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چکیده
در ایــن گــزارش اهمیــت حیاتــی ،اصــول اولیــه و پیشــرفته و تحقیقــات بنیــادی در پیشــرفت ســریع
در فنــاوری تلفــن همــراه هوشــمند بحــث شــده اســت .تولیــد فنــاوری تلفــن همــراه هوشــمند دارای
اثــرات فوقالعــاده ای در زندگــی روزمــره جامعــه امــروز اســت .ایــن گــزارش ســعی دارد نقــش
اولویتبنــدی و ســرمایهگذاری بــرای تحقیقــات بنیــادی پیشــرفته در بــروز و ظهــور فنــاوری هــای
پیشــرفته از جملــه تلفــن همــراه هوشــمند را اثبــات نمایــد .در ایــن مقالــه نقــش هــای گوناگــون
تحقیقــات بنیــادی بــرای طراحــی ،تحــول و توســعه فنــاوری تلفــن همــراه هوشــمند را بیــان نمــی
دارد بلکــه تنهــا آن دســته از نتایــج تحقیقــات بنیــادی کــه کمیتــه جایــزه نوبــل بــه عنــوان نتایــج
بنیــادی در علــوم پایــه انتخــاب شــده اســت و ارتبــاط بــا یکپارچــه ســازی و توســعه تلفــن همــراه
هوشــمند دارد را در نظــر گرفتــه و توضیــح داده مــی شــود.
کلیدواژههــا :اســناد علمــی ،همــکاری علمــی ،وضعیــت علــوم پایــه ،مشــارکت دانشــگاهی ،مؤسســه
اطالعــات علمــی ( ،)ISIوبــگاه علــم ،تامســون رویتــرز.

 .1دکرتا بیوفیزیک ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2استاد پژوهشکده مخابرات نظری ،دانشگاه صنعتی رشیف ،تهران ،ایران و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران
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نقش جایزه نویل در فناوری گوشی ها
مقدمه
جایــزه نوبــل یکــی از معتبرتریــن جایــزه علمــی اســت
کــه بــه یــک دانشــمند تعلــق میگیــرد .جایــزه نوبــل در
ســال  ،۱۸۹۵بــه وصیــت شــیمیدان ســوئدی ،آلفــرد نوبل
کــه بیشــتر او را بــه دلیــل ابــداع دینامیــت میشناســند،
پایهگــذاری شــد .در ســال  ۱۹۰۱میــادی ،نخســتین
جوایــز ایــن بنیــاد اهــدا شــد .طبــق وصیــت وی ،پنــج
جایــزه بــه طــور ســاالنه در رشــتههای فیزیــک ،شــیمی،
زیستشناســی و پزشــکی ،اقتصــاد ،ادبیــات و صلــح،
بــه افــرادی تعلــق میگیــرد کــه بیشتریــن خدمــت
را بــه بشــر کــرده باشــند .در ســال  1986بانــک مرکــزی
ســوئد جایــزه نوبــل دیگــری بــرای تحقیقــات در زمینــه
علــم اقتصــاد مقــرر کــرد [ .]1در وصیتنامــه نوبــل از
ارائــه جوایــز بــه آن دســته از «اکتشــافات و اختراعاتــی»
صحبــت بــه میــان آمــده کــه بــرای بشــر در عمــل
بیشتریــن فایــده را داشــتهاند ،و بــه احتمــال جنبــه
عملــی ایــن کارهــا بیــش از جنبــه نظریــه آن مــورد نظــر
بــوده اســت [ .]2جوایــز نوبــل بســیار ارزشــمندند امــا
ارزشــمندتر از آنهــا کارهایــی اســت کــه جایــزه نوبــل
را در پــی داشــتهاند .برنــدگان نوبــل متفکرانــی هســتند
کــه زندگــی خــود را بــه آشــکار ســاختن رازهــای
حیــات اختصــاص دادهانــد ،آنهــا بــه ارتقــای هــوش
جمعــی کمــک کــرده و تعــدادی از آنهــا بــا مطالعــات
خــود زندگــی بشــر را متحــول ســاختهاند .از طــرف
دیگــر در دنیــای امــروز فنــاوری هــا بــه نوعــي بــا
زندگــی روزمــره مــردم درگيــر اســت هــر يــک از ايــن
ابداعــات فنــاوری کــه توســط اشــخاص و شــرکتهاي
مختلــف در سراســر جهــان بــه ثبــت ميرســند ،بــراي
انســان هــای هــزاره ســوم اهميــت ويــژهاي دارنــد بــر
حســب اهــداف و ســايقي کــه مــردم دنبــال ميکننــد،
