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  علمي نمايشگاهپيام دبير   
كاربردي مقطع -با استعانت از پروردگار متعال، پنجمين نمايشگاه گلچين پروژه هاي عملي

توسط دانشكده مهندسي برق دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي  1398آذر  4كارشناسي در 
  شود. برگزار مي

كاربردي موجب ارتباط بيشتر دانشجويان با صنعت شده و درنتيجه -انجام پروژه هاي عملي 
 تري تامين نمايند وتوانند نيازمندي هاي صنعت را به نحو مطلوبپس از فارغ التحصيلي مي

وژه پر بازار كار خوبي در پيش رو داشته باشند. ارائه محصوالت ساخته شده و نتايج ارزشمند
تواند از يك طرف مشوقي براي ساير ها ميهاي برتر دانشجويي در اين دوره از نمايشگاه

دانشجويان به انجام پروژه هاي محصول محور و از طرف ديگر موجب آشنايي مديران صنعت و 
هاي عملي انجام شده توسط دانشجويان و توانمندي هاي آنها شود. هاي مختلف با پروژهسازمان

  تيجه ارتباط دو طرفه صنعت و دانشگاه به نحو موثرتري برقرار شود.  در ن

دوره كارشناسي ارائه شده توسط عملي پايان نامه  83انتخاب پروژه هاي عملي برتر از ميان 
بر مبناي  1398تا دهم مهر  1397دانشجويان دانشكده برق و كامپيوتر در بازه زماني اول مهر 

محصول و يا پياده سازي يك سيستم صورت گرفته است. كميته معيارهايي چون ساخت يك 
علمي منتخب از اساتيد تمامي گرايش هاي برق و كامپيوتر بر اين امر نظارت نموده و گلچيني 

هاي  برتر تعيين شده است. در مراسم اختتاميه به تمامي ارائه كنندگان لوح تقدير و از پروژه
پروژه برتر به انتخاب اساتيد محترم دانشكده  3شد. ضمنا به  هدايايي به رسم يادبود اعطا خواهد

  هاي مهندسي برق و كامپيوتر و دانشجويان، هداياي ويژه اي تقديم خواهد شد.

از همه اعضاء محترم كميته علمي و كاركنان بزرگوار معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي برق 
و همياري نمودند، صميمانه  ر برگزاري شايسته اين نمايشگاه همكاريدكه به نحوي 
تقاي اراي مناسب براي زمينه برگزاري اين نوع نمايشگاه ها،  اميد است نمايم. سپاسگزاري مي

   .فراهم سازدفرآيندها و محصوالت علمي كشور 
  زهرا قطان  

  مدير ارتباط با صنعت و علمي نمايشگاه دبير   
  دانشكده مهندسي برق  
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  دبير علمي نمايشگاه
  زهرا قطاندكتر  

  (به ترتيب حروف الفبا) نمايشگاهكميته علمي 
  

  فرهاد اكبري برومنددكتر 

  تورج امراييدكتر 

  بيگيلطف ا... دكتر 

  يوسف درمانيدكتر 

 دكتر مسعود علي اكبر گلكار 

  هادي علي اكبرياندكتر 

 دكتر سعيد فرضي 

 دكتر عليرضا فريدونيان 

 دكتر عبدالرسول قاسمي 

 دكتر زهرا قطان 

 دكتر بيژن معاوني 

 دكتر امير حسين نيكوفرد 

  
 
  
 

  
  ميته اجراييك

  زهرا قطاندكتر   
 نرگس ملكي   
 ينا حاج مال حسينيم    
 پروين قديمي
 سيد علي اكبر عبدالهي  
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  زمانبندي نمايشگاهبرنامه 

  
  

  زمان برگزاري  برنامه  برگزاريمحل 
طبقه همكف 

ساختمان شهيد 
 فرد اسدي

 مراسم افتتاحيه

سخنراني آقاي دكتر 
  گلكار

  9الي  8:45

طبقه همكف 
ساختمان شهيد 

  فرد اسدي
  12:30الي  9  بازديد از نمايشگاه

سالن شهيد 
  رضايي نژاد

 -مراسم اختتاميهشروع 
  13:40الي 13:30  تالوت قران

سالن شهيد 
  رضايي نژاد

سخنراني آقاي دكتر 
  14الي  13:40  حسين بابائي

سالن شهيد 
  رضايي نژاد

سخنراني آقاي دكتر 
  14:20الي 14  عامري

سالن شهيد 
  رضايي نژاد

اهدا جوايز به برگزيدگان 
به همراه تقدير از 

  كتابخوانان برتر دانشكده
  15الي  14:20
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  با همكاري
 

  
 

  جهاد دانشگاهي دانشگاه 
  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  
  
  
  

