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چکیده 
در ايــن گــزارش اهمیــت حیاتــی، اصــول اولیــه و پیشــرفته و تحقیقــات بنیــادی در پیشــرفت ســريع 
در فنــاوری تلفــن همــراه هوشــمند بحــث شــده اســت. تولیــد فنــاوری تلفــن همــراه هوشــمند دارای 
ــن گــزارش ســعی دارد نقــش  ــروز اســت. اي ــه ام ــره جامع ــاده ای در زندگــی روزم ــرات فوق الع اث
ــاوری هــای  ــروز و ظهــور فن ــادی پیشــرفته در ب ــرای تحقیقــات بنی اولويت بنــدی و ســرمايه گذاری ب
ــه نقــش هــای گوناگــون  ــن مقال ــد. در اي ــات نماي ــه تلفــن همــراه هوشــمند را اثب پیشــرفته از جمل
تحقیقــات بنیــادی بــرای طراحــی، تحــول و توســعه فنــاوری تلفــن همــراه هوشــمند را بیــان نمــی 
ــوان نتايــج  ــه عن ــل ب ــزه نوب ــه جاي ــادی کــه کمیت دارد بلکــه تنهــا آن دســته از نتايــج تحقیقــات بنی
بنیــادی در علــوم پايــه انتخــاب شــده اســت و ارتبــاط بــا يکپارچــه ســازی و توســعه تلفــن همــراه 

هوشــمند دارد را در نظــر گرفتــه و توضیــح داده مــی شــود.  
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مقدمه

جايــزه نوبــل يکــی از معتبرتريــن جايــزه علمــی اســت 
کــه بــه يــک دانشــمند تعلــق می گیــرد. جايــزه نوبــل در 
ســال 1895، بــه وصیــت شــیمیدان ســوئدی، آلفــرد نوبل 
کــه بیشــتر او را بــه دلیــل ابــداع دينامیــت می شناســند، 
ــتین  ــالدی، نخس ــال 1901 می ــد. در س ــذاری ش پايه گ
جوايــز ايــن بنیــاد اهــدا شــد. طبــق وصیــت وی، پنــج 
جايــزه بــه طــور ســاالنه در رشــته های فیزيــک، شــیمی، 
ــح،  ــات و صل ــاد، ادبی ــکی، اقتص ــی و پزش زيست شناس
ــت  ــن خدم ــه بیش تري ــرد ک ــق می گی ــرادی تعل ــه اف ب
را بــه بشــر کــرده باشــند. در ســال 1986 بانــک مرکــزی 
ســوئد جايــزه نوبــل ديگــری بــرای تحقیقــات در زمینــه 
ــل از  ــه نوب ــرد ]1[. در وصیت نام ــرر ک ــاد مق ــم اقتص عل
ارائــه جوايــز بــه آن دســته از »اکتشــافات و اختراعاتــی« 
ــل  ــر در عم ــرای بش ــه ب ــده ک ــان آم ــه می ــت ب صحب
ــه  ــال جنب ــه احتم ــته اند، و ب ــده را داش ــن فاي بیش تري
عملــی ايــن کارهــا بیــش از جنبــه نظريــه آن مــورد نظــر 
ــا  ــل بســیار ارزشــمندند ام ــز نوب ــوده اســت ]2[. جواي ب
ارزشــمند تر از آن هــا کارهايــی اســت کــه جايــزه نوبــل 
ــی هســتند  ــل متفکران ــدگان نوب ــی داشــته اند. برن را در پ
ــای  ــاختن رازه ــکار س ــه آش ــود را ب ــی خ ــه زندگ ک
ــوش  ــای ه ــه ارتق ــا ب ــد، آن ه ــات اختصــاص داده ان حی
جمعــی کمــک کــرده و تعــدادی از آن هــا بــا مطالعــات 
ــرف  ــاخته اند. از ط ــول س ــر را متح ــی بش ــود زندگ خ
ــا  ــي ب ــه نوع ــا ب ــاوری ه ــروز فن ــای ام ــر در دنی ديگ
زندگــی روزمــره مــردم درگیــر اســت هــر يــک از ايــن 
ابداعــات فنــاوری کــه توســط اشــخاص و شــرکت هاي 
ــراي  ــند، ب ــت مي رس ــه ثب ــان ب ــف در سراســر جه مختل
ــر  ــد ب ــژه اي دارن ــت وي انســان هــای هــزاره ســوم اهمی
ــد،  ــال مي کنن حســب اهــداف و ســاليقي کــه مــردم دنب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــره م ــی روزم ــد در زندگ مي توانن
گیرنــد. حــال ايــن ســؤال پیــش مــی آيــد تــالش در بــه 
دســت آوردن جايــزه نوبــل ارزشــمندتر اســت يــا تــالش 
ــه  ــوم پاي ــه عل ــر ب ــه در ظاه ــاوری ک ــعه فن ــرای توس ب
ــن پرســش  ــه اي ــوط نیســت؟ در پاســخ ب ــادی مرب و بنی
ــه  مجموعــه علومــی اســت کــه  ــد گفــت علــوم پاي باي
ــت،  ــی ماهی ــا بررس ــا ي ــادی پديده ه ــی بنی ــه بررس ب
ــردازد. از  ــا می پ ــن آن ه ــم بی ــط حاک ــن و رواب قوانی
ــک  ــیمی، فیزي ــه ش ــوان ب ــوم می ت ــن عل ــن اي بارزتري
ــای  ــه، زيربن ــوم پاي ــود. عل ــاره نم ــی اش و زيست شناس
ــه همیــن اصلــی ســاير دانش هــا محســوب می شــود و ب

