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 اجرایی: -هیئت علمی

 نمایشگاهمی عل دبیر: 

o  بابک ناصرشریفدکتر 

 

  :کمیته علمی 

o دکتر کریم عباس زاده 

o  اکبری ازیرانیدکتر اصغر 

o دکتر علیرضا فاتحی 

o دکتر حمید خالوزاده 

o دکتر حسین حسینی نژاد  
o  شمسیدکتر حسین 

o  دکتر سمیه چمانی 

o دکتر هادی علی اکبریان 

o دکتر علیرضا فریدونیان 
o دکتر بابک ناصرشریف  

o دکتر مسعود ده یادگاری 

o دکتر هدی رودکی لواسانی 

 

  :کارشناسان 

 پروین قدیمی -

 مرتضی اسکندری -

 مژگان مالحسینی -
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 پیام دبیر علمی نمایشگاه: 

ا گیرند تهای خود در دوره کارشناسی را بکار میموختهآکارشنناسی  دانشوویان   نامهپایاندر 

ن  در رشننته های فنی آدوران تحصننیل خود را  حل کنند که  حل   لئاترین مسننیکی از پیچیده

توان حل ساخت و مهمتر از آن شود. این یک محصول  منور می طراحی و ساخت  مهندسنی به  

ای براست  اول  قدمبرای ورود به بازارکار و حل مسائل صنعتی و نیز  غازینآگامی اسنت    لهئمسن 

حلهای موجود را به شکلی بهتر  که عالوه بر توان حل مسناله   دانشوو  راه ورود به پژوهش  جایی

 .  تولید کندمحصولی بهتر یا نو را  تا را بنیاد نهد یننو حلی اصالح کند یا راه

های های مهندسننی در دانشننگاهکارشننناسننی از زیربناهای آموزت رشننته  نامهپایاناز این رو 

طور سننتی و به درستی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورد  که به صننعتی اسنت  

اولویت های معاونت پژوهشی و فناوری  یکی از تاکید و توجه بسنیار بوده اسنت. در همین راسنتا    

کامپیوتر دانشنگاه صننعتی خواجه نصنیرالدین طوسی    مهندسنی  دانشنکده های مهندسنی برق و   

 است.  در مقطع کارشناسی اربردی و عملیهای کانوام پروژهترغیب و تشویق دانشوویان به 

-های عملینمایشننگاه گلچین پروژه های قبلیو با اسننتداده از توربیاد دوره جهتدر همین 

 کامپیوتروری دانشننکده مهندسننی   معاونت پژوهش و فناآموختگان کارشننناسننی کاربردی دانش

به نمایندگی از هر دو دانشننکده مهندسننی برق و  شننگاه صنننعتی خواجه نصننیرالدین طوسننی دان

 می کند.برگزار  6931 آذر ماه 8را نیز در روز  نمایشگاهدوره این سومین   کامپیوتر

ترغیب دانشوویان کارشناسی برای انوام " بر اسناس طرح کلی نمایشنگاه که توسنا کارگروه   

مسوولیت بررسی گرایش رشته و نمایندگان هر  اسنت  تدوین شنده  های قبل دورهدر   "کار عملی

ماه  تا آخر شننهریور 6935های کارشننناسننی دفاه شننده در دوره زمانی اول مهرماه نامهتمام پایان

 بیسننت و یکعلمی منور به شننناسننایی   کمیته هایبررسننی نهایتا . عهده گرفتند را بر 6931

وفق م  هانامهمورد از پایان هسیزددهنده دانشوویان انوام نهایتا که کارشنناسی شد   برتر نامهپایان

 های خود برای شرکت در نمایشگاه شدند.  سازی ساختهبه آماده
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کننده در این نمایشگاه کاربردی شرکت-عملیی هانامهپایان چکیده موموعه  مولد پیش رو 

ی جایزهشننود و کننده تقدیم میشننرکتهر ای به سننپاس و جایزهاسننت. به رسننم قدردانی  لوح 

کننده در نمایشنننگاه  بر مبنای شنننرکت هاینامهپایان منتخب از میان نامهپایانتری نیز به ندیس

