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پیوسددته انجمددن اپتیددك و فوتونیددك ایددران فعددا
شده است.
محققین محترم میتوانند برای معرفی دستاوردهای علمی و
پژوهشی خود اخبار مربوطه را برای درج در خبرنامه به

تهیهکنندگان  :دکتر حمیدرضا قمی،
محمد افتخاری و نسرین نواب صفا

نشانی الکترونیکی  info@opsi.irارسال نمایند.
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حسگری با نانوحفرهها
شناسایی مقادیری اندک از
مو کو ها موضوع مهمی است
که در حوزههای مختلف مانند ساخت
حسگرهای گازی و تشخیص پ شکی مورد
استفاده قرار میگیرد .برای این که بتوان
از این سیستمها در حوزههای مختلف
استفاده کرد باید حسگرها ارزان و قابل
تعویض باشند و در عین حا باید بتوانند
مقادیر بسیار کم مو کو ی را نی شناسایی
کنند .پینگ بای و همکارانش از بخش محاسبات عملکرد باال در مؤسسه استار سنگاپور در آخرین تحقیقات خود
بر روی خواص فیلمهای فل ی متخلخل کار کردهاند تا در وورت امکان بتوانند از آنها در حسگری مو کو ی
استفاده کنند .فیلمهای فل ی دارای حفرههای نانومقیاس قادرند پرتوهایی با طو موج مشخصی را از خود عبور
دهند .د یل این امر جنبشهای انتخابی ا کترونی در سطح فل است که به آن پالریتونهای پالسمون سطحی
گفته میشود .این ویژگی موجب میشود که بتوان پرتوهای نور را در نقطهای بسیار کوچكتر از طو موج نور
متمرک کرد.

پالریتونهای پالسمون سطحی برای شناسایی مو کو ها مورد استفاده قرار میگیرد برای این کار باید از
اتصا دهندههای فلورسانس به مو کو هدف استفاده کرد .تابش فلورسانس مو کو های هدف با استفاده از
پالریتونهای پالسمون سطحی اف ایش محسوسی مییابد .با این کار میتوان با میکروسکوپ مقادیر بسیار اندک
از نمونه را مشاهده کرد .بای میگوید تمام این سیستم را میتوان در یك بسته کوچك قرار داد .نتایج این تحقی
در قا ب مقا های در  IEEE Photonics Journalبه چاپ رسیده است.
منبعhttp://www.nano.ir/index.php?ctrl=news&actn=news_view&id=37742&lang=1 :
ینك مقا ه اولیhttp://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6092429 :
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هدایت نور به شیوههای بیسابقه
تیمی از محققان دانشدددگاه
سدانفرانسیسکو با همکاری
یك دانشددمند ایرانی برای او ین بار در
جهان توانسدددته اند ماده شدددکاف باند
فوتونیك نامنظم دو بعدی که به عنوان
بستری برای کنتر نور طراحی شده را
به نمایش بگذارند.

به گ ارش سدددرویس علمی خبرگ اری
دانشددجویان ایران (ایسددنا) ،ماده جدید
سدداخته شددده با همکاری سددیدرضددا
هاشددمیزاد به محققان اجازه خواهد داد تا جریان و تابش نور را به شددیوههای جدید ،از طری جداسددازی از
مسیرهای دیکته شده نور در داخل بلورهای فوتونیك منظم دستکاری کنند و راههایی با شکل د خواه ،موجدار و
منحنی برای هدایت نور منجر شددود .کاربردهای این مواد جدید در آینده محق خواهد شددد ،اما شدداید بتوان از
آنها برای پنلهای خورشیدی ارزانتر و نمایشگرهای درخشان استفاده کرد.
شددکاف باند فوتونیك به هدایت فوتونها به شددیوه مشددابه هدایت جریان ا کترونها توسدد نیمهرسدداناها در
دستگاههای ا کترونیکی مدرن کمك میکند .محققان با مسدود کردن نور با انرژی یا فرکانس خاص به طوری که
نتواند در ماده منتشر شده یا وجود داشته باشد ،به این دستاورد رسیدهاند.

