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 rfp id No.: FiRiC1400-01-001 یفراخوان طرح پژوهش

کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط  

 کنترل-گرایش: برق

 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 لحظهره نسبت به ایستگاه زمینی، میماهوا

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

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 پیشت حل مسئلهسازی شود. جهی 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.: FiRiC1400-01-002 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 ساخت و تولید-طراحی کاربردی، مکانیک-گرایش: مکانیک

 های فلزی آنتن رفلکتوریپنلبازگشت فنری کشش  تحلیلفارسی:  پیشنهادیعنوان 

 Spring back analysis of stretched metal panels of reflector antennas انگلیسی:پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

در حوزه صنعت مخابرات برای ایجاد ارسال و دریافت اطالعات با مشخصات سیگنالی خاص و در پهناهای فرکانسی  یرفلکتورآنتن و مجموعه  هاپنلساخت 

های جدید در طراحی، مختلف حائز اهمیت است. این مهم به منظور رسیدن به توانایی دریافت امواج با طول موج های کوتاه تر توسط رفلکتورها نیازمند ایجاد روش

 نمونهکیفیت این محصوالت است. بدین جهت ایجاد روشی نظام مند در طراحی و بدست آوردن مشخصات بازگشت فنری، شعاع انتهایی انحنا و  ساخت و کنترل

آلومینوم است و مبنای  1100یا  1050سری  آلیاژباشد. گلبرگ مورد استفاده در این پژوهش از فرآیند خمکاری و کشش می اولیه ورق گلبرگ برای ایجاد

 محاسبات بر روی این گرید از آلومینیوم انجام خواهد پذیرفت.

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی 

آن می باشد. ارائه این  هدف از انجام این پروژه ایجاد روشی نظام مند در طراحی و بدست آوردن بازگشت فنری ورق گلبرگ برای ایجاد فرآیند خمکاری و کشش 

است که در تدوین قالب شکل نهایی قالب موثر بوده به نحوی که  1100و  1050روش برای محاسبه برگشت پذیری ورق گلبرگ از جنس آلومینیوم گریدهای 

عی می کند با استفاده از محاسبات از استفاده از روش اجزای محدود معکوس است که س ،دقت باالیی از محصول دست یافت. از جمله روشهای علمیبه بتوان 

کنار محاسبات فنی مورد نظر می درشکل دلخواه محصول نهایی به فرم فعلی مورد نظر برسد. در این پروژه لزوم ارائه این روش با مستندات حاصل از شبیه سازی 

 . دقت های ارائه شده در بخش آتی مربوط به رفلکتور با این ابعاد است.پنل تشکیل شده است 16متری بوده و از  3/7قطر رفلکتور مورد نظر در این پژوهش  باشد.

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 ف فرکانسی مختلف در تولید گلبرگادقت ابعادی در دسترس جهت نیل به اهد
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-003 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مکانیکهای ساخت و تولید، سایر گروه-طراحی، مکانیک-گرایش: مکانیک

 دومیر یفلز یهامیفر زیو سا یشبکه هندس یطراحفارسی:  پیشنهادیعنوان 

 Icosahedron Geometry Design of Metal Space Frame Radome انگلیسی:پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

شرایط محیطی خشن و نامطلوب مانند تغییرات دمایی زیاد، ماسه و غبار، برف ( عموماً برای محافظت فضای داخلی آن از MSFریدوم های کروی با فریم فلزی )

های موقعیت دهی و تعقیب کننده که بر اثر زات شده، از کاهش دقت در مکانیزمو باران، باد و غیره طراحی می شوند. استفاده از ریدوم باعث افزایش عمر تجهی

 MSFریدوم کروی در آنتن دارد.  ارسالیین حال کمترین تأثیر را بر روی سیگنال الکترومغناطیسی دریافتی یا کند در عآید جلوگیری مینیروی باد به وجود می

تشکیل شده های مثلثی منظم و غیر منظم از سازه متشکل از پانلریدوم کامال صلب  این .شودت مخابرات استفاده میسازه گنبدی شکل با اقطار مختلف در صنعاز 

دوم و صورت های دیگری از هندسه تجسمی می باشند. تصادفی بودن بیشتر جهت فریم ها در ساختار ری Icosahedronی براساس هندسه . سازه گنبداست

تشعشعی ادوات مخابراتی شود. از آنجاییکه این ریدوم ها دارای فریم فلزی هستند می بایست برای جلوگیری از ایجاد تخریب باعث کاهش انحراف پرتو اصلی می

ها آرایشی از فریم ها با ابعاد خاصی از شبکه بندی فریم یا ن جلوگیری از کمانش در ستون فریمها و همچنیباند فرکانسی آنتن پترن و جبههها براساس نظیر آنتن

 یح ریدوم در این ابعاد فراهم گردد.حاصطالحا سایز فریم ارائه گردد تا عالوه بر ایجاد پوشش کامل توانایی مونتاژ ص