  دد.  گرتقدیم میدگان نامه منتخب بازدیدگننآرای بازدیدگنندگان نمایشگاه  به عنوان پایان

 

 

 بابک ناصرشریف

 دبیر علمی نمایشگاه و

  وهش و فناوری ژمعاونت پ

 دانشکده مهندسی کامپیوتر
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 چکیده:

 یازنهوشمند س یبرا هاتصور استداده از آن ی زیرقابل برنامه یهاهنروزافزون تراش شرفتیبا پ

 یزندگ تیدیسبب باالبردن ک توانداین هوشمند سازی می .ستیروزانه دور از دسترس ن یهاتیفعال

ایواد سیستم خانگی  یبرا هیطرح اول شد تا سبب دهیا نی. اشود نهیدر وقت و هز ییجوهو صرف

منتهی و ر شیپروژه پد و در نهایت به ریگشکلریزی اجزای خانه با قابلیت کنترل و برنامه هوشمند

 .گردد

این پروژه طراحی و اجرای مدل یک سنیسنتم اتوماسیون خانگی نوین را با استداده از فناوری   

بیتی  93سازی شده دارای یک سیستم بر روی تراشه دهد. سنیستم پیاده اینترنت اشنیا  ارائه می 

ها تواند به برخی از سنسورها و محرکاسنت که می   ESP8266نامارزان قیمت و در دسنترس به  

)بر روی  Access Pointبرای تعامل در خانه متصل شود و در این پروژه از آن در دو حالت کاری

است. این شدهای کنترل شونده  بهره گرفته )بر روی برد سننسنورها و اجز   Clientبرد اصنلی  و  

د ها و ایواها و درخواسنتسیستم همچنین داری یک پردازنده اصلی است که وظیده بررسی پیام

ها و کنترل وضننعیت هر جزا از سننیسننتم را بندی دقیق برای انوام به موقع درخواسننتیک زمان

سننیم به سننیسننتم هوشننمند ه شننبکه بیبرعهده دارد. به این ترتیب دسننتوراد از کاربر به وسننیل

شننود و سننپس نتای  بر روی سننیسننتم به نمایش ها اعمال میها و زمانبندیرسنند  درخواسننتمی

ها نتیوه قبولی یا ردی در آزمون مشننخ  فرمولشننودگذاشننته و یا به طرقی به کاربر ارسننال می

و برای نمایش اطالعاد و رابا اپراتور  FBsسری  FATEK PLCاز نویسی . برای برنامهشنود می

 است. شدهاستداده DELTA HMIاز  PLCو 

 

 wi-fiطراحی و پیاده سازی سیستم اتوماسیون خانگی شبکه  ه: ژعنوان پرو

 نیکو دهقانی   دانشجو:

 دکتر یوسف درمانی  استاد راهنما:
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  چکیده:

نمونه  صوردبههدف از این پژوهش طراحی و ساخت کنترلر یک آسانسور چهار طبقه  

 افزارسختی دستیابی به این هدف به دو بخش اصلی برا .است ی از یک آسانسور واقعی اشدهساده

و قطعاد  شدهساخته  یک سازه آلومینیومی طراحی و افزارسختبخش  در نیاز است. افزارنرمو 

 افزارنرم بخش در .شوندیممانند برد فرمان  برد کابین و برد طبقاد بر روی آن متصل الکترونیکی 

به ذکر است  الزم روند مدیریت فراخوان طبقاد و سرعت و جهت حرکت موتور بررسی شده است.

مدوالسیون پهنای پالس صورد و  هارلهکه در این پژوهش کنترل موتور به دو روت استداده از 

الوه بر این آسانسور ساخته شده در این پژوهش الگوریتمی برای مدیریت اولویت های گرفته است.ع

اگر فقا درخواست از یک طبقه باشد .  در خواست های طبقه فعلی بی اثر باشند زیر را دارد :

جهت حرکت ضبا شده    درخواست های طول مسیر پاسخ داده شود  آسانسور به آن طبقه برود

درخواست های داخل کابین همزمان  و در نهایت  در جهت حرکت داده شود. و اولویت به طبقاد

 با درخواست های بیرونی پاسخ داده شود.

