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دستگاه های نوشته شده لیزری فوق سریع
هیانی ارتباطات اینترنتیی جاساس کار نوری فیبر 
بیی  از سیه میلییون حاضر روزانه در حال . است

عبور وری ترابایت ترافیک اینترنت از طریق فیبر ن
2021و پی  بینی میی شیود تیا سیال می کند 

ه سه برابر شود، که منجیر بیها تقاضای کل داده 
ی تمایل بنیادی انسان بیرای برریراری ارتبیا  می

.شود
پایداری این رشد نیازمنید تکنییک هیای جدیید

ن روش یکی از ای. استبرای افزای  ظرفیت فیبر 
از کانال در آن ، که 1تسهیم توزیع فضایی استها 

های داده های مختلی  در مقعیع عرضیی فیبیر 
این . نوری برای افزای  ظرفیت استفاده می شود
الیت می تواند شامل فیبر چند رنگ، فیبر چند ح

اگرچیه، اخییرا آدرس .باشیدیا ترکیبیی از هیر دو 
بیا فین آوری دهی هر مد این چنیین فیبرهیایی 
.استهای جامع یکپارچه امکان پذیر نبوده 

موفقییت آمییز میالتی ما ساخت ، 2017در سال 
ه می مجتمع پیشرفته را ارائه دادیم کپلکسرهای 
رس تسهیم توزیع فضیایی بیه منریور آدتواند در 
هر هسیته و میدهای فیبرهیا میورد انتخابی دهی 

ی در ایین تکنییک، از حکیاک. استفاده ررار گییرد
س سریع استفاده شده کیه در آن پیاللیزری فوق 

ا ردائمیی لیزری تغیییرات ضیریب شکسیت های 
قال انت. کندایجاد می درون تراشه های شیشه ای 

جیازه تراشه شیشه ای از طریق تمرکز پرتو لییزر ا
.می دهد تا موجبرها در سه بعد تولید شود

ته هسیتسهیم مدها و سوم برای بعد دسترسی به 
ی دسیتگاه هیای. های فیبر نوری بسیار مهم اسیت

سیاخته اییم 2داخیل بوروالومینوسییلیکاتکه در 
اشید بمدی فشیرده میی شامل یک مولتی پلکسر 

ای سیه چهیار هسیته مید فیبیر 12هیر رادر است که 
تلفییات و دسیییبل 20مییدیانسییداد حییالتی را بییا نییر  

ردر سرتاسبعور میانگین بل را دسی 8.1جااندازی 

ر مالتی پلکس( وسط)شماتیک و ( باال)عکس -1شکل
ی تواند مطور انتخابی که به حکاکی لیزری فوق سریع

آدرس دهیی را ای، چند مدی چند هسته هر مد فیبر 
مدی کیه در 3هسته ای 4عنوان مثال، فیبر به . کند

(.پایین)شودداده می شکل نشان 
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space-division multiplexing 1

boroaluminosilicate 2

این . آدرس دهی کند S + C + Lباندهای 
زین فشرده اغلب می تواند جیایگدستگاه های 

الف سیستم های اپتیکی فضای آزاد دارای اتی
.و حجیم شود

:منبع
https://www.osa-

opn.org/home/articles/volume_28/december_2017
/extras/ultrafast_laser-written_devices
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امپیوتری نوری است، ترافیک در سیستم های کیطوالنی حالی که تقریبا تمام انتقال داده های در 
. استها هنوز هم الکترونیکی میکروتراشه و 

نور تبدیل نور است که می تواند به سرعت داده ها را به سیگنال هایمسئول این تغییر، یک منبع 
پرسرعت وکافی کوچک است تا بتواند در ساختارهای میکروچاپ ررار بگیرد اندازه ی کند، که به 

ووات یا نانتوسط کوچک که نور چرا که منابع یک چال  خاص است، کارایی . پر بازده عمل کندو 
ز به سازگاری منبع نیااین، عالوه بر . بوده اندتا به امروز بسیار ناکارآمد میکرووات تغذیه می شوند، 

