Stimati candidati la titlul de doctorand
in Inginerie Electrica
Î er pri preze tul esaj sa a pu la dispoziție i for ații privi d oferta educațio ală și șansele
pe are le a eți i pregătirea D s, i adrul S olii Do torale de I gi erie Ele tri a di U i ersitatea
Politeh i a Bu urești si i spe ial i adrul Laboratorului de Modelare Numerica (LMN).
Laboratorul nostru (http://www.lmn.pub.ro/index.html) este o u itate de î ățământ superior
avansat aster si do torat si er etare știi țifi ă de i el i ter ațio al u o re ar a ilă tradiție,
fii d î fii țat i
. Do e iul sau de i teres este folosirea teh ologiei i for ati e ITC i
rezolvarea celor mai diverse probleme de inginerie electrica in sens larg (electrotehnica, electronica,
automatica,
electroenergetica).
Domeniile
de
cercetare
sunt
listate
înhttp://www.lmn.pub.ro/research.html. Metodologia de abordare are un puternic caracter
interdisciplinar, azată pe î i area aspe telor fizi e/i gi erești u ele ate ati e si u i ulti ul
rând informatice. Obiectivul nostru principal este de a dezvolta noi modele conceptuale, matematice
si o putațio ale si de ordi redus ale dispoziti elor si siste elor electromagnetice cele mai diverse,
pri
odelarea lor ultifizi a si iologi a, î ederea si ulării lor u al ulatorul si a proie tării lor
opti ale. Rezultatele su t alidate pri o parație u si ulări folosi d produse soft are de
referi ță și pe cai experimentale. Scopul este de a dezvolta noi teh ologii de proie tare asistată de
calculator (de exemplu de tip CAD, EDA - Electronic Design Automation) si algoritmi originali,
i ple e tați i oi i stru e te soft are de odelare, si ulare, proie tare, optimizare.
LMN este afiliat Departa e tului de Elctroteh ică șiCentrului de Inginerie Electrica Asistata de
Calculator (CIEAC), centru de cercetari din UPB dedicat domeniului SCEE (ScientificComputation in
Electrical Engineering), înfii țat in 1995. El își are sediul la de isolul Fa ultății de Inginerie electrica
orp EA i sălile EAD01. Are o suprafața de
p fii d dotat u teh i a de al ul si
o u i ație la i el europea , oferi d stagiarilor di tară și di străi ătate o diții de desfășurarea
er etărilor la el ai î alt sta dard europea . Este dispo i il i lusi u siste de alul de î alta
perfor a ță HPC u peste
de oduri și licente software pentru programe de sistem, dezvoltare
si de apli ații. Colectivul nostru a fost si este î ă i pli at i
ai ulte proie te de er etare
ațio ale și i ter ațio ale http://www.lmn.pub.ro/projects.html ).
Dintre tezele de doctorat care au fost elaborate in LMN





e țio a

Alexandra STEFANESCU - MODELE PARAMETRICE PENTRU INTERCONEXIUNILE DIN
CIRCUITELE ANALOGICE INTEGRATE DE INALTA FRECVENTA
Sebastian KULA - REDUCED ORDER MODELS OF INTERCONNECTS IN HIGH FREQUENCY
INTEGRATED CIRCUITS
Sebastian GIM -ParallelandDistributedAlgorithms for Compact Modelling of OnChipPassiveIntegratedStructures
Mihai-Iulian ANDREI - MODELAREA ELECTROMAGNETICA A INDUCTOARELOR INTEGRATE PE
SISTEME MULTIPROCESOR







Bogdan DITA - MODELAREA ELECTROMAGNETIC A MULTIPROCESOR A MICROSISTEMELOR
INTEGRATE
Simona MALUREANU - CONDUCTIA ELECTRICA IN STRUCTURI METAL-IZOLATOR-METAL
Daniel Vasile DAN - Analiza, caracterizarea si optimizarea electromagnetilor pentru
acceleratoarele de particule
Sorin LUP - Electromagnetic Modeling of Radio FrequencyMicro-Electro-MechanicalSystems –
Multipysics aspects
Laurentiu DUCA - Teh ici de calcul de î altă perfor a ţă pe tru opti izarea dispozitivelor
electromagnetice

Teze in curs de finalizare:




Mihai POPESCU– Tehnici de modelare si simulare a dispozitivelor MEMS. Tehnici OOP.
Ruxandra BARBULESCU- Use of high performance computingtechniques in reduced modeling
of complex biologicalsystems
Stefan TANASE Si ularea Nu erică a Co utatoarelor Microelectro eca ice de
Radiofrecve ță