که به کمک کنترلر  استیک طبقه همکف  عالوهبهنتیوه این پژوهش یک سازه چهار طبقه 

ATmega16  ه در بر این  نوه معماری آن هوشمند بوده  به این معنی ک عالوه .شودیمکنترل

برای مدیریت کلیدها وجود دارد و نوه ارتباط  ATmega8اتاقک آسانسور نیز یک میکرو کنترلر 

 .استدو میکرو  از نوه ارتباط سریال 
 

 

 طبقه 4طراحی و ساخت کنترلر آسانسور   عنوان پروژه: 

 را ساداد توکلییسم  مائده شهرستانی یکتا   :  یاندانشجو

 امیر موسوی نیادکتر استاد راهنما:  
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 چکیده:

فرکانس یکی از کنترل های مرسوم سیستم قدرد است که در سه سطح کنترل  –کنترل بار 

اولیه فرکانس توسا گاورنر واحدهای تولیدی  کنترل ثانویه فرکانس از طریق کنترل خودکار تولید 

جهت حداقل نمودن خطای ماندگار و کنترل ثالثیه ازطریق توزیع بهینه رزرو چرخان انوام 

که توان تولیدی با توان اکتیو مصرفی برابر است فرکانس هم در مقدار  پذیرد. در حالت عادیمی

خود قرار دارد. به دنبال ایواد عدم تعادل توان اکتیو فرکانس دچار تغییر شده و اگر این عدم نامی

تواند منور به ناپایداری فرکانس و خروج تعادل شدید باشد در نهایت کاهش شدید فرکانس می

احدهای تولیدی شود. پیش بینی یا تخمین تغییراد فرکانس به دنبال بروز یک های پی در پی و

تواند برای اهداف کنترلی یا حداظتی )حذف بار فرکانسی  مورد استداده قرار گیرد. اغتشات می

پاسخ فرکانسی شبکه بر اساس معادله نوسان تابع میزان عدم تعادل توان اکتیو  میزان پاسخ گاورنر 

های سیستم است. دو پارامتر خیلی مهم به ویژه در تحلیل پایداری فرکانس  ثابت اینرسی و پارامتر 

و ضریب میرایی بار معادل شبکه است. ثابت اینرسی معادل تابع ثابت اینرسی همه ماشین های 

سنکرون در مدار و ضریب میرایی بار تابع میزان حساسیت بارهای مصرفی به ویژه بارهای موتوری 

راد فرکانس است. با ظهور سامانه های پایش مبتنی بر واحد های اندازه گیری فازوری می به تغیی

را با دقت مناسبی به دست آورد. در این پروژه ابتدا پاسخ فرکانس   توان پاسخ فرکانسی سیستم

معادل شبکه به کمک اندازه گیری های فازوری تعیین شده و سپس بر اساس ویژگی های این 

ی ثابت اینرسی معادل و ضریب میرایی بار تخمین زده می شوند. کارایی روشن پاسخ فرکانس

پیشنهادی برای تخمین پارامتر های معادل شبکه تحت شرایا مختلف اغتشات تولید بررسی 

 خواهد شد.

 

 تخمین ثابت اینرسی و ضریب میرایی بار در سیستم های قدرد به    عنوان پروژه: 

 کمک دستگاه های اندازه گیری فازوری 

 امیر دربندسری  امیر حسین معروف خانی  : یاندانشجو

 راییمتورج ادکتر استاد راهنما:  
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 چکیده:

مدیریت ساختمان و شبیه سازی و ساخت یک سیستم  یهاستمیدر این پروژه به بررسی س

با بکارگیری از آخرین تکنولوژی ها در صدد  ساختمان مدیریت سیستمکنترلی پرداخته شده است. 

