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 انجام بدنبال شرکت این است. کشور مکاترونیک و مخابرات صنعت در نوآوری و پژوهش سال 50 حدود دارمیراث ارتباط فراز صنعت پیشتازان شرکت
FARAZ ) فراز دانشگاهی بین تحقیقات و نوآوری مرکز 1397 سال در کشور، اول تراز هایدانشگاه با تحقیقاتی پروژه چندین آمیزموفقیت

Center Research&Innovation Interuniversity) شتابدهنده آن بدنبال و FiRiC کرد. تاسیس را 

 
 است. صنعتی موسسات و دانشگاهی واحدهای بین همکاری تقویت پایه بر کارآفرینانه دهیجهت  با صنعت پژوهشی نیازهای رفع FiRiC اصلی  ماموریت
 فناوری توسعه و علمی تعامالت حداکثرسازی همکار، موسسات مشارکت شالوده بر تحقیقات نتایج سازیتجاری فرآیند تسریع و پیشرفت مسیر در بطوریکه

 و صنعتی( امکانات و مشاوره ارائه مشترک، تحقیقات بودجه )تامین هاشرکت آزمایشگاهی(، تجهیزات و متخصصین )ارائه هادانشگاه با همکاری طریق از را
 نمود: اشاره زیر موارد به میتوان FiRiC با همکاری مزایای جمله از است. دهنمو گذاریهدف تسهیالت( و مجوزها )اخذ دولتی نهادهای
 دانشگاهی برتر مستعد دانشجویان و اساتید ویژه صنعتی موسسات معنوی و مادی حمایت از مندیبهره -

 را(دکت و ارشد کارشناسی کارشناسی، نامه)پایان دانشجویان هایپروژه بکارگیری و تعریف فرآیند کردن کوتاه -

 مرتبط صنعتی موسسات و ارتباط فراز شرکت در R&D محققین فنی مشاوره و تجارب از مندیبهره -

 مشترک علمی نتایج انتشار و صنعتی موسسات صنعتی شبکه هایزیرساخت به دسترسی با محققین تحقیقات ارتقاء -

 ICT داراولویت هایحوزه در فنی آموزش ارائه -

 دانشگاهی تحقیقات انجام حین دانشجویان کارآموزی و کارورزی طی دانشجویان هایمهارت توسعه -

 مرتبط عتیصن موسسات و ارتباط فراز شرکت در استعداد با دانشجویان جذب سازیزمینه -

 موفق هایطرح نتایج سازیتجاری راستای در بسترسازی -

 گردیده تعیین مرتبط صنعتی موسسات توسعه و تحقیق واحد توسط شده ارائه داراولویت نیازهای اساس بر دفترچه این در شده معرفی تحقیقاتی هایحوزه
 پروپوزال تحقیقاتی، هایحوزه مطالعه ضمن توانندمی تحقیقاتی هایطرح این اجرای در ترکمشا به عالقمند دانشگاهی اساتید و نخبگان کلیه است.
 حداکثر نوشتار این پیوست در شده ارائه فرمت نیز و اجرا زمانی جدول اساس بر ارجمند( دانشجویان و محترم تیداسا رزومه با )همراه را پیشنهادی هایطرح

 نمایند. ارسال خود خدمت محل دانشگاه در شرکت پژوهشی کرسی یا فیمابین( قرارداد در شده )معرفی دانشگاه نماینده دفتر به 30/7/1401 تاریخ تا
 فرشی خیابان شمالی، امیرآباد خیابان آدرس به 86096740 ستما شماره به تهران دانشگاه فناوری و علم پارک در مستقر FiRiC شتابدهنده همچنین

است. ارجمند دانشجویان و محترم اساتید به پاسخگویی و تعامل آماده 130 واحد تهران، دانشگاه فناوری و علم پارک یک شماره ساختمان مقدم،



 

 
 

 فهرست
.rfp id No صفحه انعنو 

FiRiC1401-02-001 1 های یادگیری ماشینهای بدخواهانه از طریق تحلیل ترافیک با استفاده از روششناسایی حمالت و فعالیت 

FiRiC1401-02-002  2 یادگیری ماشین غیرمتمرکزهای روشتشخیص ناهنجاری در محیط اینترنت اشیا با استفاده از 

FiRiC1401-02-003 3 های تلفن همراه مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعیها در شبکهسلولیابی مکان 

FiRiC1401-02-004 ای برای بدست آوردن تخمین توسعه برنامهQoE  1203برای ویدئو بر طبق استانداردT P-ITU 4 

FiRiC1401-02-005 5 ارایه یک روشی مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص پروفایل مکانی کاربر 

FiRiC1401-02-006 سازی تحت شبکه با پروتکل ای برای مدیریت همزمانتوسعه برنامهNTP 6 

FiRiC1401-02-007 7 همراههای تلفنیافتن نابهنجاری در طراحی شبکه 

FiRiC1401-02-008 069سازی استاندارد پیادهTR  در سمتACS  بر رویDocker 8 

FiRiC1401-02-009 9 همراههای تلفنمنظور تولید ترافیک در شبکهای به توسعه برنامه 

FiRiC1401-02-010  تخمینQoE های ناحیه گیریگیری از اندازههمراه با بهرههای تلفنکاربر در شبکهRAN 10 با رهیافت هوش مصنوعی 

FiRiC1401-02-011 کننده با استفاده از چارچوب توسعه برنامه نصبQt Installer 11 

FiRiC1401-02-012 12 عامل و نسخه آن از تصاویر ریموت دسکتاپ تشخیص نوع سیستم 

FiRiC1401-02-020 13 های سلولیسازی تداخل در تکرارکنندهسازی سخت افزار سیستم خنثیپیاده 

FiRiC1401-02-021  طراحی فیلترهای میانگذر و پایینگذر استریپ الین در باندX  وKu 14 

FiRiC1401-02-022 کننده توان کننده/ترکیبطراحی تقسیمDeg 0/90  مایکرواستریپی در باندGHz13-10.5 15 های توانکنندهبرای کاربردهای تقویت 

FiRiC1401-02-023  طراحی و ساختSubreflectarray گر فرکانسی برای آنتن رفلکتور دوباندی انتخابS/X 16 

FiRiC1401-02-024 متری در باند  7.3رفلکتور کسگرین برای آنتن طراحی سابKu دهی مبتنی بر روش شکلPO 17 برای ساختارهای با تقارن محوری 

FiRiC1401-02-025  توسعه کد متلب وGUI 18 سازی ساختارهای دورفلکتوری با تقارن محوری بر اساس روش نور فیزیکی تکرارشوندهبرای شبیه 

FiRiC1401-02-030 های قدرت با ساختار کنندهسازی و ساخت تقویتشبیهDoherty 19 

FiRiC1401-02-031 سازی و ساخت شبیهPredistortion 20 کننده قدرتبرای تقویت 

FiRiC1401-02-032 سازی و ساخت یک فیلتر رزوناتور سرامیکی در فرکانس  طراحی ، شبیهGHz 1.8 21 

FiRiC1401-02-033 سازی فیلتر رزوناتور دی الکتریک در فرکانس  طراحی و شبیهGHz 3.5 22 

FiRiC1401-02-034  طراحی و شبیه سازی مودم پرسرعت با قابلیتXPIC های در حضور نقیصهRF 23 

FiRiC1401-02-040 24 های زمینیطراحی سیستم ردیاب تطبیقی ماهواره برای ایستگاه 

FiRiC1401-02-041  رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنالینگG NR5LTE/ 25 

FiRiC1401-02-042  طراحی گیرنده بهینه، دیکدر و پروتکل دیتا لینک برای لینک رادیویی پرظرفیت باندE 26 

FiRiC1401-02-043 5/1ؤثر به الگوریتم رمز حمله مA 27 

 28 های تحقیقاتیبندی اجرای طرحبرنامه زمان 
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-001 فراخوان طرح پژوهشی

کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط  

 افزارنرم -کامپیوترمهندسی گرایش: 

 های یادگیری ماشیناز روش های بدخواهانه از طریق تحلیل ترافیک با استفادهشناسایی حمالت و فعالیتفارسی: پیشنهادی عنوان 

  Detecting attacks and malicious activities from traffic analysis using machine learningعنوان پیشنهادی انگلیسی: 

techniques 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

 تیاهم های بدخواهانهو فعالیت حمالت نفوذ به شبکه صیتشخ دلیل نیهم به، های مختلف درحال تبادل استدر شبکه هیدر هر ثان یادیداده ز زانیامروزه م

های مخرب و تیبتوانند فعالتا  دارند ازین ییباال و سرعت باال ییبا کارا صیهای تشخسمیحمالت به مکان صیتشخ هایستمیس ،علت نیبه هم. کندیم دایپ یادیز

ای نانهیخوش ب تیوضع ندهیدر آی بریسا تیند و امنهست رییبه سرعت در حال تغ یبریحمالت سا نترنتیبا توسعه ا .دهند صیرا به سرعت تشخ یجد داتیتهد

 ،یابیباعث بهبود ارز یبریسا تیهای مورد استفاده در امنکیتکن شده است. رتریپذ بیآس یدر برابر حمالت خودکار و طوالن یبریسا یامروزه فضا داشت. نخواهد

بطور  یبریمهاجمان سا نکهیا لیالزم را ندارند، به دل ییکارا گریشدند دکه تاکنون استفاده می یتیهای امنستمیکشف  و واکنش در برابر حمالت شده است. س

نشده دچار کاهش  دهید ایو   یچند شکل یتیها دربرابر کشف حمالت امنستمیساین  ها عبور کنند.ستمیس نیتوانند از ااند که میهوشمندتر شده یاقابل مالحظه

که تاکنون کسب شده است،  یهایتی. با وجود موفقکندیم فایا یبریسا تیهای مختلف امننهیرا در زم ینقش مهم نیماش یریادگیهای روش شدند. ییدقت و کارا

 ازیو خودکار موردن نینو یبریکشف و واکنش به حمالت سا یبرا یمختلفهای روش وجود دارد. یبریسا تیهای امننهیها با زمروش نیا بیدر ترک زین ییهاچالش

های ها در شبکهها و کشف بدافزارشامل کشف حمالت، کشف هرزنامه ییهانهیدر زم یبریسا تیامن یبرا و تحلیل داده نیماش یریادگیهای کیتکنامروزه است. 

