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 آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک
Nano-photonics and Optoelectronics Research Laboratory (NORLab) 

NORLab@srttu.edu 
 

  مهندســــی بــــــرق دانشکـــده
  

 
  

  :مقدمه
صنعتی و صنعتی،  هاي آزمایشگاهی، نیمه هاي تحقیقاتی، پروژه با توجه به نیاز وجود آزمایشگاهی به منظور انجام فعالیت

ها و تحقیقات دانشجویان تحصیالت تکمیلی و آموزش نیروي انسانی  هاي مناسب براي انجام پروژه ایجاد فرصت
هاي اپتوالکترونیک، فوتونیک، اپتیک  مراکز و صنایع مختلف در راستاي پژوهش و تحقیق در زمینهمتخصص مورد نیاز 

با همکاري معاونت  1386اندازي آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک در بهمن ماه  و نانوفناوري، راه
هاي بعدي از ستاد دریافت حمایتآوري وقت دانشگاه در دانشکده مهندسی برق شروع شد و با پژوهش و فن

و » نانوفوتونیک«و » نانومترولوژي«در حال حاضر این آزمایشگاه مشتمل بر سه بخش  .میکروالکترونیک تجهیز شد
  .است» اپتوالکترونیک«
  
  

  :اطالعات تماس
  16788-15811کــد پستی      . تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه شهید رجائی، دانشکده مهندسی برق: نشانی

 2535داخلی  22970060- 9: تلفن    norlab@srttu.edu    s_olyaee@srttu.edu: رایانامه
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  :محورهاي فعالیت آزمایشگاه
 نانومترولوژي   هاي لیزري سنج تداخل  
 فیبرهاي کریستال فوتونی   حسگرهاي کریستال فوتونی  
 سازي آشکارسازهاي نوريمدل   هاي لیزري  یاب ها و فاصلهسنجسرعت  
 گیري در پیل سوختیسازي اندازهمدل    

 
  :افزاري آزمایشگاهافزاري و نرمبرخی از تجهیزات سخت

  پاورمتر نوري  میز اپتیکی نیوماتیک
  He-Neانواع لیزرهاي گازي   1GHzاسیلوسکپ فرکانس باالي 

فیلتر، پالرایزر، شکافنده پرتو و عدسی، (انواع ادوات اپتیکی   رساناانواع لیزرهاي نیم
(...  

 Modeو  RSOFTسازي مانند افزارهاي شبیهانواع نرم  سنج لیزريتداخل
Solution  

  تنظیم موقعیت سه بعدي  فانکشن ژنراتور دیجیتال سوئیپ سنتی سایزر
  کنترل کننده تعیین موقعیت  هاي محافظتی اپتیکی عینک
LCR طیف نگار دیجیتال  متر  

  و تجهیزات کامپیوتري LCD Projector ژنراتور سیگنال
  صفحه پرخان اپتیکی  200MHzاسیلوسکپ دیجیتال چهار کانال 

  سیگنال ژنراتور PINو  APDانواع آشکارسازهاي نوري
  گر نمایه پرتونمایش  منابع تغذیه دوبل دیجیتال

  WFS  Smart Line Cameraکیت 
  میزي و قابل حملولت مترهاي رو   Lock-inتقویت کننده 
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 NORLabبازدید وزیر آموزش ملی ترکیه از 
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 :هاي پژوهشی انجام شده در آزمایشگاهها و طرحپروژه
  ،1394بررسی و تحلیل ردیابی لیزري مبتنی بر آشکارسازهاي نوري اثر جانبی. 
 1393، تلفات کمسازي فیبر کریستال فوتونی هدایت شاخص با طراحی و شبیه. 
 1393، هاي روشنایی دیودهاي نورانیایجاد پایلوت شبکه ارتباطی درون آزمایشگاهی با استفاده از سامانه. 
 1393، طراحی و ساخت یک سامانه انتقال اطالعات نوري در فضاي آزاد. 
 کننده بیشینه توان نوري تابشی براي ردیابی هدف براي آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت کنترلNORLab ،1392. 
 سنج لیزري به روش زمان پرواز سازي سرعتطراحی و شبیهTOF ,92-1391. 
  ،1390- 91طراحی و ساخت پایدارساز اپتوالکترونیکی لیزر در سامانه نانومترولوژي . 
 1389-90ربعی مورد استفاده در ردیاب لیزري،  سازي و ساخت مدارات آشکارساز نوري چهارطراحی، شبیه. 
  ،همکاري با مرکز تحقیقات نانوپترونیکس ( 1386- 88ستجوگر رتیکلی، ساز جطراحی و ساخت شبیهبررسی

