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 شماره:

 :تاريخ 

 

 ارشدنامه کارشناسياری جلسه دفاع از پايانزبرگ

 
 :پروژه عنوان

 مهدی افشارپور  دانشجو:خانوادگي  نام و نام

 سرکار خانم دکتر زهرا قطان کاشاني پروژه:استاد راهنمای 

 استاد مشاور پروژه:

 )دانشيار( دکتر توکل پاکيزه (: ارزياب داخلي)مرتبه علمي

دکتر مهدی احمدی بروجني )استاديار دانشگاه  (:نام دانشگاهو  مرتبه علميارزياب خارجي)

 صنعتي شريف(

 چکيده)فارسي(:
آید، با توجه به منحنی پیوسته به وجود میتشدید فانو از تداخل یک حالت گسسته و 

ها بسویار مناسو  نامتقارن و تیز این پدیده، استفاده از آن در حسگرها و سوویی 

باشد. این پدیده در علوو  متتلووش مشواهده شوده اسوت. در فتونیوک سواختارها  می

ر ها مشاهده شود. دپالسمونیکی، جزء اولین ساختارهایی بودند که پدیده فانو در آن

ها  پورا  فوای  توانند بوه محودودیت( میsSPPها  سطحی )پالسمونیک پالسمون پالریتون

آمده و امواج در ابعادها  زیر طول موج منتشر شوند. برا  یوک حسوگر پالسومونیکی 

ناموه سواختار باشود. در ایون پایاندستیابی به منحنی تیز بسیار حایز اهمیوت می

( SRRدار )ا  شوکا موجبر، استاب و یک محفظه تشدید حلقوهپالسمونیکی متشکل از یک 

حساسویت حسوگر بوه  SRRبینیم که با استفاده از را مورد ارزیابی قرار داده و می

قرار داشته و  SRRمرکز موج تابشی در رسد. در این ساختار تمی nm/RIU 1100بیش از 

SRR  ستفاده از هرچند ا نماید.این حسگر ایفا می برا نقش اساسی راSRR   بوه جوا

حلقه منظم افزایش حساسیت را در بر دارد اما هنوز این سواختار از عوود  قابلیوت 

 SRRبرد. این ویژگی نیز با استفاده از نوار گرافنی در درون تنظیم پذیر  رنج می

تنهوا قابلیوت شود. خواهیم دید که با اسوتفاده از نووار گرافنوی نوه ، حاصل می

 nm/RIUاختار ما اضافه شد، بلکه حساسیت آن نیز بوه بوه بویش از پذیر  به ستنظیم

شوود. در ایون رسیده و همچنین چندین تشدید فانو نیز در سواختار ایاواد می 1170

، به دست آموده و در نهایوت FEMنامه تمامی نتایج با استفاده از رو  عدد  پایان

موورد ارزیوابی  MICMTبرا  تایید نتایج یک مدل را با اسوتفاده از رو  تحلیلوی 

 باشد.ساز  عدد  قبلی سازگار میبینیم که نتایج حاصله با شبیهقرار داده و می

 10:30، ساعت ماهبهمن 30چهارشنبه  : زمان

 306کالس  مکان:

ارشد در جلسه دفاعيه توصيه حضور دانشجويان سال آخر بخصوص دانشجويان کارشناسي

 شود.مي



 