  دانشكده مهندسي برقانجمن علمي 
 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

  
 
 
  
 

  دانشگاه  IEEEشاخه دانشجويي 
  خواجه نصيرالدين طوسيصنعتي 
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هاچكيده پروژه  
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   چكيده:
نظارت بر اطالعات محيطي عامل مهمي در صنايع گوناگون مي باشد كه مي تواند باعث افزايش 
بازده در آن صنايع شود. در برخي كسب و كار هاي خرد و كالن، اين اطالعات مي توانند مرز 
ميان پيروزي و شكست را تعيين نمايند. از صنايعي كه نياز به نظارت مداوم دارند مي توان به 
مرغداري ها، گلخانه ها و دامداري ها اشاره نمود. در اين پروژه به ساخت بستري جهت نظارت 
بر اطالعات محيطي پرداخته شده است. گرچه اين بستر مي تواند به صورت عملگر نيز انجام 

كند اما تمركز اين پروژه بر روي نظارت بر اطالعات محيطي مي باشد. براي اين منظور  وظيفه
با توجه به نياز هر كاربر، بردهاي مناسبي در محل قرار داده مي شوند و داده هاي مربوطه به 
سمت سرويس دهنده ارسال مي گردند. اگر اين داده ها نياز به پردازش داشته باشند، سرويس 

ر به انجام چنين عملي مي باشد. حال كه اطالعات ذخيره سازي و در صورت نياز دهنده قاد
تواند به كمك برنامه اندرويدي كه نوشته شده و در اختيارش قرار پردازش شدند، كاربر مي

  .گيرد، آن اطالعات را بر روي گوشي هوشمند خود مشاهده نمايدمي

  

  

 شينما و يساز رهيذخ افت،يدر جهت پلتفرم ساخت و يطراح   عنوان پايان نامه:
  اطالعات

  محمد امين حسن پور  دانشجويان:

   يوسف درمانيدكتر  استاد راهنما:
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  چكيده:
ت پرداخته است. دستگاه ساخته شده قابلي نوري ليتوگرافي نامه به ساخت دستگاهاين پايان

گذاري) و يا بدون ماسك گذاري (با ماسك  انتقال طرح مورد نظر با استفاده از دو روش تماسي
ي باشد. براها را دارا ميهاديبر روي بسترهايي مانند شيشه و فيبر مدار چاپي و همچنين نيمه

كمك گرفته شده و با  1ايگيرد از موتور پلهگسترش سطحي كه مورد ليتوگرافي قرار مي
است. براي آزمودن  چرخش موتور كنترل شده Cو به زبان  AVRاستفاده از يك ميكروكنترلر 

ها و بسترهاي مختلف شامل اي با استفاده از روشدستگاه ساخته شده تعدادي الكترود شانه
مسي،  ي واشهيبستر ش يجامد و به كمك پروژكتور بر رو ستيبدون ماسك، با رز يتوگرافيل
ي بستر مس يپرتوان فرابنفش بر رو يودهايجامد به كمك د ستيبا ماسك و رز يتوگرافيل

 به كمك پروژكتور عيما ستيبدون ماسك با رز يتوگرافيلساخته شده است. در ادامه با روش 
ي يك نمونه سوزن ميكروني ساخته شده است. همچنين به كمك سطح اشهيبستر ش يبر رو

 چرخنده يك نمونه مدار چاپي روي بستر مسي ساخته شده است.

                                                            

1
 Stepper motor 

  يشگاهيآزما تراشه ساخت و يتوگرافيل ستميس ساخت و يطراح   عنوان پايان نامه:

  فاطمه مشايخي – نوشين اروجي   دانشجويان:

  عليرضا صالحيدكتر   استاد راهنما:
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  چكيده:
ن نقل، تمايل به ايو امروزه به سبب مزاياي استفاده از انرژي الكتريكي در ساخت وسايل حمل 

سازي يك نمونة سازي و پيادهاين پروژه، شبيهزمينه در صنعت بيشتر شده است. در 
ضمن  آن مد نظر بوده است. ابتداً 2آزمايشگاهي وسيلة نقليه الكتريكي با تمركز بر ساخت درايور

 بيان ضرورت موضوع الكتريكي كردن وسايل نقليه، مقدمه و شرحي در مورد اجزا و تجهيزات
جهت كنترل و فرمان  Mega 2560 3آردوينو مدار فرمان و قدرت در آن داده شده است. از برد

سازي سازي و مدل، شبيه3جهت حركت وسيله استفاده شده است. در فصل  4DCو از دو موتور 
انجام شده و عالوه بر بررسي وضعيت سرعت موتور در  Proteusفزار ادر نرم DCدرايو موتور 

