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 یتعالبسمه
 

بنیعان بعا رویکعرد نعوآوری بعا  و های دانشرکتتقویت توان توسعهه فنعاوری شع منظوربهوق نوآوری و شکوفایی صند

همکاری فناورانه، خدمت جدیدی را طراحعی و ررهعه کعردس اسعت کعه در آا،عن آن، نیا هعای ت قیقعاتی و فناورانعه 

هعای ت قیقعاتی و توسعهه توانمنعد بعرای اجعرای طر  یفنعاورهای پژوهشی و بنیان و متهاآباً، گروسهای دانششرکت

 نماید.ها را شناسایی میاین شرکت ا یموردنهای فناوری

بنیان متقاهی است که توسط صعندوق نعوآوری و های دانش، نیا  ت قیقاتی/فناورانه یکی ا  شرکتدیرودارآنچه پیش 

 :دیفرماناست. ،طفاً به موارد  یر توجه  منتشرشدسشکوفایی شناسایی و در آا،ن فراخوان 

پروپو ال در آا،ن انفرادی، گروهی، شرکتی یا سا مانی مجا  اسعت. همعه شرکت در این فراخوان ت قیقاتی و ارائه  (1

های ها و مراکععت ت قیقععاتی، شععرکتدانشععااس یرلمئععتیهآموختاععان و اریععای پژوهشععاران، دانشععجویان، دانش

 توانند با تدوین و ارسال پروپو ال در این فراخوان شرکت کنند.می مندانرلاآهو سایر  فناوریبنیان و دانش

در  1011مهرمعاس  8تعاری   تا حداکثر و ییشکوفا و ینوآور صندوق شدسنیتدو چارچوب در دیبا صرفاً هاپروپو ال (2

هعایی کعه در ارسعال شعوند. پروپو ال thttps://ghazal.inif.ir/gran بعه آدر غعتال در سعامانه  Wordآا،ن 

 های دیار به دست صندوق برسند، وارد فرایند ار یابی نخواهند شد.روش، یا به را آنیغچارچوبی 

ها توسط صندوق نوآوری و شعکوفایی آغعا  خواهعد شعد. ها، فرایند ار یابی آنپس ا  اتمام مهلت ارسال پروپو ال (3

بعرای « جعریم» رنوانبعهپروپو ا،ی که بیشترین تناسن را با ا،تامات این نیا  ت قیقاتی داشعته باشعد، انتخعاب و 

 بنیان متقاهی مهرفی خواهد شد.مذاکرات تکمیلی به شرکت دانش

        بنیعان ممتقاهعی ت قیعق(، آعراردادمنتخعن ممجعری ت قیعق( و شعرکت دانش دهندس پروپو الدر صورت توافق  (0

منهقد خواهد شد. در آا،ن این آرارداد، صندوق نعوآوری تعا « مجری»و « متقاهی»، «صندوق»مابین  ایجانبه 3

ای و مرحلعه طوربعهدرصد هتینه اجرای طر  ت قیقاتی را به شکل بلاروض به متقاهعی خواهعد پرداخعت تعا  01

 متناسن با پیشرفت اجرای طر ، در اختیار مجری آرار گیرد.

اسععت، امععا  شععدسمهرفیبینععی و پیش مععوردنظرهععای کلععی بععرای اجععرای ت قیععق گامگرچععه در ایععن فراخععوان،  (5

توانند ا  هر روش یا فناوری د،خواس و در آا،ن یک برنامه ت قیقاتی متفاوت بعرای حعل ایعن دهندگان میپیشنهاد

 ت قیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفادس کنند. مسئله

هعای صعندوق نعوآوری و شعکوفایی منعدی ا  حمایتبهرس منت،هبهاخوان، تدوین و ارسال پروپو ال در آا،ن این فر (6

کند. صندوق نوآوری و شکوفایی خود را ملتم بعه ررایعت م رمعانای نخواهد بود و برای فرستندس حقی ایجاد نمی

