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  پیام دبیر سمینار
بشر در دنیاي پر شتاب امروز مرزهاي علم و دانش را با سرعتی غیر قابل تصور در 

اي براي تفکر و تحقیق به روي جهانیان هاي تازهنوردیده و از این طریق هر روز افق
روز تحقیقاتی برگزاري رویدادهایی با محوریت معرفی موضوعات به. شودگشوده می

در ابتداي راه انتخاب موضوع پژوهشی خود این فرصت را براي پژوهشگرانی که 
هاي خود مسیر آورد که بتوانند با در نظر گرفتن عالقه و تواناییهستند، فراهم می

نظر به . مناسبی را براي تحقیق در دنیاي متنوع و پر شتاب پژوهش انتخاب نمایند
ار اهمیت انتخاب مناسب این مسیر براي دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، سمین

، براي سومین سال متوالی با تالش هاي مهندسی برق و کامپیوترتازهدانشجویی 
پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده هاي مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه  معاونت

  . شودصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می
 دانشجویی ضمن سپاسگزاري از اساتید و دانشجویان گرامی که در برگزاري سمینار

اند، امید است با استعانت از خداوند همکاري نموده هاي مهندسی برق و کامپیوترتازه
-متعال برگزاري این سمینار بتواند گامی رو به جلو در گسترش هرچه بیشتر پژوهش

  . هاي کیفی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی باشد
   

  هسان توکلی کاخکیم                                                                                       
  دبیر سمینار                           
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  هاچکیده سخنرانی
   PCBMو  P3HTهاي خورشیدي ارگانیکی بر پایه مواد بررسی سلول

Organic Solar Cell Based on Blend of P3HT and PCBM as the Active 

Layer 

  علیرضا صالحیدکتر  – زهرا بهرامیمهندس 
مراحـل   هـاي خورشـیدي آلـی و تشـریح     بررسی نحوه عملکـرد سـلول  در این سمینار 

عوامـل مـؤثر بـر عملکـرد      همچنـین . گیـرد ساخت یک قطعه آزمایشگاهی صورت می
اي به عنوان الیه فعـال ماننـد نـوع     هاي خورشیدي آلی با ساختار ناهمگون تودهسلول

مواد مورد استفاده، نسبت حجمی مواد مورد استفاده در الیه فعال، ضخامت الیه فعال، 
تـوان   بـه کمـک ایـن پارامترهـا، مـی      .شوندمعرفی می هاي بافر عملیات حرارتی و الیه

ساختار سطحی الیه فعال را کنترل کرد و بدین ترتیب عملکـرد سـلول خورشـیدي را    
  . بهبود بخشید

هـاي بـافر، عملیـات     سلول خورشیدي آلی، نسبت حجمی مـواد، الیـه  : کلمات کلیدي
 حرارتی، ضخامت الیه فعال

  

  HVDCاتصال منابع تجدیدپذیر به شبکه توسط 
Connection of Renewable Energy Sources to Network by Means of 

HVDC 

  دکتر محمد توکلی بینا – علیرضا پیر هاديمهندس 
موجب , که از نوع نقطه به نقطه هستند HVDCهاي  محدودیت عملیاتی در سیستم

ي  اما ارائه. وجود نداشته باشد DCشده است تا تبادل توان بین دو یا چند سیستم 
هاي منبع ولتاژي هستند باعث  چند ترمیناله که مبتنی بر مبدل HVDCهاي  سیستم
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ینار سمدر این . است  پذیري و امکان تبادل توان بین چند ناحیه شدهافزایش انعطاف
چند ترمیناله  HVDCهاي  هاي فنی و عملیاتی سیستم اي نسبتا دقیق از جنبه خالصه

اي  نه تنها به خالصه سمیناراین در . براي مزارع بادي دور از ساحل ارائه گردیده است
هاي مبتنی بر   HVDCي اخیر از قبیل در چند دهه HVDCاز گسترش تکنولوژي 

هاي منبع ولتاژ دو سطحی پرداخته  هاي کموتاسیون خط و مبتنی بر مبدل مبدل
چند  HVDCهاي  هاي پیش روي سیستم ها و فرصت اي از چالش است بلکه خالصه

