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مقدمه
از اوایــل دهٔه شــصت میالدی، ســاخت ابزار هــای اپتیکی کوچک تر از متر امکان پذیر شــد. به طــوری  که در دهٔه 
هشــتاد ابعاد حدود یک میکرومتر و در ســال 2000 به زیر 100 نانومتر کاهش یافت. عالوه  بر  این رایانه های امروزی 
به عنــوان ابزاری قدرتمند برای طراحی اپتیکی، مدل ســازی، شبیه ســازی و مطالعــٔه پدیده های نوین فیزیکی در 

ابعاد نانو معرفی می شوند ]1[.
 اپتیک شاخه ای از علم فیزیک نور، مهندسی برق است که به بررسی رفتار نور می پردازد. یکی از ویژگی هایی که 
کســیری باارزش توجه می شــود، افزودن فناوری نانو به آن است. فناوری نانو  امروزه به این شــاخه از علم همانند ا
اپتیک به بررسی رفتار نور و برهم کنش های بین نور و ماده در اندازه هایی کوچک تر از طول موج نور می پردازد ]2[. 
کاربردهای نانو اپتیک می توان به ســاخت ســلول های خورشــیدی، دیود های نورافشــان، نمایشــگرها،  از جمله 
کرد. عالوه بر این، حوزه دیجیتال عرصه های جدیدی  حســگرها و لیزرهای دیودی و طرح نگاری1 با لیزر اشــاره 
کاربردهــای نوری را به دنیای آشــنای اطرافش ارمغان داده اســت. در حــال حاضر اپتیک در حوزه های نجوم،  از 
میکروســکوپ، عکاســی، در برنامه هــای پــردازش اطالعــات ماننــد تصویر بــرداری و نقشه کشــی، ذخیره ســازی 
که امــروزه در حال تکمیل و  کرد  داده هــا، ارتباطــات، رباتیــک صنعتی، اندازه گیری دقیق و ماشــین کاری اشــاره 
رقابــت بــا الکترونیــک اســت. ادوات نانواپتیک دارای اشــکال و عملکــردی متفاوت بــا ادوات اپتیکی معمولی 
ی یک  اســت. عناصر نانواپتیک شــامل ســاختارهای نانومقیاس متعددی هســتند که در الگوهای منظم یا بر رو
ماده ســاخته شــده اند. همچنین بســته به توابع نوری، طول موج عملیاتی و الزامات تولید، در طیف وســیعی از 
کسید سیلیکون یا نیتریدسیلیکون(  فلزات )به عنوان مثال طال یا آلومینیوم(، دی الکتریک ها )به عنوان مثال دی ا

موادی مانند Si و GaAs، بلورها، شیشه ها و پالستیک ها به صورت الیه نشست2 رشد می کنند ]3[.
این ساختار ها اغلب به صورت یک شبکه از پراش پرتو با ابعادی از ده ها تا چندصد نانومتر شکل می گیرد. این 
امر دســتگاه های نانواپتیک را قادر می ســازد تا عملکردهای نوری را در الیه های بسیار نازک، اغلب با ضخامتی 
کمتــر از یــک میکــرون ایجــاد کنند. بــا توجه به اثــرات کوانتومی، دســتگاه های نانواپتیک اثرات نــوری خود را در 
کوتاه نسبت به دستگاه های اپتیکی بزرگ به دست می آورند و این موضوع از الزامات  کانونی بسیار  یک فاصلٔه 

ساخت سازه های اپتیکی با ابعادی جمع وجور است.
در طراحــی سیســتم های نانواپتیــک هماننــد طراحــی سیســتم های نیمه هــادی از یک ســری قوانین منســوب به 
توابــع اســتاندارد نوری )قطبش، طول موج، میزان انتشــار نور( برای اجزای سیســتم های اپتیکــی، مانند مدارها و 

گزینه های تأثیرگذار در طراحی اپتیکی عبارت اند از:  سیستم ها استفاده می شود. 
 تغییر ارتفاع، عرض و دورٔه شبکه