 دلیــل در مواقعــی بــه کلیــه علــم تعمیــم داده می شــوند. 
بنابرايــن می¬تــوان گفــت اســاس و زيــر ســاخت بیشــتر 
ــر  ــادی ب ــه و بنی ــوم پاي ــه عل ــاوری هــای پیشــرفته  ب فن
مــی گــردد. در ايــن مقالــه بــه عنــوان نمونــه بــه فنــاوری 
گوشــی هــای تلفــن همــراه هوشــمند اشــاره مــی شــود. 
ــای  ــی ه ــاخت گوش ــاوری س ــر، فن ــه در ظاه ــا اينک ب
ــدارد  ــط ن ــه رب ــوم پاي ــه عل ــمند ب ــراه هوش ــن هم تلف
ولــی اســاس ســاخت آن بــر پايــه هشــت جايــزه نوبــل 
هســت کــه در ادامــه بــه ايــن جوايــز اشــاره مــی شــود:

 )LED( ــان ــود نورافش ــگر دي ــه نمايش ــاوری صفح 1- فن
ــل شــیمی ســال 2000  ــزه نوب ــه جاي ــر پاي ب

LED بــه معنــای ديــود ســاطع کننــده نوراســت. ديودهای 

ســاطع کننــده نــور در واقــع از خانــواده  ديودهــا هســتند 
ــمار  ــه ش ــا ب ــروه نیمه هادی ه ــز زيرگ ــا نی ــه ديوده ک
ســاير  از  را  هــا   LED کــه  ]3[. خاصیتــی  می آينــد 
نیمه  هادی هــا متمايــز می کنــد ايــن اســت کــه بــا 
ــورت  ــه ص ــرژی ب ــداری ان ــا مق ــان از آن ه ــذر جري گ
ــده  ــور ساطع ش ــن ن ــود. اي ــاطع می ش ــا س ــور از آن ه ن
ــه  ــتند ک ــی هس ــز و فرابنفش ــای مادون قرم ــد پرتوه فاق
ــه  ــد و در نتیج ــاد می کنن ــنايی ايج ــع روش ــاير صناي س
ــانند ]4[.  ــیب نمی رس ــط آس ــم و محی ــالمت چش ــه س ب
ــه  ــوان ب ــش، می ت ــه نماي ــن صفح ــن اي ــر محاس از ديگ
مصــرف کمتــر انــرژی، عمــر باالتــر دســتگاه و همچنیــن 
کیفیــت روشــنايی باالتــر تصويــر کــه از اهمیت بیشــتری 
برخوردار اســت، اشــاره کــرد ]5[. اســاس فنــاوری المپ 
ــارا  ــام پلــی )پ ــه ن ــه پلیمــر رســانا ب ــر پاي هــای LED ب
فنیلــن وينیلــن(  اســت کــه وقتــی در بیــن دو الکتــرود 
قــرار مــی گیــرد بــا عبــور جريــان نــور فلورســانس نشــر 
ــار در ســال  ــن ب ــن پلیمــر رســانا اولی ــد ]6[. اي ــی کن م
ــک  ــیمی و فیزي ــمندان ش ــی از دانش ــط تیم 1989 توس
دانشــگاه کمبريــج کشــف شــد ]7 و 8[. تحقیقــات عمــده 
و اصلــی روی پلیمرهــای رســانا بــه دهــه 1970 بــر مــی 
گــردد، يعنــی زمانــی کــه فیلــم هــای پلــی اســتیلن  در 
بخــار گازهــای هالوژنــی غوطــه ور مــی شــدند. هیگــر، 
شــیريکاوا و مــک ديارمیــد پلــی اســتیلن رســانای جفــت 
شــده ای از مونومــر اســتیلن کــه بخــارات يــد و بــرم در 
آن ترکیــب شــده بــود، تولیــد کردنــد. اين ســه دانشــمند 
جايــزه نوبــل شــیمی ســال 2000 را دريافــت کردنــد ]11 
ــب شــده حــدود 10  ــی اســتیلن ترکی - 9[. رســانايی پل
برابــر بهتــر از حالــت قبــل بــود. بعــد از کشــف آن هــا
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 تحقیقــات عمــده و زيــادی روی سیســتم هــای پلیمــری 
ــارت  ــد. عب ــام گردي ــم انج ــور منظ ــه ط ــده ب ــت ش جف
جفــت شــده بــه علــت وجــود پیوندهــای متنــاوب يــک 
گانــه و دوگانــه در ســاختار زنجیــره ای پلیمــر اســت. بــه 
علــت پیوســتگی ويــژه در ســاختار زنجیــره ای اين گونــه 
پلیمرهــا ايــن امــکان بــرای الکتــرون هــا بــه وجــود مــی 
آيــد کــه بــه طــور موضعــی در بیــن اتــم هــای زنجیــره 
ــای  ــرون ه ــن الکت ــوند. اي ــذارده ش ــتراک گ ــه اش ب
ــا  ــتم جابج ــان سیس ــد در می ــی توانن ــده م ــی ش موضع
شــده و نقــش يــک حمل کننــده بــار را بــه خــود گرفتــه 
و ســبب رســانايی و انتقــال جريــان در پلیمر شــوند ]12[. 

