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لداخبهنورکمیبسیارمقدارمااگرچهکهمعناست
ردشگبهتوانایم،فرستادهایشیشههایحلقهاین

یکدرسیلچراغتوسطشدهتولیدنوربادرآمده
هبامااست،مقایسهقابلکاملفوتبالاستادیوم
.استشدهمحدودانسانمویازکوچکتردستگاهی
کنشبرهمطریقازرادیودتشکیلنور،هایشدت
یمپذیرامکانشودمینامیدهکراثرکهنوربانور
.”.سازد

میدانکهانددادهنشانآنهاهاآزمایشایندر
ایندرگردساعتگردشحالدرنورمغناطیسی

ورنهرعبورمانعموثریبصورتایشیشههایحلقه
.شودمیگردپادساعتگردشدرحال

اکیدتپروژهاینتحقیقاتیدانشمنددلهای،پاسکال
کهاستقادرباراولینبرایدیودهااین“:کندمی

قیمتارزاننوریدیودهاییتوسعهدرراایدروازه
وشودهگمیکروفوتونیکیهایتراشهدربویژهکارآمدو

مجتمعفوتونیکیمدارهایجدیدانواعبرایراراهی
.سازدهمواردارند،کاربرداپتیکیمحاسباتدرکه

درزیادیتاثیرآیندهدرتوانندمیآنهاهمچنین
یاستفادهجهتدرمخابراتیارتباطاتهایسیستم
”.باشندداشتهتلکامیهایشبکهدرکارآمدتر

قایلغیرنورهایتعاملزمینهدرNPLتحقیقات
سنسورهایجدیدانواعساززمینهمیتواندنفوذ

.کندفراهمرانوریهایحافظهونورچرخش

:منبع
https://phys.org/news/2018-03-scientists-diodes.html#nRlv

یزیک دستاورد جدید محققان فوتونیک در آزمایشگاه ف
دیود لیزری از نور است که برای اولیین ( NPL)1ملی 

بار می توان آن را در مدارهای کوچک سازی شیده ی  
ر در فوتونیکی مورد استفاده قرار داد، جزئیات این خبی 

دکتیر پاسیکال   . منتشیر یافتیه اسیت   2ژورنال اپتیکیا  
نوع جدیدی دیود طراحیی  NPLو تیم او در 3دلهای

ر کرده اند که قادر است نور را فقط در یک جهت عبیو 
در. داده و در مدارهای میکروفوتونیکی مجتمیع شیود  
سییار  فوتونیک، اجتماع کوچک  مقیاس، کشمکشیی ب 

اساسی است چرا که دیودهای موجود نیازمنید مگنیت  
.های حجیم است

، محدودیت دیودهای مبتنیی  NPLکار فوق العاده ی 
ده بر مگنت های حجیم را با بکارگیری نور ذخییره شی  

شیشیه ای تراشیه ماننید بیرای     کوچک در حلقه های 
.شکل گیری یک دیود از بین برده است

داول کاربرد دیودها در مدارهای الکترونیکی بسییار متی  
ور آنها جریان الکتریکی را در یک جهیت عبی  . می باشد

می دهند و میانع از عبیور آن در جهیت مخیال  میی      
دییود هیا بعنیوان المیانی اساسیی در میدارهای       . شوند

هیا  الکترونیکی بوده و بطور مثال در شیارژهای بیاتری  
ادن تکنیک جدید میورد اسیتفاده، فرسیت   . کاربرد دارند

ه ای یک حلقه ی شیش)مقداری نور در میکرو رزوناتور 
ت اسی ( روی تراشه ی سیلیکونی به عرض موی انسیان 

رای که می تواند توان اپتیکی به گردش در آورده را بی 
. تولید یک دیود تحت کنترل درآورد

، دانشیمند تحقیقیاتی ارشید در    4سییلور . دکتر جناتان
NPLبرای تولیید دیودهیای نیوری میا از     “:می گوید

ی میکرورینگ هایی استفاده کرده اییم کیه شیدیدا می    
این بدان. تواند مقدار زیادی از نور را ذخیره کند

.National 1Physical Laboratory

.Optica 2journal

.Dr. 3Pascal Del'Haye

.Dr. 4Jonathan 

دانشمندان دیودهایی را 
. از نور تولید کرده اند
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خوووواغ مطناییسوووی موووواد   
پیزومطناییس بوا کشویده شودن   

.تطییر می کند

دن یا مواد پیزوالکتریک موادی هستند که با کشیده ش
ولیید  در معرض فشار قرار گرفتن، مییدان الکتریکیی ت  
هیایی  میکنند و بصورت گسترده ای نه تنها در فندک

که با فشردن ییک دکمیه جرقیه میی زننید، بلکیه در       
میکروفون ها، سنسورها، موتورها و انواع دستگاه هیای 

