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مخابرات گرایش میدان: زمینه های تحقیقاتی

.....انواع قطعات غیر فعال مایکروویو از قبیل فیلتر، کوپلر، تقویت کننده ها و •

انواع آنتنها به ویژه آنتنهای•

شیپوری

رفلکتور

میکرواستریپی

آرایه شکافی

(SIW)موجبرهای مجتمع شده در زیرالیه •

(gap waveguide)موجبرهای فاصله هوایی •

روشهای اندازه گیری در فضای باز و بسته•

سطح مقطع راداری•



مخابرات گرایش میدان: زمینه های تحقیقاتی

امل تحلیل امواج الکترومغناطیس در محیطهای پیچیده ش•
...محیطهای ناهمگن، ناهمسانگرد، پاشنده، کایرال و 

طراحی و تحلیل نهانسازهای استوانه یی، کروی، فرش•
خواهبه منظور نامرئی سازی اشیا در باند فرکانسی دل

طراحی و تحلیل فرامواد و محیطهای چپگرد•

طراحی اتاق آنتنهای کالسیک و فلزی•

طراحی جاذبهای هرمی، فریتی، فرامواد و ناهمگن•

تست غیر مخرب•



ممخابرات گرایش سیست: زمینه های تحقیقاتی

5G ،4G ،3Gسیستم های مخابراتی بیسیم اعم از •

LiFiسیستم های مخابراتی نوری بیسیم اعم از لیزری و •

سیستم های مخابراتی رادیو شناختی و مشارکتی•

انتقال بیسیم انرژی الکترومغناطیسی•

سیستم های سلولی ناهمگن•

عظیمMIMOموج میلیمتری و •

بیسیمشبکه های اقتضایی و حسگر •

سیستم های رادار و سونار•

مخابرات خطوط قدرت•



ممخابرات گرایش سیست: زمینه های تحقیقاتی

پردازش سیگنال های دیجیتال•

بازشناسی الگو•

یادگیری ماشین•

پردازش تصویر•

تصاویر عام

تصاویر ترافیکی

تصاویر پزشکی

پردازش ویدیو•

پردازش صدا•

گفتار

موسیقی



لکترونیکالکترونیک گرایش افزاره های میکرو ونانو ا: زمینه های تحقیقاتی

ساختارهای دو بعدی •

graphene

Transition metal dichalcogenide

نانوحسگرهای گاز •

 ساخت

شبیه سازی

ترانزیستورهای نانو•

 شبیه سازی

 ساخت بر اساسCVD

اینترنت اشیا•



60باندبرایباالبهرهباشکافیآرایهآنتنساختوطراحی• GHz

راداریمقطعسطحگیریاندازهسیستمهایرویبرمطالعاتیفعالیت•

رادارمایکرویوبخشتستوساختطراحی،برنظارت•

انعکاسبدونشیلداتاقطراحیبرنظارت•

متریتلهبخشبرایمعکوسFآنتنساخت•

هگیرنددادهپردازشوسیگنالپردازشبخشافزارینرمسازیپیادهوطراحیهایپروژهمجری•
کورهایروشبهدیجیتال

(سیکر)رادیوییجستجوگرساختوطراحیپروژههمکار•

راداریردیابیودادهتلفیقسامانهساختوطراحیپروژههمکار•

دیجیتالسوپرهتروداینگیرندهبهینهطراحی•

ارتباط با صنعت



همکار پروژه طراحی و پیاده سازی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های انتقال داده دیجیتال•
مایکروویو 

شبیه سازی نرم افزاری انواع سیستم های راداری•

ECCMو ECMشبیه سازی نرم افزاری انواع تکنیک های •

طراحی سسیتم های پالک خوانی در جاده های بین شهری•

MIMOطراحی آنتن برای سیستم •

طراحی و شبیه سازی پردازش های سونار روزنه مصنوعیمجری پروژه •

و شبیه سازی رادار روزنه مصنوعی معکوس دو پایهطراحی مجری پروژه •

ارتباط با صنعت



سوئد-چالمرزصنعتیدانشگاه•

60باندبرایباالبهرهباباندپهنشکافیآرایهآنتنیکساختوطراحیGHzهواییفاصلهموجبرتکنولوژیازاستفادهبا
(GGW)شیاری

140باندبرایسریتغذیهباباالبهرهشکافیآرایهآنتنیکساختوطراحیGHzهواییفاصلهموجبرتکنولوژیازاستفادهبا

بیمهچندآنتنیکساختوطراحی(multi beam)60باندبرایGHzهواییفاصلهموجبرتکنولوژیازاستفادهبا

