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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئمن يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                   ديپلوم انجنيرکريم عطائی :ليکوال   ٠٧-١١-٢٠١٠ ني
  از مطبوعاب سويس 

   ذخيره)يونيورسال (چييس های جامع
  )ميلياردم يک ثانيه( در ظرف يک نانوثانيه )کريستل(  تبلور، از نطفه بهتغيير مرحله يی -مواد

 Hanna Wick: نويسنده
  

به کار ) دی وی دی( و) سی دی(امروز برای ثبت  phase change materials (PCM) ه يیتغيير مرحل -مواد
 در کمپيوتر ] )RAM( کارۀذخير[ و ])HD (هارد ديسک[  ثبتۀاما در دراز مدت خواهند توانست تاو. دنبرده می شو

 .را تعويض نمايند
  

  :ياد داشت[
 است ه ایعبارت از  وسيل"  پنهانی حرارتۀذخير"يک   : phase change materials (PCM ه يیتغيير مرحل -مواد

دار ذخيره کرده برای مدت دوام" مراحل زياد تکراری" حرارت را به صورت پنهانی بدون ضايعات در که انرژی
  . می تواند
که آن عمدتاً  نسبت به حرارتي" حرارت جذب" يا "حرارت انحالل"، "حرارت ذوب"که ) پی سی ام( گويا ِ از مواد

  ].ذخيره شده می تواند)  تغيير مراحل)کتـِفِا(  متأثرنمودنبدون ("مخصوصحرارت "نظر به ظرفيت عادی 
 

ً  از   مشخصات  فرصتايندر . گی برای کار وقت ضرورت دارند الی آماد)چاالن شدن(ستارتکمپيوتر ها اکثرا
)data(هارد ديسک  از )HD(کارۀ به ذخير )RAM(يابند  می انتقال  ) خواندن مشخصات از گرچه ). دنشومی چارج

ً  امارت می گيردهارد ديسک به صورت آهسته صو  ،برخالف.  نگاه داری می شونددر آن  در عوض مطمئنا
 )RAM( کارۀليکن اگر چارج برقی سلول ذخير.  سريع خوانده و ثبت می گردند)RAM( کارۀ در ذخيرمشخصات

سبب بايد هنگام پرچاو شدن کمپيوتر، همه همين  از . تازه نگردد مشخصات ذخيره شده از دست می روندمتواتر
  . صات دو باره به هارد ديسک انتقال يابندمشخ

  

  شدنذوب و سرد 
 جامع به ۀاز دير زمان به اين سو در صدد اند تا يک ذخيربرای رفع اين نقيصه محقيقين . نيستدلخواه اين موقعيت، 
 .ندن بتوا و نيز در آن ثبت گرديدههو با آنهم به سرعت از آن خواند ندنکنبه سرعت از آن فرار مشخصات دست آيد که 

 واحد مقياس ظرفيت ذخيره و سرعت "بيت"(  فراوان bitsبيتهای جادادن رفيت ظعالوه بر آن در سطح بسيار محدو 
  .را داشته باشد )کمپيوتر است

يک کانديد .  باشدواحدجسم در يک  )RAM( کار ۀ و ذخير )HD(  هارد ديسک ممکن می تواندذخيره تا حدچنين يک 
 به اين سو با فعاليت ١٩٧٠ معلوم است از سال های  بود که خواهند)پی سی ِام(خيره های مؤفق در اين زمينه ذ

  . نايل آمده اندظهح پيشرفت های قابل مال به دستگاه های صنعتی در اين اواخر
 می گرچه اين ها هنوز آنچه از ذخيره های جامع انتظار برده.  ديری نمی گذردپسها به بازارـاولين چيآمدن اکنون از 

دگيتال  ۀ يا کارت ذخيرUBS-Stick که به حيث Flash-EEPROMولی همين حاال  به عوض . شود تکافو نمی کنند
به  تقريباً  ٢٠١٠پس های جديد الی اخير ـ عرضه کنندگان اميد وارند که چي.کمره شناخته می شود، استعمال می گردد

  . دستگيری کنندFlash-EEPROMمساوی به قيمت صورت مساعد 
 که با مخلوط از عناصر مانند Tellurو تـِلورSelen ِسـيلين  از قبيل Chalkogensعبارت اند از ) پی سی ِام(مواد 
  عناصرۀ گروپ عمد٦(.به کار برده می شود Indium نقره و اينديوم، Germanium  ، گرمانيومAntimons انتيمون

چندين صد درجه حرارت داده الی ورتيکه اين عناصر در ص .)ناميده می شوند Chalkogensسيستم پريوديک کميا 
در  .و بعداً  جالی منظم کريستل را تشکيل می دهند )Crystallization(شدن  تبلورشوند، اتوم ها در قدم اول نطفه های 

  سرد گردد، شکل بسيار به زودی مخلوط در صورتيکه ،به تعقيب. حرارت بيشتر عناصر متذکره ذوب می گردند
غير مشخص، مانند  در يک وضع )غير متبلور ( غير مرتب،اتوم ها درهم وبرهم:  ماندمی باقی   ذوب شدهظمغير من

 .شيشه، عرض وجود می کنند
 به صورت واضح در صفات )amorphousغيرمتبلور( و غيرمرتب)متبلور ( کريستلیۀاين است که مرحلخصوصيت 