شده است  و سعي گرفتههاي مختلف، مدار از لحاظ ولتاژي و جرياني مورد ارزيابي قرار حالت
افزار اصالحاتي جهت بهبود اين وضعيت صورت پذيرد. سپس، شماتيك مدار نهايي توسط نرم

Altium Designer اي مربوطه نصب و درايور آماده و بر روي هتهيه، مدار چاپي ساخته، المان
چنين در فصل بعدي به بخش سازي و آزمايش شده است. همپياده بصورت عملي DCدو موتور 

 ،نامهپايان خاتمه اين شده است. در و سعي در يكسان نمودن سرعت دو چرخ كنترل پرداخته
  ائه شده است. سازي اين نمونه در ساخت ويلچر برقي ارپيشنهاداتي براي پياده

                                                            

2
 Driver 

3
 Arduino 

4
 Direct Current 

 يخودرو) يشگاهيآزما اسيمق( ساخت و يسازهيشب ،يسازمدل ،يطراح     عنوان پايان نامه:
  يبرق

  وحيد كريمي –امير محمد شجاعي    دانشجويان:

  سيد محمد تقي بطحائيدكتر   استاد راهنما:
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  :چكيده 
تر از آب به ويژه در بخش كشاورزي، بحران كمبود آب جدي امروزه با افزايش سرانه مصرف

شود. در اين راستا، اين پروژه راهكاري در جهت كنترل بهينه مصرف آب، گذشته احساس مي
گردد، با قطع و وصل نمودن يك كنندة آبياري كه در اين پروژه ارايه مي است. دستگاه كنترل

ه صورت زمانبندي شده و با گرفتن پسخور از شدت شير برقي به عنوان محرك، عمل آبياري را ب
كند. تحت شرايطي كنترل شده، اطالعات مربوط به جريان آب، به صورت حلقه بسته اجرا مي

برنامه زماني آبياري شامل زمان آغاز، مدت زمان هر نوبت آبياري، دبي مطلوب و دورة آبياري، 
ي خاص، در هر نوبت آبياري، شير برقي شوند. مطابق روشتوسط كاربر براي سيستم تعريف مي

طور يكنواخت، حجم مطلوب آب را در مدت زمان تعيين شده،  شود تا بتوان بهقطع و وصل مي
از شير برقي عبور داد. همچنين اين سيستم با درنظر گرفتن شرايط دما و رطوبت مناسب جهت 

اي هدستگاه قابليت دريافت مؤلفهآبياري، توانايي اجرا يا لغو برنامه زماني را دارا است. اين 
  .آبياري و كنترل آنها از طريق پيامك را نيز دارا است

    

طراحي و ساخت سامانه مانيتورينگ و كنترل خودكار از راه دور براي    عنوان پايان نامه:
  سامانه آبياري بر مبناي حسگرهاي رطوبت و دما

  مصطفي پندونه –مهدي اميني  دانشجويان:

  دليمهدي علياري شورهدكتر   استاد راهنما:
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 چكيده:

ي ترين دستگاه ساخته شده توسط بشر، طسنج به عنوان يكي از پركاربردترين و پراستفادهوانت
هاي مكانيكي قديمي، كم كم در حال ساليان متمادي رنگ ديگري به خود گرفته و از نسخه

براي ساخت يك  تالشهاهاي الكترونيكي و هوشمند جديد است. در اين بين ميل به نسخه
كترونيكي در سرتاسر جهان، به ساخت چندين و چند نسخه متنوع از اين نسخه توان سنج ال

اي ايراني از اين محصول معرفي شود و به شده، نسخه تالش محصول منجر شده. در اين پروژه،
هاي الكتريكي به نيازهاي صنعت تحريم شده، پاسخ دهد وظيفه توان سنج محاسبه كميت

ي ااز مدار قدرت است. واحد توان سنج كاربردهاي گستردهگيري شده كمك ولتاژ و جريان اندازه
در حوزه سنجش انرژي، آناليز كيفيت توان الكتريكي، و پياده سازي انواع طرح هاي حفاظتي 

در اين پروژه  .همانند طرح هاي حفاظت اضافه بار، حفاظت اضافه جريان و حفاظت ولتاژ است
شود. سازي مياحد توان سنج تشريح و پيادهافزاري يك وافزاري و نرممباني طراحي سخت

مهمترين بخش يك واحد توان سنج بخش ميكروكنترلر و تراشه است. در اين پروژه از 
براي طراحي و ساخت واحد توان سنج استفاده شده است.  ADE و تراشه ARM ميكروكنترلر

نند واحد واسط هاي جانبي ديگري همادر كنار طراحي بخش هاي اصلي واحد توان سنج، بخش
 و ، I2C ،SPI كاربر، هم طراحي شده است. در اين پروژه از سه پروتوكل شناخته شده شامل