 های ارسا،ی م رمانه نتد صندوق باآی خواهد ماند.دانسته و مفاد کلیه طر 

کعارگتار صعندوق در میعان باذاریعد  رنوانبعهص این فرایند را با شعرکت بومرنع  یا ابهام در خصو سؤالهرگونه  (0

 (121-88388563و  88388503مشمارس تما : 

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضیدانششرکت  درباره  

 

است. این شرکت در حو س طراحی و ساخت  شدسمیتنظ 1 عنوپای نوبنیان دانش شرکتاین فراخوان به سفارش یک 

مورد استفادس ت قیقاتی و آ مایشااهی  یهابخشدر  این تجهیتاتکه  کندیمفها،یت  یسنجفیطتجهیتات پیشرفته 

جذبی و  سنجطیفی، فرابنفش مرئ پراشندس یهاسنجفیطشرکت سابقه طراحی و ساخت  نیا .ردیگیمآرار 

مخصوص  آرمتمادونی سنجطیف یهاسامانه .سال اخیر دارد 5طی  را آرمتمادونتبدیل فوریه  هایسنجطیف

کرومتر می 21-5م دودس طیفی  و آادرند باشندیمی ا  باند مو،کو،ی ترکیبات شیمیایی ارم ا  آ،ی و مهدنی سنجطیف

 .بدهندآرار پوشش ت ت  تیآنا،جهت  را

مهندسی فوتونیک موفق به طراحی و ساخت  نهی م دریران این شرکت با برخورداری ا  تجربه و سابقه رلمی دم

و اینک در  اندشدسمیکرومتر مبتنی بر فناوری تبدیل فوریه  1-5/0م دودس طیفی در  آرمتمادون سنجطیفدستااس 

در آا،ن را میکرومتر  21تا  آرمتمادونمرتبط با این م صول برای پوشش کامل ناحیه طیفی  یهایفناور نظر دارند

 دهند. توسهه مندرلاآه فناورانبا پژوهشاران و  همکاری
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 مسئله ضرورت
 

با،عا یکعی ا   نعاوریفبعا  هعا و تجهیعتاتسعامانه و سعاختطراحعی  شکیب

تنها نهاست. م قق شدن این امر  مسیر توسهه هر کشوردر ترین اهداف مهم

و ا  خروج ار  جلعوگیری  بردا  بین میرا ها به واردات این سامانه کشورنیا  

ها د،عار سعرمایه بعه داخعل کشعور وارد تواند سا،انه میلیونبلکه می کند،می

 .ردودرآبه گردش  بیشتریو صنهت کشور با سررت  توسههو چرخ  نمودس

در  ا،هادسفوقی مایکلسون مور،ی که به د،یل توانایی سنجتداخلهای سامانه

اپتیکعی بسعیار معورد اسعتقبال  دوپلرپردا ش کمترین ارتهاشات و ایجاد اثر 

و  کیعا،کترون ، ،یتر،ی فوتونیکهاحو سنیا  به دانش کافی در  ،اندآرارگرفته

 یهععاحو ساپتیکععی در  یهاسععامانه. کاربردهععای ایععن نععوع مکانیععک دارد

 یهعاپا،س تیآنعا، سعنجی، ارتهاش سنجی، سررت ،یابیفاصله ی،سنجطیف

فعرار  مختلعف در صعنای د استقبال پژوهشاران بسیار مور غیرسفوق کوتاس و 

سعامانه اپتیکعی  پرکعاربردترینایعن تجهیعتات، گفت  توانمیو گرفته است 

 .استحال حاهر صنهت اپتیک و ،یتر 

تا بسیاری  آادر خواهد بود متقاهیشرکت در صورت توسهه سامانه موجود، 

 ویبععا پتشععکی و درمععان،فوتونیععک،  نععهی م دری ت قیقععاتی هاشععااسیآ ماا  

غیرس را تجهیعت نمایعد،  و  یست، شیمی، طراحی مکانیکی و ارتهاش سنجی

کشور که نیا  به  ت قیقاتی و دفاری یهاپروژسبسیاری ا  نیا   توانیم همناً

 .دارند را برطرف نمودبا،ا  تیفیباکی سنجتداخل یهاسامانهساخت این نوع 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله

 )نیاز تحقیقاتی(: 

 مسئله این تحقیق عبارت است از

 عملگر خطی ستمیستوسعه »

 «یکیاپتدر سامانه 
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 شرفتهیپ یهاسامانه در ،یمور، کلسونیما یسنجتداخل ستمیس ا  استفادس و مذکور اهداف یراستا در پروژس نیا در

 شدس احسا  اریبس یکیاپت نهییآ کنندس جابجا ماژول ساخت و یطراح به ا ین ،آرمتمادون هیفور لیتبد یسنجفیط

 حو س در یکیمکان یطراح بخش در یفن دانشکسن  موجن سا  همبسته سامانه ا  مدل نیا ساخت ا  طرفی، .است

 .باشدمی کارآمد اریبس یسنج ،ر س و یابیفاصله یهاپروژس در که شد خواهد قیدآ فوق یگرها جابجا

 

 تحقیقاتی مسئلهمشروح 
 

برای ایجاد سیانال تداخلی در م ل آشکارسا   سنجسنجی به روش تبدیل فوریه، ا  چندین نوع تداخلدر طیف

در  سنج مایکلسون است.، تداخلهااین سامانه ین نوعپرکاربردتر دیو شاترین ا  آدیمی یکی شود.استفادس می

 باشدمیمایکلسون مور،ی با دآت با،ا  سنجتداخلنیا  به طراحی و ساخت یک  آرمتمادونی سنجطیف هایسامانه

اپتیکی  هایسامانهمد،ی ا   ،مایکلسون مور،ی سنجتداخل. میکرو رادیان باشد( 11کمتر ا  ممیتان خطای حرکتی 

آشکارسا   پاسخاوییِ سررتبه سررتی متناسن با  که آادر است تا فرکانس نور فرودی را جهت آنا،یت باشدمی

 را طبق شکل  یر به چند بخش کلی مهرفی نمود. مایکلسون مور،ی سنجتداخل توانمی طورکلیبهبرساند. 

 
 سنج تبدیل فوریهطیف چیدمان اپتیکی -1شکل 

ممنبع  سنج مایکلسون شامل دو با و است. پرتو خروجعی ا  ،امع  تداخلنشان دادس شدس،  فوقطور که در شکل همان

شود. سپس نعور واگعرا برای ا  بین بردن نورهای متاحم م یطی ربور دادس می 1A دایروی شکلابتدا ا  یک رو نه نور( 

منظور افعتایش میعتان آعدرت بعه 2A دایعرویشود تا ا  یعک رو نعه ی میآورجم  دوبارس 1Lی توسط ردس ،شدس منب 
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سنج موا ی شوند. کند تا پرتوها آبل ا  ورود به تداخلربور می 2L تفکیک طیفی ربور دادس شود. سپس پرتو ا  ردسی

آعرار دارد کعه  1M آینه مت رک ،سنجتداخل ویبا  آرارگرفته است. در دیار 2M سنج آینه ثابتدر یک با وی تداخل

م و نعی 1M شدس تا نصف شدت نور بعه آینعهطوری طراحی ،کنندس نوررا دارد، یک تقسیم و رقنآابلیت حرکت به جلو 

کنندس نعور بعه و بهد ا  ربعور دوبعارس ا  تقسعیم 2M و 1Mهای پرتوها پس ا  با تاب ا  آینه رسد. 2M دیار آن به آینه

