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  هاي مخابراتی دیجیتال آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال
Digital Communications Signal Processing (DCSP) Research Laboratory 

 

  دانشکده مهندســـی بــــــرق
 
 

  :افزاري آزمایشگاه امکانات سخت افزاري و نرم
 PCکامپیوتر 

 2GHzطیف نگار 
 UHFو  VHFبردهاي فرستنده و گیرنده 

 GSMهاي  آنتن
 GSM/GPRSبردهاي 
 GPSگیرنده 

 افزارهاي کاربردي مخابرات نرم
 اسیلوسکوپ دیجیتال

 سیگنال ژنراتور
 منابع تغذیه دوبل

 برد بورد و بردهاي مدار چاپی
 و میزي و قابل حملمترهاي ر ولت

LCD Projector 
 پرینترو  اسکنر

 ...و  ها، سی اقالم مصرفی مورد نیاز شامل آي

  
  :شده در آزمایشگاه تولیدات حاصل از تحقیقات انجام

 تهیه شده) User-friendly(هاي نرم افزاري  بسته:  2-1
 ثابتاي با وزن  هاي آرایه آنتن .1
 (Fixed-beam)دهی الگوي تشعشعی به روش پرتو ثابت شکل .2
 SDLو  TDLدهی الگوي تشعشعی باند پهن مبتنی بر ساختارهاي  شکل .3
 هاي مخابراتی باند باریک  سیگنال (DOA)تخمین زاویه ورود  .4
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  شده بر روي بردهاي مدار چاپی مدارهاي سخت افزاري پیاده: 2-2
  BASKدمدوالتور / مدوالتور .1
  BPSKدمدوالتور / مدوالتور .2
 BFSKدمدوالتور/ مدوالتور .3

  هاي پژوهشی خاتمه یافته طرح:  2-3
 .1393اي تطبیقی باند باریک مبتنی بر زاویه ورود سیگنال، شهریورماه  هاي آرایه کور الگوي تشعشعی آنتن دهی غیر شکل. 1
 .1391با در نظرگرفتن اثرات محیطی، شهریورماه هاي الکتریکی و مغناطیسی آنتن حلقوي  سازي و تعیین میدان مدل. 2
 .اي یکنواخت خطی جدید با دو عنصر اضافی هاي مخابراتی باند باریک با استفاده از یک آنتن آرایه تخمین زاویه ورود سیگنال. 3
 .سنجی آزمایشگاه مخابرات دیجیتال امکان. 4
 .اي با پرتو ثابت هاي آرایه افزاري آنتن ي نرم بسته. 5
  .GUIهاي باند باریک مخابراتی مبتنی بر  ساز تخمین جهت ورود سیگنال شبیه. 6
 .GUIبر پایه  SDLو  TDLدهی الگوي تشعشعی  ساز ساختارهاي شکل شبیه. 7
  .هاي دیجیتال دو سطحی بر روي برد مدار چاپی سازي مدوالسیون پیاده. 8
 
 
 
 

 کتاب تألیفی: 2-4
1. MIMO Systems, Theory and Applications”, Chapter 3, “Joint LS Estimation and ML 

Detection for Flat Fading MIMO Channels,” pp. 69-86, ISBN: 978-953-307-245-6, 
INTECH Publisher, April 2011. 
 

  هاي کارشناسی ارشد و کارشناسی نامه پایان: 2-5
 .اي دو طرفه رلههاي  در شبکهتوأم دهی الگوي تشعشعی  کنترل توان و شکل .1
 .1392 ،چند خروجی –اي چند ورودي  هاي رله دهی الگوي تشعشعی توأم در شبکه کنترل توان و شکل .2
 .1392 ،دهی الگوي تشعشعی باند پهن الگوریتم تلفیقی حوزه فرکانس تخمین زاویه ورود و شکل .3
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با ،دهنده و انتشار MUSIC ،ESPRITهاي  هاي مخابراتی بر اساس الگوریتم تخمین دو بعدي جهت ورود سیگنال .4
 .1392حمایت مالی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 

با حمایت مالی مرکز ،هاي همدوس و ناهمدوس سیم در حضور نویز رنگی و سیگنال تعیین تعداد منابع رادیوئی بی .5
 .1391تحقیقات مخابرات ایران، بهمن ماه 

شهریور ماه  ،اي کمتر از تعداد منابع اد عناصر آرایهدر محیط چند مسیري با تعد (AOA)تخمین زاویه ورود  .6
1391. 