USART-MODBUS به ترتيب در بخش حافظه بيروني يا FRAM تراشه ، ADE ،  و واسط
بهره گرفته شده است. واحد توان سنج ساخته شده قابليت هاي متنوعي داشته  HMI كاربر يا

پروژه برخي از كاربردهاي حفاظتي آن شامل حفاظت اضافه بار موتور الكتريكي،  كه در اين
    .حفاظت ولتاژي و حفاظت اضافه جريان تشريح خواهند شد

 يكاربردها يبرا (PowerMeter) سنج توان كي ساخت و يطراح   عنوان پايان نامه:
  قدرت يها ستميس در يحفاظت

  حامد شادكام    دانشجويان:

  تورج امراييدكتر     استاد راهنما:
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  چكيده

 5العمليهاي عكسهاي ساخت و كنترل آونگ معكوس استفاده از چرخترين روشيكي از جديد
شوند و با چرخش حول محور مركز خود، طبق ي آونگ سوار ميها در باالي ميلهاست. اين چرخ

د گشتاور كه دارن اي كه به آن متصل هستند، با توجه به ميزان اينرسيقانون سوم نيوتن به بدنه
شوند؛ اين نكته اساس كار كنترل آونگ معكوس با وارد كرده و باعث تغيير جهت آن مي

 العملي است.ي عكسهاچرخ

هاي اوليه، مدل رياضي سازيطرح كلي پروژه بدين صورت است كه پس از طراحي بدنه و شبيه
هاي مناسب براي پايدارسازي سيستم، بر اساس مدل به دست آمده كنندهسيستم و كنترل

رت صو كننده، سيستم بهسازيِ سيستم حلقه بسته به همراه كنترلشود. پس از شبيهطراحي مي
 هاي دقيقشود. كنترل كردن سيستم تعريف شده در اين پروژه به دادهعملي ساخته مي

يلتر هايي نظير فها و الگوريتمسنسوري نياز دارد؛ لذا پس از كاليبراسيون سنسور، از فيلتر

                                                            

5
 Reaction wheel 

طراحي، مدل سازي و ساخت آونگ معكوس دو محوره با استفاده    عنوان پايان نامه:
ر مناسب و العملي به همراه طراحي كنترل كننده و رويتگاز چرخ هاي عكس

 سازي آن براي حفظ تعادل آونگ معكوسپياده

  حامد نبي لو –محمد بويري  –علي عابدي     دانشجويان:

 دليمهدي علياري شورهدكتر   استاد راهنما:
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است. هاي سنسور استفاده شدهبراي بهبود داده 8گر حالتو رويت 7، فيلتر تلفيقي 6كالمن
سي نويهاي مورد نياز با استفاده از آردوينو و زبان برنامهي طراحي شده و الگوريتمدهكننكنترل
C++  روي سيستم واقعي اعمال شدند. پس از انجام تمامي مراحل ذكر شده، در نهايت سيستم

  كند.ي صفر درجه، تعادل خودش را حفظ ميثانيه حول نقطه 20واقعي، بيش از 

  
    

                                                            

6
 Kalman filter 

7
 Complementary filter 

8
 Observer 
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  :چكيده
راه اندازي گرديد.  MEMS از سري شتاب سنج هاي ADXL213 ر اين پروژه شتاب سنجد

ناوبري صفحه پايدارنويز شتاب در سيستم  MEMS براي بررسي نحوه عملكرد شتاب سنج هاي
 مدل در سنج شتاب نويز  سازي شد. نويز مدل شده به عنوان وروديمدل ADXL213 سنج

 سيستم  اضافه گرديد و خروجي MATLAB افزار نرم در شده سازيشبيه ناوبري سيستم
 .در حضور نويز شتاب سنج بررسي شد سازي شدهشبيه  يناوبر

 

 

 

 
    

 صفحه يناوبر در MEMS سنج شتاب يريكارگ به يسنج امكان    عنوان پايان نامه:
  داريپا

  ساناز اكبري  دانشجويان:

  دكتر جعفر حيراني نوبري   استاد راهنما:
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  چكيده: 
 به توجه با و باشد مي و بوده دنيا پررونق و پردرآمد هاي صنعت يكي همواره ساختمان صنعت

 بلكه شد نخواهد مواجه افت با تنها نه صنعت اين نيز آينده در قطعا ها انسان خوي و خلق

 زيادي سودهاي هركدام امالك مشاور تا گرفته بنا و معمار از باشيم؛ بايد نيز آن رشد شاهد