نهی کردس و آشکارسا ، شدتی را شوند. این دو پرتو درنهایت روی آشکارسا  با یکدیار برهمسمت آشکارسا  هدایت می

وت لیل بعه درنهایت سیانال خروجی ا  آشکارسا  برای تجتیعه امواج است. نهی اینکند که حاصل ا  برهمدریافت می

، مایکلسعون معور،ی یسعنجفیط یهاسعامانهء اجعتا نیتعرمهمباید در نظر داشعت کعه یکعی ا   .شودمی ارسالرایانه 

 .دهدیمآرار  ریتأثدآت سامانه را ت ت  ،شدتبهکه رملکرد آن  باشدیم جاگرجابه

متقاهعی در نظعر هعدف شعرکت  نیتعرمهم رنوانبعهاکنون  آرمتمادونی سنجطیف هایسامانهطراحی و ساخت این 

تعیم مجعری ت قیعق  ،تو،ید صعنهتی ایعن م صعول فراینددر راستای تکمیل ت قیقات و تسری  در  است.گرفته شدس 

ر شعی و چرخشعی حعین ، کیعنامید یخطعابا کمترین فوق دآیق اپتیکی  گر جابجایک طراحی و ساخت  ستیبایم

درصعد کعاهش  1خطاهای سیستماتیک را تا کمتر ا  تا  آرار دهد در دستور کاررا  متریلیم 11 کور با طول حرکت 

 بدهد.

 
 جاگر فوق دآیقجابهنمونه  -2 شکل
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 های تحقیقگام

  گونهچیهبدون  ا،خطمیمستقحرکت  مکانیتمخصوص  در پیشنهادهاییارائه پیشنهاد یا بررسی رلمی و 

 یا دورانی حول م ور حرکت پایین با،ا و ه طرفین چ  و راست،خروج ا  م ور ب اهافی شامل چرخش

 ،شدسارائه یشنهادهایپبر  یمبتن طراحی مفهومی مکانیکی 

  بر طراحی مفهومی مبتنیطراحی اجتا 

  شدسارائه یشنهادهایپطراحی مدارات کنترل ا،کترونیکی، مبتنی بر 

 سنجتداخلت خرید آطها 

 ساخت اجتا مکانیکی و ا،کترونیکی 

 ،یرو بر جاگرجابه یکنتر، و اندا راس آدرت، یبردها یافتارسخت یاجرامکانیکی و  مونتاژ آطهات و اجتا 

 دمانیچ

 چیدمان  کهییا آنجام مجتا طوربه سنجتداخلدر سیستم  جاگرهاجابه هاینمونهاو،یه هر یک ا   آ مون

 بنیاندانشبا توجه به اینکه شرکت ، نیا  به دانش فنی مختص خود دارد و شدسیداریخراپتیکی آطهات 

آسمت  این ا د توانمیم ترم  پیشنهاددهندس این بخش ا  کار را کسن کردس است؛ دانش فنی ،متقاهی

 (توسط متقاهی انجام خواهد گرفت ،آ مون انجام منظوربهیهنی طراحی چیدمان اپتیکی ؛ کند پوشیچشم

  حرکتیرف  ایرادات 

 ی پس ا  رف  ریوبیمونتاژ نها 

 هایآ مونی پرتابل و سنجتداخلبر روی یک سامانه  شدسطراحی جاگرجابهنمونه  آ مایش و سا یپیادس 

 م یطی و رملکردی در آ مایشااس و م یط

 تای  و مدارک طراحی و ساختت ویل پروتو 

 یحداآل ابهاد در جاگرجابه یکنتر، و اندا راس آدرت، یبردها مونتاژ و کیشمات نقشه ارائه 
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 قهای مورد انتظار تحقیخروجی

 

   5مایکلسون مور،ی در دامنه طیفی  سنجتداخلجهت استفادس در سامانه  اپتیکی جاگرجابهتوسهه سیستم 