2- فنــاوری تراشــه  بــر پايــه جايــزه نوبــل فیزيــک ســال 
2000

تراشــه يــا مــدار مجتمــع   بــه مجموعــه ای از مدارهــای 
ــا اســتفاده از مــواد  الکترونیکــی اطــالق می گــردد کــه ب
ــرل  ــزان کنت ــا می ــراه ب ــًا سیلیســیم هم ــانا )عموم نیمه رس
ــول  ــور معم ــک )بط ــادی کوچ ــی( در ابع ــده  ناخالص ش
کمتــر از يــک ســانتی مترمربــع( ســاخته می شــود. مــدار 
ــزی بیشــتر از يــک مــدار الکتريکــی خیلــی  مجتمــع چی
پیشــرفته نیســت. ايــن مدارهــا بطــور معمــول شــامل دو 
يــا ســه نــوع دســتگاه الکترونیکــی می باشــند: مقاومــت، 
خــازن و ترانزيســتور )مهم تريــن آن هــا ترانزيســتور 
اســت(. هــر تراشــه بطــور معمــول حــاوی تعــداد بســیار 
ــاوری  ــا اســتفاده از فن ــادی ترانزيســتور اســت کــه ب زي
پیچیــده ای در داخــل اليــه ای از مــاده نیمه هــادی؛ 
ــه  ــاخت تراش ــل س ــا مراح ــون ب ــیلیکون همگ ــد س مانن
ــا  ــه و ي ــه، وظیف ــر ريزتراش ــوند. ه ــاخته می ش ــا س ه
ــور  ــد. بط ــام می ده ــدار انج ــی را در م ــف خاص وظاي
ــا  ــه ب ــن ورودی دارد ک ــه چندي ــر ريزتراش ــوم ه عم
پــردازش ايــن ورودی هــا، مقاديــر خروجــی را تولیــد و 
در بخــش خروجــی خــود قــرار می دهنــد ]13[. امــروزه 
تراشــه ها در اکثــر دســتگاه های الکترونیکــی و بــه ويــژه 
ــود  ــد. وج ــکار می رون ــترده ب ــادی گس ــا در ابع رايانه ه
ــاناها  ــاره نیمه رس ــر درب ــفیات بش ــون کش ــه ها مره تراش
و پیشــرفت های ســريع پیرامــون آن هــا اســت. در دنیــای 
بــدون تراشــه هیــچ رايانــه شــخصی، مخابــرات ديجیتال، 
ــاي  ــیاري چیزه ــراه و بس ــن هم ــت، تلف ــواره، اينترن ماه
ديگــر وجــود نــدارد. نزديــک بــه همــه چیــز در زندگــي 
امــروز بــه الکترونیــک و تراشــه هــا وابســته اســت. نیمي 
از جايــزه نوبــل ســال 2000 فیزيــک بــه جــک کیلبــی  از

 بابــت نقــش وي در اختــراع مــدار مجتمــع تعلــق گرفت.

ــر  ــانا ب ــون( نیمه رس ــای ناهمگ ــاختارهاي )پیونده 3- س
پايــه جايــزه نوبــل فیزيــک ســال 2000