ميتواننــد در زندگــی روزمــره مــورد اســتفاده قــرار
گيرنــد .حــال ایــن ســؤال پیــش مــی آیــد تــاش در بــه
دســت آوردن جایــزه نوبــل ارزشــمندتر اســت یــا تــاش
بــرای توســعه فنــاوری کــه در ظاهــر بــه علــوم پایــه
و بنیــادی مربــوط نیســت؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش
بایــد گفــت علــوم پایــه مجموعــه علومــی اســت کــه
بــه بررســی بنیــادی پدیدههــا یــا بررســی ماهیــت،
قوانیــن و روابــط حاکــم بیــن آنهــا میپــردازد .از
بارزتریــن ایــن علــوم میتــوان بــه شــیمی ،فیزیــک
و زیستشناســی اشــاره نمــود .علــوم پایــه ،زیربنــای
اصلــی ســایر دانشهــا محســوب میشــود و بــه همیــن

دلیــل در مواقعــی بــه کلیــه علــم تعمیــم داده میشــوند.
بنابرایــن می¬تــوان گفــت اســاس و زیــر ســاخت بیشــتر
فنــاوری هــای پیشــرفته بــه علــوم پایــه و بنیــادی بــر
مــی گــردد .در ایــن مقالــه بــه عنــوان نمونــه بــه فنــاوری
گوشــی هــای تلفــن همــراه هوشــمند اشــاره مــی شــود.
بــا اینکــه در ظاهــر ،فنــاوری ســاخت گوشــی هــای
تلفــن همــراه هوشــمند بــه علــوم پایــه ربــط نــدارد
ولــی اســاس ســاخت آن بــر پایــه هشــت جایــزه نوبــل
هســت کــه در ادامــه بــه ایــن جوایــز اشــاره مــی شــود:
 -1فنــاوری صفحــه نمایشــگر دیــود نورافشــان ()LED
بــر پایــه جایــزه نوبــل شــیمی ســال 2000
 LEDبــه معنــای دیــود ســاطع کننــده نوراســت .دیودهای
ســاطع کننــده نــور در واقــع از خانــواده دیودهــا هســتند
کــه دیودهــا نیــز زیرگــروه نیمههادیهــا بــه شــمار
میآینــد [ .]3خاصیتــی کــه  LEDهــا را از ســایر
نیمههادیهــا متمایــز میکنــد ایــن اســت کــه بــا
گــذر جریــان از آنهــا مقــداری انــرژی بــه صــورت
نــور از آنهــا ســاطع میشــود .ایــن نــور ساطعشــده
فاقــد پرتوهــای مادونقرمــز و فرابنفشــی هســتند کــه
ســایر صنایــع روشــنایی ایجــاد میکننــد و در نتیجــه
بــه ســامت چشــم و محیــط آســیب نمیرســانند [.]4
از دیگــر محاســن ایــن صفحــه نمایــش ،میتــوان بــه
مصــرف کمتــر انــرژی ،عمــر باالتــر دســتگاه و همچنیــن
کیفیــت روشــنایی باالتــر تصویــر کــه از اهمیت بیشــتری
برخوردار اســت ،اشــاره کــرد [ .]5اســاس فنــاوری المپ
هــای  LEDبــر پایــه پلیمــر رســانا بــه نــام پلــی (پــارا
فنیلــن وینیلــن) اســت کــه وقتــی در بیــن دو الکتــرود
قــرار مــی گیــرد بــا عبــور جریــان نــور فلورســانس نشــر
مــی کنــد [ .]6ایــن پلیمــر رســانا اولیــن بــار در ســال
 1989توســط تیمــی از دانشــمندان شــیمی و فیزیــک
دانشــگاه کمبریــج کشــف شــد [ 7و  .]8تحقیقــات عمــده
و اصلــی روی پلیمرهــای رســانا بــه دهــه  1970بــر مــی
گــردد ،یعنــی زمانــی کــه فیلــم هــای پلــی اســتیلن در
بخــار گازهــای هالوژنــی غوطــه ور مــی شــدند .هیگــر،
شــیریکاوا و مــک دیارمیــد پلــی اســتیلن رســانای جفــت
شــده ای از مونومــر اســتیلن کــه بخــارات یــد و بــرم در
آن ترکیــب شــده بــود ،تولیــد کردنــد .این ســه دانشــمند
جایــزه نوبــل شــیمی ســال  2000را دریافــت کردنــد [11
  .]9رســانایی پلــی اســتیلن ترکیــب شــده حــدود 10برابــر بهتــر از حالــت قبــل بــود .بعــد از کشــف آن هــا
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بابــت نقــش وي در اختــراع مــدار مجتمــع تعلــق گرفت.