در زمان  دیدگذاشته خود استفاده کرده و نسبت به حمالت ج اتیاز تجرب توانندیم هاکیتکنرا این ، زیشوندبه کار گرفته می لیهای موباو شبکه یوتریکامپ

  پاسخ دهند. یکوتاه

های حلی هوشمند برای حل مسئله شناسایی حمالت و رفتارهای بدخواهانه از طریق تحلیل الگ ترافیک با استفاده از روشهدف از انجام این پروژه ارائه راه

باشد. ورودی مسئله شامل الگ ترافیک شبکه بوده و خروجی آن نیز شامل برچسب ماشین و تحلیل داده )به ویژه با استفاده از ابزارهای داده حجیم( می یادگیری

 باشد.ارد خطا میباشد. هدف افزایش دقت شناسایی ترافیک حمله و همینطور کاهش موهای ترافیک میها یا جریانحمله و احتماال نوع حمله بر روی بسته

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

های مختلف در زمینه تحلیل داده داشته باشیم. همجنین دانش های یادگیری ماشین و تشخیص الگو و الگوریتمبرای انجام این پروژه باید آشنایی کافی با تکنیک

های های تحلیل ترافیک بستهسازی پروژه به ابزارع حمالت و بدافزارها مورد نیاز است. نهایتا برای پیادههای کامپیوتری  و امنیت شبکه و انوامناسبی از اصول شبکه

 .های حجیم نیاز استنویسی پایتون و تحلیل دادههای یادیگیری ماشین و تحلیل داده زبان برنامهها و فریمورکشبکه و همچنین کتابخانه

 های فراز ارتباط:اولویتنتایج فنی مورد انتظار از منظر 

های اده از تکنیکطراحی روش و توسعه ابزاری که بتواند با تاخیری قابل قبول و دقتی مناسب حمالت و رفتارهای بدخواهانه در شبکه را تشخیص دهد و با استف

 .های گذشته، دقت تشخیص بهتر و خطای کمتری داشته باشدئه شده در پژوهشهای اراذکر شده، از مدل
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-002 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☒مقطع تحصیلی مرتبط: 

 افزارنرم -کامپیوترمهندسی گرایش: 

 یادگیری ماشین غیرمتمرکزهای روشتشخیص ناهنجاری در محیط اینترنت اشیا با استفاده از عنوان پیشنهادی فارسی: 

 Anomaly detection in IoT environment using decentralized machine learningعنوان پیشنهادی انگلیسی: 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 
 نترنتیا دهیپد ر،یاخ انی. در سالمیبشر هست یدر زندگ یفناور یبرا یدیجد یکاربردها شیدایو علوم مختلف شاهد پ یروزافزون فناور شرفتیامروز با پ یایدر دن

 یارتباط یءش اردهایلیشود که ممیدر نظر گرفته  نترنتیاز ا یبه عنوان بخش ایاش نترنتیرا به خود جلب کرده است. ا قاتیاز تحق یادی( توجه بخش زIoT) ایاش
گسترش  یمجاز یو اجزا یکیزیف یهاتیجهان را با موجود یمتصل ناهمگن خواهد بود که مرزها یهامتشکل از دستگاه نترنتیا ندهیشود. آهوشمند را شامل می

 یهامانند دستگاه هانهیاز زم یاریخود در بس عیبا گسترش سر ایاش نترنتیکند. اتوانمند می یدیجد یهاتیقابل همتصل را ب ایاش نترنت،ینوع ا نی. ادندهیم
نوع  لهیبوس ایاش نترنتیا یهاو دستگاه هایبگذارد. فناور ریما تأث یاز زندگ یمختلف یهاآماده است تا بر جنبه یهوشمند و لوازم خانگ یحسگرها ،یدنیپوش

در  ایاش نترنتیموجود و قابل استفاده در بستر ا یهاکاربرد دستگاه. تعداد و شوندیم یدسته بند هاآنپردازش  تیقابل تیبودن و محدود ریفراگ زانیارتباط، م
 صی. هدف از تشخاست ایسامانه چنیناز  یریناپذ ییها بخش جدایکنند و ناهنجارمی دیها را تولاز داده مییجهان به سرعت در حال رشد است که حجم عظ

است که به طور  یقاتیحوزه تحق کی یناهنجار صیمورد انتظار است. تشخ یبر اساس انحراف از موارد عاد یرعادیموارد غ ای دادهایرفتار، رو ییشناسا ی،ناهنجار
 هیزتج یبرا ریو تصو دئوینفوذ، پردازش و صیتشخ یو شبکه برا وتریمورد مطالعه قرار گرفته است، نظارت بر کامپ یکاربرد یهااز حوزه یعیوس فیط یگسترده برا

و  ،یماریب وعیش صیتشخ یبرا یستینظارت ز ،یماریب صیجهش و تشخ یبرا DNA لیو تحل هیتقلب، تجز صیتشخ یبرا تیت بر فعالنظار ت،یجمع لیو تحل
 صیتشخ ییوانات جه،یهستند. در نت یناهنجار صیداده از جمله موارد کاربرد تشخ یمشکالت جمع آور ایو  بیع صیتشخ یحسگر برا یهاداده لیو تحل هیتجز

 داشته باشد.  سامانههر  یبر عملکرد کل یادیز ریتاث تواندیم هایناهنجار
های انجام شده در شبکه حلی هوشمند برای حل مسئله تشخیص ناهنجاری در محیط اینترنت اشیا از طریق تحلیل الگ فعالیتهدف از انجام این پروژه ارائه راه

های صورت گرفته در آن بوده و خروجی باشد. ورودی مسئله شامل الگ ترافیک شبکه و فعالیتیهای یادگیری ماشین غیرمتمرکز مبا محوریت استفاده از روش
باشد. هدف افزایش دقت شناسایی ناهنجاری و همینطور کاهش موارد خطا های ترافیک میها یا جریانآن نیز شامل برچسب حمله و یا ناهنجاری بر روی بسته

 باشد.می

 :()الزامات فنی های طرحاهداف و نیازمندی
 یرا برا یقدرتمند یهاقبالً روش یقاتیشوند. جامعه تحقآموزش داده می یرفتار عاد یزمانی سر یالگوها یها بر رومدل شتریب ،یناهنجار صیتشخ یهادر روش

 یها و ابزارهااند. روشکرده جادیا ایاش نترنتیا طیدر مح یرعادیغ یرفتارها ینیبشیبالدرنگ و پ لیه و تحلیتجز ،دارزمان یهادر داده هایناهنجار صیتشخ
دسته  کی نیماش یریادگیبر  یمبتن یهاخود را دارند. روش ژهیو بیو معا ایمزا کیکه هر رندیگها مورد استفاده قرار مییناهنجار ییشناسا نهیدر زم یمختلف

 میحر یهاجنبهز به داشتن منابع پردازشی توانمند از یک سو و همچنین چالش مربوط به نیا. رندیگیها قرار میناهنجار صیو تشخ ییشناسا یهاوهیکارآمد از ش
. در معماری متمرکز از معایب رویکرد متمرکز یادگیری ماشین به حساب می آیندها به سرور متمرکز و انتقال داده یسازرهیبه ذخ ازین لیبه دل تیو امن یخصوص

آموزش  یصورت محلها را بهبلکه مدل دهد،یها را انتقال نمکه داده ستا یخصوص میحافظ حر یریادگی کردیرو کیعنوان به رمتمرکزیغ یریادگیدر مقابل، روش 
 . دهدیم
 در قالب موارد زیر بیان میشوند: پژوهش نیا و چشم انداز مورد نظر فاهدا

  یناهنجار صیتشخ یبرادر محیط اینترنت اشیا  رمتمرکزیغ یریادگی ندیالزامات فرآتعیین  

  ایاش نترنتیا طیدر مح رمتمرکزیغ یریادگیبر  یمبتنناهنجاری  صیو تشخ ییشناسا و امن روش کارآمد کیارائه 

 ایاش نترنتیا طیدر مح یناهنجار ینیبشیو پ لیتحل ص،یتشخ یبرا رمتمرکزیغ نیماش یریادگی یهاروش یمطالعه و بررس 
 یناهنجار صیبه منظور تشخ ایاش نترنتیا یهادر دستگاه هر محیط سامانه مهم در یهایژگیو ییاستخراج و شناسا 
 شناسایی گره های پردازشی از میان گره های موجود در بستر اینترنت اشیا 

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت
های غیرمتمرکز تشخیص مناسب ناهنجاری در یک محیط اینترنت اشیاء را با استفاده از روشطراحی روش و توسعه ابزاری که بتواند با تاخیری قابل قبول و دقتی 

های گذشته، دقت تشخیص بهتر و خطای کمتری و در عین حال، امکان کاربرد باالتری ئه شده در پژوهشهای اراهای ذکر شده، از مدلدهد و با استفاده از تکنیک
 داشته باشد.
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-003 طرح پژوهشی فراخوان

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐مقطع تحصیلی مرتبط: 

 یا مهندسی برق کامپیوترمهندسی گرایش: 

 های تلفن همراه مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعیها در شبکهیابی سلولمکانعنوان پیشنهادی فارسی: 

 Cell Localization in mobile network using AI algorithmsعنوان پیشنهادی انگلیسی: 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

های شبکه های پژوهشی و صنعتی بوده است. هدف غایی در این مساله یافتن مکان سلولترین و چالش برانگیزترین حوزهمبحث مکان یابی همواره یکی از مهم

(. در ضمن LTEدر  RSRPتر کند )به عنوان مثال پارامگیری میهمراه به صورت دایم توان دریافتی از شبکه را اندازهدانید گوشی تلفنطور که میاست. همان

، ما مکان گوشی را نیز در اختیار داریم. اگر در یک مسیری در حوالی یک سلول شبکه حرکت کنیم به میزان کافی اطالعات GPSها به باتوجه به تجهیز گوشی

یابی را ر حوزه هوش مصنوعی یک روش نوین مکانخواهیم که توسط الگوریتم های موجود دبرای مکان یابی یک سلول دست خواهیم یافت. در این میان ما می

 .ارایه دهیم

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

گونه است که نخست ها اینها را به صورت دقیق بررسی کند. معمول این الگوریتمتر کارهایی انجام گرفته است که الزم است تا دانشجو آنالبته در این حوزه پیش

دانیم که این اطالعات از کدام سلول کند. در ضمن ما میهای شبکه در منطقه مذکور را جمع آوری میشخص اطالعات توانی مربوط به سلولدر یک منطقه م

بعد از دهد. در ادامه ما را تشکیل می AIدانیم. این اطالعات در حقیقت خوراک بخش یادگیری الگوریتم جمع آوری شده است و در ضمن مکان سلول را نیز می

شود و انتظار ما این است که رویم. در این مرحله از همان منطقه مورد نظر اطالعات توانی دوباره استخراج میگذر از مرحله یادگیری ما به سراغ مرحله تست می

تواند از ه ذکر است که در این مساله دانشجو میوقتی این اطالعات به الگوریتم داده شود، الگوریتم بتواند به نحوه بهینه ای مکان سلول را تخمین بزند. الزم ب

آوری را جمع Testو  Trainبر روی گوشی اطالعات الزم برای مرحله  Androidهای موجود استفاده کند و یا خودش با استفاده از یک برنامه مجموعه داده

  کند.

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 .متر دست پیدا کند 50داده شده باید بتواند به دقت سامانه توسعه 
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-004 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☒کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مهندسی کامپیوتر یا مهندسی برقگرایش: 

 ITU-T P1203برای ویدئو بر طبق استاندارد  QoEای برای بدست آوردن تخمین توسعه برنامهفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Implementation ITU-T P1203 standard for Video QoE estimationانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

ترین ای نظیر عکس، صوت و ویدئو، بسیار گسترش یافته است. یکی از مهمبرهیچ کس پوشیده نیست که امروزه میزان انتقال و استفاده از خدمات چندرسانه

کند. تا چه میزان افت می همراه، کیفیت ویدئوهای تلفنای مثل شبکهمسایلی که باید به آن توجه داشت این است به عنوان مثال در انتقال یک ویدئو در شبکه

ها و سازیتواند بهینهکاربرش داشته باشد، قطعاً می QoEگرچه این مهم به پارامترهای متعددی وابسته است، ولی اگر اپراتور شبکه بتواند دید مناسبی راجع به 

 ITU-Tگیری از استاندارد کاربر برای ویدئو با بهره QoEتخمین کاربر در شبکه اعمال نماید. در این مساله ما به دنبال  QoEتغییرات الزم را برای افزایش 

P1203 هستیم. 