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی 

و تعمیم سازی آن به ریدوم هایی با اقطار دیگر و تحلیل کمانش   Icosahedronفوت با محاسبات ریاضی نظیر هندسه  70طراحی شبکه و سایز فریم برای ریدوم  

 محدود ناشی از سرعت باد یا بار ناشی از برف المانبا استفاده از شبیه سازی 

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 سازی نرم افزارهای تحلیل الکترومغناطیسبا استفاده از شبیه الکترومغناطیسی میزان تلفات

 الکترومغناطیس تحلیل افزارهای نرم سازیشبیه از استفاده بامیزان تغییرات الگوی تشعشعی آنتن داخل ریدوم بر اساس جهت سمت و فراز پرتو آنتن 

 کیلومتر بر ساعت 200و باد  5/1کروی برای دستیابی به حداقل وزن با ضریب اطمینان  ریدومهای طراحی مقطع فریم
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-004 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات میدان-برقگرایش: 

 MIMOبا قابلیت  BTSمینیاتوری  برای آنتن های  پنج باندهفارسی: طراحی المان آنتنی  پیشنهادیعنوان 

 Design of Miniaturized penta-band antenna element for MIMO base station antennasانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

-960MHz ،1710-698می باشند. فرکانس های کاری این آنتن ها  MIMOآنتن های جدید قابل استفاده در شبکه های مخابرات سلولی دارای قابلیت 

1920MHz، 2300-2400MHz  2695-2495وMHz ،3200-3800 MHz  می باشد. به دلیل افزایش قابل توجه سایز آنتن در کاربردهایMIMO ،

ی و طراحی ساختارهای مینیاتوری با عملکرد مناسب بسیار ضروری به نظر می رسد. با توجه به تیراژ باالی استفاده از این آنتن ها، شرکت هاکاهش سایز آنتن 

ه به تفاوت زیاد سطح تکنولوژی قیمت این المان ها و دیگر اجزای آنتن کرده اند.  از طرفی با توجبزرگ سازنده این آنتن ها قابلیت تجاری خود را متمرکز بر کاهش 

ژی داخل با ساخت قطعات در ایران و کشورهای شرکت های رقیب، برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در این زمینه نیاز به طراحی ساختارهای منطبق با تکنولو

سازنده دیگر آنتن فراهم می  تجاری نسبت به شرکت هایلذا، هدف از این پروژه طراحی ساختار منحصر به فرد آنتنی است که قابلیت  .استهزینه و ریسک کمتر 

 د.نمای

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

ه طراحی یز صرفه اقتصادی داشته باشد. تجربعدد( ن 1000این پروژه هدف طراحی المان آنتن با هزینه پایین به گونه ای که تولید با تیراژ های پایین )کمتر از  در

 ررسی دقیق سابقه مقاالت و آنتن های مشابه نشان می دهد که امکان طراحی چنین آنتنی با ساختارهای نوآورانه وجود دارد. تیم فنی و ب

 چند نمونه مناسب از با توجه به هزینه پایین تولید چنین آنتنی، در قالب یک پروژه کارشناسی ارشد این پروژه می تواند منجر به طراحی و تولید و تجاری سازی

 به سبد محصوالت آنتن شرکت شود بخشیدناین آنتن و تنوع 

 های فراز ارتباط:مورد انتظار از منظر اولویت نتایج فنی

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

 با قیمت رقابتی PCBطراحی آنتن های چند بانده بر بستر -1

 DASتنوع بخشیدن به سبد محصوالت آنتنی برای کاربردهای   -2

 Massive MIMOکاهش هزینه سرمایه گذاری اولیه در تولید آنتن های  -3

 :BTSمشخصات فنی مورد نیاز المان آنتن 

  2.7-1.7المان آنتن با چهار پورت ورودی برای دو پالریزاسیون و دو باند فرکانسیGHz  960-695وMHz  17*17با ابعادcm 

  2.7-1.7المان آنتن با دو پورت ورودی برای دو پالریزاسیون در باند فرکانسیGHz  8*8با ابعادcm  

  اهم 50امپدانس پورت های ورودی 

  درجه 45±پالریزاسیون 

  15تلفات بازگشتی بهتر ازdB 

  20ایزوالسیون بین دو المان مجاور و دو پالریزاسیون یک المان بهتر ازdB 

  درجه 75الی  60پهنای بیم 

  8.5-7.5بهرهdB 

  18پالریزاسیون متقاطع بهتر ازdB 

  0.4تلفات کمتر ازdB 
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-005 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات میدان-گرایش: برق

 و موج میلیمتری 5G-NRفارسی: طراحی فیلترهای چند مودی برای استفاده در سیستم های مخابراتی  پیشنهادیعنوان 

 Development of a method for design of multimode cavity filters for 5G-NR radios andانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

millimeter-wave systems 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

قابل استفاده در باندهای فرکانسی مایکرویو هستند که دارای مشخصات جذابی نظیر تلفات کم و طول   Distributedفیلترهای چند مودی دسته ای از فیلترهای 

شود. ترین این فیلترها محسوب میباشد که جزء کم تلفمی Comblineفیلترهای  تر باند مایکرویوباندهای پایینمورد استفاده در فیلترهای از جمله کم می باشند. 