ایرلهچندآنتنیچندمشارکتیسلولیمخابراتهایسیستمسازیشبیهوطراحی

محدودتداخلراههدوطرفهدونیمهمشارکتیسلولیمخابراتهایسیستمسازیشبیهوطراحی

زیادآنتنتعدادباسلولیهایسیستمزمینهدرتحقیقاتیمطالعات

کانادا–کونکوردیادانشگاه•
هواییفاصلهموجبرتکنولوژیازاستفادهبادایرویقطبشباشکافیآرایهآنتنهایساختوطراحی

همکاری با دیگر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی



ترکیه–اوزگیندانشگاه•

رادیوییکانالهمتداخلوروینشانهخطایبالیزریبیسیمنوریمخابراتهایسیستمسازیشبیهوطراحی

ترکیه–استانبولدانشگاه•

راههدووطرفهدوتماممشارکتیهایسیستمسازیشبیهوطراحی

یونان–ارسطوصنعتیدانشگاه•

دورفواصللیزریبیسیمنوریمخابراتهایسیستمسازیشبیهوطراحی

کانادا-کبکدانشگاه•

شناختیرادیودوراههمخابراتیهایسیستمسازیشبیهوطراحی

چین-لوشنگشرکتآنتنتحقیقاتیمرکز•

سیستمهایبرایآنتنطراحیMIMO

همکاری با دیگر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی



مایکروویوفعالغیرادوات•

آنتن•

مایکروویوفعالمدارهای•

نوریبیسیممخابراتهایسیستم•

رادیوییبیسیممخابراتهایسیستم•

کاربردیدیجیتالسیگنالپردازش•

الگوبازشناسی•

تصویرپردازش•

گفتارپردازش•

گازنانوحسگرهایساخت•

نانوترانزیستورهای•

رادار•

قدرتخطوطمخابرات•

زمینه های کلی پایان نامه های انجام شده



مخابرات گرایش میدان: دروس ارائه شده

نام درس نام درس

2مایکروویو  میدانها و امواج

(EMC)سازگاری الکترومغناطیس  1مایکروویو

فعال مایکروویومدارهای پیشرفتهالکترومغناطیس

سیستمهای رادار 2آنتن 

محیطهای پیچیده سیستمهای مخابرات نوری

فرامواد آنتنهای مدار چاپی

پراکندگی امواج ریاضیات مهندسی پیشرفته

2مایکروویو  روشهای عددی در الکترومغناطیس

فوتونیک دایادهای گرین



مخابرات گرایش سیستم: دروس ارائه شده

نام درس نام درس

سازیروشهای عددی در بهینه تئوری پیشرفته مخابرات

سیگنال دیجیتالپردازش سیستمهای مخابرات بیسیم

سیگنال دیجیتال پیشرفتهپردازش مخابرات سلولی

فرایندهای اتفاقی مخابرات طیف گسترده

گوالبازشناسی آماری شبکه های مخابرات نوری

پردازش تصویر مخابرات نوری پیشرفته

راداراصول و سیستم های مخابرات دیجیتال



نیکالکترونیک گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترو: دروس ارائه شده

نام درس نام درس

وتکنولوژی ساخت افزاره های نیمه رساناتئوری نیمه رساناهایافزاره

VHDL الکترونیک نوری

نانو ترانسپورت سازی نانو ساختارهاروشهای عددی در بهینه

CMOS مجتمع یکپارچه ریزموجمدارات

کوانتم الکترونیک نانوالکترونیک



70فرکانسباE312مخابراتیهایسیستماموالتوردستگاه• MHz-6 GHzباندپهنایوMHz56نمونهنرخو
10برداری MS/sسیگنالپردازشبردهایازمتشکلARMبردوXilinx FPGA،سیستمفیلتر،بانکMIMO2x2

.کندسازیشبیهرامخابراتیسیستمنوعهرتواندمیکه

برد رادیو نرم افزار: امکانات آزمایشگاهی 



Functionدستگاه• Generator0.1فرکانسباHz - 150 MHz400بردارینمونهنرخو MS/s

Function Generator: امکانات آزمایشگاهی 



اسیلسکوپ دیجیتال: امکانات آزمایشگاهی 

Tektronixاز شرکت TDS2024Cکاناله 4و 200MHzاسیلسکوپ دیجیتال 



HPیک• ProLiant DL380 Gen9 Serverپردازندهدودارایکهسنگینمحاسباتانجاممنظوربهintel
xeon-2650V3768سرورایندراستفادهقابلرمحداکثر.استمجازیهسته20وحقیقیهسته20شاملGB

.است

پردازنده پرقدرت: امکانات آزمایشگاهی 



دیجیتالالکترونیکسیستم هایونوریمخابراتگرایش هایاندازیراه•

دکتریدانشجویجذب•

درآمدزاییووریبهرههدفبا(....وآنتنتستاتاققبیلاز)آزمایشگاهیامکاناتافزایش•

(منعطفالکترودهایواستاتیکگازتست،CVD)نانوالکترونیکواشیااینترنتآزمایشگاهاندازیراه•

برنامه های آتی 


