
 פרויקטי מחקר לתואר שני

 הסטודנט המעוניין בפרויקט ועומד על הדרישות מתבקש לפנות למרצה

 פרופ' שמואל שטרנקלר

 פולשנית בשיטות אופטיות. -דיאגנוסטיקה רפואית לא 

  .ספקטרוסקופיה רמן מוגברת עם הגברת שדה בעזרת חלקיקים ננומטריים 

 יתוח שיטות לשיפור חדירת אור ברקמה ביולוגית. פ 

 הלם אופטי של רקמה ביולוגי. -אפיון תגובת 

  .הדמיה אופטית ברקמות 

  .פיתוח שיטות להאטה ותאוצה של אור בסיב אופטי 

 לנארית בסיבים אופטיים. -אופטיקה לא 

 אופטי.-חיישנים מתקדמים מבוססים על סיב 

 

 פנחסי יוסף' פרופ  

 

 הרץ)-מילמטרים (טרה-מערכות מכ"מ לחישה מרחוק בתחום הגלים המילימטרים והתת 

 .העברת אנרגיה בקרינה אלקטרומגנטית 

 .מחוללי קרינה בהספק גבוה, מייזרים ולייזרים של אלקטרונים חופשיים 

 התפשטות גלים בתחום ה-  Extremely High Frequenciesפרה ובסטרטוספרה.בטרופוס 

 .השפעות יונוספריות על תקשורת אלחוטית בתדר גבוה  

 

 ד"ר יואל רצאבי

  ראה מעבדת (פרויקטי מחקר ופתוח במסלול מחשבים ואלגוריתמים(Algorithm Research and Development Lab 

  ניתוח ופיתוח אלגוריתמים למערכות לומדותMachine learning סיווג וחיזוי תבניות ,Pattern recognition and 

classificationמימוש מהיר של אלגוריתמים ב ,VHDL  עלFPGA  אוGPU. 

 Example of projectsראה דוגמאות של פרויקטים המונחים על ידיי 

 

 פרופ' אראל גרנות

 .חקר הדינמיקה של תווך מפזר משתנה בזמן 

 .חקר לוקאליזציה בתווך מפזר 

  תיקון וחקר תופעת הPMD .בסיבים אופטיים 

 .חקר רעשים בלינקים אופטיים אנלוגים 

 טות שידור אופטיות מתקדמות (כגון שיפור שיDQPSK DuoBinary ('וכו 

 .שיטות לשיחזור ספקטרום פזה מספקטרום אמפליטודה 

 .סימולציות של הדמאה דרך תווך מפזר 

 .חקר הדינמיקה של מצבים קוונטים סינגולריים 

 .(כגון טרנזיסטורים נשלטי תדר) חקר רכיבים קוונטים דינמיים 
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  דקים עם פגמים.הולכה קוונטית במוליכים 

 ד"ר אליהו פרבר

 על יישומית -המעבדה למוליכות

  רכיביRF על.-מבוססים על מוליכות 

  אנטנות זעירות לתחום הTHz. 

  הנדסת מיקרוגלים מיקרוגלים וTHz .בשדה רחוק וקרוב 

  אפיון  ויישום של צינוריות ננו.― ננו טכנולוגיה 

 

 

  פרופ' אשר יהלום

 התמחות תקשורת: 

  אפיון קו תקשורת לוויני בתדר גבוהEHF  

פיתוח מודל מתמטי לאפיון קו התקשורת  רחב סרט בתדר גבוה תוך לקיחה בחשבון של אפקטים המיוחדים לתדר גבוה כגון 

  קווי בליעה

 

 סטאטוס: מבוצע)ת הנובעות מהחזרות בחדר סגור (פיתוח מודל להפרעות בתקשור 

החזרות מקירות החדר מהוות "רעש" לגבי תקשורת קצרת טווח במסגרת הפרויקט יפותח מודל מתמטי להערכת האפקטים האלו, 

