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تهیهکنندگان:
حمیدرضا قمــی و
محمد افتخـــاری.

اپتیک پیشگانی که قبلا محبت فرموده و این فرم را
تکمیل نموده اند ،نیاز به تکمیل مجدد ندارند.
آدرس اینترنتی فرم:
http://www.opsi.ir/files/site1/files/form
opticpishegan.doc

محققین محترم می توانند جهت معرفی دستاوردهای علمی و
پژوهشی خود اخبار مربوطه را جهت درج در خبر نامه به آدرس
الکترونیکی  info@opsi.irارسال نمایند.

خبرنامه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران | شهریور 9315

2

جایزه استاد پیشکسوت

اخبــار
دکتر محمد کاظم مروج فرشی
استتاد تمام دانشتتکده مهندسی
برق و کامپیوتر دانشتتتگاه موفه به کستتت
جایزه استتتاد پیشتتکستتوت در زمینه پژوهش
بخش ایران موسسه بینالمللی  IEEEشد.
همزمتتان بتتا برازاری بیستتتت و چهتتارمین
کنفرانس برق که اردیبهشت ماه سال جاری
در دانشتتگاه ش تیراز برازار شتتد ،بخش ایران
موستسه بین المللی  IEEEهمچون سنوات

اذشته برازیداان جوایز هفت اانه خود را در سال  15معرفی کرد .بر این اساس دکتر محمد کاظم مروج فرشی توانست
جایزه استاد پیشکسوت در زمینه پژوهش را از آن خود کند.
بخش ایران موستسته بین المللی  IEEEهمه ستاله جوایزی را تحت عناوین استتاد پیشکسوت در زمینه آموزش  ،استاد
پیشتکسوت در زمینه پژوهش  ،آموزشی استاد جبه دار مالارانی ،پژوهشی استاد حکاک ،عضو هیأت علمی جوان پژوهشگر
 ،جایزه زنان در مهندسی و مشاوره دانشجویی برازیده را به برترین های این رشته اهداء می کند.
منبعhttp://www.modares.ac.ir :
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اخبــار انجمـن

یست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک
به اطلاع اعضاااا ل علادان ا
می رسان که بیست ل سومین

کنفرانس اپتی ا

ل فوتونی ا

ل نهاین

کنفرانس مهن سااای ل فنالری فوتونی
ایرا از پنجم تا هفتم بهان ماه امسااا
( )5931در تهرا برگزار می شود.
آخرین مهلت ارسااا ملا ه تا تاری 51
آبا ماه  5931تعیین شا ه است .دیگر
جزئیاا

3

برگزاری کنفرانس متعااداا در

سایت اعلام می شود.
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اخبــار

فوتونیک روند رو به رشدی را دنبال میکند
دبیر ستاد لیزر ،فوتونیک
و ساختارهای میکرونی

