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استماع گزارش عملکرد انجمن توسط هيئت رئيسه ،تراز مالی
سال  1391انجمن توسط بازرس فعلی (خزانه دار سابق) قرائت
شد و جلسه با بحث و تبادل نظر اعضا تا ساعت  19:30ادامه
داشت.
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افزایش بازده سلولهای خورشیدی آلی

اخبــار
تحقيقات جد يد در دانشگاه ا يالت
کارولينای شمالی و يو ان

سی 1

نشان میدهند که وقتی مولکولهای دهنده  2به
جای قرار گرفتن در کنار مولکولهای پذ يرنده ،3
رو در روی آنها قرار میگيرند ،انرژی به طور
موثرتری در سلول خورشيدی آلی انتقال می يابد.
اين اکتشاف میتواند منجر به طراحی و ساخت
سلولهای خورشيدی آلی پربازده و ز يستپذير
شود.
بازدهی سلولهای خورشيدی آلی به سهولت پيدا
شدن فصل مشترک بين مولکولهای دهنده و پذ يرنده در درون سلول توسط يک اکسا يتون بستگی دارد .در فصل مشترک ،اکسا يتون
به بارهايی تبديل میشود و اين بارها برای توليد توان به سوی الکترودها حرکت میکنند  .با وجود ا ينکه اين توصيف کامال سرراست
به نظر میرسد ،واقعيت اين است که مولکولها در داخل اليههای پذ يرنده و دهنده میتوانند با هم ترکيب يا به چند ناحيه خوشهبندی
شوند .به عالوه مولکولهای دهنده و پذ يرنده شکلهای متفاوتی دارند و روش جهتگيری آنها نسبت به يکديگر ،دارای اهميت است.
اين پيچيدگی اندازهگيری مشخصات مهم ساختار آن-ها را بسيار دشوار میسازد.
هرالد آد  ،فيزيکدان دانشگاه کارولينای شمالی به همرا وی يو  ،شيميدان يو ان سی و همکارانشان از هر دو موسسه ،ترکيب مولکولی
سلولهای خورشيدی را جهت تعيين ا ينکه چه جنبههايی از ساختارها بيشترين تاثير را بر بازده دارند ،مورد مطالعه قرار دادند .اين
گروه در اين پروژه از تکنيک اشعه ايکس نرم برای توصيف جهتگيری مولکولها در داخل مواد پذيرنده و دهنده استفاده کردند .با
دستکاری ا ين جهتگيری در سلولهای خورشيدی پليمری مختلف ،آنها نشان دادند که يک جهت-گيری رو در رو بين دهنده و
پذ يرنده دارای بازدهی توليد توان بسيار باالتری نسبت به جهتگيری پهلو به پهلو است.
نتايج ا ين تحقيق در مقالهای با عنوان “The influence of molecular orientation on organic bulk heterojunction solar

” cellsدر  6آوريل  2014در مجلهی  Nature Photonicsمنتشر شده است.
منبعhttp://phys.org/news/2014-04-solar-cells-efficient-molecules-face-to-face.html:
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ارتباطات سرعت باال توسط شانه های نوری
محققين موسسه تکنولوژی
کارلز روهه  4و  5 EPFLطی

آزمايشاتی نشان دادند که شانه فرکانس
اپتيکی مينياتوری برای انتقال اطالعات
چندين ترابايتی بر ثانيه در طول صدها
کيلومتر کاربرد دارد ،اين آزمايش در مجله
نيچر فوتونيک به چاپ رسيده است .با
استفاده از نتايج اين آزمايش می توان برای
انتقال حجم وسيعی از اطالعات در مراکز محاسباتی و شبکه های اينترنت بهره برد.
مقدار داده های توليد شده وانتقال داده شده توسط شبکه های جهانی اينترنت به شدت در حال افزايش است .با استفاده
از نور اطالعات با سرعت بيشتر و موثرتر انتقال پيدا می کند .ارتباط اپتيکی برپايه موجبرهای شيشه ای که سيگنالهای
اپتيکی می توانند در فاصله زيادی با اتالف خيلی کم در آنها انتشار يابند پايه ريزی شده است .اصطالحا به اين تکنيک که
در آن انتقال چندين اطالعات مستقل از يکديگر در يک تک موجبر اپتيکی صورت می گيرد ،انتقال چندتايی تقسيم طول
موج  6می گويند ،که قادر است نرخ اطالعات بااليی را انتقال دهد.برای اينکار اطالعات برروی طول موجهای مختلف ليزر
کدگذاری می شوند ،يعنی فرکانس يا رنگهای مختلف .به هرحال ،مقياس انتقالی توسط اين سيستم محدود است ،همچنين
برای هر کانال انتقالی ما نياز به يک ليزر داريم .عالوه براين ،تثبيت کردن طول موج اين ليزرها مشکل است ،همچنين
برای اين که هم شنوايی (تداخل) توسط اطالعات کانالهای مختلف رخ ندهد بايد باندهای طيفی محافظی برای آنها در نظر
گرفته شود.
آنها در اين تحقيق نرخ اطالعاتی  1/44ترابايت بر ثانيه را در طول مسافت  300کيلومتر انتقال داده اند .اين حجم اطالعات
برابر با  100ميليون تماس تلفنی يا آپلود  500هزار ويدئو با کيفيت اچ دی  7است .برای بار اول  ،مطالعات نشان داد که
شانه فرکانس اپتيکی مينياتوری برای انتقال اطالعات در محدوده ترابايت مناسب است.