 ויישקלו דרכים שונות להתמודדות עם התופעה

 

 בניית תכנה ידידותית למשתמש לתיאור התקדמות פולסים באטמוספרה 

מודל התקדמות אופקית בתוך תכנה ידידותית למשתמש שתאפשר למהנדס לקבל תוצאות מהירות בלי צורך להתעמק שילוב 

  בפרטי המודל

 

  הקמת מערכת לשידור וקליטה בפסW 

 המערכת תשמש לבדיקה של אפשרויות שונות כגון: 

 העברת אנרגיה.  .1

 תקשורת רחבת סרט.  .2

 ספקטרוסקופיה אטמוספרית.  .3

 מאד מכ"מ בתדר גבוה .4
 

  10הקמת מערך מדידות בתדר של עד GHz 

. ואימות מודל של תקשורת GHz 10הקמת מערך מדידות לשם מדידת מקדם דיאלקטרי מרוכב של חומרים בתדר של עד 

 בטווח קצר.

 

 התמחות אלקטרומגנטיות: 

 סטאטוס: מבוצע חלקית)(  פיתוח תכנת סימולציה בתורת הזרימה ובמגנטוהידרודינמיקה 

  FLUIDEXוהרחבת היכולות של תכנת שיפור 

 

 מושג האנרגיה האלקטרומגנטית בחומר דיסיפאטיבי 

פיתוח מודל וריאציוני המאפשר תיאור סימולטאני של השדה האלקטרומגנטי ושל החומר אליו מעביר השדה את האנרגיה שלו 

 בצורה דיסיפאטיבית

 

 פיתוח אלגוריתם לתיקון אוטומטי של מגנטים 
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 לתיקון השדה המגנטי של לייזר האלקטרונים החופשיים  האלגוריתם ישמש

 ד"ר מוניקה פנחס

 ) אלגוריתמים למשוונים עיבריים ולא עיברייםBlind/Non Blind equalization( 

 ) אלגוריתמים לשערוךEstimation Techniques( 

 Time and Frequency Synchronization Techniques in Modem  

 Time and Frequency Synchronization algorithms in Telecom. Networks 

 OFDM and MIMO OFDM  

 יישומים בעיבוד אותות 

 ד"ר אמיר אברמוביץ

 תכנון קווזי אופטי 

 הדמיה בתחום ה- THz 

 מילימטריים -מר בגלים מילימטריים ותתאינטרקציה בין קרינה לחוTHz 

  ספקטרוסקופיה בתחום אינפרא אדום בינוני ורחוק באמצעותFTIR 

  גלאיTHz מסוג חדשני 

 תמונות בתחום  עיבוד- THz  

 מערכות ספקטרליות במישור התדר 

 ד"ר אריה רייכמן

רת ספרתית הכוללים: קוגניטיביות, שיתופי פעולה בין מסופים, ושיתופי פעולה בתוך נושאים מתקדמים במערכות תקשו

המסוף בין שכבות התקשורת השונות. בין היישומים: תקשורת על פני הגוף ובתוכו, מערכות אלחוטיות ללא תחנות בסיס 

מחקר ישולב מנחה נוסף . הנושאים הם הבאים וגם שילוב שלהם. בOFDMA, MIMO, UWBמאש(.  דגש על טכניקות: (

 מהסגל הקבוע על פי הצורך.

