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  :پيام دبير علمي نمايشگاه

  تعاليبسمه

اي هدر شرايطي كه شيوع ويروس كرونا موجب عدم برگزاري بسياري از برنامه

دي كاربر-عملي يهاپروژهنمايشگاهي شده است، ششمين نمايشگاه گلچين 

مقطع كارشناسي با استعانت از پروردگار متعال، همت و پشتكار دانشجويان 

مهندسي  يهادانشكدهپژوهشي  يهامعاونتعزيز، اساتيد محترم و كارمندان 

 26آذر تا  12طوسي در بازه زماني  يرالديننص خواجهبرق و كامپيوتر دانشگاه 

  .شوديممجازي برگزار  صورتبه 1399 آذر

تركيب كاربردي توسط دانشجويان به دليل –عملي يهاپروژهانجام  

و  آزمايشگاهي با تجاربدرس دانشگاه  يهاكالساز آنان  يهاآموخته

 ر وكا يهاعرصهعلم و مهارت براي ورود به  تلفيق مطلوبي ازبه  يابيدست

و نتايج ارزشمند  شدهساختهتوليد بسيار حائز اهميت است. ارائه محصوالت 

 موجب توانديمنمايشگاهي  يهابرنامهدانشجويي در قالب  يهاپروژهاين نوع 

وسعه صنعتي و ت-يهاي كاربردتشويق و ترغيب ديگر دانشجويان به انجام پروژه

شود. دانشگاه و صنعت بين مؤثر ارتباطهمكاري و 
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ط توس شدهارائهدوره كارشناسي  هاينامهيانپاعملي از ميان  يهاپروژهانتخاب 

مهر  اميستا  1398دانشجويان دانشكده برق و كامپيوتر در بازه زماني اول مهر 

يك  سازييادهپ بر مبناي معيارهايي چون ساخت يك محصول و يا 1399

برق  ياهدانشكدهكميته علمي منتخب از اساتيد  سيستم صورت گرفته است.

ط توس شدهيهته هاييلمفبر اين امر نظارت نموده و گلچيني از  يوتركامپو 

و توضيحات مربوطه  شدهساختهدانشجويان منتخب در مورد ارائه محصوالت 

ادبود ي رسمبهتقدير و هدايايي  لوح كنندگانارائه يتمامبهاست.  شدهيآورجمع

پروژه برتر به انتخاب اساتيد محترم و دانشجويان  4به  ضمناًاعطا خواهد شد. 

  تقديم خواهد شد. اييژهوعزيز، هداياي 

رم اعضاء محتروسا و معاونين پژوهشي محترم دانشكده هاي برق و كامپيوتر و از 

ه به نحوي در برگزاري شايسته اين نمايشگاه كاجرايي و علمي  هاي كميته

ي برگزاراميد است . نمايميمهمكاري و همياري نمودند، صميمانه سپاسگزاري 

 هاييتفعالكوچك در راستاي توسعه و رشد  هرچندگامي  ،هايشگاهنمااين نوع 

  كشور عزيزمان، ايران، باشد. هاييتاولوپژوهشي دانشگاهي مرتبط با نيازها و 

  قطان كاشاني زهرا
  علمي نمايشگاه و مدير ارتباط با صنعت دبير
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  دبير علمي نمايشگاه:

 كاشاني خانم دكتر زهرا قطان   

  :(به ترتيب حروف الفبا) كميته علمي

 آقاي دكتر حميد ابريشمي مقدم 

 آقاي دكتر مهدي اثني عشري 

 آقاي دكتر سيد آرش احمدي 

  دكتر علي احمديآقاي 

 آقاي دكتر فرهاد اكبري برومند 

 آقاي دكتر بابك توسلي 

 خانم دكتر چيترا دادخواه 

 آقاي دكتر عليرضا صالحي 

 آقاي دكتر كريم عباس زاده 

  اكبريانعليآقاي دكتر هادي 

 كاشاني خانم دكتر زهرا قطان 

  كننصيحتآقاي دكتر بهروز 

  فرد نيكوآقاي دكتر اميرحسين 

  منصور وليآقاي دكتر  
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  كميته مشاوران: 

  دليدكتر مهدي علياري شورهآقاي  
  دكتر عبدالرسول قاسميآقاي  
  اخباري بهارهدكتر خانم  
  دكتر مهدي دلرباييآقاي  
  اكبرياندكتر هادي عليآقاي 

  

  كميته اجرايي:

 كاشاني خانم دكتر زهرا قطان 

 خانم دكتر هدي رودكي 

 خانم نرگس ملكي 

 خانم مينا حاجي مال حسيني 

  فرزانه زريوارمهندس خانم 

 خانم پروين قديمي 

  عبدالهي اكبرسيد علي آقاي 
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 با همكاري

  شركت نيان الكترونيك
  
 

  جهاد دانشگاهي

  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشگاه 

  

  

  

  دانشكده مهندسي برقانجمن علمي 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

  

 

 

   IEEEشاخه دانشجويي 

  خواجه نصيرالدين طوسيصنعتي دانشگاه 
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  چكيده:
ــي طراحي و     ،در اين پروژه ــمنـد بـا كليدهاي لمسـ پنـل كولر هوشـ

قرار گيرد.  استفاده موردمحصول در بازار  عنوانبهتا  اسـت  شـده  سـازي پياده

لتيوم آ افزارنرماين پنل قابليت كنترل از راه دور را نيز دارا است. با استفاده از 

و گيرندة  WiFiريزي دلخواه ماژول و چـاپ برد مـدار چـاپي، از طريق برنـامه    

STX882 ــه كليـد پمپ، موتور و دور تند كولر را از راه مي دور يا با  توانيم سـ

(زنگ) جهت توليد صـدا و سه   Buzzerكليدهاي لمسـي كنترل كنيم. از يك  

يد تغيير رنگ كل منظوربهدر زير كليدهاي لمسي  شدهتعبيه RGB LEDعدد 

  .است شده استفادههنگام اجراي فرمان 

  

  

 طراحي و ساخت پنل هوشمند

 مريم ميرايي باغنويينام دانشجو: 

  دكتر فرهاد اكبري برومندآقاي استاد راهنما: 
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  چكيده:

 يومسيليسو  دهندمياساس و پايه صنعت الكترونيك را تشكيل  هاهادينيمه
هاي جديد براي استفاده از منابع است. گسترش روش هادينيمهماده  ترينمهم

جامعه بشري است. لذا به دنبال  مهم هايخواستهيكي از  آالينده غيرانرژي 
كه عالوه بر اينكه آاليندگي كمتري داشته باشند  باشيمميهاي جديدي روش

صنعت را توليد كرد. در اين  موردنظرهاي تميز ها بتوان نمونهبه كمك آن
، زدايش تر ،روش زدايش خشك بين ايمقايسهسعي شده است كه  ،پروژه
دستگاهي جهت  ،صورت گيرد. در اين پروژه تر سازيپاكخشك و  سازيپاك
روش  خشك ساخته شد و سازيپاككون به روش سطح سيلي سازيپاك
ه تر مقايس سازيپاك و با به كمك پالسما مورد آزمايش قرار گرفت سازيپاك
شرايط مختلف بر روي  شدهانجامهاي طبق آخرين نتايج حاصله از تست شد.

 سازيپاكگفت  توانمي درنهايتو گرديد  نتايج قابل قبولي حاصل ،دستگاه
در  (Torr) 0.61فشار  و (v)200  خشك توسط اين سيستم در ولتاژ حدود

  .شودميمطلوب انجام  صورتبه 20(min) زمانمدت

ح سطو جهت تميزكاري DC پالسمايي سامانه ساختطراحي و 
 هاديمختلف ازجمله پولك نيمه

 مه سيما يعقوبينام دانشجو: 

  آقاي دكتر عليرضا صالحياستاد راهنما: 
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  چكيده:

بوده است.  دوطرفه DC به DCيك مبدل  ساخت ،پروژههدف اصلي اين 

، تمركز اين پروژه تنها دليل همينبود و به  شدهانجامطراحي اين پروژه از قبل 

مبدل انجام شد. سپس  سازيشبيه. در مرحله اول است بودهبر روي ساخت 

. گرفت صورتدر آن  استفاده موردطراحي و ساخت مدار چاپي مبدل و سلف 

  .تي مختلف مورد آزمايش قرار گرفتعمليا هايحالتسرانجام عملكرد مدار در 

 پذير تجديدجهت شارژ باتري با منابع  DC به DC مبدل

حسيني سيد محمدصادق  –علي احمدي چم يوسفعلي نام دانشجو: 
 بهشتي

 آقاي دكتر كريم عباس زادهاستاد راهنما: 
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 :چكيده