ــد  ــک پیون ــانا ي ــم رس ــب فلز-نی ــال مناس ــکیل اتص تش
يکــی از ويژگــي هــاي سودمنداســت. وقتــي کــه فلــزي 
بــه نیــم رســانايي متصــل مــي  شــود، انتقــال بــار تــا آنجا 
ادامــه مــي  يابــد کــه ترازهــاي فرعــي در حــال تعــادل 
هــم ســطح شــوند. بــه  ايــن منظــور، پتانســیل نیــم رســانا 
نســبت بــه فلــز افزايــش مــی  يابــد. پتانســیل اتصــال از 
ــه  ــانا ب ــم رس ــانش نی ــوار رس ــا از ن ــرون ه ــوذ الکت نف
ــون رده  ــاي ناهمگ ــد. پیونده ــي  کن ــری م ــز جلوگی فل
ــا  ــانا ب ــم رس ــن نی ــد بی ــامل پیون ــا ش ــی از پیونده مهم
فلــز اســت. مــرز مشــترک بیــن ايــن گونــه نیــم رســاناها 
عــاري از نقايــص بلــوري اســت و مــی  توانــد بلورهــاي 
ــه  ــد ناهمگــون ب ــد پیون ــا چن پیوســته  ای شــامل يــک ي
وجــود آورد. قابلیــت دسترســی بــه پیوندهــای ناهمگــون 
ــب  ــاناهای مرک ــم رس ــه در نی ــد الي ــاختارهای چن و س
افــق وســیعی از امــکان گســترش قطعــات الکترونیــک را 
ايجــاد کــرده  اســت. در پیوندهــای ناهمگــون ترازهــای 
فرعــی دو نیــم رســانا را هــم ســطح مــی  کننــد و يــک 
فضــای خالــی بــراي ناحیــه گــذر در نظــر مــی  گیرنــد. 
نیمــه ديگــر جايــزه نوبــل فیزيــک ســال 2000 بــه طــور 
مشــترک بــه هربــرت کرومــر و ژورس آلفــروف به ســبب 
ــانا  ــون( نیمه رس ــای ناهمگ ــاختارهای )پیونده ــداع س اب
بــرای اســتفاده در الکترونیــک ســريع و الکترونیــک 
ــی و  ــان علم ــراد بنی ــن اف ــد.کارهاي اي ــا ش ــوری اعط ن
ــروز اســت  ــک عصــر ام ــش میکــرو الکترونی ــی دان عمل
ــانا  ــک نیمه رس ــه فیزي ــت ک ــی اس ــان دهنده  اهمیت و نش
ــرات و  ــاوری مخاب ــی در شــکل گیری فن و ادوات الکترون

ــروز داشــته اســت ]14[. اطالعــات ام

4- فنــاوری اَبَررســاناها  بــر پايــه جايــزه نوبــل فیزيــک 
ســال 2003 

اَبَررســانايی پديــده ای اســت کــه در دماهــای بســیار پايین 
بــرای برخــی از مــواد رخ می دهــد. در حالت ابررســانايی 
مقاومــت الکتريکــی مــاده دقیقــا صفــر می شــود و مــاده 
ــی  ــد، يعن ــدا می کن ــل پی ــس کام ــت ديامغناطی خاصی
میــدان مغناطیســی را از درون خــود طــرد می کنــد. طــرد 
ــا ــانا ب ــی ابررس ــاوت اصل ــا تف ــی تنه ــدان مغناطیس می
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 رســانای کامــل اســت، زيــرا در رســانای کامــل انتظــار 
مــی رود میــدان مغناطیســی ثابــت بمانــد، در حالــی کــه 
ــت.  ــر اس ــواره صف ــی هم ــدان مغناطیس ــانا می در ابررس
مقاومــت الکتريکــی يــک رســانای فلــزی بــه تدريــج بــا 
کاهــش دمــا کــم می شــود. در رســاناهای معمولــی مثــل 
مــس و نقــره، وجــود ناخالصــی و مشــکالت ديگــر ايــن 
ــوادی  ــاناها م ــل ابررس ــد. در مقاب ــد می کن ــد را کن رون
هســتند کــه اگــر دمايشــان از يــک دمــای بحرانــی کمتــر 
ــت  ــود را از دس ــی خ ــت الکتريک ــان مقاوم ــود، ناگه ش
می دهنــد. جريانــی از الکتريســیته در يــک حلقــه ی 
ــدون  ــدودی ب ــدت نامح ــرای م ــد ب ــانا می توان ابررس
ــان وجــود داشــته باشــد. ابررســاناها  ــد جري وجــود مول
ارائــه مزايــای بــزرگ بــرای گوشــی هــای تلفــن همــراه 
هســتند و بــه آنهــا اجــازه مــی دهــد تلفــن را بــا حداقــل 
از دســت دادن تــوان و دريافــت انــرژی بهتــر عمــل مــی 
ــی  ــوف، ويتال ــیويچ آبريکوس ــی آلکس ــد ]15[. آلکس کنن
ــرای  ــت  ب ــز لگ ــی جیم ــرگ  و آنتون ــچ گینزب الزاريوي
ــوری ابررســانايی و ابرشــاره  ــه تئ ــای پیشــگام ب کمک ه
ــدند ]16[. ــال 2003 ش ــک س ــل فیزي ــزه نوب ــده جاي برن

