه است.

دانشههگاهها در رلبهبن ه یهههای جمههانی گفههت :بهها

احم ی همچنین با اشاره به لمای محققان اینانی

اق امالی که صهورت گنفتهه در پایگهاه لهایمز 13

بنای لودی مقاالت مشتنک اظمهار کهند :در سها

دانشههگاه و در رلبهبن ه ی الی ه ن  14دانشههگاه در

 2010ح ود  17درص مقاالت محققان اینانی به

رلبهبن یهای جمانی قنار گنفتهان .

صورت مشارکت بینادمللی بوده که در حا حاضن

به گفته وی لا سا  2010لنما  2لا  3دانشگاه در

این رق به  23درص رسی ه است.

رلبهبن یهای جمانی قنار گنفته بودن .

معاون وزین علوم ه ایت محققان به سهمت لودیه

منبع :ایسنا

مقههاالت بهها مشههارکت محققههان بینادمللههی را از
سیاستمای وزارت علوم نام بند و ادامه داد :یکی از

http://www.isna.ir/news/95111208101/
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آغاز فعالیت دو کارگروه اصلی ستاد لیزر،
فوتونیک و ساختارهای میکرونی

اخبــار
به گزارش ایسنا ،محمدصن،ق
ذبیحی قبیر ست،ق توسعه فا،وری
لی نزر فوتونی نک و سنن،ات،ر ،ی میکرون نی
مع،ونت علمیوفا،وری ری،ستجمهوری قر
سومین جلسه اعضن،ی شنورای اینن سنت،ق
گفت :طبق تعریف اینن سنت،ق تمرزنز بنر
روی فاننن،وری لینننزر اسنننت و قر منننورق
فوتونیک و س،ات،ر ،ی میکرونی ت،اندازهای
وروق پیدا میزایم زه به حوزه لیزر منرتب
ب،شد.

وی توضیح قاق :بن ،توجنه بنه ایاکنه فوتونینک و

ذبیحی ا،طرنش ،زرق :ب ،توجه بنه پیشنرفتی زنه

گسنترقه

پروژه تدوین ساد و نقشنه راه لینزر فوتونینک و

نن،

س،ات،ر ،ی میکرونی قاشته اسنت گنزارش فن،ز

بپرقازیم لیزر را تحت تأثیر قرار میق د؛ با،براین

اول

قر این جلسه ارائه میشوق ت ،اگر نکتنهای

بننرای ننر قو ب ننت فوتونیننک و سنن،ات،ر ،ی

برای اصالح و ی ،نقطنهنتری بنرای اقامنه راه مند

میکرونی ز،رگروه جداگ،نه قر نتنر گرفتنهایم زنه

نتر است اعم،ل شوق.

این قو حوزه را از ماتری بررسی میزایم زنه بنه

وی مچاین به غ،ز فع،لیت قو زن،رگروه لینزر و

نی،ز ،ی لیزر پ،سخ قاقه شوق.

فوتونیک این ست،ق پیرو این جلسنه اشن،ره زنرق و

س،ات،ر ،ی میکروننی ابعن،قی بهشند

قارننند زننه اگننر قر نتننر قاشننته ب،شنیم بننه

گفت :قو ز،رگروه اصلی ست،ق ب ،عاوا «زن،رگروه
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فانن،وری لی نزر» و «زنن،رگروه فانن،وری فوتونی نک»

ایننن قو زنن،رگروه و برن،مننه ،ی

فع،لیت اوق را غ،ز میزااد.

ز،رگروه لیزر ب 7 ،نفر و ز،رگروه فوتونینک سنت،ق

قبیر ست،ق لیزر فوتونیک و س،ات،ر ،ی میکروننی

توسعه فا،وری ،ی لیزر فوتونیک و سن،ات،ر ،ی

مع،ونت علمی توضیح قاق :ت ،زم،نی زه این سنت،ق

میکرون نی بنن 10 ،نفننر از ابرگنن ،حننوزه مننرتب

تشکیل نشده بوق شرزت ،ی قانتبای ،و مرازز

فع،لیت اوق را غ،ز زرقند.