 ).دانشگاه علم و صنعت ایران
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 4Qدستگاه ردیاب لیزري مبتنی بر آشکارسازي 

 مهندسی لیزر و مخابرات نوري فضاي آزاد 
 اي بر فوتونیکمقدمه 

 Nano-metrology based on the laser 
interferometers: Advances in measurement 
sciences”, InTech Publisher 

   
  :هاي انجام شده در آزمایشگاهنامهپایان

 ر کریستال فوتونی با حساسیت باالسازي سه بعدي بیوحسگر مبتنی بر نانو تشدیدگطراحی و شبیه. 
  استفاده در نانومترولوژيون مورد نئ- کننده فرکانس و توان فازي لیزر هلیومکنترل. 
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  انکدرهاي لیزري متناوب در نانو سازي خطاهاي غیرخطی سازي و جبران مدل. 
 فیبر کریستال فوتونی با هسته هواسازي نانوحسگر گاز مبتنی بر طراحی و مدل. 
 اثرات غیرخطی و پاشیدگی  سازي فیبرهاي کریستال فوتونی شاخص هدایت شده با تلفات تحدید،طراحی و شبیه

 .رنگی کم
 هاي تشدیدگر کریستال فوتونیحلقهطراحی بیوحسگر با حساسیت باال مبتنی بر نانو. 
 ی بر اساس ساختار کریستال فوتونیجایسازي حسگر نانو جابهطراحی و شبیه. 
 تونیاختارهاي کریستال فوسازي پارامترهاي ضریب کیفیت و حساسیت بیوحسگر مبتنی بر س بهینه. 
 بر اساس ساختار کریستال فوتونیسازي حسگر گاز با حساسیت باالطراحی و شبیه . 
 تی با استفاده از الگوریتم ژنتیکگیري ضریب شکست محلول پیل سوخ سازي خطاي اندازه مدل. 
 بعی براي مخابرات نوري فضاي آزادکننده پرتو لیزري بر مبناي آشکارساز چهاررطراحی و ساخت دنبال. 
 ي هتروداینج سه مود بهبود یافتهسنسازي خطا در تداخلیل و جبرانتحل. 
 سازي رفتار آشکارساز نوري بهمنی تحلیل و مدل)APD ( به روش ماتریس انتقالی)TM(. 
 ل فوتونیسازي حسگر فشار با دقت باال براساس ساختار کریستاطراحی و شبیه. 
 ولوژي بر مبناي روش سوپرهتروداینهاي الکترونیک سامانه نانومترطراحی و ساخت بخش. 
 اثر جانبی با کاهش اثرات غیرخطی سازي آشکارساز نوري تعیین موقعیتسازي و شبیهمدل. 
 ستفاده از فیلترهاي تطبیقیهاي لیزري هتروداین با اسنجسازي خطاي غیرخطی در تداخلسازي و جبرانمدل. 
 دن همزمان پاشیدگی و تلفات تحدیدکر به منظور کمینه سازي فیبر فوتونیک کریستال دو بعديطراحی و شبیه. 
 هاي جدا سازي منابع کوره از روشجداسازي منابع نوري با استفاد. 
 هتروداین با کاهش اثرات  سنج لیزريگیري فواصل نانومتري مبتنی بر تداخلسازي سیستم اندازهطراحی و شبیه

 .غیر خطی
 سنج سوپر هتروداینتداخل ک سیستمهاي الکترونیطراحی و ساخت بخش. 
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  :هاافتخارات و پژوهش
  مقاله  50چاپ بیش ازISI هاي و علمی پژوهشی حاصل فعالیت

  ؛NORLabپژوهشی با نام آزمایشگاه 
  المللی حاصل هاي ملی و بینمقاله در کنفرانس 60ارائه بیش از

  هاي پژوهشی دانشجویان؛ فعالیت
  لوح تقدیر و تندیس در نتیجه کسب مقام برتر در  25دریافت

نامه برتر و مقاله برتر پژوهشگر برتر، پایان(رویدادهاي مختلف 
-جویان و دانشتوسط دانش) کنفرانس داخلی و خارجی

 .آموختگان آزمایشگاه
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