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 معرفی شرکت فراز موج  
 شمال                                                                                        

 

 

 

 

 2061شماره ثبت:        با مسئولیت محدود 

 

مخابراتي ديجيتال پيشرفته الکترونيکی و تحقيق، توسعه، ساخت و توليد محصوالت  
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 بسمه تعالی

تحقیق، توسعه، با هدف   های معتبر ایرانتحصیالن و دانشجویان دانشگاهغ التوسط جمعی از فار  1389در سال    شرکت فراز موج شمال

تاسیس گردید. سابقه کاری موفق اعضای گروه در انجام پروژه های   مخابراتی دیجیتال پیشرفته  الکترونیکی و    ساخت و تولید محصوالت

از زمینه های باشد. برخی  مختلف نشان دهنده توانایی باالی این شرکت در انجام پروژه های مرتبط با صنایع الکترونیکی و مخابراتی می 

 باشد در ذیل آورده شده است: طراحی و ساخت که این شرکت در آن فعال می

 های مدرن مخابراتی دیجیتال و آنالوگ ساخت سیستم طراحی و •

 های طیف گسترده دنباله مستقیمهای رهگیری و شنود سیگنالسیستم •

 های طیف گسترده پرش فرکانسیهای رهگیری و شنود سیگنالسیستم •

 انواع مدوالتورها و دمدوالتورهای مخابراتی •

 هدف سیستم پردازشگر پالسهای راداری جهت آشکار سازی  •

 سامانه های مانیتورینگ و نظارت طیف فرکانسی  •

کانالسیستم • شناسایی  و  تشخیص  مدوالسیون، های  آشکارسازی  مانند  سیگنال  پارامترهای  استخراج  بر  مبتنی  رادیویی  های 

 جهت یابی سیگنال  

 های تجاری و نظامی شبیه سازی و پیاده سازی مودم ،طراحی •

الگوریتمقابلیت طراحی و پیاده سازی   • بر روی تراشه   الگوریتمهای پردازش سیگنال شامل پردازش صوت و پیاده سازی  انواع 

DSP   وFPGA  مختلف 

   های شنودقابلیت طراحی و پیاده سازی انواع سیستم •

 های طیف گسترده شامل فرستنده، گیرنده  قابلیت طراحی و پیاده سازی سیستم •

 SDRAMفاده از با است data loggerطراحی و ساخت دستگاه  •

 Scramble ،FEC  ،Interleaving ،Modulatorطراحی و پیاده سازی ماژول های پردازش سیگنال شامل  •

 RFهای   طراحی و پیاده سازی ماژول •
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بودن   دارا  با  شرکت  تولید    8این  و  مهندسی  فنی  خدمات  ارائه  به  ارشد  کارشناسی  و  دکتری  مقاطع  در  متخصص  انسانی  نیروی  نفر 

مزیت نسبی این شرکت نیروی متخصص   پردازد.های نرم افزار، الکترونیک و مخابرات و پردازش سیگنال میمحصوالت صنعتی در زمینه

 باشد. تئوری، در طراحی و پیاده سازی عملی سیستمها با تجربه میرخورداری از دانش بباشد که عالوه بر آن می

و   الکترونیکی ما ثابت می کنیم برترین نخبگان علمی کشور قادر خواهند بود سهم شایانی از بازار سیستم هاي پیشرفته

 .کنند کسب  را  جهانی مخابراتی ارتباطی دهکده

 :آورده شده استط گروه برخی از پروژه های انجام شده توسعناوین  در ادامه  

 با ضریب امنیت باال    PDHطراحی و پیاده سازی رادیو مایکروویو  •

 

 سیستم مانیتورینگ طیف فرکانسی •

 

 ( SDRطراحی وپیاده سازی دمدوالتور دیجیتال سیگنال رادیویی ) •

 

 وتخمین پارامترهای سیگنال   AMR)تشخیص خودکار مدوالسیون ) •

 

 سیگنال های مخابراتی طراحی وساخت شبیه ساز  •

 

 و واتسون وات طراحی وپیاده سازی الگوریتم جهت یابی اینترفرومتری •

 

 در ثانیههاپ     2500 پرشآشکارسازی وشنود سیگنال های پرش فرکانسی بانرخ  •

 

 .....(  ، فریمینگ و  ، اسکرمبلر ، اینترلیور  RSطراحی وپیاده سازی نرم افزار آنالیز بیت استریم بصورت کور)جستجو کدهای  •

 

 ( BSSمنابع ) کور طراحی وپیاده سازی الگوریتم تفکیک وجداسازی •

 

 دیجیتالی   IFMطراحی گیرنده جنگ الکترونیک  •

 

 دیجیتالی جنگ الکترونیکطراحی گیرنده های کانالیزه   •

 