-میهاي شبکه ارائه  و ساختار DCهاي چند سطحی، کلیدهاي  ترمیناله شامل مبدل
  . شود

چنــد  HVDCل چنــد ســطحی مــاژوالر ـ   ســاختار شــبکه ـ مبــد  : کلمــات کلیــدي
    ترمیناله

 

مورد استفاده در توان کیلو وات  100 تر ازکمبررسی روند طراحی ژنراتورهاي 
  هاي بادينیروگاه

Investigating the Design Process of the Generators with Less than 100 

KW Power Used in Wind Power Plants  

  دکتر کریم عباس زاده –مهندس الدن خوشدونی فراهانی 

 از پسو  انرژي به انسان نیاز روزافزون گسترش و صنایع رشد جمعیت، افزایش با
 به توجه لزوم پایا، و مطمئن انرژي یک به نیاز همچنین و میالدي70 دهه نفتی شوك
 مطرح صنعتی کشورهاي انرژي سیاستگذاران براي از پیش بیش را جایگزین منابع
نگرانی هاي زیست محیطی و اجتماعی در مورد استفادهاي گسترده از منابع . نمود

اي به توجه بیشتر به منابع انرژي تجدیدپذیر منجر شده سوخت فسیلی و انرژي هسته
بنابراین، براي اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد که منابع انرژي جایگزینی . است

توان از آن به عنوان هاي پاك موجود در طبیعت که می یکی از انرژي .معرفی شوند
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 بر و شده تهیه بادي اطلس طبق. یک منبع انرژي جایگزین یاد نمود، انرژي باد است
 ظرفیت میزان کشور، مختلف در مناطق و ایستگاه 60 از دریافتی اطالعات اساس
 شده، انجام هايپیش بینی  يپایه بر. باشدمی مگاوات 60000 درحدود سایتها اسمی
 مگاوات 18000بر بالغ اقتصادي ازلحاظ کشور بادي استحصال قابل انرژي میزان

هاي نیروگاه احداث يکشوردرزمینه توجه قابل پتانسیل مؤید که شودمی زده تخمین
ین رو بر از ا. باشدمی باد انرژي صنعت در سرمایه گذاري بودن اقتصادي نیز و بادي

کیلووات مورد  100به بررسی و مطالعه ژنراتورهاي زیر  سمینارآن شدیم که در این 
از مزایاي اصلی این . استفاده در نیروگاه هاي بادي و روند طراحی آنها بپردازیم

پردازیم، ها میبه بررسی ژنراتورهاي مورد استفاده در آن سمینارکه در این ها توربین
هاي توان به خوبی در بخشمی توانایی هاست و از اینتوانایی تولید محلی این توربین

هاي با توجه به بررسی. شهري، کشاورزي، صنعتی و مناطق دور افتاده استفاده کرد
هاي بادي و مورد استفاده در نیروگاهانجام شده از مقایسه انواع مختلف ماشینهاي 

ه توان نتیجها، میپیشرفت تکنولوژي ساخت آهنربا و به موازات آن کاهش هزینه
و ژنراتورهاي القایی براي  DCگرفت که ژنراتورهاي سنکرون در مقایسه با ژنراتورهاي 

همچنین، مقایسه . هاي انرژي باددراي مستقیم گزینه مناسبتري هستندسیستم
دهد که پیچی شده وآهنریاي دائم نشان میژنراتورهاي سنکرون روتور سیم

هاي بادي قطب باال براي کاربرد در توربینژنراتورهاي سنکرون آهنرباي دائم با تعداد 
هاي انجام شده از مقایسه انواع با توجه به بررسی. تر هستند درایو مستقیم مناسب

آهنرباي دائم شامل شار شعاعی، شار محوري و شار عرضی از نظر  مختلف ماشینهاي
این  مسائل مختلفی همچون چگالی گشتاور، جرم مواد فعال، طول محوري و بازده به

ترین هاي شار محوري شیاردار روتور دوگانه از مناسبنتیجه رسیدیم که ماشین
هاي بادي ها براي کاربرد به عنوان سیستم ژنراتوري درایو مستقیم در توربینگزینه

  .باشندمی
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  هاي توان چند باندهمطالعه و بررسی مقسم
Multi Band Power Dividers a Review and Study  

