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 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 دفاع از رساله جلسه اطالعيه برگزاری
 شماره:

 :تاريخ 

 برگزاری جلسه دفاع از رساله

های نانوکربني در طيف مخابرات نوری و ساخت يك تحليل رفتار اليه عنوان رساله:

 گاهي جهت بررسي تضعيف تواننمونه آزمايش
 

 علي پوراسالمي خانوادگي دانشجو: نام و نام
 

 پروفسور عليرضا صالحي راهنما: اساتيد/استاد

 استاد مشاور:

 )استاديار( دکتر برومند ارزياب داخلي)مرتبه علمي(:

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

 )استاد، دانشگاه تهران( سليماني اصل دکتر (:اه، نام دانشگارزياب خارجي)مرتبه علمي

 دکتر قزل اياغ )دانشيار، دانشگاه مالك اشتر( (:، نام دانشگاهارزياب خارجي)مرتبه علمي

 )دانشيار( دکتر نکويي :)مرتبه علمي(هنماينده تحصيالت تکميلي دانشگا
یزناپذیر کرده است. گررا  نوريارتباطي هاي يري ادوات و شبكهکارگبهي باالتر، هاسرعتاي ارتباطي و نياز به هشبكه توسعه :چکيده)فارسي(

هاي ارتباط نوري يستمسها در يري این الیهکارگبهشود بيني مييشپ، دهندهاي نانو، رفتارهاي نوري مختلفي از خود نشان ميکه الیهیيازآنجا

است و در این پژوهش  موردنظري نانوکربنهاي ین رساله تحليل رفتار نوري الیهي جدیدي براي ادوات و کاربردهاي مختلف ایجاد کند. در اهاافق

ساخته  نانوکربنهاي اند. این ساختارها که از الیهيرخطي نور در حوزه طيفي مخابرات نوري بررسي شدهغي با قابليت جذب خطي و هاپوشش

دهند و از طرف دیگر توزیع شده یكنواخت، افت گذر ثابتي از خود نشان ميهاي با توان دو عملكرد اساسي دارند، از یک طرف در طيف شوندمي

نوري  اتتوانيم قطعشود. بنابراین چون تغيير افت گذر کاهشي است، ميباعث تغيير افت گذر مي هاآنيرخطي غهاي با پيک توان رفتار در طيف

هاي اعالم گزارش چنين نتایجي در گذشته مطرح شده است اما طبق .اشباع شونده را داشته باشد کنندهيفتضعکه نقش مناسبي طراحي کنيم 

محدود و کاربردهاي غير  موجطولها محدودیت زیادي در کاربرد دارند بطوریكه در یک یا حداکثر دو شده در ادبيات مربوطه، این تضعيف کننده

در این پروژه و تهيه و ساخت چيدمان آزمایش با  شدهانجامهاي با توجه به تحقيقات و آزمایش .اندشدهگزارشفيبر نوري و با ليزرهاي فضاي آزاد 

نانومتر، که  1600الي  1300در محدوده طيفي در بازه  هاآنبر روي الیه نانوکربن نشان از کاربرد  شدهانجامي هاآزمونکمترین تضعيف، نتایج 

تضعيف ثابت و تضعيف اشباع شونده توانند دهد که این ساختارها مياست. این نتایج نشان مي شده دهمشاهمناسب مخابرات فيبر نوري است، 

کابرد مفيد براي این پدیده در  اختالف تضعيف مشاهده شد. همچنين دو dB 10هاي تضعيف اشباع شونده حدود داشته باشند. در آزمایش

هاي با يستمسدر  dB 10به ميزان حدود  (OSNR)پارامترهاي نسبت سيگنال به نویز نوري دو کاربرد بهبود  شود. اینمخابرات نوري مطرح مي

در حالت منبع نوري پهن باند با در دیودهاي ليزر است.  dB 8به ميزان حدود  (SMSR)تقویت کننده نوري و نسبت حذف مدهاي جانبي ليزر 

هاي با توجه به اینكه پهناي باند تقویت سيگنال نوري در تقویت کنندهو بوده  dBm 10+توان اعمالي  nm 1640الي  nm 1260پهناي طيف 

در  انجام شد. dBm 23+نانومتر است، لذا بررسي رفتار با تقویت نوري در این بازه با توان  1560الي  1530 در محدوده طيفيمرسوم اربيم 

هاي انجام پذیرفت. نتایج آزمایش ITOاي هادي الكتریكي و شفاف نوري هاین ساختارها نيز توسط الیه در پاسخ نوريضمن اثر ميدان الكتریكي 

 تاثير بودن ميدان الكتریكي اعمالي بر رفتار نوري دارد.اعمال ميدان الكتریكي حاکي از بي
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