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

 نیز باز متن هایکتابخانه از توانندمی افراد همچنین(. …یا  Pythonیا  Cدر این مساله هیچ محدودیتی بر روی زبان برنامه نویسی مورد استفاده وجود ندارد )++

برای ویدئو است. در ضمن در صورت نیاز  MOSاست، و خروجی مورد انتظار نیز  ITU-T P1203سازی صحیح استاندارد پیاده مهم. کنند استفاده میان این در

های موجود داده ی و یا استفاده از مجموعهتواند این مجموعه داده تولیدتوانند ویدئوهای اصلی را نیز در اختیار داشته باشند. در مورد مجموعه داده نیز میافراد می

  باشد.

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 .به صورت میانگین باشد MOSنتیجه کار با استفاده از مجموعه داده موجود باید مورد ارزیابی قرار گیرد و نباید خطای کار بیشتر از یک واحد 
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-005 پژوهشی فراخوان طرح

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مهندسی کامپیوتر یا مهندسی برقگرایش: 

 ارایه یک روشی مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص پروفایل مکانی کاربرپیشنهادی فارسی: عنوان 

 A New approach for detecting user location profile based on Artificial Intelligenceعنوان پیشنهادی انگلیسی: 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

گوشی تحت  گیری توانی کههای اندازههمراه یافتن پروفایل مکانی کاربر است. یعنی اپراتور شبکه بتواند با توجه به دادههای تلفنترین مسایل در شبکهیکی از مهم

 Outdoorیا  Indoorبرای او ارسال می کند، پروفایل مکانی کاربر را تخمین بزند. منظور از پروفایل مکانی در اولین نگاه  Measurement Reportهای پیام

بتوان نوع فضای آزاد  Outdoorرس، یا برای است یا مکان اداره یا مد باید بتوان گفت که کاربر در مثالً خانه Indoorتر برای بودن کاربر است. در نگاه جزیی

ه کاربر به منظور تسهیل فرایند ک است توانی اطالعات تنها داریم اختیار در ما مهم این برای که آنچه است ذکر به الزم. کرد مشخص را( …)پارک، خیابان، 

های دیگری به مانند توان داده(. البته در این میان میLTEدر  RSRQو  RSRP( برای شبکه ارسال کرده است )به مانند پارامترهای Handoverجایی )جابه

  :تواند شما را در فهم بهتر این مساله یاری کندنیز در دسترس خواهد بود. مقاله زیر می TAو یا  Handoverنرخ 

Morel, Marie Line Alberi, et al. "Multi-task deep learning based environment and mobility detection for user behavior 

modeling." 2019 International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Networks 

(WiOPT). IEEE, 2019. 
 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

کنیم که یک گوشی در همراه، به دلیل مسایل حفظ حریم خصوصی، کار دشواری است ما فرض میهای تلفنبه دلیل این که گرفتن اطالعات از اپراتورهای شبکه

سازی ه کند. این اولین مرحله پیادهای در گوشی ذخیرکند را برای ما نیز در پایگاه دادهتواند اطالعات توانی که برای شبکه ارسال میاختیار داریم و این گوشی می

سان در گام بعدی ما باید داده مورد نیاز برای مرحله آموزش موتور این پروژه است. ما در این مساله قصد داریم از یک رهیافت هوش مصنوعی استفاده کنیم، بدین

  باشد. 4.5Gو  4Gای نسل ههوش مصنوعی خود را آماده کنیم. الزم به ذکر است تمرکز مساله باید بر روی شبکه

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 .های تست دست یابددرصد بر روی داده 90بایست به دقت حداقل شده میسامانه توسعه داده
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-006 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☒کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مهندسی کامپیوتر یا مهندسی برقگرایش: 

 NTPسازی تحت شبکه با پروتکل ای برای مدیریت همزمانتوسعه برنامهفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Develop an application for management network synchronization based on NTP protocolانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

است. در این پروتکل  NTPسازی بین چندین گره در یک شبکه کامپیوتری پروتکل های پرکاربرد برای بحث همزماندانید یکی از پروتکلطور که میهمان

عامل مبتنی هایی، ساعت خود را با سرور هماهنگ کند. در سمت سرور، ما با یک سیستمتواند با تبادل پیامشود و می( به یک سرور متصل میClientمشتری )

 chronyیا  ntpبه مانند  NTPServerسازی را برعهده دارد. در این سرور ما ابتدا باید یک سرویس سروکار داریم که وظیفه مدیریت روند همزمان Linuxبر 

 در اختیار ما قرار دهد. را الزم هایگزارش و نماید مدیریت را سازیهمزمان روند که دارد وجود ایبرنامه به نیاز سپس. بیاوریم باال …یا 

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

آشنا شود و بتواند یک سرویس  NTPتوان در چندین مورد تشریح کرد. در اولین گام الزم است تا دانشجو به خوبی با پروتکل هدف غایی از این پروژه را می

NTP  به صورت موفق بر رویLinux ای مبتنی بر ++بایست یک برنامهباال بیاورد. در گام بعدی میC  یاPython بتواند گزارشی از مشتریان  توسعه داده شود که

سازی آن موفق بوده یا نه را، به کاربر سامانه ارایه دهد. همچنین این برنامه باید وضعیت سرور و همزمانی آن را نیز در این وصل شده و اینکه آیا روند همزمان

  گزارش ارایه دهد.

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 .دادهای نابهنجار در سمت سرور را مدیریت کندهای بیان شده را به کاربر ارایه دهد و همچنین رخای که بتواند به خوبی گزارشامهارایه برن
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-007 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☒کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مهندسی کامپیوتر یا مهندسی برقگرایش: 

 همراههای تلفنیافتن نابهنجاری در طراحی شبکهفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Find abnormal position in mobile network designانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

ها(، یکی از مسایل بسیار دشوار و ها در یک منطقه و همچنین تخصیص فرکانسی آنهمراه )یعنی جایگذاری سلولهای تلفندانید، طراحی شبکهطور که میهمان

 QoEقابل توجهی بر روی  تواند تأثیرگذارد. یک طراحی درست عالوه بر مصرف صحیح منابع میکاربر تأثیر می QoEپیچیده است که به صورت مستقیم بر روی 

دار در طراحی شبکه را کاربر داشته باشد. در این مساله قصد داریم تا ابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی بسازیم که به اپراتور شبکه کمک کند تا بتواند نقاط مشکل

 روی بر را کار تمرکز دهید اجازه. باشد ،…تنها و  TACی با (، یا نقاطLTEپایین در  RSRQتواند نقاطی با تداخل باال )مثالً دار میپیدا کند. نقاط مشکل

وضعیت کمیت و کیفیت توان دریافتی کاربر در آن مناسب است، به ناگاه در بخشی  که شهری منطقه یک در شودمی مشاهده گاه. ببریم چهار نسل هایشبکه

های اطراف باشد. این یک های اطراف نقطه مذکور و یا تداخل سلولکند. این اتفاق ممکن است به دلیل وجود ساختمانکمیت یا کیفیت توان به شدت افت می

 مشکل در طراحی است و باید مرتفع شود.

 :(های طرح )الزامات فنینیازمندیاهداف و 

افزار باید بتواند اطالعات محیطی را در حین حرکت کاربر به صورت دایم جمع باشد. این نرمغایت اصلی این مساله می Androidافزار مبتنی بر طراحی یک نرم

ها را تحلیل کرده و در صورت بروز (، و سپس آنServing Cellو همچنین اطالعات سلول خدمتگزار یا همان  LTEدر  RSRQو  RSRPآوری کند )مثالً 

خواهیم داشت، و ناهنجاری را نیز تنها در بحث کمیت توان،  4.5Gو  4Gهای ناهنجاری، آالرم مربوطه را ارایه دهد. برای سهولت کار تمرکز را بر روی شبکه

  گیریم.نابهنجار در نظر می( Cell Reselectionکیفیت توان و همچنین بروز فرایند بازانتخاب سلول )

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 .درصد در تشخیص ناهنجاری شبکه برسد 90افزار باید بتواند با کارکرد مداوم ده ساعته، به دقت باالی نرم
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-008 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☒کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☐: مرتبطمقطع تحصیلی 

 گرایش: مهندسی کامپیوتر یا مهندسی برق

 Dockerبر روی  ACSدر سمت  TR069سازی استاندارد پیادهفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Develop TR069 standard for ACS side on a Docker containerانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 
شوند. داشتن یک محسوب می TR069دو بازیگر اصلی  ACSو  CPEترین استانداردها برای تبادل و تنظیم پیکربندی در یک شبکه است. یکی از مهم TR069استاندارد 

هایی که نیاز به تواند در بسیاری از سامانهناپذیر در این حوزه است، و میهای اجتنابیکی از ضرورت ACSبرای مدیریت   Dockerمیکروسرویس مستقل و جامع بر روی 
است که بتواند براحتی  Dockerبر روی  ACSمشخص داریم. هدف ارایه یک  CPEکنیم که یک گیرند. در این مساله فرض میچنین سرویسی دارند مورد استفاده قرار می

 .ارسال کند CPEبرای  TR069باید بتواند به روش مناسبی پیکربندی را از کاربر بگیرد و آن را تحت پروتکل  ACSرقرار کند. ارتباط ب CPEبا 

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

 CPE برای و گرفته را هاپیکربندی ،(…باید بتواند به طریق مناسبی )پنل وب و  ACSاست.  Dockerبر روی  ACSنیازمندی اصلی این طرح، داشتن یک 

سازی داخل را داشته باشد. محدودیتی بر روی زبان پیاده DelObjectو  Get، Set، AddObjectسازی باید قابلیت مورد پیاده TR069ارسال کند. استاندارد 

Docker گیرد.عامل آن وجود ندارد، فقط جامعیت و پایداری آن مورد توجه قرار میو سیستم 

 های فراز ارتباط:تایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتن
 .باشد Dockerبر روی  ACSسازی پایدار از خروجی مورد نظر باید یک پیاده
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-009 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☒کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مهندسی کامپیوتر یا مهندسی برق گرایش:

 همراههای تلفنای به منظور تولید ترافیک در شبکهتوسعه برنامهفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Develop an application for generate fake traffic in mobile networkانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

، ایجاد یک نشست داده، رویه SMS، تبادل Location Updateها شامل مواردی از قبیل گردد. این رویههای مختلفی اجرا میهمراه رویههای تلفندر شبکه

 که است عنصری شبکه، عناصر پایداری و کارایی کرد،عمل صحت تست برای ابزارها ترینمهم از یکی. ... هستند و handoverبرقراری تماس، رویه مدیریت 