Karlsruhe
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شانه های فرکانس اپتيکی ،که منجر به کسب جايزه نوبل توسط جان هال  8و تئودور هانش  9در سال  2005در زمينه
فيزيک شد ،شامل تعداد زياد خطوط متراکم طيفی می باشد که فاصله ها آنها کامال مشخص و دقيق هستند .تاکنون،
شانههای فرکانسی برای ساعتهای اتمی اپتيکی خيلی دقيق و يا خطکشهای اپتيکی اندازهگيری فرکانسهای اپتيکی با
حداکثر دقت کاربرد داشته است .با اين وجود ،منابع شانه فرکانسی متداول ابزارهايی حجيم و پرهزينه هستند و از اين رو
برای استفاده در زمينه انتقال اطالعات خيلی مناسب نيستند .عالوه براين ،فاصله خطوط طيفی در شانه های فرکانسی
مرسوم اغلب کوچک هستند و با فاصله کانال استفاده شده در ارتباطات اپتيکی که معموال باالتر از  20گيکا هرتز هست،
سازگار نيستند.
در آزمايشی که در اين زمينه انجام شده است ،اين محققين نشان دادند که منابع شانه فرکانس اپتيکی يکپارچه با فاصله
خطوط بزرگ را می توان برای تراشههای فوتونيکی و انتقال اطالعات با حجم وسيع استفاده کرد .برای اين منظور ،آنها از
ميکرو نوسانگرهای اپتيکی ساخته شده از سيليکون نايترايد استفاده کردند ،که نور ليزر از طريق يک موجبر در آن جفت
میشود و برای مدت طوالنی در آن ذخيره می شود .که طبق گفته های  Jörg Pfeifleمحقق کارلز روهه  :اين عمل منجر
به توليد نور شدت باال در نوسانگرهای می شود ،که طبق اثر کر  10می تواند خطوط طيفی انبوه از يک پرتو ليزر تک موج
پيوسته توليد کند ،و در نتيجه يک شانه فرکانسی را تشکيل میدهد .اين روش بکار رفته شانه فرکانسی کر ناميده می شود
که توسط  ، Tobias Kippenbergدر سال  2007در  EPFLکشف شد .شانه های کر با يک پهنای باند اپتيکی بزرگ
مشخص می شوند و فاصله خطوط آن کامال برای انتقال اطالعات مناسب است .ميکرو نوسانگرهای به کار رفته در اين
آزمايش با استفاده از روش ساخت نانو ساختارهای مختلط توسط مرکز فنآوری ميکرو نانو  EPFLساخته شد .بودجه اين
پروژه توسط سرمايهگذار سويسی نانوترا  11و آژانس فضايی اروپا 12تقبل شده است.
Journal reference: http://www.kit.edu/kit/english/pi_2014_14958.php

John Hall
9 Theodor W. Hansch
10 Kerr
11 NCCR Nanotera
12 ESA
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ساخت لنزهای مادون قرمز از پلیمرِ پسماند سولفور
پسماند سولفور که از
تصفيهی نفت و گازهای