ولیه برای اماده ی حالی که سیلیکون در . داردسیلیکون بستره ی با اتصال موجبر و ادغام بر روی 
.نیستمنابع نوری را تشکیل می دهد، این ماده مناسب میکروتراشه ها 

ه میی ارائه دادیم کینوری با کاواک فلزی نانوستون کوپل شده موجبر در سال جاری، ما یک دیود 
بسیتره ی بیه ییک نیانوی میا  LED. تواند یک نامزد روی برای اتصال های نیوری آینیده باشید

نوری منابع برای ایجادایندیوم مجتمع شده که ماده ای مناسب فسفید سیلیکونی با روک  غشاء 
های یگنال سدارای اتالف کم کوپل شده است که مسیریابی منبع نانومقیاس به یک موجبر . است

.نوری و مقباس پذیری چگالی کانال را رادر می کند

III-V / Silicon نانوستون دردیود های 

میا نشیان داده اسیت کیه ایین دسیتگاه آزمایشات 
گنال سیگنال های الکتریکی را بیه سیرعت بیه سیی

ده های نوری تبدیل می کند و می تواند سیرعت دا
.ها را در چند گیگابیت در ثانیه اداره کند

یکپارچیه LEDکار ما نشان می دهد که این نیانو 
هزار بار کارآمد تیر از بهتیرین میدل هیای دیگیری 

ال در حی. است که در جای دیگر توسعه یافته است
دیدجکوانتومی خارجی دستگاه تراشه حاضر بازده 

. اسیتکلوین9.5و 300درصد در 1تا 0.01بین 
وپل   سعوح توان موجبر کمربو  به که به ترتیب 

شیده  یتصیویر میکروسیکوپ الکترونیی اسیکن -1شکل
ولولیه نانجزئیات . ربل از فلزی کردنساخته شده دستگاه 

LED( چپ سمت پایین ) ( بیاالراسیت )کیوپلر شیبکه و
.برای استخراج نور از تراشه استفاده می شود

عالوه بر این، کار اخییر در گیروه هیای تققیقیاتی میا، . استنانووات 300و 22شده ی حدود 
سانتی متر بر ثانیه در نانولولیه260فوق کم گزارش شده ی سعقی بازترکیب گزارش سرعت 

InGaAsناپیوسته ی  های  / InP، بازده نیانو نشان می دهد کهLED اسیتفاده از روش بیا
بیود عملکیرد بیرای بهبیشیتری هیای پیشیرفت . شودبهبود یافته می تواند بیشتر انفعالی های 

. اری کنیددستگاه و افزای  بلوغ تکنولوژی تولید الزم است تیا صینعت بتوانید از آن بهیره بیرد
می تواند یک راه ما LEDنانو این پیشرفت ها به نرر می رسد، ما معتقدیم که که از همانعور 

.داده در تراشه ارائه دهدافزای  فزاینده ی ترافیک حل امیدوار کننده برای مقابله با 
:منبع

https://www.osa-opn.org/home/articles/volume_28/december_2017/extras/nanopillar_light-

emitting_diodes_in_iii-v_silicon/
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زدند؛رکوردانرژیبازدهدرارگانیکخورشیدیهایسلول
آنهاسازیتجاریدربزرگگامی
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یکساختبرایتالشدرمیشیگاندانشگاهمقققان
ابلیترباوترارزانباالتر،انععافباخورشیدیسلول
وطراحیخورشیدیسلولتر،آسانسازیتجاری
مینشانخودازدرصدی15بازدهکهاندساخته
گردیکناردرراهاسلولنوعاینبازدهمیزاناین.دهد
.دهدمیرراربازاردرخودرریبان
نامصاحبپروفسور1فورستپروفسورطرحاینمدیر

خورشیدیهایسلولکهکرداعالم2فرانکندانشگاه
دهشتمامهزینهکهدارندراپتانسیلاینارگانیک
اینهکدهندکاه رافتوولتاییکسیستمیکساخت
یانرژمنبعیکبهراخورشیدیانرژیمی شودباعث
.کندتبدیلصرفهبهواطمینانرابلپاک