 Cognitive Radio Networks 

 Wireless Mesh Networks 

 Wireless Body Area Networks 

 Cross Layer Design 

 Synchronization in systems with LDPC codes 

 Cooperative communications 

 CoMP Coordinate Multipoint Transmission and Reception  

 (מדעי המחשב) ד"ר בועז בן משה

 אלקטרוניקה הנדסתב מאסטר לעבודת מחקר הצעות

 

 אלחוטי אות בעזרת מיקום לשיערוך אלגוריתמים פיתוח 

 כה עד שימוש נעשה בה ריתהעיק הטכנולוגיה. וצבאי מסחרי, האישי במישור ניווט בתוכנות הצורך עלה האחרונות בשנים

 המערכת של יתרונה. לוויני אות שידור י"ע גלובלי מיקום' נק מציאת המאפשרת, GPS-ה טכנולוגיית היא אלו מערכות עבור

 לשבש יחסית וקל סגורים במבנים שירות מספקת אינה המערכת, מאידך. גלובלי באופן לתפקד ויכולתה עלותה, ניידותה הוא

 . זו מגבלה עקב מתאפשרים אינם רבים רותיםושי שימושים. אותה

 . סגורים מתחמים בתוך גם יחסי מיקום נקודת מציאת לאפשר היא המחקר מטרת

 המתקבלים האותות עוצמת הצלבת י"ע. WiMax או WiFi של חמות נקודות לדוגמא שידור מוקדי במספר ישתמש הפרויקט

  .המיקום של הקירוב מידת את לשפר כדי כיווניים במקלטים שימושה השפעת את יבדוק המחקר. מקורב מיקום מציאת תאפשר

 . התחתון הקמפוס בשטח בוצע ראשוני ייתכנות ניסויי
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 :מקורות
http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/products/ps6386/c1244/cdccont_0900aecd80477957.pdf 
http://www.intel.com/technology/magazine/communications/wi02031.pdf 
http://omnibus.uni-freiburg.de/%7Erz39/paper/wits.pdf 
http://www.wifi-forum.com/wf/showthread.php?t=275 
http://com3.cs.colman.ac.il/~disturbed/ 

 

 משבשי לזיהוי אלגוריתמים פיתוח GPS שלהם המיקום ואיתור 

 היום כידוע .בלבד עקרונות הינו ל"הנ במחקר המתואר לפיכך, ברורות צבאיות השלכות ובעל יחסית רגיש הינו זה מחקר נושא

 . אחרים רבים וארגונים, ואוניות ספינות תנועת, אזרחית תעופה, צבא כוחות בניהם GPS הנחית על מסתמכים רבים גופים

 על מקלה זו עובדה, חלשה היא למקלטים המגיע האות עוצמת לפיכך) מ"ק 20,000( רב ממרחק משדרים GPS ה לוויני

 .נרחבים באזורים GPS ה אות שיבוש המאפשרים מדף מוצרי ישנם כיום ואכן – האות שיבוש

 פיתוח. צבאיים\אזרחיים משבשים עם להתמודדות שיטות פיתוח, GPS משבשי לזיהוי שיטות לפתח היא ל"הנ המחקר מטרת

 GPS משבשי לאיתור שיטות

 :מקורות
http://www.navigadget.com/index.php/2007/01/29/gps-and-gsm-jammer/ 
http://computerworld.com/securitytopics/security/story/0,10801,77702,00.html 
http://archive.chipcenter.com/TestandMeasurement/ed030.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gps 

 

  פיתוח כלי עזר לעיוורים, –פיתוח שיטות לאפנון תמונה לצליל 

 /http://www.seeingwithsound.comבהמשך לפרויקט המחקרי הנ"ל: 

 נרצה לפתח כמה כיוונים נוספים בניהם:

 מבוסס מד טווח לרחק שמאופנן לצליל. –מקל הליכה וירטואלי  -

 חיסה ואופטימיזציה של אפנון המידע הוויזואליד -

 מעקב תנועות עיניים (בשיתוף מכאל ווגנר) -

 בנוסף למצלמת אור נראה. –שימוש בסונאר  -

 

 סטראוסקופיות ומצלמות לייזר סורק של שילוב י"ע מימדיים תלת מודלים של לבנייה אלגוריתמים פיתוח. 

