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 پیام دبیر سمینار  

 

متعال،   پروردگار  از  استعانت  تازه"با  سمینار  و  ششمین  برق  مهندسی  های 

بهمن   27های مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ  توسط دانشکده   "کامپیوتر

 شود.  صورت مجازی برگزار میبه  1399ماه 

توسط دانشجویان کارشناسی ارشد   شدهارائه در این دوره، از میان سمینارهای 

 27، در مجموع   1399مهندسی برق و کامپیوتر در درس سمینار در تیرماه  

سمینار بر اساس جذابیت موضوع و کیفیت پژوهش توسط اساتید محترم درس 

به ترتیب  سمینار  بدین  شدند.  برگزیده  منتخب  سمینارهای  این عنوان 

در   نیز   ارائهنشست    7سمینارهای منتخب  اختتامیه  خواهند شد. در مراسم 

کنندگان این سمینارها، تقدیر خواهد شد. همچنین یادبود از تمامی ارائه  رسمبه

ای ی برتر به انتخاب اساتید محترم روسای شش نشست، هدایای ویژهارائه   7به  

 تعلق خواهد گرفت.  

کنندگان محترم را  رکننده، مفتخرم که حضور شرکتبه نمایندگی از تیم برگزا

و   شمرده  غنیمت  علمی  رویداد  این  محترم در  پژوهشی  معاونین  و  روسا  از 

کمیته دانشکده محترم  همکاران  و  اساتید  کامپیوتر،  و  برق  مهندسی  ی  های 

ها و همه بزرگوارانی که در برگزاری شایسته این علمی و روسای محترم نشست

 بر عهده داشتند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.  سمینار نقشی 

 

 هدی رودکی لواسانی  

 های مهندسی برق و کامپیوتر سمینار دانشجویی تازه  ششمین دبیر

 ۱۳۹۹ بهمن 
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:دبیر سمینار  

 هدی رودکی لواسانی دکتر خانم  •

 :کمیته علمی سمینار )به ترتیب حروف الفبا(

 آقای دکتر مهرداد اردبیلی پور   •

 آقای دکتر محمد اردبیلی   •

 آقای دکتر علی احمدی  •

 آقای دکتر علی اکبریان   •

 آقای دکتر تورج امرایی   •

 آقای دکتر سید محمد تقی بطحائی   •

 آقای دکتر حمیدرضا تقی راد  •

 آقای دکتر بابک توسلی   •

 آقای دکتر علی حبیبی بسطامی  •

 نژاد آقای دکتر حسین حسینی  •

 سید حسین خواسته آقای دکتر  •

 آقای دکتر مسعود ده یادگاری •
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 خانم دکتر فاطمه رضائی •

 آقای دکتر حسین شمسی  •

 آقای دکتر مهدی علیاری شوره دلی   •

 آقای دکتر سعید فرضی   •

 آقای دکتر محمد فروزانفر   •

 آقای دکتر عبدالرسول قاسمی   •

 آقای دکترکمال محامدپور  •

 خانم دکتر مریم محبی   •

 آقای دکتر بیژن معاونی  •

 آقای دکتر علی نجفی اردکانی  •

 آقای دکتر بهروز نصیحت کن  •
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 :به ترتیب حروف الفبا(سمینار ) روسای نشست

 آقای دکتر محمود احمدیان  •

 آقای دکتر فرهاد اکبری برومند  •

 آقای دکتر علی خادم  •

 آقای دکتر حمید خالوزاده  •

 چیترا دادخواه خانم دکتر  •

 آقای دکتر مهدی دلربایی   •

 خانم دکتر فرناز شیخی   •

 آقای دکتر سعید صدیقیان کاشی  •

 آقای دکتر محمدرضا طوالبی  •

 خانم دکتر آتنا عبدی   •

 خانم دکتر زهرا قطان   •

 آقای دکتر یاراهلل کولیوند  •

 آقای دکتر صادق محسن زاده  •

 آقای دکتر امیرحسین نیکوفرد  •

 

 

 



 1399بهمن   27مهندسی برق و کامپیوتر  یهاتازه ینار دانشجویی سم ششمین                   

 

 : )به ترتیب حروف الفبا(کمیته مشاوران 

 شوره دلی مهدی علیاری  آقای دکتر  •

 آقای دکتر عبدالرسول قاسمی   •

 

 

 : کمیته اجرایی سمینار

 هدی رودکی لواسانی  دکتر خانم  •

 پروین قدیمی  خانم  •

 فرزانه زریوارخانم مهندس  •
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 برنامه سمینارها

  ۱4:00الی   ۱2:۳0ساعت  الکترونیک،  نشست اول:  

 یاراهلل کولیونددکتر    -  فرهاد اکبری برومندروسای نشست: دکتر  

1- Time- to- Digital Conversion Techniques  

 استاد راهنما: دکتر حسین شمسی  دهنده: محمد امین یلداگرد ـ  ارائه

برای  سییننال الکتروکاردیوگرام  بررسیی رو  های اسیتخراج ویژگی   -2

 شناسایی آریتمی های قلبی 

 ارائه دهنده: مهرداد رحیمیان عقدا ـ استاد راهنما: دکتر حسین حسینی نژاد

بر مبنیای نانو لوله های کربنی با  no2از گی طراحی سیینسییورهای  -3

 استفاده از تغییرات امپدانس

 ارائه دهنده: مریم آقاسیدی ارزیل ـ استاد راهنما: دکتر علیرضا صالحی

 حسنرهای حسی پوشیدنی  زیست   -4

 ارائه دهنده: عرفان کریم میرزا ـ استاد راهنما: دکتر نگین معنوی زاده
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  ۱4:00الی    ۱2:۳0، ساعت کنترل:  دومنشست  

 امیرحسین نیکوفرددکتر   -   حمید خالوزاده  روسای نشست: دکتر 

ارزییابی مهیارت جراحی چشییم بیا آموز  و  توسییعیه ی رو  هیای   -1

 استفاده از داده های سینماتیکی و فیلم های جراحی  

 دکتر تقی رادارائه دهنده: محمد جواد احمدی ـ استاد راهنما: 
  

بررسیی رو  های تخمین و شیناسیایی پارامترهای موتورهای القایی  -2

 در حین بهره برداری 

 ارائه دهنده: رویا دلگشا ـ استاد راهنما: دکتر بیژن معاونی و دکتر بابک توسلی  
 

 عیب با رویکرد داده ی رانهمطالعه و بررسی رو  های کنترل تحمل پذیر  -3

 ارائه دهنده: سپیده مؤذنی ـ استاد راهنما: دکتر مهدی علیاری شوره دلی  
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  ۱4:00الی    ۱2:۳0، ساعت  هو  و نرم افزار نشست سوم:  

 فرناز شیخیدکتر    -   چیترا دادخواهدکتر  روسای نشست:  

تشیخی  اختلل شیخصییت مرزی بر اسیاس رفتار کاربر در رسیانه   -1

 های اجتماعی با استفاده از هو  مصنوعی 

 ارائه دهنده: دنا مهرگان ـ استاد راهنما: دکتر حسین خواسته

 

 بررسی رو  های قطعه بندی جاده برای خودروهای خودران -2

 حت کن  ارائه دهنده: نرگس یاراحمدی ـ استاد راهنما: دکتر بهروز نصی

 

 بررسی ساخت و تکمیل گراف های دانش  -3

 ارائه دهنده: امیرحسین باقی نژاد قزوینی ـ دکتر سعید فرضی  

 

رفتیار   -4 کنترل  بینی و  در پیش  فعیالییت  بر  کیاربرد هو  مبتنی 

 بیماری های اپیدمیک 

 ارائه دهنده: هانیه راستی فر ـ استاد راهنما: دکتر علی احمدی
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 ، مهندسی پزشکیمکاترونیک و نشست چهارم:  

  ۱6:00الی    ۱4:۱5ساعت    

 ی دکتر مهدی دلربایی  روسای نشست: دکتر علی خادم  

آنیالیز سیییننیال هیای براننیختیه قلبی و کیاربرد آن در تشییخی    -1

 اختلالت خواب 

 ارائه دهنده: یاشار ابوالفتحی ـ استاد راهنما: دکتر مریم محبی 
 

و پسرو از شکل موج فشار بررسی رو  های تجزیه امواج پیشرو  -2

 خون و مطالعه ارتباط زمانی آن ها با فشار سیستولی و دیاستولی  

 ارائه دهنده: مهسا علیدادی ـ استاد راهنما: دکتر محمد فروزانفر 
 

 طراحی و ساخت جعبه قرص هوشمند -3

 ارائه دهنده: پدرام امین هراتی ـ استاد راهنما: دکتر علی نجفی اردکانی  
 

بررسیی رو  های تشخی  و شناسایی عیب در مکانیزم عملکرد  -4

 سوییچ های قدرت  

 ارائه دهنده: میالد تحویل زاده ـ استاد راهنما: دکتر مهدی علیاری شوره دلی  
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 ۱6الی   ۱4:۱5نشست پنجم: قدرت، ساعت  

 صادق محسن زادهدکتر    -محمدرضا طوالبیروسای نشست: دکتر  

برنامه ریزی توسعه تولید در شبکه مستقل کیش در حضور منابع   -1

 تجدید پذیر 

   محمد تقی بطحائیارائه دهنده: امیرحسین اکبری ـ استاد راهنما: 
 

تنظیم رله حذف بار فرکانس در شیبکه های کم اینرسیی با در نظر   -2

 گرفتن محدودیت فرکانس واحدهای تولیدی سنکرون

 تورج امراییارائه دهنده: احمدرضا علوی کوشا ـ استاد راهنما: دکتر 
 

3- Double stator permanent magnet Vernier motor 

for electric vehicle 

 ارائه دهنده: محسن تقی زاده ـ استاد راهنما: دکتر محمد اردبیلی  
 

مورد اسیتفاده در  درایو ماشیین های با سییم پیچ اسیتاتور انتها باز   -4

 با قابلیت ذخیره سازی و باز تولید انرژی مترو 

 ارائه دهنده: مهران حمادی ـ استاد راهنما: دکتر محمد تقی بطحائی  
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  ۱6:00الی    ۱4:۱5نشست ششم: مخابرات، ساعت  