مواد شددکاف نوری فوتونیك در طبیعت بسددیار نادرند؛ اگرچه میتوان آنها را بر روی با رنگینکمانی برخی
پروانهها و یا روی سنگهای اوپا که طو موجهای خاص نور قادر به ورود به تمام زوایا نیست ،مشاهده کرد.

ماده جدید هاشددمیزاد و همکارانش نامنظم بوده و از این رو به تقارن چرخشددی خاص مانند کاشددیهای حمام
محدود نیسدت .این امر بدان معنی اسدت که میتوان آنها را همسانگرد ساخت .به گفته محققان ،این ویژگیها،
به ارائه بسدتر با شکل آزاد خواهد پرداخت تا دانشمندان بتوانند هر نوع مسیر خم شده یا منحنی را برای هدایت
جریان نور انتخاب کنند .از آنجایی که این ماده در همه جهات مشابه بوده ،از ویژگیهای فوتونیك مشابه در همه
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جهات برخوردار اسدت .این کیفیت ممکن است در تجهی ات آینده که نیازمند جمعآوری یا تابش نور در یك راه
یکسان مانند پنل انرژی خورشیدی یا نمایشگر هستند ،مفید باشد.

ماده جدید در مقیاس یك سانتیمتری ساخته شده و با ری موجها که از طو موج طوالنیتری نسبت به نور مرئی
برخوردارند ،آزمایش شددده اسددت .محققان بر این باورند که میتوانند ب ودی این ماده را به مقیاسهای کوچكتر
تبدیل کرده تا طو موجهای کوتاهتر نور مرئی و فروسدر انتقا دهد .آنها اکنون در حا کار برای ساخت این
مواد در مقیاس  500نانومتر هستند .این پژوهش در مجله مجموعه مقاالت آکادمی ملی علوم منتشر شده است.
منبع :ایسنا
ینك مقا ه اولیhttp://www.opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-21-17-19972 :
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نور دارای طوالنی ترین دوره عمر

می دهدد فوتونها به عنوان
ذرات تشدددکیل دهنده نور ،دسدددت کم
عمری حدددود یددك کوینتیلیون ()1011
سددا دارند .اگر فوتونها بمیرند ،ذراتی
منتشر میکنند که سریعتر از نور حرکت
میکنند .بسدددیاری از ذرات در طبیعت
طی زمان دچار واپاشددی میشددوند .برای
مثا اتمهای رادیواکتیو ذرات بی ثباتی
هسددتند که در نهایت به ذرات کوچكتر
شکسته میشوند و در این میان انرژی آزاد میکنند .دانشمندان به طور کلی تصور میکنند که فوتونها شکسته
نمیشوند ،چرا که تصور میشود آنها فاقد هرگونه جرمی هستند که براساس آن دچار واپاشی شوند .اگرچه تمام
اندازه گیری فوتونها درحا حاضددر نشددان میدهد که آنها جرم ندارند ،اما جرم آنها به قدری کم اسددت که
اب ارهای کنونی اندازهگیری توانایی سنجش آن را ندارند.

جو ین هیك در مؤسددسدده فی یك هسددته ای مکس پالنك در هاید برگ آ مان در این رابطه با مطرح کردن این
پرسش که اطالعات امروز ما درباره فوتونها چقدر است ،گفت :این ذرات موجب چندین اکتشاف در علم شدهاند
اما ویژگیهای آنها هنوز به ودورت یك معما باقی مانده اسدت .محاسبات هیك نشان میدهد که براساس مد
استاندارد فی یك که محدوده تمام ذرات فی یك تابع آن است ،فوتونها در طیف مرئی دست کم یك کوینتیلیون
عمر میکنند .دوره عمر طوالنی چشدمگیری که هیك محاسدبه کرده یك عمر متوسد است .وی در این رابطه
گفت :این احتما وجود دارد که تعداد معدودی از فوتونها دچار واپاشددی شددده باشددند .پروژههای علمی چون
مأموریت پالنك با هدف اندازهگیری تابشهای پس از انفجار ب رگ به وددورت با قوه از توانایی تشددخیص عالئم
چنین واپاشیهایی برخوردار است.
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اگر فوتونها بشددکنند ،نتیجه چنین واپاشددیهایی به وجود آمدن ذرات سددبكتر خواهد بود ،ذراتی که میتوانند
حتی سددریع تر از فوتونها حرکت کنند .با فرض این که فوتونها دارای جرم هسددتند ،تنها یك ذره از مد
اسددتاندارد فی یك ذرات اسددت که میتواند سددبكتر از فوتونها باشددد و آن نوترینوها هسددتند .نوترینوها ذرات
شددبحواری هسددتند که به ندرت با ماده عادی تعامل دارند .سددبكترین نوترینوها که سددبكتر از نور هسددتند در
حقیقت سریعتر از فوتونها حرکت میکنند.

