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فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :برق-کنترل
عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی سیستم ردیاب تطبیقی ماهواره برای ایستگاههای زمینی
عنوان پیشنهادی انگلیسیAdaptive tracking system for a satellite ground station :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:

برای ردیابی ماهواره توسط ایستگاههای زمینی به اطالعاتی از مکان و سرعت فعلی یا مدار حرکتی آن نیاز است .این اطالعات معموال به دو صورت قابل نمایش
است .نمایش با متغیرهای حالت و نمایش با المانهای مداری .متغیرهای حالت مورد نیاز برای تعیین مسیر حرکتی ماهواره موقعیت و سرعت آن هستند .در
صورت دانستن این دو و با صرف نظر از اغتشاشات موثر ،میتوان مسیر حرکت آنرا پیشبینی کرد .با این حال معموال المانهای مداری ماهواره است که برای
تعیین موقعیت آن استفاده میشود .از جمله اینکه دادههای دوخطی از این روش برای توصیف موقعیت استفاده میکنند .اگر بخواهیم ردیابی ماهواره را بدون
استفاده از اطالعات دوخطی انجام دهیم ،بایست از روش ردیابی تطبیقی ماهواره استفاده کنیم .در این روش پس از انجام چند مشاهدهی اولیه از زاویه و یا فاصلهی
ماهواره نسبت به ایستگاه زمینی ،می توان یک تخمین اولیه از بردارهای حالت ماهواره در لحظهی مشاهده به دست آورد .همچنین از این المانها میتوان جهت
پیش بینی موقعیت ماهواره در لحظات آتی نیز استفاده کرد .اما اغتشاشات موثر بر حرکت مداری ماهواره نظیر کشش جوی ،و اثر گرانش سبب میشود که دقت
پیش بینی مداری پایین بوده و قابل استفاده در ردیابی ماهواره نباشد .در این مساله ،مطلوب است که اغتشاشات موثر در حرکت ماهواره مدلسازی شده و
الگوریتمی برای تخمین اولیه ی مدار و ردیابی ماهواره پس از تخمین اولیه ،طراحی و پیادهسازی شود .جهت حل مسئلهی پیشبینی میتوان از تکنیکهای خاص
(عددی) و یا تکنیکهای عمومی استفاده کرد .همچنین پیشنهاد میشود این الگوریتم به صورت تطبیقی طراحی شود به صورتی که در آن بتوان با استفاده از
مشاهدههای بعدی میزان خطای پیشبینی را جبران کرد.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
هدف از این تحقیق ،طراحی و شبیه سازی یک سیستم جامع ردیابی تطبیقی ماهواره با منظور کردن اغتشاشات موثر در حرکت ماهواره است .الزم است که دقت
بدست آمده از روش با استفاده از شبیهسازی ارزیابی گردد ،نحوه پیاده سازی تطبیقی بررسی شود و همچنین قابلیت و الزامات پیادهسازی این الگوریتم در
سیستمهای ردیاب ماهوارهای مورد بررسی قرار بگیرند.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
در راستای الزامات گفته شده ،موارد زیر به عنوان نتایج مورد انتظار این طرح معرفی میشود:
 -1مدلسازی اغتشاشات موثر در پیشبینی انجام شده از تخمین اولیهی مداری
 -2طراحی و پیادهسازی سیستم ردیابی ماهواره با استفاده از پیشبینی مداری
 -3برآورد دقت حاصل از روش طراحی شده با استفاده از شبیهسازی
 -4ارزیابی نحوهی اجرای روش پیشبینی به صورت تطبیقی و تاثیر آن در دقت سیستم
 -5معرفی الزامات پیاده سازی این روش در سیستمهای ردیاب ماهواره
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فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :مکانیک-طراحی کاربردی ،مکانیک-ساخت و تولید
عنوان پیشنهادی فارسی :تحلیل بازگشت فنری کشش پنلهای فلزی آنتن رفلکتوری

عنوان پیشنهادی انگلیسیSpring back analysis of stretched metal panels of reflector antennas :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
ساخت پنلها و مجموعه آنتن رفلکتوری در حوزه صنعت مخابرات برای ایجاد ارسال و دریافت اطالعات با مشخصات سیگنالی خاص و در پهناهای فرکانسی
مختلف حائز اهمیت است .این مهم به منظور رسیدن به توانایی دریافت امواج با طول موج های کوتاه تر توسط رفلکتورها نیازمند ایجاد روشهای جدید در طراحی،
ساخت و کنترل کیفیت این محصوالت است .بدین جهت ایجاد روشی نظام مند در طراحی و بدست آوردن مشخصات بازگشت فنری ،شعاع انتهایی انحنا و نمونه
اولیه ورق گلبرگ برای ایجاد فرآیند خمکاری و کشش میباشد .گلبرگ مورد استفاده در این پژوهش از آلیاژ سری  1050یا  1100آلومینوم است و مبنای
محاسبات بر روی این گرید از آلومینیوم انجام خواهد پذیرفت.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
هدف از انجام این پروژه ایجاد روشی نظام مند در طراحی و بدست آوردن بازگشت فنری ورق گلبرگ برای ایجاد فرآیند خمکاری و کشش آن می باشد .ارائه این
روش برای محاسبه برگشت پذیری ورق گلبرگ از جنس آلومینیوم گریدهای  1050و  1100است که در تدوین قالب شکل نهایی قالب موثر بوده به نحوی که
بتوان به دقت باالیی از محصول دست یافت .از جمله روشهای علمی ،استفاده از روش اجزای محدود معکوس است که سعی می کند با استفاده از محاسبات از
شکل دلخواه محصول نهایی به فرم فعلی مورد نظر برسد .در این پروژه لزوم ارائه این روش با مستندات حاصل از شبیه سازی درکنار محاسبات فنی مورد نظر می
باشد .قطر رفلکتور مورد نظر در این پژوهش  7/3متری بوده و از  16پنل تشکیل شده است .دقت های ارائه شده در بخش آتی مربوط به رفلکتور با این ابعاد است.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
دقت ابعادی در دسترس جهت نیل به اهداف فرکانسی مختلف در تولید گلبرگ
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فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :مکانیک-طراحی ،مکانیک-ساخت و تولید ،سایر گروههای مکانیک
عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی شبکه هندسی و سایز فریمهای فلزی ریدوم