5- فنــاوری دوربین هــای عکاســی ديجیتــال پايــه جايــزه 
ــک 2009   نوبل فیزي

و  تصويربــرداری  دوربین هــای  ســاخت  فنــاوری 
ــن  ــای تلف ــی ه ــال گوش ــی ديجیت ــای عکاس دوربین ه
 )CCD(  ــده ــت ش ــار جف ــتگاه ب ــاس دس ــر اس ــراه ب هم
ــرداری  ــک حســگر تصويرب ــی شــود. CCD ي ــتفاده م اس
ــه  ــده ک ــه تشکیل ش ــدار يکپارچ ــک م ــه از ي ــت ک اس
ــاس  ــای حس ــا خازن ه ــاالت ي ــه ای از اتص ــامل آراي ش
ــال  ــای ديجیت ــب دوربین ه ــود. CCD  قل ــل می ش متص
بــوده و جــای شــاتل و فیلــم را در دوربین هــای معمولــی 
ــری  ــه تصاوي ــت ک ــابه اس ــاوری مش ــک فن ــرد. ي می گی
ــی  ــه م ــاال را ارائ ــک ب ــوان تفکی ــا ت ــفاف و ب ــیار ش بس
ــش  ــی نماي ــیار خوب ــر بس ــم تصاوي ــور ک ــد و در ن ده
ــی  ــر چشــم انســان ول ــن وســیله نظی ــد]17[. اي ــی ده م
ــر CCD از  ــد. ه ــی کار می نماي ــورت الکترونیک ــه ص ب
ــود تشــکیل  ــا فتودي ــام فتوســايت ي ــا ســلول بن میلیون ه
شــده اســت. ايــن نقــاط در واقــع حســگرهای حســاس 
ــک  ــه ي ــوری را ب ــات ن ــه اطالع ــتند ک ــوری هس ــه ن ب
ــزای  ــی اج ــد. وقت ــل می نماين ــی تبدي ــارژ الکتريک ش
ــه ســیلیکون  ــده می شــود وارد بدن ــون نامی ــور کــه فوت ن
ــازی ــرای آزادس ــی ب ــرژی کاف ــود، ان ــايت می ش فتوس

الکترون هايــی کــه بــا بــار منفــی شــارژر شــده اند ايجــاد 
می گــردد. هــر چــه نــور بیشــتری وارد فتوســايت شــود، 
الکترون هــای بیشــتری آزاد می شــود. هــر فتوســايت 
دارای يــک اتصــال الکتريکــی اســت کــه وقتــی اختــالف 
ــیلیکون  ــود، س ــال می ش ــه آن اعم ــی ب ــیل الکتريک پتانس
زيــر آن پذيــرای الکترون هــای آزادشــده می شــود و 
ــن  ــد. بنابراي ــرای آن عمــل می کن ــد يــک خــازن ب همانن
هــر فتوســايت دارای يــک شــارژ ويــژه خــود اســت کــه 
ــاد  ــن تری را ايج ــل روش ــد، پیکس ــتر باش ــه بیش ــر چ ه
می کنــد ]18[. ســاختار اولیــه CCD در ســال 1969 توســط 
بويــل  و اســمیت  از آزمايشــگاه های بــل پیشــنهاد شــد. 
ــزی  ــرود فل ــری الکت ــک س ــکل از ي ــاختار متش ــن س اي
ــادی اکســید  ــای نیمه ه ــه ای از خازن ه ــه صــورت آراي ب
فلــزی بــود ، کــه هــر کــدام بــه يکــی از ســه الکتــرود 
ــر  ــن دو نف ــده اند. اي ــل ش ــطر متص ــک س ــود در ي موج
ــل  ــزه نوب ــی از جاي ــده نیم ــداع، برن ــن اب ــر اي ــه خاط ب
ــه  ــوط ب ــن CCD مرب ــدند. اولی ــال 2009 ش ــک س فیزي
تصويربــرداری بــه قالــب 100 در 100 پیکســل، در ســال 
1974 توســط شــرکت Fairchild Electronics تولیــد گرديــد. 
ــی  ــای تلويزيون ــیله در دوربین ه ــن وس ــد اي ــال بع در س
ــکوپ ها،  ــا در تلس ــاری و بعده ــانه های تج ــرای رس ب
وســايل تصويربــرداری پزشــکی و دوربین هــای عکاســی 
ديجیتــال مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ]19 و 20[. 