علمی طرح ،ی توسعه فان،وری و ین ،زیرسن،اتی

قر این جلسه تندوین سناد و نقشنه راه فان،وری

اوق را از ز،ن،ل ،ی م تلف پیگیری میزرقند .ب،

لیزر فوتونیک و سن،ات،ر ،ی میکروننی بررسنی

تشکیل شد ست،ق یکی از وظ،یف م ،اینن اسنت

شد زه گزارش ف،ز اول (مط،لع،

مقدم،تی) انوق

زه قر مق،بل حم،یت از این طرح ،یی زنه حمنم

را طی زرقه است و به گفته زن،رگزار اجراینی

ب،الیی م قارند یک گروه ت صصی اظهن،ر نتنر

حمم ق،بنل تنوجهی اطالعن،

پرقااتانند.

جمن وری شنده

زاد.

است زه اطالع،

ذبیحی اقامه قاق :ابزار و عوامل ست،ق برای بررسنی

میتواند بسی،ر مؤثر ب،شند .مچانین پیتننویس

ایده  ،ز،رگروه ،ی ت صصی سنتاد .طرح ن ،را

ساد لینزر فوتونینک و سن،ات،ر ،ی میکروننی قر

قر فض،ی فعلی اینن حنوزه

یاده ارائه اوا د شد.

قر راست،ی ایده  ،و ا داف پیت بیای شنده سنت،ق

جلس،

ارزی،بی میزااد و پس از تاتیم سناد قر راسنت،ی

قر ب ننت قیگننری از ایننن جلسننه گزارشننی از

ا داف ساد و نقشه راه قدم برمیقارند.

ن ستین م،یت شنرزت ،ی قانتباین ،لینزر و

بر اس،س اعنالم روابن عمنومی مع،وننت علمنی

فوتونیک زه به مت ست،ق توسنعه فان،وری ن،ی

وفا،وری ری،سنتجمهوری قبینر زن،رگروه لینزر

لیزر فوتونیک و سن،ات،ر ،ی میکروننی مع،وننت

محمدرض ،قمی و قبینر زن،رگروه فوتونینک اینن

علمی برگزار شد توس مع،و اجرایی ست،ق ارائه

ست،ق غالمرض ،عب،ئی،نی ستاد زه طی این جلسنه

شنند زننه ط نی

منن،یت لی نزر قسننت،ورق  ،و

ضمن مع،رفه به تحلیل و بررسی ا نداف تشنکیل

ب،زاورق ،ی

تحلیل شد.
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طبننق ایننن گننزارش شننرزتزاادگ ،ن سننتین

صاعت معد و تم،ر ) ممید رض،زاقه (رینیس

م،یت شرزت ،ی قانتباین ،لینزر و فوتونینک

پوو شکده صا،ی الکترواپتیک ایرا ) سید حسن

مندیرا شنرزت ،ی قانتباین ،اعضن،ی ین،

نبوی (رییس مرزز ملی علوم و فاو لیزر اینرا )

علم نی قانشننگ،ه ،ی ای نرا معنن،ونین و منندیرا

حسین عرب علی بیک (مع،و مرزز رشد لوازم و

مع،ونت علمی بوقند زه ب،زاورق مثبت و استقب،ل

تمهیزا

از برگزاری قوره ،ی یاده را به مراه قاشت.

تملنی (عضننو حقیقنی شننورای سننت،ق) عطنن ،ا

سومین جلسنه اعضن،ی شنورای را بنرقی سنت،ق

زو ی ،محمد ب،قی (عضو حقیقی شورای ست،ق)

توسننعه فانن،وری لی نزر فوتونی نک و سنن،ات،ر ،ی

عزالدین مه،جرانی (عضو حقیقی شنورای سنت،ق)

میکرونننی مع،ونننت علمننی و فانن،وری ری،سننت

غالمرض ،عب،ئی،نی (قبیر ز،رگروه فوتونیک سنت،ق)

جمهوری ب ،حضور محمدص،ق ذبیحی (قبیر این

حمیدرض ،قمی (قبیر ز،رگروه لیزر ست،ق) و محمد

ست،ق) مهدی انص،ری فر (مع،و اجراینی سنت،ق)

نقیزاقه (ز،رگزار اجرایی ساد) برگزار شد.