 و همچنین ها پدید آوردبهینه انرژی در ساختمان آن است که شرایطی ایده آل   همراه با مصرف

های های مختلف ساختمان و ایواد شرایا محیطی مناسب با ارائه سرویسضمن کنترل بخش

ها و امکاناد موجود وری سیستم کارایی و بهرههمزمان   سبب بهینه سازی مصرف انرژی   سطح 

در ساختمان می شود. کنترل و دسترسی به سیستم با استداده از نرم افزارهای مربوطه از هر نقطه 

های مختلف تحت قسمت. در داخل ساختمان و خارج از آن از طریق اینترنت مقدور می باشد

یزاد توه مکانیکی  سیستم تهویه مطبوه   تأسیساد  : اند از عبارد ساختمان هوشمند کنترل

 تأمین برق اضطراری. و سیستمهای آتش نشانی  سیستمهای ایمنی روشنایی 

جایگزین   LEDها با تعدادی در این پروژه خانه با یک ماکت و پنکه سقدی نیز با دو فن و المپ 

آن شرایا محیطی )در  افزار مبتنی بر اندروید طراحی گردیده که کاربر به کمکاست. نرم شده

تواند شدد نور و مقدار دما را تغییر دهد تا به میزان نور اینوا نور و دما  را تحت کنترل دارد و می

افزار از طریق بلوتوث و دمای مطلوب خود برسد. بعد از مشخ  شدن دما و نور مطلوب کاربر  نرم

ریافت شده و با توجه به دما و نور حقیقی مقادیر را ارسال نموده و این مقادیر توسا ماژول بلوتوث د

ها داده خواهد شد  LED های الزم به فن وانتگرالی  فرمان-ماکت  به کمک کنترل کننده تناسبی

رسد. بدین صورد یک و بعد از گذشتن زمان الزم  دما و نور ماکت به مقادیر مطلوب کاربر می

ها در جهت آسایش و رفاه تمامی این کار سازی گردید.نمونه کوچک از یک خانه هوشمند پیاده

  باشد.ها و استداده صحیح از انرژی برق میکاربر  کاهش هزینه

 

 کنترل شرایا محیطی )دما و نور  توسا میکرو کنترلر با رابا عنوان پروژه: 

 ندرویدیا 

 علی حاتمی  محمد رسول نعیمیسید   دانشجویان: 

 دکتر علیرضا فریدونیاناستاد راهنما:  

http://www.famoor.com/
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 چکیده:

-ENهای کابل مطابق استاندارد دهندههدف از پروژه طراحی و سناخت دسنتگاه تست اتصال  

دهنده یکسنان تشکیل شده است که  اتصنال  1سنیسنتم تحت آزمون از   اسنت.   50483-5-2009

آن در استاندارد ذکر  هایی با سنطح مقطع معین و فواصنل مشخصی که جزئیاد  کابل یوسنیله به

زیر برنامه  1)برنامه اصننلی از PLC های اند. جریان توسننا فرمانشننده اسننت به هم وصننل شننده

ثر شود. در اای که به اتوترانس وصننل است کنترل میزن رلهتشنکیل شنده  که به یک موتور گام  

 طی کنند پس از باید سیکل گرمایش و سرمایش را مطابق استاندارد هادهندهعبور جریان اتصنال 

پارامتر  1روز   ارزیابی آنها با اندازه گیری و مقایسننه  51بار طی کردن این روند)نزدیک به  6111

 با استاندارد صورد میگیرد.

 شده است. به علتمنظور کاهش زمان آزمون استدادهکننده انتگرالی بهدر سنیسنتم از کنترل  

ها که دارای مشنخصناد متداوتی هستند    دهندهلزوم جامع بودن سنیسنتم  تطابق با انواه اتصنال   

-انتگرالی کنندهای در کنترلرعایت حداقل زمان و غیرخطی بودن سنننیسنننتم  از روت چند پله

ها در این آزمون میزان افزایش دهندهتناسننبی اسننتداده شننده اسننت. معیار قبولی و ردی اتصننال 

سیکل   351در ون باید انوام شنود سنیکل که آزم  6111از  کهطوریها اسنت. به های آنمقاومت

و با گذاشتن اعداد به دست آمده در شنود  گیری میها اندازهسنیکل مقاومت  55هر  سنپس و  اول

 FATEK PLCنویسی از . برای برنامهشنود ها نتیوه قبولی یا ردی در آزمون مشنخ  می فرمول

 است. شدهاستداده DELTA HMIاز  PLCو برای نمایش اطالعاد و رابا اپراتور و  FBsسری 

 

 