 مي رقم را ها تفاوت كه هستند مهندسين اين اما نمايند مي كسب ساختمان يك ساخت براي

 را كننده كنترل واحد اتاق يك در اگر بود؛ ها تفاوت همان به منظور دقيقا پروژه اين در .زنند
 ، راحتي ، آرامش ، ضروري و كافي نور ، پايدار دماي اتاق تا شود مي باعث نماييم اعمال
 در راحتي انرژي، مصرف در كلي بهبود موجب كه هايي ويژگي از بسياري و منظم زندگي

 كه دلخواه هاي ويژگي از بسياري و صنعتي هاي واحد براي مشتري جذب ، سرگرمي ، زندگي

 نمونه اتاقي تك كننده كنترل واحد ساخت پروژه .شود مي زندگي از نويني سبك موجب

 صورت به را اتاق يك كنترل وظيفه كه است كوچك مقياس در هوشمند خانه يك از كوچكي

 نمونه ها سنسور و آزمايشگاهي ابزار با تا شد براين سعي پروژه اين در دارد؛ برعهده هوشمند

 همچنين و برسانيم سرانجام به آزمايشگاهي ماكت يك قالب در را هوشمند كنترل از كوچكي

 اتاق در شخص نياز به توجه با كه اي گونه به گرفتيم درنظر نيز را انعطاف ويژگي پروژه اين در

 باالي تعداد به توجه با پروژه اين در .داد تغيير را پروژه در هوشمند هاي ويژگي بتوان خود

 كليدها همچنين و ميكرو سازي شبيه قابليت كه پروتئوس افزار نرم از بورد برد در كشي سيم

 بهره كند مي تر ساده ما براي را كار و دارد را پروژه نياز مورد هاي سنسور حتي و نمايشگر و

 كننده كنترل ريزي برنامه براي) (codevision كدويژن افزار نرم كمك بههمچنين  .برديم

 . است شده استفاده پروژه ساخت و طراحيجهت 

  طراحي و  ساخت واحد كنترل كننده تك اتاقي    :عنوان پايان نامه

  سيد علي حسيني  -حسين يكتا مقدم   دانشجويان:

  دكتر اميرحسين نيكوفرد  استاد راهنما:
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 ، روشنايي كنترل بتوان AVR ميكروكنترلر از استفاده با تا شد برآن سعي پروژه اين در
 حالت بخش دو دادن قرار با و گرفت برعهده را اتاق سرمايش قسمت كنترل و پرده كنترل

 .اورد فراهم موثري و كارا سازي پياده هوشمند، حالت و دستي
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  :چكيده

گيري از پايين مخزن تا گاز يا بخار گيري ارتفاع سطح سيال مورد اندازهيا اندازه ٩سطح سنجي
 هاي رايج ارتفاعگردد. تعدادي از تكنيكديگري كه روي آن را پوشانده است تعريف مي يا ماده

سنجي سياالت در صنعت كه با توجه به نوع سيال، فشار آن، دما و شرايط ديگر از قبل چند 
توان استفاده كرد: فازي بودن و نوع خروجي تجهيز و ... از روشهاي سطح سنجي مختلف مي

گيري فشار و ، استفاده از روش اندازه١١، لوله گشتاور١٠زات جابجا شوندهمدل شناوري، تجهي
، ارتفاع سنج راداري و سطح ١٣، سطح سنج فراصوت١٢اختالف فشار، روش لوله حباب ساز هوا

  هاي خازني. سنج

سيال، ارتفاع روي سطح  ١٤سطح سنجي است كه با استفاده از يك شناور ،سطح سنج شناور
ه رود (به مثابرد. اين نوع بيشتر به عنوان كليد قطع و وصل به كار ميگيسيال را اندازه مي

سطح سنج شناور مغناطيسي نوعي سطح سنج شناور بوده كه شامل يك حسگر  .شناور كولر)

                                                            

9 Level gauge 

10 Displacement 

11 Track Tube 

12 Purge 

13 Ultrasonic 

14 Floater 

  دهوشمن مغناطيسي شناور سنج سطح ساخت و طراحي    :عنوان پايان نامه

  رضا صفري   –سجاد علوي   دانشجويان:

  دكتر حميد خالوزاده  استاد راهنما:
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 ١٥هوشمندي حسگر آورد.شناور مغناطيسي است كه از طريق آن ارتفاع مايع را به دست مي
ها و كليدها بوده كه به هنگام تايي از مقاومت 33بدين نحو است كه، سنسور شامل يك رشته 

ند كنزديكي شناور به كليدها، اتصال آنها برقرار و سپس مقدار مقاومت روي حسگر تغيير مي
 ١٦كه از طريق واحد آنالوگ پردازنده مقدار آن قابل تعيين است. در اين راستا يك مدار چاپي