تحقیقــات عمــده و زیــادی روی سیســتم هــای پلیمــری
جفــت شــده بــه طــور منظــم انجــام گردیــد .عبــارت
جفــت شــده بــه علــت وجــود پیوندهــای متنــاوب یــک  -3ســاختارهاي (پیوندهــای ناهمگــون) نیمهرســانا بــر
گانــه و دوگانــه در ســاختار زنجیــره ای پلیمــر اســت .بــه پایــه جایــزه نوبــل فیزیــک ســال 2000
علــت پیوســتگی ویــژه در ســاختار زنجیــره ای اینگونــه
پلیمرهــا ایــن امــکان بــرای الکتــرون هــا بــه وجــود مــی تشــکيل اتصــال مناســب فلز-نيــم رســانا يــک پيونــد
آیــد کــه بــه طــور موضعــی در بیــن اتــم هــای زنجیــره یکــی از ويژگــي هــاي سودمنداســت .وقتــي کــه فلــزي
بــه اشــتراک گــذارده شــوند .ایــن الکتــرون هــای بــه نيــم رســانايي متصــل مــيشــود ،انتقــال بــار تــا آنجا
موضعــی شــده مــی تواننــد در میــان سیســتم جابجــا ادامــه مــييابــد کــه ترازهــاي فرعــي در حــال تعــادل
شــده و نقــش یــک حملکننــده بــار را بــه خــود گرفتــه هــم ســطح شــوند .بــهايــن منظــور ،پتانســيل نيــم رســانا
و ســبب رســانایی و انتقــال جریــان در پلیمر شــوند [ .]12نســبت بــه فلــز افزايــش مــیيابــد .پتانســيل اتصــال از
نفــوذ الکتــرون هــا از نــوار رســانش نيــم رســانا بــه
 -2فنــاوری تراشــه بــر پایــه جایــزه نوبــل فیزیــک ســال فلــز جلوگيــری مــيکنــد .پيوندهــاي ناهمگــون رده
مهمــی از پيوندهــا شــامل پيونــد بيــن نيــم رســانا بــا
2000
فلــز اســت .مــرز مشــترک بيــن ايــن گونــه نيــم رســاناها
تراشــه یــا مــدار مجتمــع بــه مجموع ـهای از مدارهــای عــاري از نقايــص بلــوري اســت و مــیتوانــد بلورهــاي
الکترونیکــی اطــاق میگــردد کــه بــا اســتفاده از مــواد پيوســتهای شــامل يــک يــا چنــد پيونــد ناهمگــون بــه
نیمهرســانا (عمومــ ًا سیلیســیم همــراه بــا میــزان کنتــرل وجــود آورد .قابليــت دسترســی بــه پيوندهــای ناهمگــون
شــده ناخالصــی) در ابعــادی کوچــک (بطــور معمــول و ســاختارهای چنــد اليــه در نيــم رســاناهای مرکــب
کمتــر از یــک ســانتی مترمربــع) ســاخته میشــود .مــدار افــق وســيعی از امــکان گســترش قطعــات الکترونيــک را
مجتمــع چیــزی بیشــتر از یــک مــدار الکتریکــی خیلــی ایجــاد کــردهاســت .در پيوندهــای ناهمگــون ترازهــای
پیشــرفته نیســت .ایــن مدارهــا بطــور معمــول شــامل دو فرعــی دو نيــم رســانا را هــم ســطح مــیکننــد و يــک
یــا ســه نــوع دســتگاه الکترونیکــی میباشــند :مقاومــت ،فضــای خالــی بــراي ناحيــه گــذر در نظــر مــیگيرنــد.