مدرن  سالمت يهااز مراقبت چنان به بخش مهمي يپزشك تجهيزات

. طبق ستين پذيرامكانو معالجه  صيبدون آن تشخ تقريباًكه  اندشدهتبديل

موجود است  يدستگاه پزشك ونيلمي 1,5، حدود يآمار سازمان بهداشت جهان

 ياهمانند دماسنج و استتوسكوپ گرفته تا دستگاه هزينهكم هايدستگاهكه از 

را  يدرمانمييش يهاو دستگاه ١آي-آر-ام مانند شرفتهيپ اريو بس متيقگران

نقش  ،يپزشك هايدستگاه پيوستگيو  يدگيچيپ شيشود. با افزامي شامل

شود.ميي حائز اهميت دستگاه پزشك يافزارهاتوسعه نرم

                                                            
1 MRI 

 نمايش و پردازش تصاوير پزشكي افزارنرم سازيپيادهطراحي و 

 IPython سوليكنبا رابط كاربري و  بعديسه

 كيميا افشارينام دانشجو: 

 آقاي دكتر حميد ابريشمي مقدماستاد راهنما: 
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با رابط  همراه ٢پافزار پزشكي تحت دسكتانوعي نرم به معرفي ،در اين پروژه

توان تصاوير آن مي يوسيلهبهپردازيم كه مي ٤و كنسولي ٣كاربري گرافيكي

 يراب را ايپو رابطافزار، يك كرد. اين نرم سازيشبيهپزشكي را نمايش داد و 

اطالعات آن  وتحليلتجزيهو پردازش و  يبعدسه ريتصاو در هابرشپيمايش 

ها مانند تومور مغزي، كند كه اين امر پزشكان را در تشخيص بيماريفراهم مي

افزار دهد. اين نرم) و ... ياري مي19٥-ناشي از كوويد مثالًهاي ريه (بيماري

وتسو، ا گذاري آستانهكمك خودكار ريه به  بندي ناحيهنظير  هاييقابليتداراي 

گذاري با كمك ابزار رسم، استفاده از فراداده ي مطلوب، نشانهانتخاب ناحيه

جهت ذخيره تصاوير، استخراج اطالعاتي از تصوير مانند هيستوگرام آن و 

 باشد.مي افزاري نرمافزودن افزونه جهت توسعه

 

 

 

                                                            
2 Desktop 
3 GUI 
4 Console 
5 Covid-19 
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  چكيده:

ــبيه ــازش ــابقات جهاني و پر چالش ترينقديميدوبعدي فوتبال از  س ترين مس

ــت و  رباتيكيدر حوزه  روبوكاپ ــنوعي بوده اسـ  راهكارهاي ارائهو هوش مصـ

 در صورت هوشمند و مبتني بر يادگيري اهميت به سزايي در اين زمينه دارد.

لي ك يدرنتيجهگيري بهبود چشــم توانميبازيكن  هايگيريتصــميمبهبود 

ك ي يپايه رفتارهايتا يكي از  آنيم برتيم مشــاهده كرد. لذا در اين پژوهش 

ه اين ب بود ببخشيم.با اسـتفاده از يادگيري تقويتي عميق به  )دريبل(عامل را 

هاي مختلف و به وجود آوردن حالت سازيشــبيهمنظور با اســتفاده از محيط 

تلف فراهم را براي عامل جهت بررســي حركات مخ  بازي، شــرايط مناســبي  

ــورتبهكنيم. در انتهاي اين پژوهش عامل مي ــط موفق به عبور از  صـ متوسـ

  شود.مي يسازشبيهحريف در شش شرايط متفاوت از هر ده شرايط 

ا ساز دوبعدي فوتبال ببهبود عملكرد دريبل عامل در بستر شبيه
 تقويتي هاي يادگيرياستفاده از الگوريتم

 آرمين صدرالديننام دانشجو: 

  آقاي دكتر مهدي اثني عشرياستاد راهنما: 
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  :چكيده

امروزه با پيشرفت تكنولوژي و آمدن ابزارهاي فراوان و پوشش سراسري اينترنت 

هاي جديد، بسياري از هاي مرتبط با تكنولوژيو نيز افزايش چشمگير پروژه

افزاري و دانشگاهي هاي مختلف نرمهاي داراي ايده و پروژهافراد و نيز شركت

 داراي تجربه جهت محول كردن به دنبال بستري براي يافتن فرد يا افراد اليق و

ترين ابزارهاي تكنولوژي كه امروزه . يكي از در دسترساندايشانها به اين پروژه

باشد. هدف ما هاي هوشمند ميتوان در دست هر فردي يافت، تلفنمي تقريباً

در اين سامانه، ايجاد بستري ساده و كاربردي براي برقراري ارتباط بين 

در اين سامانه قصد داريم با استفاده از  باشد.در سطح افراد مي 2و كارپذير

                                                            
1 Employer 
2 Freelancer 

اجرا در محيط اندرويد جهت  سازي اپليكيشن قابلطراحي و پياده
 هاي تحت وبثبت سفارش و انجام كار با استفاده از سرويس