 نور را متفاوت ازهم منعکس نموده و جريان برق را غير مساوی آنها:  با هم تفاوت دارند برق هدايت جرياننوری و
 يک  و اينرا امکان پذير می سازند) مشخصات(اين تفاوت ها ذخيره نمودن اطالعات . به خوبی هدايت می کنندولی 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

روی جهب ثبت .  می باشد) دی وی دی–اچ دی ( و )دی وی دی(، )سی دی( ثبت ، بکار گرفتنۀطريق شناخته شد
. تشکيل می گردند) Bitsبيتها ( )متبلور( و کريستل)amorphous(مرتب نقاط غير" اليزر" قویۀديسک توسط يک اشع

 )amorphous(بيتهای   اليزر ازۀ اشع. می تابدتروی ديسِک" اليزر" ضعيف تر ۀبرای خواندن اطالعات يک اشع
  . اطالعات ثبت شده خوانده می شوندصورت   اينرت متفاوت منعکس می گردد و بهبيتهای کريستل به صو  بهنسبت

  

  
   از ويکی پيديا )ساختمان چيپس جديد(گرافيک باال

سياه ( درج پروگرامۀ، ساح)سرخ(، مواد تغيرمرحله يی )هچارخان( در اين گرافيک الکترود های باالئی و پايانی 
  .ديده می شوند) رنگ سبز(و منبع حرارت ) خيره

  
ديود "زيرا :  اليزر استفاده نمی گردد بلکه از جريان برقۀاشع از نور  )PCM( يی در چيپس های جديد تغير مرحله

.  برق داغ می گردد)Impulse(يا تکان با ايمپولزاز اين لحاظ مواد . به آ سانی در چيـپس مدغم نمی گردند" های اليزر
  .ه می شوند، خواندتاز روی مقاومت برقی که در حالت غيز متبلور نسبت به حالت متبلور بيشتر اس" بيتس"آنگاه 

  در–اين است که بسيار سريع " ۀ تغير مرحل-ۀذخير"منفعت بزرگ : آخن، آلمان می گويدRWTH متياس وتينگ از
اين نظر را تيم وی به تازگی در .  بين حالت متبلور و حالت غير متبلور سوچ می کند-"نانوثانيه "يکظرف کمتر از

کوچک " بيت"يکسريعتر بوقوع می رسد که  ودن به همان معيارسوچ نم.  نشان داد" ِتلوريد–گرمانيوم "مثال يک 
ً  تنظيم گردندباشد    کوچک بوده می تواند تعلق به بزرگی " بيت"چه قدر يک .  زيرا آنگاه اتوم های کمتر بايد جديدا

 جديد محققين پوهنتون الينايس و مرکز تحقيقاتی ۀدر يک مطالع . متبلور شدن داردۀنطف" criticallyبحرانی  ۀ نقط"
 توانستند  را ِتلور-انتيمون - اينديوم- تشکيل نطفه در نقره،در آلمادن با يک تخنيک جديد ميکروسکوپی) آی بی ِام(

 پنج نانومتر ۀ به بحران رسيدن نطفه های متبلور شدن صرف به اندازۀدر اين ضمن توانستند نشان دهند که نقط. ببينند
 که در جهان شده می توانند) مينياتور(به سهولت کوچک " ه يی تغير مرحل-ذخاير"اساساً  تخنولوژی . کوچک هستند

  .کمپيوتر يک دليل مهم پنداشته می شود
  

  مصرف انرژی برق تنزيل يابد
 .برای امور تخنيکی عالقمندی نشان می دهند Information-Tcnology  (IT)  هایچندان جای تعجب نيست که کمپنی

 ميگابيت را توليد ٥١٢"  تغيرمرحله يی–چيپس های " است که به تازگی )کوريای جنوبی(يک مثال کمپنی سمسونگ
را با مرکز  Numonyx کمپنی  متفقاً ٢٠٠٨در سال   SMTi-croelectronicsو Intel کمپنی های  در پهلوی آن. می کند

 و Numonyxکمپنی های . ت را توليد می کند، تأسيس کردندي ميگاب١٢٨که چييپس های   )سويس(در ژنف آن 
Samsung باشندمینورمها طرح در برای تخنيک جديد   هردو باهم .  

بيت ها "باشد تا تحت کنترول معيار حرارت در چيپس بايد بسيار دقيق : ليکن ذخاير جديد دو نقص را در بر دارند
Bits "  به " چيپس ها" عالوه بر آن .گرددن تبديل متبلور به حالت غيرمتبلوراز حالت بدون اينکه خواسته شده باشد

از همين لحاظ ويتينگ و همکارانش به صورت سيستماتيک در صدد . صورت نسبی انرژی زياد را مصرف می کنند
آنگاه . با انرژی کمتر ولی با آن هم  کنترول شده اجرا شده بتواند" دنسوچ نمو"پيدا کردن موادی هستند که در آنها 

 ثانيه ۀوقتی در واقعيت زمينه  را مساعد سازد تا کمپيوتر در ظرف چندومين حص"  تغير مرحله يی-ذخاير"شايد 
    . کار گرددۀآماد

  
  نپايا

  
   