 של מימדי תלת מודל לבנות מעוניינים אנו GPS אות לקבל ניתן לא בהם סגורים במרחבים רובוטים של התמצאות לצורך

 .סטראוסקופיות ומצלמות, לייזר מסורק: בעיקר שונים חישה מאמצעי המתקבל המידע של שילוב י"ע הרובוט של הסביבה

 בעיתית הינה לבדב לייזר סורק על הסמכות מאידך. וקשה מורכב נושא הוא מתוכן הגיאומטרי המודל והבנת תמונות של ניתוח

 אנו לפיכך. וכו', מראות, חלונות כגון שונים משטחים של מהחזרים כתוצאה) שגויות דגימות( רעשים מאוד הרבה יש שכן

  .הרובוט סביבת של האפשר ככול מדויק מימדי תלת מודל של בנייה לאפשר כדי השיטות שתי את לשלב מעוניינים

  .אמיתי רובוט על ייתכנות ניסוי לבצע, משולב אלגוריתם ולממש לאפיין היא המחקר מטרת

 ). במכטרוניקה חדש סגל איש( אבישי י"ע תינתן רלוונטיים פילטרים ובניית" רועשות" נקודות שיעורך בנושא מקצועית הנחיה

 . 5 בבניין לרובוטיקה במעבדה שילר צבי של הרובוט ג"ע קיים הציוד

 

 פיתוח אלגוריתם לשיערוך מפות הרדיו באזורים אורבניים 

בעבודת מחקר זו נפתח שיטות לשיערוך עוצמת האות של רשת אלחוטית באזורים אורבניים מורכבים (בדגש על אזורי אסון), 

 רוסות באזור.השיטות צריכות להתחשב בנתונים פיזיים של המפה והבניינים וכן במאפיניי האנטנות (הסלולריות או אחרות) שפ

(אם יתגבש) ויכלול גם ניסוי אמת וכן פיתוח שיטות לעדכון מפות הרדיו בזמן אמת ע"י  RESCUEהמחקר יעשה במסגרת מאגד 

 מדידות בשטח ושילובן במודל התאורטי.

 /http://www.cs.bgu.ac.il/~benmoshe/RadioMapsלפרטים נוספים:   

 

  פיתוח קופסה שחורה לרכב מבוססתGPS .מדויק 

בעבודת מחקר זו נפתח שיטות לשיערוך מיקום מהירות וכיוון של רכב ברמת דיוק רבה, לצורך כך נדרש פיתוח של שיטה 

ט כולל פיתוח וכן שיפור מספר הדגימות המיקום בשנייה. הפרויק GPSבעזרת ניתן לשפר את רמות הדיוק של מקלטי 

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/products/ps6386/c1244/cdccont_0900aecd80477957.pdf
http://www.intel.com/technology/magazine/communications/wi02031.pdf
http://omnibus.uni-freiburg.de/~rz39/paper/wits.pdf
http://www.wifi-forum.com/wf/showthread.php?t=275
http://com3.cs.colman.ac.il/~disturbed/
http://www.navigadget.com/index.php/2007/01/29/gps-and-gsm-jammer/
http://computerworld.com/securitytopics/security/story/0,10801,77702,00.html
http://archive.chipcenter.com/TestandMeasurement/ed030.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gps
http://www.seeingwithsound.com/
http://www.cs.bgu.ac.il/~benmoshe/RadioMaps/


אלגוריתמים מימושם וכן ביצוע ניסויי אמת ע"ג רכבים במגרש החלקה של חברת אלטרנתיבי 

)http://www.alternativi.com.מעבר לכך ייתכן שיתוף פעולה עם התעשייה האווירית בפרויקט מקביל .( 

 קישורים, לפרטים נוספים נא לפנות לבעז.מסיבות של סודיות לא מסופקים 

 

 דרכים בתאונת מעורב שהיה רכב במבנה מרחביים שינויים לאפיון שיטה פיתוח 

 הרכב מבנה את נשווה מכן לאחר, רכב של מימדי תלת מבנה ולבנות לסרוק כדי שונים בחישנים נשתמש הקודם למחקר בדומה