 مهدي همتينام دانشجو: 

 آقاي دكتر علي احمدياستاد راهنما: 
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روي بستر اينترنت،  1تحت الراول هايسرويسوبو  اندرويدهاي هوشمند تلفن

 ابزاري پويا و كاربردي براي ساماندهي و نيز افزودن و درخواست پروژه بين

 بردي قادر به ثبتبا عضويت در اين برنامه كار كاربران ارائه دهيم. كارسپاران

 تائيدافزاري و دانشگاهي و نيز مديريت و هاي مهم نرمهاي خود در زمينهپروژه

هاي ارسالي ساير كاربران خواهند بود. همچنين كارپذيران امكان درخواست

ثبت درخواست به همراه توضيحات كامل و نيز اطالع از آخرين وضعيت 

كاربران با ثبت اطالعات  ،بر موارد فوقهاي خود را دارا هستند. افزون درخواست

كاربري شخصي خود به ديگر كاربران جهت پيدا كردن فرد مناسب كمك 

اند توو دريافت و ارسال داده، مي سرويسوببه  اتصال باكنند. اين سامانه مي

عمل كند و كارپذير مناسب هر پروژه را در  اتكاقابلبستري مطمئن و  عنوانبه

 گونهنايسازي به شيوه پياده ،در اين سامانه .ممكن پيدا كند زمان ترينسريع

و برنامه  2استوديو يداندرودر محيط توسعه  ندرويدياباشد كه برنامه مي

پياده  4در محيط پي اچ پي استورم 3دهنده در قالب معماري سه اليهسرويس

  شده است.

                                                            
1 Laravel 
2 Android Studio 
3 Model View Controller 
4 PHP Storm 
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  چكيده:

رايط هاي تلفن همراه و شبا پيشرفت روزافزون استفاده از اينترنت و اپليكيشن
در كشور عزيزمان (بيماري كرونا) سعي كرديم تا با استفاده  حاضرخاص حال 

 net coreتحت  هايسرويسوبو  دياندرواز يك اپليكيشن ساده و كاربردي 
انه ها ارائه دهيم. اين سامروي بستر اينترنت، ابزاري پويا براي مديريت آپارتمان

بستري مناسب  عنوانبهو دريافت و ارسال اطالعات  سرويسوببه  بااتصال
ها براي پرداخت شارژها و ها و برجها، شهركبراي مالكان و ساكنان بلوك

 ها است.كت در نظرسنجيها و شرهاي ماهيانه و دريافت اخبار بلوكبدهي
سازي شده پياده flutterباز اين سامانه توسط ابزار جديد متن اندرويداپليكيشن 

را نيز دارد.  ios عاملسيستمهاي همراه با است كه قابليت اجرا روي تلفن
در مواقع الزم نيز  notificationهمچنين براي سهولت كاربران از ارسال 

   است. شدهاستفاده

 visual سرويسوبو  visual Studio codeاپليكيشن  نويسيبرنامهمحيط 

Studio .است  

و اپليكيشن اندرويد مديريت  سازي سايتطراحي و پياده
 هاي تحت وبها با استفاده از سرويسآپارتمان

 علي ساالر و حسين سراجنام دانشجويان: 

 آقاي دكتر علي احمدياستاد راهنما: 
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  چكيده:

. دهندميانحراف از خطوط رخ  براثراز تصادفات  توجهيقابلساالنه درصد 

امروزه با استفاده از پيشرفت تكنولوژي و استفاده از تجهيزاتي مانند دوربين و 

بروز اين تصادفات  توانمي، شودمييا سنسورهايي كه بر روي خودروها نصب 

راهكارهايي است كه عالوه بر  ازجملهرا كاهش داد. تشخيص خطوط جاده 

نيز استفاده  رانندهكمك هايسيستمخودران، در  يهاماشين درزمينهكاربرد 

كالسيكي كه براي تشخيص خطوط جاده وجود دارند از  هايروش. شودمي

 در شرايط مختلف هاروش. اين كنندميپردازش تصاوير استفاده  هايتكنيك

 هنامپاياننوري و آب و هوايي، كاركرد قابل قبولي ندارند. روشي كه در اين 

خيص كننده براي تش بنديقطعهشده است، استفاده از شبكه عصبي  كاربردهبه

. با استفاده از شبكه عصبي، دقت باشدميخطوط جاده   معنايي بنديقطعهو 

 براي خودروهاي خودران ايجادهخطوط  بنديقطعه

 امير ملكينام دانشجو: 