وواتکیلهرتولیدهزینهکهباورنداینبرمقققین
طولودرصد15بازدهباهاسلولنوعاینباساعت
برای.شدخواهدسِنت7ازکمترسال،20عمر

سالدرآمریکادربرقهزینهبهتوانمیمقایسه
انسازممدیریتیمعالعاتطبقکهکرداشاره2017
ورطبهساعتکیلوواتهربرایآمریکاانرژیاطالعات
.استداشتههزینهسِنت10.5معادلمیانگین
ارساختدرونکربنازارگانیکخورشیدیهایسلول
سلولرسایبهنسبتبرتریچندکهبرندمیبهرهخود
دارندآلیغیرهای

سیاربسیلیکونپایهبرخورشیدیهایسلولساخت
ایجادضخیموسختصفقاتازکهاست،هزینهپر
شوندمینصبثابتمکانیکدروشوندمی
یمکربنپایهبرارگانیکخورشیدیهایسلولاما

وپذیرانععافهایرولصورتبهارزانیبهتوانند
بهکهدارندراتواناییاینکهشوندساختهنازک
هایرنگباوهالباسدرونهاییساختارصورت
.شوندساختهشفافصورتبهحتییامختل 

زده،بابودنپاییندلیلبهها،برتریاینتمامیبا
بااندهنتوانستکنونتاارگانیکخورشیدیهایسلول
.دکننررابتخورشیدیانرژیبازاردررریبانسایر
فیزیکیدورهدردکترامقععدانشجوی3ژیائوژا

نرژیانیچرمجلهدرتققیقاینمقالهناشروکاربردی
اهسلولاینبازدهگذشتههایسالطولدر:گفت4
ایندراما.بودشدهمتور درصد11تا10حدوددر
وجفتصورتبهرامختل مادهنوعدوجدیدطرح
گسترهتادادیمررارهمرویبرهمسرپشت

.نندکجذببتوانندراخورشیدنورطی ازبزرگتری
ادهاستفهمبازتابیضدنشانیالیهیکازهمچنین
.کندکمکنورجذبفرآیندبهبیشترچههرتاکردیم

هجدیدترین سلول های خورشیدی ارگانیک ساخته شد-1شکل 

1 Stephen Forrest 

2 Paul A. Franken 

3 Xiaozhou Che
4 Nature Energy 
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درکهدندکرابداعبهینهونوینروشیکهمسرپشتصورتبهسلولالیهدوایجادبرایمقققیناین
درنزیریسلولدیدنصدمهازتاکردندایجادآنهابینایدهندهارتبا هایالیهالیه،دوبیندرآن
اثیرتالکتریکیجریانونورعبوردرطور،همینونشودواردایصدمهباالیی،الیهساختمراحلطول
استدلیلاینبهالیهاینکردناضافه.باشدنداشتهمنفی
وعملکردندبتوانکهدارندامیدامازدند،رکوردارگانیکهایسلولبازدهدرتققیقاتیتیمایناینکهبا

وادهدافزای رانورجذبمقدارتوانیممیما:گفتچینیدانشجویاین.دهندارتقاهمبازراروششان
خروجیاژولتتاکنیمکمینهراسلولدرونانرژیاتالفازطورهمینودهیم،افزای راالکتریکیجریان
دردرصد18ایبازدهباسلولیکهرودمیامیداینشدهانجاممقاسباتبهتوجهباگفتاو.برودباالتر
.بسازندنزدیکآینده
Natureژورنالدرزیرعنوانباپژوه این Energyرسیدچاپبه2018سالاوایلدر.

High fabrication yield organic tandem photovoltaics combining vacuum-and 

solution-processed subcells with 15% efficiency.
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کیفوتونیعصبیهایشبکه
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کرد،ارائهراآن۱۹۶۵سالدراینتل،شرکتبنیانگذارانازمور،گوردونبارنخستین
مساحتباتراشهیکرویترانزیستورهایتعدادمیکندبیانکهاستسرانگشتیقاعدهای

.میشودبرابردوتقریبیطوربهسال،دوهرثابت

مؤسّسهیکمدیرکه،(اینتلشرکتبنیانگذاراناز)1مورگوردوننامبهفردیقبل،سال۴۰حدود
بهنیمهرساناهاصنعتآیندهدربارهمقالهای2الکترانیکزمجلّهانتشارسالگردمناسبتبهبود،تحقیقاتی