خــازن و ترانزیســتور (مهمتریــن آنهــا ترانزیســتور نیمــه ديگــر جایــزه نوبــل فیزیــک ســال  2000بــه طــور
اســت) .هــر تراشــه بطــور معمــول حــاوی تعــداد بســیار مشــترک بــه هربــرت کرومــر و ژورس آلفــروف به ســبب
زیــادی ترانزیســتور اســت کــه بــا اســتفاده از فنــاوری ابــداع ســاختارهای (پیوندهــای ناهمگــون) نیمهرســانا
پیچیــدهای در داخــل الیــهای از مــاده نیمههــادی؛ بــرای اســتفاده در الکترونيــک ســريع و الکترونيــک
ماننــد ســیلیکون همگــون بــا مراحــل ســاخت تراشــه نــوری اعطــا شــد.کارهاي ايــن افــراد بنيــان علمــی و
هــا ســاخته میشــوند .هــر ریزتراشــه ،وظیفــه و یــا عملــی دانــش میکــرو الکترونیــک عصــر امــروز اســت
وظایــف خاصــی را در مــدار انجــام میدهــد .بطــور و نشــاندهنده اهميتــی اســت کــه فيزيــک نیمهرســانا
عمــوم هــر ریزتراشــه چندیــن ورودی دارد کــه بــا و ادوات الکترونــی در شــکلگیری فنــاوری مخابــرات و
پــردازش ایــن ورودیهــا ،مقادیــر خروجــی را تولیــد و اطالعــات امــروز داشــته اســت [.]14
در بخــش خروجــی خــود قــرار میدهنــد [ .]13امــروزه
تراش ـهها در اکثــر دســتگاههای الکترونیکــی و بــه ویــژه  -4فنــاوری اَبَررســاناها بــر پایــه جایــزه نوبــل فیزیــک
رایانههــا در ابعــادی گســترده بــکار میرونــد .وجــود ســال 2003
تراشــهها مرهــون کشــفیات بشــر دربــاره نیمهرســاناها
و پیشــرفتهای ســریع پیرامــون آنهــا اســت .در دنيــای اَبَررســانایی پدیــدهای اســت کــه در دماهــای بســیار پایین
بــدون تراشــه هیــچ رایانــه شــخصی ،مخابــرات ديجيتال ،بــرای برخــی از مــواد رخ میدهــد .در حالت ابررســانایی
ماهــواره ،اينترنــت ،تلفــن همــراه و بســياري چيزهــاي مقاومــت الکتریکــی مــاده دقيقــا صفــر میشــود و مــاده
ديگــر وجــود نــدارد .نزدیــک بــه همــه چيــز در زندگــي خاصیــت دیامغناطیــس کامــل پیــدا میکنــد ،یعنــی
امــروز بــه الکترونيــک و تراشــه هــا وابســته اســت .نيمي میــدان مغناطیســی را از درون خــود طــرد میکنــد .طــرد
از جايــزه نوبــل ســال  2000فیزیــک بــه جــک کيلبــی از میــدان مغناطیســی تنهــا تفــاوت اصلــی ابررســانا بــا
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رســانای کامــل اســت ،زیــرا در رســانای کامــل انتظــار
م ـیرود میــدان مغناطیســی ثابــت بمانــد ،در حالــی کــه
در ابررســانا میــدان مغناطیســی همــواره صفــر اســت.
