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 :پیام دبیر علمی نمایشگاه

 تعالیبسمه

 

به هفتمین نمایشگاه  مقدم  گلچین پروژه های کارشناسی دانشکده  "  شما را 

نصیرالدین طوسی   دانشگاه صنعتی خواجه  کامپیوتر  و  برق    "های مهندسی 

 خوشامد می گوییم.  

در دوسال گذشته با وجود مشکالت ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بسیار   

پژوهشی  در بستر الکترونیکی  –تالش کردیم تا برای حفظ ساختار آموزشی  

دشواریها را از سرراه برداریم و کاستی ها را بهبود بخشیم. از این رو به سبب  

هم نیز  را  امسال  نمایشگاه  بهداشتی  های  پروتکل  گذشته  رعایت  سال  چون 

اما این بار تجربه سال گذشته را نیز به  بصورت غیر حضوری برگزارمی کنیم.

 همراه داریم.  

امسال بهترین پروژه های کارشناسی در رشته کامپیوتر با دو گرایش سخت 

افزار و رشته   الکترونیک، کنترل ، قدرت با نظر     3با    برقافزار و نرم  گرایش 

 . اما رای شما رقابت اصلی را رقم خواهد زد.  دهیئت داوران انتخاب شدن
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امید است که این رویداد که با همت معاونت پژوهشی دو دانشکده مهندسی  

کامپیوتر و برق  شکل گرفته است شور و نشاط را در محیط علمی دانشگاه  

 تداوم بخشد. 

 با آرزوی توفیق روز افزون شما عزیزان 

 

 

 امیر موسوی نیا 

 عاون پژوهشی دانشکده نمایشگاه و معلمی  دبیر
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 نمایشگاه: دبیر علمی 

  آقای دکتر امیر موسوی نیا  ❖

 : )به ترتیب حروف الفبا(  کمیته علمی

 آقای دکتر علی احمدی  ❖

 حمیدرضا تقی راد آقای دکتر   ❖

 آقای دکتر حسین حسینی نژاد محبتی  ❖

 آقای دکتر حمید خالوزاده  ❖

 آقای دکتر محمدیوسف درمانی   ❖

 آقای دکتر مهدی دلربایی  ❖

 یادگاری آقای دکتر مسعود ده   ❖

 ئی فاطمه رضاخانم دکتر   ❖

 خانم دکتر هدی رودکی لواسانی   ❖

 آقای دکتر حسین شمسی  ❖

 خانم دکتر فرناز شیخی  ❖

 آقای دکتر محمدرضا طوالبی  ❖

 آقای دکتر هادی علی اکبریان  ❖

 خانم دکتر نگین معنوی زاده  ❖
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 کمیته مشاوران:  

 دلی دکتر مهدی علیاری شورهآقای   ❖

 امیر موسوی نیا دکتر آقای   ❖

 زهرا قطان کاشانی   دکترخانم   ❖

 

 

 کمیته اجرایی: 

 خانم پروین قدیمی  ❖

 خانم نرگس ملکی  ❖

 خانم مینا حاجی مال حسینی  ❖

 خانم مهندس فرزانه زریوار ❖

 عبدالهی سید علی اکبرآقای   ❖
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 چکیده: 

روش   یک  عنوان  به  گازی  حسگرهای  کمک  به  تا  است  شده  تالش  پروژه  این  در 

 شود. غیرتهاجمی، بیماری دیابت از روی تنفس فرد تشخیص داده  

گرهای زیستی موجود در  استون از گازهای موجود در بازدم انسان است که از نشان

ی آن با گلوکوز موجود  گیری نرخ آن و تعیین رابطه آید و اندازه تنفس به حساب می 

 کند.در قند خون به ما در کنترل دیابت کمک می

سنسور مورد نظر متشکل از زیرالیه، الیه حساس و الکترود است که پیش از ساخت  

آن  جنس  زیرالیه باید  از  پروژه  این  در  کنیم.  تعیین  عملکردشان  به  توجه  با  را  ها 

سیلیکونی با الیه حساس اکسید مس استفاده شده است. برای الیه حساس از اکسید  

نوع  نیمه کرده   nهادی  در  استفاده  استفاده  مورد  فلز  انتخاب  برای  همچنین  ایم. 