طبيعی بهدست میآيد برای ساخت
لنزهای پالستيکی سبک و ارزان
قيمتی استفاده میشود که نور
ناحيهی  IRرا عبور میدهد ،و اين
يک توانمندی مخصوص همين لنزها
است و آن را در ساير لنزها سراغ
نداريم.
زمانيکه آقای جفری پيون استاد شيمی دانشگاه آريزونای آمريکا کارش را با پسماند سولفور برای ساخت باتری-ها آغاز
نمود متوجه خواص اپتيکی خاص اين ماده شد .آقای پيون پس از کشف اين مهم مادهی مورد آزمايش را به رابرت نروود
استاد اپتيک دانشگاه اريزونا داد و ايشان نيز خاصيت اپتيکی و ضريب شکست باالی اين ماده را تاييد کردند و متوجه شدند
که برای تصوير برداری حرارتی بسيار مناسب است.
نروود و همکارانش ضمن استفاده از يک قالب سولفور و يک عامل اتصال به نام  DIBنمونهای به صورت يک قالب ميليمتری
را با استفاده از روش جوش معکوس حرارتی ساختند .سپس آنها اين پليمر جديد را با  PMMAمقايسه کردند و دريافتند
يک قالب  PMMAاکثر موج گرمايی  IRرا عبور نمیدهد اما پليمر شامل سولفور دارای اين توانايی بود و امواج  IRنزديک
(1/5ميکرون) و  IRميانه ( 3تا  5ميکرون) را بسيار واضح تصوير میکند.
در اين رابطه نروود میگويد« :پليمرهای اپتيکی ديگری که برای عکسبرداری در ناحيهی  IRاستفاده میشوند تنها قادر به
کار در محودهی  1تا  2ميکرون هستند .ساير پليمرهايی که در ورای اين محدوده کارايی دارند بسيار گران قيمت هستند».
اين پليمر بسيار به گرما حساس تر است نسبت به مواد کالگنايد  13و هم بسيار ارزانتر هستند .مثال در بسياری از پروژههای
با گرمای پايين نيز کاربرد دارد مانند دوربينهای گرمايی بسيار سبک در عينک های ديد در شب و يا در آشکارسازهای
گاز سنج.
http://www.osaopn.org/home/newsroom/2014/april/better_polymer_infrared_lenses_from_waste_sulfur/?feed=News#.U
541NWRLXIU

chalcogenide

13
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 کنـفرانسهای داخلی:

نخستین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
• تاریخ برگزاری :بهمن 93
• مکان :اصفهان
• لینک کنفرانسffhmt.ir :
• مهلت ارسال متن کامل مقاالت 10 :آذر 1393
• موضوعات:

• مبدلهای حرارتی
• لوله های حرارتی
• انرژی های تجديد پذير

• احتراق
• تهويه مطبوع
• توربين های حرارتی
• تبديل انژی و ذخيره سازی

• ترموديناميک
• نرم افزارهای مرتبط
• روش های افزايش انتقال حرارت

• مدلسازی و روش های آزمايشگاهی
• بازيابی حرارتی هسته ای
• انتقال حرارت در وسايل الکترونيکی نفت و گاز
• انتقال حرارت و محيط زيست های حرارتی

• جريانهای دو و چند فازی نفت خام و گاز
• نرم افزارهای مرتبط مديريت انرژی ،انرژی های تجديد پذير
• روشهای اندازه گيری شاخصهای سيال ،حرارت و جرم

• روشهای عددی ديناميک سيال ،انتقال حرارت و جرم
• آموزش جريان سيال ،انتقال حرارت و جرم
• جريان و انتقال حرارت سياالت غيريونی
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 معرفی کتاب:

Zhang, Xi-Cheng, Xu, Jingzhou
انتشارات :اشپرينگر
سال انتشار2010 :
قيمت114 :يورو

اين کتاب فناوری تراهرتز را از لحاظ تاريخی شروع کرده و سپس يک شمای کلی از فناوريهای موجود را
ارائه می کند .اهم موضوعات اين کتاب بصورت زير است:
*اسپکتروسکوپی و تصويربرداری تراهرتز
*تصويربرداری سه بعدی تراهرتز
* کاربردهای تراهرتز در زمينه های امنيتی و مواد منفجره و خطرناک
*مثال هايی از کاربردهای تراهرتز در مهندسی پزشکی و دارويی
لينک صفحات نمونه رايگان نيز موجود است:
http://www.s pringer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781441909770-c1.pdf
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معرفی شخصیت:
دکتر سييده زهرا مرتضوی فارغ التحصيل از
مرکز استعدادهای درخشان (فرزانگان قزوين)
در مقطع ديپلم ،دانشکده فيزيک دانشگاه صنعتی شريف
در مقطع کارشناسی و مقطع کارشناسی ارشد فيزيک و
دانشييکده مهندسييی انرژی و فيزيک دانشييگاه صيينعتی
اميرکبير در مقطع دکتری فيزييک بيا درجييه ممتييازی
هستند .عنوان رساله دکتری ايشان " ساخت و مشخصه
يابی نانو سيياختار های پاالديم/کربن بر پايه بر هم کنش
ليزرهای فروسييرخ و فرابنفش" بوده اسييت که با درجه
عالی به اتمام رسييانده اند و در سييال  1392به عنوان