مقاومــت الکتریکــی یــک رســانای فلــزی بــه تدریــج بــا
کاهــش دمــا کــم میشــود .در رســاناهای معمولــی مثــل
مــس و نقــره ،وجــود ناخالصــی و مشــکالت دیگــر ایــن
رونــد را کنــد میکنــد .در مقابــل ابررســاناها مــوادی
هســتند کــه اگــر دمایشــان از یــک دمــای بحرانــی کمتــر
شــود ،ناگهــان مقاومــت الکتریکــی خــود را از دســت
میدهنــد .جریانــی از الکتریســیته در یــک حلقــه ی
ابررســانا میتوانــد بــرای مــدت نامحــدودی بــدون
وجــود مولــد جریــان وجــود داشــته باشــد .ابررســاناها
ارائــه مزایــای بــزرگ بــرای گوشــی هــای تلفــن همــراه
هســتند و بــه آنهــا اجــازه مــی دهــد تلفــن را بــا حداقــل
از دســت دادن تــوان و دریافــت انــرژی بهتــر عمــل مــی
کننــد [ .]15آلکســی آلکســیویچ آبریکوســوف ،ویتالــی
الزاریویــچ گینزبــرگ و آنتونــی جیمــز لگــت بــرای
کمکهــای پیشــگام بــه تئــوری ابررســانایی و ابرشــاره
برنــده جایــزه نوبــل فیزیــک ســال  2003شــدند [.]16
 -5فنــاوری دوربینهــای عکاســی دیجیتــال پایــه جایــزه
نوبل فیزیــک 2009
فنــاوری ســاخت دوربینهــای تصویربــرداری و
دوربینهــای عکاســی دیجیتــال گوشــی هــای تلفــن
همــراه بــر اســاس دســتگاه بــار جفــت شــده ()CCD
اســتفاده مــی شــود CCD .یــک حســگر تصویربــرداری
اســت کــه از یــک مــدار یکپارچــه تشکیلشــده کــه
شــامل آرایــهای از اتصــاالت یــا خازنهــای حســاس
متصــل میشــود CCD .قلــب دوربینهــای دیجیتــال
بــوده و جــای شــاتل و فیلــم را در دوربینهــای معمولــی
میگیــرد .یــک فنــاوری مشــابه اســت کــه تصاویــری
بســیار شــفاف و بــا تــوان تفکیــک بــاال را ارائــه مــی
دهــد و در نــور کــم تصاویــر بســیار خوبــی نمایــش
مــی دهــد[ .]17ایــن وســیله نظیــر چشــم انســان ولــی
بــه صــورت الکترونیکــی کار مینمایــد .هــر  CCDاز
میلیونهــا ســلول بنــام فتوســایت یــا فتودیــود تشــکیل
شــده اســت .ایــن نقــاط در واقــع حســگرهای حســاس
بــه نــوری هســتند کــه اطالعــات نــوری را بــه یــک
شــارژ الکتریکــی تبدیــل مینماینــد .وقتــی اجــزای
نــور کــه فوتــون نامیــده میشــود وارد بدنــه ســیلیکون
فتوســایت میشــود ،انــرژی کافــی بــرای آزادســازی

الکترونهایــی کــه بــا بــار منفــی شــارژر شــدهاند ایجــاد
میگــردد .هــر چــه نــور بیشــتری وارد فتوســایت شــود،
الکترونهــای بیشــتری آزاد میشــود .هــر فتوســایت
دارای یــک اتصــال الکتریکــی اســت کــه وقتــی اختــاف
پتانســیل الکتریکــی بــه آن اعمــال میشــود ،ســیلیکون
زیــر آن پذیــرای الکترونهــای آزادشــده میشــود و
هماننــد یــک خــازن بــرای آن عمــل میکنــد .بنابرایــن
هــر فتوســایت دارای یــک شــارژ ویــژه خــود اســت کــه
هــر چــه بیشــتر باشــد ،پیکســل روشــنتری را ایجــاد
میکنــد [ .]18ســاختار اولیــه  CCDدر ســال  ۱۹۶۹توســط
بویــل و اســمیت از آزمایشــگاههای بــل پیشــنهاد شــد.
