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 حمیدرضا قمی،  :کنندگانیهته

مرتضی اسکویی، حسین  ،محمد افتخاری

 رمضانی روح اهللگودرزی،الهام فضلی، 

 اخبار انجمن

 9/11/92روز چهارشنبه  18ساليانه ساعت  یعاد یمجمع عموم

پيوسته در حاشيه بيستمين کنفرانس  یتن از اعضا 34با حضور 

در  یاورفن یاپتيک و فوتونيک ايران و ششمين کنفرانس مهندس

 برگزار شد.شيراز  یدانشگاه صنعت

وه پيوسته )نصف بعال یعلت به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضا به

به کار خود ادامه داد. پس از  یيک( جلسه به طور غير رسم

 یاستماع گزارش عملکرد انجمن توسط هيئت رئيسه، تراز مال

)خزانه دار سابق( قرائت  یانجمن توسط بازرس فعل 1391سال 

ادامه  19:30 تشد و جلسه با بحث و تبادل نظر اعضا تا ساع

 داشت.

 ماه خرداد
1131 
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 يالتدر دانشگاه ا يدجد يقاتتحق 

 1يو ان سیو   یشمال ينایکارول

به  2دهنده هایمولکول یکه وقت دهندینشان م

، 3يرندهپذ هایقرار گرفتن در کنار مولکول یجا

به طور  یانرژ گيرند،می قرار هاآن یرو در رو

. يابدیانتقال م یآل يدیدر سلول خورش یموثرتر

و ساخت  یمنجر به طراح نداتویاکتشاف م ينا

 پذيريستپربازده و ز یآل يدیخورش هایسلول

 شود.

 يدابه سهولت پ یآل يدیخورش هایسلول یبازده

 تونيدارد. در فصل مشترک، اکسا یبستگ يتوناکسا يکدر درون سلول توسط  يرندهدهنده و پذ هایمولکول ينشدن فصل مشترک ب

کامال سرراست  صيفتو ينا ينکه. با وجود اکنندیالکترودها حرکت م یتوان به سو يدتول یبارها برا ينو ا شودیم يلتبد يیبه بارها

 بندیخوشه يهبه چند ناح يا يببا هم ترک توانندیو دهنده م يرندهپذ هایاليه داخل در هااست که مولکول ينا يتواقع رسد،یبه نظر م

است.  ميتاه یدارا يکديگر، به نسبت هاآن گيریدارند و روش جهت یمتفاوت هایشکل يرندهدهنده و پذ هایشوند. به عالوه مولکول

 .سازدیدشوار م يارها را بس-مشخصات مهم ساختار آن گيریاندازه يچيدگیپ ينا

 یولکولم يبترکو همکارانشان از هر دو موسسه،  یان س يو يميدان، ش يو یبه همرا و یشمال ينایدانشگاه کارول يزيکدانآد ، ف هرالد

 ينرا بر بازده دارند، مورد مطالعه قرار دادند. ا يرتاث يشتريناز ساختارها ب هايیچه جنبه ينکها يينرا جهت تع يدیخورش هایسلول

و دهنده استفاده کردند. با  پذيرنده مواد داخل در هامولکول گيریجهت يفتوص ینرم  برا يکساشعه ا يکپروژه از تکن ينا رگروه د

دهنده و  ينرو در رو ب يریگ-جهت يک که دادند نشان هامختلف، آن يمریپل يدیخورش هایدر سلول گيریجهت ينا یستکارد

 پهلو به پهلو است. گيرینسبت به جهت یباالتر يارتوان بس يدتول یبازده یدارا يرندهپذ

 The influence of molecular orientation on organic bulk heterojunction solar“با عنوان  ایدر مقاله يقتحق ينا نتايج

cells”  یدر مجله 2014 يلآور 6در Nature Photonics .منتشر شده است 

 http://phys.org/news/2014-04-solar-cells-efficient-molecules-face-to-face.html:منبع

                                                 
1 UNC-Chapel Hill 

2 Donor 

3 Acceptor 

های خورشیدی آلیافزایش بازده سلول   اخبــار          
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 یموسسه تکنولوژ ينمحقق