 طراحی و ساخت دستگاه تست اتصال دهنده های کابل فشار قوی  عنوان پروژه: 

 EN-50483-5-2009مطابق استاندارد 

 گان دوستیژم  محمدرضا باقری لویه  دانشجویان: 

 فاتحی دکتر علیرضا استاد راهنما:  



 

 6931ماه آذر  -کارشناسی مقطعکاربردی -نمایشگاه گلچین پروژه های عملیسومین 

 کامپیوتر مهندسی دانشکده های مهندسی برق و

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 چکیده:

 یک حسگر اثرانگشتدر این پروژه چگونگی طراحی و ساخت یک دستگاه حضور غیاب بر پایه

تواند شرح داده شده است. این دستگاه دو رله موزا دارد و می ARMو پردازنده میکروکنترلر سری 

صورد کنترل از راه دور ها بهصورد موزا کنترل کند. همچنین امکان باز کردن دربدو درب را به

عنوان کاربر به دستگاه اضافه شوند در حالت توانند بهاهم است. حداکثر تعداد افرادی که میفر

ندر هستند. برای این  1111برداری با حوم کم ندر و در حالت نمونه 6111برداری معمولی نمونه

است که   Adminاند و تنها کاربرمعرفی شده Adminعنوان کاربر به 61تا  ID 6دستگاه از 

تواند تنظیماد دستگاه را تغییر دهد. این دستگاه موهز به یک ساعت دقیق است که توسا یم

روزرسانی شود. واحد ساعت اطالعاد مربوط به زمان و تاریخ را بهیک کریستال موزا کنترل می

که تغذیه دستگاه قطع شود با استداده از باتری پشتیبان واحد ساعت به کار کند و درصورتیمی

و ساعت و  IDتواند اطالعاد مربوط به کاربران ازجمله شماره دهد. این دستگاه میادامه میخود 

 USBذخیره نماید. این اطالعاد با استداده از پورد  SDتاریخ ورود را ثبت نموده و در یک کارد 

اینچ  9.3توانند به رایانه منتقل شوند. این دستگاه برای نمایش اطالعاد موهز به یک نمایشگر می

تواند با استداده از این صدحه لمسی اطالعاد رنگی با صدحه لمسی مقاومتی است که کاربر میتمام

عنوان یک دستگاه درب بازکن و یا حضوروغیاب در توان بهموردنیاز را وارد کند. از این دستگاه می

 اماکن مختلف استداده کرد.

 

 طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل تردد مبتنی بر تشخی  اثر   عنوان پروژه: 

 انگشت

 مرضیه وطن دوست   دانشجو: 

 دکتر حمید خالوزاده استاد راهنما:  



 

 6931ماه آذر  -کارشناسی مقطعکاربردی -نمایشگاه گلچین پروژه های عملیسومین 

 کامپیوتر مهندسی دانشکده های مهندسی برق و

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 

 چکیده:

امروزه   طراحی تقویت کننده توان با توان خروجی زیاد و راندمان قابل قبول در عرض باند در 

می باشد . هدف  RFحد چندین اکتاو به منظور کاهش هزینه ها یک چالش اساسی بین طراحان 

دستیابی به گین هموار در سراسر پهنای باند  RFاصلی در طراحی تقویت کننده های پهن باند 

ر است. عالوه بر این در این بازه فرکانسی تقویت کننده توان باید توان مطلوب را تحویل مورد نظ

بدهد. برخی از تکنیک های طراحی تقویت کننده پهن باند شامل: استداده از شبکه های تطبیق 

 ساختار متعادل می باشد. -فیدبک مندی –شده 

بالن خا انتقال کابل هم محور در ورودی ایده اصلی   استداده از ساختار پوت پول به همراه دو 

و خروجی تقویت کننده می باشد . به منظور بهبود عملکرد بالن ها از ویژگی منحصر به فرد هسته 

های فریتی استداده شده است.در نهایت به تقویت کننده ای با پهنای باند در حد چندین اکتاو و 

     دست یافتیم.dBm95واد ) 5حداقل سایز ممکن با متوسا توان خروجی 

 

 
 

 

 

 

 

