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امکان عاشق شدن و ازدواج با روبات ھا تا

 
سال 2050 میالدی

 ،IEEE راه اندازی تلویزیون اینترنتی توسط

 
ویژه ی مھندسی بر�

مصاحبه ای با جاستین رتنر: خداحافظ

 
الکترونیک، سالم اسپی�

رتبه بندی جذابیت چھره ی زنان با

 
استفاده از کامپیوتر

استفاده از MATHCAD در آموزش

 
مھندسي برق-قدرت

ايران به تكنولوژي ساخت نیروگاھھاي

 
خورشیدي سھموي خطي دس

ذرات نانوي پرانرژي میتوانند نور خورشید را

 
به برق تبديل

آیا گراھام بل ایده ی اختراع تلفن را دزدیده

 
است؟

تولید الكتريسیته از گرماي بدن انسان با

 
استفاده از مدار�

 
 

IEEE RFID فراخوان مقاله براي كنفرانس 

 
 2009

 چیپ موسفت-شاتكي با امكان خنك

 
سازي دو طرفه 

 اختراع جديدي كه مي تواند طراحي
دستگاه ھاي ذخیره سازي حافظه ي آينده را

 
تغییر دھد 

 ايجاد نسل بعدي شبكه ھاي بي سیم با

 
استفاده از نور مرئي 

 كنترل شبكه ھاي قدرت با استفاده از

 
شبكه ھاي عصبي مغز 

 اجازه دھید رايانه صورت شما را ببیند تا

 
سن تان را به شما بگويد 

 
 آرشیو اخبار

 
 

 افزايش سرعت Matlab بوسیله فايل ھاي

 
 MEX

 
 ساختار كلید ھای لمسی خازنی 

 فناوری وایمکس (WiMAX)، استانداردھا و

 
اجرا - قسمت اول 

 مروری بر استانداردھای مطرح شبکه

 
ھای بی سیم توان-پائین 

 ترانزیستور : شصتمین سالگرد تولد و
ھمچنان سر حال 

 استفاده از MATHCAD در آموزش
مھندسي برق-قدرت 

 
 September 28, 2007 2:20 AM :آخرين بروزرساني اين مطلب

 

 

به محض اينكه ابرھا جلوي خورشید را مي گیرند، با
سیستم ھاي ارتباطي لیزري تداخل ايجاد مي كنند. اما
محققین Penn State با بكارگیري تركیبي از روش ھاي
محاسباتي در تالش براي شكافتن راھي از درون ابرھا

مي باشند.

پروفسور محسن كاوه راد مي گويد: "ارتباطات در حوزه ي
فركانس راديوئي در حالت كلي قابل اطمینان و قابل فھم
ھستند، اما نمي توانند جوابگوي مطالبات پديدار شده
براي سرعت داده ي باالتر باشند مگر اينكه نسبت

بیشتري از طیف راديوئي را استفاده كنند."

اين استاد رشته مھندسي برق در W. L. Weiss مي
افزايد: "ارتباطات نوري فضاي آزاد سرعت داده ي بسیار
باالئي ارائه مي دھد اما اغلب ھنگام لطف و مرحمت

محیط كار مي كند."

نور لیزر بكار رفته در سیستم ھاي ارتباطي مي تواند حجم
انبوھي از اطالعات را با خود حمل كند اما گرد و غبار،
آلودگي، بخار آب و گازھاي درون ابرھاي متراكم پف كرده،
نور لیزر را پراكنده كرده و انعكاس ھائي را بوجود مي آورند.
اتالف قسمتي از نور به علت پراكندگي، كم اھمیت تر از

آن بخش ھائي از پرتو ااست كه دچار انحراف مي شوند و با اينحال به نقطه ي ھدف مي رسند، چرا كه در
اينصورت، قسمت ھاي مختلف پرتو در زمان ھاي متفاوتي به نقطه ي پايان مي رسند.

مدير مركز تحقیق تكنولوژي اطالعات و ارتباطات Penn State ھمچنین افزود: "تمامي فوتون ھاي پروتوي لیزري
با سرعت نور حركت مي كنند اما عبور از مسیرھاي متفاوت موجب مي شود تا در زمان ھاي مختلفي برسند.
نیروي ھوائي، كه اين پروژه را از طريق آژانس پروژه ھاي تحقیقاتي پیشرفته ي دفاعي تامین مالي كرده
است، از ما مي خواھد كه سرعتي نزديك به 3 گیگابايت در ثانیه در فاصله اي حدود 6 تا 8 مايل از طريق جو

به آنھا تحويل دھیم."

كه 6 تا 8 مايل براي ايجاد اوورلپ (ھمپوشاني) در رسیدن داده ھاي شامل صدھا رمز و رقم كفايت مي كند و
موجب ايجاد انعكاس خواھد شد. اطالعات مي رسد، اما سپس دوباره خواھد رسید زيرا سیگنال درون پرتو

پخش شده است. در واقع، پیغام بطور مرتب تشديد مي شود.

كاوه راد و سانگوو لي، فارغ التحصیل مھندسي برق، راه حل خود در مورد مشكل اكو (انعكاس) را در كنفرانس
اخیر ارتباطات نظامي IEEE در واشنگتن دي سي ارائه دادند.