عنوان پیشنهادی انگلیسیIcosahedron Geometry Design of Metal Space Frame Radome :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
ریدوم های کروی با فریم فلزی ( )MSFعموماً برای محافظت فضای داخلی آن از شرایط محیطی خشن و نامطلوب مانند تغییرات دمایی زیاد ،ماسه و غبار ،برف
و باران ،باد و غیره طراحی می شوند .استفاده از ریدوم باعث افزایش عمر تجهیزات شده ،از کاهش دقت در مکانیزمهای موقعیت دهی و تعقیب کننده که بر اثر
نیروی باد به وجود میآید جلوگیری میکند در ع ین حال کمترین تأثیر را بر روی سیگنال الکترومغناطیسی دریافتی یا ارسالی آنتن دارد .در ریدوم کروی MSF
از سازه گنبدی شکل با اقطار مختلف در صنعت مخابرات استفاده میشود .این ریدوم کامال صلب از سازه متشکل از پانلهای مثلثی منظم و غیر منظم تشکیل شده
است .سازه گنبدی براساس هندسه  Icosahedronو صورت های دیگری از هندسه تجسمی می باشند .تصادفی بودن بیشتر جهت فریم ها در ساختار ریدوم
باعث کاهش انحراف پرتو اصلی می شود .از آنجاییکه این ریدوم ها دارای فریم فلزی هستند می بایست برای جلوگیری از ایجاد تخریب تشعشعی ادوات مخابراتی
نظیر آنتنها براساس جبهه پترن و باند فرکانسی آنتنها و همچنین جلوگیری از کمانش در ستون فریمها آرایشی از فریم ها با ابعاد خاصی از شبکه بندی فریم یا
اصطالحا سایز فریم ارائه گردد تا عالوه بر ایجاد پوشش کامل توانایی مونتاژ صحیح ریدوم در این ابعاد فراهم گردد.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
طراحی شبکه و سایز فریم برای ریدوم  70فوت با محاسبات ریاضی نظیر هندسه  Icosahedronو تعمیم سازی آن به ریدوم هایی با اقطار دیگر و تحلیل کمانش
با استفاده از شبیه سازی المان محدود ناشی از سرعت باد یا بار ناشی از برف
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
میزان تلفات الکترومغناطیسی با استفاده از شبیهسازی نرم افزارهای تحلیل الکترومغناطیس
میزان تغییرات الگوی تشعشعی آنتن داخل ریدوم بر اساس جهت سمت و فراز پرتو آنتن با استفاده از شبیهسازی نرم افزارهای تحلیل الکترومغناطیس
طراحی مقطع فریمهای ریدوم کروی برای دستیابی به حداقل وزن با ضریب اطمینان  1/5و باد  200کیلومتر بر ساعت
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فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات میدان
عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی المان آنتنی پنج بانده مینیاتوری برای آنتن های  BTSبا قابلیت MIMO

عنوان پیشنهادی انگلیسیDesign of Miniaturized penta-band antenna element for MIMO base station antennas :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
آنتن های جدید قابل استفاده در شبکه های مخابرات سلولی دارای قابلیت  MIMOمی باشند .فرکانس های کاری این آنتن ها 1710- ،698-960MHz
 2300-2400MHz،1920MHzو  3200-3800 MHz ،2495-2695MHzمی باشد .به دلیل افزایش قابل توجه سایز آنتن در کاربردهای ،MIMO
کاهش سایز آنتن و طراحی ساختارهای مینیاتوری با عملکرد مناسب بسیار ضروری به نظر می رسد .با توجه به تیراژ باالی استفاده از این آنتن ها ،شرکت های
بزرگ سازنده این آنتن ها قابلیت تجاری خود را متمرکز بر کاهش قیمت این المان ها و دیگر اجزای آنتن کرده اند .از طرفی با توجه به تفاوت زیاد سطح تکنولوژی
ساخت قطعات در ایران و کشورهای شرکت های رقیب ،برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در این زمینه نیاز به طراحی ساختارهای منطبق با تکنولوژی داخل با
هزینه و ریسک کمتر است .لذا ،هدف از این پروژه طراحی ساختار منحصر به فرد آنتنی است که قابلیت تجاری نسبت به شرکت های سازنده دیگر آنتن فراهم می
نماید.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
در این پروژه هدف طراحی المان آنتن با هزینه پایین به گونه ای که تولید با تیراژ های پایین (کمتر از  1000عدد) نیز صرفه اقتصادی داشته باشد .تجربه طراحی
تیم فنی و ب ررسی دقیق سابقه مقاالت و آنتن های مشابه نشان می دهد که امکان طراحی چنین آنتنی با ساختارهای نوآورانه وجود دارد.
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 چند نمونه مناسب از
این آنتن و تنوع بخشیدن به سبد محصوالت آنتن شرکت شود
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
در راستای الزامات گفته شده ،موارد زیر به عنوان نتایج مورد انتظار این طرح معرفی میشود:
 -1طراحی آنتن های چند بانده بر بستر PCBبا قیمت رقابتی
 -2تنوع بخشیدن به سبد محصوالت آنتنی برای کاربردهای DAS
 -3کاهش هزینه سرمایه گذاری اولیه در تولید آنتن های Massive MIMO
مشخصات فنی مورد نیاز المان آنتن :BTS











