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منظور کردن اثر رامان در ساختارهاي چند الیهعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

چکیده تحقیق: اثر رامان یک پدیده اپتیکی غیرخطی است که در تمامی مواد و در فازهاي مختلف جامد،

مایع و گاز مشاهده می شود. کلیات این پدیده به این صورت است که ماده تحت تابش نور قرار می گیرد به

طوري که انرژي فوتون هاي تابشی با انرژي الزم براي رخ دادن پدیده جذب یا گسیل همخوانی ندارد. در

این صورت بخش اعظمی از نور در فرکانس تابشی پراکنده می شود و بخش کوچکی از آن در فرکانسی

دیگر گسیل می شود. تفاوت انرژي این دو فوتون، پیوندهاي ماده را به لرزش در  می آورد و در نتیجه طیف

رامان اطالعات فراوانی از ساختار ماده دارد. هدف از انجام این پروژه ارائه یک مدل الکترومغناطیسی از

چینش اندازه گیري هاي رامان و اعمال این مدل در ساختارهاي چند الیه است. عمال در بسیاري از

اندازه گیري ها ماده مورد بررسی، الیه اي از یک ساختار چند الیه است و یکی از کاربردهاي این تحقیق،

ارائه ابزار تصحیح نتایج این دسته اندازه گیري هاست. ساختاري را متشکل از چند الیه دي الکتربک در نظر

می گیریم که یک یا چند الیه آن پراکندگی رامان دارند و طیق رامان ساختار را پیش بینی می کنیم. ابتدا با

تحلیل طیف رامان در حالت توده اي ماده و ارائه مدلی الکترومغناطیسی براي آن، طیف رامان را بازسازي

می کنیم و پس از اعتبارسنجی با نتایج اندازه گیري، مدل به دست آمده را به ساختار چندالیه اعمال می کنیم.

یکی از ساختارهاي چندالیه بررسی شده، طیف رامان خون بیمار، بدون نمونه گیري خون و از طریق تابش

به پوست دست بیمار، براي تشخیص بیماري هاي مانند دیابت است. خون درواقع یکی از الیه هاي این

ساختار است. معموال با استفاده از کالیبراسیون تاثیر الیه هاي دیگر را تاحدي مدیریت می کنند اما این

رویکرد نتایج را به سیستم اندازه گیري وابسته می کند. هدف ما از این پروژه یافتن مدل الکترومغناطیسی

مناسب مواد و استفاده از آن در ساختارهاي چندالیه براي به دست آوردن طیف رامان کل ساختار است.
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