ایده حرکت سدریعتر نوترینوها نسبت به فوتونها نقض نظریه نسبیت انیشتین است که اظهار میدارد هیچ چی
نمیتواند سدریعتر از نور حرکت کند .اگرچه این فرضدیه براساس این ایده است که فوتونها دارای جرم نیستند.
نظریه نسبیت انیشتین ورفاً اظهار میدارد که هیچ ذرهای نمیتواند سریعتر از یك ذره بدون جرم حرکت کند.
نظریه نسدبیت انیشتین نشان میدهد که وقتی ذرات بسیار سریع حرکت میکنند ،بافت فضا و زمان اطراف آنها
میپیچد ،به این معنا که آنها زمان را هنگام گذشددت آرامتر تجربه میکنند .به این معنا که اگر فوتونها عمری
معاد یك کوینتیلیون سا داشته باشند ،از چشم آنها ،آنها تنها سه سا زندگی کردهاند .ج ئیات این تحقی
در مجله مقاالت فی یك ریوو منتشر شده است.
منبعhttp://www.hupaa.com/20130805052635002/:
اول مقا هhttp://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i2/e021801 :
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ساخت نخستین دستگاه طیف سنج با
قابلیت طیفگیری همزمان مرئی
فرابنفش در کشور

انددازهگیری تمدام طیفهدای نوری به
ودورت هم مان ،در کشدور ساخته شد.

دکتر نادر شدددکوفی ،طراح و سدددازنده
دسددتگاه در گفتوگو با خبرنگار علمی
خبرگ اری دانشددجویان ایران (ایسددنا)،
درباره این طیف سنج (اسپکتروفوتومتر)
تددوضدددیح داد :این اسدددپکتروفوتومتر
آشددکارسدداز آرایهای دارد و میتواند در
ندداحددیدده مددرئددی– فددرابددنددفددش طیف
ا کترومغناطیس ) (UV- VISدر کمتر از ثانیه به وددورت هم مان طیفگیری کند .اسددپکتروفوتومتر یا طیف
سنج ،دستگاهی است که شدت نور را به وورت تابعی از طو موج اندازه گیری میکند .این کار در واقع با تج یه
پرتو نور به طیف طو موجها و آشددکارسددازی شدددتها با دسددتگاه و نمایش نتایج به وددورت یك گراف انجام
میشدود .به گفته عضو هیأت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی ایران دستگاههای پیشین عمل طیف سنجی را
مرحله به مرحله یا طیف به طیف انجام میدادند اما این طیف سنج با استفاده از آشکارساز آرایهای این توانایی را
دارد که تمام طیفهای نوری را به ودورت هم مان بررسی و اندازهگیری کند و نمایش دهد .وی با اشاره به این
که دسدتگاه مراحل تحقیقاتی و سداخت نمونه آزمایشدگاهی را پشتسر گذاشته است ،خاطر نشان کرد که طیف
سدنج در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سا جاری رونمایی شده و طی شش ماه تا یك سا آینده وارد بازار
خواهد شد.