ایــن ســاختار متشــکل از یــک ســری الکتــرود فلــزی
بــه صــورت آرایــهای از خازنهــای نیمههــادی اکســید
فلــزی بــود  ،کــه هــر کــدام بــه یکــی از ســه الکتــرود
موجــود در یــک ســطر متصــل شــدهاند .ایــن دو نفــر
بــه خاطــر ایــن ابــداع ،برنــده نیمــی از جایــزه نوبــل
فیزیــک ســال  ۲۰۰۹شــدند .اولیــن  CCDمربــوط بــه
تصویربــرداری بــه قالــب  ۱۰۰در  ۱۰۰پیکســل ،در ســال
 ۱۹۷۴توســط شــرکت  Fairchild Electronicsتولیــد گردیــد.
در ســال بعــد ایــن وســیله در دوربینهــای تلویزیونــی
بــرای رســانههای تجــاری و بعدهــا در تلســکوپها،
وســایل تصویربــرداری پزشــکی و دوربینهــای عکاســی
دیجیتــال مــورد اســتفاده قــرار گرفــت [ 19و .]20
 -6فنــاوری فیبــر نــوری بــر پایــه جایــزه نوبــل فیزیــک
2009
نیمــی دیگــر از جایــزه نوبــل فیزیــک ســال  ۲۰۰۹بــه
چارلــز کائــو از دانشــگاه چینــی هنگکنــگ تعلــق
گرفــت .کائــو بــا اکتشــاف خــود ،تحولــی عظیــم را
در فیبرهــای نــوری بــه وجــود آورد [ .]21او موفــق
شــد بــا محاســبات دقیــق ،نشــان دهــد کــه چگونــه
میتــوان پرتوهــای نــور را بــا اســتفاده از فیبرهــای
نــوری شیشــهای ،تــا مســافتهای طوالنــی انتقــال داد.
او نشــان داد کــه میتــوان بــا اســتفاده از رشــتههای
نــازک شیشــه خالــص ،ســیگنالهای نــور را تــا فواصــل
چنــد صــد کیلومتــری منتقــل کــرد و ایــن ،در مقایســه
بــا ابعــاد  20متــری فیبرهــای نــوری در دســترس در دهــه
 1340 / 1960غیرقابلتصــور بــود .فیبرهــای نــوری امروز
در نقــش شــبکه انتقــال اطالعات ،جامعــه ارتباطــی امروز
را تغذیــه میکنــد و اصلیتریــن بخــش ارتباطــات
پهــن بانــد دنیــای امــروز ماننــد اینترنــت اســت .نــور
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درون رشــتههای نــازک از شیشــه حرکــت میکنــد و
نزدیــک بــه تمــام اطالعــات صوتی-تصویــری و دادههــا
را در همــه جهتهــا منتقــل میکنــد .بــه کمــک ایــن
فنــاوری میتــوان نوشــتهها ،موســیقی ،تصویــر و
ویدیــو را در کســری از ثانیــه بــه سراســر جهــان منتقــل
کــرد .اگــر میتوانســتیم تمــام فیبرهــای نــوری زمیــن را
در امتــداد یکدیگــر قــرار دهیــم ،یــک میلیــارد کیلومتــر
درازا مییافــت کــه میشــد بــا آن ،تقریبـ ًا فاصلــه زمیــن
تــا ســیاره زحــل را پوشــاند .بــا ایــن همــه فیبــر نــوری
میتــوان  25هــزار بــار را دور زد .شــایان ذکــر اســت
کــه ایــن همــه فیبــر نــوری ،غیــر از هــزاران کیلومتــر
فیبرهــای نــوری اســت که هــر روز تولیــد میشــود [.]22
 -7فنــاوری صفحــه هــای نمایشــگر لمســی بــر پایــه
جایــزه نوبــل فیزیــک ســال 2010
چگونگــی عملکــرد صفحــه هــای نمایشــگر لمســی بــه
ایــن صــورت اســت کــه اگــر صفحــه نمایــش بــا یــک