 كنآقاي دكتر بهروز نصيحتاستاد راهنما: 
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ولي از طرفي زمان و بار پردازشي اين نوع  پيداكردهدر شرايط مختلف افزايش 

 نامهناپاياست. در اين  يافتهافزايشكالسيك  هايبه روشنسبت  بنديقطعه

جاده  خطوط بنديقطعهبه دنبال اين هستيم تا شبكه عصبي پيچشي براي 

پردازشي تا حد ضمن برخورداري از دقت مناسب، بار  كهنحويبهارائه كنيم 

پردازشي  باقدرت يهاستميسو قابليت اجرا روي  داكردهيپامكان كاهش 

  و رزپبري پاي) را داشته باشد. هاليموبامحدود (
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  چكيده:

امروزه يكي از پرطرفدارترين و همچنين درآمدزاترين صنايع حال حاضر، 

اي است كه همواره رشد و پيشرفت چشمگيري را چه هاي رايانهصنعت بازي

هاي فني اين صنعت شاهد هستيم. يكي هاي هنري و چه در قسمتدر قسمت

كامپيوتري از اهميت بااليي برخوردار است و  هايدربازياز مواردي كه 

سازي رقابت شديدي در اين حوزه دارند، هوش مصنوعي هاي بازيشركت

  .هستند هادربازي كنترلغيرقابلكاراكترهاي 

كامپيوتري فقط به توسعه رفتار شبيه به  هايدربازيكاربرد هوش مصنوعي 

شود. هوش مصنوعي در محدود نمي كنترلغيرقابلانسان براي كاراكترهاي 

مدرن امروزي  هايدربازيسازي تغييرات آب و هوايي نيز مواردي مثل شبيه

ها بهبود عملكرد ي آنترين استفادهشوند، اما همچنان اصلياستفاده مي

طراحي ساختار فيزيكي عامل هوشمند دوچرخ مبتني بر 
 هاي تكامليروش

 محمد عاشورلونام دانشجو: 

 خانم دكتر چيترا دادخواهاستاد راهنما: 
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ت داشته ها قابليت رقاببازبه صورتي است كه با بازي كنترلغيرقابلكاراكترهاي 

و  Unity سازيسازي در موتور بازيشود با شبيهژه سعي ميدر اين پرو .باشند

هاي مبتني بر قوانين بيولوژيكي، روند تكامل ساختار گيري از روشبا بهره

را براي عبور از مسيري ناهموار با استفاده  دوچرخفيزيكي يك عامل هوشمند 

 توان هوشاز الگوريتم ژنتيك بررسي كنيم. با اجراي چنين روندهايي مي

.هاي تكاملي ارتقاء داداي را با استفاده از الگوريتمهاي رايانهمصنوعي بازي
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  چكيده

PLC  كه از خانواده كامپيوترها به شمار  ريزيبرنامهقابليا كنترلر منطقي

 اًاخير، يكي از اجزاي اساسي اتوماسيون صنعتي در جهان بوده و هست. آيدمي

 - ترهزينهكمبا كنترلرهاي  ها PLCهايي در جهت جايگزين كردن اما تالش

صورت گرفته است. در اين پروژه نيز تالش بر  -مثال ميكروكنترلرها  طوربه

، ضمن بررسي تعدادي IEC-61131-3اين است كه پس از آشنايي با استاندارد 

دانش كامپايلر نويسي، بستري جهت تبديل زبان  درنهايتكامپايلر و 

فراهم شود تا امكان  C نويسيبرنامهبه زبان  Structured Text نويسيبرنامه

 مورد ارزيابي قرار گيرد. PLCيك  عنوانبهاستفاده از يك ميكروكنترلر آردوينو 

شود و تبديل مي Cبه زبان  STدر انتها نيز تعدادي الگوريتم كنترلي به زبان 

 ود.ششده و نتايج آن ارائه مي زيساپيادهيك الگوريتم بر روي برد آردوينو 

 سازيپياده باهدف C به برنامه زبان IEC 61131 ST تبديل برنامه
 با استفاده از ميكروكنترلر

 محمدحسين مديرروستا –شكيبا قلعه گالبي نام دانشجويان: 

 آقاي دكتر بابك توسلياستاد راهنما: 
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 چكيده

كاناله  4تا ضمن طراحي و ساخت سيستم ثبت در اين پژوهش سعي شده است 
كاربرد و داراي  ترهوشمندانهاستفاده شود كه  هاييروشي اصوات حياتي، از 

ق از طريصوتي  هايدادهباشند. براي اين منظور، تالش شده است تا  تريراحت
وات، اين اصاي ثبت زمان واقعي به پردازنده منتقل شود و بر صورتبه سيمبي