کند به مانند یک کاربر واقعی، ترافیک تولید کند و پارامترهای وجود ندارد، ولی این عنصر سعی می کاربری صحنه پشت واقعدر. کندمی ایجاد تقلبی ترافیک

در شبکه عمل کند و محیطی با حضور  tester یک بسان تواندمی ابزار این حقیقت در. کند ارزیابی و تست ... را دهی وکارایی نظیر میزان تاخیر، میزان پاسخ

 .چندین هزار گوشی را برای شبکه شبیه سازی نماید

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

، برقراری SMS، تبادل Detachو  Tracking Update، IMSI Attachبریم. شش رویه اصلی های نسل چهار میبرای سادگی کار تمرکز را بر روی شبکه

Call های سطح دهیم. در حقیقت ما به نوعی فقط رویهو ایجاد نشست داده را مد نظر قرار میNAS های )مرتبط با هسته شبکه( را در نظر گرفتیم و سراغ رویه

برنامه مورد نظر باید کل رویه را  .User Planeباشد و هم  Signalingبایست ترافیک تولید شده هم در سطح رویم. الزم به ذکر است که مینمی RANسمت 

سازی وجود ندارد، اما ترجیح بر آن است که سامانه تحویل داده شده بر های غیرمعمول را نیز در نظر بگیرد. محدودیتی بر روی زبان پیادهسازی کند و حالتپیاده

بایست دهیم، اما به منظور کامل شدن حلقه این مساله، میه میرا در این مساله توسع UEتحویل داده شود. درست است که ما عمالً سمت  dockerروی 

  های شبکه را نیز شبیه سازی نمود.پاسخ

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 .را داشته باشد PCAPسامانه باید توانایی تولید یک میلیون بسته و دادن خروجی نهایی 
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-010 پژوهشیفراخوان طرح 

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 گرایش: مهندسی کامپیوتر یا مهندسی برق

 با رهیافت هوش مصنوعی RANهای ناحیه گیریگیری از اندازههمراه با بهرههای تلفنکاربر در شبکه QoEتخمین فارسی: پیشنهادی عنوان 

 User QoE estimation in mobile networks using RAN area measurements with an artificialپیشنهادی انگلیسی: عنوان 

intelligence approach 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 
همراه به دنبال دستیابی به آن هستند. چراکه این های تلفن، یکی از پارامترهای بسیار مهمی است که تمامی اپراتورهای شبکهQoEکیفیت تجربه کاربر در یک شبکه یا همان 

الوه براین کاربر (  کار بسیار دشواری است عMOS)به مانند  QoEدانید یافتن پارامتر طور که میپارامتر به نوعی بیانگر میزان رضایت کاربرنهایی از خدمات است. اما همان
تواند اجرا شود، هایی که در این میان مینهایی نیز ممکن است همکاری الزم را در این میان با ما نداشته باشد )منظور نصب یک برنامه بر روی گوشی خودش(. یکی از ایده

 Measurement Reportچرا که این اطالعات را شبکه از طریق  ( است،LTEدر  RSRQو  RSRPبر مبنای پارامترهای دریافتی از ناحیه رادیویی )مثل  QoEتخمین 
 کند، در اختیار دارد.هایی که کاربر برای شبکه ارسال می

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی
های موجود داشته باشیم، باتوجه به داده QoEرسد که برای اینکه تخمین درستی از های نسل چهار قرار دهیم. به نظر میاجازه دهید در این مساله تمرکز را بر روی شبکه

را برای ما گزارش  RSRQو  RSRPه پارامترهای توانی ای بر روی گوشی توسعه یابد کهای مبتنی بر هوش مصنوعی باید برویم. ابتدا باید برنامهبایست به سراغ روشمی
ها در این مرحله از اپراتورها کار مشکلی ها از شبکه دریافت شود، ولی به دلیل مسایل حفظ حریم خصوصی گرفتن این دادهدهد. البته الزم به ذکر است که در نهایت باید این داده

دهیم. پس ما تا این مرحله داده الزم برای را به ما بدهد. در اینجا ما پخش ویدئو را مالک سرویس قرار می QoEبرای  MOS ای توسعه یابد که پارامتراست. سپس باید برنامه
ای هیتم ما تنها دادهمرحله یادگیری در موتور هوش مصنوعی خود داریم. در ادامه نیز باید به سراغ مرحله تست برویم. دقت کنید که در مرحله تست، ورودی الگور

Measurement  کاربر است و خروجی آن پارامترMOS .است  

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت
 درصد برای این مساله کافی خواهد بود. ۸۵رسیدن به دقت باال 
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-011 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☒کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 گرایش: مهندسی کامپیوتر یا مهندسی برق

  Qt Installerکننده با استفاده از چارچوب توسعه برنامه نصبفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Develop Installer application using Qt Installer frameworkپیشنهادی انگلیسی: عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

های کاربردی خود بسازید. قطعاً ساخت یک برنامه برای برنامه Installerتوانید برنامه چارچوبی را فراهم کرده که توسط آن می Qtدانید طور که میهمان

Installer توان براحتی در همین ارد را بیش از پیش آسان گرداند. عالوه بر این میهایی که برنامه بدان نیاز دها و بستهتوانید فرایند نصب برنامه و برنامهمی

 تنظیمات الزم جهت اجرای هرچه بهتر برنامه کاربردی مورد نظر را در سطح سیستم عامل انجام داد. Installerبرنامه 

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

  :در گام نخست باید سری به سایت

https://doc.qt.io/qtinstallerframework/index.html 

توسعه داده شود و سعی شود با استفاده از این چارچوب  Qtآشنا شویم. در گام بعدی به عنوان نمونه یک برنامه با  Qtزده شود و سعی شود که با این چارچوب 

 :موجود باید موارد زیر را پشتیبانی کند و فرضیات یاد شده را در نظر بگیرد Installerطراحی شود.  Installerبرای برنامه مذکور یک 

 به بعد است. 20/04با نسخه  Linux Ubuntuالف( سیستم عامل مقصد یک 

 در لینوکس نشان دهد. Appباید بتواند برنامه مذکور را به صورت یک  Installerب( برنامه 

 سیستم باشد. Timezoneو همچنین تنظیم  Ubuntuد بسته از مخزن باید شامل نصب چن Installerج( برنامه 

  در بیاورد.  Auto-runرا به صورت  Appباید  Installerد( برنامه 

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 همچنین فیلم آموزشی است.ترین نتیجه فنی، انتقال درست و کامل دانش مربوط به این چارچوب به صورت مستند و مهم
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-012 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

  افزار و هوش مصنوعینرم-گرایش: مهندسی کامپیوتر

 تصاویر ریموت دسکتاپ عامل و نسخه آن از تشخیص نوع سیستمفارسی: پیشنهادی عنوان 

  Detecting OS and it's version from remote desktop screenshotsانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

 RDPهایی نظیر از طریق پروتکلویندوز سرورها )که  ،10، ویندوز xpهای مختلف مانند ویندوز عاملشات سیستمدر این پروژه قرار است از روی تصویر اسکرین

 .عامل و نسخه دقیق آن پرداخته شودبه شناسایی و تشخیص سیستم اند(گرفته شده remoteبه صورت 

 های طرح )الزامات فنی(:اهداف و نیازمندی

های توان به شناسایی آسیب، میاست آورده شدهبیرون عامل اجرایی روی دستگاه مورد نظر که سیستمرغم اینآن علی نسخهعامل و پس از تشخیص سیستم

 ها اقدام کرد.جهت رفع آن آسیبو  پرداختعامل مربوط به سیستم

های عصبی آوری داده به صورت ریموت، پردازش تصویر، یادگیری ماشین و شبکهتوان به دانستن اطالعات مربوط به جمعفنی مرتبط با انجام پروژه می الزاماتاز 

 .اشاره نمود

 های فراز ارتباط:انتظار از منظر اولویت نتایج فنی مورد

های پروژه موتور جستجوی اینترنت اشیاء است که در این بخش به تشخیص سیستم عامل و نسخه آن از ها، از اولویتعاملهای مربوط به سیستمشناسایی آسیب

 .شودروی تصاویر ریموت دسکتاپ پرداخته می
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-020 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 دیجیتال-الکترونیک مهندسی گرایش:

 های سلولیسازی تداخل در تکرارکنندهسازی سخت افزار سیستم خنثیپیادهفارسی: پیشنهادی عنوان 

  ystem (ICS) for cellular repeatersSancellation Cnterference IHardware implementation ofانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

کمک کرده و دهی آنتن تلفن همراه به اپراتورها در نقاط کور آنتن های سلولی در صنعت مخابرات به منظور حل مشکالت مربوط به پوشش دهیکنندهتکرار

ها و ... ها، تونلها در نقاط بسته )کور( مانند زیرزمین ساختمانکنند. اگر چه غالبا تکرار کنندهتلفن همراه را تقویت می Uplinkو  Downlinkهای سیگنال

های نیز وجود دارد. یکی از مشکالت موجود در نصب تکرارکننده (Outdoor)ها در فضای باز نمایند، اما امکان بکارگیری آندهی را رفع مینصب شده و مشکل آنتن

باشد. فیدبک ناخواسته از انعکاس سیگنال، ها به هم میبه دلیل نزدیکی این آنتن Receiverو  Transmitterهای سلولی در فضای باز، ایجاد تداخل بین آنتن

های سلولی هم در محیط بسته و هم در محیط باز، نیاز کند. برای استفاده از تکرار کنندهجاد میتداخل ای  Base Stationبه عنوان اکو روی سیگنال دریافتی از

به منظور خنثی سازی  این اکو رادیویی وجود دارد. این  (Adaptive)سازی یک روش پویا سازی این اکوها وجود دارد. در این پروژه نیازمندی پیادهبه خنثی

سیگنال و انعکاس ناشی از محیط را انجام دهد.  (Direct Coupling)و خنثی سازی اکوهای رادیویی ناشی از انتقال مستقیم  روش باید قابلیت آشکار سازی

تکرارکننده  -.Error! Reference source not found)مطابق  FPGAسازی سخت افزاری این سیستم خنثی سازی روی هدف نهایی این پروژه پیاده

 .باشدکننده سلوالر توسعه داده شده میو اضافه نمودن آن به سیستم تکرار( کننده تداخلسلولی با خنثی

ADC
Digital 
Filters

DAC

ICS

Receiver 
Antenna

Transmitter 
Antenna

Signal From 
Base Station

FPGA

Feedback Signal

Gain

 
 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

به  ICSاز قبل در شرکت فراز ارتباط انجام شده است. هدف از این طرح اضافه نمودن  Indoorسازی سخت افزاری تکرار کننده دیجیتال برای کاربردهای پیاده
سازی، انجام یازمند بهینهکننده در ابزار متلب نیز انجام شده و نباشد. بخشی از طراحی سیستمی این خنثیآن برای استفاده از این تکرارکننده در فضای باز می

سازی پردازش سیگنال روی باشد. این طرح نیازمند دانش اولیه از مخابرات دیجیتال، و تسلط بر پیادهمی FPGAسازی آن روی محاسبات اعشار ثابت و پیاده
FPGA باشد.می  

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

  ریاضی برای خنثی سازی تکرار کننده سلولی با دید کاهش ریسورس در  هایالگوریتمبهبودFPGA 