المان آنتن با چهار پورت ورودی برای دو پالریزاسیون و دو باند فرکانسی  1.7-2.7GHzو  695-960MHzبا ابعاد 17*17cm
المان آنتن با دو پورت ورودی برای دو پالریزاسیون در باند فرکانسی  1.7-2.7GHzبا ابعاد 8*8cm
امپدانس پورت های ورودی  50اهم
پالریزاسیون  ±45درجه
تلفات بازگشتی بهتر از 15dB
ایزوالسیون بین دو المان مجاور و دو پالریزاسیون یک المان بهتر از 20dB
پهنای بیم  60الی  75درجه
بهره 7.5-8.5dB
پالریزاسیون متقاطع بهتر از 18dB
تلفات کمتر از 0.4dB
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فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات میدان

عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی فیلترهای چند مودی برای استفاده در سیستم های مخابراتی  5G-NRو موج میلیمتری
عنوان پیشنهادی انگلیسیDevelopment of a method for design of multimode cavity filters for 5G-NR radios and :
millimeter-wave systems
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
فیلترهای چند مودی دسته ای از فیلترهای  Distributedقابل استفاده در باندهای فرکانسی مایکرویو هستند که دارای مشخصات جذابی نظیر تلفات کم و طول
کم می باشند .از جمله فیلترهای مورد استفاده در باندهای پایینتر باند مایکرویو فیلترهای  Comblineمیباشد که جزء کم تلفترین این فیلترها محسوب میشود.
با این حال در فیلترهای  Comblineنیز به دلیل تحریک مودهای شبه  ، TEMبرای برخی مشخصات فیلتری و در برخی کاربردها تلفات نسبتا باال میباشد .در
این شرایط از فیلترهای مبتنی بر تحریک مودهای مرتبه باالتر استفاده شده و تلفات کاهش پیدا میکند .همچنین با ایجاد تزویج مناسب بین مودهای مختلف
ابعاد این ساختارها کاهش پیدا میکند.
رادیوهای  5Gبه دلیل استفاده از تکنولوژی  Massive MIMOنیاز به تعداد زیادی از این فیلترها (دوپلکسرها) در تکنولوژی  (FDD) TDDدارند .با توجه به
مح دودیت سایز در این رادیوها ،استفاده از ساختارهای چند مودی در این رادیوها می تواند منجر به کاهش تلفات و سایز رادیوها شود.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
پیشتر تجربه طراحی فیلترهای تک مودی متنوعی نظیر فیلترهای  Comblineو یا فیلترهای چند الیه وجود دارد .برای طراحی این فیلترها یک برنامه در بستر
 Matlabتوسط شرکت توسعه داده شده است که قابلیت لینک شدن به نرم افزارهای تحلیل الکترومغناطیسی تمام موج را داراست .برای طراحی فیلترهای چند
مودی نیز نیاز به توسعه چنین برنامه ای وجود دارد.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
خروجیهای نهایی این پروژه را میتوان به صورت زیر جمعبندی نمود:
 -1توسعه یک برنامه طراحی فیلترهای چند مودی در شبیه ساز Matlab
 -2ایجاد قابلیت طراحی و تولید فیلترها و دوپلکسرهای مایکرویو و موج میلیمتری برای کاربردهای مخابرات سلولی و مخابرات ماهوارهای
 -3جمعبندی روشهای تحلیل فیلترهای گسترده در تکنولوژیهای مختلف و مستندسازی و ایجاد زیرساخت تحلیل الکترومغناطیسی

5

rfp id No.: FiRiC1400-01-006

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات میدان

عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی ،شبیهسازی و ساخت تقویت کننده  ultra low noiseدر باند فرکانسی  xبا ورودی Waveguide
عنوان پیشنهادی انگلیسیdesign, simulation and implementation of ultra-low noise amplifier in X band :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
با توجه به توسعه وسیع مخابرات ماهواره ای و فعالیت شرکت های مختلف در این حوزه ،لزوم بومی سازی کامل زنجیره گیرندگی می تواند گامی موثر در توسعه
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 بسیار پایین است به گونه ای
که با شرکت های مطرح در این حوزه همچون  Miteqقابل رقابت باشد .بنابراین توسعه این حوزه میتواند گامی موثر در بومی سازی کامل زنجیره گیرندگی حوزه
مخابرات ماهواره ای در کشور باشد.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
هدف از انجام این پروژه طراحی ،شبیه سازی و ساخت یک نمونه تقویت کننده با نویز بسیار پایین در باند فرکانسی  Xمی باشد .ورودی این تقویت کننده بایستی
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 بایستی به صورت
موجبر طراحی شود .بنابراین فاز اول این پروژه انتخاب  transitionموجبر به خط مایکرواستریپ می باشد به گونه ای که میزان تلفات حداقل گردد .مواردی
همچون  IP67بودن طرح کلی بایستی در انتخاب نوع  transitionمد نظر قرار گیرد.
دومین چالش شبیه سازی ترانزیستورهای با پکیج  dieو کار با دستگاه  bonderاست که چالشهای مکانیکی و مونتاژی بسیار زیادی در پی خواهد داشت.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
تقویت کننده های با دمای نویز پایین در باند های مختلف با مشخصات زیر مورد نیاز است.
X
7.2-8.4 GHz
40
55K
10dB

Frequency Band
Frequency range
Gain
Noise temperature
p1dB
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rfp id No.: FiRiC1400-01-007

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☐ کارشناسی ارشد ☒ کارشناسی
گرایش :نرمافزار ،فناوری اطالعات