 هايونميكروفمانند تكنولوژي و  جديدتريو  ترپيشرفتهاز ادوات با تكنولوژي 
 ايهميكروفوناز استفاده  جايبهگرفته شود و  ادوات معمولي بهره جايبهممز 

كردن خروجي الوگ به ديجيتال كه براي ديجيتال آن هايمبدلآنالوگ و 
دارند، از ارسال به كامپيوتر كاربرد  منظوربهآنالوگ  هايميكروفون
استفاده از ، چنينهم با خروجي ديجيتال كمك گرفته شود. هايميكروفون

ه جايگزينِ استفادروشي  عنوانبهبه پردازنده  هادادهسال واي فاي در ار يشبكه
 است. هشدگرفتهنظردرني و دست و پاگيرِ ارتباط سريال طوال هايكشياز سيم 

 كاناله ي اصوات حياتي 4طراحي و ساخت سيستم ثبت 

 مرضيه لفوتينام دانشجو: 

  آقاي دكتر منصور ولياستاد راهنما: 
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 :چكيده

اين . طراحي يك سيستم آالرم آتش بوده است ،هدف اصلي در اين پروژه

ما در مواقع اضطراري به است كه  شدهطراحي ايگونهبهسيستم اعالم حريق 

و عموم مردم اقدامات  كاركنان هشدار دهد تا بتوانيم براي محافظت از خود،

 روش تشخيص هر چه باشد، اگر زنگ خطر به صدا درآيد، .الزم را انجام دهيم

كرده تا  رسانياطالعبه افراد موجود در ساختمان  هشداردهنده هايسيستم

 هاييمزيت داراي شدهطراحيسيستم  .ند ساختمان را ترك نمايندافراد بتوان

، سيمبيارسال  حجم كم مدار، :ازجمله باشدميبازاري خود  هاينمونهنسبت به 

ساده و همچنين استفاده از قطعات ساده و ارزان  يابيعيبكاركرد ساده مدار 

خالصه براي انجام اين پروژه از دو  طوربهرايج در بازار در ابعاد آزمايشگاهي. 

از  در سمت فرستنده .است، يكي فرستنده و ديگري گيرنده شدهاستفادهمدار 

موجود  گازهايو غلظت  غيرمجازجهت تشخيص دماي  موردنيازسنسورهاي 

 كارخانجات و منزل براي آتش آالرم و ايمني سيستم سازيپياده

 علي ربيعينام دانشجو: 

  آقاي دكتر بابك توسلياستاد راهنما: 

 



 99 آذر كارشناسي مقطع كاربردي –ششمين نمايشگاه گلچين پروژه هاي عملي 
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 ، توسطسوزيآتشوقوع  است كه در صورت تشخيص شده استفادهدر محيط 

ه و در سمت گيرند شده فرستادهر گيرنده بلوتوث يك هشدار به مدا يك ماژول

فعال شدن آالرم حتي  . بعد ازآيددرمينوري و صوتي به صدا  صورتبه آالرم

 اًحتمو  شودنميآالرم متوقف  ،اگر شرايط محيط به شرايط مناسب بازگردد

اين پروژه  هايچالشگردد. همچنين يكي از  غيرفعالدستي  صورتبهبايد 

خطاي سنسورها در ورودي سيستم  براثرآالرم  درآمدنجلوگيري از به صدا 

  سيستم لحاظ شده است. نويسيبرنامهكه اين موضوع در قسمت  باشدمي
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  چكيده:

خزن از پائين م گيرياندازهارتفاع سطح سيال مورد  گيرياندازهسطح سنجي يا 

 .گرددميتا گاز يا بخار يا ماده ديگري كه روي آن را پوشانده است تعريف 

رايج ارتفاع سنجي سياالت در صنعت كه با توجه به نوع  هايتكنيكتعدادي از 

و نوع خروجي  شرايط ديگر از قبل چند فازي بودنو  ، دماسيال، فشار آن

 :استفاده كرد توانميي مختلف سطح سنج هايروش تجهيز و ديگر موارد از

استفاده از روش  تجهيزات جابجا شونده، لوله گشتاور، مدل شناوري،

 سطح سنج فراصوت، ،هوا سازحبابروش لوله  فشار و اختالف فشار، گيرياندازه

  هاي خازني.راداري و سطح سنج سنجارتفاع

سطح سنجي از روش اختالف فشار به اين صورت است كه اختالف فشار سطح 

پايين و سطح باالي مخزن حاوي سيال را توسط يك سنسور فشار تفاضلي 

 گيري فشارسامانه هوشمند سنجش سطح مايعات از طريق اندازه

 مهران بختيارينام دانشجو: 