6- فنــاوری فیبــر نــوری بــر پايــه جايــزه نوبــل فیزيــک 
2009

ــه  ــک ســال 2009 ب ــل فیزي ــزه نوب نیمــی ديگــر از  جاي
ــق  ــگ تعل ــی هنگ کن ــگاه چین ــو  از دانش ــز کائ چارل
ــم را  ــی عظی ــود، تحول ــاف خ ــا اکتش ــو ب ــت. کائ گرف
ــق  ــود آورد ]21[. او موف ــه وج ــوری ب ــای ن در فیبره
ــه  ــه چگون ــد ک ــان ده ــق، نش ــبات دقی ــا محاس ــد ب ش
ــای  ــتفاده از فیبره ــا اس ــور را ب ــای ن ــوان پرتوه می ت
ــال داد.  ــی انتق ــافت های طوالن ــا مس ــه ای، ت ــوری شیش ن
ــته های  ــتفاده از رش ــا اس ــوان ب ــه می ت ــان داد ک او نش
نــازک شیشــه خالــص، ســیگنال های نــور را تــا فواصــل 
ــن، در مقايســه  ــری منتقــل کــرد و اي ــد صــد کیلومت چن
بــا ابعــاد 20 متــری فیبرهــای نــوری در دســترس در دهــه 
1960 / 1340 غیرقابل تصــور بــود. فیبرهــای نــوری امروز 
در نقــش شــبکه انتقــال اطالعات، جامعــه ارتباطــی امروز 
را تغذيــه می کنــد و اصلی تريــن بخــش ارتباطــات 
ــور ــت اســت. ن ــد اينترن ــروز مانن ــای ام ــد دنی ــن بان په
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ــد و  ــت می کن ــه حرک ــازک از شیش ــته های ن  درون رش
نزديــک بــه تمــام اطالعــات صوتی-تصويــری و داده هــا 
ــن  ــک اي ــه کم ــد. ب ــل می کن ــا منتق ــه جهت ه را در هم
و  تصويــر  موســیقی،  نوشــته ها،  می تــوان  فنــاوری 
ويديــو را در کســری از ثانیــه بــه سراســر جهــان منتقــل 
کــرد. اگــر می توانســتیم تمــام فیبرهــای نــوری زمیــن را 
در امتــداد يکديگــر قــرار دهیــم، يــک میلیــارد کیلومتــر 
درازا می يافــت کــه می شــد بــا آن، تقريبــًا فاصلــه زمیــن 
تــا ســیاره زحــل را پوشــاند. بــا ايــن همــه فیبــر نــوری 
ــار را دور زد.  شــايان ذکــر اســت  ــزار ب ــوان 25 ه می ت
ــر  ــزاران کیلومت ــر از ه ــوری، غی ــر ن ــه فیب ــن هم ــه اي ک
فیبرهــای نــوری اســت که هــر روز تولیــد می شــود ]22[.

ــه  ــر پاي ــای نمايشــگر لمســی  ب ــه ه ــاوری صفح 7- فن
ــال 2010  ــک  س ــل فیزي ــزه نوب جاي

چگونگــی عملکــرد صفحــه هــای نمايشــگر لمســی بــه 
ايــن صــورت اســت کــه اگــر صفحــه نمايــش بــا يــک 
شــیء هــادی مناســب مثــل سرانگشــت لمــس می شــود، 
مقــداری از بــار الکتريکــی بــه کاربــر منتقــل می شــود در 
ــر روی عنصــر خازنــی کاهــش  ــار الکتريکــی ب نتیجــه ب
می يابــد. ايــن کاهــش توســط مدارهايــی کــه در 
ــری  ــد، اندازه گی ــرار دارن ــش ق ــه نماي ــه های صفح گوش
ــار در هــر گوشــه  ــه از تغییــرات نســبی ب می شــود. رايان
ــات  ــوده و اطالع ــبه نم ــس را محاس ــق لم ــکان دقی م
را بــه درايــو نرم افــزاری می فرســتد ]23[. فنــاوری 
صفحــه هــای نمايشــگر لمســی بــا کشــف گرافــن بهبــود 
ــه  ــک الي ــاده ای از ي ــن م ــت. گراف ــه ای ياف قابل مالحظ
»گرافیــت« اســت کــه آن را هــم بســیار قدرتمنــد و هــم 
ــه  ــی ک ــاده از آن جاي ــن م ــد. اي ــر می کن انعطاف پذي
هــم رساناســت و شــفاف می توانــد در صفحه هــای 
فناوری هــای  و  هوشــمند  گوشــی های  نمايشــگر 
پوشــیدنی کاربــرد گســترده ای داشــته باشــد. ايــن 
مــاده ايــن توانايــی را دارد کــه روی پوشــش شیشــه ای 
ــا  ــا کشــیده شــود و ب ــت ه گوشــی های هوشــمند و تبل
توانايــی رســانايی الکتريکــی، بــرای صفحه هــای لمســی 
ــر  ــا قط ــواد ب ــن )م ــود ]24[. گراف ــه ش ــه کار گرفت ب
ــم   ــدره گی ــای آن ــه نام ه ــمند ب ــم( را دو دانش ــک ات ي
ــا  ــتر بريتانی ــگاه منچس ــلوف  از دانش ــتانتین نووس و کنس
اختــراع کردنــد و بــرای آن در ســال 2010 جايــزه 
ــای  ــن را از تکه ه ــا گراف ــد. آن ه ــک را گرفتن ــل فیزي نوب
گرانیــت اســتخراج کردنــد. گرانیــت همــان مــاده معمــول