 زهرا قطان دکتر    - روسای نشست: دکتر محمود احمدیان  

شییبکه های مشییارکتی مبتنی بر دسییترسییی  تخصییی  توان در   -1

 غیر متعامدچندگانه  

 ارائه دهنده: مرتضی تاجیک ـ استاد راهنما: دکتر علی حبیبی بسطامی  
 

 امواج میلیمتری در موبایل نسل پنجم  -2

 ارائه دهنده: مرضیه آراسته ـ استاد راهنما: دکتر مهرداد اردبیلی پور
 

 پرداز  زمان ی فرکانس و کاربردهای آن  -3

 ارائه دهنده: شیوا شکوهمند ـ استاد راهنما: دکتر کمال محامدپور  
 

 آنتن های آرایه بازتابی  -4

 ارائه دهنده: علی شکری ـ استاد راهنما: دکتر علی اکبریان
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   ۱6:00الی   ۱4:۱5ساعت    کامپیوتری  شبکه و  عماری م: م هفتنشست  

 صدیقیان کاشیسعید  دکتر    -  آتنا عبدیروسای نشست: دکتر  

 فشرده سازی داده های نقاط ابری  -1

 ارائه دهنده: نسیم یزدیان ـ استاد راهنما: دکتر هدی رودکی 

استفاده از محاسبات تقریبی برای بهبود پیچیدگی    -2

 های ویدئوها و دیکدکنندهکدکنندهمحاسباتی در  

دکتر ر هدی رودکی و ارائه دهنده: سینا شاه اویسی ـ استاد راهنما: دکت

  مسعود ده یادگاری

 

 ذخیره سازی در شبکه های بی سیم  -3

 ارائه دهنده:  امیراحمد سیاه پوش ـ استاد راهنما: دکتر فاطمه رضائی  

 

پیچیده هایگیر در شبکههای همهتحلیل انتشار بیماری -4

 مقیاس بدون

 
 دکتر عبدلرسول قاسمی  : ارائه دهنده: فرناز عبداللهی ـ استاد راهنما
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Time-to-Digital Conversion Techniques 

 نام دانشجو: محمدامین یلداگرد  

 نام استاد راهنما: دکتر حسین شمسی

 چکیده: 

(  TOF)مهم ادوات سنجش زمان پرواز    اجزایاز  (  TDC)های زمان به دیجیتال   مبدل

روند. به گونه ای که   به شمار می( ADPLL)و مدارهای حلقه قفل فاز تمام دیجیتال 

های زمان به دیجیتال،   بهبود دقت، خطینگی و محدوده زمانی قابل سنجش مبدل

حاضر به    سمیناراست. در   چالش طراحان و محققان حوزه مدارهای الکترونیک بوده

قابلیت پیاده  که    است تبدیل زمان به دیجیتال پرداخته شدهمتنوع  های   بررسی روش

  ، های آنالوگ طراحی مبدلدر حالی که  .  را دارند  سازی با عناصر آنالوگ و دیجیتال

پایه بر  انتگرال گیر  عمدتا  المان در مبدل  ،استی مدار  های تاخیر،   های دیجیتال، 

مبدل طراحی  زم  اساس  میهای  شمار  به  دیجیتال  به  تقویت   ان  همچنین  روند. 

کاربرد دارند، مورد    همرحله ای و خط لول های دو که در مبدل  نیز  های زمان کننده

بررسی قرار گرفته اند. مقایسه بر روی عملکرد انواع مبدل ها، برتری ساختارهای دو  

 دهد.  یای و خط لوله را از نظر دقت، خطینگی و توان مصرفی نشان م مرحله

Abstract: 

Time-to-Digital Converter (TDC) is one of the most vital elements of time of 

flight (TOF) measurement instruments and all-digital phase-locked loop 

circuits. Improvement of TDCs in resolution, linearity, and measurement 

range has been a challenge for designers and researchers of electronic 

circuits. In this seminar, various time-to-digital conversion techniques have 

been reviewed. TDCs can be implanted based on analog and digital elements. 

Analog TDCs are being designed based on integrator circuits whereas delay 

elements are the fundamental of digital TDCs. Also, time amplifiers (TA) 

using in two-step and pipeline TDCs, have been discussed. Comparison of 

state-of-art TDCs demonstrates the advantage of two-step and pipeline TDCs 

in precision, linearity, and power consumption . 
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بررسی رو  های استخراج ویژگی سیننال الکتروکاردیوگرام برای 

 شناسایی آریتمی های قلبی 

 نام دانشجو: مهرداد رحیمیان عقدا 

 نام استاد راهنما: دکتر حسین حسینی نژاد محبتی

 چکیده: 

جدول علل مرگ و  های قلبی و عروقی چندین سال است که در صدر  بیماری

های قلبی از جمله  باشند. از این رو تشخیص درست و به موقع بیماریمیر انسان می

های مهم تشخیص آریتمی ها بسیار حائز اهمیت است. یکی از روشتشخیص آریتمی

سیگنال الکتروکاردیوگرام قلب است. روند تشخیص به این صورت  ها ثبت و تحلیل  

که   بررساست  با  متخصص  ویژگیپزشک  با ی  آن  مقایسۀ  و  سیگنال  مختلف  های 

سیگنال نرمال آریتمی احتمالی را تشخیص داده و داروی مناسب برای رفع آن آریتمی 

گیرد همچنین در شرایطی مانند یک  کند. این فرایند از پزشک زمان میرا تجویز می

یک سیستم تشخیص یابد.  بنابراین نیاز به  اورژانس شلوغ احتمال بروز خطا افزایش می

روش روی  زیادی  محققان  که  شده  باعث  آریتمی  خودکار  خودکار  تشخیص  های 

اند. تشخیص خودکار آریتمی به طور کلی از سه مرحله پیش  ها متمرکز شدهآریتمی

شود. به دلیل اهمیت باالی مرحله  پردازش ، استخراج ویژگی و دسته بندی تشکیل می

الگوریتم های مختلف استخراج ویژگی از سیگنال  استخراج ویژگی، در این سمینار  

 ها مورد بررسی قرار می گیرد.  الکتروکاردیوگرام برای تشخیص آریتمی
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Controlled fabrication of carbon nanotube NO2 gas 

sensor using 

dielectrophoretic impedance measurement 

 نام دانشجو:مریم آقاسیدی 

ر علیرضا صالحینام استاد راهنما: دکت  

 چکیده: 

این تحقیق،به مطالعه ساخت حسگر گاز بر پایه نانولوله های کربنی با استفاده  

 از تکنیک دی الکتروفورزیز خواهد پرداخت.

از مزایای این تکنیک،می توان به تعیین تعداد نانولوله های به دام افتاده یا به  

س الکتریکی حسگر اشاره کرد.  عبارتی رسانایی اولیه با اندازه گیری امپدان  

 دراین سمینارما قصد داریم پاسخ حسگر را در غلظت های  NO2 با رسانایی 

 مختلف گاز  

و همچنین به مقایسه حساسیت حسگر  اولیه یکسان مورد بررسی قرار داده 

 گاز نانو لوله کربنی تک جداره و چندجداره بپردازیم.
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Wearable Biosensors 

 ست حسنر های پوشیدنی زی

 نام دانشجو: عرفان کریم میرزا 

 نام استاد راهنما: دکتر ننین معنوی زاده 

 چکیده:  

جهت استفاده های متنوع و آسان زیست حسگرهای پوشیدنی امروزه به  

تهاجمی،   غیر  و  تهاجمی  کم  های  روش  به  پزشکی  های  تشخیص  بحث  در 

کنترل و پایش سالمت، جمع آوری اطالعات و هم چنین تفریح و سرگرمی  

بسیار محبوب و رایج شده اند. این حسگرها به دلیل امکان استفاده در سیستم  

ان واقعی و در لحظه بسیار اهمیت دارند و برای نظارت بر سالمندان، های زم

بیماران مزمن و ورزشکاران به خصوص با توجه به وجود آمدن شرایط خاص  

و نیاز به مراجعه حداقلی به مراکز درمانی به خاطر بحث   19بیماری کووید  

یاتی را  برای تحت نظر قرار گرفتن نقش ح ،آلودگی های این بیماری در مراکز

ایفا می کند. در این سمینار به بررسی زیست حسگرها و تاثیر آن ها در زندگی  

روزانه انسان می پردازیم، سپس انواع آن ها را معرفی کرده و توضیحات اجمالی 

درباره کاربرد، نحوه ساخت و عملکرد هریک از آن ها داده و در نهایت پس از  

 قایسه آن ها به یک دیگر می پردازیم. مطرح کردن مزایا و معایب هرکدام به م
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 نشست کنترل 
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چشم با استفاده از   ی مهارت جراح یابیارزآموز  و  یهارو   یتوسعه

 یجراح  یهالم یو ف یکی نماتیس یهاداده

Development of eye surgery training and skill assessment 

techniques using video and kinematic data  

 نام دانشجو: محمدجواد احمدی

 راد نام استاد راهنما: دکتر حمیدرضا تقی

 چکیده: 

های گذشته استفاده از دانش رباتیک و هوش مصنوعی در بسیاری از  دههدر  

آنزمینه  از  است.  کرده  پیدا  فراوانی  اهمیت  پزشکی  جمله  از  در  ها،  که  جا 

های پزشکی و جراحی، خطای کم، دقت زیاد و عدم ایجاد مسائلی مانند  زمینه 

هوش مصنوعی    ها و ابزارهایلرزش دست اهمیت باالیی دارد، استفاده از ربات

های جراحی که ترین عملتواند به کمک پزشک جراح بیاید. یکی از حساسمی

های  است. از میان انواع عمل باشد، عمل جراحی چشمنیازمند دقت باالیی می

های آموزش عمل جراحی آب ی روشجراحی چشم، کمک به انجام و توسعه 

جها سطح  در  آن  بسیار  فراگیری  به  توجه  با  در  مروارید،  زیادی  تأثیرات  ن، 

فرآیندهای   در  اساسی  مسائل  از  داشت.  خواهد  بسیاری  بیماران  سرنوشت 

تازه  جراحان  مناسب  آموزش  چشم،  به  جراحی  جراح  که  این  است.  کار 

مانند  توانایی جراحی،  عمل  حین  مختلف  حرکات  انجام  برای  مناسبی  های 

مهارتمهارت یا  و  ابتدایی  پیچیدههای  همهای  اتری  فرآیند  چون  نجام 

کپسولورکسیس دست پیدا کند، از اهمیت باالیی برخوردار است. خودکار کردن  

بهره با  جراحان  مهارت  ارزیابی  و  جراحی  آموزش  دادهفرآیند  از  های  گیری 

ذخیره سینماتیکی  و  هنگام  ویدیویی  در  متخصص  پزشکان  حرکات  از  شده 
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جراحی و  های کمکگرهای متصل به رباتجراحی که از طریق دوربین و حس