Lista er etătorilor si do tora zilor ro a i si străi i are lu rează sau au efectuat stagii in LMN este
disponibila la http://www.lmn.pub.ro/people.html si la http://est3.lmn.pub.ro/ .
Dintre co u itățile i ter ațio ale di care facem parte





e țio ă

SCEE (ScientificComputing in Electrical Engineeringhttp://www-amna.math.uniwuppertal.de/scee2014/),
ENDE (Electromagnetic NondistructiveEvaluationhttp://afre.qse.tohoku.ac.jp/ende2015/),
MORNET (Model OrderReductionNetwork - http://www.cost.eu/COST_Actions/tdp/TD1307
ICS (International Compumag Society http://www.compumag2015.com/ ).

Rețelele i ter ațio ale di are fa e parte per it do tora zilor oștri sa fa ă stagii î ele ai
i porta te la oratoare si ilare di lu e, la parte erii oștri i dustriali dar și să ela oreze teze i
otutelă, pri i luderea lor i e hipe i ter ațio ale de er etare. Lucrul in astefel de echipe face ca
tezele de doctorat elaborate in colectivul nostru sa aiba cel mai inalt nivel stiintific si tehnic si in
consecinta sa fie apreciate la nivel international pentru asta.
Te e de cercetare doctorală are stâr es i teres i ter ațio al su t dispo i ile i
http://www.compumag2015.com/Pdfs%20of%20Short%20Papers%20by%20Session/
Alte teme de cercetare si posibile subiecte ale tezelor de doctorat sunt listate in anexa. Dar lista nu
este închisa, deoarece suntem receptivi la orice tema de actualitate si de i teres știi țifi -tehnic
propusă de do tora zii oștri sau de profesio iști di i dustrie. Ese țial este a te a aleasa să fie
ade ată do tora dului, per ițâ d a estuia să adu ă noi o tri uții origi ale. Se re o a da a î
cercetare sa se utilizeze metodologia ACEROM (de modelare Analiti ă, Co putațio ală, u alidare
Experi e tală și extragerea de odele para etri e Reduse, i ederea Opti izării pri folosirea
teh i ilor de al ul de î altă perfor a ță , teh ologie dez oltată i LMN.

Puteți găsi i for ații supli e tare despre activitatea oastră i




CV-ul (http://www.lmn.pub.ro/~daniel/Europass-CV-120507-IoanRO7mai2012.pdf),
lista de lu rări si proiecte
(http://www.lmn.pub.ro/~daniel/Lista%20%20lucrari-structuraDanielIoan7mai2012.pdf) si
paginile mele de prezentare web

(http://www.lmn.pub.ro/~daniel/https://scholar.google.ro/citations?user=AY1sc0sAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Ioan).
Va așteptă
u i teres să optați pe tru desfășurarea stagiului doctoral in laboratorul nostru.
Me ționez ă î a est a , i ur a susținerii tezelor programate se vor elibera patru locuri la doctorat
su o du erea ea și ă or exista el puți
lo uri a e ajate i LMN pe tru ti erii er etători.
Su t i itați a sol e ți ai fa ultăților știi țifi e si teh i e, u titlul de Master, apa ili de a ti itate
i tele tuala i te sa si doritori de o ariera de ex epție, de i el europea . In LMN vor avea conditii
de lucru similare cu cele din scolile doctorale de profil Electrical and Computational Engineering ale
celor mai cunoscute universitati din lume.
Prof. dr. ing. Daniel Ioan (daniel.ioan@upb.ro tel 0721 296 290)
iunie.2017