عنوان پیشنهادی فارسی :پیادهسازی پروتکل  COAPدر زبان  Cیا  pythonبا رویکرد استخراج داده های رمز نگاری شده با  DTLSاز سنسورهای
مبتنی بر اینترنت اشیاء از درگاه  LANو UART
عنوان پیشنهادی انگلیسیImplementing COAP protocol in C or Python with the approach of extracting DTLS :
encrypted data obtained from UART or LAN interface of IoT sensors
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
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 بنیادی این حوزه
است .در این میان پروتکل های متنوعی برای انتقال دیتا بین سنسورهای مختلف اینترنت اشیا مد نظر است که از رایجترین آن پروتکل  COAPمی باشد .در این
تحقیق سعی شده با شناخت و پیاده سازی این پروتکل گامی موثر در توسعه زیرساخت سنسورهای مختلف اینترنت اشیاء مبتنی بر این پروتکل برداشت.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
هدف از این پروژه مطالعه کامل پروتکل  COAPبه همراه روش رمزنگاری  DTLSمی باشد به گونه ای که در نهایت برنامه ای تحت  Cیا  pythonارائه خواهد
شد که بتوان از طریق درگاه های ارتباطی رایج همچون  LANیا  UARTدیتای رمزنگاری شده با روش  DTLSاستخراج و اطالعات آن را به نمایش گذاشت.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
در پایان این پروژه  GUIطراحی شده بایستی بتواند با سنسورهای موجود در شرکت ارتباط برقرار کرده ،اطالعات خواسته شده را به نمایش گذارد .درگاه ارتباطی
 LANیا  UARTبوده و دیتاها با روش  DTLSرمزنگاری شده و با پروتکل  COAPارسال می گردد.
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rfp id No.: FiRiC1400-01-008

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات میدان و سایر گرایشهای مخابرات
عنوان پیشنهادی فارسی :رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنالینگ LTE/5G NR
عنوان پیشنهادی انگلیسیPassive Radars based on LTE/5G NR :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:

رادارهای پسیو امروزه مورد اقبال بیشتری قرار گرفته اند .تا به حال رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنالینک  FMو سیگنال های رادیویی  DABو سیگنال های
تلویزیونی  DVBTمورد 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
 ) 5استفاده از این نوع تکنولوژی در رادارهای پسیو یکی از موضوعات تحقیقاتی جذاب می باشد .همچنین با توجه به اینکه در الیه فیزیکی شبکه نسل  ،5انعطاف
پذیری بیشتری نسبت به فاصله بین زیرحامل ها و ساختار فریمینگ وجود دارد ،به نظر می رسد راداهار پسیو مبتنی بر این سیگنالینگ دارای مشخصات فنی
بهتری نسبت به رادارهای مشابه مبتنی بر سیگالینگ های دیگر باشند.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
با توجه به نو بودن موضوع بخصوص مبتنی بر سیگنالینک نسل  ، 5الزم است ابعاد مختلف این مساله از نظر تئوری و همچنین عملیاتی بررسی شود .همچنین
الزم است مقایسهای بین نتایج حاصل از استفاده از این نوع سیگنالینگ در مقابل سیگنالینگهای متدوال دیگر (مثال  )DVBTارائه شود.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
در راستای الزامات گفته شده ،موارد زیر به عنوان نتایج مورد انتظار این طرح معرفی میشود:
 -1بررسی ابعاد تئوری استفاده از سینالینگ  LTE/5G NRبرای رادار پسیو
 -2استخراج مزیت ها و محدودیت های فنی این سیگنالینگ و مقایسه با سیگنالینگهای دیگر
 -3استخراج طرح کلی و جزئی رادار پسیو مبتنی بر این سیگنالینگ LTE/5G
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rfp id No.: FiRiC1400-01-009

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☒ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :برق-الکترونیک ،برق-مخابرات

عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی گیرنده بهینه ،دیکدر و پروتکل دیتا لینک برای لینک رادیویی پرظرفیت باند E
عنوان پیشنهادی انگلیسیE-Band high rate radio link design :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
با توجه به توسعه ارتباطات سلولی در نسلهای  3و  4نیاز به طراحی و ساخت لینکهای پرسرعت در زیرساخت شبکه روزافزون است .در مواردی که امکان استفاده
از فیبر نوری وجود ندارد یا دچار آسیب شده باشد ،یک راهکار مناسب استفاده از لینکهای رادیویی است .در این راستا ،شرکت فراز ارتباط طراحی سیستمی لینک
رادیویی پرظرفیت در باند  Eرا در نظر دارد.
در این پروژه هدف ،طراحی گیرنده بهینه (شامل حلقه زمان ،فاز و همسانساز) ،کد تصحیح خطای مناسب و همچنین طراحی پروتکل دیتا لینک آن مورد نظر
است .این سه مقوله میتواند در قالب سه پروژه موازی تعریف گردد .در بخش بعدی الزامات فنی برای این لینک با جزئیات بیشتر بیان شده است.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):

نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
.1
.2
.3
.4

طراحی اولیه در قالب ارائه بلوک دیاگرام
شبیهسازی ماژول طراحی شده در محیط  MATLABو Simulink
طراحی و ارائه فرآیند و روالهای تست
تهیه مستندات مربوط به طراحی ،شبیهسازی و استخراج فرآیندهای تست
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rfp id No.: FiRiC1400-01-010

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات نوری ،برق-کنترل
عنوان پیشنهادی فارسی :لرزش سنج لیزری
عنوان پیشنهادی انگلیسیLaser Vibrometer and Range Finder :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:

شناسایی پرنده های کوچک ) (Droneدر مرحلة اول توسط ابزارهای رادیویی و اپتیکی انجام میشود .در مرحلة بعد برای تشخیص دقیق نوع پرنده و همچنین
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 اثر داپلر ،الگوی لرزش آن
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 باالی تخمین بزند.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
 .1آشنایی با فناوریهای لیزر
 .2طراحی با روشهای پردازش سیگنال و شناسایی الگو
 .3طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
گزارش فنی پروژه و نمونه آزمایشگاهی
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rfp id No.: FiRiC1400-01-011