  حسین شمسیدکتر  – بهرام عباس زادهمهندس 
-پرداختـه مـی  هاي توان چند بانـده  در این سمینار به مطالعه و بررسی تقسیم کننده

هاي توان، مدارهاي غیر فعال ریز موجی هستند که براي تقسیم یا تقسیم کننده. شود
رودي بـه دو یـا چنـد    در تقسـیم تـوان، یـک سـیگنال و    . رونـد ترکیب توان به کار می

هـاي تـوان در   تقسیم کننـده . شودیا بیشتر، با توان کمتر تقسیم میسیگنال خروجی 
بسیاري از سیستم هاي مخابراتی از جمله تقویت کننده هاي توان، ضرب کننده هـاي  

فرسـتنده هـاي    فرکانسی، مخلوط کننده هاي فرکانسی، آرایه هاي آنتن، گیرنده ها و
به طوري که طراحی ساختارهاي جدید در جهت باال بـردن  . شوندیرادیویی استفاده م

در این سمینار  .عملکرد تقسیم کننده هاي توان همواره مورد توجه طراحان بوده است
توضـیح  در مورد ویژگی هاي این خطوط  وتدا خطوط مایکرواستریپ را معرفی شده اب

هـم پاسـخی،   . گـردد معرفـی مـی  سپس خواص اصلی تقسیم کننده هـا  . شودداده می
تطبیق پورتها و بی تلف بودن تقسیم کننده این ویژگی ها هستند که معیـار سـنجش   

در مرحله ي بعدي انـواع مقسـم هـاي     .تقسیم کننده هاي توان نیز به شمار می روند
و در معرفی نمـوده  را ... توان شامل مقسم مقاومتی، مقسم ویلکنسون، مقسم گیسل و 

در نهایت دو نوع از آخرین طرح هاي ارائه  .شودتوضیح داده میمورد ویژگی هاي آنها 
طور کلی براي طراحـی تقسـیم    به  .گرددقسم هاي چند بانده بررسی میشده براي م

تعمـیم داده  ي توان یکی از ساختارهاي اصلی را در نظر گرفته و بسته به کاربرد کننده
سلف و خـازن، چنـد    المان هایی چونتواند شامل اضافه کردن این تعمیم می. شودمی

بخشی کردن خطوط براي افزایش پهناي باند، اسـتفاده از خطـوط تـزویج، اسـتفاده از     
  .باشد... هم و  شیفت دهنده ها، ترکیب مقسم ها با
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هاي کوچکآنتن هاي مورد استفاده در ماهوراه  
Antenna for Small Satellites  

  دکتر هادي علی اکبریان  –مهندس فرهنگ تنهایی 
ها ساختاري هستند که قابلیت دریافت، ارسال، و تقویت  در حالت کلی ماهواره
ي پوشش پهن  ند که محدودهها قادرآنتنبر اساس موقعیت،  .سیگنال را در فضا دارند

هاي مرسوم مقدار  گسترش ماهواره. با برد ارتباطات مخابراتی زیادي را فراهم کنند
حال جایگزین مناسب  این با. هزینه، زمان، و منابع را در بر خواهد داشت توجهی قابل

اند، توان  هزینه ها کم  آن. است 2ست چون کیوب هم 1هاي کوچک آن، گسترش ماهواره
کنند، در همان  پذیر می تري را امکان ي سریع کنند و زمان توسعه تري مصرف می کم

هایی  ها ماهواره ست کیوب. ستحکم هستندهاي مرسوم عملی و م زمان، مشابه ماهواره
ها  ست کیوب.کیلوگرم هستند 1تر از  متر مکعب و وزن کم سانتی 10با ساختار حجمی 

هاي کوچک  ي ماهواره اي که دارند به عنوان بخشی از خانواده بر اساس وزن و اندازه
و  ست، معیارهاي تئوري مانند وزن در کنار ساختارهاي کیوب .شوند شناخته می

کننده براي اطمینان از استقرار موفق در  ست باید با مشخصات پرتاب ي کیوب اندازه
ازجمله وضعیت مانند  P-PODچندین الزامات براي استقرار . فضا مطابقت داشته باشد

ها براي جلوگیري از اصطکاك و قرار گرفتن  ست از نرده هاي کیوب ي بین لبه فاصله
ها  هاي خورشیدي، آنتن ها فضاهاي زیادي براي پنل این در کنار. سریع در مدار هستند