گردد. جهت قراردادن مدارات از حسگر و يك مدار چاپي براي مدارات مركزي طراحي ميبراي 
گردد. جهت محافظت از مدار حسگر و استفاده مناسب يك يك بدنه آلومينيومي استفاده مي

اي حسگر يك شناور مغناطيسي برشود و بر روي ميله لوله فلزي براي سنسور در نظر گرفته مي
    گردد. بيه ميگيري سطح تعاندازه

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

15 Sensor 

16 Printed Circuit Board 
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  چكيده:

اي ههاي ضروري مورد استفاده در سيستمسنتز فركانس بر مبناي حلقه قفل فاز يكي از تكنيك
هاي طراحي سنتز كننده باشد. هدف نهايي درمخابراتي براي توليد نوسان ساز محلي مي

فركانسي توليد فركانس خروجي دقيق و پايدار با سرعت سوئيچينگ باال و حداقل مولفه 
ي قفل فاز طراحي و ساخت يك سيستم حلقه باشد. هدف اين پروژهناخواسته و نويز فاز مي

در اين پايان نامه، ضمن  است.  گيگاهرتز) 2تا  L  )1 باند فركانسيكسري براي عملكرد در 
دهنده به تفصيل توضيح داده هاي تشكيلتوضيح عملكرد اين سيستم، ساختمان آن و بخش

هاي پيش روي شده است. با توجه به هدف پروژه كه از نوع ساخت يك سيستم است، چالش
توان به پهناي باند تم طراحي شده مياز مشخصات سيس يك طراح نيز مطرح گرديده است.

شده در ي قفل فاز ساختهسيستم حلقه درجه اشاره كرد. 45كيلوهرتز، حاشيه فاز  15حلقه 
   عنوان محصول نهايي ارائه شده است.پايان به

  

  L يفركانس باند در يكسر فاز قفل حلقه ساخت و يطراح   عنوان پايان نامه:

  علي نقي نژاد     دانشجويان:

  دكتر زهرا قطان    استاد راهنما:



 1398آذرماه  4  مقطع كارشناسيكاربردي  –نمايشگاه گلچين پروژه هاي عملي  پنجمين

 

 

  :چكيده

ايـم. نـوآوري ايـن كـار     در اين پروژه به ارائه يك راه حـل در حـوزه پـايش سـالمت پرداختـه     
در دو حوزه اسـت. اول اسـتفاده از حسـگر غيـر تماسـي بـراي پـايش عالئـم حيـاتي. مزيـت           

آسـايش بيشـتر بـراي بيمـاران و افـراد تحـت پـايش        اين نـوع از حسـگرها، حـس راحتـي و     
ــره داده    ــي و ذخي ــرور اينترنت ــه س ــات ب ــال اطالع ــت. دوم ارس ــن  اس ــتفاده از اي ــا اس ــا. ب ه

ــزار، ــي اب ــه دادهم ــوانيم ب ــك   ت ــراد از راه دور دسترســي داشــته باشــيم و ي ــاتي اف ــاي حي ه
ــا  ــالمت از راه دور ي ــايش س ــتم پ ــت   Tele-Medicine سيس ــيم. اهمي ــاد كن ــاربرد ايج و ك

ــراد   هــايموقعيــت ايــن موضــوع بخصــوص در ــراي اف ــايش ســالمت ب ــي پ حســاس و بحران
 شود.مي مشكل و هزينه بر است، نمايان هاسالمند و افرادي كه جابجايي آن

درمجموع، در اين پروژه يك راهكار اينترنت اشيا با گرايش مسائل پزشكي. سالمت بيان شده 
  است.

    

 نقطه  دو حداقل شامل يسنسور شبكه يساز ادهيپ و يطراح   عنوان پايان نامه:
  سرور كي و يمركز هاب كي حسگر،

  سعيد دياري    دانشجويان:

 دكتر سميه چماني    استاد راهنما:
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  :چكيده

 ها ودولتمندان به محيط زيست، ، مورد توجه عالقهسيم آنو شارژ بي امروزه خودروالكتريكي
اين موضوع محور اصلي پروژه در دست است. اين    شركت هاي خودروسازي قرار گرفته است و

سيم براي سازي يك نمونه آزمايشگاهي سيستم انتقال توان بيصدد پيادهپروژه، در
، حداقل رنج توان  SAE J2954 از جمله EV هر چند استانداردهاي شارژ  است. EV كاربري

اند، براي عملي بودن تعيين كرده  kHz  ،3.7 kW 85 فركانس ثابت   ثانويه را دردريافتي در 
سازي و ساخت با تجهيزات ابتدايي، در راستاي دريافت توان در مقياس بسيار كوچكتر شبيه
شده است و اين توان براي نشان دادن كاركرد سيستم انتقال توان از    تالش  W 20-10  حدود