 سیستم تکرار کننده سلولی به همراه خنثی کننده تداخل با ابزار متلب سازیشبیه 

 بهینه  سازیپیادهICS  رویFPGA Kintex-7 قبل توسعه  های موجود و اضافه نمودن آن به سیستم تکرار کننده دیجیتال ازبا توجه به ریسورس
 داده شده

  با معیار  آزمایشگاهیتستEVM  30باdB  کاهش اثرInterference باشد.مورد نیاز می 
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-021 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☒کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 میدان مخابرات-مهندسی برقگرایش: 

 Kuو  Xطراحی فیلترهای میانگذر و پایینگذر استریپ الین در باند فارسی: پیشنهادی عنوان 

 Strip Line Band pass and Low pass Filter Design in X and Ku bandانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

آن می باشد. به طوریکه سیگنال خروجی به شکل طیفی تمیز بدون حضور سیگنالهای مزاحم باشد. به همین  یکی از مشخصات هر ماژول مایکروویو باند فرکانسی

ایزوالسیون آنها از یکدیگر است. با  RFهای مختلف هر ماژول نکته مهم در طراحی و جانمایی بخش .شودمنظور از فیلترها با ساختارهای مختلف استفاده می

های مزاحم دارند، بنابراین ایزوله بودن آنها خیلی مهم است. مقدار ایزوالسیون فیلترهای مانندی در حذف سیگنالتوجه به اینکه فیلترهای مایکروویوی نقش بی

تر و هزینه تولید باالتر، جز بهترین فیلترها از نظر عملکرد در طراحی پیچیده آنها بستگی دارد به طوریکه فیلترهای استریپ الین با توجه به مختلف به توپولوژی

 باشند.این حوزه می

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

مطلوب در زیر  شده گیریاندازه های ورودی و خروجی مایکرواستریپی است. پاسخهای فرکانسیالین با دهانههدف تحقق فیلترهای میانگذر و پایینگذر استریپ

  .نشان داده شده است
DC-9GHz 8GHz-12GHz 

  

DC-18GHz DC-15GHz 

  
 

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 گیری طرح تحقق یافته و مراجع مورد استفاده، نتایج اندازهسازیگزارش کامل طراحی شامل روش طراحی، نتایج شبیه 

 فایل  / سازیشبیه هایفایلLayout بردهای ساخته شده / 
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-022 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☒کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات میدان-مهندسی برقگرایش: 

-برای کاربردهای تقویت 13GHz-10.5مایکرواستریپی در باند  Deg 0/90کننده توان کننده/ترکیبطراحی تقسیمفارسی: پیشنهادی عنوان 

 های توانکننده

 Design of 0 and 90 Degree Microstrip Power Divider in 10.5-13 GHz Frequency Band forانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

Power Amplifier Applications 

 تحقیق:و ضرورت انجام بیان مساله 

های مخابراتی مانند رادارها، لینکهای رادیویی و ... موضوعی غیر قابل اجتناب است. با توجه به ارتباط های پرقدرت مایکروویو در سامانهامروزه نیاز به فرستنده

باشد. روشهای مختلفی برای تولید سیگنالهای می های توان، مطلوب کاربران تجهیزات مخابراتیکنندهمستقیم بین برد پوششی و توان ارسالی، استفاده از تقویت

توان، یک روش تولید  کنندهمایکروویوی با توان باال وجود دارد که هر کدام دارای معایب و محاسن خود هستند. با توجه به محدودیت توان خروجی تقویت

شود. درجه استفاده می 90درجه و  0های کنندهکننده/ ترکیبوژی طرح از تقسیمبا توجه به توپول .سیگنالهای مخابراتی توان باال ترکیب نمودن آنها با هم است

 ها ابعاد مناسب، تحمل توان باال و تعادل دامنه و فاز سیگنال خروجی آنها است.کنندهنکته مهم در طراحی این تقویت

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

درجه با ابعاد منطقی و توانایی تحمل توان  90درجه و  0به صورت  GHz 13-10.5کننده توان در بازه فرکانسی کننده/ترکیبطراحی، ساخت و تست تقسیم

40W  0.2و عدم تعادل دامنهdB  1و تلف حداکثرdBبا توجه به کاربرد طرح مورد نظر در ماژول نهایی ارتباط مستمر با تیم طراحی الزامی است ..  

 های فراز ارتباط:د انتظار از منظر اولویتنتایج فنی مور

 گیری طرح تحقق یافته و مراجع مورد استفاده، نتایج اندازهسازیگزارش کامل طراحی شامل روش طراحی، نتایج شبیه 

 فایل  / سازیهای شبیهفایلLayout بردهای ساخته شده / 
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-023 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات میدان-گرایش: مهندسی برق

 S/Xگر فرکانسی برای آنتن رفلکتور دوباندی انتخاب Subreflectarrayطراحی و ساخت فارسی: پیشنهادی عنوان 

 Frequency selective subreflectarray for S/X band reflector antennaانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 
ترین حالت، یک آنتن رفلکتوری دارای ناپذیر است. در سادههای رفلکتوری ضروری و اجتنابای استفاده از آنتندر  بسیاری از کاربردهای حوزۀ ارتباطات ماهواره

ها، نیاز به متری، ردگیری و کنترل ماهوارههای زمینی مربوط به تلهباشد. اما در بسیاری کاربردها مانند حوزۀ رگوالتوری یا ایستگاهمییک باند فرکانسی محدود 
چند باندی  دو یا حل بهینه استفاده از یک دستگاه رفلکتور با شبکۀ تغذیه به صورتارسال و دریافت در دو یا چند باند فرکانسی مطرح است. در این شرایط، راه

باشد. به صورت همزمان می S:2.2-2.6GHz/X:7.25-8.4GHzنیازمندی فعلی مربوط به توسعه یک آنتن رفلکتوری با باند فرکانسی )در صورت امکان( است. 
با قابلیت مونوپالس و با  S/Xحی فید دوباندی که امکان طرادر این آنتن الزم است که هر دو باند قابلیت ردگیری مونوپالس را نبز داشته باشند. با توجه به این

رفلکتورهای حل مرسوم برای این مسأله استفاده از سابعملکرد مناسب وجود ندارد، و در عین حال با محدودیت استفاده از یک رفلکتور مواجه هستیم، یک راه
در کانون رفلکتور  Sبه صورت پرایم فوکوس بوده و فید مونوپالس باند  Sباند ( است. به این منظور، هندسۀ آنتن در Dichroicگر فرکانسی یا دورنگی )انتخاب

گری گیرد. عملکرد انتخابرفلکتور قرار میدر کانون دوم ساب X، از هندسۀ دورفلکتوری کسگرین استفاده شده و فید مونوپالس باند Xگردد. در باند نصب می
افتد. در واقع این ساختار پریودیک، یک رفلکتور اتفاق میودیک به جای فلز یکپارچه بر روی سطح منحنی سابفرکانسی بر اساس استفاده از یک ساختارهای پری

( بوده و به صورت کامال عبوری Transparent، سطح کامال شفاف )S( است. به این صورت که در باند Frequency Selective Surfaceگر فرکانس )سطح انتخاب
(Highly Transmittiveبا ضریب انتقال واحد عمل می ) کند. در باندX شود و دارای ضریب انعکاس نیز میدان برخوردی به ساختار پریودیک کامال منعکس می

حل جایگزین، استفاده از  الشکل با سطح الگودهی شدۀ مطابق توصیف فوق بسیار دشوار است. یک راهرفلکتور منحنیباشد. متأسفانه ساخت سابواحد می
عمل کرده و  FSSها به صورت است. در این شرایط، برخی الیه FSSو   reflectarrayپریودیک بر اساس ترکیب دو ایدۀ نیمه-اختارهای چند الیه پریودیکس

بر اساس  unit cellسی عمل کرده و با تغییر پارامترهای هند  reflectarrayکند. یک یا تعدادی بیشتر الیه نیز به صورت را تأمین می S/Xعملکرد دوباندی 
با هزینه  PCBسازی این طرح با استفاده از چند الیه رفلکتور بر میدان تابشی دارد. نهایتا، پیادهپاسخ دامنه و فاز طیف انعکاسی از آن، اثری مشابه منحنی ساب

 .محدود قابل انجام خواهد بود

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

 F/D=0.38متری با پارامتر  7.3جهت استفاده به همراه رفلکتور سهموی  PCBمبتنی بر ساختار چندالیۀ  subreflectarrayاین پروژه، هدف طراحی و ساخت در 

متری  7.3رد فعلی رفلکتور رفلکتور نیز موجود است. در نتیجه عمکلو طرح یک عدد ساب Xو  Sباشد. عالوه بر رفلکتور، طرح فعلی دو دستگاه فید در باندهای می

 subreflectarrayنیز مشخص است. پس از طراحی  Xرفلکتور فعلی و فید باند متری با ساب 7.3با هندسۀ پرایم فوکوس و همچنین عملکرد رفلکتور  Sبا فید باند 

 صات خروجی در هر دو باند حداقل تغییرات را داشته باشد.مشخ Xرفلکتور باند و جایگزینی ان با ساب Sرود با قرار دادن آن در جلوی فید باند انتظار می
های این مسیر، ارائه های ساختار چندالیه میسر خواهد بود. از جمله چالش unit cellدستیابی به هدف فوق، با طراحی و تعیین دقیق پارامترهای هندسی 

 Xرفلکتور باند جایگزین ساب reflectarrayتغییر پارامترهای هندسی آن برای تحقق درجه را با  360ساختاری است که بتواند کل بازۀ اختالف فاز مورد نیاز 
نیز داشته  Sها باید به صورت کامل برآورده شود تا کمترین اثر را بر عملکرد باند unit cellگری فرکانسی برای تمامی برآورده کند. در عین حال، خاصیت انتخاب

 subreflectarrayها برای تشکیل کل ساختار ها، مرحلۀ بعد تعیین موقعیت آنunit cellعکاسی نسبت به پارامترهای هندسی باشد. با بدست آوردن تابعیت فاز ان
به منظور  subreflectarrayسازی کل ساختار رفلکتور فعلی خواهد بود. در نهایت، الزم است روشی به منظور شبیهبا توجه به توزیع فضایی فاز انعکاسی از ساب

  .مینان از عملکرد آن ارائه شده و مورد استفاده قرار گیرداط
 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

در حال حاضر موجود است.  Xدهی شده و فید باند رفلکتور کسگرین شکلبا هنسه پرایم فوکوس و با ساب Sمتری با فید باند  7.3سازی رفلکتور نتایج شبیه
سازی آن در هر دو باند کمترین اختالف را با نتایج موجود فعلی داشته باشد. قابل ذکر است که باندهای نتایج شبیه subreflectarrayرود پس از طراحی انتظار می

آمیز بودن صورت دایروی است. همچنین در صورت موفقیت ها بهبوده و پالریزاسیون آنتن X:7.25-8.40GHzو  S:2.2-2.6GHzفرکانسی مورد نظر به صورت 
 .فاز طراحی، ساخت آن پس از موافقت شرکت فراز در دستور کار خواهد بود

.
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-024 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☒کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات میدان-مهندسی برقگرایش: 