 ایجاد شبکه های دوبعدی و یا چند بعدی
 انتخاب مواد مختلف برای زیرالیه و شبکه

 استفاده از مواد سازگار با شبکه
 پوشش دهی سطوح شبکه

کار می روند. ترکیب این  گزینه ها در طراحی سیستم های نانواپتیک به طور متفاوت و یا به صورت ترکیبی به  این 
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گزینه ها نه تنها عملکرد کلی موردنظر را فراهم می کند بلکه باعث می شود قابلیت های دستگاه از لحاظ اپتیکی 
یٔه پذیرش شــایان  گزینه های طول مــوج عملیاتی و زاو و فیزیکــی بهینــه شــوند. به عنوان مثــال برای تحمل دمــا، 
توجه اســت. شــکل 1 ســاختار کلی دستگاه نانواپتیک که به ادوات نانواپتیکی اجازه می دهد تا از دستگاه های 
گسســتٔه ســاده با یک نانوساختار تک الیه به قطعات پیچیده آرایش داده شود و به صورت مجموعه ای از اجزای 

اپتیکی قابل کنترل الکترونیکی طراحی و ساخته شود را نشان می دهد ]4[:

 شکل 1.دستگاه نانواپتیکی عمومی متشکل از یک یا چند الیٔه نانوساختار، شامل الیه های اپتیکی و یک بستر 
است ]4[

ی دســتگاه های جمع و جور  یفرها بر رو که سیســتم نانواپتیک  مانند میکروالکترونیک عهده دار تولید و از آنجایــی 
یادتــری از فرایندهای نوری در طی یک زمان و با  ی هر نوع زیرالیه اســت، دارای توانایی تولید حجم ز متعــدد بــر رو

هزینٔه یکسان و به مراتب ساده تر از عناصر نوری بزرگ نیز می باشد ]5[.
کــه باعــث می شــود عناصــر نــوری بــرای ادغــام در دســتگاه های چند منظــوره ایدئال شــوند،  چنــد عامــل اصلــی 

عبارت اند از:
 نانواپتیک ها اغلب به دلیل تمایالت نوری فشــردٔه خود به راحتی می توانند با دیگر اجزای ســازنده قطعات 

کم کارتر و ارزان تراند. نوری مرتبط باشند؛ بنابراین هم ترازی در ساخت، 
 آن ها می توانند با یکپارچه سازی الیه های نانواپتیک به منظور ایجاد اثرات نوری کامل شوند و با انتقال نانو 
ی یک زیرالیه بدون عــوارض و هزینه را بدهند و به الیه بندی چنددســتگاهی  الگوهــا اجــازٔه الیه بنــدی بر رو

دست یابند.
 نانواپتیک هــا می تواننــد به صــورت فضایــی بــا ســازماندهی چندیــن توابع نــوری مختلف در یک ســاختار 
کار با ایجــاد قطعــات کوچک و انتقــال کل ســاختار آرایه در یــک عملیات  بــه یکدیگــر متصــل شــوند. ایــن 
واحــد، انجام می شــود. دســتگاه های آرایــه ای را می توان در مدارهای چندتایی نــوری اعمال کرد و نیازی به 

گانه نیست. هماهنگ کردن اپتیک های جدا

nano-optic layers

Interface layerssubstrate

optical layer
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 یکپارچه سازی ترکیبی می تواند با اضافه کردن یک الیٔه نانواپتیک یا الیه هایی با مواد اپتیکی ساخته شود. 
فرایندی که از طریق آن عناصر نانواپتیک ســاخته شــوند، انعطاف پذیر و قوی است و امکان صرفه جویی در 

فرایند تولید را در ایجاد اپتیک های ترکیبی فراهم می سازد.
کنــد و اجــزای نوری  کنتــرل   ادغــام نانــو اپتیک هــا بــا الیه هــای فعــال نــوری می توانــد مدارهــای اپتیکــی را 

کند.  ی تراشه ایجاد  پیچیده ای را بر رو
 سیستم نانواپتیک را می توان برای ساخت انواع دستگاه های اپتیکال گسسته با عملکردی به طور مستقیم 
کرد.  کوچک تر و قوی تر اســت( اســتفاده  قابل مقایســه با اپتیک های موجود در فضای حقیقی )گرچه اغلب 
که در دســترس اپتیک  نانواپتیک با فناوری منحصر به فرد، اجازه ایجاد دســتگاه های نوری با قابلیت هایی 

فله نیست، را ایجاد می کند ]4[.