وحید احمدی (مع،و پنوو ت و فان،وری وزینر

ماب  :ایسا،

علننوم تحقیقنن،

و فانن،وری) محسننن اتنن،بکی

(منندیرزل قفتننر سی،سننتگذاری و برن،مننه وزار

پزشکی علوم پزشکی تهنرا ) حبینب

http://www.isna.ir/news/95101408970/
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اخبــار
محققان ایاالت متح ه ،به رهبهنی
آنیتا ممه وان جانسهن ،1دانشهگاه
ونلببی  ،امی وارن که بها اسهتفاده از جفهت
کندن اسپکتنوسکوپی ج ی رامان بها یهک
آن وسهههکوت متههه وا کهههه در آزمایشهههات
کودونوسکوپی استفاده میشهود ،لشهخیص و
طبقه بنه ی بیمهاری ههای ادتمهابی روده را
ارلقا ببخشن .
در مطادعات اخین ،افناد این لی لالش کهنده
انهه کههه اثههن خهها

طیههف رامههان را در

نشانگنهای مودکودی بنای بیماریمای ادتمابی

اسپکترومتری رامان برای شناسایی بیماریهای
التهابی روده

روده و زین شاخه های آن ،بنای بیماری کنون 2و کودیت اودسنالیو 3بنرسی کننه و از ایهن مشخصهه هها
بنای لشخیص و لمایز  IBDدر گونه های انسانی استفاده نماین .
لی مم وان جانسن بیان کنده ان که پیشنفت قاب مالحظه ای در راستای سنعت بخشهی بهه لشهخیص
دقی و خودکار  IBDدر طی کودونوسکوپی حاص ش ه است.
 پراکندگی رامان برای تشخیص التهاب
پناکن گی رامان قادر است که م ارلعاشی پیون های شیمیایی در بافت های انسهانی را دریافهت کنه  .در
واقع از گذشته پناکن گی رامان بنای لشخیص سنطان در دستگاه گوارش استفاده می شه ه اسهت .بنهابن
گفته محققان ،این لکنودوزی میلوان در بنرسی مح و لشخیص لغیینات وابسته به  IBDو زیهن شهاخه
های آن مورد استفاده قنار بگیند.
1

Mahadevan-Jansen
)Crohn’s disease (CD
3
)ulcerative colitis (UC
2

8
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بنای نشان دادن این ای ه ،لی مذکور ،حسگن طیف سنوی رامان را به گونه ای طناحی و ساخته انه کهه
در یک آن وسکوت کودونوسکوپی قاب جایگذاری است .این حسگن شام یک دیزر دیودی  785نهانومتن و
یک کاوه فیبن اپتیکی است که قادر است  80میلی وات را به پوشش روده اعما کن  .بهنای بهه حه اک ن
رسان ن کارایی موموعه در نوک پنوب ،یک دنز یاقوت کبود 1طناحی ش ه و پنونه ای از جنس منیهزی
فلورای  2در مقاب فیلتنهای پنوب قنار می گیند .پنوب فیلتن دنز اضافه بنای حذف سیگنا پناکن گی نیز
استفاده ش ه است.
قب از لست این دستگاه بن روی انسان های داوطلب ،3از یک بافهت نمونهه و مه

ههای حیهوانی بهنای

لشخیص مشخصه های طیفی منبوط به نشانگنهای مودکهودی وابسهته بهه  IBDو زیهن شهاخه ههای آن
استفاده ش ه است.