این سمینار  .متر در دسترس باشد سانتی 10و یا اجزاي دیگر با گسترش احتمالی تا 
هاي به کار گرفته شده در  هاي کوچک با آنتن هاي ماهواره یک بررسی جامع از برنامه

هاي نوآورانه  وسعه و روشهایی شامل ت تر از همه چالش مهم. کند ها را بررسی می آن

                                                             
١
 Picosatellite 

٢
Cubesat  
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ها نیز مورد  اهوارهها در این م فضا و محدودیت. شود ها اعمال می است که به این آنتن
هاي کوچک به یک  وارههاي ماه کارهاي انجام شده روي آنتن. گیردبحث قرار می

مند، با تاکید بر پارامترهاي قابل گسترش مهمی مانند نوع مکانیزم ي نظام شیوه
گی، محل ذخیره، میزان ذخیره شده، و نرخ ذخیره به گسترش درمدار هنگام بازشوند

  .است هاي مرسوم مرور و خالصه شده اسقرار در کنار دیگر پارامترهاي آنتن
 

  بررسی قابلیت اطمینان مدارهاي محاسباتی در محاسبات تقریبی
Reliability of Computational Circuits in Approximate Calculations  

  دکتر ده یادگاري - مهندس مرتضی رضاعلیپور 
، )به ابعاد نانومتر( CMOSهاي  و کاهش ابعاد ترانزیستور VLSIبا پیشرفت تکنولوژي 

تر از قبل شده  ، بسیار پیچیدهCMOSسازي توان مدارات  و بهینه  مشکل بهبود کارایی
باالي این مدارات، هاي ناشی از تراکم  عالوه بر این، مشکالت زمان ساخت و نویز. است

محاسبات تقریبی . شود ها می باعث بروز رفتار غیرقطعی و کاهش قابلیت اطمینان آن
هاي مختلف کارایی در طراحی  ي بین پارامتر به عنوان راه حلی جدید براي مصالحه

ي این رویکرد این است که بسیاري از  ایده. هاي دیجیتال مطرح شده است سیستم
توانند با کاهش دقت و  هاي مختلف، نسبت به خطا مقاوم بوده و می ها و سیستم کاربرد

پذیرش مقداري خطا، حجم محاسبات را کاهش دهند بطوریکه این خطا، به این دلیل 
خطاي سیستم قرار دارد تاثیري بر پذیرش یا عدم پذیرش خروجی  ي تحمل که در بازه

، مساحت و یا تاخیر مدارات توان  تواند منجر به کاهش لذا تکنیک مزبور می. ندارد
VLSI مبتنی بر   عالوه بر این، براي سنجش صحت عملکرد مدارات مزبور، مدل. شود

شود و  ترین روش مطرح می ترین و جامع هاي احتمالی، به عنوان دقیق ماتریس
یکی از . تواند توصیفی دقیق از رفتار و قابلیت اطمینان مدارات منطقی بدهد می

هاي پردازش سیگنال دیجیتال،  هاي محاسباتی در سیستم دارترین م پرکاربرد
در . است که در میزان توان مصرفی و سرعت مدار، نقشی اساسی دارد  کننده جمع
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خطا و نیاز به  تحمل هاي پردازش سیگنال دیجیتال، قابلیت  بسیاري از سیستم
رایی باال هاي تقریبی با کا کننده هاي سریع و کم توان، باعث طراحی جمع مدار
هاي تقریبی اخیر و همچنین دو  کننده ، به بررسی برخی از جمعسمیناراین . است شده

  .پردازد ها می روش ارزیابی قابلیت اطمینان آن
 

  بررسی جداسازي منابع مالتی مودال از دیدگاه تئوري اطالعات
Investigating the Separation of Multi-Modal Sources from the 

Viewpoint of Information Theory  

  بهاره اخباريدکتر  – امیرحسین شکفتهمهندس 
کارهاي جداسازي  ، بررسی راه١به معرفی مسئله جداسازي کور منابعسمینار این در 

 مالتی مودال در این حوزه و بررسی استفاده از چند مودال از دیدگاه تئوري اطّالعات
تاریخچه مسئله جداسازي کور منابع، بدین منظور پس از بیان . پرداخته شده است