ای به بهبود فرآیند اند، کمک شایسته یا برخی ابزارهای جراحی گردآوری شده

سان شدن، باال رفتن دقت و ایجاد  کار، همآموزش جراحی و مهارت جراحان تازه

ارزیابی تکرار  همامکان  و  ارائه ها  از  چنین  مناسب  ویدیویی  بازخوردهای  ی 

آموزشی و جر فرآیندهای  واقعی، میجراحی در  توسعه احی  ما  ی کند. هدف 

و همروش جراحی  ارزیابی  ارائه های  به چنین  عمل  حین  مناسبِ  بازخورد  ی 

های ویدیویی این مزیت  ست. تأکید بر دادههای ویدیوییجراح با تأکید بر داده

داده این  که  دارد  بیشرا  در  محیطها  در تر  جراحی  آموزشی  و  واقعی  های 

آوری نیاز های حرکتی و سینماتیکی برای جمعچون دادهدسترس هستند و هم

حس برخی  از  استفاده  و  نصب  گران به  بعضاً  تجهیزات  و  ندارند.  گرها  قیمت 

ی بازخورد  های ویدیویی و ارائههای ارزیابی مهارتِ مبتنی بر دادهی روش توسعه 

می جراحی  فرآیندهای  از  شبیه مناسب  تکمیل  به  جراحی، تواند  سازهای 

روشسعه تو آن ی  دقیق  حرکتی  مسیر  و  جراحی  ابزارهای  شناسایی  ها،  های 

تصمیم به  کمک  و  جراحی  مختلف  مراحل  مبنای  شناسایی  بر  جراح  گیریِ 

 ای به جراحان خواهد کرد. شده بیانجامد که کمک شایستههای گردآوریداده
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 در القایی موتورهای شناسایی پارامترهای و تخمین های  رو بررسی

 برداریبهره حین

 نام و نام خانوادگی دانشجو: رویا دلنشا

 اساتید راهنما: دکتر بیژن معاونی، دکتر بابک توسلی 

 چکیده: 

داری بسیار  موتورهای القایی با توجه به طراحی ساده و نیاز کم به تعمیر و نگه

پرکاربرد هستند و به طور گسترده در صنایع بزرگ، کارخانجات و حتی لوازم 

. از این رو نیاز به گیرندمورد استفاده قرار میهای متنوع  با میزان توان منزل  

پرتکرارترین  جمله  از  است.  محسوس  بسیار  موتورها  از  دسته  این  شناخت 

مرب مقاالت  و  تحقیقات  در  اغلب  که  آن  مواردی  به  القایی  موتورهای  به  وط 

، کنترل سرعت و یا کنترل گشتاور توان به تخمین پارامترهامی  شودپرداخته می

کرد امکان  اشاره  ایجاد  منظور  به  القایی  موتورهای  پارامترهای  تخمین   .

با هدفمدل از قبیل عیبسازی  یا طراحی کنترل های متنوعی  کننده  یابی و 

می حین  گیرد.  انجام  در  القایی  موتور  پارامترهای  تخمین  به  تحقیق  این  در 

به منظور تشخیص عیب در این موتورها پرداخته شود. بر این اساس برداری  بهره

مرور و بررسی   یهای تخمین پارامترهای موتور القایروشمطالعات مربوط به  

 خواهد شد.  
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پذیر عیب با رویکرد  های کنترل تحملمطالعه و بررسی رو 

 رانه-داده 

 نام دانشجو: سپیده مؤذنی

 دلینام استاد راهنما: دکتر مهدی علیاری شوره

 چکیده: 

ــ  ی روزافزوندگیچیپ توجه به  با   ــتمیس ــنعت  یهاس احتمال   ،یکنترل ص

تواند باعث  که می  ابدییم  شیادوات آن افزا  ای ســتمیســ  یدر اجزا بیوجود ع 

عف در عملکرد و   ود. لذا    یداریپانا یحت  ایـض تم ـش یـس کننده  کنترل  یطراحـس

ــزا تیّ( اهمFTC)  بـیع   ریـپذتحـمل ــکالت کنترل   .ددار  ییبسـ ـبا علم ـبه مشـ

یا    برداده یمبتنکنترل ،  های مدل نشـدهاعم از وجود دینامیک  بر مدل یمبتن

ایگزین می-داده ه ـج ــودراـن ابراین  ؛  شـ ــبـن اروش  لـیو تحل  یبررسـ کنترل   یـه

  یی و ـشناـسا  یـسازبدون اقدام به مدل  رفعال،یدر نوع فعال و غ  بیع   ریپذتحمل

تفاده از داده ودیپرداخته م  سـتمیـس یخروج/یورود  یهاو تنها با اـس ه  .ـش ـس

  دبکیف  مینظت  ،یبر همبسـتگ یبدون مدل، کنترل مبتن یقیروش کنترل تطب

ده برا ــوـن ادیا  یتکرارشـ لکنترل  ـج ده تحـم ذکنـن ــ  بـیع   ریـپ قرار   یموردبررسـ

ت. MFACطرح کنترل تطبیقی بدون مدل ) نیبنیازا.  ردیگیم رآمد اـس ( ـس

(  1  بدون مدل ـشامل: یقیروش کنترل تطب یـشنهادیطرح پ  یاـصل  یهاویژگی

  بی( حل مشــکل مربوط به ع 2 های غیرخطیقابلیت اســتفاده برای ســیســتم
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گر برا تمیـس  یحـس تمیـس  یرها( کاهش تعداد پارامت3بدون مدل.    یهاـس ( 4ـس

 ی برا  یعصــب  یها( اســتفاده از شــبکه۵  ســتمیســ  یابیو رد  یداریپا  نیتضــم

ــت.  ب،یع اندازه  نیتخم ــتگ یدرروش مبتن اس رفع   یهدف کنترل  ،یبر همبس

  وال ی یساز یمرجع و مانده است و از ساختار پارامتر  گنالیس انیم  یهمبـستگ

.  شودیاستفاده م در سیستم خطی بیع  ریپذکننده تحملکنترل  یطراح  یبرا

ــ وبیع   تواندیم یشــنهادیپ  تمیالگور ها، بدون مدل  داده قیرا از طر  ســتمیس

ــر ات    اـی  بـیع   حیصـ اناطالـع ابع هز  گرادـی هیـت د. درروش تنظ  ـن   میجبران کـن

ــونده ن  دبکیف ــاز  یطرح پارامتر  کی ز،یتکرارش ــ یبرا والی یس ــتمیس   یهاس

ان پ   ریمتغ  یخط ازـم ادیـب ــنـه ــودیم  شـ ا  میو تنظ  شـ ارامترـه ا    یکنترل  یـپ ـب

و ـتابع    یخروج  ،یورود  انـیگراد  نیو تخم  (ـنابهنـگام) خطازـخارج  یـهاشیـماآز

 .ردیپذیصورت م نهیهز
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هوش و نشست 

  نرم افز ار
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Identifying warning signs of borderline personality 

disorder using Twitter data   

 نام دانشجو: دنا مهرگان مسعودی

 حسین خواستهدکتر  نام استاد راهنما:  

 چکیده:  

هدف از انجام این پژوهش شناسایی عالئم هشدار اختالل شخصیت مرزی با  

به   توئیترهای کاربران توئیتر است. امروزه  تحلیل روانشناختی زبان بر توئیت

استفاده تحلیل دلیل گستردگی  افکارسنجی،  برای  منبعی  به  کاربران،  های  ی 

شده بدل  اجتماعی  روندهای  شناسایی  و  این  لپتانسی.  استاحساسات  های 

شناختی بر  های روانشناختی و جامعهاست تحلیلی اجتماعی باعث شدهشبکه 

افراد مبتال به اختالل افزایش یابند. بررسی رفتار  و    های روانیدادگان توئیتر 

های پیشین در  های آماری اختالالت روانی و شخصیتی از جمله پژوهشتحلیل

موضوع مورد بحث این پژوهش  این زمینه هستند. اختالل شخصیت مرزی که 

ی اختالالت نمایشی است که با ناپایداری  است، یک اختالل شخصیتی در دسته 

عجین   هویتی  و  این  است.  هیجانی  از  آگاهی  و  کنترل  زودهنگام،  تشخیص 

تواند به بهبود شرایط زندگی فرد و افزایش سالمت روان در جامعه  اختالل می

های  ز ابزار قدرتمند و نوینی مثل شبکه کمک کند. به همین دلیل استفاده ا

با استفاده از اجتماعی برای بهبود سالمت روان، مفید و تاثیرگذار خواهدبود.  
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  LIWCهای  و دیکشنری  DSM-Vهای راهنمای سالمت روان مثل  دفترچه 

توان عالئم هشدار و  ی سالمت روان میچنین راهنمایی متخصصان حوزه و هم

های زبانی و محتوایی کالم افراد مبتال به این اختالل را استخراج کرد. ویژگی

ابزارهای پردازش زبان  از  های یادگیری  های طبیعی و روشسپس با استفاده 

این عالئم بر اساس   هایی کرد که برای شناساییماشین اقدام به ساخت مدل

داشتهتوئیت  کاربرد  پیشینه ها  به  داریم  قصد  پژوهش  این  در  ی  باشند. 

شبکه پژوهش بر  مصنوعی  هوش  تحلیل های  منظور  به  اجتماعی  های  های 

هم و  بپردازیم  پژوهشروانشناختی  چنین  انجام  روند  بررسی چنین  را  هایی 

هادهایی برای رفع این های راهکارهای پیشین را برشمریم و پیشنکنیم، ضعف

 مشکالت ارائه دهیم.  
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Investigation of road segmentation methods for Autonomous 

Driving  

  نام دانشجو: نرگس یاراحمدی قرائی

 بهروز نصیحت کن   دکتر سیدنام استاد راهنما:  

 چکیده:  

  ،های کمک رانندهسیستم های خودران و  یکی از مسایل مهم در اتومبیل

یافتن فضاهایی در آن است که خودرو میتواند حرکت کند  تشخیص جاده و   

این کار معموال به وسیله الگوریتم های تقسیم بندی معنایی انجام میشود که 

به وسیله آن جاده و همچنین اشیای دیگر در تصاویر ویدیو ها قطعه بندی  

  بینایی  یسنت  یتوان با روش ها  یرا م  صحنه  ی ، ساختارهای به طور کل  میشوند.