انان بیه تیازگی، گروهیی از فیزیکید    . دیگر کاربرد دارند
. ماده ای را با خاصییت مشیابه مغناطیسیی یافتیه انید     

تحیت کشیش  "پیزومغناطیس"زمانی که این ماده ی 
ار مکانیکی قرار می گیرد، خواص مغناطیسیی اش دچی  

. تغییر می شود

و 2، پروفسور فیزیک در یوسی دیویس1نیکوالس کورو
13نویسنده ی ارشد مقالیه ی ایین کشی  جدیید در     

مواد ":می گوید3مارس و در ژورنال نیچر کمیونیکیشن
تیا  ,دپیزومغناطیس در طبیعت به ندرت یافیت میشیو  

".انجاییکه من اطالع دارم

کییورو و همکییارانش درحییال مطالعییه روی ترکیبییی از 
، کییه BaFe2As2آرسیینیک بودنیید، -آهیین-بییاریوم

ی شود، زمانیکه با مقادیر کمی از عناصر دیگر ترکیب م
بعنوان ییک ابررسیانا عمیل   کلوین 25در دمای حدود 

یار این نوع از ابررسیانای مبتنیی بیر آهین بسی     . میکند
جالب است چرا که اگرچه باید در دمیای بسییار سیرد   
یم یا نگه داری شود تا عمل کند، می تواند به شکل س

.کابل کشیده شود

BaFe2As2  نامیده می شیود،  "4نماتیک"یک بلور
ی زیرا قبل از اینکه ابررسانا شود، دچار انتقیال فیاز می   

. شود
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، ساختار بلیوری از پیکربنیدی   BaFe2As2در مورد 
.مربع به مستطیل تبدیل می شود

در 1انکورو و شاگردانش تانات کیسیکوو و متیو الوسی 
رنگاری تالشند تا در حین کشیدن، این ماده را با تصوی

میورد بررسیی   ( NMR)تشدید مغناطیسی هسته ای 
کربندی قرار داده، تا ببینند آیا قادرند آن را به شکل پی

گییزی،  بصورت شیگفت ان . مستطیلی دربیاورند یا خیر
کشیییده شییدن بییاBaFe2As2خییواص مغناطیسییی 

.تغییر می کند

کیه  آنها دریافتنید -این ماده یک مگنت حجیم نیست
اسپین های اتیم هیای آن در جهیت متنیاوب متقابیل      

امیا  . دهستند، که باعث شده یک آنتی فرومگنیت باشی  
پین زمانیکه تحت استرس قرار می گیرد، جهت این اس
غییر های مغناطیسی در یک مسیر قابل اندازه گیری ت

. می کند

هت سورپرایز واقعی زمانی است که ج":کورو می گوید
مغناطیسی می تواند تغییر کیرده و بیه سیمت خیار     

ایین  تاکنون، هیچ تئیوری بیرای توحیی    . صفجه باشد
".نتایج ارائه نشده است

ماده  ی آنها در تالشند تا ببینند آیا در آزمایشگاهشان
ا دیگری میتواند این رفتار را از خود نشیان دهید و آیی   
اده کشش مکانیکی میتواند بیر خیواص ابررسیانایی می    

ایین آزمیایش هیا در دماهیایی کیه       )تاثیر بگذارد یا نیه 
BaFe2As2 تیک ابررسانا است انجام نگرفته اس).

ی این کش  می توانید در کاربردهیای  ": کورو می گوید
نظیر هواپیما که در آن کشش درون مواد نقیش دارد، 

".بسیار کاربرد داشته باشد

-https://phys.org/news/2018-03-piezomagnetic:منبع

material-magnetic-properties.html#nRlv  .
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Nicholas Curro 1.
UC Davis 2 .

journal Nature Communications 3 .

Nematic 4 .

Tanat Kissikov and Matthew Lawson 1.



لیید  محققان دریافتند که مخمر اصالح شده قادر به تو
ز گرم از ایزوبوتانول در هر لیتیر از محلیول گلیوک   5/8

است که به نظیر آنهیا پینج برابیر بیشیتر از هیر روش      
کیه  متأسفانه، آنها خاطرنشان می کننید . دیگری است

ه کافی بیاال نیسیت کی   اندازه ی این مقدار هنوز هم به 
.بتواند روند تجاری را مفید سازد

ونید  دنبیال ر به تا تحقیقات خود را دارد این تیم قصد 
واننید  بهینه سازی بیشتر برای دیدن اینکیه آییا میی ت   

ا آنها همچنین ب. ،دهدبخشند ادامه محصوالت را بهبود 
ی توجه به احافه کردن حسیگرهای بیوسنسیور کیه می    
توانند منبع نور را به صورت خودکار روشن و خیاموش 