فلز طال   از  نهایت  ما در  بررسی کرد که  را  فلزهای مختلف  تابع کار  باید  الکترودها 

ایم. در این پروژه برای دستیابی به رشد با کیفیت اکسید مس از رشد  استفاده کرده 

 10استون تا غلضت    صیتشخ  یسنسور را برا   ت یکه حساس  میاستفاده کردبذرالیه  

ppm  برای رشد الیه حساس از روش الیه نشانی به روش حمام شیمایی    .داد  شیافزا

درجه است. همچنین منحنی   ۶0استفاده شده است. بهترین دما برای عملکرد حسگر  

استون  -جریان ولتاژ حسگر نشانگر تایید عملکرد مقاومتی آن بوده و نسبت به گاز 

یی دارد. انتخاب پذیری باال

یابی سنسور گلوکز مبتنی بر اکسید مس برای ساخت و مشخصه

 تشخیص بیماری دیابت

 فرزانه ابویی مهریزی و احسان آقانورینام دانشجویان: 

 خانم دکتر نگین معنوی زادهاستاد راهنما: 
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 چکیده: 

نگران    یقتیحق  تعداد افراد با قندخون باال در سراسر جهان،   شیو افزا  ابتید  عیرشد سر

است.    یری شگیقابل پ  ابتیساده قبل از ابتال به د  یکننده است که تنها با انجام تست

روش    ،اغلب در دسترس  هایِروشاما  کنترل منظم قندخون است.    م مهم،اقدا   نیا

  ش یافزا  در درازمدترا  عفونت  ابتال به  و دردناک هستند که احتمال    یتهاجم  ییها

  ن تریبخش  د ی از ام  یکی.  داردیدور نگه م  یضرور   یدهتست سا  نیداده و افراد را از ا

گرفته   پیشکه در این پروژه نیز    سطح قندخون  یِرگیاندازه  یِرتهاجمیغ  هایروش

قادر   هاگنالیس نیاست. ا PPG ای سموگرامیفوتوپلت گنالیاز س یر گی، بهرهشده است

  با   که  سازند  آشکار  هاداخل بافت  حجم خونِ  راتییرا از تغ  ید یفهستند اطالعات م

. اما بدون استفاده از  افتیمرتبط به قندخون دست    یبه اطالعات  توانمی  هاآن  پردازش

نت  ریتفس  نیماشیادگیری    هایتمیالگور ا  یرگیجهیو  ن  نیاز  ممکن  ها  .  ست یداده 

  نانیو قابل اطم  رموث  یکردیرودر این پروژه،    SVM  نی ماش  یریادگیاستفاده از مدل  

است رو   بوده  بر  اعمال  با  وتاستید  یکه  جامع  ا  ی  تخم   طمینانقابل  سطح    نیبه 

ده است. قندخون منجر ش 

 PPGتخمین قند خون با پردازش سیگنال 

 محیا احمدزادهنام دانشجو: 

 آقای دکتر حسین حسینی نژاداستاد راهنما: 
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 کیده: چ