 تا  91طراحی  شبیه سازی و ساخت تقویت کننده پهنا باند توان )  عنوان پروژه: 

 مگاهرتز  6111

 ملیکا مومن زاده    دانشجو: 

  سید آرت احمدیدکتر استاد راهنما:  



 

 6931ماه آذر  -کارشناسی مقطعکاربردی -نمایشگاه گلچین پروژه های عملیسومین 

 کامپیوتر مهندسی دانشکده های مهندسی برق و

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 چکیده: 

پیش از اقدام اصلی و  هایهای علمی بخش اعظمی از هزینه و زمان صرف آزمایشدر فعالیت

دقت و کیدیت ناکافی  اطالعاد  دلیل بعضاً بهشود که کیدیت نهایی پژوهش می هایآزمایش

 دهد. مدیدی را در اختیار پژوهشگران قرار نمی

مواد  کیالکتریتداود ضریب داین پژوهش بر اساس همین نیاز بر آن شده است  با استداده از 

بتواند وسیله طراحی و ساخت که در مواردی مهم و بسیار حیاتی   در باندهای مختلف فرکانسی

توان می کیالکتریدی ضریب ریگاندازه های پروبرا برطرف سازد. ازجمله کاربردها و ویژگینیاز ها 

تواند با استداده از چند قطره مثال میعنوانهای مهم در تشخی  پزشکی اشاره کرد؛ بهبه کمک

در چند ثانیه در اختیار گروه پزشکی قرار را ماری خونی و دیگر اطالعاد خون بیمار  انواه بی

تشخی  هویت افراد و اصالت مواد بر اساس بانک اطالعاد  همچنین کاربردهای دیگر پروبدهد. می

 یارگان هاو دیگر  نظامی  بهداشت یهاتواند کمک بزرگی به سازمانمناسب است  این پژوهش می

 .در حداقل زمان و حداقل هزینه  کند برای تشخی   نظارتی

ین سادگی کمترین درصد عکه در  مناسبموجود  الگوریتمی  یهادر ابتدای امر با بررسی روت

 لهیوسبهکه  شدهیاز نوه کواکسیال طراح یروبپسپس  شد. خطا را برای ما ایواد کند  انتخاب

و  یسازهیآمده از نتای  شبدستاطالعاد به مورد آزمایش قرار داده شده است.شبکه  گرلیتحل

ر بازه د یکیالکتر ینسب یگذرده بیمختلف ضر ریشده  مقاد یریگآن با اطالعاد اندازه سهیمقا

 یپژوهش برا نیدر ا یریگشده است. دقت اندازهحاصل یریگرا اندازه گاهرتزیگ 4تا  6 یفرکانس

قت با د باًیها تقرآن کیالکتریب دیبود که ضر کنندهیآب  الکل و ماده ضدعدون رینظ عادیما

 .شده استمحاسبه 66.5%

 طراحی و ساخت پروب اندازه گیری ضریب دی الکتریک مایعاد  عنوان پروژه: 

 غزاله خیام باشی   دانشجو: 

 دکتر هادی علی اکبریان استاد راهنما:  



 

 6931ماه آذر  -کارشناسی مقطعکاربردی -نمایشگاه گلچین پروژه های عملیسومین 

 کامپیوتر مهندسی دانشکده های مهندسی برق و

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 چکیده: 

های متنوه و زیادی برای تشخی  فاصله با استداده از روت های ترکیبی در حال حاضر روت 

سخت افزاری و نرم افزاری وجود دارد. یکی از این روت های ابتکاری استداده از یک دوربین و یک 

 باشد.لیزر می

در این روت بر روی یک سر یک میله پنواه سانتی متری یک لیزر و بر سر دیگر آن یک 

نصب شده است. با اخذ تصاویر مختلف از یک صدحه کالیبراسیون و  USBدوربین با خروجی 

شود تاباندن همزمان لیزر به آن صدحه  ابتدا پارامترهای درونی دوربین تخمین زده می

یبراسیون آید )کالسپس معدله پرتو لیزر در مختصاد دوربین به دست میو  )کالیبراسیون دوربین 

کل سیستم . پس از کالیبره شدن سیستم  با به دست آوردن نقطه برخورد لیزر با اجسام در تصویر 