را بهبیود و انجیام آن را سیاده    کنند، احتمیاال کیارایی   
.کنند

: منبع
https://phys.org/news/2018-03-optogenetics-yeast-
isobutanol.html

ابداعراروشی1پرینستوندانشگاهدرمحققانازتیمی
یمادهکهایزوبوتانول،مخمرآندرکهاستکرده
شودمیگرفتهنظردرزیستیسوختبعنوانکاندید
الژورندرکهآنهایمقالهدر.کندتولیدبیشتری
رااپتوژنتیکازاستفادهتیمرسیده،چاپبه2نیچر
دهکرمعرفیروشبعنوانمخمرتولیدافزایشبرای
.است

نانهمچنفتجایگزینبرایاندیشیچارههمانطورکه
زیستیسوختجستجویدردانشمنداندارد،ادامه
کیژنتیبصورتمحققانتازه،تالشایندر.هستند
ایزوبوتانولنورغیابدرتاانددادهتغییررامخمر
.کنندتولیدبیشتری

درمخمربخواهیمچنانچهمحققان،هاینوشتهطبق
ماااستراحتکند،تولیدایزوبوتانولهازمانیهمه
انولایزوبوتکهچرانباشدپذیرامکانرسدمیبنظر
شود،ساختهاگر-استسمیمخمربرایدرواقع
اجازهمخمربهبایددلیل،همینبه.میردمیمخمر
موادمخمرآندرکهشودرشدیفازواردتاشودداده
اقیبسالمداردنیازکهکندمیتولیدراداریپیش
تاسممکنکهانددادهنشانقبلیهایتالش.بماند
یرتغیرشدوتولیدمرحلهبینتاآیدبدستمخمر
تیجهنکهنبوده،یکنواختهاییتالشچنیناماکند،
ودهبایزوبوتانولایکنندهناامیدمقدارتولیدآنی
جستجویدرمحققانجدید،تالشایندر.است

وانبتتااندبودهاپتوژنتیکدرکارآمدتریابزارهای
.کندتغییرفازدوبینکهآوردبدستمخمری

پاسخایبرسلولریزیبرنامهشاملژنتیکیدستکاری
عاملیکمحققانعلت،همینبه.استنوربه

بهدریاییحیوانازدریافتینوربهحساسرونویسی
رایدیگرتغییراتهمچنینآنها.اندکردهاحافهمخمر
تاشودمیباعثاینکهکردند،وارددیگریژنبرای

ایینهینتیجه.کندمسدودرارونویسیفاکتورهای
وروشننورازاستفادهباتواندمیکهاستمخمر
بصورتمخمردارد،وجودنورکهزمانی-شودخاموش
شد،خاموشکههنگامی;کندمیتولیداتانولمعمول

.شودمیتولیدایزوبوتانول
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بیشتربرنامه ریزی مخمر و تولید ایزوبوتانولستفاده از دستکاری ژنتیکی برای ا

Princeton University 1 .

journal Nature 2.

https://phys.org/news/2018-03-optogenetics-yeast-isobutanol.html


ترکیبیمطالعهازپسرانظریهاینمحققان
وتانرینامبهسنگشهابچندینکلسیمایزوتوپ
زاایسیارهنیزوزمینومریخهمچنین،1هااورئیلیت
کهکنندمییادآوریآنها.انددادهارائهوستا،

ودارندنقشسنگگیریشکلدرکلسیمایزوتوپهای
آنهاهایریشهمورددرهاییسرنخدلیلهمینبه
هاینسبتکهدریافتندمحققان.دهندمیارائه

سیارکوسیاراتهایجرمباهانمونهدرایزوتوپی
یکآنهاادعایکهاستمرتبطآنهااصلیهای

.استآنهابهرسیدنزمانجدولبرایپروکسی

:منبع

https://phys.org/news/2018-03-theory-planets-solar-
compositions.html

میییوزیم گروهییی از محققییان دانشییگاه کپنهییا  و    
توحیی   ،1انسیتیتوت فیر اولوشین   -فرنترکونده، لیبزنیز

جدیدی در مورد تفاوت ترکییب سییارات در منظومیه    
در مقالیه ای کیه در نشیریه   . شمسی ما ارائه کرده اند

ات شده، آنها مطالعه خود را درباره ترکیبمنتشر 2نیچر 
ن ایزوتوپی شهاب سنگ های خاص، خود زمیی -کلسیم
سییارات میی تواننید چنیین     اینکیه چگونیه   . و مریخ، 
.توحی  داده اندباشندمتفاوت 

یییادآوری مییی کنیید، اکثییر  3موربییدلیهمییانطور کییه 
ومه دانشمندان سیاره ای معتقدند که سیاره های منظ

شمسی ما دارای ریشه های مشابهی مانند سنگ های
کوچک در حال چرخش در خورشید هستند که شامل 

است که با هم برخورد کرده و با 4پروتوپاناتیکدیسک 
ه اما از این لحاظ، روشن نیست ک. هم مخلوط شده اند