در  باشد.می سبتا باالتلفات ن، برای برخی مشخصات فیلتری و در برخی کاربردها  TEMبه دلیل تحریک مودهای شبه نیز  Comblineبا این حال در فیلترهای 

کند.  همچنین با ایجاد تزویج مناسب بین مودهای مختلف شده و تلفات کاهش پیدا می استفاده تحریک مودهای مرتبه باالتر مبتنی بر یفیلترهاشرایط از این 

 کند.ابعاد این ساختارها کاهش پیدا می

دارند. با توجه به  TDD (FDD)ر تکنولوژی دنیاز به تعداد زیادی از این فیلترها )دوپلکسرها(  Massive MIMOبه دلیل استفاده از تکنولوژی  5Gرادیوهای 

 دودیت سایز در این رادیوها، استفاده از ساختارهای چند مودی در این رادیوها می تواند منجر به کاهش تلفات و سایز رادیوها شود.مح

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی 

و یا فیلترهای چند الیه وجود دارد. برای طراحی این فیلترها یک برنامه در بستر  Comblineهای تک مودی متنوعی نظیر فیلترهای پیشتر تجربه طراحی فیلتر 

Matlab  توسعه داده شده است که قابلیت لینک شدن به نرم افزارهای تحلیل الکترومغناطیسی تمام موج را داراست. برای طراحی فیلترهای چند توسط شرکت

 ارد.مودی نیز نیاز به توسعه چنین برنامه ای وجود د

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 بندی نمود:رت زیر جمعتوان به صوپروژه را میهای نهایی این خروجی

 Matlabتوسعه یک برنامه طراحی فیلترهای چند مودی در شبیه ساز  -1

 ایبرای کاربردهای مخابرات سلولی و مخابرات ماهوارهایجاد قابلیت طراحی و تولید فیلترها و دوپلکسرهای مایکرویو و موج میلیمتری  -2

 های مختلف و مستندسازی و ایجاد زیرساخت تحلیل الکترومغناطیسیهای تحلیل فیلترهای گسترده در تکنولوژیبندی روشجمع -3
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-006 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات میدان-گرایش: برق

 Waveguideبا ورودی  xفرکانسی  در باند ultra low noiseسازی و ساخت تقویت کننده فارسی: طراحی، شبیه پیشنهادیعنوان 

 design, simulation and implementation of ultra-low noise amplifier in X band انگلیسی:پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

ی موثر در توسعه با توجه به توسعه وسیع مخابرات ماهواره ای و فعالیت شرکت های مختلف در این حوزه، لزوم بومی سازی کامل زنجیره گیرندگی می تواند گام

بسیار پایین است به گونه ای  این صنعت در کشور باشد. در این زنجیره یکی از حوزه هایی که در کشور توجه کمتری به آن شده، تقویت کننده های با دمای نویز

قابل رقابت باشد. بنابراین توسعه این حوزه میتواند گامی موثر در بومی سازی کامل زنجیره گیرندگی حوزه   Miteqکه با شرکت های مطرح در این حوزه همچون 

 مخابرات ماهواره ای در کشور باشد.

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی 

تقویت کننده بایستی این باشد. ورودی می  Xدر باند فرکانسی با نویز بسیار پایین   ام این پروژه طراحی، شبیه سازی و ساخت یک نمونه تقویت کنندههدف از انج 

ایستی به صورت به صورت موجبر طراحی شود. از جمله چالش هاش مطرح برای دستیابی به دمای نویز بسیار پایین کاهش تلفات از ورودی تقویت کننده است که ب

مواردی گونه ای که میزان تلفات حداقل گردد.  موجبر به خط مایکرواستریپ می باشد به  transition انتخابموجبر طراحی شود. بنابراین فاز اول این پروژه 

 مد نظر قرار گیرد. transitionبودن طرح کلی بایستی در انتخاب نوع  IP67همچون 

 .است که چالشهای مکانیکی و مونتاژی بسیار زیادی در پی خواهد داشت bonderو کار با دستگاه   die پکیجدومین چالش شبیه سازی ترانزیستورهای با 

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 تقویت کننده های با دمای نویز پایین در باند های مختلف با مشخصات زیر مورد نیاز است.