هوشمند با رابط کاربری   یخانه   این پروژه، طراحی و ساخت پلتفرم  هدف از

و    نویسی دارت و فالتر()با استفاده از زبان برنامه عامل   یهاستمیسیتمام یبرا

در بستر نتس  است. بدین ترتیب که در منزل مسکونی یا محیط کار بتوان 

  ر ییدما و نور خانه را تغ  ،شدهافزار توسعه دادهو نرم  شدهی پلتفرم طراح  لهیوسبه

با   نطوریهم  مشاهده کرد.آن    یمختلف خانه را بررو  یفضاها  ریتصو  ایداد و  

در منزل را مشاهده کرده و مصرف  ادوات فعال    توانیساختار، م  نیاستفاده از ا

مصرف برق    رینظ  یااطالعات گسترده  ت،یدر نها  نمود.  تیریها را مدآن   یانرژ

به کاربر داده    نهیمصرف به  یهاه یتوص   نطوریمصرف و هم  یخچه یتار  اندوره،یم

( امکان دسترسی به سیستم از  cloudبا کمک سرور در فضای ابری )  .شودیم

شده  پذیر است. همینطور بردهای طراحیای داخل یا خارج خانه امکانهر نقطه

کردن فضایی بسیار کوچک ، تمامی این خدمات را با اشغالSMDبا فناوری  

پایگاه دادهانجام می از  استفاده  نهایتا    Time Seriesی سری زمانی )دهند. 

Database آوری شده از خانه  های جمعان را داد تا بتوانیم داده( به ما این امک

ندی زمانی، تحلیل و ارائه نماییم برا با دسته

 نمونه خانه ی هوشمند طراحی و پیاده سازی یک

 محمدرضا استادی و سپهر صمدینام دانشجو: 

 آقای دکتر حسین شمسیاستاد راهنما: 
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 چکیده 

ارتباط صنعت با دانشگاه و امکان به کار گیری افراد متخصص در صنایع مختلف  

یک کشور همواره از دغدغه های اصلی سیستم آموزش عالی است، در راستای 

همین هدف انجام آزمایش های مختلف و آموزش در حوزه های مرتبط میتواند 

برد اسیلوستور و بسیار یاری رسان باشد. این پروژه شامل دو برد به نام های  

برد آموزشیار است. هدف از برد اول ساخت وسیله ای ارزان قیمت که ترکیب  

یک سیگنال ژنراتور، اسیلوسکوپ، الجیک آناالیزر و مولتی متر با هزینه کمتر  

با قابلیت   ARMو قابلیت های محدود تر میباشد. برد دوم شامل یک هسته  

میباشد که برای یادگیری   ARDUINOو    ARMبرنامه نویسی به زبان های  

مهمترین ویژگی های این دو  برنامه نویسی میکرو کنترلر ها بسیار مفید است.

پروژه امکان شخصی سازی آن ها توسط دانشجویان و تطبیق کارایی های آن  

با نیاز های مرتبط و قیمت ارزان آن ها نسبت به تهیه نمونه های موجود این 

ابزار ها در بازار میباشد. 

 برنامه نویسی میکرو کنترلرطراحی و ساخت برد آموزشیار 

 و برد تحلیل و تولید سیگنال 

 محمد امین آقایانینام دانشجو: 

 آقای دکتر یوسف درمانیاستاد راهنما: 
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 چکیده: 

و  طراحی  خون  فشار  خودکار  گیری  اندازه  کامل  سیستم  یک  پروژه  این  در 

تا با استفاه از   ساخته شد. در فرآیند طراحی و ساخت این فشارسنج سعی شد 

های بالینی، الگوریتم اندازه گیری را به گونه ای بهبود داد تا کمترین  تست  

خطای اندازه گیری را حتی اگر شرایط تست در هنگام اندازه گیری به درستی  

توسط شخص رعایت نشود، داشته باشیم. برای مثال این الگوریتم طوری بهبود 

ای قلبی در  یافت که تاثیر صحبت کردن، تکان خوردن و همچنین آریتمی ه

خطای اندازه گیری کاهش یابد. همچنین با اضافه کردن چند قابلیت سودمند  

تالش کردیم تا فرآیند اندازه گیری فشار خون را برای شخص آسان تر کنیم.  