ش در این تیال . چرا سیاره ها به طرق مختل  متفاوتند
کیه  جدید، محققان یک نظریه جدید برای توحیی  این 

.داده اندچگونه این اتفاق افتاده است، ارائه 

بدوی سیاراتاین گروه پیش بینی کرده است که تمام 
در زمیان هیای   با یک نرخ ثابیت رشید کیرده انید امیا      
کییه آنهییایی . مختلی  رشیید آنهییا متوقیی  شییده اسییت 

کیه آنهیایی  زودتیر از  داده انید و  کوچکتر بودند، ادامه 
ول در طی . هستند رشد خود را متوق  کرده اندبزرگتر 

ور پیشنهاد می کنند، مواد بیه طی  بعدها این زمان، آنها 
ظر در اوایل آن، به ن. مداوم به دیسک احافه شده است

آمده میرسد که ترکیب مواد با موادی که بعدا به وجود
اره سیی که توحی  میدهد که چیرا  است متفاوت است، 

آن ها هسیتیم، از لحیاظ   شاهد امروزه سنگی که های 
.دارندزیادی ترکیبات تفاوتهای 
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.ارندچرا سیارات در منظومه ی شمسی ما ترکیبات مختلفی د: تئوری جدید
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Copenhagen and the Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions 1.

journal Nature 2.
Morbidelli 3.

Protoplanetary 4.

angrites and ureilites 1 .
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: معرفی یک ژورنال اپتیک و فوتونیک

Biomedical Optics Express

2016 impact Factor: 3.337
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Time to publication: 77 days

ISSN: 2156-7058

Frequency:

Article-at-a-time publication: 

Monthly issues

Topic Scope: The journal scope 
encompasses fundamental research, 
technology development, biomedical 
studies and clinical applications related 
to optics, photonics and optical imaging 
in the life science.

Source:

https://www.osapublishing.org/boe/journal/boe/about.cfm
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سیانتی  255عکس از المپ مسط  -1شکل
متیییر مربعیییی کیییه براسیییاس تکنولیییوژی  
ی میکروپالسمایی بیرای روشینایی هیای کلی    

.ساخته شده است
:منبع

DOI: 10.1109/JPHOT.2011.2138691

ر تصیویر از نمایشیگر شیفا  و قابیل انعطیا  مبتنیی بی       -2شکل
لیید شیده   فیرابنفش عمییق تو  برانگیزش نوری فسفرتوسط تابش

توسط آرایه ای از پالسمای میکروکاواک 
:منبع

DOI: 10.1109/JPHOT.2011.2138691

.مایکروویواجاقدر(گیاهنوعی)فیزالیسازدایمرپالسما-3شکل
تشدیدگرهایکاواکمانندآبدارهایکرههرتز2.5در8.5شکستحریببا

یکوکردهمتمرکزتماسینقطهدرراالکتریکیهایمیدانکهکندمیعمل
.کندمیایجادیونیپالسمای

:منبع
https://www.osa-opn.org/home/gallery/image_of_the_week/?page=5

ما پالس:فوتونیک فوتوگرافی

در فشیار  ( درجیه سیانتی گیراد   40دما زیر )پالسمای بدون حرارت-4شکل
فاده اتمسفر برای حد عفونی کردن میوه و سبزی تازه و خشیک میورد اسیت   

.قرار می گیرد
:منبع

https://www.atb-potsdam.de/en/research-programs/quality-and-safety-of-

food-and-feed/plasma/print.html
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https://optics.conferenceseries.com

http://lasers-optics-
photonics.pulsusconference.com/

OPSI| Optics and Photonics Society of Iran Newsletter

8خبرنامه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران           



روویچ  ویکتور الکساند: نویسنده
سویفر

بوکا راتون، ا  ال : انتشارات
سی آر سی پرس، گروه تیلور و 

(2018)فرنسیس

2018: سال انتشار

735: تعداد صفحات

روش چندگانه ی فوریه و : خالصه
استفاده از آن در پالسمونیک و 
دی  تئوری و شبکه های پراش تشدی

مرکز  ت-عناصر بلورهای فوتونیکی–
-یکیدقیق نور با مولفه های میکرواپت
م با گیراندازی نوری و دستکاری اجسا

ابعاد نانو و میکرو

:منبع

http://www.worldcat.org/title/diffrac
tive-optics-and-
nanophotonics/oclc/1002842603?ref
erer=br&ht=edition
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اپتیک و نانوفوتونیک
پاشنده

Diffractive optics 
and nanophotonics



تداخل درون فیلم نازک ورقه شده از 
زیرالیه ی آن

Photographer: Matthias Feinaeugle, 

Optoelectronics Research Centre, 

United Kingdom

https://www.osa-

opn.org/home/gallery/photo_contests/2
014/