شــیء هــادی مناســب مثــل سرانگشــت لمــس میشــود،
مقــداری از بــار الکتریکــی بــه کاربــر منتقــل میشــود در
نتیجــه بــار الکتریکــی بــر روی عنصــر خازنــی کاهــش
مییابــد .ایــن کاهــش توســط مدارهایــی کــه در
گوشــههای صفحــه نمایــش قــرار دارنــد ،اندازهگیــری
میشــود .رایانــه از تغییــرات نســبی بــار در هــر گوشــه
مــکان دقیــق لمــس را محاســبه نمــوده و اطالعــات
را بــه درایــو نرمافــزاری میفرســتد [ .]23فنــاوری
صفحــه هــای نمایشــگر لمســی بــا کشــف گرافــن بهبــود
قابلمالحظــهای یافــت .گرافــن مــادهای از یــک الیــه
«گرافیــت» اســت کــه آن را هــم بســیار قدرتمنــد و هــم
انعطافپذیــر میکنــد .ایــن مــاده از آن جایــی کــه
هــم رساناســت و شــفاف میتوانــد در صفحههــای
نمایشــگر گوشــیهای هوشــمند و فناوریهــای
پوشــیدنی کاربــرد گســتردهای داشــته باشــد .ایــن
مــاده ایــن توانایــی را دارد کــه روی پوشــش شیش ـهای
گوشــیهای هوشــمند و تبلــت هــا کشــیده شــود و بــا
توانایــی رســانایی الکتریکــی ،بــرای صفحههــای لمســی
بــه کار گرفتــه شــود [ .]24گرافــن (مــواد بــا قطــر
یــک اتــم) را دو دانشــمند بــه نامهــای آنــدره گیــم
و کنســتانتین نووســلوف از دانشــگاه منچســتر بریتانیــا
اختــراع کردنــد و بــرای آن در ســال  2010جایــزه
نوبــل فیزیــک را گرفتنــد .آنهــا گرافــن را از تکههــای
گرانیــت اســتخراج کردنــد .گرانیــت همــان مــاده معمــول

مصرفــی در ســاخت نــوک مداد اســت .این دو دانشــمند
در آزمایشهــا خــود بــا وســایلی همچــون نوارچســب،
ورقههایــی از کربــن بــه قطــر یــک اتــم تولیــد کردنــد.
عــاوه بــر ایــن آنهــا در آزمایــش خــود نشــان دادنــد
ل مســطح دارای خــواص
کــه اتمهــای کربــن بــا شــک 
خارقالعــاده مــی باشــند کــه در دنیــای فیزیــک
کوانتــوم دارای ویژگیهــای اســتثنایی اســت [ 25و .]26
 -8فنــاوری المــپ کــم مصــرف دیــود نورافشــان ()LED
بــر پایــه جایــزه نوبــل فیزیــک ســال 2014
فنــاوری صفحــه نمایشــگر دیــود نورافشــان ( )LEDکــه
جایــزه نوبــل شــیمی ســال 2000را بــه خــود اختصــاص
داده بــود در ســال  2014کامــل تــر شــد .جایــزه نوبــل
 ۲۰۱۴فیزیــک بــه خاطــر اختــراع المپهــای  LEDآبــی
بــه گروهــی از محققــان ژاپنــی اختصــاص یافــت کــه
گفتــه میشــود ایــن اختــراع میتوانــد بــه عنــوان
هســته مرکــزی سیســتمهای انعــکاس نــور بــرای کاهــش
مصــرف انــرژی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد LED .هــا
بــا رنــگ هــای دیگــر از اواســط قــرن بیســتم وجــود
داشــتند ،امــا تولیــد  LEDبــا نــور آبــی تــا ســال هــای
ابتدایــی دهــه ی  ۹۰امــکان پذیــر نشــده بــود و نیازمنــد
تحقیقــات بســیار گســترده تــری محســوب مــی گشــت.