 

 

 

 

 

X Frequency Band 

7.2-8.4  GHz Frequency range 

40 Gain 

55K Noise temperature 

10dB p1dB 
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-007 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☒کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 افزار، فناوری اطالعاتگرایش: نرم

های از سنسور DTLSبا رویکرد استخراج داده های رمز نگاری شده با  pythonیا  Cزبان  در COAPسازی پروتکل فارسی: پیادهپیشنهادی عنوان 

  UARTو  LANمبتنی بر اینترنت اشیاء از درگاه 

 Implementing COAP protocol in C or Python with the approach of extracting DTLSانگلیسی:پیشنهادی عنوان 

encrypted data obtained from  UART or LAN interface of IoT sensors  

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

بنیادی این حوزه  اینترنت اشیاء یکی از مهمترین حوزه های فناوری حال حاضر بشر میباشد که توسعه زیرساخت های آن برای ایجاد یک راه حل جامع از قدم های

می باشد. در این  COAPروتکل است. در این میان پروتکل های متنوعی برای انتقال دیتا بین سنسورهای مختلف اینترنت اشیا مد نظر است که از رایجترین آن پ

 این پروتکل گامی موثر در  توسعه زیرساخت سنسورهای مختلف اینترنت اشیاء مبتنی بر این پروتکل برداشت. سازیتحقیق سعی شده با شناخت و پیاده 

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی 

ارائه خواهد  pythonیا  Cمی باشد به گونه ای که در نهایت برنامه ای تحت  DTLSبه همراه روش رمزنگاری  COAPمطالعه کامل پروتکل   هدف از این پروژه

 و اطالعات آن را به نمایش گذاشت.  استخراج  DTLSاری شده با روش دیتای رمزنگ UARTیا  LANرایج همچون  ارتباطیشد که بتوان از طریق درگاه های 

 های فراز ارتباط:منظر اولویت نتایج فنی مورد انتظار از

اطالعات خواسته شده را به نمایش گذارد. درگاه ارتباطی  ،طراحی شده بایستی بتواند با سنسورهای موجود در شرکت ارتباط برقرار کرده GUIدر پایان این پروژه 

LAN  یاUART  روشبوده و دیتاها با DTLS  رمزنگاری شده و با پروتکلCOAP .ارسال می گردد 
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-008 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 های مخابراتمخابرات میدان و سایر گرایش-گرایش: برق

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

 LTE/5Gرادار پسیو مبتنی بر این سیگنالینگ و جزئی استخراج طرح کلی  -3
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-009 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☒: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات-برقالکترونیک، -گرایش: برق

 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.: FiRiC1400-01-010 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 کنترل-مخابرات نوری، برق-برقگرایش: 

 فارسی: لرزش سنج لیزری پیشنهادیعنوان 

 and Range Finder  Laser Vibrometerانگلیسی:پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

در مرحلة اول توسط ابزارهای رادیویی و اپتیکی انجام میشود. در مرحلة بعد برای تشخیص دقیق نوع پرنده و همچنین  (Drone)شناسایی پرنده های کوچک 

 اثر داپلر، الگوی لرزش آن فاصلة پرنده، از ابزار فاصله سنج و لرزش سنج لیزری استفاده میشود. این سامانه با تاباندن لیزر به هدف و دریافت بازتابش آن و تخمین

 ی تخمین بزند.را با انواع شناخته شده مقایسه کرده و نوع پرنده را با دقت باالیی تشخیص میدهد. سامانه قادر است که فاصلة پرنده را نیز با دقت باال

 :(های طرح )الزامات فنیاهداف و نیازمندی

 های لیزر. آشنایی با فناوری1

 لگوهای پردازش سیگنال و شناسایی ا. طراحی با روش2

 . طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی3

 های فراز ارتباط:نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویت

 فنی پروژه و نمونه آزمایشگاهی گزارش
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-011 فراخوان طرح پژوهشی

کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط  

 مخابرات سیستم، ریاضیات محض-برقگرایش: 

 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 ی نظیر حمله، نیاز به شناخت حمالتGSMو 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 استفادهابعاد سامانه که تا حد زیادی به میزان هاردهای مورد استفاده بستگی دارد  

 .است
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-012 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☒: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات میدان-گرایش: برق

 .dB 10 و گین W 1( با توان GHZ 90_60) Eطراحی تقویت کننده باند فارسی:  پیشنهادی عنوان

 design of amplifier in E band with 0.5 w power and 10 db gain: انگلیسیپیشنهادی  عنوان

 تحقیق:و ضرورت انجام  مسالهبیان 

ترین رادیوها رادیوی این باند یکی از پر مصرف ،(10Gh/sدو کاربرد جدید پیدا کرده: یکی برای اپراتورها و دیگری برای ارتباطات با ظرفیت باال )مثال  Eباند 

 ها تویت کننده های این باند است.  تصویب یکی از نیاز هستند. در کشور طراحی و ساخت این رادیوها به عنوان پروژه ملی در حال بررسی است که پس از

تواند فاصله ارتباطی دو رادیو را چندین برابر کننده میاین تقویت هستند. dbm20=mw100دارای توان خروجی حداکثر  Eدر حال حاضر تمام رادیوهای باند 

 ست.بوده ا رادیو 5000( در کشور بیش از E-bandکند. رادیوهای نصب شده در یکسال گذشته )