.درآوردتحریررشته

آیندهینیبپیشبرایمعیاریعنوانبهکهآنجاتاداشت،ادامهنیزبعدسالهایدرکمابیشرونداین
.ورمقانون:گرفتخودبهقانوننامکمکموگرفت،قرارتوجهموردمیکروالکترونیکصنعت

هربرایربرابدونرخزمانمروربهحتی.شدبیاننیزدیگریشکلهایبهقانوناینبعدسالهایدر
.شدتبدیلماه1۸هربرایبرابردوبهوگردید،تغییراتیدستخوشهمسالدو

معنایبه(ماه1۸دریاباشدسالدودرخواه)ترانزیستورهاتعدادشدنبرابردواینکهاستطبیعی
بهرعتسبهکهاستمعنیبدانامراین.استشدننصفحالدرترانزیستورهاابعادکهاستاین

عنییاین.دادنخواهندراابعادشدننصفایناجازهفیزیکیمحدودیتهایکهرسیدخواهیمجایی
خواهدمعتبرهمچنان2۰2۰سالحدودتاقانونایناحتماالًچندهرمور،قانونپایانبهشدننزدیک

.بود

قبلایسالهطیدرکهبودشدهتوجّهنکتهاینبهمقاله،ایندر
دوسالهرمیکروالکترونیک،مدارهایپیچیدگیمیزانآناز

عدادتنیزپیچیدگیایناندازهگیریمعیار.شدهاستبرابر
سالهرکهمعنیبدین.بودسطحواحددرترانزیستورها
درنهاآترانزیستورهایتعدادکهمیآمدندبازاربهتراشههایی

اینانتشارهنگامدر.بودگذشتهسالدوبرابردوسطحواحد
.بودتهگذشالکترونیکیتراشهاولینساختازسال۶تنهامقاله

1 Gordon Moor's

2 Electronics 
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اخیراًکههستند1یکپارچهنوریمجتمعمدارهایمور،قانونانقضایمعظلحلهایحلراهازیکی
قوانینوسطتالکترونیکیادواتهماننداپتیکیارتباطیهایکانالاندداشتهسریعیرشدبهروروند

الکتریکیایهسیمجایگزینآرامیبهفوتونیکیمخابراتنتیجه،در.شوندنمیزیادیمحدودفیزیکی
یکبهشدنتبدیلحالدرPICs.شدخواهنددارند،بسیارینامناسبارتباطیهایمحدودیتکه

میکروریسازگاآندرکهباشد،میدادهارسالوثبتمراکزدرارتباطیهایسیستمازکلیدیبخش
.استهگرفتقرارتوجهموردبسیاربودن،هزینهکمحالعیندروباالتولیدبهرهوالکترونیکی

مقیاسوردیکاربفوتونیکیپردازشهایسازدمیقادرراماکهدارندبارزویژگیچندینهاپلتفرماین
مینهزایندروزدهدوررامورقانونهایبلندیمحدودیتخیزباودادهقرارکاربراناخیتاررادرپذیر
.کرداشارهزیرمورددوبهتوانمیمثالعنوانبه.شوندهمتابی

1 photonic integrated circuit (PIC) platforms

توانستنمیحرارتیاتالفحدبهرسیدنازقبل1الکترونیکیمیکروپروسوسورزمانیآهنگ:سرعت
مقیاسهایدرحتیگرافیکیپردازشواحدهمانندموازیافزارهاینرموبرودفراترGHz۴مرزاز

کمدستننندتوامیفوتونیکیهایسیستمدرکانالهرمقابلدر.کردندمیعملکندتربسیارزمانی
حمایتحدنایتارااپتیکیفیبرطریقازارتباطاتتواندمیموضوعاینکهکنندکارGHz2۰نرختا