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات سیستم ،ریاضیات محض
عنوان پیشنهادی فارسی :حمله مؤثر به الگوریتم رمز A5/1
عنوان پیشنهادی انگلیسیEfficient Attack to A5/1 ciphering algorithm :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:

الگوریتم رمز  A5/1به صورت گسترده در سیستم های  GSMاستفاده میشود و شناسایی نقاط ضعف آن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .تا کنون حمالت
زیادی به این سیستم انجام شده است .یکی از مهمترین این حمالت ،حملهی  TMTOاست که قابلیت شکستن رمز در زمان های پایین را دارد .اما مهمترین
مشکل این روش قیمت باال و توان مورد استفاده زیاد است  .همچنین این روش به زمان زیادی برای تولید جدول های مورد استفاده ،نیاز دارد .از نظر فنی این
روش هیچ استفاده ای از نقاط ضعف الگوریتم  A5/1نمیکند .در حالی که نقاط ضعف این الگوریتم قابل توجه است و روی آنها حمالت زیادی انجام شده است
که البته هیچ کدام به خوبی  TMTOعمل نمیکنند .مسألهای که مطرح میشود این است که آیا روشی وجود دارد که بتوان از نقاط ضعف الگوریتم  A5/1در
حملهی  TMTOاستفاده کرد؟
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
این مسأله عالوه بر تسلط به الگوریتم رمز  A5/1و پروتوکل  ،GSMنیاز به شناخت حمالتی نظیر حملهی  ،TMTOحمالت روز تولد ،حمالت همبستگی و ..
دارد .همچنین شناخت الگوریتم های رمز جریانی و داشتن دید سخت افزاری برای بهینه سازی پیاده سازی الگوریتم میتواند بسیار کمک کننده باشد.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
ابعاد سامانه که تا حد زیادی به میزان هاردهای مورد استفاده بستگی دارد  ،زمان حمله ،توان مورد استفاده و همچنین ابعاد قابل قبول پرتابل بودن سامانه مدنظر
است.
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rfp id No.: FiRiC1400-01-012

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☒ :دکتری ☐ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات میدان
عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی تقویت کننده باند  )60_90 GHZ( Eبا توان  1 Wو گین .10 dB

عنوان پیشنهادی انگلیسیdesign of amplifier in E band with 0.5 w power and 10 db gain :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
باند  Eدو کاربرد جدید پیدا کرده :یکی برای اپراتورها و دیگری برای ارتباطات با ظرفیت باال (مثال  ،)10Gh/sرادیوی این باند یکی از پر مصرفترین رادیوها
هستند .در کشور طراحی و ساخت این رادیوها به عنوان پروژه ملی در حال بررسی است که پس از تصویب یکی از نیاز ها تویت کننده های این باند است.
در حال حاضر تمام رادیوهای باند  Eدارای توان خروجی حداکثر  100mw=20dbmهستند .این تقویتکننده میتواند فاصله ارتباطی دو رادیو را چندین برابر
کند .رادیوهای نصب شده در یکسال گذشته ( )E-bandدر کشور بیش از  5000رادیو بوده است.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
ساخت این جمله تقویتکنندهها برای رادیوهای باند  Eکه کاربرد زیادی در شبکه نسل  5دارند مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به اینکه را رادیوهای موجود
در دنیا دارای توان پایینی هستند نیاز به رادیوهای توان باال برای کاربرد در فاصلههای زیاد از جمله الزامات است.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
طراحی یک تقویت کننده  60_90 GHZبا توان  0/5Wو گین  10dBبا فناوری GaN
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rfp id No.: FiRiC1400-01-013

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات میدان
عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی و ساخت تقویت کننده با راندمان حدود  %50در باند Ku

عنوان پیشنهادی انگلیسیDesign and fabrication of Ku-band high efficiency Power Amplifier :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
در ماهوارهها به دلیل با اهمیت بودن انرژی ،راندمان تقویت کنندهها اهمیت خاصی دارد .در حال حاضر در تمامی ماهوارهها از  TWTکه راندمان خوبی دارند
استفاده میشود .با توجه به اینکه فناوری ساخت المپ در کشور هنوز  %100بومی نشده ،از طرفی برای خرید  TWTکشور تحت تحریم است؛ جایگزین آن
استفاده از تقویت کنندههای نیمه هادی با راندمان باال میباشد .از طرفی در کشور امکان طراحی این تقویت کنندهها وجود دارد .این تقویت کننده با توجه به
بکارگیری فعلی در سامانه های فضایی نیز قابل استفاده است ،هم چنین قابلیت صادرات دارد .عالوه براین استفاده از فناوری فوق قابل استفاده در سایر فرکانسها،
به خصوص برای ماهواره ملی ( )25GHzمیباشد؛ که از جمله ضرورتهای کاربردی در سامانه ماهواره به شمار میآید.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
هدف این پروژه از طراحی و ساخت یک تقویت کننده با توان بین  50تا  100وات و راندمان  %45تا ( %50راندمان  )DC/RFو گین حدود  40dBمیباشد ،که
در قسمتی از باند  11-12.7GHzدارای این مشخصات است.
برای پروژه فوق ترانزیستورهای کمپانی  Qorvoسری  TGF2023-Xو یا ترانزیستور کمپانی ) Cree(wolf speedبا شماره  CGHV1J070Dپیشنهاد
میشود.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
تقویت کننده با گین  40dBو توان باالی  50وات و راندمان بیش از  45درصد در فرکانس کاری  12.7-11مورد نظر است.
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rfp id No.: FiRiC1400-01-014

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :مهندسی کامپیوتر-نرمافزار و هوش مصنوعی
عنوان پیشنهادی فارسی :تعیین تقریبی موقعیت جغرافیایی آدرسهای شبکه IP
عنوان پیشنهادی انگلیسیPresenting a method for estimating IP geolocation :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:

گسترش خدمات آنالین اضافه بر آنکه مزایای بیشماری به همراه دارد ،دارای پیامدهای امنیتی و عملکردی نیز میباشد .گسترش اینترنت اشیا و شبکه جهانی
اینترنت و وب و ایجاد سطح دسترسی گسترده تر و سریعتر به اینترنت باعث شده است تا تعداد دستگاه ها و کاربران متصل به اینترنت با سرعت زیادی رو به رشد
باشد .در این راستا درک موقعیتها و مسیرهای فیزیکی بین آدرسهایی که نقاط انتهایی دسترسی را فراهم میکنند مهم شده است .هر کاربر یا دستگاه در شبکه
با یک شناسه شناخته میشود که آن شناسه آدرس  IPنامیده میشود .در واقع شبکه اینترنت از آدرسهای  IPو اتصاالت و راههای ارتباطی بین آنها تشکیل
شده است .هر دستگاه متصل به شبکه ویژگی ها و پارامترهایی دارد (نظیر نوع دستگاه ،برند ،سیستم عامل و سرویسهای نرمافزاری) که هرکدام در جایگاه خود
میتواند اطالعات مهم و حیاتی را دارا باشند .موقعیت جغرافیایی آدرسهای  IPیکی از پارامترهای کلیدی در این حوزه است .از جمله کاربردهای تخمین موقعیت
جغرافیایی آدرسهای  ، IPاستفاده آنها برای برنامههایی مانند تبلیغات هدفم ند و آنالین و تشخیص حمالت شبکه است که اهمیت این پارامتر را نشان میدهد.
به ویژه ،درک و تسلط بر این موضوع میتواند تاثیر مناسبی در کارایی و امنیت سیستمها و خدمات داشته باشد.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
هدف نهایی بدست آوردن یک موقعیت تقریبی برای هر آدرس شبکه است به گونه ای که با یک درصد خطا بتوان اعالم کرد که موقعیت شناسایی شده برای آدرس
مورد نظر صحیح است .برای این منظور نیاز است تا محقق با مفاهیم تاخیر و مسیریابی در شبکه آشنا بوده و نحوه جمعآوری اطالعات ASها از سطح وب را
بشناسد.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
خروجی سرویس مورد انتظار یه این صورت خواهد بود که یک  IPبه عنوان ورودی به سرویس داده می شود و طول و عرض جغرافیایی و یا شهر و کشور را به
عنوان خروجی دریافت میکند.
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rfp id No.: FiRiC1400-01-015

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :مهندسی کامپیوتر-نرمافزار و هوش مصنوعی
عنوان پیشنهادی فارسی :تشخیص نوع سیستم عامل و نسخه آن از تصاویر ریموت دسکتاپ

عنوان پیشنهادی انگلیسیDetecting OS and it's version from remote desktop screenshots :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
در این پروژه قرار است از روی تصویر اسکرینشات سیستمعاملهای مختلف مانند ویندوز  ،xpویندوز  ،10ویندوز سرورها (که از طریق پروتکلهایی نظیر RDP
به صورت  remoteگرفته شدهاند) به شناسایی و تشخیص سیستمعامل و نسخه دقیق آن پرداخته شود.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
پس از تشخیص سیستمعامل و نسخه آن علیرغم اینکه سیستمعامل اجرایی روی دستگاه مورد نظر بیرون آورده شده است ،میتوان به شناسایی آسیبهای
مربوط به سیستمعامل پرداخت و جهت رفع آن آسیبها اقدام کرد.
از الزامات فنی مرتبط با انجام پروژه میتوان به دانستن اطالعات مربوط به جمعآوری داده به صورت ریموت ،پردازش تصویر ،یادگیری ماشین و شبکههای عصبی
اشاره نمود.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
شناسایی آسیبهای مربوط به سیستمعاملها ،از اولویت های پروژه موتور جستجوی اینترنت اشیاء است که در این بخش به تشخیص سیستم عامل و نسخه آن از
روی تصاویر ریموت دسکتاپ پرداخته میشود.
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rfp id No.: FiRiC1400-01-016

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات
عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی و ساخت ضربکننده موج میلیمتری

عنوان پیشنهادی انگلیسیDesign and fabrication of millimeter waves multiplier :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
با توجه با اینکه در کشور تا فرکانس حدود  40گیگاهرتز کارهای جدیدی تعریف گشته که البته تعداد محصوالت تا فرکانس  18گیگاهرتز کاربرد و تعداد بیشتری
را به خود اختصاص داده است .لذا کارهای نوین در فرکانس باال و تا حدود  40گیگا جایگاه جدیدی خواهند داشت که البته پیچیدگیها و شبیهسازیهای
پیشرفتهتری نیز شامل میگردند .لذا نیل به فرکانس کاری باال (حدود  100گیگاهرتز) با دانش به فرکانس کاری پایین امری نوین است که در این پژوهش به آن
پرداخته میشود .به عبارتی استفاده از دیوایسهای ضربکننده فرکانسی ما را جهت وصول به فرکانسهای  90الی  120گیگاهرتز میسر میکند.
الزم به ذکر است که فرکانس خروجی تا  40گیگاهرتز انجام شده است که در این پژوهش پوشش فرکانسی تا  100گیگاهرتز جزو نوآوریهای جدید مطرح
میگردد.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
بررسی روشهای ضرب فرکانسی و نهایتا انتخاب یک روش قابل ساخت در کشور جز الزامات این طرح است که نیازمند انتخاب هوشمند تکنیک و روش پیادهسازی
مناسب به همراه انتخاب مناسب قطعات و شبیهسازی را در پی خواهد داشت.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
با استفاده از یک روشی که در قسمت قبل ثبت شده است یک ضربکننده ( )*6که دارای توان ورودی در حد چند میلی وات است و در خروجی نیز همین توان
حدودا دریافت میشود .ضمنا باند کاری فرکانسی ورودی  KUاست و درخروجی با اعمال ضربکننده به باند فرکانسی حدود  100گیگاهرتز نایل میشویم.
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rfp id No.: FiRiC1400-01-017