 های طرح )الزامات فنی(:و نیازمندی اهداف

گیرد و با توجه به اینکه را رادیوهای موجود دارند مورد استفاده قرار می 5که کاربرد زیادی در شبکه نسل   Eها برای رادیوهای باندکنندهساخت این جمله تقویت

 های زیاد از جمله الزامات است.برد در فاصلهدر دنیا دارای توان پایینی هستند نیاز به رادیوهای توان باال برای کار

 های فراز ارتباط:فنی مورد انتظار از منظر اولویت نتایج

  GaN یفناوربا  dB10و گین  W0/5با توان  GHZ 90_60طراحی یک تقویت کننده 
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-013 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات میدان-گرایش: برق

 Kuدر باند  %50فارسی: طراحی و ساخت تقویت کننده با راندمان حدود  پیشنهادی عنوان

 Design and fabrication of Ku-band high efficiency Power Amplifierانگلیسی: پیشنهادی  عنوان

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

که راندمان خوبی دارند  TWTها از ها اهمیت خاصی دارد. در حال حاضر در تمامی ماهوارهها به دلیل با اهمیت بودن انرژی، راندمان تقویت کنندهدر ماهواره

 آن جایگزیناست؛  تحریمکشور تحت  TWTبومی نشده، از طرفی برای خرید  %100ی ساخت المپ در کشور هنوز فناورشود. با توجه به اینکه استفاده می

با توجه به این تقویت کننده  ها وجود دارد.ی این تقویت کنندهباشد. از طرفی در کشور امکان طراحهای نیمه هادی با راندمان باال میاستفاده از تقویت کننده

ها، اده در سایر فرکانسقابل استفعالوه براین استفاده از فناوری فوق . دارد صادرات یتقابلهم چنین قابل استفاده است، نیز سامانه های فضایی  ربکارگیری فعلی د

 آید.های کاربردی در سامانه ماهواره به شمار می؛ که از جمله ضرورتباشد( می25GHz) به خصوص برای ماهواره ملی

 های طرح )الزامات فنی(:نیازمندیاهداف و 

که  باشد،می 40dB( و گین حدود DC/RF)راندمان  %50تا  %45وات و راندمان  100تا  50هدف این پروژه از طراحی و ساخت یک تقویت کننده با توان بین 

 .استدارای این مشخصات  12.7GHz-11در قسمتی از باند 

پیشنهاد  CGHV1J070Dبا شماره  Cree(wolf speed)و یا ترانزیستور کمپانی  TGF2023-Xسری  Qorvoبرای پروژه فوق ترانزیستورهای کمپانی 

 شود.می

 های فراز ارتباط:انتظار از منظر اولویت نتایج فنی مورد

 مورد نظر است. 12.7-11درصد در فرکانس کاری  45وات و راندمان بیش از  50و توان باالی  40dBتقویت کننده با گین 
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-014 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

  افزار و هوش مصنوعینرم-مهندسی کامپیوترگرایش: 

 IPهای شبکه تعیین تقریبی موقعیت جغرافیایی آدرسفارسی:  پیشنهادیعنوان 

  Presenting a method for estimating IP geolocation: انگلیسی پیشنهادیعنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق: مسالهبیان 

باشد. گسترش اینترنت اشیا و شبکه جهانی گسترش خدمات آنالین اضافه بر آنکه مزایای بیشماری به همراه دارد، دارای پیامدهای امنیتی و عملکردی نیز می

تر و سریعتر به اینترنت باعث شده است تا تعداد دستگاه ها و کاربران متصل به اینترنت با سرعت زیادی رو به رشد سطح دسترسی گستردهاینترنت  و وب و ایجاد 

اه در شبکه کنند مهم شده است. هر کاربر یا دستگهایی که نقاط انتهایی دسترسی را فراهم میها و مسیرهای فیزیکی بین آدرسباشد. در این راستا درک موقعیت

ها تشکیل های ارتباطی بین آنو اتصاالت و راه IPهای شود. در واقع شبکه اینترنت از آدرسنامیده می IPشود که آن شناسه آدرس با یک شناسه شناخته می

افزاری( که هرکدام در جایگاه خود ای نرمهشده است. هر دستگاه متصل به شبکه ویژگی ها و پارامترهایی دارد )نظیر نوع دستگاه، برند، سیستم عامل و سرویس

یکی از پارامترهای کلیدی در این حوزه است. از جمله کاربردهای تخمین موقعیت  IPهای تواند اطالعات مهم و حیاتی را دارا باشند. موقعیت جغرافیایی آدرسمی

دهد. ند و آنالین و تشخیص حمالت شبکه است که اهمیت این پارامتر را نشان میهایی مانند تبلیغات هدفمبرای برنامه ، استفاده آنهاIP های جغرافیایی آدرس

 ها و خدمات داشته باشد.تواند تاثیر مناسبی در کارایی و امنیت سیستمبه ویژه، درک و تسلط بر این موضوع می