دکتر شددکوفی درباره نحوه کار طیف سددنج توضددیح داد :این دسددتگاه یك منبع تابش نور دارد که نمونه ماده در
مقابل آن قرار میگیرد .هرکدام از این مواد بر اسداس ترکیبات شددیمیایی خود تعدادی از طو موجها را جذب و
تعدادی را از خود عبور میدهند که پرتوهای رد شدده از ماده وارد بخش جداسازی طو موجهای نور میشوند.
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وی اف ود :بعد از جداسدازی طیفها توسد چند ه ار آشدکارساز آرایهای ،طو موجهای مختلف نور اندازهگیری
شده و اطالعات آن به رایانه منتقل میشود.

به گفته طراح و سددازنده دسددتگاه اسددپکتروفوتومتر با آشددکارسدداز آرایهای این طیف سددنج برای آنا ی نمونههای
شیمیایی ،نانو دارویی ،زیستمحیطی ،نفتی ،فل ی ،پتروشیمی و کلینیکی استفاده میشود و در مراک دانشگاهی،
تحقیقاتی ،ونعت نفت و پتروشیمی ،ونایع شیمیایی و دارویی ،ونایع فل ی و معدنی و آزمایشگاهای پ شکی و
کلینیکی کاربرد دارد .همچنین این دسددتگاه میتواند در میان خ تو ید نی برای اندازهگیری آنالین و پیوسددته
ترکیبات استفاده شود.
منبعhttp://isna.ir/fa/news/91102715996 :
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 کنـفرانسهای داخلی:

دومین کنفرانس مهندسی
الکترومغناطیس (کام) ایران
• تاریخ برگزاری 19-18 :دی ماه 1392
• مکان :دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی
• لينک کنفرانسhttp://www.iceem.ir/:
• موضوعات:
• پراکندگی و انتشار امواج ا کترومغناطیسی

• اندرکنش امواج ا کترومغناطیسی و ماده
• نظریه میدانها و امواج ا کترومغناطیسی
• سازگاری و تداخل ا کترومغناطیسی
• روشهای عددی در ا کترومغناطیس
• کاربردهای مهندسی ا کترومغناطیس
• مهندسی آنتن و تشعشع کنندهها
• مهندسی مایکروویو ،امواج میلیمتری زیر میلیمتری (تراهرت )
• محی های پیچیده ا کترومغناطیسی
• سیستمهای رادار

• اپتیك و فوتونیك
• اندازهگیری ا کترومغناطیسی
• بیوا کترومغناطیس
• مدارهای فعا و غیر فعا ا کترومغناطیسی
• جنگ ا کترومغناطیسی
• نوآوریهای ا کترومغناطیسی
• موضوعهای مشابه

3
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 معرفی کتاب:

B. M. Azizur Rahman and Arti Agrawal

انتشارات :آرتك هاوس
سا انتشار2013 :
قیمت145 :دالر

این کتاب یك توویف همهجانبه از فرمو بندی و چگونگی استفاده روش اج اء محدود در کاربردهای
فوتونیك را ارائه میدهد .دامنه این روشها از ارتباطات ،ستارهشناسی و حسگرها تا شیمی ،تصویربرداری و
پ شکی متغیر است.
این کتاب بیشتر بر روی کارهای تجربی تأکید دارد و عمده مثا های آن بر گرفته از مسائل دنیای واقعی
هست .این نوع نگارش باعث ارائه دید جدیدی به خواننده میشود تا ترجمه جنبههای ریاضی پدیدههای
فوتونیك دنیای پیرامون ،به زبان ماشین را به خوبی درک نماید .بعالوه این کتاب منبع خوبی برای کسانی
است که با ماژو آر-اف نرماف ار کامسو کارمی کنند.
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معرفی شخصیت:
هدفددتددم خرداد  1312در
اودفهان متو د شدم .وقتی
به سن دبستان رسیدم پدرم در خدمت
سددربازی بودند و مدرسه رفتن من هم
دسددتخوش تصددمیم گیریهای خانواده
شددد و به مدرسدده فرسددتاده نشدددم .با
اینحا به تحصددیل ن د پدرم و به گونه
خودآموز بدده سدددواد آموزی پرداختم و
درسن  17سا گی وارد یك مکتب تك
اطاقه شدم ودوسا بعد در سا 1331
ششم ابتدایی را به طور متفرقه امتحان
دادم و هر یك از دوره های سیکل او و دوم دبیرستان را در یك سا در آموزشگاه شبانه فروغ ،به پایان رساندم
و به طور متفرقه و سددراسددری با موفقیت امتحان دادم .سددا پایانی دبیرسددتان را در نخسددتین سددا گشددایش
دبیرستان شیخ زاده هراتی ( )1334در رشته ریاضی گذراندم .در شهریور همان سا در کنکور دانشگاه تهران در
رشته فی یك پذیرفته شدم و زیر نظر استادانی چون دکتر کما ا دین جناب ،دکتر محمود حسابی ودکتر اوغر
آزاد و دیگران دورة سه سا ة کارشناسی را گذراندم و در خرداد ماه  1337فارغ ا تحصیل شدم .از چند ماه قبل از
فراغت از تحصدیل در مؤسدسده ژئوفی یك دانشدگاه تهران به عنوان کارمند فنی به طور پیمانی استخدام شدم و
مسئو یت بخش ژئو مغناطیس آن مؤسسه را عهده دار بودم.
از گروه نجوم و رود خانه دانشگاه جرجتاون در واشنگتن دی سی بورس تحصیلی همراه با کمك ه ینه تحصیلی
دریافت کردم و در مهرماه  1331در آن دانشدگاه مشدغو تحصیل و تحقی شدم .کمك ه ینه تحصیلی من به
عنوان دسدتیار تحقیقاتی هر سا از پروژههای تحقیقاتی  NASAو  NSFدر زمینههای مختلف فی یك نجومی
تامین میشددد .در آزمون سددرنوشددت سدداز جامع از موفقیت باالیی برخوردار شدددم و به همین خاطر مسددتقیماً
کاندیدای درجه دکتری شدم.
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تحقیقات من بیشتر در زمینه بینابسنجی نجومی بود و پایان نامه خود را نی در مورد خ های بینابی ضعیف در
طیف خورشددید انجام دادم و در خرداد ماه  1343از آن دفاع کردم .بازگشددت من به ایران ،پس از اخذ  PhDدر
اختر فی یك خورشید ،به علت فعا یتهای سیاسی با اشکا مواجه شد و در دانشگاه جرج توون به عنوان وابسته
تحقیقاتی و مربی به مدت دو سدا مشدغو تحقیقات فوق دکتری و تدریس شددم .در سدا  1345در دانشگاه
کاتستوون ،از مجموعه دانشگاههای ایا تی پنسیلوانیا ،که به دنبا متخصص برای راهاندازی مرک تحقیقات ستاره
شناسی و ایجاد رودخانه و پالنتاریم بود ،استخدام شدم .در سا  1347با توجه به سابقه دانشگاهی در دانشگاه
جرج توون دانشدیار شدم .در این زمان رود خانه و پالنتاریم دانشگاه را تاسیس کردم و دوره کارشناسی نجوم را
راه اندازی کردم .باالخره در سا  1352به درجه استادی نائل شدم.
هدف من در تمام دوران تحصیل و تدریس و تحقی  ،ترویج علم نجوم و کسب تجربه در نجوم رودی بوده است
تا بتوانم در گسدترش این علم وتاسیس رودخانه در ایران سهمی داشته باشم .در سا  1353به میهن بازگشتم
و در تاریخ  1353/4/16با پایه یك استادی در استخدام دانشگاه اوفهان درآمدم.

در زندددگی یکی از اهدددام من ترویج
علم نجوم و بده طور کلی پایه بوده اسدددت.
فعدالیدتهدای من در این زمینه به بیش از
چهل سال قبل بر میگردد.
 درجات علمی
 دیپلم ریاضی از دبیرستان شیخ زاده هراتی در سا 1334
 کارشناسی فی یك از گروه فی یك دانشگاه تهران در سا 1337
 اتمام دوره  PhDدر دانشگاه جرج توون در واشنگتن دی سی آمریکا خرداد ماه 1343
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باریکه به یك کاسه سرامیکی هدایت
شدهاند؛ که در نهایت با ترکیب این سه رنگ،
مایع درون کاسه سفید رنگ شده است.
منبعhttp://www.osa-opn.org :

17