ANEXA – TEME DE CERCETARE PROPUSE PENTRU PROIECTE DE DIPLOMA,
MASTER SI DOCTORAT


















Modelarea multi-s ală î euroștii ță. I tegrarea si ulărilor pe al ulator a se alelor
io hi i e şi ele tri e.
Modelarea sti ulării ag etice intra- și tra s- ra iale pri a ordări azate pe redu erea
ordi ului folosi d odele o putațio ale D perso alizate ale reierului.
Modelarea 3D multi-s ală a a ti ității ele tri e a io ardului, de la elule la î tregul orga .
Simularea proceselor ter i e şi ele tri e di pro edurile de a lație u â p de radiofre e ță.
Modelarea o putațio ală iofizi ă a patologiei arterelor oro arie e.
Modelarea rețelelor iologi e pri ir uite ele tri e.
Dispoziti e ioMEMS pe tru ara terizarea spe tros opi ă a elulelor şi țesuturilor.
Biose zor azat pe spe tros opie de i rou de a u ei si gure elule: spre diag osti ti puriu şi
tratament personalizat
Si ularea efi ie tă a a ti ării eurale di sti ularea i tra ra ială adâ ă
Modelarea multi-s ală a a ti ităţii electrice a miocardului, de la celule la întregul organ
A aliza pote ţialului sti ulării opti e u lu i ă izi ilă, i fraroşu, RF – THz (Optogenetics) în
ardiologie şi eurologie
Modelarea multi-s ală a aterialelor e erge te: su sta ţe iologi e şi oi
Metode stabile pentru rezolvarea problemei inverse în ECG
Metode stabile pentru rezolvarea problemei inverse în EEG
I stru e te pe tru a aliza reţelelor de ari di e iu i di ioi for ati ă
Metoda Descompunerii în subdomenii pentru rezolvarea problemelor ulţi io fizi e : aspe t
ate ati e, u eri e şi algorit i e, i ple e tare pe siste e ultipro esor.
Soluţio area u eri ă î paralel a e uaţiilor â pului ele tor ag eti î do e iul fre e ţei
























Algoritmi stocastici de optimizare pentru sistemele de calcul u e orie o u ă
Simularea tranzitorie a dispozitivelor neliniare cu câmp magnetoquasistati a elerată u GPU
multiple
Teh i i de al ul de î altă perfor a ţă pe tru redu erea odelelor siste elor o plexe
Calculul în paralel al efectelor cuplate electro ag eti e, ter i e şi stru turale di dispozti ele u
stru tura o plexă
A ordări azate pe des o pu erea î su do e ii a pro le elor ultifizi e D, dis retizate pri
metode BEM-FEM cuplate
Accelerarea cu GPU a analizei numerice a câmpului electromagnetic în structuri complexe
Modelarea multi-s ală a a o-structurilor multi(bio)fizice
Scheme ierarhice pentru modelarea muti-s ală î epâ d de la pri ul pri ipiu pâ ă la ezos ală.
Rezol area iterati ă a siste elor de e uaţii o plexe rezultate pri dis retizarea cu elemente de
u hie a e uaţiilor â pului ele tor ag eti D î do e iul fre e ţei
Sta ilizarea u eri ă la joasă fre e ţă a etodelor u eri e de rezol are a e uaţiilor â pului
electromagnetic în extragerea modelelor de ordin redus
Rezolvarea efi ie tă pri o ple e taritate a e uaţiilor â pului ele tro ag eti
Folosirea odelelor surogat pe tru opti izarea efi ie tă a dispoziti elor ele tro ag eti e
Apli area etodei des o pu erii î do e ii pe tru a aliză î paralel a â pului
electromagnetic folosind elemente de muchie de ordin superior
Rezol area î paralel a e uaţiilor â pului el tro ag eti D pri des o pu erea î su do e ii
şi distri uirea datelor
Metoda adapti ă de des o pu ere î do e ii pe tru etodele BEM şi FEM
Preo o diţio ări ierarhi e pe tru BEM rezol ată pri
etoda des o pu erii î su do e ii
Modele compacte RF de semnal mare pentru comutatoarele MEMS
Modelarea D ultifizi ă para etri ă a o utatoreleor RF-MEMS
Modelarea şi opti izarea dispoziti elor MEMS u teh i i de al ul de î altă perfor a ţă
I stru e te soft are efi ie te pe tru odelarea, si ularea şi proie tarea oti ală a
dispozti elor i roel tro e a i e şi i rofluidi e
Modelarea orie tată pe o ie te şi si ularea î paralel a dispoziti elor MEMS u apli aţii io
Reducerea complexitatii modelelor sistemelor electromagnetice

Mai multe detalii stiintifice privind abordarile noaste pot fi gasite in prezentairle mele disponibile la
http://mornet.lmn.pub.ro/pdfs/DanielIoan_COST_MORNET_WG2_Bucharest19mar2015.pdf
http://an.lmn.pub.ro/slides2016/Aspecte_motivationale.pdf
http://an.lmn.pub.ro/slides2016/Calcule_stiintifice_de_inalta_performanta.pdf
http://an.lmn.pub.ro/slides2016/Modelarea_sistemului_neuronal.pdf