چراغهــای  LEDآبــی کــه مصــرف انــرژی در سیســتمهای
روشــنایی را بــه میــزان قابــل مالحظــه کاهــش میدهنــد،
در نســل جدیــد ابزارهــای الکترونیکــی اهمیــت بســیاری
دارنــد .بــا اختــراع جدیــد آکازاکــی و آمانــو و ناکامورا
تحــول بزرگــی در دنیــای المپهــای  LEDایجــاد
کردنــد کــه کاهــش قابــل مالحظــه در مصــرف انــرژی
ایجــاد میکنــد .ایــن افــراد متوجــه شــدند نیتریــد
گالیــم مــی توانــد رنــگ آبــی پدیــد آورد و ســپس
راهــی پیــدا نمودنــد تــا بــا اســتفاده از ایــن مــاده و بــه
کارگیــری آن در کنــار آلومینیــوم و ایندیــم بــه تولیــد
نــور از طریــق روشــی بــا صرفــه بپردازنــد .بــرای تولیــد
نــور بــه رنــگ ســفید یــا  LEDهــای کــه بتواننــد نــور
ســفید ارائــه نماینــد نیــاز بــه ســه رنــگ قرمــز ،ســبز
و آبــی بــوده اســت و اکتشــاف محققیــن مــورد اشــاره
در اصــل کامــل کننــده حلقــه ی گــم شــده در زمینــه
ی  LEDهــا محســوب مــی گــردد .پــس از ایــن ابــداع
انــدک انــدک بــه کارگیــری  LEDهــای ســفید در عرصــه
هــای متفــاوت امــکان پذیــر شــد .قیمــت پاییــن المــپ
هــای مبتنــی بــر ،LEDعمــر طوالنــی و مصــرف انــدک
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نقش جایزه نویل در فناوری گوشی ها
آنهــا روشــنایی را بــرای  1/5میلیــارد نفــر در جهــان بــه
ارمغــان آورده اســت .بــر اســاس گزارشهــای موجــود
گفتــه میشــود کــه چراغهــای  LEDایــن محققــان
ژاپنــی میتوانــد بــهازای هــر یــک وات انــرژی ۳۰۰
لومــن روشــنایی تولیــد مــی کننــد و بــه عبــارت دیگــر،
بــا مصــرف هــر وات انــرژی  ۳۰۰بــار خاموش-روشــن
میشــوند تــا بــه محیــط پیرامــون روشــنایی ببخشــند.
المپهــای آبــی  LEDکــه محققــان ژاپنــی تولیــد
کردهانــد میتوانــد در انــواع محصــوالت الکترونیکــی
خانگــی ،چــراغ اتومبیــل ،المپهــای فضــای ســبز،
فلــش دوربیــن ،چراغقوههــای جیبی،گیرنــده تلویزیــون
و صفحــه هــای تلفــن همــراه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
المپ¬هــای  LEDبرتریهــای بســیاری بــر منابــع نــور
ســنتی دارنــد کــه مصــرف کمتــر ،عمر بیشــتر ،اســتحکام
بیشــتر ،انــدازه کوچکتــر و ســرعت بیشــتر در خامــوش و
روشــن شــدن از آن جملــه انــد [.]27
نتیجهگیری

آنهــا فراهــم نمــود .ملزومــات دانشــمندان مــواردی
ماننــد دانشــگاه کیفــی و افتخــار آفریــن ،آزمایشــگاه
پیشــرفته شــامل ابــزار هــای دقیــق ،اینترنــت بــا پهنــای
بانــد بــاال و پرســرعت ،ارتباطــات ملــی و بیــن المللــی،
همــکاری بــا دانشــجویان توانــا و پژوهشــگران پســا
دکتــرا ،دوری از بوروکراســی هــای مالــی و اداری و
در نهایــت داشــتن آرامــش و انگیــزه مــی باشــد .ایــن
ملزومــات موجــب ســاختار و پیشــرفت علــم مــی شــود،
رابطــه بســیار مســتقیم بیــن رشــد علــم و فنــاوری دارد.
برنــدگان جایــزه نوبــل بــه صــورت مســتقیم و غیــر
مســتقیم بــه رشــد فنــاوری کمــک شــایان مــی کننــد.
برنــدگان جوایــز نوبــل در غــرور ملــی هــر کشــور نقــش
ایفــا مــی نماینــد و غــرور ملــی موجــب انجــام کار هــای
بــزرگ از جملــه فنــاوری هــای بــزرگ و کوچــک مــی
شــود.
درخت تو گر بار دانش بگیرد
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