 یط EPFL5و  4ههکارلز رو

نشان دادند که شانه فرکانس  يشاتیآزما

انتقال اطالعات  یبرا ينياتوریم يکیاپت

در طول صدها  يهبر ثان يتیترابا نيچند

در مجله   يشآزما ينکاربرد دارد، ا يلومترک

است. با  يدهبه چاپ رس نيچر فوتونيک

 یتوان برا یم يشآزما ينا يجاستفاده از نتا

 بهره برد. ينترنتا یو شبکه ها یاطالعات در مراکز محاسباتاز  يعیانتقال حجم وس

ه است. با استفاد يشبه شدت در حال افزا ينترنتا یجهان یشده وانتقال داده شده توسط شبکه ها يدتول یداده ها مقدار

 يگنالهایکه س یا يشهش یموجبرها يهبرپا يکیارتباط اپت د.کن یم يداو موثرتر انتقال پ يشتراز نور اطالعات با سرعت ب

که  يکتکن نيشده است. اصطالحا به ا يزیر يهپا يابندکم در آنها انتشار  يلیبا اتالف خ يادیتوانند در فاصله ز یم يکیاپت

طول  يمقست يیانتقال چندتا يرد،گ یصورت م يکیتک موجبر اپت يکدر  يکديگراطالعات مستقل از  يندر آن انتقال چند

 زريمختلف ل یطول موجها یاطالعات بررو ينکارا یرا انتقال دهد.برا يیکه قادر است نرخ اطالعات باال يند،گو یم  6موج

 ينمچنمحدود است، ه يستمس ينتوسط ا یانتقال ياسمختلف. به هرحال، مق یرنگها يافرکانس  يعنیشوند،  یم یکدگذار

 نيمشکل است، همچن يزرهال ينکردن طول موج ا يتتثب ،ين. عالوه برايمدار يزرل يکبه  يازما ن یهر کانال انتقال یبرا

ر نظر آنها د یبرا یمحافظ يفیط یباندها يدمختلف رخ ندهد با ی)تداخل( توسط اطالعات کانالها يیکه هم شنوا ينا یبرا

  گرفته شود.

حجم اطالعات  اين انتقال داده اند. يلومترک 300را در طول مسافت  يهبر ثان يتترابا 44/1 ینرخ اطالعات  يقتحق ينآنها در ا

بار اول ، مطالعات نشان داد که  یبرا است.  7اچ دی يفيتبا ک يدئوهزار و 500آپلود  يا یتماس تلفن يليونم 100برابر با 

 مناسب است. يتدر محدوده ترابا انتقال اطالعات یبرا ينياتوریم يکیشانه فرکانس اپت

                                                 
4 Karlsruhe 

5 Swiss École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

6 wavelength division multiplexing (WDM) 
7 HD (High Definition) 

وریارتباطات سرعت باال توسط شانه های ن   اخبــار          
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 ينهدر  زم  2005در سال  9تئودور هانشو   8جان هالنوبل توسط  يزهبه کسب جاکه منجر  يکی،فرکانس اپت یها شانه

هستند. تاکنون،  يقباشد که فاصله ها آنها کامال مشخص و دقیم يفیخطوط متراکم ط يادشد، شامل  تعداد ز يزيکف

با  يکیاپت یهافرکانس يریگاندازه يکیاپت یکشهاخط ياو  يقدق يلیخ يکیاپت یاتم یهاساعت یبرا یفرکانس یهاشانه

رو  نيهستند و از ا ينهو پرهز يمحج يیمتداول ابزارها یوجود، منابع شانه فرکانس ينحداکثر دقت کاربرد داشته است. با ا

 یانسفرک یدر شانه ها يفیفاصله خطوط ط ين،. عالوه برايستندمناسب ن يلیانتقال اطالعات خ ينهاستفاده در زم یبرا

 هست،هرتز  يکاگ 20از  باالترکه معموال   يکیمرسوم اغلب کوچک هستند و با فاصله کانال استفاده شده در ارتباطات اپت

