
  
   

پژوهش در اين آزمايشگاه بر طراحي و پياده سازي مدارها و
سيستمهاي مجتمع به ويژه با كاربرد در ريزسيستمهاي قابل كاشت 

با تاكيد بر نگرش در سطح سيستم، پروژه . در بدن متمركز است
انجام در اين آزمايشگاه به گونه اي تعريف  هاي پژوهشي در دست

مي شوند كه عالوه بر ارزش پژوهشي مستقل، در نهايت براي 
 .دستيابي به يك سيستم بزرگتر با يكديگر مجتمع خواهند شد

 ارتباط با ما

 آزمايشگاه پژوهشي
مدارها و سيستمهاي مجتمع

ICAS 

Research Laboratory 

for 

Integrated Circuits and Systems

1388تاسيس   

دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

1307تاسيس 

سيمسيم بيبي ارتباطارتباط
ريزسيستمهاي قابل كاشت در بدن براي عملكرد مستقل طوالني

اين . مدت ناگزير از ارتباط بي سيم با دنياي خارج مي باشند
تاه صورت مي پذيرد، براي تبادل ارتباط، كه معموالً با برد كو

اطالعات با مجموعه هاي بيروني و گاه به منظور دريافت انرژي 
بهبود لينكهاي القايي . . الكتريكي به صورت بي سيم مي باشد

رايج براي انتقال توان با ارائه ايده دو و چند اليه سازي سيم 
ال پيچهاي تخت و مدلسازي آنها، پيشنهاد روشي جديد براي انتق

بي سيم توان و داده كه مبتني بر كوپالژ خازني است، و ارائه 
طرحي نو براي ارسال معكوس داده از جمله ايده هايي است كه 
توسط پژوهشگران اين آزمايشگاه براي اولين بار مطرح شده 
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ييعصبعصب سيستمسيستم بابا ارتباطارتباط  
طراحي و پياده سازي سيستم هاي پوشيدني و قابل كاشت در 
بدن براي ارتباط غشايي خارج سلولي با سيستم عصبي به صورت 

فعال در فعاليت هاي چند كاناله و بي سيم يكي از زمينه هاي 
 .پژوهشي آزمايشگاه مدارها و سيستمهاي مجتمع مي باشد

ريزپروبهاي سيليكاني براي ثبت فعاليتهاي سلولهاي عصبي با 
رزلوشن فضايي بسيار باال و همچنين براي تحريك سيستم عصبي 
توسط پژوهشگران اين آزمايشگاه طراحي و براي اولين بار در 

 .كشور ساخته شده است
اين آزمايشگاه همچنين سيستمهايي كوچك و سبك براي  در

ارتباط چندكاناله بي سيم با مغز طراحي و ساخته شده و با 
اين . موفقيت بر روي موش آزمايشگاهي آزمايش شده است

آزمايشها در پژوهشگاه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي 
 شهيد بهشتي و با همكاري استادان و پژوهشگران آن پژوهشگاه

  .صورت پذيرفته است
 زيستيزيستي  سيگنالهايسيگنالهاي  پردازشپردازش  

زسيستمهاي قابل كاشت در بدن كه توانايي كار بابراي تحقق ري
تعداد زيادي سيگنال زيستي به طور همزمان را داشته باشند، 
استفاده از روشهاي پردازش سيگنال به عنوان يك ضرورت 

همچنين در شرايطي كه استانداردهاي موجود . شناخته مي شود
قائل  محدوديتهايي جدي براي پهناي باند فركانسي مورد استفاده

مي شوند، به منظور ايجاد امكان تبادل بي سيم داده با نرخ باال، 
استفاده از روشهاي فشرده سازي داده و يا استخراج خودكار 

  .داده هاي مورد نياز اجتناب ناپذير خواهد بود

بيناييبينايي پروتزپروتز
طراحي و پياده سازي يك پروتز بينايي پروژه اي بزرگ و چند
رشته اي در آزمايشگاه پژوهشي مدارها و سيستمهاي مجتمع 
است كه متشكل از پروژه هاي متعدد و متنوع پژوهشي در زمينه 

از ديدگاه مهندسي، دو نسل از . هاي تخصصي گوناگون مي باشد
كترودي توسط پژوهشگران اين آزمايشگاه و با ريزآرايه هاي ال

همكاري آزمايشگاه پژوهشي ادوات نيمه رسانا براي تحريك 
الكتريكي شبكيه بر روي زيربناهاي ارگانيكي منعطف طراحي و 

در سمت پزشكي، مسائل مربوط به جراحي و  .ساخته شده است
كاشت در چشم و همچنين مطالعات و آزمايشهاي زيست 
سازگاري اين پروتز با همكاري مركز تحقيقات چشم بيمارستان 
فوق تخصصي فارابي تهران، به عنوان قطب پژوهشهاي چشم 

  .پزشكي كشور، در جريان است

 مجتمعمجتمع مدارهايمدارهاي
آنالوگ و مد مختلط يكي از محورهايمجتمع طراحي مدارهاي

كليدي فعاليت در آزمايشگاه پژوهشي مدارها و سيستمهاي 
مجتمع مي باشد كه در هر دو بعد مجزا و مجتمع گسترده شده 

ايده هاي جديدي توسط پژوهشگران اين آزمايشگاه براي . است
طراحي مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال و ديجيتال به آنالوگ كم 

قويت كننده هاي هدايت انتقالي، و همچنين تقويت مصرف، ت
  .كننده هاي كم نويز فركانس پايين ارائه شده است