های مبتنی  روش  زد.  نیتخم 2ق یعم  یریادگیبر    یمبتن  یروش ها  ای 1ی هندس

نظارت  با  دسته  دو  در  عموما  عمیق  یادگیری  نظارت  3بر  بدون  تقسیم  4و 

شود.  شوند. به اختصار در مورد این دو روش توضیحاتی در ادامه  بیان میمی

 یاست که ورود  یتابع  یریادگی  نیماش  یریادگی  فهیتحت نظارت وظ  یریادگی

در  .  کند   یم   میترس  یو خروج  یبراساس نمونه جفت ورود  یخروج  کیرا به  

  ی ورود  یش کیجفت است که متشکل از   کی هر مثال    نظارت شده،   یریادگی

 

1 geometric vision 

2 deep learning 

3 supervised 

4 unsupervised 
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  زین  ینظارت 1گنال یدلخواه است )که به آن س  یمقدار خروج  کی)نوعاً بردار( و  

ی(ندیگو  یم در  ها  یریادگ.  داده  نظارت،  جر  یورود  ی بدون    ی ها  انیفقط 

  یگرینظارت شده د    2برچسب  ا ی  گنالیس  چی مداوم است و ه  RGB  یی دئویو

های  وش های مختلف و دیدگاهرداریم  در این سمینار سعی    .ستین  ازیمورد ن

مختلفی که برای حل این مسیله استفاده شده را تا حدودی مورد بررسی قرار 

 دهیم . می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 signal 

2 label 
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 های دانش های ساخت و تکمیل گرافبررسی رو 

Study of Method of Knowledge Graph Construction 

and Completion 

 نژاد قزوینی دانشجو: امیرحسین باقینام  

 دکتر سعید فرضی  استاد راهنما: نام 

 : کیدهچ

امروزه با پیشرفت علوم رایانه و با گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و  

گذاری اطالعات مختلف در این فضاها، با حجم  های اجتماعی و به اشتراکشبکه 

اند که  دانشمندان علوم رایانه به این اندیشیدهباشیم.  رو میبزرگی از داده روبه

باشند. استنتاج و استخراج  نیازمند استخراج دانش از این حجم عظیم داده می

ها و پاالیش اطالعات  دانش از حجم عظیم داده باعث ایجاد ساختار برای داده

می گرافاضافی  ذخیره 1دانش شود.  برای  منبع  دانش  یک  ساختارمند  سازی 

های  عنوان یک منبع خارجی برای برنامهدانش بهباشد. از گرافمده میآبدست

سامانه مانند  سامانهکاربردی  و  پاسخ  و  پرسش  توصیههای  استفاده  های  گر 

ی ساخت و تکمیل این نوع دانش دو مسالهشود. در مسائل مربوط به گرافمی

ها ساخت و  شباشد. در این سند هدف، مروری بر رواز گراف دارای اهمیت می

 دانش است.تکمیل گراف

 

 

1 Knowledge Graph 
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کلید واژه:  گرافدانش، ساخت گرافدانش 1، تکمیلگرافدانش 2، گرافهای  
 دانش ایستا و پویا 3، تعبیهسازی گرافدانش 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Knowledge Graph Construction 

2 Knowledge Graph Completion 

3 Static and Dynamic Knowledge Graph 

4 Knowledge Graph Embedding 
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Application of activity-based intelligence in predicting and 

controlling the behavior of epidemic diseases 

  رفتار  کنترل  و  بینی  پیش  در  فعالیت  بر   مبتنی  هو   کاربرد

 اپیدمیک  های  بیماری

  نام دانشجو: هانیه راستی فر 

 علی احمدی دکتر  نام استاد راهنما:  

 چکیده:  

باعث شده است جوامع مبتال به دنبال   های اپیدمیک امروزه شیوع بیماری 

پیشگیری و راهکارعالئم شناخته شده،   باشند. از طرف    های اقدامات  درمانی 

ارزیابی شدت شیوع سعی می برای  بهداشت جهانی  بهدیگر سازمان  روز کند 

های اپیدمیک از بینی رفتار بیماریهای وضعیتی را دریافت کند. پیشرسانی

بر اساس اطالعات پزشکی    های مختلفی قابل بررسی است. مانند کنترلجنبه 

داد زمانهو  است  ممکن  آزمایشگاهی که  دلیل مورد  های  به همین  باشند  بر 

،  رهای اجتماعی مانند توییتگیرد. اما امروزه تحلیل شبکهبررسی ما قرار نمی

فراهم    را  از مخاطبان گسترده دسترسی سریع به اطالعاتبرای    مناسب یک راه  

اری در این شبکه ی عالئم بیمطریق مشاهدات اولیه، زیرا آگاهی از  دنکنمی

تواند بر رفتار افراد و درنتیجه تعداد افراد آلوده تاثیر بگذارد. اما عالوه بر  می، ها

می نامیده  نرم  اطالعات  متنی که  اطالعات  اطالعات  کاوش در  بررسی  شوند، 



 1399بهمن   27 مهندسی برق و کامپیوتر  یهاتازه ینار دانشجویی سم  ششمین                   

 

های اپیدمیک نیز از جمله سخت مانند تاثیر شرایط اقلیمی روی شیوع بیماری

می که  است  کعواملی  بهداشتی  مقامات  به  مکانیزمتواند  تا  کند  های  مک 

 گیرانه مربوطه را به کار گیرند. پیش

مختلف داریم. هوش   ها از منابع آوری دادهبه این ترتیب ما نیاز به جمع

مبتنی بر فعالیت یک رشته از هوش مصنوعی است که در آن به تجزیه و تحلیل  

جمع فعالیتو  روی  اطالعات  ترتیبی  تراکنشآوری  و  یکها  با  مرتبط    های 

پردازد و همچنین به مفهوم موجودیت، یک جمعیت و یا ناحیه مورد عالقه می

هوش مبتنی بر فعالیت    اساساین    رب  تجزیه و تحلیل حوزه انسانی مرتبط است.

برنامه دادهریزی، جمع شامل مراحل  دادهآوری  پردازش  یکپارچه ها،  سازی ها، 

و ارائه پاسخ است. هدف  کشف    هایی که از چندین منبع اطالعاتی هستند، داده

بینی و کنترل رویکرد هوش مبتنی بر فعالیت به پیشاز    این است که با استفاده 

 . های اپیدمیک بپردازیمرفتار بیماری
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 نشست 

و  مکاترونیک

   مهندسی پزشکی
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The analysis of heartbeat evoked signals and its 

application in the diagnosis of sleep disorders 

 نام دانشجو: یاشار ابوالفتحی 

 نام استاد راهنما: دکتر مریم محبی 

 چکیده:  

های مربوط به  وسیله پتانسیل  توان بهپردازش قشری ورودی آوران قلبی را می

که مشخصات امواج مغز به همراه فعالیت ریتمیک قلب دیده    (ERPs)رویداد  

شود، مورد مطالعه قرار داد. ورودی آوران قلبی در بیشتر مواقع در امتداد  می

شود و پردازش قشری فعالیت قلبی مشابه پردازش فیبرهای احشایی منتقل می

گیخته  باشد. انتقال عصبی از قلب به مغز باعث پتانسیل برانتحریک خارجی می

دهد  قلب را نشان مییک پاسخ قشری به ضربان  HEPشود.  می  (HEP)قلبی  

مغزی مثل پردازش احساسات درونی و  -های بدنیکنشو شاخصی برای برهم

وضعیت میزان برانگیختگی ذاتی است. مطالعات انجام شده نشان می دهند که  

قلب نسبت افراد دارای ادراک خوب ضربان    HEPتوجه، تاثیر بیشتری روی  

را   HEPهای قلب دارد و توانایی ادراک، سیگنالبه گروه ادراک ضعیف ضربان

می قرار  تاثیر  تحت  بیشتر  استراحت  حالت  به  نسبت  توجه  حالت  دهد.  در 

و    HEPدامنه  همچنین   احساسی  برانگیختگی  حالت  در  معمول  طور  به 

می کاهش  افسردگی  در  و  یافته  افزایش  زیاد،  ک ادرا  دقت  یابد. انگیزشی 

  کی  می تواند  HEP،  نیبنابرا  شود.   یمنعکس م   HEPقلب در دامنه  ضربان

درونی  ک  ادرامربوط به    یمغز  یندهاآیمطالعه فر  یمناسب برا  یقاتی ابزار تحق

یافته در طول مرحله  یک زیست نشانگر برای پردازش حسی و عاطفی افزایش    و

خواب در بیماران دارای اختالل کابوس استفاده  (REM)حرکت سریع چشم 

ضربان  شود. فرکانسی  نرخ  طیف  پیک  با  این    EEGقلب  و  دارد  همبستگی 

تر بوده و با افزایش عمق خواب به صورت خطی  همبستگی طی بیداری قوی



 1399بهمن   27 مهندسی برق و کامپیوتر  یهاتازه ینار دانشجویی سم  ششمین                   

 

قلب دهد که فعالیت قلبی مثل نرخ ضربانها نشان مییابد. این یافتهکاهش می

ها را تغییر تواند بوسیله فعالیت نوسانی مغز تغییر یابند یا آنقلب مییا ضربان

تواند توسط تنفس مدوله شود، به طوری  می  HEPدهند. همچنین سیگنال  

نسبت دوره دم کمتر   HEPدامنه    REMکه طی خواب   به  بازدم  در دوره 

سیگنال   همچنین  به    HEPاست.  خواب  تنفسی  اختالل  دارای  کودکان  در 

های  طی وضعیت  HEPباشد. از طرفی سیگنال نسبت کودکان سالم کمتر می

شود. همچنین د یا کم نیز مدوله میمختلف احساسی و القای برانگیختگی زیا

شود. بنابراین پتانسیل برانگیخته  سرکوب می  HEPدر وضعیت درد سیگنال  

های فراوانی در زمینه شناسایی اختالالت روانی و خواب دارد که قلبی کاربرد

 ها پرداخته شود. در این سمینار سعی شده تا حد امکان به آن
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A Study of Blood Pressure Waveform Decomposition 

Techniques for the Measurement of Pulse Transit Time, 

Arterial Stiffness, and Blood Pressure 

 نام دانشجو: مهسا علیدادی 

 نام استاد راهنما: دکتر محمد فروزانفر 

 چکیده:  