 .يستندسازگار ن

ا فاصله ب يکپارچه يکینشان دادند که منابع شانه فرکانس اپت ينمحققاين انجام شده است،  ينهزم ينکه در ا يشیآزما در

ها از منظور، آن ينا یبرا استفاده کرد. يعو انتقال اطالعات با حجم وس يکیفوتون هایتراشه یراتوان ب یخطوط بزرگ را م

ر در آن جفت موجب يک يقاز طر يزراستفاده کردند، که  نور ل سيليکون نايترايداز  شدهساخته  يکیاپت نوسانگرهای يکروم

عمل  منجر  ين: ا  کارلز روهه محقق Jörg Pfeifle یهاشود. که طبق گفته یم يرهدر آن ذخ یمدت طوالن یشود و برایم

تک موج  يزرپرتو ل يکاز  انبوه يفیتواند خطوط طیم 10کرشود، که طبق اثر  یم نوسانگرهاینور شدت باال در  يدبه تول

شود  یم يدهکر نام یروش بکار رفته شانه فرکانس يندهد. ایم يلرا تشک یشانه فرکانس يک يجهکند، و در نت يدتول يوستهپ

بزرگ  يکیباند اپت یپهنا يککر با  یکشف شد. شانه ها EPFLدر  2007، در سال  Tobias Kippenbergکه توسط 

 نيبه کار رفته در ا نوسانگرهای يکرومانتقال اطالعات مناسب است.  یشوند و فاصله خطوط آن کامال برا یمشخص م

 ينساخته شد. بودجه ا EPFLنانو  يکرومآوری فنمختلط توسط مرکز   یبا استفاده از روش ساخت نانو ساختارها يشآزما

 شده است. تقبل12اروپا  يیو آژانس فضا 11نانوترا يسیگذار سويهپروژه  توسط  سرما

http://www.kit.edu/kit/english/pi_2014_14958.phpJournal reference:  

                                                 
8 John Hall 
9 Theodor W. Hansch 

10 Kerr    
11 NCCR Nanotera 

12 ESA 

http://www.kit.edu/kit/english/pi_2014_14958.php
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پسماند سولفور که از 

 ینفت و گازها یيهتصف

ساخت  یبرا آيدمی دستبه يعیطب

سبک و ارزان  يکیپالست یلنزها

که نور  شودیاستفاده م يمتیق

 ينو ا دهد،یرا عبور م IR یيهناح

لنزها  ينمخصوص هم یتوانمند يک

لنزها سراغ  يراست و آن را در سا

 .يمندار

ها آغاز -یساخت باتر یکارش را با پسماند سولفور برا يکاآمر يزونایدانشگاه آر يمیاستاد ش يونپ یجفر یآقا زمانيکه

د را به رابرت نروو يشمورد آزما یمهم ماده ينپس از کشف ا يونپ یماده شد. آقا ينخاص ا يکینمود متوجه خواص اپت

متوجه شدند  کردند و ييدماده را تا ينا یشکست باال يبو ضر يکیاپت خاصيت يزن يشانداد و ا يزونادانشگاه ار يکاستاد اپت

 مناسب است. ياربس یحرارت یبردار يرتصو یکه برا

 يليمتریقالب م يکبه صورت  اینمونه DIBعامل اتصال به نام  يکقالب  سولفور و  يکو همکارانش ضمن استفاده از  نروود

 يافتندکردند و در يسهمقا PMMAرا با  يدجد يمرپل ينساختند. سپس آنها ا یرا با استفاده از روش جوش معکوس حرارت

 يکنزد IRبود و امواج  یيتوانا ينا یشامل سولفور دارا يمراما پل دهدیرا عبور نم IR يیاکثر موج گرما PMMAقالب  يک

 .کندیم يرواضح تصو يار( را بسيکرونم 5تا  3) يانهم IR( و يکرونم5/1)

