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راهنما
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زاویه یابی در آرایه های پسیو و رادارهای
MIMO
طراحی سیگنال در رادار بر اساس كاهش سطح
لوب های فرعی

افزایش بازدهی جاسازی روش های پنهان
نگاری پر ظرفیت با معرفی فضاهای جدید
باینری و غیر باینری

مسعود عمومی
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مشاور
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پنهان شکنی كمی روش جایگزینی بیت كم
ارزش مبتنی بر تحلیل هیستو گرام
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مشاور
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مشاور
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به كار گیری روشهای مبتنی بر شبیه سازی در
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راهنما

ب -دانشجويان کارشناسی ارشد
تاريخ دفاع از

سمت در

پاياننامه

پاياننامه
راهنما

رديف

عنوان پاياننامه

نام دانشجو

46

رادار SAR

علی مهدی زاده

در حال انجام
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پرستو
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مهدی جهانی
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زاویه یابی در آرایه هی پسیو و رادار MIMO
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آشکارسازی و تخمین پارامترهای هدف متحرك در
رادار SAR/GMTI
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تشخیص حفره در رادار نفوذ به زمین

مالحظات

مشترك با
آقای دكتر
یزدیان
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آشکارسازی در رادار FMCW

كیوان بابائیان

نیمسال96-1

راهنما
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بکارگیری روش حسگری فشرده در رادار روزنه
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حركت مبتنی بر روش برد-داپلر در رادارهای روزنه
مصنوعی

احسان راعی دهقی
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رزیتا رشتچی
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مشاور

معرفی روشهای مختلف تفکیک قطار پالس راداری و
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هرس شده
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آشکارسازی اهداف راداری با نرخ ثابت هشدار كاذب
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مواجهه با تداخل AR
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