با حمایت مالی مرکز تحقیقات ،هاي مرتبه چهار هاي مخابراتی مبتنی بر کوموالن تخمین جهت ورود سیگنال .7
 .1391مخابرات ایران، اردیبهشت ماه 

با حمایت ،سی جدید آرایهدوري و شکل هند MUSICهاي باند پهن بر اساس الگوریتم  تخمین جهت ورود سیگنال .8
 .1390مالی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، اسفند ماه 

با حمایت مالی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، ،اي هاي آرایه دهی تطبیقی باند پهن الگوي تشعشعی آنتن شکل .9
 .1390بهمن ماه 

 ،WCDMAهاي  در سیستم دهی تطبیقی الگوي تشعشعی آنتن ایستگاه ثابت  براي کاربردهاي چند کاربره شکل .10
 .1389بهمن ماه 

 .1393هاي مخابراتی، شهریورماه  تحلیل برداري سیگنال .11
 .1392ساز انرژي و فیلتر منطبق، تیرماه  هاي مبتنی بر آشکار سنجش طیف رادیوئی با به کارگیري روش .12
 .1390ر ماه ، شهریو)هاي پالسی مدوالسیون(افزاري مخابرات دیجیتال  افزاري و سخت آزمایشگاه نرم .13
 .1389دهی تطبیقی الگوي تشعشعی آنتن، شهریور ماه  در شکل RLSافزاري الگوریتم  تحقق نرم .14
 .1388دهی تطبیقی الگوي تشعشعی آنتن، آذرماه  در شکل LMSهاي مبتنی بر الگوریتم  افزاري روش تحقق نرم .15
 .1388دهی تطبیقی پرتو تشعشعی آنتن، شهریور ماه  در شکل CMAتحقق نرم افزاري الگوریتم  .16
 .1388، شهریور ماه )هاي دیجیتال با حامل مدوالسیون(افزاري مخابرات دیجیتال  افزاري و سخت آزمایشگاه نرم .17

 
  مقاالت علمی: 2-6

 و علمی پژوهشی ISI  ،ISCمقاله علمی چاپ شده در مجالت  16
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 مروري -ترویجی و علمی -، علمیISI/ISCمقاله علمی چاپ شده در مجالت غیر  21
 المللی هاي بین مقاله علمی ارائه شده در کنفرانس 34
 هاي ملی شده در کنفرانس مقاله علمی ارائه 20

  
  هاي پژوهشی فعال در آزمایشگاه موضوعات تحقیقی و زمینه

 (D2D)مخابرات دستگاه به دستگاه  .1
 (Cognitive Radio)مخابرات رادیو شناختی  .2
و سلولی  (MIMO)سیم چند ورودي چند خروجی هاي مخابراتی بی دهی الگوي تشعشعی و کنترل توان در سیستم شکل .3

 (Cooperative)مجهز به رله 
 (Narrowband/Wideband Adaptive Array Antennas) اي تطبیقی باند باریک و باند پهن  هاي آرایه آنتن .4
 Narrowband/Wideband Direction of)هاي مخابراتی باند باریک و باند پهن  تخمین زاویه ورود سیگنال .5

Arrival Estimation)  
 (Determining the Number of Radio Sources)تعیین تعداد منابع رادیوئی  .6
 
  
 
 
 
 
  

  
  

 