 ".דפורמציה"ה מידת את ונאפיין הנתונים בבסיס שנמצא המקורי למבנה

. שלו מימדי תלת מודל של ובנייה הרכב מבנה של פשוטה סריקה שיאפשרו ואלגוריתם חומרה לאפיין היא המחקר מטרת

 ביצוע.  יכלול המחקר

 חיים בן מיכאל י"ע תינתן רלוונטיים פילטרים ובניית" דרכים מתאונות כתוצאה רכבים של דפורמציה" בנושא מקצועית הנחיה

 ).לייזר סורק( נוספת ייעודית לחומרה שנזדקק ייתכן אך קיים ברובו . הציוד)במכטרוניקה גלס חבר(

 

  פיתוח אלגוריתם לשיערוך עוצמת האות של משדר אלחוטיindoor 

.  rל  t) נרצה לחשב את עוצמת האות שמגיע מ r) ומקלט (tבהינתן המבנה הגיאומטרי של של מבנה ומיקום של משדר (

 לפי נתונים הגיאומטריים של המבנה. rל  tורש חישוב כל המסלולים עד אורך קבוע מסויים בין חישוב שכזה ד

נחשוב שכל קיר יש לו מקדם החזרה ומקדם מעבר וכל ההחזרות והמעברים הם גיאומטריים ואחרי מספר מסויים של החזרות 

מסלולים החוקיים בין המשדר למקלט באורך עוצמת האות הופכת אפסית (ניתן להתעלם) ומכאן שנרצה לחשב את אוסף כל ה

 ).4(נניח  cלכל היותר 

 (בשיתוף פז וניר):  פתרון

  t,rלחשב את גרף השכנויות של המבנה כולל קודקודים עבור  -

 .cבאורך לכל היותר  rל  tלחשב את כל המסלולים בגרף בין  -

 עבור כל מסלול לבצע: 

רטואלי שמייצג את המעבר בקו ישר ובכך לקבל את המסלול על המבנה שיקוף (מראה) של מעבר קיר ובכך לחשב במנה וו

 הוורטואלי

החזר) בקיר  \לאחר מכן לבדוק האם המסלול על המבנה הוורטואלי ניתן למיפוי ע"ג הבנה האמיתי (שנקודות המעבר 

 (במבנה הוורטואלי) נמצאות באמת בתוך כל הקירות ע"ג המבנה האמיתי. 

 

 

  ד"ר ינון צוקרמן

 בינה מלאכותית, סוכנים אוטונומיים ומערכות מרובות סוכנים. 

 

 

  פרופ׳ צבי שילר

 בקרה של מנועי Brushless DC 

 תעשייתי רובוט של אופטימאלית בקרה 

 נייד לרובוט צירים שני בקר בניית 

 נייד רובוט של וניווט בקרה 

 לייזר חיישן בעזרת מכשולים ומיפוי זיהוי 

 ממדית תלת מצלמה בעזרת מכשולים מיפוי 

 נעים מכשולים זיהוי 

 במרחב התנגשויות מניעת( רחפנים כמה של מתואמת תנועה( 

 נייד לרובוט טאבלט בסיס על ממשק פיתוח 

 ניווט  indoor 

 שטח רכב של מהירה בתנועה ניסויים ביצוע 

 יציבות איבוד מפני לרכב התרעה ערכתמ 
 

http://www.alternativi.com/
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  )מנועים(,עיבוד אותות, מכונות חשמל  Cתכנות  מעבדים,-בקרה אופטימאלית, מיקרו רצוי:  ידע

 

 

 פרופ' דן אופיר

 של מעגלים אלקטרוניים לצורך אקראית  ,אוטומטית  אלקטרוניים: ליצור כלי המחולל לומדה ללמוד פרמטרים של מעגלים

 תרגול של חישוב זרמים, מתחים.