افراد امروزه به دلیل سبک زندگی کم تحرک و رژیم غذایی نامناسب،  

میلیون نفر در سراسر  17.9شوند. ساالنه  های قلبی دچار میزیادی به بیماری

  31دهند که  عروقی جان خود را از دست می- های قلبیدنیا به علت بیماری

های غیرواگیر را به خود  های ناشی از بیماریها و نیمی از مرگدرصد کل مرگ

ااختصاص می اساس گزارش سازمان ثبت  بر  نیز، در حال  دهند.  ایران  حوال 

  38.6باشند و  عروقی اولین علت مرگ در کشور می-های قلبی حاضر بیماری 

ها،  دهند. پیشرفت زیاد این بیماری ها را به خود اختصاص میدرصد از مرگ

است. بررسی و پژوهش حول درمان و کنترل این مسئله را بسیار ضروری کرده

رزیابی وضعیت قلب و عروق افراد و مدیریت  یکی از کارآمدترین رویکردها برای ا

باشد. تخمین ها، تخمین فشار خون و ارزیابی سفتی عروق میگونه بیماری این

از مرسومPTT1زمان گذر پالس) های غیرتهاجمی برای محاسبه ترین روش (، 

 

1 Pulse Transit Time 
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گیری آن به دو ثبت پارامترهای مورد نظر است که به طور معمول برای اندازه 

های کاهش  باشد. یکی از راهعروقی نیاز می-در دو بخش مختلف سیستم قلبی 

ی ها، تجزیه امواج فشار شریانی به امواج پیشرو و پسرو و محاسبه تعداد این ثبت

توان امید که از این راه می  با پردازش این امواج است  PTTپارامترهایی نظیر  

الکترود غیرتهاجمی در دستگاه با تعبیه تعداد کمتری  پوشیدنی،  داشت  های 

این   در  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  پیوسته  طور  به  افراد  عروق  و  قلب  وضعیت 

های تجزیه موج فشار بر پایه روابط ریاضیاتی، مدلسازی گوسی،  پژوهش، روش

معرفی خواهد شد. نتایج حاصل از تجزیه، امکان  روابط آماری و مبتنی بر مدل 

محاسبه زمان گذر پالس، سختی عروق و تخمین فشار و جریان در تمام نقاط  

سازند. امید است نتایج این تحقیق منجر به ساخت سیستم شریانی را فراهم می

های پوشیدنی مقرون به صرفه و آسان برای استفاده عموم جهت پایش  دستگاه

 مت قلب و عروق گردد.پیوسته سال
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Develop and Manufacture Smart Pill Dispenser for patient with 

dementia      

 نام دانشجو: پدرام امین هراتی  

 نام استاد راهنما: دکتر علی نجفی اردکانی 

 چکیده: 

نظیر بیماری  با افزایش استرس و تنش در جوامع کنونی ، بیماری های مرتبط  

بیماری   آلزایمر گریبان بسیاری از کهنساالن را گرفته است. این  دمانس و خصوصاً 

ممکن است به حدی حاد شود که بیمار بدون کمک اطرافیان نتواند بسیاری از کارهای  

های ضروری و حیاتی خود را در زمان  شخصی خود را انجام دهد و حتی نتواند دارو

تواند به بیمار دمانسی  ی قرص هوشمند می ای به نام جعبهمعین مصرف کند. اما وسیله 

های خود را مصرف کند. مراقب  کند تا بتواند بدون کمک اطرافیان قرص کمک می

ا  وعده قرص را داخل دستگاه قرار دهد و زمان تحویل هر قرص ر  28تواند تا  بیمار می

شده قرص مورد نظر را داخل لیوان قرار  های مشخص مشخص کند؛ دستگاه در ساعت 

تواند مصرف  های خود را بردارد. مراقب بیمار میدهد که قرص داده و به بیمار اخطار می 

های خود را در  توانند شماره رسان نظارت کند. مراقبین میها را با سیستم پیام قرص 

ها  رت خالی شدن دستگاه از قرص یا مصرف نشدن قرصدستگاه وارد کنند تا در صو

شود. همچنین به کمک پردازش تصویر  توسط بیمار پیام اخطار به مراقبین ارسال می 

از   پس  مصرف قرص  از  و  می شود  آنی رصد  به صورت  بیمار  توسط  قرص  مصرف 

 برداشته شدن ظرف توسط بیمار اطمینان حاصل شود.  
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Design and Simulation of Fault Detection System for 

High Voltage  6Drive Operating Mechanism of SF-Spring

Circuit Breaker 

 نام دانشجو: میلد تحویل زاده

 نام استاد راهنما: دکتر مهدی علیاری شوره دلی 

 چکیده: 

برابر   در  قدرت  های  سیستم  حفاظت  در  مهمی  نقش  قوی  فشار  کلیدهای 

  ت محافظ خطرهای گوناگون دارند. درواقع عالوه بر وظیفه ی قطع و وصل جریان، برای  

ند. در  ا   ی شدهحاضافه بار یا اتصال کوتاه طرا  زخطرات ناشی ال  در مقاب  شبکهیک    زا

است. بر اساس آمار ارائه شده   نتیجه عملکرد صحیح کلید های فشار قوی بسیار مهم

بیشترین عیوب کلید های قدرت، مرتبط با مکانیزم عملکرد آن ها می باشد. به همین 

میالدی تالش های زیادی برای تشخیص و بررسی عیوب مختلف در   80دلیل از دهه  

ها انجام گرفته است. اصول عملکرد این بخش از  ی شناسایی آن این مکانیزم و نحوه 

ی قدرت در ذخیره کردن انرژی مکانیکی و آزادسازی آن به منظور حرکت  کلید ها

باشد. امروزه استفاده از فنر برای ذخیره  کانتکت ها در زمان قطع یا وصل کلید می

انرژی مکانیکی مرسوم تر است، زیرا مکانیزم فنری ساده و ارزان بوده و نیاز چندانی  

های واقعی پرهزینه  آوری داده ه به اینکه جمع به عملیات تعمیر و نگهداری ندارد. با توج

شود. در  ی مورد نیاز استفاده میو زمان بر است، از شبیه سازی برای ایجاد پایگاه داده 

این تحقیق قصد داریم به تشخیص و شناسایی عیب در مکانیزم عملکرد فنری کلید  

بپرداز  6SF  72.۵ قدرت فشار قوی   این  کیلوولت، ساخت شرکت پارس سوئیچ  یم. 

رود. در  کیلو آمپر بکار می  31.۵تا    2۵ی  کلید برای قطع جریان اتصال کوتاه در بازه 
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این تحقیق قصد داریم ابتدا مکانیزم عملکرد فنری کلید قدرت ذکر شده به کمک نرم  

افزارهای مکانیکی شبیه سازی می شود. در این راستا از شرکت پارس سوئیچ بازدید  

ی اولیه   الزم برای مدل سازی جمع آوری شده است، و نمونه  صورت گرفته و اطالعات

ای از مدل در نرم افزار سالیدورک شبیه سازی شده است. در مرحله بعد با اعمال  

عیوبی مانند نقص در عملکرد فنرها، دمپر، افزایش اصطکاک شفت ها، خروج از مرکز  

ا بر مشخصات عملکردی  همحور شفت و... در مدل شبیه سازی شده، به بررسی تاثیر آن

شود. بعد از بررسی  ها پرداخته می جایی کانتکت سیستم، به عنوان مثال منحنی جابه 

تاثیر عیوب مختلف برای جمع آوری داده ها و تشکیل پایگاه داده نیاز است ویژگی  

هایی تعیین شود و براساس آن ها پایگاه داده ایجاد شود. داده های مورد نظر با استفاده  

وش های کاهش ابعاد، به ابعاد پایین تر برده شده تا ویژگی هایی که اطالعات  از ر

جدیدی برای تفکیک کالس ها در اختیار قرار نمی دهند حذف شوند. در نهایت با  

یادگیری   و  هوشمند  های  روش  بر  مبتنی  عیب  تشخیص  های  تکنیک  از  استفاده 

کالس ها از یکدیگر در  ماشین، به طراحی الگوریتمی برای تشخیص عیب و تفکیک  

شود. در این سمینار در ابتدا مقدمه ای در ارتباط با مکانیزم  کلید مورد نظر پرداخته می

عملکرد کلید های قدرت و عیوب رایج در این کلید ها بیان شده و سپس به بررسی 

سیگنال ها و روش های هوشمندی که در تشخیص عیب کلید های قدرت به کار می 

 ه می شود.  روند، پرداخت
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ریزی توسعه تولید در شبکه مستقل کیش در حضور منابع  برنامه

 تجدیدپذیر

Generation Expansion Planning in the Framework of 

renewables in Autonomous Kish Island 

 نام دانشجو: امیرحسین اکبری  

 بطحایینام استاد راهنما: دکتر سید محمدتقی 

 چکیده: 

توسعه تولید به عنوان یکی از مسائل مهم سیستم قدرت در افق  ریزی  برنامه 

محیطی، شکلی نوین  های اخیر با ترکیب مسائل زیستباشد که در سال بلندمدت می 

توان بخشی از اهداف اقتصادی را نیز متاثر  را تجربه کرده است. به طوری که امروزه می

در این مطالعه در ضمن یک محیطی به شمار آورد. به همین منظور  از اهداف زیست

اجرا شده است و در ضمن   GAMSافزار  سازی که با استفاده از نرمچارچوب بهینه

های  محیطی در غالب هزینه اجتماعی تولید کربن برای نیروگاه تعمیم مسائل زیست

برای   کربن  تولید  بدون  انرژی  تولید  بر  مبنی  تشویقی  پرداخت  و  غیرتجدیدپذیر 

اجرا در جزیره بررسی و  های تجدیدنیروگاه  پذیر، حاالت مختلف توسعه تولید قابل 

مدل  چارچوب  در  است.  گردیده  میمقایسه  نشان  نتایج  در صورتی که سازی،  دهد 

ریزی  محیطی ساختار اهداف برنامهمسائل فنی و اقتصادی در تجمیع با دیدگاه زیست

های  بایستی نیروگاه شکل دهند،    1399-1410توسعه تولید در جزیره کیش را در افق  

 شمار آوریم.برداری در این دوره بههای اول بهره گازی و خورشیدی را از اولویت 
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تنظیم رله حذف بار فرکانسی در شبکه های کم اینرسی با در نظر 

 گرفتن محدودیت فرکانس واحدهای تولیدی سنکرون 

 نام دانشجو: احمدرضا علوی کوشا 

 تورج امرایی نام استاد راهنما: دکتر  

 چکیده:  

خاموشو  پد  ستمیس  کیدر    یسراسر  یقوع  مرسوم   یادهی قدرت 

پ   دهد، یو به ندرت رخ م  باشد ینم   یگاهیجا  ده یپد   ن یبار ا  انیز  ی امدهایاما 