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات یا الکترونیک
عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی و ساخت سیستم  FSOبرای فاصله  500متر و ظرفیت 5Gb/s

عنوان پیشنهادی انگلیسیDesign and Fabrication of 5Gb/s FSO system for 500m :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
در داخل کشور تحقیقات زیادی بر روی سیستمهای نوری انجام شده است .لیکن تحقیق جدی بر روی سیستمهای فرستنده نوری بیسیم Free Space ( FSO
 )Opticانجام نشده است .این پروژه میتواند آغازی برای طراحی و ساخت این سیستمها بعنوان جایگزین مناسبی برای رادیو باشد.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
سیستمهای رادیویی با ظرفیت باال که بعنوان  backhaulبرای  5Gاستفاده میشوند همچون رادیو  E-bandدر مقابل باران بسیار حساستر از سیستمهای
لیزری هستند .لذا سیستمهای لیزری بصورت موازی با آنها با ظرفیتهای باال استفاده میشوند .علیالخصوص آنکه ظرفیت  10Gb/sدر رادیو امکانپذیر نیست و
در  FSOامکانپذیر است.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
این سیستم باید بتواند داده را به ظرفیت  5Gb/sبفاصله  500متر منتقل کند.
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rfp id No.: FiRiC1400-01-019

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☐ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات یا الکترونیک
عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی و ساخت سیستم  FSOبرای فاصله  5کیلومتر و بیت ریت 1Gb/s

عنوان پیشنهادی انگلیسیDesign and Fabrication of 1Gb/s FSO system for 5km :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
در داخل کشور تحقیقات زیادی بر روی سیستمهای نوری انجام شده است .لیکن تحقیق جدی بر روی سیستمهای فرستنده نوری بیسیم Free Space ( FSO
 )Opticانجام نشده است .این پروژه میتواند آغازی برای طراحی و ساخت این سیستمها بعنوان جایگزین مناسبی برای رادیو باشد.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
سیستمهای رادیویی با ظرفیت باال که بعنوان  backhaulبرای  5Gاستفاده میشوند همچون رادیو  E-bandدر مقابل باران بسیار حساستر از سیستمهای
لیزری هستند .لذا سیستمهای لیزری بصورت موازی با آنها با ظرفیتهای باال استفاده میشوند .علیالخصوص آنکه ظرفیت  10Gb/sدر رادیو امکانپذیر نیست و
در  FSOامکانپذیر است.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
این سیستم باید بتواند داده را به ظرفیت  1Gb/sبفاصله  5کیلومتر منتقل کند.
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rfp id No.: FiRiC1400-01-020

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☒ کارشناسی ارشد ☒ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات یا الکترونیک
عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی و ساخت سیستم  FSOبرای فاصله  2.5کیلومتر و ظرفیت 2Gb/s

عنوان پیشنهادی انگلیسیDesign and Fabrication of 2Gb/s FSO system for 2.5km :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
در داخل کشور تحقیقات زیادی بر روی سیستمهای نوری انجام شده است .لیکن تحقیق جدی بر روی سیستمهای فرستنده نوری بیسیم Free Space ( FSO
 )Opticانجام نشده است .این پروژه میتواند آغازی برای طراحی و ساخت این سیستمها بعنوان جایگزین مناسبی برای رادیو باشد.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
سیستمهای رادیویی با ظرفیت باال که بعنوان  backhaulبرای  5Gاستفاده میشوند همچون رادیو  E-bandدر مقابل باران بسیار حساستر از سیستمهای
لیزری هستند .لذا سیستمهای لیزری بصورت موازی با آنها با ظرفیتهای باال استفاده میشوند .علیالخصوص آنکه ظرفیت  10Gb/sدر رادیو امکانپذیر نیست و
در  FSOامکانپذیر است.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
این سیستم باید بتواند داده را به ظرفیت  2Gb/sبفاصله  2.5کیلومتر منتقل کند.
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rfp id No.: FiRiC1400-01-021

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☐ کارشناسی ارشد ☒ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات یا الکترونیک
عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی و ساخت سیستم  Li-Fiبرای  3استفاده کننده و برای فاصله  100متر

عنوان پیشنهادی انگلیسیDesign and Fabrication of 3 user Li-Fi system for 100m :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
اگرچه تحقیقات بر روی سیستم  Li-Fiاز سال  2017با شیب تندی در حال اجرا است لیکن هنوز در ایران تحقیق خاصی در این خصوص انجام نشده است .لذا
با توجه به نیاز فراوان کشور بخصوص بعنوان جایگزین  Wi-Fiبازار بسیار خوبی میتوان برای آن متصور شد.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
بدلیل خطرات موجی سیستمهای موجی مانند  Wi-Fiالزم است با سیستمهای بیخطر جایگزین شوند .این سیستمها بطور خاص در مخابرات روستایی کاربرد
دارند .همچنین نیازمندی به مجوز تنظیم مخابرات برای این سیستم ها وجود ندارد و در مراکز پرخطر مثل پمپ بنزین ،صنایع نفت و گاز نیز کاربرد فراوان دارد.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
این سیستم باید بتواند ارتباط  3استفاده کننده را با مرکزی که از هرکدام  100متر فاصله دارد برقرار کند.
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rfp id No.: FiRiC1400-01-022

فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☐ کارشناسی ارشد ☒ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات یا الکترونیک
عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی و ساخت سیستم  Li-Fiبرای  5استفاده کننده و برای فاصله  50متر