 های طرح )الزامات فنی(:و نیازمندی اهداف

ای که با یک درصد خطا بتوان اعالم کرد که موقعیت شناسایی شده برای آدرس برای هر آدرس شبکه است به گونههدف نهایی بدست آوردن یک موقعیت تقریبی 

ها از سطح وب را ASآوری اطالعات با مفاهیم تاخیر و مسیریابی در شبکه آشنا بوده و نحوه جمعمحقق مورد نظر صحیح است. برای این منظور نیاز است تا 

 .بشناسد

 های فراز ارتباط:مورد انتظار از منظر اولویتفنی  نتایج

شود و طول و عرض جغرافیایی و یا شهر و کشور را به به عنوان ورودی به سرویس داده می IPخروجی سرویس مورد انتظار یه این صورت خواهد بود که یک 

 .ندکعنوان خروجی دریافت می
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-015 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

  افزار و هوش مصنوعینرم-گرایش: مهندسی کامپیوتر

 عامل و نسخه آن از تصاویر ریموت دسکتاپ 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 ویندوز سرورها )که از طریق پروتکل ،10، ویندوز xpهای مختلف مانند ویندوز عاملشات سیستمدر این پروژه قرار است از روی تصویر اسکرین

 .عامل و نسخه دقیق آن پرداخته شودتشخیص سیستمبه شناسایی و  اند(گرفته شده remoteبه صورت 

 های طرح )الزامات فنی(:اهداف و نیازمندی

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

 ها اقدام کرد.رفع آن آسیبجهت و  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 اولویتعاملمربوط به سیستمهای شناسایی آسیب

 .شودروی تصاویر ریموت دسکتاپ پرداخته می
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-016 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

  مخابرات-برقگرایش: 

 کننده موج میلیمتریطراحی و ساخت ضربفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Design and fabrication of millimeter waves multiplierانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

گیگاهرتز کاربرد و تعداد بیشتری  18گیگاهرتز کارهای جدیدی تعریف گشته که البته تعداد محصوالت تا فرکانس  40حدود  با توجه با اینکه در کشور تا فرکانس

های سازیها و شبیهگیگا جایگاه جدیدی خواهند داشت که البته پیچیدگی 40را به خود اختصاص داده است. لذا کارهای نوین در فرکانس باال و تا حدود 

گیگاهرتز( با دانش به فرکانس کاری پایین امری نوین است که در این پژوهش به آن  100گردند. لذا نیل به فرکانس کاری باال )حدود ی نیز شامل میترپیشرفته

 کند.گیگاهرتز میسر می 120الی  90های کننده فرکانسی ما را جهت وصول به فرکانسهای ضربشود. به عبارتی استفاده از دیوایسپرداخته می

های جدید مطرح نوآوری وگیگاهرتز جز 100گیگاهرتز انجام شده است که در این پژوهش پوشش فرکانسی تا  40الزم به ذکر است که فرکانس خروجی تا 

 گردد.می

 های طرح )الزامات فنی(:اهداف و نیازمندی

سازی انتخاب هوشمند تکنیک و روش پیادهالزامات این طرح است که نیازمند  های ضرب فرکانسی و نهایتا انتخاب یک روش قابل ساخت در کشور جزبررسی روش

 .سازی را در پی خواهد داشتمناسب به همراه انتخاب مناسب قطعات و شبیه

 های فراز ارتباط:انتظار از منظر اولویت نتایج فنی مورد

*( که دارای توان ورودی در حد چند میلی وات است و در خروجی نیز همین توان 6)کننده با استفاده از یک روشی که در قسمت قبل ثبت شده است یک ضرب

 .ویمشگیگاهرتز نایل می 100کننده به باند فرکانسی حدود است و درخروجی با اعمال ضرب KUشود. ضمنا باند کاری فرکانسی ورودی حدودا دریافت می
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-017 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات یا الکترونیک-برقگرایش: 

 5Gb/s ظرفیت و متر 500 هفاصل برای FSO سیستم ساخت و طراحیفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Design and Fabrication of 5Gb/s FSO system for 500mانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

 FSO (Free Spaceسیم تنده نوری بیسهای فرهای نوری انجام شده است. لیکن تحقیق جدی بر روی سیستمدر داخل کشور تحقیقات زیادی بر روی سیستم

Optic)  جایگزین مناسبی برای رادیو باشد. ها بعنوانتواند آغازی برای طراحی و ساخت این سیستممیانجام نشده است. این پروژه 

 های طرح )الزامات فنی(:اهداف و نیازمندی

های تر از سیستمدر مقابل باران بسیار حساس E-bandشوند همچون رادیو استفاده می 5Gبرای  backhaulهای رادیویی با ظرفیت باال که بعنوان سیستم

پذیر نیست و در رادیو امکان 10Gb/sالخصوص آنکه ظرفیت شوند. علیهای باال استفاده میهای لیزری بصورت موازی با آنها با ظرفیتلیزری هستند. لذا سیستم