بررس  ژهیو برا  یبه  اقدامات الزم  اتخاذ  و  آن در س  یریجلوگ  یعلل   ستم یاز 

م ناپادهدیقدرت  اصل  یکیقدرت    ستمیس  یداری.  احتمال    نیتریاز  عوامل 

فرکانس از    یداری ناپا  ،یداری انواع ناپا  انی. در مباشدیشبکه قدرت م  ی شفروپا

 عدم  داشته و در صورت  یسراسر  تیماه  رای برخوردار است، ز  ییبسزا  تیاهم

قابل آن،  موقع  به  تمام  تیرفع  به  و خروج  یانتشار  در    یپ دریپ  یهاشبکه  و 

مهم  رای  سراسر   یخاموش  جهینت جمله  از  ا  نیتردارد.    ی داریناپا  جاد یعوامل 

 ی شنهادیپ  ی هاطرح  فرکانس برهم خوردن تعادل توان در شبکه است، لذا اکثر

ناپا با  مقابله  منظور  مبتن  یداری به  در    جادیا  بریفرکانس،  توان  تعادل  دوباره 

فرکانسهستند  شبکه بار  حذف  طرح  مهم  یک ی  ی.  تر  نیتراز  معروف    نیو 

فرکانس    یداریپا  حفظ  نهیشبکه در زم  یسپر دفاع  نیو آخر  یحفاظت  یهاطرح 

روش مختلف   ن یبه چند  یحذف بار فرکانس  ی هاگزارش طرح ن ی. در اباشدیم
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تطب معمول،  جمله  مبتن  ،یقیتطب  مهین  ،یقیاز  و    یهاستمیس  بر یهوشمند 

تقس  یریگی انداز اشده  یبند  میگسترده  اساس  بر  مطالعات  و   نیاست 

م  یبندمیتقس پرکاربردترردیگیصورت  فر  نی.  بار  حذف  در    یکانسطرح 

. با توجه به  باشد یم  یاقدرت استفاده از طرح معمول چند مرحله  ی هاشبکه 

واحدها از  شبکه   یفازور  یریاندازگ  یاستفاده  امکان   یهادر  مدرن  قدرت 

ط  یابیدست شده  عیوس  فیبه  فراهم  قدرت  شبکه  اطالعات  ااز  امر   نیاست، 

طرح  از  استفاده  مبتن  شرفتهی پ   یهاموجب  طرح    ی هاستم یس  بر  یمانند 

س  یریگاندازه در  م  یها ستمیگسترده  تمامشودیقدرت  به  توجه  با    ا یمزا  ی. 

گسترش   ی منف  یامدهایپ   نیتریاز اصل  یکی  ر یپذدیتجد  یاستفاده از منابع انرژ

از ا  نیا  استفاده  کاهش  م  ینرسیمنابع  قدرت  به    ی شبکه  منجر  که  باشد 

با نفوذ    یها در شبکه  کرونسن  یدیتول  ی. واحدهاگرددیفرکانس م  یداریناپا

تجد  یباال تول  یبرا  ریدپذیمنابع  نوسانات    ریدپذیتجد  یهاروگاهین  دیپوشش 

ا  یبرا  یفرکانس  تیمحدود  یگزارش به بررس  نی. در اکنندیم   فاینقش موثر 

  ینرسیکم ا  ی هاها در شبکهواحد  نیا  گاه یعملکرد توربو ژنراتورها با توجه به جا

 .شودیپرداخته م

خاموش  دیکل فرکانس  ،یسراسر  یواژه:  بار  ا  یهاشبکه  ،ی حذف   ،ینرسیکم 

   فرکانس توربو ژنراتور  تیمحدود
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Double stator permanent magnet Vernier motor for 

electric vehicles 

  نام دانشجو: محسن تقی زاده کجانی

 دکتر محمد اردبیلی   نام استاد راهنما: 

 چکیده:  

و همچنین کاربرد    در سال های اخیر با توجه به موضوع راه اندازی مستقیم   

به   توجه  اند،  داشته  باال  چگالی گشتاور  و  پایین  به سرعت  احتیاج  که  هایی 

بیشتر شده است. تا قبل از استفاده از ماشین ماشین های ورنیر آهنربای دائم  

های ورنیر برای راه اندازی مستقیم با سرعت پایین از ماشین های الکتریکی 

مورد   های  ماشین  کاهش سرعت خروجی  برای  که  استفاده می شد  مرسوم 

 مکانیکی بهره می بردند.   استفاده در گذشته، از گیربکس های

طه با ماشین های ورنیر برای سه موضوع و اغلب مقاالت نوشته شده در راب  

هدف می باشد. هدف اول ایجاد چگالی گشتاور باالتر برای این ماشین ها می  

باشد، هدف دوم در رابطه با باالتر بردن ضریب توان این ماشین است که برای  

این   از روش هایی استفاده شده است که شار نشتی در  رسیدن به این مهم 

داقل برساند. برای رسیدن به این موضوع هم اغلب مقاالت از ماشین ها را به ح

طراحی بهتر مدار مغناطیسی و یا به کار بردن مواد پیشرفته تر استفاده کرده  

 اند. هدف سوم برای کاهش هزینه ی ساخت این ماشین ها می باشد. 

با توجه به مقاالتی که مطالعه شده است، ابتدا به بررسی و   سمیناردر این      

طراحی موتور های ورنیر مورد استفاده برای راه اندازی مستقیم پرداخته می  

در خودرو های برقی    کاربردشود و با توجه به دانش این موضوع، آن را برای  
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خودرو های    استفاده می کنند. برای اینکه بتوان از موتور های ورنیر در ساختار

باید ساختار این خودرو ها را نیز برای راه اندازی مستقیم   کردبرقی استفاده  

یاد گرفت. در انتها به طراحی و بررسی موتور های ورنیر مورد استفاده در خودرو  

های برقی پرداخته می شود که در این بخش سعی بر این است که بیشتر به 

 نوع دو استاتوره پرداخته شود.
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استفاده در مترو  باز مورد  ایو ماشین های با سیم پیچ استاتورانتهادر

 با قابلیت ذخیره سازی و بازتولید انرژی 

 نام دانشجو: مهران حمادی 

 نام استاد راهنما: دکتر سیدمحمدتقی بطحایی 

 چکیده:  

جریان باال در زمان شتابگیری و اتالف زیاد انرژی در هنگام ترمز  نیاز به           

این   در  است.  بوده  برقی  متروهای  های  کشنده  های  چالش  از  یکی  همواره 

برای   باز  انتها  استاتور  پیچ  با سیم  الکتریکی  از ماشین های  استفاده  سمینار 

چنین کاربردهایی مورد ارزیابی قرار گرفته و در مورد کارآمدی این ماشینها در 

ین ها امکان استفاده رفع این مشکالت تحقیق شده است. با بکارگیری این ماش

از اینورترهای دو سطحی برا ایجاد ولتاژ چند سطحی فراهم میگردد که چنین 

اعوجاج هارمونیکی جریان های ماشین و در    عملکردی سبب کاهش ضریب 

نتیجه ریپل گشتاور در محور آنها می شود. همچنین می توان با الگوی کلید  

به نصف کاهش داد و یا    زنی مناسب سطح ولتاژ سمت دی سی مبدل ها را

امکان درایو موازی چند موتور را میسر ساخت. برای کنترل هر ماشین از دو 

یک مبدل واسط بین ترمینال ابتدایی سیم  مبدل دو سطحی استفاده میشود،  

انرژی ماشین با سیستم تغذیه را   پیچها و شبکه تغذیه بوده و وظیفه تبادل 

ل انتهایی سیم پیچها و یک واحد ذخیره دارد، و مبدل دیگر واسط بین ترمینا

انرژی مبتنی بر ابرخازن متصل می باشد. طرز کار به گونه ای است که انرژی 

ترمزی در هنگام ترمز بازیابی شده و توسط ابرخازنها ذخیره میگردد و از این  

انرژی در هنگام راه اندازی مجدد جهت کاهش جریان راه اندازی استفاده می  

 شود .
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ر این سمینار درباره انواع ماشین های با سیم پیچ انتها باز، انواع اتصاالت  د     

مبدل ها در انتهای سیم پیچ ها، انواع روش های اتصال این ماشین ها به شبکه، 

روش های کنترل این ماشین ها و نحوه استفاده موثر از این ماشین ها در مترو،  

 است.   و نیز چالش های پیش رو تحقیق به عمل آمده 
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تخصی  توان در شبکه های مشارکتی مبتنی بر دسترسی چندگانه غیر  

 متعامد

Power Allocation in Cooperative NOMA Networks 

 تاجیک  مرتضی: دانشجو نام

 بسطامی  حبیبی علی  دکتر: راهنما  استاد  نام

 :چکیده

ا امروزه ــرـفت  ـب ایتکنولوژی  پیشـ ه  مختلف  ـه ــل  ازجمـل ات  پنجم  نسـ اـط   و (  ۵G)ارتـب

  انبوه،  صـورت به  اتصـال  بیشـتر،  ارسـال  نرخ  همچون  نیازهایی(  IOT)اشـیا    اینترنت

ت ابلـی ان  ـق اال،  اطمیـن اخیر  ـب ه  افزایش...  و  کمـت افـت ارگیری.  اســـت  ـی ک  بـک ایتکنـی   ـه

  ـسیـستم   ظرفیت  و  کند  اـستفاده  بهینه  ـصورت  به  طیف  از  بتواند که  کانال  به  دـسترـسی

بکه.  باـشدمی  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  دهد  افزایش  را یمبی  هایـش   و   چهارم  نـسل ـس

ــاس  بر  را  رادیویی  منابع  ماقبل، ــل  اس ــی اص ــترس  به(  OMA)  متعامد  چندگانه  دس

  بر  مبتنی  رویکردهای  کاربران،  تعداد  افزایش  با درنتیجه  و  دهندمی  اختـصاص  کاربران

OMA  تکنیک  .نکنند  برآورده  را پنجم  نـسل  های  ـشبکه  الزامات  این  که  اـست  ممکن 

ترـسی   بازدهی   بهبود  برای  حل  راه  یک  عنوان به(  NOMA)  متعامدغیر  چندگانه  دـس

أخیرکم،  طیفی، اد  بهبود  ـت ت  ایـج داـل ان  ـع اربران  مـی ت  افزایش  و  (Fairness)ـک ابلـی  ـق