برای مثال قابلیت تشخیص حدودی فشار خون در هنگام باد کردن کاف باعث  

ز مقدار مورد نیاز دچار  می شود که دست شخص بر اثر فشار هوای اضافه تر ا

درد و خون مردگی نشود و یا قابلیت تشخیص حرکت دست فرد اگر در حدی  

باشد که باعث شود نتایج با اختالف بسیار زیادی از مقدار واقعی اعالم شود،  

 آگاه سازد. همچنین قابلیت تشخیص   توانسته شخص را از اشتباه بودن تست

د مبتال بودن به این بیماری را به شخص  ضربان )آریتمی( قلب می تواننامنظمی  

هشدار دهد. 

 فشارخون خودکار گیری اندازه سیستم ساخت و طراحی

 محمد امین موسوینام دانشجو: 

 آقای دکتر حسین حسینی نژاداستاد راهنما: 
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 چکیده: 

های بطنی بود.  تمرکز ما بر ارائه رویکردی برای تشخیص آریتمیدر این پروژه 

افزایش    شپردازشامل مرحله پیشاین روش   نویزهای مختلف و  برای حذف 

-برای حذف نویز  بندی است.  کیفیت سیگنال، استخراج ویژگی و مرحله کالس

تبدیل موجک استفاده شد. در ادامه قسمت های مهم سیگنال    های سیگنال از  

  مهم   یها  پارامتر  سپستعیین شد.  Pو قطعه  T، قطعه QRSشامل کمپلکس  

،فاصله ی  PR،  فاصله ی  RRفاصله زمانی    از جمله  قلب   عملکرد  صیتشخ  در

QT  فاصله ی کمپلکس ،QRS  شیب،QR    وRS    و همچنین دامنه ی موجP    و

و با استفاده از یک طبقه بندی کننده سیگنال ها در    شده   محاسبهضربان قلب  

آریتمی   دارای  نرمال،  آریتمی  SVTکالس   ،VT    آریتمی یا  قرار    PVCو 

  درو مدل کالس بندی را در روش های مختلف آموزش می دهیم.    گیرند. می

ب  ت،ینها با  آمده  دست  به  برا  نیشتری مدل    ی ها  داده  یبند  کالس  یدقت، 

 SVM،Ensemble ،Naïveاز روش های  .ردی گیقرار م استفاده  مورد یشیآزما

Bayes    درخت تصمیم و ،SVM  بندی استفاده ینه سازی برای کالس قابل به 

دارای دقت  Ensembleبندی کننده ها، روش  شده است که در میان این طبقه

ها بود.باالتری نسبت به سایر روش

 ECGتشخیص آریتمی بطنی با پردازش سیگنال 

 کیمیا حدیدینام دانشجو: 

 آقای دکتر حسین حسینی نژاداستاد راهنما: 
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 چکیده: 

در این پروژه ماا باه پیادا کردن روشااای دقیق و جادیاد برای تشاااخیص آریتمی 

  ون یالساا یبریفپرداختیم.    PPGفیبریالساایون دهلیزی به کمک پردازش ساایگنال  

 0.5  باًیشااود تقر  یزده م نیاساات که تخم یقلب یتمیآر  نیتر  عی( شاااAF)  یزیدهل

  یبرا  این آریتمی صیتشااخهسااتند.    آریتمی مبتالبه این  جهان    تیدرصااد از جمع

و می تواند گام مهمی در کاهش مرگ و    مهم اسات  اریبسا   یاز ساکته مغز  یریشاگیپ

 میر بردارد.