 .پذیر استامکان FSOدر 

 ارتباط: های فرازانتظار از منظر اولویت نتایج فنی مورد

 متر منتقل کند. 500ه لبفاص 5Gb/sاین سیستم باید بتواند داده را به ظرفیت 
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-019 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☐کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 یا الکترونیکمخابرات -برقگرایش: 

 1Gb/sبیت ریت  و کیلومتر 5 فاصله برای FSO سیستم ساخت و طراحیفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Design and Fabrication of 1Gb/s FSO system for 5kmانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

 FSO (Free Spaceسیم های فرستنده نوری بیهای نوری انجام شده است. لیکن تحقیق جدی بر روی سیستمدر داخل کشور تحقیقات زیادی بر روی سیستم

Opticها بعنوان جایگزین مناسبی برای رادیو باشد.تواند آغازی برای طراحی و ساخت این سیستم( انجام نشده است. این پروژه می 

 های طرح )الزامات فنی(:و نیازمندی اهداف

های تر از سیستمدر مقابل باران بسیار حساس E-bandشوند همچون رادیو استفاده می 5Gبرای  backhaulهای رادیویی با ظرفیت باال که بعنوان سیستم

پذیر نیست و امکاندر رادیو  10Gb/sالخصوص آنکه ظرفیت د. علیشونهای باال استفاده میهای لیزری بصورت موازی با آنها با ظرفیتلیزری هستند. لذا سیستم

 .پذیر استامکان FSOدر 

 های فراز ارتباط:انتظار از منظر اولویت نتایج فنی مورد

 متر منتقل کند.کیلو 5ه لبفاص 1Gb/sاین سیستم باید بتواند داده را به ظرفیت 

 



 

19 

 

 rfp id No.: FiRiC1400-01-020 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☒کارشناسی ارشد    ☒دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات یا الکترونیک-برقگرایش: 

 2Gb/sظرفیت  و کیلومتر 2.5 فاصله برای FSO سیستم ساخت و طراحیفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Design and Fabrication of 2Gb/s FSO system for 2.5kmانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

 FSO (Free Spaceسیم های فرستنده نوری بیهای نوری انجام شده است. لیکن تحقیق جدی بر روی سیستمدر داخل کشور تحقیقات زیادی بر روی سیستم

Opticها بعنوان جایگزین مناسبی برای رادیو باشد.سیستمتواند آغازی برای طراحی و ساخت این ( انجام نشده است. این پروژه می 

 های طرح )الزامات فنی(:اهداف و نیازمندی

های تر از سیستمدر مقابل باران بسیار حساس E-bandشوند همچون رادیو استفاده می 5Gبرای  backhaulهای رادیویی با ظرفیت باال که بعنوان سیستم

پذیر نیست و امکاندر رادیو  10Gb/sالخصوص آنکه ظرفیت شوند. علیهای باال استفاده میی بصورت موازی با آنها با ظرفیتهای لیزرلیزری هستند. لذا سیستم

 .پذیر استامکان FSOدر 

 های فراز ارتباط:انتظار از منظر اولویت نتایج فنی مورد

 کیلومتر منتقل کند. 2.5بفاصله  2Gb/sاین سیستم باید بتواند داده را به ظرفیت 
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-021 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☒کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات یا الکترونیک-برقگرایش: 

 متر 100استفاده کننده و برای فاصله  3 برای Li-Fi سیستم ساخت و طراحیفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Design and Fabrication of 3 user Li-Fi system for 100mانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

با شیب تندی در حال اجرا است لیکن هنوز در ایران تحقیق خاصی در این خصوص انجام نشده است. لذا  2017از سال  Li-Fiاگرچه تحقیقات بر روی سیستم 

 بازار بسیار خوبی میتوان برای آن متصور شد. Wi-Fiبا توجه به نیاز فراوان کشور بخصوص بعنوان جایگزین 

 های طرح )الزامات فنی(:اهداف و نیازمندی

ها بطور خاص در مخابرات روستایی کاربرد خطر جایگزین شوند. این سیستمهای بیالزم است با سیستم Wi-Fiموجی مانند های سیستمی بدلیل خطرات موج

 وان دارد. ها وجود ندارد و در مراکز پرخطر مثل پمپ بنزین، صنایع نفت و گاز نیز کاربرد فرادارند. همچنین نیازمندی به مجوز تنظیم مخابرات برای این سیستم

 های فراز ارتباط:انتظار از منظر اولویت نتایج فنی مورد

 متر فاصله دارد برقرار کند. 100استفاده کننده را با مرکزی که از هرکدام  3ارتباط این سیستم باید بتواند 
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-022 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☒کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات یا الکترونیک-برقگرایش: 

 متر 50استفاده کننده و برای فاصله  5 برای Li-Fi سیستم ساخت و طراحیفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Design and Fabrication of 5 user Li-Fi system for 50mانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 انجام تحقیق:و ضرورت بیان مساله 