1

plano-convex sapphire lens
MgF2
3
UC, n = 8; CD, n = 15, control, n = 8
2
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حسگر طیف سنجی جدید
رامان نشانگرهای مولکولی
بیماری های التهابی روده را
با استفاده از آندوسکوپی با
حداقل ضرر آشکار می کند
که می تواند به آسانی با یک
آزمون کولونوسکوپی ساده
ادغام شود.
 مطالعات اولیه و نتایج
در طی روش های کودونوسکوپی داوطلب ،پنوب طیف سنوی رامان از طنیه کانها اضهافی آن وسهکوت
وارد ش  .هنگامی که در مح قنار گنفت ،پنوب  80میلی وات به پوشش روده بزرگ اعما می کند .نهور
پناکن ه رامان در م بازلاب جمع آوری می شود و به یک طیف نگار با یک شبکه هودوگنافی حوه -فهاز
ثابت ،1جفت ش ه که پوشش طیفی آن از  450لا  1950بن سانتیمتن و رزودوشن  7بن سانتیمتن است.
محققان طیف منبوط به هن داوطلب را با نمونه ی مشخصه مقایسه کنده و ارزیابی نمایی پزشک بن اساس
نتایج آن وسکوپی استان ارد و لاریخچه بیمار و هیستوپالادوژی 2صورت می گیند.
به طور کلی  ،طیف سنوی رامان نشان دهن ه ی حساسیت بهاال بهنای لشهخیص  IBDاسهت  )%86امها
بنای لشخیص لمایز بین زینشاخه ها حساسیت پایینی  )%39دارد .با ایهن حها محققهان ادگهوریتمی را
بنای پیش بینی طناحی کنده ان که در آن بنای بیماران مبتال به  CDدر ناحیه راست کودهونی بهه %90
حساسیت و  %75لشخیص ویژگی ها دست یافته ان .

fixed volume-phase holographic grating
histopathology

1
2
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دانشمن ان ه اکنون ادگوریت ها را بنای بمبود ویژگی های لست ،با استفاده از لنکیب داده هها از گهنوه
بززرگتنی از افناد بنای دی ن اینکه چگونه رژی غذایی ،جنسیت ،جمعیت شناسی و نوع درمان می لوانه
بن نشانگنهای مودکودی وابسته به IBDلاثین گذار باش  ،ارلقا بخشی ه ان .

منبعhttps://www.osa-opn.org/news/raman-ibd/ :
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اخبــار
محققههههههان دانشههههههگاه
دینکوپینهههه  ،1سههههوئ ،
دسههتگاهی را بهها عنههوان نخسههتین
نمایش لنانزیستور آدی حنارلی ودتهاژ

ابداع ترانزیستور تحریکی بهکمک گرما

پایین گزارش کنده ان  2که لغییهنات
درجههه حههنارت را بههه لغییههنات در
جنیان لخلیه ادکتنیکی لبه ی مهی

ابداع ترانزیستور حرارتی

کن .

این لی معتق است که دستگاه لقویت کنن ه حسگن دما که بن اساس مطادعات "هزاران بار بنلهن از یهک
پایه لنموادکتنیک در پی های گنما سنوی سنتی" است  -می لوان کاربند های مممی در عنصه دستگاه
های فولونیکی مادون قنمز ،از جمله حسگنهای دمایی هوشمن  ،دوربینمای حنارلی ارزان و پیشهنفته لهن
کندن پوستمای ادکتنونیکی حساس به گنما ،داشته باش .
 پیرو الکتریک و ترمو الکتریک

3

ادبته دستگاهمایی که گنما را به سیگنادمای ادکتنیکی پیون میزننه  ،در جمهان امهنوز جایگهاه ویهژه ای
دارن  ،که از مح وده حسگنهای مادون قنمز و دوربینمای حنارلی لا سیسهتممای لصهوینبنداری حنارلهی
پزشکی و لشخیصی گستنده ش ه ان  .چنین دستگاهمایی معموال وابسته به حسهگنهای پیهنو ادکتنیکهی
مانن حسگنهای حنکتی) هستن که لغیینات گذرا در اشعه مادون قنمز فنودی یا مواد لنموادکتنیهک را
ان ازه میگینن  .در این مواد حنکت حام های بار در داخ ماده ای با گنادیهان درجهه حهنارت ،ودتهاژی
متناسب با گنادیان دما لودی میکن .4

1

Linköping
http://dx.doi.org/10.1038/ncomms14214
3
Pyroelectrics and thermoelectrics
4
)(V = SΔT
2
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اما این دو رویکند هن دو معایبی دارن  .حسگنهای پاینوادکتنیک 1بنای ان ازه گینی دمای ایسهتا مناسهب
نیستن و می لوانن به ارلعاشات حساس باشن  .حسگنهای لنموادکتنیک نیهز محه ودیتمای حساسهیتی