 %60سازي شده قادر به انتقال توان با راندمان پيچ هاي كوچك شبيهيمروش القا كافي است. س
است كه ماكزيمم  %40پيچ هاي ساخته شده به طور ميانگين سيم   هستند و اين راندمان در

تر از تر يا بيشهوايي كمدهد. در فاصلهو بار موتوري رخ مي  cm 12 ، در فاصله هوايي %70آن،
هاي  در سيستم  دليل اين پديده با مطالعه مقدار بحراني ضريب تزويجتر است، اين راندمان كم

ها با پيچمورد بررسي قرار گرفته است. بررسي سيم  انتقال توان القايي رزونانسي
و    سازي انجامآلومينومي و فريت، مانند نمونه هاي واقعي آن در صنعت در قسمت شبيه  محافظ

ازي ساست. سيستم پيادهي سيستم، صرفنظر شدهدر بخش ساخت براي كاهش هزينه و پيچدگ
سيم، شارژ خازن هاي طرف ثانويه و مصرف ولتاژ ذخيره شده عملكرد خوبي در انتقال توان بي

هاي دهد كه اساس سيستمو موتور نشان مي  LEDsها را براي روشن كردن باردر آن
هاي مداري ورت ارتقاي المانهاي باالتر در صاست و در نتيجه قابليت انتقال توان EV شارژ

 ستميس كي يشـگاه يآزما نمونه سـاخت  و يسـاز  هيشـب  ،يطراح   عنوان پايان نامه:
  )DWPT( خودرو كيناميد شارژ  يبرا ميسيب توان انتقال

  شيما افالطونيان    دانشجويان:

 دكتر هادي علي اكبريان    استاد راهنما:



 1398آذرماه  4  مقطع كارشناسيكاربردي  –نمايشگاه گلچين پروژه هاي عملي  پنجمين

 

 

ترلي براي هاي كنسيستم  پيچ اوليه با توان وررودي باالتر و استفاده ازاستفاده شده، تغذيه سيم
 تنظيم جريان، را دارد.
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  :چكيده

بسازيم. هدف از  HFپروژه قصد داريم با استفاده از عناصر فشرده يك كوپلر جهتي در باند در اين 
  باشد. و پهناي باند باال مي 20dBساخت اين كوپلر رسيدن به كوپلينگ 

اهيم باند و كوپالژ بررسي خودر شبيه سازي تاثيرات هسته فريتي و ضريب كوپالژ را بر روي پهناي 
  پردازيم.  نمود. همچنين در انتها به مقايسه نتايج شبيه سازي و اندازه گيري مي

  

  HF باند در باند پهن كوپلر ساخت و طراحي   عنوان پايان نامه:

  امين افشار    دانشجويان:

 دكتر سيد آرش احمدي    راهنما:استاد 
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   :چكيده
هاي عصبي عميق هستند كه معموالً براي انجام اي از شـبكه هاي عصـبي پيچشـي رده  شـبكه 
لف هاي مختشوند و در زمينههاي تصـويري يا گفتاري در يادگيري ماشـين استفاده مي  تحليل

ــت كه بر اثر   ــخيص بيماري كاربرد فراوان دارند. ديابت يك اختالل متابوليكي اس از جمله تش
ود شافتد. در گذشـت زمان، ديابت باعث ناكارايي چشم مي افزايش قند خون در بدن اتفاق مي

ــلي كاهش ديد  كه رتينوپاتي ديابتي نام دارد؛ به طوري كه رتينوپاتي ديابتي يكي از علل اصـ
ــود. اين بيماري در اكثر افراد مبتال به   ــت منجر به نابينايي بيمار ديابتي ش ــت و ممكن اس اس

شـود و ميزان موفقيت در درمان آن وابسته به سن بيمار و مدت زمان ابتال به  يجاد ميديابت ا
رتينوپاتي ديابتي اسـت. درمان اين بيماري هزينه بر است و نياز به تجهيزات پيشرفته دارد. به  
همين علت، استفاده از روشي خودكار براي تشخيص اين بيماري، بسيار ارزشمند است. هدف 

ــايي بيماري رتينوپاتي ديابتي با  اين پروژه طر ــناسـ احي مدلي خودكار، براي تشـــخيص و شـ
هايي از شبكيه چشم كه در باشد. به اين منظور، عكساسـتفاده از شـبكه عصـبي پيچشي مي   

باشــند و يا سالم هستند، به عنوان ورودي به دو سـطوح مختلف بيماري رتينوپاتي ديابتي مي 
بود ها قادر خواهنداست. اين شبكهداده شده Alexnet و VGG 19 ي عصـبي پيجشي شـبكه 