 مصرفــی در ســاخت نــوک مداد اســت. اين دو دانشــمند 
ــا وســايلی همچــون نوارچســب،  در آزمايش هــا خــود ب
ورقه هايــی از کربــن بــه قطــر يــک اتــم تولیــد کردنــد. 
عــالوه بــر ايــن آن هــا در آزمايــش خــود نشــان دادنــد 
ــواص  ــطح دارای خ ــکل  مس ــا ش ــن ب ــای کرب ــه اتم ه ک
خارق العــاده مــی باشــند کــه در دنیــای فیزيــک 
ــای اســتثنايی اســت ]25 و 26[.  ــوم دارای ويژگی ه کوانت

 )LED( 8- فنــاوری المــپ کــم مصــرف ديــود نورافشــان
بــر پايــه جايــزه نوبــل فیزيــک  ســال 2014 

فنــاوری صفحــه نمايشــگر ديــود نورافشــان  )LED( کــه 
جايــزه نوبــل شــیمی ســال2000 را بــه خــود اختصــاص 
داده بــود در ســال 2014 کامــل تــر شــد. جايــزه نوبــل 
ــی  ــراع المپ هــای LED آب ــه خاطــر اخت 2014 فیزيــک ب
ــه  ــت ک ــی اختصــاص ياف ــان ژاپن ــی از محقق ــه گروه ب
ــراع می توانــد بــه عنــوان  ــود ايــن اخت ــه می ش گفت
هســته مرکــزی سیســتم های انعــکاس نــور بــرای کاهــش 
ــا  ــرد.  LED ه ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــرژی م مصــرف ان
ــود  ــتم وج ــرن بیس ــط ق ــر از اواس ــای ديگ ــگ ه ــا رن ب
ــا ســال هــای  ــور آبــی ت ــا ن داشــتند، امــا تولیــد LED ب
ابتدايــی دهــه ی 90 امــکان پذيــر نشــده بــود و نیازمنــد 
تحقیقــات بســیار گســترده تــری محســوب مــی گشــت. 
چراغ هــای LED آبــی کــه مصــرف انــرژی در سیســتم های 
روشــنايی را بــه میــزان قابــل مالحظــه کاهــش می دهنــد، 
در نســل جديــد ابزارهــای الکترونیکــی اهمیــت بســیاری 
دارنــد. بــا اختــراع جديــد آکازاکــی  و آمانــو  و ناکامورا  
تحــول بزرگــی در دنیــای المپ هــای LED ايجــاد 
کردنــد کــه کاهــش قابــل مالحظــه در مصــرف انــرژی 
ــد  ــدند نیتري ــه ش ــراد متوج ــن اف ــد. اي ــاد می کن ايج
ــپس  ــد آورد و س ــی پدي ــگ آب ــد رن ــی توان ــم م گالی
راهــی پیــدا نمودنــد تــا بــا اســتفاده از ايــن مــاده و بــه 
ــد  ــه تولی ــم ب ــوم و ايندي ــار آلومینی ــری آن در کن کارگی
نــور از طريــق روشــی بــا صرفــه بپردازنــد. بــرای تولیــد 
ــور  ــد ن ــا LED هــای کــه بتوانن ــه رنــگ ســفید ي ــور ب ن
ــبز  ــز، س ــگ قرم ــه رن ــه س ــاز ب ــد نی ــه نماين ــفید ارائ س
ــورد اشــاره  ــن م ــوده اســت و اکتشــاف محققی ــی ب و آب
ــه  ــده در زمین ــم ش ــه ی گ ــده حلق ــل کنن ــل کام در اص
ــداع  ــن اب ــس از اي ــردد. پ ــی گ ــا محســوب م ی LED ه
انــدک انــدک بــه کارگیــری LED هــای ســفید در عرصــه 
هــای متفــاوت امــکان پذيــر شــد. قیمــت پايیــن المــپ 
ــدک ــی و مصــرف ان ــرLED، عمــر طوالن ــی ب ــای مبتن ه
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 آنهــا روشــنايی را بــرای 1/5 میلیــارد نفــر در جهــان بــه 
ــر اســاس گزارش هــای موجــود  ــان آورده اســت. ب ارمغ
گفتــه می شــود کــه چراغ هــای LED ايــن محققــان 
ــرژی 300  ــک وات ان ــر ي ــه ازای ه ــد ب ــی می توان ژاپن
لومــن روشــنايی تولیــد مــی کننــد و بــه عبــارت ديگــر، 
بــا مصــرف هــر وات انــرژی 300 بــار خاموش-روشــن 
ــند. ــنايی ببخش ــون روش ــط پیرام ــه محی ــا ب ــوند ت می ش