2

دارن  ،زینا ضنیب ثابت لناسب بین دما و ودتاژ 3در بسیاری از مواد لنموادکتنیک معمودی ک است به ایهن
معنی که یک گنادیان دمایی بسیار کوچک ،سیگنا های ودتاژ بسیار ضعیفی را لودی می کن .
 کنترل به کمک حرارت
بنای کنار آم ن با این معایب ،لی دانشگاه دینکوپین

که لوسط خاوین کنیسپین 4رهبنی میشود ،امکان

استفاده از گنادیان دما به عنوان یک پارامتن مستقی بنای کنتن یک دروازه منطقی را بنرسی کنده انه .
یعنی ایواد یک لنانزیستور ودتاژ پایین که در آن یک گنادیهان دمها جهای
بایاس جنیان ادکتنیکی معمو را میگیند لا جنیان خنوجی را کنتن کن .
چنین طنحی ضنیب لقویت قاب لوجه و افزایش حساسیت نسبت به مواد
لنموادکتنیک را ایواب می کن .

نمونه اولیه ترانزیستور
حرارتی محققین
دانشگاه لینکوپینگ.
تصویر از تور بالکهد

1

Pyroelectric
sensitivity limits
3
Seebeck coefficient, S
4
Xavier Crispin
2
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محققان بنای ایواد چنین لنانزیستور حنارلی ،بهن مبنهای کارههای قبلهی خهود بهه لهالش بهنای لوسهعه
بخشی ن به ساخت ابنخازن های لنموادکتنیک یونی 1که بن اساس ادکتنودیت های مایع ساخته می شهون
روی آورده ان  .این ادکتنودیت ها به علت لحنک باالی بار در آنما  ،می لوانن ضنیب های سیبک 2بهاالیی
را به دست آورن  ،که باعث می شود آنما پایه بادقوه خوبی بنای یک دستگاه حساس به حهنارت کهه مهی
لوان در ودتاژ های پایین عم کن باشن .
 مزیت حساسیت
این لی نمونه اودیه ی لنانزیستور آدی خود را با استفاده از سان ویچ کندن یک الیه ادکتنودیت بهین یهک
ادکتنود فلزی از باال و یک الیه ی پلیمن نیمه رسانا از پایین ساخت .که خودش به ادکتنودهای سورس 3و
درین 4متص است  .سپس محققان یک ژننالور ودتاژ لنموادکتنیک را بن مبنای Iایهن ابنخهازنههای ارلقها
داده ش ه به ادکتنودهای ورودی و منبع متص کندن .
با لوجه به باال بودن ضنیب سیبک ،این لی دریافت که اعما یک گنادیان دمایی کوچک به یک ژننالهور
ودتاژ ابنخازن  ،ودتاژ کافی بنای انتقا لنانزیستور آدی-لنانزیستور ک ودتاژ را فناه می کن  .به گفته لی
لحقی  ،این حساسیت یک مزیت ارزشمن محسوب می شود .آنما می گوین با مواد سنتی لنموادکتنیک،
به لع اد « 100پایه لنموادکتنیک» بنای رسی ن به همان نتیوه مورد نیاز است.
بن طب نظن این محققین ،این کار نخستین مشاه الی را بیان میکن که «یک سیگنا حنارلی می لوان
به عنوان ورودی بنای م ار منطقی عم کن » ،این نتیوه اشاره به یک زمینه ج یه از «لنموادکتنیهک»
دارد .و لا هنگامی که این لنظیمات شام گنمایش با لماس مستقی باش  ،آنما بن این پ ی ه لأکیه مهی
کنن که «آیا بنای گنم کندن از طنی اشعه مادون قنمز نیز جنین چیزی بنقنار است؟ بها ایهن شهنایط
یافته های ما در زمینه فولونیک مادون قنمز قنار می گیند ».و آنما به مطادعه ویژه «بننامه های کهاربندی
1

ionic thermoelectric supercapacitors-ITESCs
Seebeck coefficient, S
3
source
4
drain
2
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در لنمومتن ،لنموگنافی ،حسگنهای هوشهمن  ،لکنودهوژی ههای لعامه انسهان ارگانیهک و ادکتنونیهک و
ادکتنونیک انعطاف پذین فعا » نیز میپندازن .