معاونت علمی  ،نخبگان حوزه
فوتونیک کشور را سرمایه ای دانست
که در رشد کشور تاثیر به سزایی
دارند.
بتته اتزارش مترکز روابط عمومی و
اطلاعرستتانی معاونت علمی و فناوری
ریتاستتتت جمهوری ،محمتداتتتادق
ذبیحی ،دبیر ستتتاد توستتعه فناوریهای لیزر ،فوتونیک و ستتاختارهای میکرونی معاونت علمی در توضتیح پژوهشتتگاه های
حوزه فوتونیک و ستاختارهای میکرونی تا کنون ،در کشتور افت :تعدادی از دانشگاههای مهم کشور در تهران مانند شهید
بهشتی ،دانشگاه امیرکبیر ،دانشگاه شریف و غیره پژوهشکدههایی دارند و در شهرهای مختلف مثل تبریز ،اافهان ،مشهد،
کرمان ،حتی در اهواز با تأسیس پژوهشکدهها چندین سال است که در این زمینه فعالیت میکنند.
وی بیان کرد :طرحهای خوبی در حال اجراستتت و با فعالیتی که در ستتتاد داریم در نظر استتت از بعضتی از این طرحها که
بیشتر با اهداف و مأموریتهای ستاد منطبه است حمایت کنیم .کما اینکه تا کنون هم نتایج خیلی خوبی را ارائه کردهاند
و اار حمایت شوند می توانند نتایج بهتری ارائه دهند.
ذبیحی ادامه داد :با مراکز رشتتدی که در کنار دانشتتگاه ها ایجادشتتده ،زمینههایی برای اتتنعتی و تجاریشتتدن فناوری
هافراهمشده است .کاری که در پژوهشگاه انجام میشود اار موردحمایت قرار ایرد میتواند نتایج و بهرههای خیلی خوبی
را برای کشور داشته باشد.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای لیزر ،فوتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی در بیان حوزه فعالیت این پژوهشگاه ها
توضتیح داد :در زمینه فوتونیک و مخابرات از دانشتگاه خواجه نصیر طوسی ازارشهایی دریافت کرده ایم .در زمینه بخش
انرژیهای تجدید پذیر که آنهم بخشتی از فوتونیک است علاوه بر دانشگاههای تهران ،دانشگاه چمران اهواز در این زمینه
فعال هستتند و یک طرح پژوهشی با کمک برق منطقهای خوزستان شروع شده است و دانشگاه مشهد در این زمینه فعال
بود .از دانشگاههای غیردولتی نیز دانشگاه آزاد علوم تحقیقات در این زمینه فعالیتهایی را دارد.
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وی با اشاره به جایگاه نخبگان کشور در حوزه فتونیک بیان کرد :رشته فوتونیک یک علم بینرشتهای است .پس
دانشجویان نیاز دارند پایه رشته تحصیلی خود را در چند رشته قوی کنند تا بتوانند در زمینه فوتونیک ادامه تحصیل
دهند .فارغالتحصیلان خوبی هم تا کنون پرورش یافته اند .در اغل مراکز پژوهشی مشاهده می شود که همین دانش
آموختگان مشغول به کار شده اند و حضور موثری نیز دارند.
در حوزه فتونیک کشور در حالی حاضر  951استاد را شناسایی کرده ایم که نخبگان این حوزه محسوب می شوند .حضور
این افراد انگیزههای خوبی برای توسعه اپتیک وفتونیک کشور محسوب می شود .با این روند رو به رشد حوزه فوتونیک
آینده خوبی در انتظار کشور ما خواهد بود.
منبع :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری www.isti.ir
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اخبــار

فیلم برداری از جفت الکترون-فوتون
در یک پیشرفت عظیم
در رابطه با رایانه های

هیبریدیِ اپتیکی  -الکترونیکی،
دانشمندان در  EPFL9تکنیک فوق
سریعی را ابداع کرده اند که میتواند
مسیر حرکت جفت الکترون-فوتون را
بر روی یک سطح نانو ساختار آشکار
کند.
وقتی که نور با الکترون ها بر روی یک
سطح کوپل می شود ،حرکت
هماهنگ این کوپل شدای ،می تواند درقال

