


کارگاه آنلیان

آموزش شبیه سازی افزاره های نوری با نرم افزار کامسول
مدرس: دکتر بهروز افتخاری نیا (پژوهشگاه دانش های بنیادی)

برگزار کنندگان: مدرساه دانش با همکاری پژوهشکده لیزر و پلساما دانشگاه شهید بهشتی، گروه فیزیاک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و
ساتاد توساعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و سااخت معاونت علمی و فناوری ریااسات جمهوری

نرم افزار کامسول از جمله نرم افزارهای قدرتمند و کاربردی در زمینه  طراحی، مدل ساازی و بهینه  کردن سایستم های درباره کارگاه:
اپتیکی- فوتونیکی اسات. ایان نرم افزار قادر اسات مسائل مختلف الکترومغناطیسی را با ارائه نتایاج مربوط به انتشار و آنالیز مدی به شکل

گراف و تصاویار (عکس و ویادئو) حل کند که ایان امر دانشجو و محقق را در درک بهتر مسائل یااری می دهد.  حل معادلتا در ایان نرم افزار
بر اسااس روش المان جزئی اسات و قابلیت مدل ساازی قطعاتا نیمه هادی، سایستم های ذخیره انرژی، حل معادلتا انتشار گرما و نیز

بسیاری از مسائل کاربردی در رشته های مکانیک، عمران، و الکتروشیمی را دارد.

 جلسه):۸طرح درس کارگاه (

جلسه اول: نصب و آشنایی کلی با نرم افزار کامسول
نصب نرم افزار کامسول مالتی فیزیاک در ویاندوز و لینوکس.1
معرفی کلی نرم افزار کامسول و پرداختن به اهمیت ایان نرم افزار در بررسای مسائل مختلف علوم مهندسای.2
معرفی اجمالی زمینه های کاربردی مختلف نرم افزار کامسول.3
 آشنایای کلی با مراحل طراحی و حل مسئله در کامسول.4

 ،چگونگی سااخت هندساه مدل در کامسول

 ،چگونگی ایاجاد مش برای تحلیل

 ،چگونگی ایاجاد پارامترها و متغیرهای مورد اساتفاده در مدل

 ،چگونگی اضافه کردن رابط های فیزیاکی و مشخصاتا مواد

چگونگی حل مسئله و نمایاش نتایاج

جلسه دوم و سوم:حل مثال هایی از کتابخانه نرم افزار کامسول
ماژول الکتریاسیته / الکترومغناطیس.1
ماژول اپتیک (هندسای و موجی) .2
ماژول فوتونیک.3
ماژول انتقال حرارتا.4
ماژول سااختارهای نیمه هادی .5



جلسه چهارم و پنجم: طراحی و شبیه سازی موجبرها و فیبر نوری
آشنایای با مفاهیم کلی انتشار نور در موجبرها و فیبر نوری و  فیبر کریاستال فوتونی.1
شبیه ساازی آنالیز مدی در موجبرها (دو بعدی) .2
شبیه ساازی انتشار نور در سااختارهای موجبری و فیبر نوری (ساه بعدی) .3
بررسای و شبیه ساازی انتشار نور کند در فیبر کریاستال فوتونی .4

 جلسه ششم و هفتم: مطالعه و شبیه سازی اندرکنش نور با نانوساختارهای پلسمونی
آشنایای با مفاهیم تشدیاد پلسامون ساطحی (جایاگزیاده و انتشاری).1
شبیه ساازی رزونانس پلسامون ساطحی جایاگزیاده در نانوذراتا طل و نقره .2
شبیه ساازی و بررسای طیف جذب و پراکندگی رزونانس پلسامون ساطحی نانوذراتا طل و نقره .3
شبیه ساازی رزونانس پلسامون ساطحی در سااختار فلز-دی الکتریاک .4
شبیه ساازی انتشار تک جهتی رزونانس پلسامون پلریاتون در موجبر نانوسااختار فلزی شکاف-شیار .5

جلسه هشتم: طراحی و شبیه سازی بهبود ویژگی های جذب نور خورشیدی در سلول های فوتوالکتروشیمی برای تولید
 هیدروژن خورشیدی

 آشنایای کلی با مفاهیم تولید هیدروژن خورشیدی بر مبنای فوتوالکترودهای نیمه هادی .1
بررسای و شبیه ساازی افزایاش جذب نور خورشید در فوتوالکترودهای سالول فوتوالکتروشیمی .2