منبعwww.osa-opn.org :
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گفتگوی الکترون-فوتون در سیلیکون

اخبــار
در چن سها گذشهته ،نقهاط
کوانتومی نیمه هادی سیلیکونی

1

به عنوان یهک پلهت فهنم بهادقوه
بنای محاسبات کوانتهومی حادهت
جام مورد لوجه قنارگنفته است.
اما در واقع انتقا اطالعات از یک
بیت پایه کوانتومی یا کوبیهت بهه
کیههوبیتی دیگههن در یههک مهه ار
کوانتومی با بهیس سهیلیکون ،بها
استفاده از معمو لنین حامالن اطالعات – فولون ها -به آسانی امکان پذین نیست .
لیمی از دانشمن ان آمنیکایی به رهبنی جیسون پتا 2از دانشگاه پنینسهتون ،نیوجنسهی ،ایهاالت متحه ه،
اکنون یک دستگاه سیلیکونی در مقیاس لناشه ایواد کنده است که می لوان الصا قوی بهین یهک لهک
ادکتنون درون نقطه کوانتومی سیلیکونی و یک لک فولون مایکنوویو درون کاواک رزونانسی بنقنار کن .
این طنح  -که به طور موثن اجازه می ده لا اطالعات کوانتهومی بهین ادکتهنون و فولهون انتقها یابه و
انحناف این اطالعات به یک کوبیت دیگن در فاصله ی ح ود یک سانتی متن -به نظهن اعضهای ایهن لهی ،
نمایانگن «یک نقطه عطف مم در جمت لوسعه پندازن ه های کوانتومی با بیس سیلیکون» می باش .
 غلبه بر نوفه
در حادیکه پیشنفت های اخین در محاسبات کوانتومی بن روی موضوعالی نظین مناکهز ادمهاس نیتهنوژن -
حفنه ،ابنرساناها و یون های به دام افتاده متمنکز شه ه اسهت بهه عنهوان نمونهه مقادهه ی «محاسهبات
کوانتهومی :مها چقه ر نزدیهک هسههتی » OPN, October 2016 ،را ببینیه ) ،محاسهبات کوانتههومی در

)semiconductor quantum dots (QDs
Jason Petta

1
2
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سیلیکون دارای یک سینطبیعی است .یکی از دالی این است که امنوزه بسیاری از زینساخت های لودی
لناشه با بیس سیلیکون است؛ ددی دیگن این است که لحقیقات اخین نشان داده است که پتانسی بهنای
لغیین زمان هم وسی اسپین کوانتهومی از ثانیهه لها دقیقهه بهنای ادکتنونمها در نقهاط کوانتهومی واقهع در
سیلیکون با خلو

باال وجود دارد.

در لالش بنای انتقا اطالعات کوانتومی از یک کیوبیت ادکتنونی به دیگنی اشکادی بوجود می آی  .بهنای
انوام این کار نیازاست که ادکتنون به یک فولون جفت شود لا بهه عنهوان حامه اطالعهات عمه کنه و
چنین جفت ش گی به ددی نوسانات کوانتومی در نیمه رساناها خادی از نوفه نیست.
 نقاط کوانتومی دوگانه
بنای پایین آوردن نوفه بار 1و دسهتیابی بهه جفهت شه گی بمتنادکتهنون-فولهون  ،لهی پتها ،کهه شهام
دانشمن ان دیگنی در پنینستون و آزمایشگاه های اچ آر ا  ،2در کادیفننیا بود ،با یک ساختار نیمه ههادی
که شام الیه های سیلیکون و سیلیکون-ژرمانیوم است ،می لوان یک لک الیه از ادکتنون هها را در زیهن
سطح لناشه قنار ده  .سپس باالی این دستگاه سه الیه همپوشانی کنن ه از نانوسیممای آدومینیومی کهه
به عنوان ادکتنود ورودی عم می کندن  ،قنار می دهن .
ادکتنود های آدومینیومی ،نقاط کوانتومیِ دوگانه ای را در ساختار هتنوزیسی 3لعنیف می کننه کهه مهی
لوانن ادکتنون های ج اگانه را در یک چاه پتانسی به دام ان ازن  .اما ادکتنودها مزیت دیگنی نیهز دارنه :
آنما یک غالف ادکتنومغناطیسی بنای محافظت نقاط کوانتومیِ دوگانه ایواد می کنن  ،که موجهب پهایین
آم ن چن ین منلبه ای در نوفه بار از اطناف نیمه هادی می شود.
 کاواک ابررسانا