چند مودالیتی  رویکردهاي جداسازي کور منابع صوتی با استفاده از یک مودالیتی و
  .شود ها بررسی می و سیر تکامل این روش) تصویري- هاي صوتی جداسازي به روش(

  :اند از مورد بررسی عبارتهاي  روش
 جداسازي بر اساس یک مودالیتی در فضاي صوت 
  تصویري-صوتی جداسازي هاي روش(جداسازي بر اساس دو مودالیتی( 

  هاي باینري دسته روش )1
  روش تفریق طیفی ) الف
  صوتی جداسازي تصویري- صوتی پردازش پس) ب

                                                             
١
 Blind Source Separation

  



 1396آذرماه  20  سمینار دانشجویی تازه هاي مهندسی برق و کامپیوتر سومین

13 

 

  زمانی فعالیت اساس بر تصویري صوتی استخراج) پ
  هاي تحلیلی تصویري دسته روش) 2

  متحرك منابع تصویري صوتی پردازش) الف      
  تصویري صوتی اطّالعات اساس بر فرکانسی زمان فیلتر) ب      

  تصویري و صوتی مشترك توزیع هاي روش دسته) 3

  تصویري-صوتی وینر فیلتر از استفاده) الف     
  تصویري-صوتی Likelihood بیشینه بر مبتنی روش) ب     
  مستقل هاي مولفه تجزیه بر مبتنی پردازش پس روش) پ     
  استفاده از مدل تنک) ت     

ها از حالت ساده  شوند که سیر معرفی آن هاي مورد بررسی به نحوي معرفی می روش
چگونه شود که  مقایسه می ها با یکدیگر همچنین معایب و مزایاي آن. باشد  به پیچیده

هایی  هاي پیشین خود را برطرف نماید و چه چالش تواند مشکالت روش یک روش می
شود و سپس  سپس به معرفی تئوري اطّالعات پرداخته می .باقی مانده استهمچنان 

شود که استفاده از چند مودالیتی  از نقطه نظر این حوزه با نگاه جامعی  بررسی می
هاي خاص میزان مفید  یا در شرایط تري را دارا باشد تواند عملکرد مناسب چگونه می

  .مودالیتی بررسی شود کبودن استفاده از چند مودالیتی نسبت به ت
رو ارائه  ها و رویکردهاي پیش کارهاي صورت گرفته پیشنهاد در نهایت با بررسی راه 

  .خواهد شد
 مودالیتی دو از بیش براي متقابل نویز همبستگی بررسی )1
 تاخیر مانند بیشتر شرایط گرفتن نظر در و دیگر اطّالعاتی تئوري هاي مدل ارائه  )2

 زمانی
 یا) الگوریتم دقت یا و سرعت بهبود( شده معرفی هاي الگوریتم عملکرد بهبود )3

 اطّالعات تئوري پارامترهاي بر مبتنی جدید الگوریتم ارائه
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  چشم یابیرد يهابر روش يمرور

A Review on Methods of Eye Tracking  

  یدکتر فرهاد فرج – یمسعود مردانشاه مهندس

هـاي  شرو نیتراز مهم یکیا همان ردیاب گیز ی انسان ١جهت نگاه صیهاي تشخروش
بـه عنـوان ابـزاري    فیزیکـی  به دخالـت   ازیبدون ن دتوانیبوده و م انهیتعامل انسان و را

ردیـاب  هـاي   سـتم یمهم در اسـتفاده از س  تیمز. ت کاربر به کار رودیابراي انجام عمل
 نـد ارتباط برقرار ک مشخصی با سیستم از فاصله تواندیاست که کاربر م نین اساان گیز
 نـوري،  طیاز جمله شـرا  اريیعوامل بس. وجود ندارد انهیبا را یکیزیف به تماس ازيیو ن

 ی گیـز ابیـ و رد صیتشـخ  هـاي روشیی کـارا  برحرکات سر، ،هیزاوفاصله،  ،بافت رنگ،
اي است که کـاربر بـه   نقطه صیتشخ ندیفرآ گیز، صیتشخمنظور از  .هستند رگذاریتاث