عنوان پیشنهادی انگلیسیDesign and Fabrication of 5 user Li-Fi system for 50m :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
اگرچه تحقیقات بر روی سیستم  Li-Fiاز سال  2017با شیب تندی در حال اجرا است لیکن هنوز در ایران تحقیق خاصی در این خصوص انجام نشده است .لذا
با توجه به نیاز فراوان کشور بخصوص بعنوان جایگزین  Wi-Fiبازار بسیار خوبی میتوان برای آن متصور شد.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
بدلیل خطرات موجی سیستمهای موجی مانند  Wi-Fiالزم است با سیستمهای بیخطر جایگزین شوند .این سیستمها بطور خاص در مخابرات روستایی کاربرد
دارند .همچنین نیازمندی به مجوز تنظیم مخابرات برای این سیستمها وجود ندارد و در مراکز پرخطر مثل پمپ بنزین ،صنایع نفت و گاز نیز کاربرد فراوان دارد.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
این سیستم باید بتواند ارتباط  5استفاده کننده همزمان را که فاصله  50متر از مرکز دارند را برقرار کند.
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فراخوان طرح پژوهشی
مقطع تحصیلی مرتبط ☐ :دکتری ☐ کارشناسی ارشد ☒ کارشناسی
گرایش :برق-مخابرات یا الکترونیک
عنوان پیشنهادی فارسی :طراحی و ساخت سیستم  Li-Fiبرای  10استفاده کننده و برای فاصله  10متر

عنوان پیشنهادی انگلیسیDesign and Fabrication of 10 user Li-Fi system for 10m :
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
اگرچه تحقیقات بر روی سیستم  Li-Fiاز سال  2017با شیب تندی در حال اجرا است لیکن هنوز در ایران تحقیق خاصی در این خصوص انجام نشده است .لذا
با توجه به نیاز فراوان کشور بخصوص بعنوان جایگزین  Wi-Fiبازار بسیار خوبی میتوان برای آن متصور شد.
اهداف و نیازمندیهای طرح (الزامات فنی):
بدلیل خطرات موجی سیستمهای موجی مانند  Wi-Fiالزم است با سیستمهای بیخطر جایگزین شوند .این سیستمها بطور خاص در مخابرات روستایی کاربرد
دارند .همچنین نیازمندی به مجوز تنظیم مخابرات برای این سیستم ها وجود ندارد و در مراکز پرخطر مثل پمپ بنزین ،صنایع نفت و گاز نیز کاربرد فراوان دارد.
نتایج فنی مورد انتظار از منظر اولویتهای فراز ارتباط:
این سیستم میتواند ارتباط  10استفاده کننده همزمان با مرکزی که  10متر فاصله از آن دارند را برقرار کند.
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برنامه زمانبندی اجرای طرحهای تحقیقاتی
اجرای طرحهای تحقیقات بین دانشگاهی باید در بازه زمانی مقرر خاتمه یابد .به گونهای که طرحهای مبتنی بر پایاننامههای
کارشناسی حداکثر تا  6ماه ،کارشناسی ارشد حداکثر تا  18ماه و رسالههای دکتری حداکثر تا  24ماه در نظر گرفته شده است .البته
تطویل اجرای توسعهای طرحهای موفق امکانپذیر خواهد بود .فازهای زمانی همکاری بیندانشگاهی به شرح زیر میباشد:
-

فراخوان پروپوزال تحقیقاتی (ارائه دفترچه  RFPبه اساتید دانشگاهی) :خرداد /بهمن

-

ارائه طرحهای پیشنهادی اساتید دانشگاهی به  :FiRiCشهریور /اسفند

-

تشکیل کمیته فنی و اعالم پروپوزالهای برگزیده :مهر /اردیبهشت

-

برگزاری جلسات مذاکره با حضور نمایندگان دانشگاه FiRiC ،و استاد راهنما :مهر /اردیبهشت

-

معرفی ناظر و آغاز طرح :آبان /خرداد

معیارهای ارزیابی طرحهای تحقیقاتی
پروپوزالهای پیشنهادی پس از تجمیع از دانشگاههای همکار در سررسید تعیین شده توسط کمیته فنی مرکز نوآوری و تحقیقات
مورد ارزیابی قرار میگیرد .در بررسی علمی و پژوهشی پروپوزالهای پیشنهادی ،معیارهای جامع زیر مدنظر میباشد:
 اصالت ()Originality نوآوری ()Novelty کیفیت ()Quality سودمندی ()Usefulness اثربخشی ()Effectivenessهمچنین درنظر گرفتن مالحظات مرتبط با فناوریهای همگرا و کاربرد میان رشتهای نتایج تحقیقات در طرح پیشنهادی ،رزومه
علمی و تجربه عملی استاد راهنما و دانشجو در حوزه مرتبط با موضوع طرح ،انطباق محتوای طرح پیشنهادی با مواد پروپوزال و
پوشش نیازمندیهای قید شده در  ،RFPدقت در تعیین بودجه پیشبینی شده و ارائه مدارک الزم برای هزینههای اعالم شده ،پایین
بودن ریسک مالی اجرای پروژه ،1و تبیین نتایج ماحصل پروژه بصورت مستدل 2در ارزیابی پروپوزالهای پیشنهادی تاثیرگذار میباشد.
بودجه
حقالزحمه استاد راهنما و دانشجو (/دانشجویان) طبق توافق با دانشگاه همکار تعیین و توسط دانشگاه پرداخت میگردد .جزئیات
پرداخت از طریق کرسی پژوهشی معرفی شده در دانشگاه محل خدمت اساتید راهنما قابل پیگیری است.
فرمت پروپوزال
جهت تدوین پروپوزال طرح پیشنهادی به فایل پیوست (فرمت پروپوزال طرح پیشنهادی) مراجعه نمایید.

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