1

charge noise
HRL Laboratories
3
heterostructure
2
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در نمایت ،در باالی ساختار نقاط کوانتومیِ دوگانه ،محققان یک کاواک ابنرسانای نایوبی  1کوچک در ابعاد
نی طو موج را بهنای بهه دام انه اختن فولهون هها طناحهی کندنه  .بها اسهتفاده از شهارش جنیهان در
ادکتنودهای آدومینیوم بنای لنظی سطح اننژی ادکتنون به منظور مطابقت با فولون) محققان قادر به
بنقناری جفهت شه گی محکه ادکتهنون-
فولون ش ن  .آنما همچنین هیبنی اسهیون
هم وس از حادت های کوانتومی نور و
ماده را لایی کندن .
محققان نوشته ان که جفت ش گی قهوی
ب هین ی هک ادکتههنون در س هیلیکون و ی هک
فولههون مههایکنوویو «راه را بههنای جفههت
ش گی بلن بند کیوبیت هموار می سازد».
به عنوان ق م بع ی ،این لهی بنها دارد لها دستگاهی از تیم  Princeton-HRLدر عرضی کمتر از
دستگاه را به گونه ای طناحی کن که یک

یک سانتی مترمی تواند به یک پیوند همدوس بین

ویژگی مشخصه ادکتنون ،یعنی اسپین آن

یک تک فوتون و یک تک الکترون در یک نقطه

را  ،به فولون جفت کن .
پتا در یک نشنیه مطبوعالی همناه با ایهن

کوانتومی دوگانه دست یابد که با الکترودهای
نانوسیمی ورودی به طور الکتریکی قابل کنترل است.

مقاده خاطننشان کند« :در دراز مه ت ،مها
سیست هایی را میخواهی که اسپین و باربم دیگن جفت شون لا کیوبیت اسپینی سهاخته شهود کهه از
طنی ادکتنیکی قاب کنتن باش  .ما نشان داده ای که می لوانی یک ادکتنون را به نور به طور همه وس
جفت کنی  ،و این یک گام مممی در جمت جفت کندن اسپین به نور است».
منبعhttps://www.osa-opn.org/news/double-qd :

niobium

1
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 اک ن کاربنان دستگاه های بی سی بن این

اخبــار

انتقال بدون سیم توان از طریق متاسطوح

عقی ه ان که که دستگاههای شارژ ب ون
وص

ش ن به آنما بسیار مفی

خواه بود.

وسای

نقلیه بزرگ در حا

حنکت ،از

هواپیماهای ب ون سننشین نظامی لا ماشین
های خودکار در آین ه ،در صورلی که بتوانن
اننژی ادکتنیکی خود را ب ون نیاز به لوقف
دریافت کنن قادر خواهن بود طو م ت سفن
خود را افزایش دهن .
بنخی از طنح های شارژ بی سی نزدیک و
دور از مح
مخصو

وجود دارد ،اما آنما مشکالت

خود را دارن  .در حا حاضن یک گنوه لحقیقالی در دانشگاه دوک ،1ایاالت متح ه آمنیکا ،یک

روش بنای انتقا لوان ب ون سی با بازده باال طناحی کنده ان  .شارژر با پایه متاسطح  ،که شبیه یک
للویزیون صفحه لخت است ،می لوان با این لکنودوژی موجود ساخته شود.
 یک طرح قابل اجرا
دانشمن انی که به سنپنستی استاد ممن سی بنق دیوی ر .اسمیت ،2ادزامات انتقا لوان را در ناحیه
فنن  3بنرسی می کنن  -فاصله منبع لا گینن ه را کمتن از  D2 / λ02لخمین زده ان  ،که در این رابطه
 Dعنض دیافناگ فنستن ه و  λ0طو موج در فضای آزاد است.
در یک م