برای ساختارهای با  POدهی مبتنی بر روش شکل Kuمتری در باند  7.3رفلکتور کسگرین برای آنتن طراحی سابفارسی: پیشنهادی عنوان 

 تقارن محوری 

 Design of Cassegrainian Subreflector For 7.3m Ku-Band Antenna Based on Physicalانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

Optics Shaping For Axisymmetrical Structures 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 
های رفلکتوری، نیاز به دستیابی به مشخصات الگوی تشعشعی خاصی است که معموال با استفاده از یک رفلکتور قابل تحقق در بسیاری از کاربردهای مربوط به آنتن

تواند دارای منحنی استاندارد رفلکتور میترین حالت، رفلکتور و ساباین شرایط استفاده از ساختارهای دو یا چندرفلکتوری است. در سادهحل متداول در نیست. راه
منظور ها از حالت استاندارد خارج شود. به این مقاطع مخروطی باشد، اما معموال برای رسیدن به مشخصات مطلوبِ الگوی تشعشعی الزم است که منحنی آن

 دهی سطح رفلکتورها نیز گسترش یافته است.های مختلف شکلروش
دهی که فرآیند طراحی و شکلاست. با توجه به این Kuمتری با فید باند  7.3رفلکتور برای یک رفلکتور برای طراحی ساب POدر این پروژه هدف استفاده از روش 

ها برای انجام این سازیرفلکتور است، سرعت شبیهسازی پارامترهای مختلف و متعدد برای سابو شبیه سازیهای بهینهرفلکتور نیازمند استفاده از روشساب
های عددی برای تحلیل رفلکتورها بسیار سریع است، با این حال کاهش زمان محاسبات در مقایسه با سایر روش POفرآیند بسیار حائز اهمیت است. اگرچه روش 

برای این نوع ساختارها مورد نظر  PO کارگشاست. برای صورت مسأله فعلی، با توجه به تقارن هندسی کل ساختار، استفاده از روشدر آن نیز بسیار مطلوب و 
 .پذیر خواهد بودسازی در مدت زمان بسیار کوتاهی امکاناست. به این ترتیب امکان طراحی و بهینه

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی
 مورد نظر است:  ر برای انجام این پروژهدو هدف زی

 برای تحلیل ساختارهای با تقارن محوری. POسازی رفلکتورها بر اساس روش افزار متلب برای شبیهدر نرم GUIتوسعه کد و  -1

توسعه داده شده در مرحله قبل و  POموجود با استفاده از روش  Kuمتری سهموی با فید باند 7.3رفلکتور کسگرین برای رفلکتور دو. طراحی ساب -2
 طراحی سازی آن برای دستیابی به الگوی تشعشعی مطلوب بهینه

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت
ای تابشی و ههای این کد میدانمخصوص این ساختارها. ورودی POسازی رفلکتورهای با تقارن محوری بر اساس روش برای شبیه GUIکد متلب و  -1

های انعکاسی در مکان مورد نظر در دستگاه های مختصات است. خروجی آن نیز میدانپارامترهای هندسی رفلکتور و پارامترهای مربوط به دستگاه
 مختصات مشخص شده است.

ارائه شده در ابتدای پروژه.  Kuد و آنتن فید بان F/D=0.38متری سهموی با نسبت  7.3دهی شده برای رفلکتور رفلکتور شکلنتایج طراحی ساب -2
 .Recهای کناری طبق درصد و الگوی تشعشعی با  سطح گلبرگ 70رفلکتور، دستیابی به بازدهی روزنۀ باالتر از مشخصات مورد نظر برای طراحی ساب

ITU-R S.580-6. 

 .POرفلکتور بر اساس روش سازی سابهای متلب مربوط به طراحی و بهینهکد -3

. 
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-025 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات میدان-گرایش: مهندسی برق

سازی ساختارهای دورفلکتوری با تقارن محوری بر اساس روش نور فیزیکی برای شبیه GUIتوسعه کد متلب و فارسی: پیشنهادی عنوان 

 تکرارشونده

-Design Development of MATLAB Script and GUI For Analysis of Axisymmetrical Multiانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

Reflector Structures Based on Iterative Physical Optics Method 

 و ضرورت انجام تحقیق:یان مساله ب

ها سازی با دقت کافی و هزینه محاسباتی حداقلی برای تحلیل و طراحی این نوع آنتنهای رفلکتوری، انتخاب روش شبیهبا توجه به ابعاد الکتریکی بزرگ آنتن

سازی دو چندان توری، اهمیت انتخاب روش مناسب برای شبیهبسیار ضروری است. با پیچیدگی هندسه ساختارهای رفلکتوری مانند ساختارهای دو یا چند رفلک

ای سازی مرحلهبرای شبیه POشود. جهت تحلیل ساختارهای دو یا چند رفلکتوری، یک راه قابل انتخاب که هزینه عددی کمی داشته باشد، استفاده از روش می

شود که رفلکتور بر روی یکدیگر در نظر گرفته نمیسازی با این روش، اثرات متقابل رفلکتور اصلی و سابرفلکتور و رفلکتور است. متأسفانه در فرآیند شبیهساب

و در عین حال در نظر گرفتن اثر انعکاسات چندگانه در  PO شود. به منظور تحلیل ساختارهای رفلکتوری به روشباعث پایین بوده دقت آن در برخی شرایط می

، با اضافه POگیری از مزایای روش به این ترتیب، عالوه بر بهزه پیشنهاد شده است. Iterative PO (IPO)ساختارهای چندرفلکتوری، استفاده از روشی موسوم به 

 سازی خواهد بود. شبیه شدن هزینه عددی اندک، اثرات متقابل رفلکتورها بر یکدیگر قابل
مخصوص این ساختارها نیز استفاده کرد. به این ترتیب تحلیل از  POتوان از تحلیل به روش در ساختارهای چندرفلکتوری که دارای تقارن محوری هستند، می

سازی امکان شبیه  IPOاین روش با  روش  یابد. حال با ترکیبگیری کاهش میبعدی به دو بعدی تبدیل خواهد شد و حجم محاسبات به طرز چشمحالت سه
 .ساختارهای دورفلکتوری با تقارن محوری با سرعت باال و هزینۀ عددی بسیار مناسب میسر خواهد شد

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی
برای ساختارهای با تقارن محوری است.  IPOسازی ساختارهای دورفلکتوری با تقارن محوری با استفاده از تحلیل با اصالح روابط روش در اینجا، هدف شبیه

  .افزار متلب مورد نظر استمناسب در نرم GUIسازی آن نیز به صورت توسعۀ کد و پیاده
 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

سازی سازی ساختارهای رفلکتوری با تقارن محوری با دقت کافی و در مدت زمان کوتاه انجام شود. معیار مقایسه، شبیهرود با استفاده از روش مذکور، شبیهانتظار می
است. آنتن مورد نظر دارای  Ansys Electronicsر افزاساختار آنتن کسگرین موجود به کمک روش توسعه داده شده در این پروژه با روش هیبرید در نرم

چندین ساعت  IE-FEو استفاده از روش ترکیبی  Ansys Electronics سازی این آنتن دراست. شبیه 40 و قطر حدود 300رفلکتور به قطر حدود 
رود به کمک روش توسعه داده شده، زمان تحلیل این ساختار حدود چند دقیقه بیشتر زمان الزم نداشته باشد. نهایتا خروجی و الگوی زمان الزم دارد. انتظار می

 .بایست حداقل اختالف را با یکدیگر داشته باشدتشعشعی دو روش می
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-030 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 یا سیستم مخابرات میدان-گرایش: مهندسی برق

  Dohertyهای قدرت با ساختار کنندهسازی و ساخت تقویتشبیهفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Design, Simulation and implementation of  Doherty Power Amplifierانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 
 فرستنده مصرفی توان کل از درصد 50 از بیش که طوری به کنند؛ می مصرف را توان بیشترین که هستند مخابراتی سیستم از عناصری  قدرت های کنندهتقویت

 کاهش را سیستم عملیات و نگهداری هایهزینه که گیردمی صورت مصرفی انرژی در زیادی جویی صرفه کننده،تقویت کارایی بهبود نتیجه در. شوند می شامل را
 در شوندمی استفاده تجاری و سلولی مخابرات های سامانه در گسترده صورت به ، شان عملکرد/هزینه بین توازن دلیل به Doherty هایکنندهتقویت. دهد می

 صورت به Linearity و باال بازدهی مشخصه دو هر ،Doherty معماری با کننده تقویت کنار در DPD مانند مناسب سازی خطی روش یک از استفاده صورت
 با های کننده تقویت در کلی طور به. است Carrier و Peaking کنندهتقویت دو  Doherty کننده تقویت توپولوژی طراحی هسته. شودمی برآورده مطلوب
 .شودمی استفاده  یکسان LDMOS ترانزیستورهای با  Doherty  متقارن های کننده تقویت از معموال ،6dB back-off  بازده حداکثر

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی
 و EVM آن در که نمود تنظیم بودن خطی حالت بهترین برای را کننده قدرت دوهرتی به طوری که توازن دامنه و فازسازی و ساخت تقویتطراحی، شبیه

 عملکرد تا شود، نجاما دقت با باید تنظیمات مورد، این در کرد، تنظیم PA بازده بهترین برای را آن توان می صورت این غیر در. یابند بهبود نیز DPD تصحیح
DPD نگیرد قرار تأثیر تحت.  

 
 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

برای  ETSI TS 137104طبق استاندارد  100Wتوان خروجی با  Doherty ساختار یک از استفاده با ،6dB از کمتر back-off در بهینه بازدهی حصول
 .75MHzبا پهنای باند  FDD-LTEیکی از باند های 
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-031 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 یا سیستم مخابرات میدان-گرایش: مهندسی برق

 کننده قدرتبرای تقویت Predistortionسازی و ساخت شبیهفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Design, Simulation and Implementation of Predistortion for Power Amplifierانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

 فرستنده مصرفی توان کل از درصد 50 از بیش که طوری به کنند؛ می مصرف را توان بیشترین که هستند مخابراتی سیستم از عناصری  قدرت هایکنندهتقویت

 کاهش را سیستم عملیات و نگهداری هایهزینه که گیردمی صورت مصرفی انرژی در زیادی جویی صرفه کننده،تقویت کارایی بهبود نتیجه در. شوند می شامل را

. گرددمی کننده تقویت خروجی در ناخواسته های هارمونیک تولید و کننده تقویت شدن خطی غیر به منجر هاکننده تقویت خروجی توان افزایش. دهد می

 مورد فرکانسی هایکانال طرفی از. شودمی دیگر های فرکانس در تداخل همچنین و کاری فرکانس در اعوجاجات ایجاد موجب هاکنندهتقویت غیرخطی مشخصه

 مختلفی هایتکنیک .ضروریست امری خطی غیر عملکرد اثر در مجاور هایکانال تخریب از جلوگیری نتیجه در. است نزدیک یکدیگر به بسیار کاربردها این استفاده

 خطی رفتار یک به حداالمکان کنندهتقویت خطیغیر رفتار تا شود اصالح ایبگونه کنندهتقویت ورودی شودمی سعی هاروش این در دارد، وجود سازیخطی برای

