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مرئی و  الكترومغناطیسی در ناحیه فوتونیک با مبانی نظري تولید و انتشار امواجرشته آشنايی دانشجويان اهداف کلی درس: 

شوند. همچنین  که دانشجويان به صورت اصولی با مفاهیم پراش، تداخل و همدوسی آشنا رود میفروسرخ نزديک است و انتظار 

  هاي همگن و ناهمسانگرد را دارا شوند. توانايی بررسی انتشار نور در محیط

 

 مالحظات عنوان مطلب هفته رديف

  معرفی درس، منابع و مقدمه  1لسه ج -هفته اول  1

  آنالیز برداري - ت رياضیمقدما - قدماتم  2جلسه  -هفته اول  2

 مربوطه: مرور قوانین -ه ماد در خالء و - معادالت ماکسول  1جلسه  -هفته دوم  3

 گاؤس، آمپر و فارادي 

 

 کوئیز موج تخت - امواج الكترومغناطیسی  2جلسه  -هفته دوم  4

  یضويب - وييردا -یخط؛ قطبش - امواج الكترومغناطیسی  1جلسه  -ته سوم هف 5

 کوئیز  فشار تابشی - S پوئینتینگ بردار - امواج الكترومغناطیسی  2جلسه  -هفته سوم  6

  فرنل يبضرا؛ بازتاب و شكست - امواج الكترومغناطیسی  1جلسه  -هفته چهارم  7

 - اانتشار امواج در محیط رسان - كترومغناطیسیامواج ال  2جلسه  -هفته چهارم  8

 معادالت موج 

 کوئیز

موجبرها و  - هاي تشديد در فوتونیک موجبرها و کاربرد حفره  1جلسه  -هفته پنجم  9

  1ها  آن کاربردكی و فوتونی هاي کاواک

 

و موجبرها  - هاي تشديد در فوتونیک موجبرها و کاربرد حفره  2جلسه  -هفته پنجم  10

  2ها  آن کاربردكی و فوتونی هاي کاواک

 

موجبرها و  - هاي تشديد در فوتونیک موجبرها و کاربرد حفره  1جلسه  -هفته ششم  11

  3ها  آن کاربردكی و فوتونی هاي کاواک

 کوئیز

موجبرها و  - هاي تشديد در فوتونیک موجبرها و کاربرد حفره  2جلسه  -هفته ششم  12

  4ها  آن کاربردكی و فوتونی هاي کاواک

 

موجبرها و  - هاي تشديد در فوتونیک موجبرها و کاربرد حفره  1جلسه  -هفته هفتم  13

  5ها  آن کاربردكی و فوتونی هاي کاواک

 کوئیز

موجبرها و  - هاي تشديد در فوتونیک موجبرها و کاربرد حفره  2جلسه  -هفته هفتم  14

  6 ها آن کاربردكی و فوتونی هاي کاواک

 

   1 هاي الكتريكی تابش از چندقطبی - تابش  1جلسه  -هفته هشتم  15

   2 هاي الكتريكی تابش از چندقطبی - تابش  2جلسه  -هفته هشتم  16

 ترم میان ترم میانبرگزاري امتحان  1جلسه  -هفته نهم  17

   1 تابش از دوقطبی مغناطیسی - تابش 2جلسه  -هفته نهم  18

   2 تابش از دوقطبی مغناطیسی - تابش 1جلسه  -م هفته ده 19

 کوئیز ها آنتن - تابش 2جلسه  -هفته دهم  20

  تداخل و همدوسی - تداخل و همدوسی 1جلسه  -هفته يازدهم  21



  تداخل و همدوسی - تداخل و همدوسی 2جلسه  -هفته يازدهم  22

  همدوسیتداخل و  - تداخل و همدوسی 1جلسه  -هفته دوازدهم  23

 کوئیز تداخل و همدوسی - تداخل و همدوسی 2جلسه  -هفته دوازدهم  24

  نظريه پراش - نظريه پراش 1جلسه  -هفته سیزدهم  25

 کوئیز نظريه پراش - نظريه پراش 2جلسه  - هفته سیزدهم 26

هاي  انتشار نور در محیط - هاي مادي انتشار نور در محیط 1جلسه  -هفته چهاردهم  27

  1ي ماد

 

هاي  انتشار نور در محیط - هاي مادي انتشار نور در محیط 2جلسه  -هفته چهاردهم  28

  2ي ماد

 کوئیز

هاي  انتشار نور در محیط - هاي مادي انتشار نور در محیط 1جلسه  -هفته پانزدهم  29

  3ي ماد

 

هاي  در محیط انتشار نور - هاي مادي انتشار نور در محیط 2جلسه  -هفته پانزدهم  30

  4ي ماد

 کوئیز

  ها توسط دانشجويان ارائه پروژه -بندي  جمع 1جلسه  -هفته شانزدهم  31

  ها توسط دانشجويان ارائه پروژه -بندي  جمع 2جلسه  -هفته شانزدهم  32

 

 

 

 