.کند
بیشتریاطالعاتتواندمیPICsتراشهرویبرفوتونیکیِادواتبزرگسایزوجودبا:اطالعاتچگالی

سریعتریاربسنوریسیگنالهایکهاینستآندلیلیک.کندارسالوذخیرهمربعمترسانتیهردررا
.دکننمیارسالوترکیبهمباثانیههردررابیشتریاطالعاتوسیلهاینبهکنندمیکار

شبکه های عصبی فوتونیکی -2شکل 

مقایسه سرعت نسل مختل  پردازشگر ها-3شکل 

:منبع

https://www.researchgate.net/publicatio

n/322217688 
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فوتونیکیعصبیهایشبکه
رویکردوخالصالیدیجیترویکردازبینابینیترکیبیصورتبهعصبیهایشبکهرویکردکلیطوربه

بهباالاًنسبتنویزحالعیندروکممنبعشدتباهاییپردازدندهدوهرکهباشدمیخالصآنالوگ
پیروی1نیومانفانبرمبتنیمعماریازامروزیمدرنهایپردازندهازبسیاری.آیندمیحساب
سپسوشدهذخیرهپردازشگرحافظهداخلدرهادادهو2ماشینیدستورالعملهایآندرکهمیکنند
راردازهپیکهادستورالعملاین.گذراندمیاشتراکبهپردازندهواحدبرایمرکزیارتباطیراهیک
کسمیهمباراهادادهپیوستهصورتبهکهکنندمیتعریفنظرمورددادهبروریعملکردبرای
میعملویهراینازمتفاوتکامالعصبیهایشبکهاما.کندمیبدلوردپرازشگروحافظهبینوکرده
مهباورودیهایدادهکردنجمعنظیرایسادهعملکردهایتوانندمیهانورونطورمعمولبه.کنند

توانندمینهاآگروهیکقالبدرکهحالیدرکننداجراراحتیبهراضعیفسیگنالهایکردنفیلتریاو
.بدهندشبکهیکتشکیلبهودادهانجامهمزمانطوربهراراشماریبیپیچیدهعمکردهای

1 von Neumann 

2 instructions machine 

ازاستفادهجایبههاشبکهایندر
عصبیهایشبکه،1و۰دیجیتال
اننشآنالوگهایسیگنالدررااطالعات

صورتبهتوانندمیکهدهندمی
آندرکهواقعیپیوستهمقدارهای
هایپالسبینبندیزماندراطالعات
ابقتطجایبه.شوندمیرمزگذاریکوتاه

متوالی،هایدستورالعملمجموعهبا
راهادادهموازیطوربههانورون

آنهابینارتباطاتتوسطوکردهپردازش
.شوندمیریزیبرنامه

اسا  اسکهمرکزیپردازندهطریقازخروج-ورودتوالیبرتکیهبانیومانفنمعماریسبکچپسمت-4شکل
یعصبهایشبکه:راستسمت.باشدمی(وسطیتصویر)مرکزیغیرعصبیهایشبکهمعماریازمتفاوت

برایرانالهاسیگوکردهحلموجبریمازاستفادهباراایشبکهبیناتصالبهمربوطباگتوانندمیفوتونیکی
کندارسالهمزمانطوربهگیرندهزیادیبسیارتعداد

رسایخروجیشدهتعریفوزنبرعالوهکهاستخطیترکیبیکخاصنورونیکبهورودیداده
عنوانهبکهمثبت،ومنفیمقادیربهتوجهباتوانندمیاتصاالتاین.شودمینامیدهنیزهانورون

درد،کننعمل(اعصابعلومازشدهگرفتهقرضهاییواژه)کنندهتحریکوکنندهمهارهاسیناپس
ماتریسکیعنوانبهتواندمیاتصالشبکهوشود،میدادهنمایشواقعیعددیکعنوانبهوزننتیجه
.شودبیان

2017آزمایشگاه موج و نور دانشگاه پرینستون سال -5شکل 
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Current Optics and Photonics

ISSN: 2508-7266(print)

ISSN: 2508-7274(online)

Frequency: Bi-monthly 

issues

Topic Scope: This journal 

publishes papers reporting 

recent advances, state-of-the-

art research and development 

results in all areas of optical 

science and technology. 