یک موج بر روی همان سطح هدایت شود .این امواج با نام "پلاسمون های

سطحی" شناخته می شوند و در انعت ارتباطات و نیز کامپیوترهای آینده ممکن است مفید واقع بشوند .کامپیوترهایی
که فوتونها جای الکترون ها را در پردازش اطلاعات خواهد ارفت .در کنار بازدهی فوق العاده بالای این نوع پردازنده ها،
استفاده از این روش راه را برای ساخت سنسورهای مینیاتوری با قدرت تفکیک بالا و نیز سامانه های پردازش سیگنال
نانومتری باز خواهد کرد .ولی برای رسیدن به این هدف مشکل اساسی وجود دارد و آن هم این است که این نوع پردازنده
ها باید از روی هم قرار ارفتن لایه های مختلف از مواد پیشرفته ساخته شوند که تاکنون روش مناسبی برای ردیابی مناس
نور هدایت شده در این سطوح ارایه نشده بود .اما دانشمندان  EPFLدقیقا این کار را با سرعت خیلی بالا با موفقیت انجام
دادند .این پیشرفت بسیار مهم در نشریه ارتباطات نیچر  Nature Communicationsبه چاپ رسیده است .این مقاله
به اورت آزاد در این لینک 2قابل دسترسی است.
دانشمندان حاضر در آزمایشگاه 3فابریزیو کربن 4در  EPFLآرایه آنتنی ریزی ساخته اند که محملی را برای عبور پلاسمون
ها فراهم میکند .این آرایه از غشاهای فوق العاده نازکی از سیلیکون نیترات به ضخامت 51نانومتر تشکیل شده است که
توسط لایه نازکتری از نقره به ضخامت 31نانومتر پوشیده شده است .سپس این محققان نانو سوراخ های ریزی را بر روی
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École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL
http://www.nature.com/articles/ncomms7407
3
)Laboratory for ultrafast microscopy and electron scattering (lumes.epfl.ch
4
)Fabrizio Carbone (https://people.epfl.ch/fabrizio.carbone?lang=en
2
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این آرایه به عنوان آنتن حک کردند.
که به این سوراخ ها "نقطه اتصال
پلاسمونی"

plasmon

7

شماتیکی از PINEM

the

 “hotspotsاطلاق میشود.
سپس این دانشمندان از پالس های
فوق کوتاه لیزر برای "روشن کردن"
این آنتن ها بهره ارفتند .با به کار
ایری وقفه کنترل شده موقتی،
پالس های الکترونی فوق کوتاه به
این آرایه چند لایه تابانده شد .با این کار پلاسمون های تشعشع یافته از آنتن ها به محمل بین لایه نقره و سیلیکون نیتراید
نگاشت میشوند .با استفاده از تکنیک فوق سریع "پینم"  PINEMکه میتوان پلاسمون های سطحی را "دید" (حتا اار
مقید به محملی دور از دسترس باشند) ،دانشمندان واقعا توانستند از انتشار نور هدایت شده تصویر برداری کنند.
"تلاش برای دیدن پلاسمون ها در محمل های بین لایه ها ،مثل فیلم برداری از اشخاصِ درون خانه از بیرون خانه است"،
فابریزیو کربن اضافه میکند" :دوربین های معمولی نمیتوانند این کار را برای شما انجام دهند ،اما اار از تصویر برداری
مایکروویو ویا روش های تصویربرداری انرژی ترکینگ استفاده کنید ،میتوانید پشت دیوارها را ببینید".
این مقاله راه را برای طراحی و کنترل کردن میدان های پلاسمونی مقید در ساختارهای چند لایه هموار می کند که کلیدی
برای ساخت ابزار آلات اپتو-الکترونیکی است.
منبع:
http://www.photonicsonline.com/doc/filming-coupled-light-and-electrons-as-they-travelundercover-0001

نمایی از EPFL
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اخبــار
ارتفاع سنج لیزری دانشگاه
بترن  BELAدر هتتفتتته
های اخیر با موفقیت تستتت شتتده و برای
تحویل به ستتتازمان فضتتتایی اروپا ESA
آماده استت .این اولین ارتفاع سنج لیزری
بین ستتتاره ای استتت که توستتط آژانس
فضتتایی اروپا ستتاخته شتتده و زیر شتتاخه
ماموریت بپی-کولومبو BepiColombo
به عطارد است .این ماموریت قرار است در
ستتال  2124اطلاعاتی را در مورد ستتطح
سیاره به زمین مخابره کند.