 میکرومتر 21تا 

 الزامات تحقیق

 

 سنجطیفمتناسن با ساختار  هایتوانو  هااندا سدارای درایوری در  بایستمی جاگرجابهسیستم  اندا یراس 

 باشد

 و  هیثان بر متریلیم 1 حداآل و هیثان بر متریسانت 1 حداکثر سررت با جاگرجابه کنترل و یکیا،کتر یاندا راس

 یحرکت کنواختی شتاب با

   مترسانتی 15*15*21حداکثر اندا س 

 کیلوگرم 11 جاگرجابه سیستمجرم نهایی  حداکثر 

 ا،خطمستقیمبا حفظ حرکت  متریلیم 11حداآل مطول کور (  دارای میتان جابجایی 

 ا،ی  15دمای کاری بین در  میکرو رادیان 11کمتر ا  ( دارای خطای خروج ا  م وری م اویه نسبت به م ور

35 

 نیتبا همان ای یدرخشندگ 88% یبا،ا دآت Visibility ستمیس یبا،ا یریتکرارپذ و دآت دهندسنشان کهم 

 است(

 یریتکرارپذ درصد 81 یا، 85 دآت 

 حرکت موتور آابلیت کنترل توسط رایانه را داشته  کهین وبه ربات کنترل ستمیس یافتارسخت یطراح ارائه

 باشد
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 تواند در اختیار مجری قرار دهدهایی که متقاضی تحقیق میتجهیزات و زیرساخت
 
 و مکانیکی اءاجت افتاریسخت سا ینمونه و طراحی کهدرصورتی ی،همتقا شرکت در موجود فنی دانش به توجه با

 آطهعات اپتیکعی بسعتر تعأمینبعا  تواندمی متقاهی شرکت شود، انجام شدسارائه کمی اهداف به نیل با کترونیکی،ا

 پیشعنهاددهندس بنعابراین کنعد؛ پیعادس شعدسساخته نمونه روی و آ مایش را آ مونا،اوی  سا یپیادس برای موردنظر

 کاری خود خارج نماید. مرحلهد انجام این آسمت را ا  توانمی

 راهکارهای غیر جذاب:

 میلیون تومان 01بیشتر ا   حرکتدیار در  نجیرس  مکانیتسو یا هر  جاگرجابهآطهات  تأمینخرید و  هتینه 

 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

  مسئلهت قیقاتی و تناسن آن با  گروست صیلات و سوابق 

  مسئلهت قیقاتی به  گروسرویکرد فنی 

 دسترسی به تجهیتات آ مایشااهی و مواد او،یه و سایر ا،تامات اجرای ت قیق 

 مان و هتینه اجرای ت قیق  

 تسهیم مالکیت فکری

  خواهد بود و انتشار مقا،ه مشترک ن: مجری در ما،کیت مهنوی ناشی ا  اجرای ت قیق سهیم معنویمالکیت

 خواهد بود.نمجا   هااجلا مقا،ه در  ارائههای داخلی و خارجی، توسط مجری و متقاهی در ژورنال

 وکار شرکت متقاهی، مناف  ما،ی ناشی ا  توسهه این فناوری : با توجه به مدل کسنمالکیت منافع مادی

 .ا،تحمه اجرای پروژس ت قیقاتی را دریافت خواهد کردحق تمامًا متهلق به شرکت متقاهی بودس و مجری صرفاً 

 

 ارسال پروپوزال 

مهرماس  8 تاری حداکثر تا ، تدوین و نوآوری و شکوفایی صندوق موردنظرها صرفًا باید در چارچوب پروپو ال

هایی که در چارچوبی ارسال شوند. پروپو ال https://ghazal.inif.ir/grantدر سامانه غتال به آدر   1011

 های دیار به دست صندوق برسند، وارد فرایند ار یابی نخواهند شد.، یا به روشرا آنیغ

https://ghazal.inif.ir/grant
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