پروفسور شهرام محمدنژاد

طراحی و ساخت سلول های خورشيدی الیه نازک مبتنی بر
)CZTS( Cu2ZnSnS4

در این پروژه به دنبال شبیهسازی ،ساخت ،تجزیه و تحلیل ویژگی های سلول های
خوشیدی با هزینه کم به روش فناوری های نوین مبتنی بر اسپین کوتینگ بوسیله ی
رشد الیه نازک Cu2ZnSnS4هستیم.

طراحی و شبيه سازی سيستم ردیاب توان بيشينه پنل های خورشيدی

هدف این پروژه ،سیستمی برای ردیابی توان بیشینه پنل های خورشیدی به منظور
تامین توان ماهواره زمین آهنگ (ژنو) است.

استاد دانشكده برق -گروه الكترونيك

طراحی پردازشگرهای بيوپزشكی مبتنی بر پردازنده های کوانتومی

در این پروژه به دنبال طراحی و مقایسه پارامترهای پردازشگرهای بیوپزشکی مبتنی بر
پردازنده های کوانتومی که برای پایش سالمت فرد بیمار به کار می روند ،هستیم.

بررسی ادوات اپتوالكترونيكی مبتنی بر نانو ساختارهای کوانتومی

در این طرح ویژگی های موجبری در ساختارهای نانو که می توانند در ساخت ادوات موثر بر
گسیل و جذب نوری مانند سلول های خورشیدی ،آشکار سازهای نوریLED ،ها و لیزرها
مفید واقع شوند ،مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

بررسی ادوات الكترونيكی مبتنی بر نانوساختارهای کوانتومی

هدف از این پروژه طراحی یک سلول خورشیدی بر پایه سلولهای سیلیکون نامنظم برای
بهبود مشخصات الکتریکی و نوری است.

این ادوات از ساختارهای پایه ای بسیاری از مدارهای مجتمع پیچیده در کامپیوترها یا
سیستم های مخابراتی پیشرفته به حساب می آیند .هدف از این پروژه ،افزایش درجه مجتمع
سازی روی یک تراشه ،کاهش توان مصرفی و تلفاتی است.

بررسی و تحليل سلول های خورشيدی نسل سوم

بررسی و تحليل پالسمونيك در ادوات و سيستم های الكترونيك نوری

طراحی یك سلول خورشيدی به کمك نانو سيم ها

سلول های نسل سوم دارای توانایی جذب محدوده ی بزرگی از طول موج ها بوده و
دارای انواع مختلفی ،از جمله :رنگدانه ای ،پلیمری ،ارگانیک و  ...هستند .در این طرح به
بررسی ویژگی های این سلول ها و مقایسه خواص آنها پرداخته می شود.

در این طرح هدف بررسی و تحلیل فناوری های و ساختارهای پالسمونیک در لیزرهای نقاط
کوانتومی ،آشکارسازهای نوری ،سنسورهای شیمیایی ،میکروالکترونیک و موجبرها است.

طراحی و شبيه سازی ادوات مبتنی بر  CMOSفوتونيك

یکی از مشکالت اساسی صنعت میکروالکترونیک ،محدودیت فیزیکی در ابعاد اینترکانکت ها
است .در این پروژه ما به دنبال طراحی ادواتی بر روی یک پلت فرم دو منظوره
اپتوالکترونیکی و مدار مجتمع ) (OEICبا استفاده از زیرساخت های سیلیکونی هستیم .از
محاسن این کار می توانیم به کاهش هزینه ،سادگی و افزایش عملکرد اشاره کنیم.

نانو حسگرهای زیستی مبتنی بر کریستالهای فوتونيكی

این نوع از حسگرها در حقیقت یک آزمایشگاه بر روی چیپ ) (LOCهستند .هدف از این
پروژه ،طراحی سنسورهایی کوچکتر با قابلیت آنالیز باال بر روی بستر کریستال سیلیکون
است.

طراحی و بهينه سازی ساختار سویچ های مبتنی بر کریستال های فوتونيكی

سوئیچ های نوری از جمله ادوات پرکاربرد در مدارات مجتمع فشرده تمام نوری و شبکه
های مخابرات فیبر نوری می باشند .در این طرح ،به منظور بهبود خواص ساختاری و کلید
زنی در سوئیچ ها از کریستال های فوتونیکی استفاده می کنیم.

تحليل ،طراحی و شبيه سازی ادوات منطقی تمام نوری فوتونيك کریستالی

در این طرح به بررسی ادوات منطقی مبتنی بر کریستال های فوتونیکی با در نظرگیری
اثرات غیرخطی پرداخته شده است.

بررسی روش ها و فناوری های نوین فاصله یابی ليزری

با توجه به کاربرد های گسترده ی فاصله یابی ،نیاز به روش ها و فناوری های جدید در این زمینه امری الزم و ضروری به نظر می رسد .هدف این پروژه بررسی انواع روش های فاصله یابی و ارائه ی فناوری های نوین جهت
افزایش دقت و سرعت نمونه برداری است.

طراحی و شبيه سازی الگوریتم های تشخيص نوع تهدیدات ليزری

سیستم های هشداردهنده ی لیزری در واقع سیستمی هستند که با شناسایی انرژی لیزری با مشخصات خاص ،آالرمی تولید می کنند .این سیستم ها ،شامل زیربخش های اپتیکی ،دیتکتوری و پردازشی هستند .در این
پروژه به دنبال تشخیص نوع تهدید ،زاویه و پارامترهای تشخیصی هستیم.

تشخيص ،بررسی و مقایسه پارامترهای سيگنالهای تهدیدات ليزری

در این طرح هدف ارائه بهترین روش برای تشخیص پارامترهای سیگنال تهدیدات لیزری و استفاده از این پارامترها برای پدافند غیرعامل جهت دفاع در برابر حمالت لیزری است.

بررسی انواع ليزرهای پيشنهادی برای حفاری چاه های نفتی

در این پروژه هدف اصلی تغییر در روش های سنتی حفاری و جایگزینی آنها با مناسب ترین نوع لیزر است.

طراحی ،شبيه سازی و تحليل پارامترهای الكتریكی انواع ليزرهای حفاری

هدف این طرح بررسی ،تحلیل و تعیین پارامترهای الکتریکی و نوری انواع لیزرهای مورد استفاده در حفاری چاه های نفتی و مقایسه آن ها است .همچنین ،به دنبال امکان سنجی و بررسی ابعاد گوناگون حفاری با استفاده از
لیزرها هستیم.