کنار نانوذرات  گرفته اســت، مطالعه رفتــار تک مولکول در  یکــی از مباحثــی که اخیرًا در نانواپتیک مورد توجه قرار 
گفته  ی گســیل خودبه خودی مولکول اســت؛ بــه چنین ســاختاری اصطالحــًا نانوآنتن  و تٔاثیــر وجــود نانــوذره بر رو

می شود.
که در فاصلٔه چند نانومتری از یکدیگر قرار دارند. نقش نانوآنتن ها مانند نقشــی  نانوآنتن ها دو یا چند ذره هســتند 
گر الکترون های داخــل این نانو ذره هم زمان بــا تابش فرودی  کــه آنتن ها در سیســتم های مخابراتی دارنــد. ا اســت 
که این باعث می شــود نانوذره مورد بررســی یک  کنند، در یک فرکانس خاص پدیده تشــدید رخ می دهد  ارتعاش 
طول موج خیلی خاص را بیشتر از طول موج های دیگر در اطراف خودش نگه دارد و اصطالحًا میدان مغناطیسی 
یادی باشد  کاربردهای ز یاد است، می تواند برای ما دارای  کند و چون شدت این میدان خیلی ز نزدیکی را ایجاد 

 .]6[
کنار این نانوذرات قرار دارد را خیلی باال برد به گونه ای  که در  به عنوان مثال می توان، توان تابشی یک دانه مولکول 
کــه بتــوان یــک دانــه مولکــول را دیــد یا برعکــس وقتی یک دانــه مولکــول را در کنار این قــرار می گیرد شــانس اینکه 
ی این ها می تواننــد در سیســتم های نانوفوتونیک به عنوان  مولکــول فوتــون را جــذب کنــد را خیلی باال ببرد. هــر دو
کار روند. همچنین می توان نور بــا قطر 20 نانومتر را کانونی کرد؛  یافت کننــدٔه تک فوتونی به  چشــمٔه تک فوتونــی و در
بدیــن ترتیــب می تــوان CD هایی ســاخت که هرکــدام از اطالعــات 0 و 1 را در 20 نانومتر ذخیره می کنــد. با توجه به 
کرد که منجر به پوشــش دهی اطالعات  یادی از اطالعات را در یک CD ذخیره  ابعــاد CD می تــوان حجم خیلــی ز
که به عنوان مثال در امنیت  گســیل کنندٔه تک فوتونی داشــت  گیگابایت می شــود. همچنین می توان  تا چندهزار 
کاربردهای نانو آنتن هــا می توان به  کوانتومی اســتفاده می شــوند. از دیگــر  کامپیوتــر از طریق رمزنگاری  شــبکه های 

کرد ]7[. کنترل و هدایت نور اشاره 
بحث دیگر از کاربردها که بیان شد تصویربردای از پروتئین ها و DNAها است؛ بدین ترتیب که می توان نانوذرات 
کنــار این هــا قــرار داد یــا به گونه ای که ایــن پروتئین ها به این نانوذرات بچســبند چون یــک فرکانس خاصی را  را در 
کرد چون نانوذره به پروتئین و... چسبیده  تشدید می کنند می توان آن فرکانس را به این ها تاباند و نانوذره را دنبال 
است، دنبال کردن نانو ذره مثل دنبال کردن DNA و... است. همچنین می توان به جهت حرکت، سرعت و دیگر 