Original contributions in all 

technical fields of optics 

such as optical materials, 

optical devices, optical 

systems, and/or topics 

related to theoretical and 

experimental aspects of new 

principles are welcome. 

COPP is published in 

English by the Optical 

Society of Korea (OSK) and 

is made available through 

OSA Publishing in 

partnership with OSA.

:منبع
https://www.osapublishing.org/copp/journal/copp/about.cf
m
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European Conferences on Biomedical Optics

European Conferences on Biomedical Optics,

the premier European event bringing together

scientists, engineers, and clinicians who work

with optics and photonics to solve problems

in biomedicine.

Co-located with Laser World of Photonics in

Munich, Germany, this event provides an

excellent opportunity to connect not only

with researchers but also see important

products at the exhibition. ECBO registration

includes access to the exhibition.

Plan now for the 2019 event.

Important 

dates

2019 Call for 

Papers

Opens August 

2018

2019 Event

24-27 June 2019

2017 Conference topics

• Advances in Microscopic Imaging

• Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging

• Diffuse Optical Imaging

• Optoacoustic Methods and Applications

• Novel Biophotonics Techniques and Applications

• Optical Coherence Imaging Techniques and Imaging in Scattering Media

• Medical Laser Applications and Laser-Tissue Interactions
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میکروسکوپی تفکیک باال 

Super-Resolution

Microscopy: A Practical

Guide

2018: سال انتشار
بیرک: نویسنده

Udo J. Birk | Review by Barry R. 
Masters

انتشارات وایلی: ناشر 
دالر135قیمت 

408تعداد صفحات 

یکتکندرویژهروشهایضعفوقوتنقاطبارابطهدرراکاملیوجامعآنالیزهایکتاباین
اصولفهمهبنیازکهآماتورخوانندگانبرایکتاباین.دهدمیارائهباالتفکیکمیکروسکوپی

تجاریاههایدستگازنزدیکآیندهدرامیدوارندکهکسانییاوداشتهباالتفکیکهایتکنیک
تمرینیلزاماتاتشریح.استشدهنوشتهکننداستفادهایحرفهشغلعنوانبهسیستماینشده
راوانفنوشتهدستنکاتشاملهانمونهسازیآمادهپیشوافزاریسختافزاری،نرملحاظاز
الهسچندیدنتالشحاصلکهدهدمیپیشنهادآزمایشچیدمانسازیپیادهمهارتهایهمراهبه

میفقموودقیقهایدادهکسببرایخوانندهبهگرانبهاییکمکوبودهآزمایشگاههادرمولف
.ردکخواهدحمایتهادادهتحلیلوتجزیهوآنالیزدرراشماخاصمشاورهیکعنوانبهوکند

میارائهمختلفکاربردهایازایرشتهمیانهایآرایهازوسیعیگسترهکتاباینخوشبختانه
.دهد

ایپیشرفتهیهاترکیببهیابیدستبهمنجرکهمشترکیتالشترسیمباراکتابنویسنده
برچسبووفورفلوئورطراحی،مولوکولیتکبرداریتصویرباباالتفکیکمیکروسکپیشامل
هایکنیکتکبعدیفصول.کندمیشروعافزارینرمتوسعهودستگاهطراحیفلوئورسنت،های

کولی،ملتکجایگزدیگیساختاری،لومینسانسمیکروسکوپیقبیلازامروزیاستاندارد
معرفیراونوریصفحاتشاملمقیاسیچندبرداریتصویرتحریکی،گسیلتخلیهمیکروسکوپی

وشدهمعرفیکامالآنبهمربوطآزمایشگاهیچیدمانویژهرویکردهربرای.کندمیمقایسهو
بحثیباکتاب.استشدهلیستکدامهرمختلفکاربردههایوشدهتهیهاجراپروتکلتصاویر

هایروشآیندهاقتصادواحتمالیروتینکاربردهایمورددرروشاینآیندهچالشهایمورددر
.استرسیدهپایانبهآندسترسدر



نقاشی نور با یک فل  تلفن همراه و نوار سه رنگ 
LED
:منبع

https://www.osa-

opn.org/home/gallery/image_of_the_w
eek/?page=4