  یشنهاد یروش پ  یاثربخش  شیآزما  یجداگانه برا  یمجموعه داده  در این پروژه از ساه

 است.شدهاستفاده  

ثبت هوشامند  ی  سااعت مچمورد اساتفاده، توساط     (PPG)  فوتوپلتیساموگرام  گنالیسا 

پردازش اقداماتی برای افزایش کیفیت ساایگنال  شااده اساات. در ابتدا در مرحله پیش

منظور  اسات و ساپس هشات ویژگی منحصار به فرد از سایگنال دریافتی به انجام شاده

طبقه بندی ماشاین بردار    تمیالگور  اسات. ساپستشاخیص این آریتمی اساتخراج شاده

  بر    AFی انتخاب بهترین ویژگی ها برای تشاااخیص آریتمی  برا(  SVMپشاااتیبان )

ای میان نتایج به در نهایت مقایساه  های پردازش شاده اعمال شاده اسات.روی سایگنال

است.  دست آمده از سه دیتاست مذکور صورت پذیرفته

تشخیص آریتمی فیبریالسیون دهلیزی به کمک پردازش 

 PPGسیگنال 

 موژان واعظینام دانشجو: 

 آقای دکتر حسین حسینی نژاداستاد راهنما: 
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 چکیده: 

اینترنت اشیا همراه با بهینه  انرژی این پروژه در راستای تحقق  سازی مصرف 

است. ما در این پروژه موفق به ساخت یک سیستم متشکل از یک   تعریف شده

ایم. تجهیزات استفاده شده، در این پروژه شامل برد  پریز و کلید هوشمند شده

، حسگر لمسی خازنی، حسگر ESP8266، ماژول وای فای  ۲5۶0آردوینو مگا

پریز را  توان کلید و  باشند. در این سیستم میولتاژ و جریان، رله و نمایشگر می

به صورت لمسی یا از طریق وای فای خاموش و روشن کرد، وضعیت کلید و  

ها از طریق وای پریز در صفحه وب ایجاد شده، قابل مشاهده است. کنترل آن

ای که توانایی اتصال به وای فای داشته باشد )مانند گوشی  فای توسط هر وسیله

پریز )برای خاموش و روشن  است، کلید و   پذیر تاپ( امکانموبایل، تبلت، لپ

شود.  شدن( تایمر دارند، جریان و ولتاژ پریز همواره روی نمایشگر نشان داده می

بیشتر شدن جریانِ  یعنی در صورت  دارد  نیز  رله جریان  پریز  این،  بر  عالوه 

کند. مشخصی رله ولتاژ را قطع می عبوری از مقدار

سازی عملی سیستم مدیریت بهینه انرژی با رویکرد پیاده

 هوشمندسازی کلیدها و پریزها

 زهرا سلیمانی نسبنام دانشجو: 

 آقای دکتر محمدرضا طوالبیاستاد راهنما: 
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 چکیده: 

در حضور انواع   میمستق  انیجر  ی هازشبکه یرا در ر  یداری مطالعه، مسائل پااین  

 م،یمستق  انیمنبع جر  یاصوال از سه بخش اصل  DC  زشبکهی. رکندیم  یبار بررس

  ریدپذیتجد  ی. با گسترش منابع انرژشودیم  ل یتشک  یو بار محل  DC-DC  مبدل

  ن ی از ا  زشبکه،یبع مورد استفاده در رمناغالبا    ،یانرژ  کنندهرهیذخ  یهاو دستگاه

  یهاانواع مبدل  نیتراز محبوب   یک یباک    یها مبدل  ن،یچن. همد نباشینوع م

  ر یی تغ  یبرا  DCی  هازشبکه یکه به طور گسترده در ر  هستند DC-DC قدرت

. به عالوه، با گسترش رندیگیولتاژ منبع به ولتاژ مورد نظر، مورد استفاده قرار م

متصل به    یاکثر بارها  ،یکیالکترون  زاتیتجه  گر یو د  وترهایمانند کامپ  یی بارها