 

 SNOBOL-Tone  - הכוונה היא לפתח שפת מחשב, שתוכל לבצע התאמה של  :שפת תכנות לזיהוי תבניות צלילים 

מחרוזות במחרוזת נתונה בדומה -באופן אנלוגי להתאמה של תבניות של תתי ההתאמה תיעשה  .צלילים בזרם צלילים נתון

 .SNOBOLשפת ל
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Research Topics in Nanooptics  

Surface Plasmon Polaritons (SPPs) are collective oscillations of free charges close to metal-dielectric 

interface. These electromagnetic waves are two dimensional and cannot propagate in free space. 

Therefore, special techniques needed to excite or extract this radiation. We use a special optical set-up 

that provides an access to the SPPs signals enabling one to investigate its fundamental behavior. The 

proposed topics of research span possible directions of the study. 

 

1. Plasmonic polarization-based phenomena  

Fixed polarization of the SPPs is one of the basic features in the light-plasmon coupling process. 

This constrain leads to interesting polarization dependent behavior of light in the near-field. 

Using sophisticated nanotechnology we fabricate nano-structures on top of metallic surface 

where we investigate polarization based phenomena of SPPs.  

 

2. Plasmonic vortices and optical angular momentum  

It has been shown that light can carry angular momentum in a propagating beam. For instance, 

such a beam can be used to rotate a nano-particle. Recently, it was also shown that some 

surface-plasmon distributions can exhibit similar properties. We investigate these special 

plasmonic beams and characterize its angular momentum We study fundamental phenomena as 

well as propose some practical applications in nano-optics. 

 

3. Time-resolved near-field imaging  
Light is an ultra-fast phenomenon with a single cycle of about 2 femto-second (2*10-15 s). 

Existing optical detectors and cameras do not usually provide such a high frame-rate, therefore 

it is nearly impossible to image ultra-fast phenomena with the femtosecond resolution. We use a 

special heterodyne technique to capture an ultra-short plasmonic pulse propagating on a metal 

surface. This system enables time-resolved investigation of the near-field surface wave's 

dynamics and ultra-fast phenomena in nano-scale. 

 

4. Chiral light  

Light with circular polarization can be defined by its handedness similarly to chiral species. The 

interaction of chiral light with chiral structure is an important topic for material science and 

mailto:dano@ariel.ac.il
mailto:yurig@ariel.ac.il


chemistry. In this project we wish to investigate the near-field light-matter interaction based on 

chiral SPP field on 

chiral structures. We study the interrelation of the handedness of the structure and the 

electromagnetic field as a fundamental phenomenon as well as develop some practical 

applications for single molecule detection and characterization. 

 

5. Active plasmonics  

Two-dimensional optics provided by surface confinement of the SPPs leads to various 

applications in nanooptics. We propose to investigate the possibility to control the SPP 

properties externally. This will enable application-specific active optical devices. Lab-on chip, 

optical communication and ultra-sensitive detection are only several field where active 

plasmonics could be utilized. 

 

6. Plasmon-based optomechanics  

Optomechanical interaction in the nanoscale is a key feature in modern micro optoelectro-

mechanical systems (MOEMS). Light can induce mechanical motion in the nanoscale which 

can change the properties of the material. This can lead to development of novel type of 

optomechanical devices with applications in optical communication, nanotechnology and 

optoelectronics. 

 

 

 פרופ' גדי גולן

 

  המרכז למיקרואלקטרוניקה ושכבות דקות–  

 גידול, אפיון ומדידה של שכבות דקות.

 Sputtering –, ניתוז יוני Thermal Deposition –גידול באמצעות נידוף חומני 

 מיקרוסקופ ממוחשב, ניסוי שוקלי והול, מדידת קשיות. –לית וחשמלית מדידה פיסיק

 הכרת מכשור ואקום למיקרואלקטרוניקה.

  חיישני זרימה מסוגPTC 
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