اطالعات از طریق آن ها دست یافت ]8[.
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کــه بهرٔه  بســیار باالیی دارد  از دیگــر کاربردهــا می تــوان به ســاخت ســلول های خورشــیدی در ابعاد نانو اشــاره کرد 
و بیــش از 80 درصــد نــور را از طریــق تابــش مســتقیم نــور خورشــید و تابش فروســرخ جــذب کنــد. همچنین وقتی 
یافــت می کند و به  گرمــا را به صورت نور فروســرخ تابش می کند، ســلول انرژی در خورشــید غــروب می کنــد و زمین 
کاربرد دیگر، در مدارهای مجتمع نانوفوتونیک اســت؛ در این مدارها به جای الکترون  انرژی برق تبدیل می کند. 
از فوتون استفاده می شود. امروزه بحث بر سر این موضوع است که سیستم های الکترونی را با سیستم های فوتونی 
کنند؛ همانند فیبر نوری، مشکل، داشتن ترکیب این دو سیستم است؛ یعنی نور از طریق فیبر نوری به  جایگزین 
کامپیوتر می آید و آنجا تبدیل به الکتریســیته می شــود که منجر به کندی سیســتم می شــود. برای رفع این مشکل، 
بایــد سیســتم ها تمامــًا فوتونیکــی باشــند؛ بنابرایــن از نانوآنتن هــا در مدارهــای مجتمــع نانوفوتونیــک )کاًل از فوتون 

کرد ]9[.  استفاده شده( باید استفاده 
کاربردهای نانوآنتن ها  گرفته است،  در حالی  که مفهوم عناصر اپتیکی نانومواد در حدود دو دهه، مورد بررسی قرار 
به جز ســلول های خورشــیدی بیشتر جنبه آزمایشــگاهی دارند؛ اما فناوری های الزم برای تولید و تجاری کردن این 

گرفته است.  مفهوم اخیرًا مورد توجه قرار 
در ادوات نانواپتیکــی وقتــی نانوذرات تحت تابش قــرار می گیرند، الکترون های نانوذره هم فرکانس با تابش فرودی 
که با تنظیم فرکانس فرودی می توان تشدید داشت. این تشدید بستگی به ابعاد و شکل نانو ذره  ارتعاش می کنند 
و محیــط اطرافــش دارد و می تــوان کنترل کامل در حرکت الکترون ها داشــت که به این اتفاق پالســمون ســطحی 
یادی داشــته باشــد چون باعث می شــود یــک میدان  کاربــرد خیلی ز می گوینــد]10[. پالســمون ســطحی می توانــد 
الکترومغناطیســی جای گزیده ای در اطراف ذره با شــدت باال به وجود آید و چون این شــدت و فرکانس را می توان 
کــرد، در صنعت مورد اســتفاده قرار می گیرد. ســاده ترین این کاربرد در رنگ اســت. می تــوان با ابعاد بازی  کنتــر ل 
که این رنگ نســبت به رنگ های دیگر  کنــده کنند. مزیتی  کــرد تا به صورت کنترل شــده رنگ خاصی را بیشــتر پرا
گر ابعاد این  دارد این است که از بین رفتنی و تشکیل شده از مادٔه شیمیایی نیست و جز و خواص نانوذره است و ا
یادی در  نانوذره عوض نشــود، این رنگ تغییر نمی کند. عالوه بر این، نانوآنتن های پالســمون سطحی کاربردهای ز
پزشــکی دارند و آن ها را می توان در درمان تومور مورد اســتفاده قرار داد؛ اما این نتایج در حد آزمایشــگاهی بررســی 
که نانــوذره وارد بدن شــده و تحت تابش فرکانس مشــخصی قرار می گیــرد و در اطراف  شــده اســت. بدیــن ترتیب 
گر  خودش تومور را از بین می برد. عالوه بر این، نانوآنتن های پالســمونی نانوذرات را پشــت ســر هم قرار می دهند و ا
به اولین نانوذره نور بتابد پالســمون ســطحی در ذره اول به وجود می آید و می تواند زنجیروار اطالعات را بین ذرات 
کــه در مدارهای مجتمع کاربرد دارد  کــه بدین ترتیب به جای انتقال الکترون نور انتقال می یابد  دیگــر منتقــل کند 