دکتر سیده زهرا مرتضوی

دانشجوی منتخب در بخش پروژههای برتر دکترای دانشگاه صنعتی اميرکبير مورد تشويق قرار گرفتند .تا کنون
 27مقاله  ISIبه چاپ رسانده 10 ،اختراع داخلی و يک اختراع خارجی نيز به صورت  USPTO provisionalثبت
کرده اند .به عالوه ،سيه اختراع ايشان در جشنواره های :پنجمين جشنواره بين المللی نوآوری و شکوفايی فجر
انقالب اسالمی ،جشنواره منطقه ای اختراعات البرز و چهارمين جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفايی البرز ،از
طرف بنياد ملی ن خبگان برگزيده گرديده و مورد حمايت واقع شدند .الزم به ذکراست از طرف بنياد ملی نخبگان
نيز به عنوان دانش آموخته برتر مورد حمايت واقع شدهاند .در حال حاضر ايشان عضو هيات علمی گروه فيزيک
دانشگاه بين المللی امام خمينی(ره) هستند.
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 اختراعات ثبت شده خارجی:
US Patent Application :
USPTO provisional file :
Application number: 61640094
Receipt Date: 30-APR-2012
Invention Title: "A Method for Fabrication of Nanostructures in Cryogenic
" Liquid
Inventors: S.Z.Mortazavi,P.Parvin and A.Reyhani

 اختراعات ثبت شده داخلی:
 . 1پرويز پروين ،سميرا بی بی کشميری ،سميرا عليپور ،سيده زهرا مرتضوی
 عنوان اختراع " :تولید نانوذره هسته -پوسته ی نقره-سیلیکا با روش لیزری یک مرحله ای /لیزر
" Nd:YAG
شماره ثبت اختراع 62044 :
تاريخ ثبت اختراع1388 :
 .2علی ريحانی ،سيده زهرا مرتضوی
 عنوان اختراع " :طراحی و ساخت سیستم حجم سنجی جهت بررسی ذخیره سازی هیدروژن "
(برگزیده چهارمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی البرز ،قزوین ، 1390،از طرف بنیاد ملی
نخبگان)
شماره ثبت اختراع389010252 :
تاريخ ثبت اختراع1389 :
 .3سيده زهرا مرتضوی ،پرويز پروين ،علی ريحانی
 عنوان اختراع " :فرایند ساخت گرافین به روش کندگی لیزری در محیط نیتروژن مایع " (برگزیده
جشنواره منطقه ای اختراعات البرز ،کرج ،تیر ،1391از طرف بنیاد ملی نخبگان)
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شماره ثبت اختراع71759 :
تاريخ ثبت اختراع1390 :
 .4سيده زهرا مرتضوی ،علی ريحانی ،پرويز پروين
 عنوان اختراع" :ساااخات ناانوساااختاارهاای ترکیبی نانولوله های کربنی  /نانوذرات پاالدیم
( )Pd/CNTبه روش لیزری " (برگزیده پنجمین جشاانواره بین المللی نوآوری و شااکوفایی فجر
انقالب اسالمی ،تهران ،بهمن  ،1391از طرف بنیاد ملی نخبگان)
شماره ثبت اختراع71764 :
تاريخ ثبت اختراع/07/121390 :
 .5پرويز پروين ،سيده زهرا مرتضوی ،علی ريحانی
 عنوان اختراع " :سااخت نانوساختارهای فلزی /کربنی به روش کندگی لیزری در محیط مایاات
دما پایین "
شماره ثبت اختراع71765 :
تاريخ ثبت اختراع/07/121390 :
 . 6علی ريحانی ،پرويز پروين ،سيده زهرا مرتضوی ،زهره محمودی
 عنوان اختراع " :شاکست متان به روش پالسمای القایی لیزری و تولید نانوساختارها و فرآورده
های جانبی گازی هیدروکربنی "
شماره ثبت اختراع71763 :
تاريخ ثبت اختراع1390 :
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تصویر برگزیده ماه

لحظه برخورد گلوله فوالدی با شیشه
و تشکیل پدیده ایزوجایر) (isogyreدر شیشه
عکاس.Alan Sailer, California, U.S.A :
منبعhttp://www.osa-opn.org :
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