-یمـ  داده صیشد تشـخ  یابیکه حرکت چشم ردپس از آن این نقطه .دکنیآن نگاه م
و دقت است به طوري کـه   نیاز تخم ییطوح باالس ازمندیهدف ن نیبه ا دنیرس. شود

-روش. استفاده کـرد  گریکاربردهاي د سایر وهاي کاربري پیچیده رابطبتوان از آن در 
چنـد   ایـ و  کی قیاز طر توانندیهستند که متصاویر چشم  ازمندین ،گیز صیهاي تشخ

مرتبط  هايمشخصه. ندیآ بدست وبکمیا  تالیجید نیمانند دورب ریضبط تصاو ستگاهد
 تنـور در مردمـک چشـم،    شد عیتوز ،یچشم هیشامل حدفاصل ناح توانندیبا چشم م

رفتـاري   لیو تحل یابیدر ردی گیز ابیرد. شکل چشم باشد نیچنو هم هیعنب ایو  هیقرن
و  نیسازي فرام،فعال وب طیاشاره و انتخاب در مح کاربر، دیرفتاري خر یابیارز راننده،
و توسـعه انـواع    یطراحـ  نـه یدر زممی توانـد   نیهمچن. ی کاربرد داردپزشک نهیدر زم

 . باشد دیمف یو ناتوانان جسم نیهاي خاص منظوره براي معلولدستگاه
گـی، کالسـه بنـدي، رابـط     ردیاب چشم، تخمین گیـز، اسـتخراج ویژ  :  کلمات کلیدي

  .کاربري انسان کامپیوتر، گوشی هوشمند
                                                             
١ Gaze 
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 یعصب يها شبکه از استفاده با یصوت يها صحنه يبند دسته و صیتشخ
قیعم  

Detection and Classification of Acoustic Scenes with Deep Neural 

Networks 

  دکتر بابک ناصر شریف –مهندس فاطمه عرب نژاد 
هاي مختلف  اي از اطالعات در مورد محیط هاي صوتی داراي حجم گسترده جریان
کنند و همچنین رویدادهاي  ها صداهاي محیطی را درك و پردازش می انسان. هستند
هاي اخیر با رشد  ل در سا. دهند را تشخیص می) مانند عبور ماشین و قدم زدن(صوتی

فزودن قابلیت پردازش اصوات و هاي در دسترس، ا توان محاسباتی و حجم داده
از . است هاي هوشمند مورد توجه قرار گرفته ها، به سیستم بندي آن تشخیص و دسته
هاي مختلفی  میالدي در زمینه 2006هاي عصبی عمیق از سال   سوي دیگر شبکه

هاي طبیعی به کار گرفته  همچون بینایی ماشین، تشخیص گفتار و پردازش زبان
براي آشنایی با  سمیناربنابراین در این . اند  طلوبی را به همراه داشتهاند و نتایج م شده

بندي و تشخیص  هاي متعدد دسته هاي ارائه شده، به بررسی روش عملکرد سیستم
میالدي  2017الی  2013هاي  ها و رویدادهاي صوتی در حدود سال صحنه

  .است  شده پرداخته
 هاي عصبی عمیق صوتی، شبکههاي  هاي صوتی، صحنه رویداد: کلمات کلیدي
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  شناسایی نشتی خطوط انتقال با استفاده از روش هاي سخت افزاري
Leakage Detection of Pipelines by Software Methods 

  حمید خالوزادهدکتر  – رویا دشمن زیاريمهندس 
امـروزه انتقـال سـوخت از طریـق     . اي دارد رسانی در دنیاي امروز اهمیت ویـژه  سوخت

با توجه به گـستردگی شـبکه   .گیرد هاي توزیع و انتقال صورت می خطوط لوله و شبکه
انتقال نفت و گاز در ایران و اهمیت کنترل این شـبکه و جلـوگیري از وقـوع نشـتی و     
. اتالف این سـرمایه حیاتی نشت یابی خطوط لوله از اهمیت دوچندانی برخوردار اسـت 

گیـرد،   براي حفاظت از خطوط انتقال صورت مـی امروزه با وجود تمهیدات شدیدي که 
هاي انتقال به مشکلی اساسی در این صـنعت تبـدیل    همچنان مسئله حفاظت از شبکه