.]13 ،12 ،11[
که  گانه نوری استفاده می شود  دستگاه های نانواپتیک به عنوان جایگزینی برای دو موج معمولی در دو مسیر جدا
که مسیرهای اپتیکی  کاهش قطعات فراهم می کند. مهم تر از همه در مدارهای نوری  عملکرد پایداری در هنگام 
گانه ای را به یک مســیر متصل می ســازند، این مدار یکپارچه کوچک تر و ســاده تر، با عملکرد بهتر و پایدار و با  جدا

کمتری ساخته می شود.  هزینٔه 
کــه می تواند  شــکل 2 نمایــی از یکپارچه ســازی نانواپتیک هــای چندالیــه به یک دســتگاه واحد را نشــان می دهد 
کنــد و ترکیبی از قابلیت هــای نــوری را ایجاد کند که به طــور معمول  کاربردهــای فــردی را ترکیــب  مزایــای ذاتــی و 
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بــه الیه الیه شــدن مواد گسســته اپتیکی نیــاز دارد. به عنوان مثال یک قطبش گر نانواپتیــک یکپارچه و صفحه موج 
کــرد. ترکیب  ی یــک تراشــه نــوری را می تــوان در طیــف گســترده ای از مدارهای نوری اســتفاده  ساخته شــده بــر رو
این دســتگاه یکپارچه با آشکارســازهای نوری یک دســتگاه با بازخورد نوری با ســرعت باال برای تعیین قطبش و 
کاربردهای سنسوری  وضعیت فاز نور را ایجاد می کند. چنین دستگاهی می تواند برای نظارت بر عملکرد نوری و 
اســتفاده شــود. ترکیبات مشــابه قطبش را می توان در نویســه خوان های نوری3 و مدارهای صفحه نمایش پروژکتور 

که در مقایسه با دستگاه های اپتیکال بزرگ، هزینه، اندازه، عملکرد و مزایایی را به دنبال دارد ]4[.  کرد  اعمال 
نانواپتیک  می تواند برای ایجاد فلش ها یا لیزرهایی با پهنای باند موج صفر که طول موج های کوچک و یکنواخت 
کند، اســتفاده شــود.  )به عنوان مثال یک چهارم موج( را فراهم  کند و پهنای باند را تا طول 150 نانومتر دچار تأخیر 
به عنــوان مثــال، نانواپتیک هــا بــا ربع طول موج 650 تا 785 نانومتر در نویســه خوان های ترکیبــی CD/DVD به کار 

می روند.
شــکل 2 تصویر میکروســکوپ الکترونی اســکن را نمایش می دهد که در آن نانوســاختارهای چندالیه با اســتفاده 
گیره فاز  یه ســنج، یــک  از تکنیک هــای تولیــد مکرر نانوذرات تشــکیل شــده اســت. ایــن ترکیب از یک قبطش زاو
زیر مجموعــه و یــک آرایه نانو اپتیک که به عنوان یک مولفٔه نظارت بر عملکرد نوری طراحی شــده، تشــکیل اســت 

.]4[

شــکل 3 تصویــری از میکروســکوپ الکترونــی به صــورت ترکیبــی از نانواپتیک هــای تضعیف کننــدٔه فضــای متغیر 
کــه در آن نانواپتیــک FSVOA شــامل یــک جفــت نانو ســاختار پالریــزه  گــم اســت  آزاد اپتیکــی )FSVOA( و دیافرا
ساندویچ شده با یک سلول کریستال مایع است. با استفاده از یک میدان الکتریکی در کریستال مایع، مولکول های 
کریســتال مایــع را چرخانــده و کســری از نــور را کــه از طریق ســاختار عبــور می کند، را کنتــرل می کنــد. از آنجایی که 
پالریزاســیون نانواپتیک به طور مســتقیم در ساخت سلول های کریســتال مایع متصل می شود، این اجازه را می دهد 
کــه تمــام اجــزای با ضخامتی کمتر از 1میلی متــر و تقریبًا حــدود 3/10 نازک تر از فناوری های معمولی ایجاد شــوند و 

سیستم هایی با سهم نانواپتیک ضخامتی کمتر از 2 میکرون داشته باشد ]4، 14[
نانوســاختارهای چندالیه با اســتفاده از تکنیک های تولید تکرار نانوذرات نشــان داده شده با ساخت یک پالریزای 