ارتفاع سنج لیزری دانشگاه برن رهسپار عطارد

"بلا" ) BELA (BepiColombo Laser Altimeterتوستط تیمی متشتکل از دانشتمندان سوییس ،آلمان و اسپانیا
در دانشتگاه برن انجام شتده استت .این وستیله برای سنجش توپوارافیک سطح عطارد ساخته شده که قرار است در سال
 2198به فضا پرتاب شود و پس از طی کردن مسیر  81میلیون کیلومتری در سال  2124به مدار عطارد برسد.
 دخیل کردن بعد سوم
نیکلاس توماس از محققان ااتلی تیم و رهبر قستمت سخت افزار پروژه می اوید" :دوربین ها قرار است تصاویر 2بعدی از
ستطح ستیاره به ما بدهند .و بلا هم برای این طراحی شده که اطلاعات مربوط به بعد سوم را ارسال کند ".بلا از یک منبع
لیزری قدرتمند استتفاده میکند تا فااتله بین ستفینه تا ستطح ستیاره را بستنجد .پالس های کوتاه لیزری مادون قرمز به
ستمت ستیاره پرتاب می شتوند و پس از بازتاب از ستطح ستیاره ،توسط تلسکوپ فوق سبک ساخت دانشمندان سوییس
دریافت می شتتتود و با حستتتاب کردن زمان پرواز باریکه ،فااتتتله بدستتتت میآید .دقت این وستتتیله یک متر در فااتتتله
9111کیلومتری است.
 چالش های پروژه
کارستتن ستفرلین  Karsten Seiferlinمدیرپروژه بلا میگوید که "جمع کردن و هماهنگی بین شرکای انعتیمان درسوییس ،آلمان و اسپانیا ما را به ساخت این وسیله ارانبها سوق داد".
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در زمین فتااتتتلته یابها  rangefindersخیلی معمول هستتتتند ولی قرار دادن آنها در فضتتتا و اندازه ایری فااتتتله9111کیلومتری و وزن سبک زیر 94کیلوارم یک چالش اساسی است.
پالس براشتتی تنها حاوی چند اد فوتون است ،که یک راه حل اساسی لازم است که آن را بتوان آشکارسازی کرد .اینوسیله باید دمای بالای  211درجه سلسیوس بیرون سفینه را بتواند تحمل کند و پایدار کار کند.
از طرفی کوتاه بودن پالس لیزر یک چالش دیگر استتت .چرا که باعا ایجاد نویز الکتریکی شتتده و در عملکرد الکترونیکیاختلال ایجاد میکند .این نویز و این حقیقت که زمین کردن ) (groundingلوازم الکترونیکی در فضتا چقدر مشکل است
باعا بروز چنین چالشی می شود.
منبع خبر:

http://www.photonicsonline.com/doc/bern-made-laser-altimeter-taking-off-to-mercury-0001

آدرس سایت االی پروژه در دانشگاه برن:
http://pig.space.unibe.ch/pig/science/projects/bela-and-laser-altimetry.html
آدرس پروژه بپی کولومبو در آژانس فضایی اروپا (:)ESA

/http://sci.esa.int/bepicolombo

ارتفاع سنج لیزری بپی کولومبو .تصویر از Ramon Lehmann
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 کنـفرانسهای داخلی:

فراخوان سی امین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی
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 معرفی کتاب:

Viktoria Greanya
انتشاراتCRC Press :
سال انتشار2196 :
قیمت81 :دالر
تعداد افحات496 :

ایده این کتاب از پروژه ای با همین عنوان که توسط آژانس پروژه های پژوهشی پیشرفته دفاعی ()DARPA
تامین مالی شده بود ،ارفته شده است .این کتاب برای طیف وسیعی از مخاطبان نگاشته شده است .این طیف را
مهندسان ،فیزیکدانها ،شیمیدانها ،مهندسان مواد ،زیست شناسان و جانورشناسان شامل می شوند .سعی نویسنده
بر این است تا برای شگفتی های دنیای طبیعی توضیح علمی پیدا کند و از از آنها برای حل مشکلات تکنیکی
موجود استفاده نماید .ناافته پیداست که این موضوعات درحیطه فوتونیک هستند.
این کتاب توسط دارکو واسیلیویچ استاد دانشگاه بلگراد اربستان مورد بازبینی قرارارفته است.
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