 شد. خواهد خطی یناحیه در عملکرد ضمن بیشتر توان داشتن منجربه که کنندهتقویت خطی یبازه افزایش آن مهم مزیت. شود تبدیل

 در ترانزیستور از استفاده جهت روش این در. است  ترانزیستور خروجی توان بیشترین از گرفتن فاصله کننده، تقویت خطی بازه در عملکرد برای اولیه حل راه

 خطی عملکر ترانزیستور که ای ناحیه در و گرفت فاصله باید ترانزیستور Psat از بعبارتی کرد، استفاده ترانزیستور توانی ظرفیت تمام از نمیتوان خطی ی ناحیه

 به الزم بیشتر هایتوان به رسیدن برای همچنین. است دما کنترل در بیشتر چالش آن بدنبال و کمتر بازدهی داشتن منجربه این که کرد استفاده آن از دارد

 .شودنمی استفاده ترانزیستور هر ظرفیت تمام از که چرا است بیشتری ترانزیستورهای تعداد از استفاده

 :(طرح )الزامات فنیهای اهداف و نیازمندی
 این حل راه. است آن سازیخطی و کنندهتقویت خطی غیر مشخصه بهبود به نیاز روش، این از استفاده ،مصرفی انرژی و تجهیز باالی هزینه تحمیل به توجه با

  .خواهد بود کنندهتقویت سازیخطی آنالوگ و دیجیتال هایتکنیک از استفاده مساله
 های فراز ارتباط:انتظار از منظر اولویتنتایج فنی مورد 

 .75MHzبا پهنای باند  FDD-LTEبرای یکی از باند های  ETSI TS 137104طبق استاندارد  100Wتوان خروجی تقویت کننده قدرت 

 
.
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-032 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 میدانمخابرات -گرایش: مهندسی برق

 GHz 1.8 و ساخت یک فیلتر رزوناتور سرامیکی در فرکانس سازی شبیه، طراحیفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Design, simulation and implementation of ceramic resonator filter at 1.8GHzانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

اند. رزوناتور سرامیکی با داشتن ضریب کیفیت باال، افت ای کاربرد گسترده ای پیدا کردهفیلترهای رزوناتور سرامیکی در لینک های مخابراتی زمینی و ماهواره
ه را امکان پذیر کرده است. این فیلترها با داشتن ابعادی فشرده، قابل عبوری کم و عرض باند باریک با قابلیت گزینش فرکانسی باال در عین داشتن ابعاد فشرد

تا ساخت و سپس تحمل توان قابل قبولی دارند. مالحظات عملی مختلفی برای تحقق این فیلترها باید مد نظر قرار بگیرد که از طراحی رزوناتور شروع شده و 
 .ایت الزامات ساخت برای رسیدن به الزامات عملکردی مورد نظر در این فیلترها بسیار ضروری استتجمیع باید رعایت شوند. استخراج یک روال عملی برای رع

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی
با استفاده از رزوناتور سرامیکی برای برآورده ساختن الزامات عملکردی تعریف  GHz 1.8 سازی و ساخت یک فیلتر سرامیکی در باند طراحی، شبیهدر این پروژه 

 :شده است
 در فیلترهای رزوناتور سرامیکی  بررسی ساختار 

 استخراج روش های طراحی و ساخت فیلترهای رزوناتور سرامیک بر مبنای الزامات عملکردی خواسته شده 

  1.8 سرامیکی برای باند فرکانسی طراحی و شبیه سازی  و ساخت یک نمونه فیلتر GHz 

 
 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 استخراج یک روال برای طراحی برای فیلترهای سرامیکی 

 ارائه یک روال کامل از فرآیندهای الزم برای ساخت برای یک فیلتر  رزوناتور سرامیکی 

  1.8طراحی و پیاده سازی کامل یک فیلتر  نمونه در باند GHz با برآورده ساختن الزامات عملکردی خواسته شده 
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-033 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 میدانمخابرات -گرایش: مهندسی برق

 GHz 3.5 فیلتر رزوناتور دی الکتریک در فرکانس سازی شبیه و طراحیفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Design, simulation and implementation of dielectric resonator filter at 3.5GHzانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

اند. رزوناتور دی الکتریک چه در حالت تک مد و چه ای کاربرد گسترده ای پیدا کردهدر سیستم های مخابراتی سلولی و ماهوارهفیلترهای رزوناتور دی الکتریک 
ترها شرده آن، این فیلدر  حالت مدهای چندگانه و هایبرید در این سیستم ها بکار گرفته شده است. قابلیت این ساختارها برای تحقق صفر انتقال در کنار ابعاد ف

وادی با ضریب را به گزینه ای جذاب در سیستم های مخابراتی تبدیل کرده است. به عالوه، پیشرفت سازنده های رزوناتورهای دی الکتریک در زمینه تولید م
ترهای دی الکتریک با افت کیفیت باال در یک گستره فرکانسی وسیع و توسعه روش های برش دی الکتریک برای تولید رزوناتورهای چند مده، امکان ساخت فیل

 یمختلف مانند برش د یو ساختار یکیزیمالحظات فعبوری کم و قابلیت گزینش فرکانسی باالی مورد نیاز در لینک های مختلف مخابراتی را فراهم کرده  است. 
 .داز جمله مسائلی است که باید در نظر گرفته شوفظه نحوه اتصال ساپورت به مح نیچند مده، نحوه اتصال رزوناتور و ساپورت و همچن یساختارها یبرا کیالکتر

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی
با استفاده از رزوناتور دی الکتریک برای برآورده ساختن الزامات عملکردی مورد  3.5GHzسازی یک فیلتر دی الکتریک در باند طراحی و شبیهاین پروژه با هدف 

 :نظر، شامل افت داخل باند و تضعیف خارج باند تعریف شده است
  های مختلف مرسوم در فیلترهای رزوناتور دی الکتریک و پیکربندی ساختارهایبررسی 

 طراحی فیلترهای رزوناتور دی الکتریک بر مبنای الزامات عملکردی خواسته شده هایاستخراج روش 

 3سازی یک نمونه فیلتر دی الکتریک برای باند فرکانسی  طراحی و شبیهGHz 

 
 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

  طراحی بر مبنای الزامات عملکردیمقایسه ساختارها و روش های مختلف به منظور استخراج یک روال 

 و فرآیندهای الزم برای ساخت برای یک فیلتر رزوناتور دی الکتریک ارائه یک روال توصیفی کامل برای انتخاب مواد، تجهیزات 

  3.5طراحی و پیاده سازی کامل یک فیلتر  نمونه در باند GHz با برآورده ساختن الزامات عملکردی خواسته شده 
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-034 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 سیستممخابرات -گرایش: مهندسی برق

  RFهای در حضور نقیصه XPICطراحی و شبیه سازی مودم پرسرعت با قابلیت فارسی: پیشنهادی عنوان 

 Design and Simulation of a High-Rate XPIC Modem Considering RF Impairmentsانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 
های افزایش نرخ در پهنای باند های مخابراتی از اهمیت باالیی برخوردار بوده است. یکی از روشهمواره دستیابی به نرخ داده بیشتر در پهنای باند ثابت در لینک

است. در صورت استفاده از این روش نرخ داده در پهنای باند ثابت به  Polarization Division Multiplexingهای نقطه به نقطه، استفاده از ثابت در لینک
علی الخصوص برای  Cross Polarization Interference Cancellation (XPIC)م بدون استفاده از روش هبرابر قابل افزایش است اما این م 2میزان 

های رادیویی بومی در کشور در حال انجام است، دستیابی به این تکنولوژی ساخت لینک با مرتبه باال امکان پذیر نیست. از آن جایی که QAMهای مدوالسیون
 .رسدهای روز دنیا ضروری به نظر میهای بومی با لینکجهت ایجاد قابلیت رقابت ظرفیت لینک

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی
های مخابراتی به منظور دو برابر نمودن نرخ داده در پهنای باند ثابت در لینک Cross Polarization Interference Cancellation (XPIC)تکنولوژی 

گیرد، تداخل پالریزاسیون مخالف روی گیرد. با استفاده از این تکنولوژی در سیستمی که از مالتیپلکس داده در پالریزاسیون بهره میمورد استفاده قرار می
 XPICگردد. هدف از این پروژه کارشناسی ارشد، طراحی مودم لینک مخابراتی با قابلیت ل ارسالی به نحوی بازیابی میپالریزاسیون اصلی حذف شده و سیگنا

های های فرکانسی، آفست نرخ نمونه برداری، نویز فاز و تقویت کنندهشامل آفست RFهای بخش در حضور نقیصه QAM 1024تا  4های برای مدوالسیون
 .غیرخطی است

 
 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

با قابلیت دستیابی به حساسیت های مشخص شده در  MATLABهای فرستنده و گیرنده به صورت کدهای داده و همچنین کلیه بلوک Framingطراحی 
 .ETSI 302 217-2استاندارد 
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-040 یفراخوان طرح پژوهش

کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط  

 کنترل-برقمهندسی گرایش: 

 های زمینی فارسی: طراحی سیستم ردیاب تطبیقی ماهواره برای ایستگاه پیشنهادیعنوان 

 Adaptive tracking system for a satellite ground stationانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

 شیاطالعات معموال به دو صورت قابل نما نیاست. ا ازیآن ن یمدار حرکت ای یاز مکان و سرعت فعل یبه اطالعاتهای زمینی برای ردیابی ماهواره توسط ایستگاه

و سرعت آن هستند. در  تیعماهواره موق یحرکت ریمس نییتع یبرا ازیحالت مورد ن یرهای. متغیمدار هایالمانبا  شیحالت و نما یرهایبا متغ شیاست. نما

 یماهواره است که برا یمدار هایالمانحال معموال  نیکرد. با ا ینیبشیحرکت آنرا پ ریمس توانی، ماغتشاشات موثردو و با صرف نظر از  نیصورت دانستن ا

اگر بخواهیم ردیابی ماهواره را بدون . کنندیاستفاده م تیموقع فیتوص یروش برا نیاز ا یدوخط یهاداده نکهی. از جمله اشودیآن استفاده م تیموقع نییتع

ی و یا فاصله زاویه ی اولیه ازاستفاده از اطالعات دوخطی انجام دهیم، بایست از روش ردیابی تطبیقی ماهواره استفاده کنیم. در این روش پس از انجام چند مشاهده

توان جهت ها میی مشاهده به دست آورد. همچنین از این المانتوان یک تخمین اولیه از بردارهای حالت ماهواره در لحظهماهواره نسبت به ایستگاه زمینی، می

شود که دقت ر گرانش سبب میبینی موقعیت ماهواره در لحظات آتی نیز استفاده کرد. اما اغتشاشات موثر بر حرکت مداری ماهواره نظیر کشش جوی، و اثپیش

سازی شده و مطلوب است که اغتشاشات موثر در حرکت ماهواره مدل بینی مداری پایین بوده و قابل استفاده در ردیابی ماهواره نباشد. در این مساله،پیش

های خاص توان از تکنیکبینی میی پیشد. جهت حل مسئلهسازی شوی مدار و ردیابی ماهواره پس از تخمین اولیه، طراحی و پیادهالگوریتمی برای تخمین اولیه