 شکل 2.تصویر میکروسکوپ الکترونی تشکیل شده از نانو ساختارهای چند الیه ]4[

polarization 
beamsplitter

phase retarder
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بازار خارجی
4Electro Optical Industries LLC شرکت 

GOLETA, Calif سیستم تست الکترواپتیک 
سیستم تست الکترواپتیک GOLETA, Calif جزئی از ادوات 
 ،NIR که برای تســت دیــد، دوربین های الکترواپتیکی اســت 
IR، دستگاه های شارژشده با شدت باال، عینک آفتابی و لیزر 

سنجش فاصله به کار می رود.
پارامترهــای دوربیــن بــا دیــد گســترده ماننــد انحنــا را می تــوان 
بــا یک کولیمتــر مبتنی بر آینــه اندازه گیری کرد. بــا این نوآوری 
می تــوان وضوح و محدودٔه لبٔه میــدان دید را اندازه گیری کند. 
این سیســتم همچنیــن توانایی نظــارت ازراه دور بر دمای مایع 

خنک کننــده تابشــگرها5 را دارد. دســتگاه تســت به طــور خــودکار داده هــای دمــای پس زمینه را توســط یک تابشــگر 
پس زمینٔه ثانویه شبیه  سازی می کند.

از جمله تجهیزات پیشرفته سیستم تست IR/VIS و کالیبرٔه تجهیزاتی مانند منبع تابش گر، مجموعٔه تست دوربین، 
پروژکتور هدف، شبیه ساز، کولیماتور، مجموعه تست های آشکارساز، دماسنج های دقیق، ترماتور دقیق، حوزه های 

یکپارچه ساز و دستگاه انحراف  سنج زاویه است ]15[.

الــکــتــرواپــتــیــک  ــت  ــس ت ــل 4. ســیــســتــم  ــک  ش
]15[ GOLETA, Calif

 شکل 3. نمایی از میکروسکوپ الکترونی ترکیبی ]4[

کــه در برنامه های کاربــردی برای  نانــو نــوری در هــر دو طــرف یــک روتاتور فــارادی، یک جدارٔه نــوری را تولیــد می کند 
فرستنده های مخابراتی و مدارهای نوری الکترونیک وجود دارد ]14[.

Optical 
Isolator

Faraday rotator (garnet)

b)a)

Optical layer

General
two-nanostructure 

device

Liquid crystal actuator

Variable 
optical 

attenuator
Nanostructure

Substrate

Nano-optic polarizer
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زیــر  کاربردهــای مشــترک  و  مزایــا  دارای  ایــن سیســتم ها 
هستند:

 مزایا:
 چشم انداز 360 درجه با یک دریافت گر تک
 مقرون به صرفه، سیستم نظارت قابل اعتماد

 نظارت از راه دور تا افق
 حتــی در شــرایط آب و هوایــی مناســبی در روز و شــب از 

چشم اندازی وسیع استفاده می شود
 خودکار، ردیابی تمام تهدیدات با کیفیت تصویر باال

 جامــع، قــوی، تجهیزات ســبک وزن برای اســتقرار ســریع 
داده ها

 سیستمی کاماًل منفعل

 کاربردها:
 نظارت مستمر منطقه ای 

 تشخیص تهدیدات نامتقارن 360 درجه
 مبارزه با دزدی دریایی و قاچاق

 حفاظت از زیرساخت های بحرانی 
 نظارت بر فرودگاه ها

Electro-optics for Se- شــکل 5. سیســتم 
]16[ Spynel-X مدل curity

 Electro-optics for Security سیستم 
 SPYNEL سیستم

یافتگرهای مادون قرمز با چشــم اندازی وسیع امنیت واقعی  با نرم افزار پیشــرفتٔه تشــخیص حرکت CYCLOPE، در
را در برابــر تهدیدهــای متعــارف و نامتقــارن فراهم می کند. SPYNEL جمع و جور اســت و می توانــد در عرض چند 
کامل عملیاتی شود. سیستم های تصویربرداری حرارتی 360 درجه بر سطح های بعدی  دقیقه راه اندازی و به طور 
که سینه خیز می روند )سربازان(، قایق های  گسترده ای دارد و نفوذ می کند و در ابتدای هر تهدیدی )افراد  نظارت 
کوچــک، RIB هــا در آب و هــوای ســنگین، هواپیماهای بدون سرنشــین( هشــدار می دهد. 5 مــدل از دوربین های 