  ایده .  اـست  ـشده  معرفی  متعامد  چندگانه  دـسترـسی  هایتکنیک  با  مقایـسه  در  اطمینان

ــلی ــرویس  ،NOMA اص ــان   منبع  بلوک  یک  در  کاربر  یک  از  بیش  به  دادن  س   یکس
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ــت( زـمان  ـکد، فرـکانس،) اده امـکان  و اسـ ــتـف   طور   ـبه  منبع  ـیک از  ـکاربر چـندین اسـ

ــی  هایتکنیک  در  حالیکه  در  دارد  وجود  همزمان ــترسـ   طور   به  منبع  هر  متعامد  دسـ

ــودمی  داده  اختصــاص  کاربر یک  به  مجزا   بر   را  مختلف  کاربران  NOMA  تکنیک.  ش

ــاس  تکنـیک  پژوهش  این  در که  کـندمی  متـمایز  یـکدیگر  از  کد  حوزه یا  توان  حوزه  اسـ

NOMA  منابع که  این  به  توجه  با.  اســت گرفته  قرار  بررســی  مورد  توان  ی  حوزه  در  

  موثر   اســـتفاده  بنابراین  باشـــندمی  ما  اختیار  در  محدود صـــورت  به  موجود،  رادیویی

  میزان   به  ۵G  های  شــبکه  ظرفیت که  شــودمی  باعث  منابع  این  از  NOMA  تکنیک

ــوع این ـبه  ـباـید البـته. ـیاـبد بهبود  توجهی  ـقاـبل ــت توـجه موضـ ــتـفاده  ـکه  داشـ   از  اسـ

NOMA  خواهد  نیز  گیرنده  و  فرســتنده  در  ســاختاری  و  پردازشــی  پیچیدگی  باعث  

  بهبود   سـیسـتم در  پیچیدگی افزایش  مقداری  بهای  با طیفی  بازدهی درنتیجه،  و  شـد

 .یافت  خواهد

ــارکتی  مـخابرات طرفی از   ـکاـنال  ـنامطلوب  اثرات  ـبا  مـقابـله  برای مؤثر  تکنـیک ـیک  مشـ

دگیمحو  :مانند یگنال  ـش   موجود  موانع  و  مسـیر  اتالف  مسـیری،چند  یپدیده  اثر  بر  ـس

  اطمینان   قابلیت  بهبود  و  پوشــش  ســطح  افزایش  باعث  و  باشــدمی  انتشــار،  مســیر  در

  صـرف   با  تواندمی  گیرنده،  و  فرسـتنده بین  رله  گره  بکارگیری  با  تکنیک  این.  شـودمی

  پوشــشــی  با ســیمبی  شــبکه یک  در  را  باالیی  اطمینان  قابلیت  کم،پیچیدگی  و هزینه

 در  ســیگنال  پخشــی  خاصــیت  از مشــارکتی  مخابرات  واقع در.  آورد  فراهم  گســترده

  از   مجازی  ایآرایه  واســط،  هایگره  بکارگیری  با  و  کندمی  اســتفاده  ســیمبی  مخابرات

  باعث  گیرنده،  و  فرســـتنده در  آنتن  چندین  داشـــتن  بدون  که  کندمی  ایجاد  ها  آنتن
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یتی  ایجاد ده  دایورـس یگنال  قدرت  افزایش  و  ـش   با  .داـشت  خواهدپی در  را  گیرنده  در  ـس

ــتری  هایرله  تعداد  بکارگیری ــبکه در  بیش ــارکتی،  ش ــیتی  توانیممی  مش  در  دایورس

  متـعاـمد،  ـهایـکاـنال در ـهارـله  بـکارگیری عـلت ـبه مـقاـبل  در  اـما  دهیم  افزایش  را گیرـنده

ازدهی اهش  طیفی  ـب دمی  ـک اـب دوار  ـحل  راه  ـیک.  ـی ده امـی ه  این  ـحل برای  کنـن ــئـل  مسـ

تفاده ی تکنیک  از  اـس ترـس بکه  در  غیرمتعامد  چندگانه  دـس ارکتی  های  ـش ت  مـش  که  اـس

تگاه به  نزدیک  کاربران  آن  در تگاه  از  دور  کاربران  برای  رله  عنوان  به  پایه  ایـس   پایه   ایـس

ارکتی  NOMA  .کنندمی  عمل   کاربران  زیادی  تعداد  اطالعات  انتقال  از  تواند می  مـش

ــتـفاده با  نزدیک  و  دور ــتیـبانی  NOMA  تکنـیک  از  اسـ  بازدهی کار  این که  کـند  پشـ

 ترکیب  با  بنابراین  و  دهدمی  افزایش  را  ـشده  پـشتیبانی  کاربران  تعداد  و  ـسیـستم طیفی

  ـشبکه   ملزومات  توانمی  غیرمتعامد  چندگانه  دـسترـسی  تکنیک  و  مـشارکتی  هایـشبکه

 .کرد  فراهم  را  سیمبی  مخابرات  آینده  نسل  های
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Millimeter wave communications  in fifth generation mobile 

  نام دانشجو: مرضیه آراسته

 پور مهرداد اردبیلیدکتر نام استاد راهنما:  

 چکیده:  

ارتباطات متری یک زمینههای میلیمخابرات در فرکانس           ی جدید در 

طیف فرکانسی که در  متری در مقایسه با  سیم است. طیف فرکانسی میلیبی

-کانال سیم تجاری مورد استفاده قرار می گیرند،  حال حاضر در سیستم های بی

های ارتباطی با پهنای باند بیشتری را ارائه می دهند. پهنای باند موجود در 

بیت بر  های چند گیگاتواند باعث دستیابی به نرخ دادهی فرکانسی میاین بازه

ای برای هر کاربر شود. پردازش سیگنال برای نسل بعدی ارتباطات موج ثانیه

های آنتنی بسیار در  به استفاده از آرایهمتری اهمیت باالیی دارد. با توجه میلی

و گیرنده، در محدوده فرکانسی سمت فرستنده  و    ی  های  محدودیترادیویی 

 های پردازش سیگنال چند ورودی چند خروجی اهمیت توان سیگنال، روش

های  های پردازش سیگنال در سیستمبر چالش  سمینار،در این  یابد.    می   زیادی

میلیبی موج  نسسیم  از متری  استفاده  با  که  مواردی  بر  تاکید  با  پنجم  ل 

های حامل باالتر رو به رو  در فرکانسانبوه  ارتباطات چند ورودی چند خروجی  

                                                                                                .هستند، پرداخته خواهد شد
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Time-Frequency Signal Processing and Its Applications 

  نام دانشجو: شیوا شکوهمند

 کمال محامدپور دکتر  نام استاد راهنما:  

 چکیده:  

باشــند و پردازش ســیگنال ها حاوی اطالعات بســیاری میســیگنال

ها معموال در  باشــد. بررســی ســیگنالروشــی برای اســتخراج این اطالعات می

انس  حوزه ا فرـک ان و ـی ای زـم ام میـه اری از موارد،انـج ـــی ایش    گیرد. در بسـ نـم

ـسیگنال در حوزه زمان یا فرکانس به تنهایی اطالعات کاملی در اختیار ما قرار 

ی رفتارهای  دهد.  نمی یگنالبررـس ی از ـس تا  ها کهگروه خاـص تند وغیرایـس   هـس

های صــوتی دلیل  کند مانند ســیگنالشــان با زمان تغییر میطیف فرکانســی

ــلی  ــد.فرکانس می -نیاز به رفتن به حوزه زماناص ــتفاده از   باش های  روشاس

هایی  ها و محدودیتدارای ویژگی ،فرکانس ســیگنال  -تحلیل و پردازش زمان

د ومی ناخت دقیق  باـش تفاده بهینه  تواندمی  هااین روشتر ـش ها را با  تر از آناـس

ازد. ر ـس مینارین در ا  توجه به هدف و کاربرد مورد انتظار ما، میـس رورت ـس ، ـض

فرکانس مورد بررســی قرار گرفته اســت.   -اســتفاده از تحلیل و پردازش زمان

انی،   اـی ـپ اربردهمچنین در بخش  ای توزیعبرخی از ـک انـه ای زـم انس    -ـه فرـک

 د.گیرنسیگنال مورد بررسی قرار می
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Reflectarray Antennas 

  نام دانشجو: علی شکری 

 هادی علی اکبریاندکتر  نام استاد راهنما:  

 چکیده:  

ای و راه دور، نیاز به اسـتفاده پیدایش رادارها و بدنبال آن ارتباطات ماهواره   

ــتمی هایی با بهرهاز آنتن ــیس ــیار باال و پرتو باریک در س های مخابراتی را بس

ــت.   اســ ـبزرگ  ــه  دهــان ــا  ب ـتن  آـن یــازـمنــد  ـن کــه  اـمری  داد.    آـنـتناـفزاـیش 

ــهمی بازتابی ــرفت  سـ ــب برای این منظور بود. با پیشـ گون اولین آنتن مـناسـ

دیآوری، آنتنفن ا توانمـن ازی ـب ه ـف ای آراـی تـه ابلـی ا و ـق ای ـخاص خود، در  ـه ـه

همیکنار آنتن تههای بازتابی ـس یک، دومین دـس های  ی مهم از آنتنگون کالـس

ــتـند. ـــیار باال هسـ ها و  ای از مزیتمجموعهبازتابی   یک آنتن آرایه با بهره بسـ

گون را در خود دارد.  های بازتابی ســـهمیای و آنتنهای آرایههای آنتنویژگی

ها( و یک آنتن ها )سلولای از آنتنبازتابی از یک صفحه شامل آرایه آنتن آرایه

ده   کیل ـش ن کردن تغذیه تـش یپوری برای روـش ت. یک آنتن ـش ر آرایه  اـس عناـص

عناصـــر بعد از دریافت موج ورودی، موجی  گیرد. این یمورد اســـتفاده قرار م

ــدن در ـناحـیهمنظور همـجدـید ـبه کنـند. حجم ی دور، از خود ـبازـتاب میـفاز شـ

با   کم، فشــردگی، ســاخت آســان، پیچیدگی مکانیکی کم، توانایی پویش پرتو

ادگی در پیاده ازی از مهمترین ویژگیزاویه دید باال و ـس   آرایههای  های آنتنـس

بازتابی، پهنای باند فرکانـسی   های آرایهبازتابی اـست. مهمترین محدودیت آنتن

های معمول برای طراحی و تحلیل جا ابتدا به بررسی روشدر این  کم آن است.