ن بتوان با استفاده از طبیقی طراحی شود به صورتی که در آشود این الگوریتم به صورت تهای عمومی استفاده کرد. همچنین پیشنهاد می)عددی( و یا تکنیک

 بینی را جبران کرد. های بعدی میزان خطای پیشمشاهده

 :(های طرح )الزامات فنینیازمندیاهداف و 

الزم است که دقت  .است ماهواره حرکت در موثر اغتشاشاتمنظور کردن  با ماهواره تطبیقی ردیابی جامع سیستم یک شبیه سازی و طراحی تحقیق، ایناز  هدف

سازی این الگوریتم در سازی تطبیقی بررسی شود و همچنین قابلیت و الزامات پیادهسازی ارزیابی گردد، نحوه پیادهبدست آمده از روش با استفاده از شبیه

 بررسی قرار بگیرند. موردای های ردیاب ماهوارهسیستم

 ارتباط:های فراز نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

  شود: در راستای الزامات گفته شده، موارد زیر به عنوان نتایج مورد انتظار این طرح معرفی می

 ی مداریبینی انجام شده از تخمین اولیهسازی اغتشاشات موثر در پیشمدل -1

 بینی مداریسازی سیستم ردیابی ماهواره با استفاده از پیشطراحی و پیاده -2

 سازیطراحی شده با استفاده از شبیه برآورد دقت حاصل از روش -3

 بینی به صورت تطبیقی و تاثیر آن در دقت سیستمی اجرای روش پیشارزیابی نحوه -4

 های ردیاب ماهوارهمعرفی الزامات پیاده سازی این روش در سیستم -5
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-041 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 های مخابراتمخابرات میدان و سایر گرایش-برقمهندسی گرایش: 

 LTE/5G NRفارسی: رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنالینگ  پیشنهادیعنوان 

  Passive Radars based on LTE/5G NRانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

و سیگنال های  DABو سیگنال های رادیویی  FMحال رادارهای پسیو مبتنی بر  سیگنالینک ه ب رادارهای پسیو امروزه مورد اقبال بیشتری قرار گرفته اند. تا

 مورد بررسی زیادی قرار گرفته اند. با توجه به رشد شبکه های سلولی نسل چهار و با توجه به افق پیش رو در مورد این شبکه ها )یعنی نسل DVBTزیونی یتلو

، انعطاف 5نسل  بکه( استفاده از این نوع تکنولوژی در رادارهای پسیو یکی از موضوعات تحقیقاتی جذاب می باشد. همچنین با توجه به اینکه در الیه فیزیکی ش5

مشخصات فنی  پذیری بیشتری نسبت به فاصله بین زیرحامل ها و ساختار فریمینگ وجود دارد، به نظر می رسد راداهار پسیو مبتنی بر این سیگنالینگ دارای

 بهتری نسبت به رادارهای مشابه مبتنی بر سیگالینگ های دیگر باشند.

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

،  الزم است ابعاد مختلف این مساله از نظر تئوری و همچنین عملیاتی بررسی شود. همچنین 5با توجه به نو بودن موضوع بخصوص مبتنی بر سیگنالینک نسل 

 .شود( ارائه DVBT)مثال  های متدوال دیگرای بین نتایج حاصل از استفاده از این نوع سیگنالینگ در مقابل سیگنالینگالزم است مقایسه

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 شود: در راستای الزامات گفته شده، موارد زیر به عنوان نتایج مورد انتظار این طرح معرفی می

 برای رادار پسیو LTE/5G NRبررسی ابعاد تئوری استفاده از سینالینگ  -1

 های دیگرینگ و مقایسه با سیگنالینگاستخراج مزیت ها و محدودیت های فنی این سیگنال -2

 LTE/5Gرادار پسیو مبتنی بر این سیگنالینگ و جزئی استخراج طرح کلی  -3
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-042 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☒: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات-برق مهندسی الکترونیک،-برقمهندسی گرایش: 

 Eفارسی: طراحی گیرنده بهینه، دیکدر و پروتکل دیتا لینک برای لینک رادیویی پرظرفیت باند  پیشنهادیعنوان 

 E-Band high rate radio link designانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

نیاز به طراحی و ساخت لینکهای پرسرعت در زیرساخت شبکه روزافزون است. در مواردی که امکان استفاده  4و  3با توجه به توسعه ارتباطات سلولی در نسلهای 

راز ارتباط طراحی سیستمی لینک از فیبر نوری وجود ندارد یا دچار آسیب شده باشد، یک راهکار مناسب استفاده از لینکهای رادیویی است. در این راستا، شرکت ف

 .در نظر داردرا  Eرادیویی پرظرفیت در باند 

دیتا لینک آن مورد نظر  پروتکلدر این پروژه هدف، طراحی گیرنده بهینه )شامل حلقه زمان، فاز و همسانساز(، کد تصحیح خطای مناسب و همچنین طراحی 

 در بخش بعدی الزامات فنی برای این لینک با جزئیات بیشتر بیان شده است. تعریف گردد.تواند در قالب سه پروژه موازی است. این سه مقوله می

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

 
 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 طراحی اولیه در قالب ارائه بلوک دیاگرام  .1

 Simulinkو  MATLABسازی ماژول طراحی شده در محیط شبیه .2

 های تستطراحی و ارائه فرآیند و روال .3

 سازی و استخراج فرآیندهای تستتهیه مستندات مربوط به طراحی، شبیه .4
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 rfp id No.: FiRiC1401-02-043 فراخوان طرح پژوهشی

کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط  

 مخابرات سیستم، ریاضیات محض-برقمهندسی گرایش: 

 A5/1ؤثر به الگوریتم رمز حمله م فارسی:  پیشنهادیعنوان 

 Efficient Attack to A5/1 ciphering algorithmانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. تا کنون حمالت  شناسایی نقاط ضعف آنشود و استفاده می GSMبه صورت گسترده در سیستم های  A5/1الگوریتم رمز 

است که قابلیت شکستن رمز در زمان های پایین را دارد. اما مهمترین  TMTOی زیادی به این سیستم انجام شده است. یکی از مهمترین این حمالت، حمله

. همچنین این روش به زمان زیادی برای تولید جدول های مورد استفاده، نیاز دارد. از نظر فنی این مشکل این روش قیمت باال و توان مورد استفاده زیاد است

ها حمالت زیادی انجام شده است کند. در حالی که نقاط ضعف این الگوریتم قابل توجه است و روی آننمی A5/1روش هیچ استفاده ای از نقاط ضعف الگوریتم 

در  A5/1شود این است که آیا روشی وجود دارد که بتوان از نقاط ضعف الگوریتم عمل نمیکنند. مسألهای که مطرح می TMTOکه البته هیچ کدام به خوبی 

 استفاده کرد؟  TMTOی حمله

  :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

، حمالت روز تولد، حمالت همبستگی و .. TMTOی حمالتی نظیر حمله، نیاز به شناخت GSMو پروتوکل  A5/1این مسأله عالوه بر تسلط به الگوریتم رمز 

 تواند بسیار کمک کننده باشد.دارد. همچنین شناخت الگوریتم های رمز جریانی و داشتن دید سخت افزاری برای بهینه سازی پیاده سازی الگوریتم می

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

بودن سامانه مدنظر ابعاد قابل قبول پرتابل و همچنین  ، زمان حمله، توان مورد استفادهامانه که تا حد زیادی به میزان هاردهای مورد استفاده بستگی دارد ابعاد س 

 .است
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 تحقیقاتی هایطرح اجرای بندیزمان برنامه

 حداکثر تاکارشناسی های نامههای مبتنی بر پایانای که طرحخاتمه یابد. به گونه مقرربازه زمانی های تحقیقات بین دانشگاهی باید در اجرای طرح

در نظر گرفته شده است. البته تطویل )متناسب با حجم تحقیق( ماه  24حداکثر تا  های دکتریماه و رساله 18 حداکثر تا ارشدکارشناسی ماه،  6

 باشد:به شرح زیر می عمدتا دانشگاهیهمکاری بینپذیر خواهد بود. فازهای زمانی های موفق امکانای طرحاجرای توسعه

 بهمن /مرداد(: اساتید دانشگاهیبه  RFPپروپوزال تحقیقاتی )ارائه دفترچه  فراخوان  -

 فروردین /مهر: FiRiCبه اساتید دانشگاهی های پیشنهادی طرح ارائه  -

 اردیبهشت /آبانهای برگزیده: م پروپوزالکمیته فنی و اعال تشکیل  -

 اردیبهشت /آبان :و دانشجویان( راهنما اتیداستیم پروژه )و  FiRiCدانشگاه،  گانسات مذاکره با حضور نمایندجل برگزاری  -

 خرداد /ذر: آو آغاز طرح ناظر معرفی  -

 طرح بر اساس جدول زمانبندی مصوب در دستور کار هر پروژه اجرای  -

 تحقیقاتی هایطرح ارزیابی معیارهای

 قرار ارزیابی مورد FiRiC شتابدهنده فنی کمیته توسط شده تعیین سررسید در همکار هایدانشگاه از تجمیع از پس پیشنهادی هایپروپوزال

 باشد:می مدنظر زیر جامع معیارهای پیشنهادی، هایپروپوزال پژوهشی و علمی بررسی در گیرد.می

 (Originality) اصالت  -

 (Novelty) نوآوری  -

 (Quality) کیفیت  -

 (Usefulness) سودمندی  -

 (Effectiveness) اثربخشی  -

، رزومه علمی و تجربه در طرح پیشنهادی ای نتایج تحقیقاتهمگرا و کاربرد میان رشته هایمالحظات مرتبط با فناوری گرفتن درنظرهمچنین 

های قید با مواد پروپوزال و پوشش نیازمندیمحتوای طرح پیشنهادی انطباق ، مرتبط با موضوع طرحدر حوزه  یاندانشجوو  راهنما اتیداس عملی

 و ،1پروژه اجرای مالی ریسک بودن پایین شده، اعالم هایهزینه برای الزم مدارک ارائه و شده بینیبودجه پیشتعیین ، دقت در RFPشده در 

 .باشدهای پیشنهادی تاثیرگذار میدر ارزیابی پروپوزال 2تبیین نتایج ماحصل پروژه بصورت مستدل

 بودجه

 دانشگاه( و شرکت بین قرارداد منابع محل )از دانشگاه توسط و تعیین همکار دانشگاه با توافق طبق دانشجویان(/) دانشجو و راهنما استاد الزحمهحق

  .است پیگیری قابل راهنما اساتید خدمت محل دانشگاه در شده معرفی پژوهشی کرسی طریق از پرداخت جزئیات گردد.می پرداخت

 پروپوزالفرمت 

 نمایید. مراجعه پیشنهادی( طرح پروپوزال )فرمت پیوست فایل به پیشنهادی طرح پروپوزال تدوین جهت

                                                           
 

 بود. نخواهد نیاز پروژه اتمام جهت اضافی بودجه و شده محقق موفقیت با زیاد احتمال به تحقیق نتایج  1
2 umentedWell doc : باشد. پژوهشی که قابل ارزیابی علمی )روایی ابزار تحقیق و پایایی نتایج تحقیق( طرحاز طریق مرور جامع تحقیقات پیشین در زمینه 