می توان مکان نقطه برخورد را محاسبه کرد و مختصاد سه بعدی لیزر را در دنیای بیرون به دست 

 توان سرعت جسم و شتاب آن را به دست آورد.آوردن مکان لیزر می آورد. بعد از به دست

 

 

 

 

 

 طراحی و پیاده سازی سامانه تشخی  فاصله یک تصویری فعال    عنوان پروژه: 

 توسا یک دوربین و یک پرتو لیزر

 حامد حسیبی   دانشجو: 

  بهروز نصیحت کندکتر استاد راهنما:  



 

 6931ماه آذر  -کارشناسی مقطعکاربردی -نمایشگاه گلچین پروژه های عملیسومین 

 کامپیوتر مهندسی دانشکده های مهندسی برق و

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 

 چکیده:

FPGA  تراشه به که OV7670 به موسوم آنالوگ دوربین یک از ویدئویی تصاویر پروژه این در

 می ذخیره FPGA در موجود موقتی حافظه در را آنها سپس و کنیم می دریافت کردیم متصل

 هم رس پشت صورد به فریمها این اطالعاد .است فریم یک نقاط تمامی شامل اطالعاد این .کنیم

 قابل مانیتور در ویدئویی تصاویر نتیوه در .شود می داده انتقال مانیتور به VGA درگاه طریق از

 به و (RJ45) درگاه طریق از را ویدئویی تصاویر این همزمان صورد به همچنین .هستند مشاهده

 در .است مشاهده قابل کالینت سمت در و شود می داده انتقال شبکه به W5300 تراشه کمک

 بی صورد به شبکه طریق از را دریافتی تصاویر که است شده طراحی زاریاف نرم کالینت سمت

 در ارسالی تصویر و شود می پردازت دریافتی های فریم سپس .کند می دریافت اترنت یا سیم

 مکک به افزاری سخت سازی پیاده پروژه این در .است مشاهده قابل مانیتور روی بر کالینت سمت

FPGA شرکت Xilinx 5300  تراشه وWشرکت از  WIZnetاست شده انوام. 

 

 
 

  FPAG  توسا IP cameraطراحی و پیاده سازی     عنوان پروژه: 

 سید محمود سیادتی    دانشجو: 

  مسعود ده یادگاریدکتر استاد راهنما:  



 

 6931ماه آذر  -کارشناسی مقطعکاربردی -نمایشگاه گلچین پروژه های عملیسومین 

 کامپیوتر مهندسی دانشکده های مهندسی برق و

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

   

 چکیده:

 به توجه دلیل همین به است  گسترت حال در باورنکردنی صورد به هاداده حوم امروزه  

 برای دانش هایپایگاه و اطالعاد عظیم حوم این با تعامل و مدیریت ذخیره  قبیل از موضوعاتی

های با حوم یکی از روشهای مدیرد داده .باشدمی ضروری امری ها آن از استنتاج و برداریبهره

ه ای پایگاه دادیکی از انواه پایگاه داده های غیر رابطه  ای هستند.های غیر رابطهباال   پایگاه داده

 گرافی است.

هدف از این پروژه  طراحی یک سامانه جستوو بر روی ویکی پدیایا فارسی است که به این 

مه بر این اساس که دانشنا شده است   استدادهاز پایگاه داده غیر رابطه ای از نوه مدل گرافی منظور  

ان های میها و پیوندرا  می توان یک گراف در نظر گرفت که صدحاد آن گره ویکی پدیای فارسی

های این گراف را تشکیل دهند. پیاده سازی پروژه با زبان جاوا انوام شده است.  سامانه صدحاد یال

زبان را از طریق وب نیز در اختیار کاربر جستوو در این دانشنامه فارسی جستووی طراحی شده 

 دهد.قرار می

 

 

 

 

 

 

 طراحی یک سامانه اینترنتی برای جستوو در ویکی پدیا فارسی با  عنوان پروژه: 

 استداده از پایگاه داده گرافی

 فرناز پوریمین    دانشجو: 

  سعید فرضیدکتر استاد راهنما:  



 