  آقاي دكتر بابك توسلياستاد راهنما: 
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ي در مدار مركز   و سپس سيگنال الكتريكي خروجي اين سنسور آمدهدستبه

  .گيردميقرار  مورداستفاده

تحليل سيگنال خروجي سنسور، در اين راستا يك مدار چاپي براي پردازش و 

اعم از  استفاده مورد هايالمانهمچنين ايجاد خروجي مناسب و قرار گرفتن 

  .گرددميالكترونيكي طراحي  هايالمانميكروكنترلر و مابقي 
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  چكيده:

بيني عمق اشياء در تصوير از روي يك تصوير واحد همواره عملي پيش

در حال حاضر دوربين تصويربرداري، در  كهازآنجاييبوده است.  برانگيزچالش

ترين حسگر محيط اطراف هستند در اين پژوهش سعي ترين و ارزاندسترس

است كه با استفاده از يك تصوير واحد، برآمده از دوربين تصويربرداري شده 

عمق خودروهاي داخل تصوير براي استفاده در خودروهاي خودران تخمين زده 

شود. براي اين منظور عالوه بر تشخيص خودروها در تصوير، شبكه عصبي 

 يجنتا هاي خودروها نيز آموزش داده شد.پيچشي عميقي براي تشخيص چراغ

بت تري نساز اين پژوهش بيانگر آن است كه اين روش پاسخ دقيق آمدهدستبه

-تشخيص خودرو به تخمين عمق آن مي هايي كه تنها با استفاده ازبه روش

  دهد.پردازند به دست مي

 تخمين عمق از روي تصوير

 سيد محمدعلي طوسينام دانشجو: 

 آقاي دكتر اميرحسين نيكوفرداستاد راهنما: 
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  :چكيده

به اشكال  تواننديم) RFراديويي ( يهافركانسدر  )Oscillator( سازهانوسان

مختلف طراحي و ساخت شوند. ولي با توجه به اينكه توان محدودي در خروجي 

 ازهاسنوسانبه توان هاي باالتر بايد خروجي  يابيدست، براي دهنديمتحويل 

) عبور داد. بايد RF amplifier( يوييراد كنندهيتتقورا از چندين طبقه بلوك 

 ، داراي بهرهشانيداخل، با توجه به ساختار هاكنندهيتتقوتوجه شود كه 

)Gain و همچنين قادر نيستند هر تواني را در خروجي  باشنديم) هاي متفاوت

رسيدن به توان هاي  منظوربه. پس رسنديمخود تحويل دهند بلكه به اشباع 

، ذكرشده يپروژه .توجه به عمل آيد كنندهيتتقو يهابلوكباال بايد در انتخاب 

در فركانس  GSMو ساخت نوسان سازي است كه در باند  سازييهشبطراحي، 

) را در dBm27,8وات ( 1قادر است توان نزديك به  ،MHz 935مركزي 

 . الزمشوديمبه يك آنتن منتقل  شدهدادهخروجي تحويل دهد. توان تحويل 

 GSMساز يك وات در باند سازي و ساخت نوسانطراحي، شبيه

 بهنام رسول پورنام دانشجو: 

 آقاي دكتر سيد آرش احمدياستاد راهنما: 
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از  صحبتي يجهدرنتنگرفته  مدوالسيوني صورت گونهيچهبه ذكر است كه 

 شده نظر گرفتهلذا در اين پروژه فقط انتقال قدرت در  .شودينمپهناي باند 

 باشديم )collpits( يتسكولپ سازنوسان، يك سازنوساناست. هسته مركزي 

 (آي سي هاي كنندهيتتقوعبور از چندين بلوك  كه توان توليدي آن بعد از

Era-4  وAH102 (در خروجي به يك آنتن  همراه با مقسم توان ويلكينسون

  .شوديممونوپل تحويل داده 
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  چكيده:

 يزآميتموفق يمهم طراح يهااز گام يكي يسيالكترومغناط يسازگار يبررس

دو  يمني،ا يبررسو عملكرد  ياست. بررس يمخابرات يا يكيالكترون يستمس يك

عملكرد در بررسي  .هستند يسيالكترومغناط يسازگار اساسيحوزه 

. شوديم يريگاندازه يلهتوسط وس شدهيدهتاب يانرژ يزانم يسي،الكترومغناط

 يرتأثتحت  ي،و مخابرات يكيالكترون ،يكيالكتر يلهوسعملكرد يمني، ا يدر حوزه

 اتيزو تجه شوديم يبررس يطناخواسته موجود در مح يسيامواج الكترومغناط

ي هااستاندارد. داشته باشنداين شرايط را تحت  يحعملكرد صح ييتوانا يدبا

له و شرايط يوس يكتوسط  شدهيدهتاب يانرژ قبولقابل يزانم يينتع يايادي برز

 و ريكيالكت يزاتاستانداردها تجه ينا .وجود دارد آزمايش ايمني تجهيزات

ژه پرو يندر اكنند. يم يبنددسته هاآن عملكرد يطرا بر اساس مح مخابراتي

 يهايستمعملكرد س يريگاندازه يچند روش مختلف برا يبررس به

گيري مشخصات سازگاري الكترومغناطيسي سازي و اندازهمدل
)EMCاي موبايله) سيستم 

 اتابك نوجواننام دانشجو: 

 اكبريانآقاي دكتر هادي علياستاد راهنما: 
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 نيا يمختلف برا يهااستاندارد ينپرداخت و همچن يمخواهيسي الكترومغناط

فزار انرم يطنمونه آنتن را در مح يك ،سپس كرد. يمخواه يها را بررسيستمس

كرده و مقدار آهنگ ثابت جذب  يبازساز CSTيسي الكترومغناط يسازيهشب

اخت با س ازآنپسو  يمكنيم يريگاندازه يوتريكامپ صورتبهدر سر انسان را 

  .كنيميم يريگاندازه يعمل صورتبهآهنگ ثابت جذب را  موردنظرآنتن 
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  چكيده:

براي حسگر شتاب و  PIDكننده سازي كنترلهدف از انجام اين پروژه، پياده
است. در اين پروژه از ميكروكنترلر  ARMژيروسكوپ و بر روي ميكروكنترلر 

ARM  شركتNXP  با نامLPC2138  كه از خانوادهARM7  شدهاستفادهاست 
رو سازي شود از دو عدد سحلقه بسته پياده صورتبهاست. براي اينكه سيستم 

 شدهاستفادهگر عنوان حسبه MPU6050عنوان عملگر و از ماژول موتور به
مثبت و منفي در سه  صورتبهگيري شتاب است. اين ماژول كه توانايي اندازه

اين سه  اي حولگيري سرعت زاويهو همچنين توانايي اندازه Zو  Yو  Xمحور 
اي آيد. سازهحساب ميدرجه آزادي به 6رهاي با محور را دارد از دسته حسگ

شده است شامل يك كه براي سنجش صحت عملكرد سيستم طراحي و ساخته
ه با توجه به حسگري ك .افقي باقي بماند صورتبهصفحه است كه بايد همواره 

و از طريق سرو موتورها همواره حالت آن اصالح  گيردبر روي اين سازه قرار مي
  افقي قرار گيرد. صورتبهشود كه اين صفحه همواره گردد و باعث ميمي

 ARM ميكروكنترلر استفاده با ژيروسكوپ سنسور سازيپياده
 چرخشي حركت جهت تعيين براي

 كاريانآرش صيفينام دانشجو: 

 خانم دكتر زهرا قطاناستاد راهنما: 
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  چكيده:

گيري الگوي يك جديد براي اندازه در اين پروژه ما به پيدا كردن روش ساده و
 گيري ميدان الكتريكي، يكآنتن پرداختيم. اين روش نياز به يك پروپ اندازه

بت گيري زوايا بايد ثاو يك حامل آنتن نياز است. حامل و نشانهگير زوايا نشانه
باشند و پروپ در يك فاصله ثابت از آنتن بايد به شكل دوراني به دور آنتن 

است. به  NBM550بچرخد. پروب مورد استفاده در اين پروژه، پروپ ناردا 
شعشع تگيري مقادير ميدان الكتريكي توسط پروب چرخان، الگوي وسيله اندازه

- شود. در مرحله اول آنتن مورد نظر شبيهگيري ميآنتن در زوايا مختلف اندازه

و سپس در مرحله عملي پروژه، دو تست مختلف با يك آنتن  شودسازي مي
دهيم ونتايج حاصل را مقايسه مربعي كوچك داخل محيط يك اتاق انجام مي

  م.كنيه مقايسه ميسازي انجام شدكنيم و نتايج بدست آمده را با شبيهمي

   

 ميدان پروب از استفاده با آنتن تشعشعي الگوي گيري اندازه
 باند پهن فرا الكتريكي

 حالنيكايمن محمد محمد النام دانشجو: 

 اكبريانآقاي دكتر هادي علياستاد راهنما: 
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