از این رو بازرسی پیوسته خطوط لوله قبل و حین عملیات انتقـال اهمیـت   . شده است
ی کـه  هـای  اي قرار دارند، محـیط  هاي پیچیده از آنجا که خطوط لوله در محیط. یابد می

است، امکان تخریب دیواره داخلی و خـارجی خـط لولـه    ... هاي خورنده و  شامل زمین
هـاي   تـوان بـه رهـا شـدن سـوخت از لولـه       از اثرات بارز ایـن تخریـب مـی   . وجود دارد

هاي توزیع و یا مخازن ذخیره سوخت اشـاره کـرد کـه بایـد بـه       دیده در شبکه آسیب
ناپـذیر زیسـت    ایـن مسـئله اثـرات جبـران    عدم کنترل زود هنگـام  . موقع کنترل شود

در چنین مـواردي تخمـین میـزان سـوخت آزاد     . به دنبال دارد... محیطی، اقتصادي و 
 سـمینار ي این  هدف از ارائه .شده و مکان وقوع آن در لحظات اولیه بسیار حیاتی است

چنین معرفی چند روش جدیـد در   ها و هم معرفی، مقایسه و بررسی عملکرد این روش
  .باشد این زمینه می

 مکان نشتی، فیلتر کالمن خطوط انتقال، نشتی، تخمین میزان و  : کلمات کلیدي
 

   



 1396آذرماه  20  سمینار دانشجویی تازه هاي مهندسی برق و کامپیوتر سومین

17 

 

 بررسی کاربردهاي الگوریتم هاي تخمین توزیع در حل مسائل دنیاي واقعی
Application of Distribution Estimation Algorithms in Solving Real 

World Problems  

  دکتر امین نیک انجام –مهندس نازنین شجون نژاد 
-هاي تکاملی هستند که با ساختن مـدل هاي تخمین توزیع نوعی از الگوریتمالگوریتم

-هاي امیدبخش هـدایت مـی  هاي احتمالی ضمنی، فضاي جستجو را به طرف راه حل
مورد مسئله ها، اطالعات پنهان زیادي را در سازي احتمالی در این الگوریتممدل. کنند

اگر بتوان . شوندسازي استفاده میها براي حل مسائل بهینهاین الگوریتم. کندبرمال می
تـوان  هـا مـی  سازي مدل کرد، از این الگـوریتم اي را به صورت یک مسئله بهینهمسئله

سـازي  برخی مسـائل بـه طـور کلـی یـک مسـئله بهینـه       . ها استفاده کردبراي حل آن
در هـر دو  . سازي دارندخی دیگر در بخشی از خود نیاز به بهینهشوند و برمحسوب می

هـا، بسـته بـه    این الگـوریتم . هاي تخمین توزیع استفاده کردتوان از الگوریتممورد می
ها، تابع برازندگی و مدل خواهیم حل کنیم، به تعریف دقیق کروموزوماي که میمسئله

مدل کردن برخی مسـائل بـه صـورت یـک      در این نوشتار،  نحوه. احتمالی  نیاز دارند
هاي تخمـین توزیـع در حـل ایـن مسـائل مـورد       سازي و کاربرد الگوریتممسئله بهینه

  . مطالعه قرار گرفته است
-احتمالی، بهینه ین توزیع، محاسبات تکاملی، مدلهاي تخمالگوریتم: کلمات کلیدي

 سازي تصادفی، مسائل دنیاي واقعی
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هاي آنهاي معکوس و کنترل کنندهپاندولبررسی انواع   

Investigating the Types of Inverted Pendulums and Their Controllers  
  نوین زادهدکتر  – وندعیسی سپهمهندس 

در این سمینار، در ابتدا به معرفی پاندول معکوس، سپس به معرفی چندین روش 
کنترلی و در ادامه به دینامیک و معادالت و کنترل انواع پاندول معکوس پرداخته می 

  . شود
، براي کنترل پاندول معکوس PIDبراي کنترل پاندول معکوس خطی، از روش 

کنترل پاندول معکوس چرخ عکس  يو مود لغزشی و برا LQRچرخشی از دو روش 
  . با و بدون فیلتر استفاده می شود PIDالعملی از روش 
  چرخشی، چرخ عکس العملی  -حرکت خطیپاندول معکوس، کنترل : کلمات کلیدي
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