SPYNEL برای برطرف کردن نیاز های افراد وجود دارد:

 Spynel-X: سیستمی جستجوگر و وابسته به اشعٔه مادون قرمز  ]16[

 Pynel-S: °360 سیستم تشخیص مادون قرمز  ]17[

 Spynel-C: دوربین حرارتی پانورامیک مادون قرمز  ]18[

 Spynel-U Low: سیستم برای تشخیص عمیق محیط ]19[ 

 Spynel-M: دارای رادار حرارتی برای تشخیص عمیق محیط ]20[

 نظارت بر مرزها و مرزهای ساحلی
 پهباد برای ردیابی هدف در جو

کشتی ها  حفاظت از 
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6Laser Components USA Inc شرکت 
 FLEXPOINT ILM12IP laser module سیستم 

لیــزر ســاخت شــرکت Laser Components USA Inc بــرای اســتفاده در محیط خارجــی و محیط های دارای 
گرد و غبار  کالس حفاظتی IP67 مطابقت دارد و در برابر آب و  صنعت ســخت طراحی شــده اســت. سیســتم با 
مقاوم اســت. ILM12IP با تارهای خارجی M12 از فوالد زنگ نزن ســاخته شــده اســت و آن را می توان به ســرعت 
کــرد. این نــوع لیــزر در رنگ های ســبز و قرمز با پهنایــی به انــدازٔه مو و با  و به راحتــی بــرای تنظیــم ماشــین ها وصــل 

فاصله ای ثابت و بی نهایت می تواند متمرکز شود ]22، 23[.

]21[ LightHUB+® Plug&Play شکل 6. سیستم لیزری 

 Optics شرکت 
کاربر کثر 6 طول موج قابل ارتقا توسط   سیستم لیزری Plug & Play با حدا

سیســتم های لیــزری LightHUB+®Plug&Play به صورت یک سیســتم جمع و جور با 6 لیــزر دیودی )DPSS( با 
طول موج های مختلف طراحی شده است. طول موج ها بین 375 نانومتر تا 1550 نانومتر و توان خروجی نوری تا 

300 مگاوات در هر لیزر امکان پذیر است. 
 RS-232 شش واحد ورودی آنالوگ و دیجیتال وظیفه مدوله  سازی داده ها را به عهده دارند و همچنین یک رابط
و USB به راحتــی می توانــد اطالعــات ورودی از محیــط بیرون را کنترل کند. سیســتم طراحی شــده به طور خودکار 
ی یک میز نوری یا زیری ضخیم تر، عملکرد خنک کننده امکان پذیر  سرد می شود. البته با نصب این سیستم بر رو
کنترل کننده های درجه  گانه به همراه، دســتگاه خنک کنندٔه فعال با  ی یک پایه جدا می شــود. سیســتم باید بر رو

حرارت نصب شود )فن ها نیز می توانند در زیر متصل شوند(
اندازه مکانیکی این سیستم در دو نوع دارا و فاقد خنک کننده به صورت زیر است:

طول× عرض × ارتفاع: 402× 402× 97 میلی متر )بدون واحد خنک کننده(
طول× عرض × ارتفاع: 402× 402 × 182 میلی متر )با واحد خنک کنندٔه متصل(

البته این سیستم براساس تغییر طول موج و توان ورودی دارای مدل های مختلفی است  ]21[

کاربرد فناوری نانو در ادوات اپتیکی مجموعه گزارش های  
203صنعتــی فنــاوری نانــو



11

]23[  ILM12IP شکل 7. لیزر مدل 

 شکل 8. سیستم لنزهای پردازشگر مواد ]24[

7qioptiq شرکت 
 سیستم لنزهای پردازش گر مواد

لنزهای 160 میلی متری Theta Ronar دارای فاصلٔه کانونی 160 میلی متر در طول موج 515 تا 540 نانومتر و فاصلٔه 
کانونی 163 میلی متر در طول موج 1030 تا 1080 نانومتر هستند. این لنزها کوتاه ترین فاصلٔه کانونی را نسبت به تمام 

