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خالصه ای از پروژه های انجام شده:
برنامه

خالصه

برخی از خواص ترمودينامیکی چگاله های بوز-اينشتین مانند آنتروپی،
پروژه ی کارشناسی ارشد :
میانگین ذرات در هر سايت ،انرژی و غیره به
بررسی
شکل تحلیلی و عددی در يک چاه
چگاله های بوز-اينشتین در يک چاه
پتانسیل دوگانه مورد محاسبه قرار گرفته
پتانسیل دوگانه
است.
در اين کار ،يک نوع فیلتر فضايی بلور
پروژه ی سال اول دکتری:
فوتونی در يک بعد طراحی شده است .با
بلورهای فوتونی
وارد کردن تعداد اليه هايی مشخص از دو
ماده دی الکتريک معمولی با ضرايب
شکست مشخص ،ساختار متناوب اين بلور
شکل می گیرد.
در اين کار تاثیر برهم کنش الکترون
پروژه ی موضوعات ويژه
فونون روی تابع دی الکتريک گرافن
دکتری:
محاسبه می شود.
گرافن

پايان نامه ی دکتری:
طراحی شکل دهندههای باريکه با استفاده
از نانوساختارهای بلور فوتونی يک بعدی
شامل مواد با ضريب شکست متغییر

فرصت مطالعاتی در شهر مادريد
در CSIC-ICMM
Light scattering in
disordered materials for
:random lasing
Preparation of the system
and measurement and
.numerical modelling

در اين پايان نامه ،ساختار بلور فوتونی متناوبی را بررسی کردهايم که شامل يک
اليه نقص با ضريب شکست متغیر عرضی میباشد .تحت تابش باريکه موج تخت
و يا گوسی (دامنه و فار در راستای عرضی ثابت) توابع توزيع متفاوتی ،که از لحاظ
عملی قابل تحقق است ،برای اليه نقص نسبت داده مشخصات گاف باند ،فاز و
دامنه میدان خروجی را به صورت گرافیکی نمايش دادهايم.
در مدت مذکور تالش برای مطالعه ی رفتار گذار از بلورهای فوتونی کامال بی
نقص به سیستم های کامال بی نظم بود .مطالعات انجام شده که به صورت
تجربی و آزمايشگاهی بود در پی توصیف رفتار سیستم در حالت گذار مذکور بود.
در اين مطالعات با افزودن درصد های متعددی نقص به ساختار بلور فوتونی شاهد
تغییرات قابل توجهی در خواص اپتیکی بوديم.
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در اين مدت در زمینه ی بیوفوتونیک و طراحی حسگرهای زيستی مطالعاتی انجام
 طراحی و ساخت حسگرهای مبتنی بر بلورهای فوتونی و پالسمون.گرفته است
، همچنین.های سطحی جايگزيده از جمله از دستاوردهای اين دوره می باشد
. در اين دوره محقق شده استInverse Opal ساخت بلورهای فوتونی
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 شکل دهنده های پرتو،بلورهای فوتونی
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