تنها قادر به  شوندیاستفاده م IR یيهدر ناح یعکسبردار یکه برا یديگر يکیاپت يمرهایپل: »گويدیرابطه نروود م ينا در

 «ند.هست يمتگران ق ياردارند بس يیمحدوده کارا ينا یکه در ورا يمرهايیپل يرهستند. سا يکرونم 2تا  1 یکار در محوده

 هایاز پروژه ياری. مثال در بسهستندارزانتر  يارو هم بس 13کالگنايدبه گرما حساس تر است نسبت به مواد  ياربس يمرپل اين

 یدر آشکارسازها يادر شب و  يدد یها ينکسبک در ع ياربس يیگرما هایينکاربرد دارد مانند دورب يزن يينپا یبا گرما

 گاز سنج.

http://www.osa-

opn.org/home/newsroom/2014/april/better_polymer_infrared_lenses_from_waste_sulfur/?feed=News#.U

541NWRLXIU 

                                                 
13 chalcogenide   

فورساخت لنزهای مادون قرمز از پلیمرِ پسماند سول   اخبــار          

http://www.osa-opn.org/home/newsroom/2014/april/better_polymer_infrared_lenses_from_waste_sulfur/?feed=News#.U541NWRLXIU
http://www.osa-opn.org/home/newsroom/2014/april/better_polymer_infrared_lenses_from_waste_sulfur/?feed=News#.U541NWRLXIU
http://www.osa-opn.org/home/newsroom/2014/april/better_polymer_infrared_lenses_from_waste_sulfur/?feed=News#.U541NWRLXIU
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های داخلی:کنـفرانس 

نخستین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم 

93بهمن : تاریخ برگزاری•

اصفهان: مکان•

ffhmt.ir: لینک کنفرانس•

1393آذر 10: مهلت ارسال متن کامل مقاالت•

: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•



 7    1393 خرداد |اپتيک و فوتونيک ايران  انجمن خبرنامه

 

 

 

 

 

Zhang, Xi-Cheng, Xu, Jingzhou

اشپرينگر: انتشارات
2010: سال انتشار

يورو114: قيمت

:معرفی کتاب 

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*

 تراهرتزتصويربرداری سه بعدی *

 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.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781441909770-c1.pdf 

 

http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781441909770-c1.pdf
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سييده زهرا مرتضوی فارغ التحصيل از دکتر 

مرکز استعدادهای درخشان )فرزانگان قزوين( 

دانشکده فيزيک دانشگاه صنعتی شريف  در مقطع ديپلم،

در مقطع کارشناسی و مقطع کارشناسی ارشد فيزيک و 

دانشييکده مهندسييی انرژی و فيزيک دانشييگاه صيينعتی 

اميرکبير در مقطع دکتری فيزييک بيا درجييه ممتييازی 

ساخت و مشخصه " ايشان. عنوان رساله دکتری هستند

نش هم کيابی نانو سيياختار های پاالديم/کربن بر پايه بر 

بوده اسييت که با درجه  "ليزرهای فروسييرخ و فرابنفش

به عنوان  1392و در سييال  ندعالی به اتمام رسييانده ا

نون . تا کنددکترای دانشگاه صنعتی اميرکبير مورد تشويق قرار گرفت های برتردانشجوی منتخب در بخش پروژه

ثبت  USPTO provisionalخارجی نيز به صورت  اختراعداخلی و يک  اختراع 10به چاپ رسانده،  ISIمقاله  27

های: پنجمين جشنواره بين المللی نوآوری و شکوفايی فجر در جشنواره شان. به عالوه، سيه اختراع ايندکرده ا

انقالب اسالمی، جشنواره منطقه ای اختراعات البرز و چهارمين جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفايی البرز، از 

خبگان برگزيده گرديده و مورد حمايت واقع شدند. الزم به ذکراست از طرف بنياد ملی نخبگان طرف بنياد ملی ن

عضو هيات علمی گروه فيزيک ايشان  . در حال حاضرندانيز به عنوان دانش آموخته برتر مورد حمايت واقع شده

 .هستند دانشگاه بين المللی امام خمينی)ره(
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