كاوه راد در اينباره مي گويد: "در گذشته، سیستم ھاي ارتباطات لیزري طوري طراحي مي شدند كه وابسته
state of the به پردازش سیگنال نوري و دستگاه ھاي اپتیكي بودند. ما روش ھاي پردازش سیگنال ديجیتال
art و يك سیستم ارتباطات لیزري بي سیم را به يكديگر ملحق كرديم تا يك ارتباط اپتیكي قابل اطمینان و با

ظرفیت باال از درون ابرھا بدست آوريم."

اين محققین روشي را به نام ارتباطات نوري فضاي آزاد ايجاد كرده اند كه نه تنھا مي تواند ارتباطات ھوا به ھوا
را بھبود بخشد، بلكه در مورد ارتباطات زمین به ھوا نیز چنین است. از آنجا كه روش آنھا سیگنال ھائي با
كیفیت فیبر نوري در اختیار مي گذارد، راه حلي براي توسعه سیستم ھاي فیبر نوري به مناطق روستائي
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 آرشیو مقاالت

 
 

 مصاحبه ای با جاناتان دال، مدیر فروش و

 
 IEEE بازاریابی

 مصاحبه ای با جاستین رتنر: خداحافظ

 
الکترونیک، سالم اسپینترونیک! 

:Jeffrey Taft مصاحبه اي كوتاه با 

 
ھوشمند كردن شبكه ھاي قدرت 

 
 آرشیو مصاحبه

 
 

 نسخه ی 8.6 نرم افزار LABVIEW با
امکان پشتیبانی از طراحی چندھسته ای و

 
بی سیم عرضه شد 

 عرضه ی کتابخانه ی جدیدی برای ابزار

 
 C به MATLAB جھت تبدیل کدھای MCS

 RF Blockset 2.1 : طراحي و شبیه
سازي رفتار سیستم ھاي RF و اجزاي آنھا

 
در يك سیستم بي سیم 

 
 آرشیو نرم افزار

 
 

 

 
جستجو  

 
 اخبار

 
 مقاالت

 
 مصاحبه ھا
 نرم افزار ھا

 
 جستجوي پیشرفته

 

،بدون نیاز به كابل گذاري، نیز مي باشد و امكان دارد سرانجام اينترنت را در يك حالت سه بعدي گسترش داده
و به مسافرين ھواپیما ھا امكان بھره مندي از يك سیگنال پايدار و تمیز را بدھد.

Penn شركت CICTR با استفاده از نوعي شبیه سازي رايانه اي با نام مدل كانال ھوائي كه توسط بخش
State طراحي شده است، محققین ابتدا سیگنال را پردازش مي كنند تا overlapping داده و تعداد آنھا را
كاھش دھند. سپس سیستم سیگنال باقیمانده را پردازش كرده، قسمت ھاي مورد نیاز را براي ساخت كامل
آن انتخاب مي نمايد و اكوھاي باقیمانده را حذف مي كند. اين فرايند براي كاھش overlap و سپس فیلتر
سیگنال بايد پايدار باشد تا در نتیجه يك پیغام با كیفیت باال و كالیبر فیبر نوري به مقصد برسد. حال چه

فرستنده يا گیرند و يا ھر دو در حركت باشند روش ھمین است.

محسن كاوه راد مي افزايد: "ما اين سیستم را با استفاده از ابرھاي متراكم، ابرھاي پف كرده ي غلیظ، مدل
كرديم چرا كه آنھا بیشترين حالت پراكندگي و بزرگترين اكو ھاي را ايجاد مي كنند. مدل ما ھمچنین توسط
پیمانكاران نظامي در حال استفاده مي باشد تا ارتباطات را از درون دود و گاز ھا بررسي كنند كه در اين زمینه

نیز نتايج خوبي داده است."

رايانه حدود نیم مايل فاصله ي داراي ابرھاي متراكم را مدلسازي كرد. در حالي كه اين محققین تصديق مي
كنند كه به آساني مي توانند سیگنال را پردازش كرده و تمام اكو ھا را حذف كنند، برخي مالحظات مي تواند

اسن سیستم را از ساير جھات تنزل دھد از جمله فاصله و زمان.

اين سیستم به لحاظ تجاري از تجھیزات در دسترس و تكنیك ھاي پردازش سیگنال ديجیتال ثابت شده اي

 
بھره مي برد.

 
 

لینک دائمی | نسخه مناسب چاپ | ارسال لینك اين صفحه به دوستان |   
 
 

 
87/2/30 پژوھشی جدید، راه را برای محاسبات و ذخیره سازی نوری باز می کند

 
86/12/25 پخش آزمايشي تلويزيون بر روي موبايل براي نخستین بار در ايران

 
86/12/22 پژوھشكده تلفن ھمراه راه اندازي شد

 
86/12/13 محققین موفق شدند داده ھاي نوري را با سرعت16.4 ترا بیت در ثانیه انتقال دھند

 
86/11/16 طرح پايلوت شبكه نسل جديد مخابراتي اجرا مي شود

 
86/11/13 سامانه ارسال پیام كوتاه از طريق تلفن ثابت در كشور طراحي و ساخته شد

 
86/11/3 پژوھشكده "فناوري مخابرات و الكترومغناطیس كاربردي" تاسیس شد

 
86/8/24 جوان خرم آبادي دستگاه تست كننده سیستم ھاي مخابراتي ابداع كرد

 
86/8/11 استاندارد ملي تلفن ھمراه تدوين مي شود

 
86/6/29 استفاده از تكنولوژي MIMO جھت افزايش سرعت WiFi زير دريا

 

 

 

 

IEEE Standards in Education Web 

 
 Portal

 
 IEEE پرتالي براي آموزش استانداردھاي
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