المپ هــای آبــی LED کــه محققــان ژاپنــی تولیــد 
ــی  ــوالت الکترونیک ــواع محص ــد در ان ــد می توان کرده ان
ــبز،  ــای س ــای فض ــل، المپ ه ــراغ اتومبی ــی، چ خانگ
ــون  ــده تلويزي ــای جیبی، گیرن ــن، چراغ قوه ه ــش دوربی فل
و صفحــه هــای تلفــن همــراه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ــور  ــع ن ــر مناب ــیاری ب ــای بس ــای LED برتری ه المپ¬ه
ســنتی دارنــد کــه مصــرف کمتــر، عمر بیشــتر، اســتحکام 
بیشــتر، انــدازه کوچکتــر و ســرعت بیشــتر در خامــوش و 

ــد ]27[. ــه ان روشــن شــدن از آن جمل

نتیجه گیری

بــدون شــک دســتاورد هــای پژوهشــی در علــوم پايــه و 
تحقیقــات بنیــادی عامــل رشــد فنــاوری هــای پیشــرفته 
ــی  ــاخت گوش ــد. در س ــی باش ــر م ــای اخی ــال ه در س
هــای تلفــن همــراه فنــاوری هــای مختلفــی نقــش دارنــد 
کــه بــر اســاس حداقــل هشــت جايــزه نوبــل در زمینــه 
هــای فیزيــک و شــیمی اســت. فنــاوری هايــی از قبیــل 
صفحــه نمايشــگر ديــود نــور گسیل شــده )جايــزه نوبــل 
ــای  ــاختارهاي پیونده ــه و س ــال 2000(، تراش ــیمی س ش
ناهمگــون نیمه رســانا )جايــزه نوبــل فیزيــک ســال 
2000(، اَبَررســاناها )جايــزه نوبــل فیزيــک ســال 2003(، 
ــزه  ــوری )جاي ــر ن ــال و فیب ــی ديجیت ــای عکاس دوربین ه
ــی  ــگر لمس ــای نمايش ــه ه ــک 2009(، صفح ــل فیزي نوب
ــاوری المــپ  ــک  ســال 2010( و فن ــل فیزي ــزه نوب )جاي
ــل  ــزه نوب ــه جاي ــان )پاي ــود نورافش ــرف دي ــم مص ک
فیزيــک  ســال 2014(  اســت. دســتاورد هــای پژوهشــی 
هفــده دانشــمند در ســالیان متمــادی بــه تحقیــق موجــب 
ــی از  ــق بخش ــه از تلفی ــد ک ــل ش ــز نوب ــت جواي درياف
ــن  ــای تلف ــی ه ــه گوش ــل ب ــا تبدي ــای آنه ــتاورد ه دس
همــراه و ســاير فنــاوری هــای کامپیوتــری شــده اســت.  
علــم ماننــد دريــا اســت کــه حســب زمــان فنــاوری های 
گوناگونــی از آن نشــات مــی گیــرد. فناوری های پیشــرفته 
ــم  ــرای رشــد عل ــم حاصــل مــی شــود. ب از چرخــه عل
مــی بايــد بــه دانشــمندان احتــرام گذاشــت و ملزومــات

ــواردی  ــمندان م ــات دانش ــود. ملزوم ــم نم ــا فراه  آنه
ــگاه  ــن، آزمايش ــار آفري ــی و افتخ ــگاه کیف ــد دانش مانن
پیشــرفته شــامل ابــزار هــای دقیــق، اينترنــت بــا پهنــای 
بانــد بــاال و پرســرعت، ارتباطــات ملــی و بیــن المللــی، 
ــا  ــگران پس ــا و پژوهش ــجويان توان ــا دانش ــکاری ب هم
دکتــرا، دوری از بوروکراســی هــای مالــی و اداری و 
ــن  ــد. اي ــی باش ــزه م ــش و انگی ــتن آرام ــت داش در نهاي
ملزومــات موجــب ســاختار و پیشــرفت علــم مــی شــود، 
رابطــه بســیار مســتقیم بیــن رشــد علــم و فنــاوری دارد. 
ــر  ــتقیم و غی ــورت مس ــه ص ــل ب ــزه نوب ــدگان جاي برن
ــد.  ــی کنن ــايان م ــاوری کمــک ش ــه رشــد فن ــتقیم ب مس
برنــدگان جوايــز نوبــل در غــرور ملــی هــر کشــور نقــش 
ايفــا مــی نماينــد و غــرور ملــی موجــب انجــام کار هــای 
بــزرگ از جملــه فنــاوری هــای بــزرگ و کوچــک مــی 

شــود.

درخت تو گر بار دانش بگیرد      به زیر آوری چرخ نیلوفری را

پايگاه های مورد استفاده

www.nobelprize.org

www.bell-labs.com
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