با شیب تندی در حال اجرا است لیکن هنوز در ایران تحقیق خاصی در این خصوص انجام نشده است. لذا  2017از سال  Li-Fiاگرچه تحقیقات بر روی سیستم 

 بازار بسیار خوبی میتوان برای آن متصور شد. Wi-Fiبا توجه به نیاز فراوان کشور بخصوص بعنوان جایگزین 

 های طرح )الزامات فنی(:نیازمندیاهداف و 

ها بطور خاص در مخابرات روستایی کاربرد خطر جایگزین شوند. این سیستمهای بیالزم است با سیستم Wi-Fiهای موجی مانند بدلیل خطرات موجی سیستم

 ر مثل پمپ بنزین، صنایع نفت و گاز نیز کاربرد فراوان دارد. ها وجود ندارد و در مراکز پرخطدارند. همچنین نیازمندی به مجوز تنظیم مخابرات برای این سیستم

 های فراز ارتباط:انتظار از منظر اولویت نتایج فنی مورد

 متر از مرکز دارند را برقرار کند. 50استفاده کننده همزمان را که فاصله  5این سیستم باید بتواند ارتباط 
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 rfp id No.: FiRiC1400-01-023 فراخوان طرح پژوهشی

 کارشناسی    ☒کارشناسی ارشد    ☐دکتری    ☐: مقطع تحصیلی مرتبط

 مخابرات یا الکترونیک-برقگرایش: 

 متر 10استفاده کننده و برای فاصله  10 برای Li-Fi سیستم ساخت و طراحیفارسی: پیشنهادی عنوان 

 Design and Fabrication of 10 user Li-Fi system for 10mانگلیسی: پیشنهادی عنوان 

 و ضرورت انجام تحقیق:بیان مساله 

با شیب تندی در حال اجرا است لیکن هنوز در ایران تحقیق خاصی در این خصوص انجام نشده است. لذا  2017از سال  Li-Fiاگرچه تحقیقات بر روی سیستم 

 بازار بسیار خوبی میتوان برای آن متصور شد. Wi-Fiبا توجه به نیاز فراوان کشور بخصوص بعنوان جایگزین 

 های طرح )الزامات فنی(:اهداف و نیازمندی

ها بطور خاص در مخابرات روستایی کاربرد خطر جایگزین شوند. این سیستمهای بیالزم است با سیستم Wi-Fiهای موجی مانند بدلیل خطرات موجی سیستم

 ها وجود ندارد و در مراکز پرخطر مثل پمپ بنزین، صنایع نفت و گاز نیز کاربرد فراوان دارد. مخابرات برای این سیستمدارند. همچنین نیازمندی به مجوز تنظیم 

 های فراز ارتباط:انتظار از منظر اولویت نتایج فنی مورد

 برقرار کند.متر فاصله از آن دارند را  10استفاده کننده همزمان با مرکزی که  10تواند ارتباط این سیستم می
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 تحقیقاتی هایطرح اجرای بندیزمان برنامه

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

ماه در نظر گرفته شده است. البته  24حداکثر تا  های دکتریماه و رساله 18 حداکثر تا ارشدکارشناسی ماه،  6 حداکثر تاکارشناسی 

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

 بهمن /خرداد(: اساتید دانشگاهیبه  RFPفراخوان پروپوزال تحقیقاتی )ارائه دفترچه  -

 اسفند /شهریور: FiRiCبه اساتید دانشگاهی های پیشنهادی ارائه طرح -

 اردیبهشت /مهرهای برگزیده: م پروپوزالتشکیل کمیته فنی و اعال -

 اردیبهشت /مهر :راهنما استادو  FiRiCدانشگاه،  گانسات مذاکره با حضور نمایندبرگزاری جل -

 خرداد /: آبانو آغاز طرح ناظر معرفی -

 تحقیقاتی هایطرح ارزیابی معیارهای

 تحقیقات و نوآوری مرکز 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 قرار ارزیابی مورد

 (Originality) اصالت  -

 (Novelty) نوآوری  -

 (Quality) کیفیت  -

 (Usefulness) سودمندی  -

 (Effectiveness) اثربخشی  -

، رزومه در طرح پیشنهادی ای نتایج تحقیقاتهای همگرا و کاربرد میان رشتهمالحظات مرتبط با فناوری گرفتن درنظرهمچنین 

با مواد پروپوزال و محتوای طرح پیشنهادی انطباق ، مرتبط با موضوع طرحدر حوزه دانشجو و  راهنمااستاد  علمی و تجربه عملی

 پایین شده، اعالم هایهزینه برای الزم مدارک ارائه و شده بینیبودجه پیشتعیین ، دقت در RFPهای قید شده در پوشش نیازمندی

 .باشدهای پیشنهادی تاثیرگذار میارزیابی پروپوزالدر  2تبیین نتایج ماحصل پروژه بصورت مستدل و ،1پروژه اجرای مالی ریسک بودن

 بودجه

 جزئیات گردد.می پرداخت 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

 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 