لنزهای F-Theta با جذب کم دارند.
گــم بزرگ تــر آن برای لنزهــای 160 میلی متری، 14/10 میلی متر و برای لنزهــای 163 میلی متری 20/14 میلی متر  دیافرا
برای IR بهینه شده و منجر به اندازه یک نقطه بین 12 تا 23 میلی متر مناسب و دارای کاربردهای قدرتمندی با دقت 
باالتر و اندازه کوچک تر نسبت به سایر لنز ها است. این سیستم ایدئال در پردازش موادی مانند ذخیره سازی انرژی 

و تولید افزودنی برای کاربرد های چاپ، جوشکاری و برش سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد ]24[.
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8Alluxa Inc شرکت 
یک چندگانه 532 نانومتــری با پهنای باند 0.1  فیلتــر Ultra-Narrow Bandpass، دارای بانــد فرکانســی فوق بار

نانومتر و مسدودکننده OD6 است. این فیلترها می توانند بیش از 80 درصد از نور را نگه دارند.
یــک می تواننــد برای بهبود نســبت ســیگنال به صــدا در زمینه هایی مانند سیســتم اندازه گیری  فیلترهــای فوق بار

کار رود  ]26[. ک سازی خطوط لیزر به  الیه دار برای وسیله های نقلیه، نجوم، پا

 شکل 9. سیستم میکرواپتیک ]25[

 سیستم میکرواپتیک
کاربردهای پزشکی و صنعتی است؛  از دیگر ســازه های این شــرکت میکرواپتیکی است که به طور گسترده دارای 
کاربردهــای  به عنــوان مثــال در دســتگاه های چشم پزشــکی و اندوســکوپی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و دارای 
کارهایی که در آن انــدازٔه کوچک و تصویربرداری نوری با عملکرد باال وظیفه ای  صنعتــی مانند تحقیق و بررســی 

حیاتی دارد.
اجــزای میکرواپتیکــی سفارشــی و دارای انــواع و اندازه هــای مختلفی ماننــد تولید لنز های تک بعــدی، دوبعدی و 
ســه بعدی میکرواپتیک، برای چاپ تولید می کند. میکرواپتیک دوبعدی با قطر 0.5 میلی متر در دســترس اســت 
و می تواند تا قطر 0.3 میلی متری مدل تک بعدی اش پایین بیاید. این شــرکت با تمام شیشــه های اپتیکی و دیگر 
گم ثابت، طراحی فشــرده، برای اندازه تصویر به طور متوســط بهینه شده  کار می کند. دیافرا مواد مانند ســیلیکا نیز 
کمان: 16 تا 25 میلی متر است  ]25[. کیفیت تصویر بهینه برای فاصله شی ء 700 میلی متر و قطر داخلی  است، 
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Ultra-Narrow Bandpass شکل 10.  فیلتر نوری 

 شکل 11.  شیشه رتیکل ]27[

بازار داخلی
 شرکت فنی مهندسی اورنگ صنعت سپاهان

 شیشٔه BK7 با پوشش نانومتری )رتیکل(
کیفیتی باال و دارای فرایند تولید آسان و قیمت نهایی ارزان است. این شیشه  شیشٔه BK7 یک شیشٔه اپتیکی با 
کار می رود. در این نوع از  به عنوان رتیکل در لنزهای چشمی و وسایل دیدبانی مانند تلسکوپ، میکروسکوپ به 
کاهش دهد و در نتیجه بازدهی  کندگی نور را  که می تواند پرا شیشه ها از پوشش های نانویی استفاده شده است 
اپتیکی و شــفافیت تصویر را افزایش می دهد. در واقع فناوری نانو عملکرد این نوع شیشــه ها را بهبود داده اســت  

.]27[
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