ــلول واـحد ـتا مجموـعهاین آنتن ــپس  ـها از سـ ی نـهایی خواهیم پرداـخت و سـ
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ــی و  ـهای این نوع آنتنمـحدودـیت دهیم. ـمانـند  بـحث قرار میـها را مورد بررسـ

ـشود، برای های کالـسیک از راندمان و تنظیم آن گفته میچه برای بازتابندهآن

های آرایه بازتابی نیز مـباحث راندمان و تنظیم و تطبیق مـیان آنتن تـغذیه  آنتن

ــفحه ــد. در آخر یک نمونه عملیاتی از این نوع و ص ــی خواهد ش ی آنتن بررس

 .ها معرفی خواهد شدآنتن
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Point Cloud Compression  

 های ابر نقاطفشرده سازی داده

  نام دانشجو: نسیم یزدیان ورجانی

 هدی رودکی لواسانیدکتر  نام استاد راهنما:  

 چکیده:  

 یکاربرد  یتوسط برنامه ها  بعدیسه  یمدل ساز  یتقاضا برا  ش یزابا اف

پردازش   یبرا  یضرور  ی شیقالب نما  کیبه    اط ، ابر نقجانبه در حال ظهورهمه

در قالب نمایشی ابر نقاط، فضای  شده است.    ل یتبد  یبعدسه  یهالم یو ف  ریتصاو

میلیونسه با  ویژگیبعدی  با  نقطه  می ها  داده  نمایش  خاص  این های  شود. 

بعدی و اطالعات  ل مختصات نقاط در فضای سهتواند شامهای خاص میویژگی

باشد.   نقاط  نق رنگ  جدید    کی  اطابر  بعد  ایاش  شی نما  یبراروش    در  یسه 

اما  است  یمجاز  ت یواقعهای خودران و  کاربردهای ماشین پراکنده    لی به دل. 

و فضای حافظه باالی مورد نیاز برای پردازش   یسه بعد  یهاداده  یبودن ذات

کار    کیسازی در ابر نقاط  انجام عملیات پردازشی از جمله فشردهاین نقاط،   

برانگ بیان    است.  زیچالش  و  نقاط  ابر  مختصر  معرفی  از  پس  این سمینار  در 

سازی و پردازش آنها، مجموعه کارهای انجام  های موجود در زمینه ذخیره چالش

 شود.   بررسی میسازی ابر نقاط و مزایا و معایب هر روش شده در زمینه فشرده
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استفاده از محاسبات تقریبی برای بهبود پیچیدگی محاسباتی در  

   های ویدئوها و دیکدکنندهکدکننده

 اویسی نام دانشجو: سینا شاه

 یادگاریدکتر مسعود ده  –نام استاد راهنما: دکتر هدی رودکی  

 چکیده:  

از کنار هم قرار دادن تعداد زیادی تصویر که در   فاصله زمانی کمی  ویدیوها 

های رنگ معمول، هر تصویر با  آیند. درمدلاند، به وجود میتصویربرداری شده

در همان اندازه است که اگر بدون   (RGB)ماتریس    3توجه به اندازه آن، دارای  

را ذخیره کنیم فضای ذخیرهفشـرده آنها  بخواهیم  زیادی  سازی  بسیار  سازی 

های ارتباطی  زی و ارسال ویدئو روی شبکهساالزم خواهد بود. بمنظور ذخیره

الگوریتم ها و  سازی شوند. در طی سالباید این ویدئوها فشرده های مختلف 

صورت بهینه فشرده کرد های بسیاری ارائه شده است تا بتوان ویدیو را بهروش

سازی انجام شود. اما  و سعی بر این شده است تا در ابعاد باال، بیشترین فشرده

های زیاد و در نتیجه مصرف انرژی رده سازی زیاد، نیاز به انجام پردازشاین فش

از روشی استفاده شود تا بدون از دست دادن کیفیت  باال دارد. بنابراین باید 

 بار محاسباتی باالیی نیز به سیستم تحمیل نشود.  سازی،زیاد حین فشرده

دهد  ها ارائه میمسازی الگوریتهایی را برای بهینهروش  تقریبیمحاسبات  

گیرد.   می  نظر  در  نیز  را  محاسباتی  پیچیدگی  و  برنامه  کیفیت  که  حالی  در 

می تواند در سطوح مختلف، از سطح الگوریتم تا سطح برنامه    تقریبیمحاسبات  

از  الگوریتم با تقریب زدن یا پرش  استفاده شود. محاسبات تقریبی در سطح 
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را کاهش می دهد.بلوک پیچیدگی محاسباتی  های  الگوریتم  های محاسباتی، 

هستند    تقریبیسازی تصویر و فیلم کاندیداهای جذابی برای محاسبات  ردهـفش

. با استفاده از یرا چشم انسان تحمل محاسبات غیردقیق در این زمینه را داردز

دیکدکننده و  کدکننده  در  تقریبی  می محاسبات  ویدئو  کاهش  های  به  توان 

 مصرف توان یا کاهش پیچیدگی محاسباتی )زمان پردازش( رسید.
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Data Caching in Wireless Networks 

 م یسیب  یها داده در شبکه  یساز  رهیذخ

  نام دانشجو: سید امیراحمد سیاه پو  

 فاطمه رضائیدکتر  نام استاد راهنما:  

 چکیده:  

فناوری        توسعه  و  اینترنت  از  استفاده  افزون  روز  افزایش  مختلف  با  های 

های کاربران در شبکه ، نیازمندیهای اجتماعیهمچون اینترنت اشیا  و شبکه 

،  های جدید، کیفیت سرویس، پهنای باند و تاخیراست. در فناوریمتفاوت شده  

می تشکیل  را  کاربران  رضایت  کلیدی  توسعه دهندپارامترهای  با  همزمان   .

کاربردهای مختلف، حجم ترافیک مبادله شده در شبکه اینترنت نیز روز به روز 

جه در حال افزایش است. این افزایش ترافیک موجب شلوغی سرورها و در نتی

شود. با توجه به این شرایط، مندی کاربران میافزایش تاخیر و کاهش رضایت

ایده به  از پیش احساس های جدید  ها و طراحینیاز  اینترنت بیش  در شبکه 

 شود. می

های لبه شبکه مورد توجه واقع شده  در سالیان اخیر، استفاده از ظرفیت       

ترافیک مبادله شده در هسته   است. ذخیره سازی داده در لبه شبکه از حجم

سبات در لبه شبکه، تاخیر را کم کرده و  کاهد. همچنین انجام محاشبکه می

افزایش می را  فناوریکیفیت سرویس  از  این گونه  با  دهد.  نوظهور خود  های 

های مختلف ذخیره سازی، پایداری  های مختلفی مواجه هستند. الگوریتمچالش

 ها هستند. از جمله این چالش شبکه، موازنه میان پارامترها
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استانداردهای مختلفی در سالیان اخیر ارائه شده اند که در راستای بهبود        

دارند. آخرین استاندارد معرفی شده برای شبکه تلفن عملکرد شبکه گام برمی

است. در این استاندارد، عالوه بر افزایش نرخ ارسال داده،   ۵Gهمراه، استاندارد 

ای بالدرنگ و اینترنت اشیا  نیز توجه شده است. با توجه به ماهیت  به کاربرده 

مورد توجه خواهد   های لبه شبکه در آن بسیاراین فناوری، استفاده از قابلیت

 بود.

در این پژوهش، برخی از تحقیقات گذشته پیرامون ذخیره سازی داده در         

تالش شده است تا با دیدگاهی نقادانه ایرادات و   سیم بررسی و های بیشبکه 

پژوهشضعف نهایت،های  در  شود.  ذکر  قبلی  نقایص    های  این  به  توجه  با 

 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده است. 
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 مقیاس پیچیده بدونهایگیر در شبکههای همهلیل انتشار بیماریتح

 نام دانشجو: فرناز عبداللهی 

 نام استاد راهنما: دکتر عبدالرسول قاسمی 

 

 چکیده:  

ها سرو کار داریم، یک شبکه پیچیده  هایی که با آنبسیاری از سیستم

هایی که در آن  پدیدههای پیچیده و  های شبکههستند. شناخت ویژگی

ها، فرآیند انتشار است  دهند، اهمیت زیادی دارد. یکی از این پدیدهرخ می

ها  گیریکه بسیاری از اتفاقات مهم در دنیای واقعی از جمله شیوع همه

می توصیف  مدلرا  پیشکند.  برای  انتشار  در  های  انتشار  روند  بینی 

  .شوندهای پیچیده استفاده میشبکه

انتشار یک بیماری همهدر دنیا ارتباطات فردی  ی واقعی  بر  گیر مبتنی 

توان  می  های پیچیدهاست و الگوهای این ارتباطات را با استفاده از شبکه

ها افراد در یک جمعیت میزبان، به عنوان  سازی کرد. در این شبکهشبیه

وان  شود، به عنها و ارتباطات بین آن ها که منجر به انتقال بیماری میگره

نظر گرفته  یال انتشار  شوند. شناسایی و درک جنبهمیها در  های مهم 

گیری و تاثیرات  های موثر برای کنترل همهگیری در طراحی راهبردهمه
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پیش دارد.  حیاتی  نقش  آن،  به  بینیاقتصادی  مدل  بر  مبتنی  های 

میسیاست در  گذاران کمک  کافی  اطالعات  وجود  عدم  درصورت  کنند 

 .موقع انجام دهندگیری صحیح را بهگیر، تصمیمی همهمورد بیمار

های بخشی  ، مبتنی بر مدلگیریسازی انتشار همهرویکرد غالب در مدل

ها را با استفاده از  توان آنهای ریاضیاتی هستند و میاست که از مدل

های مارکوف توصیف کرد. اهمیت  ریاضی و زنجیرهای از معادالتمجموعه

باین مدل بیماری همهها  انتشار  برای درک روند  ابزاری  و  ه عنوان  گیر 

  19-گیر کوویدهای کنترل موثر، در طی بیماری همهریزی راهبردبرنامه 

یافته فرآیندافزایش  براساس  مهم دیگر  نقطهاست. رویکردهای  ای،  های 

مدلمدل پدیدارشناختی،  مدلهای  و  مکانیکی  مبتنیهای  بر  های 

گیری از  گیری ماشین هستند. در این سمینار با بهرهمصنوعی و یاد هوش 

رویکردشبکه پیچیده،  شبیههای  برای  موجود  انتشار  های  فرآیند  سازی 

 .کنیم ها را بررسی میهای استفاده از این رویکردو چالش گیریهمه
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