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 دفاعيه  جلسه اطالعيه برگزاری
 شماره:

 : تاريخ  

 ارشدنامه کارشناسي اری جلسه دفاع از پايانز برگ
 ( نيمه حضوری        ⚫غيرحضوری         حضوری  : مشخص شود ) 

 Ti 2Ti/ TiO/مشخصه یابی ادوات ممریستور با ساختار  طراحی، ساخت و   :پروژه عنوان     

 

  میالد جبری  :دانشجوخانوادگي  ام و نام ن

    milad-jabri@email.kntu.ac.ir  ،   9706304   جویي: ی دانششماره

 fhbabaei@kntu.ac.irبابایی،  پروفسور فرامرز حسین استاد راهنمای پروژه:

 zandi@kntu.ac.ir   حسام زندی،  (:  ارزیاب داخلي)مرتبه علمي

 ر، دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات دانشیانیا،  دکتر محمد عروتی  :ارزیاب خارجي

orvatinia@yahoo.com 

 

 عنوانبههای سوئچینگ مقاومتی . حافظهاست بودههمواره مورد پژوهش    باالسرعتهایی با تالش برای دستیابی به حافظه چکيده)فارسي(:

-اکسید تیتانیومدی-های تیتانیومداری در افزارههای پیشنهادی برای دستیابی به چنین هدفی مطرح است. در این پژوهش خواص حافظهیکی از گزینه

است.  الکتریکی  میدانرانش یونی تحت  یهیپا  بربیشتر های فلزی، های مبتنی بر اکسیدسازوکار این پدیده، در ساختارتیتانیوم بررسی شده است. 

داری افزاره دارد. همچنین مشاهده  های حافظهنقش اساسی در ویژگی 2TiOها در ساختار بلوری شد که هدایت الکتریکی از طریق سطح دانه مشخص

گیرد. این ویژگی  ها صورت میها در بطن دانهتر از حرکت آن ساده مراتببههای بلور ( در سطح دانهIOVsیونیزه اکسیژن ) یهایجا یتهشد حرکت 

اثر تری حادث شود. های الکتریکی کوچکبلور در میدانبلوری اکسیدی در مقایسه با تکهادی بس داری در نیمهشود که خواص حافظهباعث می

های اکسید  ضخامت در( افزاره I-Vولتاژ ) -بر شکل مشخصه جریان Hz 100تا   Hz 0.01  فرکانسی یمحدودهفرکانس روبش ولتاژ، خصوصاً در  

 تأثیرپذیریسنجی بر مبنای قرار گرفته و سازوکار جدیدی برای رطوبت موردبررسی. اثر ترمیم حرارتی در هوا و جذب اکسیژن مختلف مطالعه شد

-سیر مرزدانهها در مIOVاثر دما بر تسهیل حرکت  ارائه شده است.  شدهجذب O2Hبلور اکسید فلزی از میزان ها در سطح بسIOVحرکت میدانی  

اکسیژن  هایتهی جایی شدهاستفاده از میدان الکتریکی برای جابجایی کنترل . های هدایتی بررسی گردیدجهت تشکیل رشته اکسید تیتانیومدیهای 

مطالعه شد و مشخص گردید  بهینه  یدارندهنگهولتاژ یک افزاره تا دستیابی به   یِدارحافظهخواص ی اکسید بررسی شد. ها در بدنهو مهندسی توزیع آن

 های آینده مورد استفاده قرار گیرد.ای برای ساخت حافظهپایه عنوانبهتواند موقتی نبوده و این افزاره می  شدهمشاهدهخاصیت 
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