 شيهاي عصبي پيچكه بيماري رتينوپاتي ديابتي را در سـطوح مختلف تشخيص دهند. شبكه 

VGG 19 و Alexnet اند و ســپس ابتدا روي تشــخيص رتينوپاتي ديابتي آموزش داده شــده
ها در اينجا دقت، بي شــبكهاسـت. معيار ارزيا ها آموزش داده شـده ميزان بيماري به اين شـبكه 

  .باشدمي F-Score و Precision، Recallخطا، 
   

سـيستم شناسايي بيماري رتينوپاتي ديابتي با استفاده از يادگيري     عنوان پايان نامه:
   عميق

  نازنين مشهدي تفرشي    دانشجويان:

 دادخواهدكتر چيترا     استاد راهنما:
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  :چكيده

ــكته ــي س ــطالح در( قلب ــكي اص ــا)آيام پزش ــاركتوس ي ــارد آنف ــا17 ميوك ــه ي ــي، حمل  قلب
ــارت ــدام از عبـ ــلولي مـــرگ و انهـ ــله از بخشـــي در برگشـــت غيرقابـــل و دائـــم سـ  عضـ
ــب ــارد) قلـ ــت (ميوكـ ــه اسـ ــه كـ ــت بـ ــين علـ ــتنازبـ ــان رفـ ــون جريـ ــوع و خـ  وقـ
 خــون گــردش توقــف ايــن دهــد.مــي روي قلــب از قســمت آن در شــديد18 ايســكمي يــك

 حملــه چنــد از پــس يــا گــردد نمايــان قبلــي عالئــم هــيچ بــدون و ناگهــاني اســت ممكــن
 هــايرگ شــدنبســته ســكته دليــل تــرينعمــده يابــد. نمــود ســينه) قفســه (درد19 آنژينــي
ــراي اســت. قلــب كننــدهتغذيــه ــالن از دارو، از غيــر انســداد رفــع ب ــاز 20قلــب جراحــي و ب  ب
 اسـت  فراگيـر  يهعارضـ  نـوعي  قلبـي  سـكته  شـود. مـي  اسـتفاده  شـده)  مسدود رگ (تعويض

 عـروق  گرفتگـي  زودهنگـام  تشـخيص  .گـردد مـي  تـن  هـزاران  درگذشـتن  باعـث  هرساله كه
  گردد. مي افراد در مرگ و قلبي سكته از جلوگيري سبب

                                                            

17
 Myocardial infarction 

18
 Ischemia 

19
 Angina pectoris 

20
 Cardiac surgery 

 زا استفاده با افراد در قلب عروق يگرفتگ صيتشخ و ييشناسا   عنوان پايان نامه:
  نيماش يريادگي

  نرگس ياراحمدي    دانشجويان:

 دكتر چيترا دادخواه    استاد راهنما:
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 يادگيري براي نوين محاسباتي هايروش و هاسيستم   ترساده زبان به عصبي هايشبكه
 هايپاسخ بينيپيش جهت در آمده دست به دانش اعمال انتها در و دانش نمايش ،ماشيني
 زا گرفتهالهام حدودي تا هاشبكه گونه اين اصلي يهايد هستند.  پيچيده هايسامانه از خروجي

 و يادگيري منظور به اطالعات و هاداده پردازش  براي زيستي عصبي سيستم كاركرد يشيوه
 پردازش  يسامانه براي جديد ساختارهايي ايجاد ايده، اين كليدي عنصر دارد. قرار دانش ايجاد

  .است اطالعات

 اب قلبي هايرگ گرفتگي شناسايي و تشخيص براي خودكار، مدلي طراحي پروژه اين هدف
 از وآنژي هايفيلم از يهايعكس آوريجمع ابتدا پروژه اين در باشد.مي عصبي شبكه از استفاده

 رفتگيگ يا سالم برچسب آنها از يك هر به سپس و پرداخته آنها جنسيت و سن به توجه با افراد
 وليدت شناسايي براي مدلي و داده آموزش را سيستم عصبي شبكه توسط بتوانيم تا زده رگ

 داده   ResNetوVGG16  عصبي يشبكه دو به ورودي عنوان به اطالعات اين نماييم.
 از  پيشنهادي سيستم ارزيابي معيارهاي عنوان به است.شده

score-accuracy,loss,precision,recall,F سيستم سازيپياده است. شده استفاده 
 شناسايي در سيستم كارايي و باال دقت از نشان شده آوريجمع هايداده روي بر پيشنهادي
   دارد. عروق گرفتگي

  
  

 
 

 

[1] Myocardial infarction 

[2] Ischemia 

[3] Angina pectoris 

[4] Cardiac surgery 
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