 6931ماه آذر  -کارشناسی مقطعکاربردی -نمایشگاه گلچین پروژه های عملیسومین 

 کامپیوتر مهندسی دانشکده های مهندسی برق و

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 چکیده:

واری  تها به نظارد دائم بر تشکیالد نظامی  ها و سازمانبا گسترت زندگی بشری و نیاز انسان

 پزشکی و ... و عدم امکان استداده از نیروی انسانی در تمامی موارد و همچنین پیشرفت در زمینه

های مختلف از جمله مخابراد  الکترونیک و علوم کامپیوتر  مدهوم نسبتا جدیدی به نام اینترنت 

و  اا شامل اشیابه طور کلی اشاره دارد به بسیاری از چیزهاشیاا مطرح شده است. اینترنت اشیاا 

ط اند و میتوانند با یکدیگر در ارتبا که به شبکه اینترنت متصل شده نام وسایل محیا پیرامون

ین   تبلت ها و همچنباشند و ما میتوانیم توسا اپلیکیشن های طراحی شده در تلدن های هوشمند

این رو هدف این پروژه برنامه های کامپیوتری  تحت وب و غیره آن ها را کنترل و مدیریت کنیم. از 

طراحی و پیاده سازی یک اپلیکیشن اندروید میباشد که میتواند در بستر اینترنت و با به کارگیری 

به دوربین های مدار بسته ی یک شبکه ی  ddnsو  port forwardingتکنیک هایی همچون 

یت را دارد که در محلی متصل شود  تصاویر را دریافت و آن ها را کنترل کند و همچنین این قابل

سرور ما در  ftpسرور متصل شود و فایل های دریافتی از آن را اجرا کند.  ftpبستر اینترنت به یک 

این پروژه در شبکه ی محلی دوربین ها تعبیه و پیکر بندی شده است که فایل های فیلم و عکس 

 .  را از آن ها دریافت میکند

 

 
 

 

 

 

 طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت دوربین های نظارتی   عنوان پروژه: 

 IOTمبتنی بر تکنولوژی 

 محمد حسین ماهر   دانشجو: 

  علی احمدیدکتر استاد راهنما:  



 

 6931ماه آذر  -کارشناسی مقطعکاربردی -نمایشگاه گلچین پروژه های عملیسومین 

 کامپیوتر مهندسی دانشکده های مهندسی برق و

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 چکیده:

آینده  یهااز مهمترین موضوعاد مورد بررسی بوده است. در طول دهه ریاخ یدر سال ها یانرژ

ارف مص یبرا یمختلف انرژ یهاگونه ۀهزین ن یزم ۀو گرم شدن کر طییعالوه بر مسائل زیست مح

 یانرژ به عنوان یک منبع تهیالکتریس نیکرده و در این ب دایپ یریتردید رشد چشمگمختلف  بی

حذف و یا کاهش  یهااز روت یکیکند. همواره سهم رو به افزایش خود را حدظ کرده و می نویهثا

در افزایش  میساختمان است که بطور مستق تیریمد ستمیاستداده از س ستم یس دیمد ریغ تیظرف

 کیژوهش پ نیا در گذارد.می ریبرق تاث دیکاهش نرخ رشد تول زیو ن تهیبازده کلی مصرف الکتریس

د ساخته شده و ک یافزارکنترل دما بصورد حلقه بسته در خانه هوشمند به صورد سخت ستمیس

 یسازکنترل خنک یمتداود براتوسعه داده شده است. سپس دو روت  زیآن ن ۀزپردازندیر

 .گردندیم سهیمقا گریکدیشده و از نظر عملکرد با  شیو آزما یسازادهیپ

 
 

 

 کنترل حلقه بسته دما در خانه هوشمندساخت یک سیستم   عنوان پروژه: 

 سپیده سعیدی نیا   دانشجو: 

  رضا فریدونیانعلیدکتر استاد راهنما:  



 

 6931ماه آذر  -کارشناسی مقطعکاربردی -نمایشگاه گلچین پروژه های عملیسومین 

 کامپیوتر مهندسی دانشکده های مهندسی برق و

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و کالم اپیانی:
 بسوی رفاز راه  یاب نچنی    بیاموز و بیاندیش و بساز              