ساده ،این گنوه یک روزنه به عنض یک متن را که حام سیگنادی در مح وده ی گیگاهنلز

است در نظن گنفته و بیان می کن که این روزنه قادر است به اجزای درون یک الاق به مساحت  5متن
منبع لوان بنسان  .با فنض اینکه در یک دستگاه واقعی ،روزنه ی دریافتی عنضی بیش از  3سانتیمتن
1

Duke University
David R. Smith
3
Fresnel zone
2
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نخواه داشت ،این گنوه گستنه ای از فنکانس ها که در پمنای بی لودی می شون را با لوجه به عنض
فنستنن ه مشخص کنده است.
 از اتاق نشیمن تا اتاق شارژ
محققان می گوین که روزنه متاسطح می لوان در چشمه لوان لمنکز و لنظی دینامیکی را فناه کن و
به این لنلیب مصنف لوان خود را نسبت به یک آرایه فازی سنتی کاهش ده  .آنتن متاسطح شبیه به
آرایه ای از میلیون ها دو قطبی مغناطیسی است که می لوان پنلو مایکنوویو را به دستگاه هایی که در
اطناف یک الاق معمودی قنار دارن متمنکز و ه ایت کن .
اگنچه محققان هنوز راه زیادی لا ساخت و طناحی نمونه اودیه در پیش دارن  ،آنما انواع موادی را که می
لوان در یک انتقا دهن ه ی لوان متا سطحی به کار رود مورد مطادعه قنار می دهن  .لکنودوژی موجود
با بیس سیلیکونی و موج میلیمتنی قابلیت عملکند را دارد ،اما لنانزیستورهای با لوان ادکتنیکی باال بن
اساس نیتنی گادی  ،می لوانن چگادی لوان بسیار بیشتنی نسبت به لناشه های سیلیکون داشته باشن .
محققان دانشگاه واشنگتن ،ایاالت متح ه آمنیکا ،و منکز لواری سازی متا متنیا
 )Wash., USAنیزدر این آزمایش ها کمک کنده ان .
منبع:

https://www.osa-opn.org/news/charging-room

ها Bellevue,
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وضوح نوری مسئله مممی در زمینه اپتیک است .بخصو

وقتی که بخواهی درمورد شکستن منزهای وضوح در

ریزنگاری میکنوسکوپی) سخن بگویی  .که از موضوعات داغ لصویننگاری در سادمای اخین است .اینواست که نیاز به
این کتاب احساس می شود که مورد لوجه جامعه اپتیک قنار گنفته است .این کتاب شام ده فص است که میتوان
آن را به سه قسمت عم ه لقسی بن ی کند .در قسمت او که شام دو فص او می شود در مورد کلیات اودیه
وضوح سخن می گوی  .که خالصه ای از کارهای اَب ،هلممودتز و شَنون میباش .
قسمت دوم که شام فص های سه لا نه کتاب میشود ،بیشتنین حو از مطادب کتاب را به خود اختصا

داده

است .موضوع این قسمت در مورد فنمو بن ی ریاضی لئوری وضوح است.
بالخنه در دو فص آخن به کاربندها و آزمایشهای اخین به صورت خالصه و اجمادی پنداخته ش ه است .فص آخن
کتاب به وضوح در ریزنگاری اختصا
نشان میده .

داده ش ه که نتایج کاربندی وضوح های باال در ریزنگاری را با لصاوین شگنف
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تصویر برگزیده ماه

فوران آتشفشان کولیما در مکزیک
خاکستر ،ذرات و تکه های سنگ و یخ موجود در
غبار حاصل از فعالیت آتشفشان باعث به وجود
آمدن الکتریسیته ساکن میشود که درنهایت به
صورت صاعقه ای که توسط سرگیو والسکو ،عکاس
مکزیکی شکار شده ،تخلیه میشود.
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