بارها هستند.  ثابت  توان  نوع  از  ناپا   یشبکه،  سبب  ثابت  در   یداریتوان 

اس  یبه طور  شوند، یم  DCی  هازشبکه یر ولتاژ شکه ممکن    ی اصل  یهانیت 

 .شود ی فروپاش  یحت ای شبکه دچار نوسانات قابل توجه و 

 ی ر یگدر حضور انواع بار و با بهره  زشبکهیپروژه، با به دست آوردن مدل ر  نیا  در

ترس روش  بررس  ستمیس  یداری پا  ها، شه یر  ی مکان هندس  یمیاز  قرار   یمورد 

بر   یریثابت و امپدانس ثابت، تاث  انیجر  ی. اثبات خواهد شد که بارهاردیگیم

 یهازشبکهیر یولتاژ یدارینوع بار در مسئله پا ریتاث یبررس

 میمستق انیجر

 سارا شمیرانینام دانشجو: 

 آقای دکتر محمدرضا طوالبیاستاد راهنما: 
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افزا  یندارند؛ درحال  ستمیس  یداری پا ثابت،    شیکه در صورت  توان  بار  مقدار 

اابدییکاهش م  ستمیس  یداری پا  یبرا  یبه روش  ازین  زشبکهیهنگام، ر  نی. در 

خود دارد.    داری نامطلوب و بازگشت به نقطه تعادل پا  یرفتارها  نیاز ا  یریجلوگ

حاضر،   برا   یکنترل  ی استراتژ  کیپژوهش  پا  یرا  مورد   ستم،ی س  یداریبهبود 

  -   یکننده تناسبکنترل  کیاتصال    ،یشنهادیپ   ی. استراتژدهدیقرار م  یابیارز

س  ریگانتگرال  نتا   ستمیبه  بودن  ها، یسازه یشب  جی است.  روش  این    مناسب 

 .کنندیم  دییرا تا یشنهادیپ 
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 : چکیده

استفاده  . پر  از  امروزهآسانسور  ابزارهای  به  ترین  لحاظ  این  از  است.  بشر  ی 

های بلند و پرطبقه، وابستگی قابل توجهی به آسانسور خصوص در ساختمان 

گرفتن آسانسور، عمال غیرممکن است. وجود دارد و حمل و نقل بدون در نظر  

گیرد  در یک ساختمان پرتردد، روزانه تعداد زیادی سفر با آسانسور صورت می

ها، با یک محیط بهداشتی مواجه نیستیم. ی مداوم از دکمه و با توجه به استفاده

عالوه بر این، برای نگهداری و پایش آسانسور، داشتن اطالعاتی همچون زمان 

سور و میزان سفرها از یک مبدا خاص یا به یک مقصد خاص، کمک  کارکرد آسان

 کند. شایانی می

آوردن   فراهم  با  تا  بوده است  این  بر  پروژه تالش  این  به در  امکان ثبت سفر 

ها کاهش یابد؛ همچنین صورت اینترنتی و از راه دور، تا حد امکان لمس دکمه

با ارسال گزارشات مستمر از وضعیت کنونی آسانسور به سرور، و نیز با نگهداری  

ی گزارش از آنها، امکان مدیریت  های مربوط به سفرهای اینترنتی و تهیهداده

.شودیبهتر وضعیت آسانسور فراهم م

 سازی سیستم کنترل هوشمند آسانسورپیاده

 محمدرضا روزگارنام دانشجو: 

 یادگاریدکتر مسعود دهاستاد راهنما: 
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 چکیده: 

نگهداری و پرورش گیاهان در بین مردم جامعه در حال افزایش  از انجایی که 

ها پیرامون نحوه نگهداری و وضعیت گیاه نیز افزایش یافته  باشد دغدغهمی

است . ما در این پروژه سعی نموده ایم وضعیت گیاه کاربر را به وی نمایش  

عات  های او پیرامون گیاهش را کاهش دهد . در اینجا ما اطالدهیم تا نگرانی

،   Dockerهای با استفاده از فناوریکاربر را   هایجمع آوری شده از گلدان

Nginx  ،Django   ،Angular  نماییم .  و ... در قالب برنامه آماده نمایش می

ی که در برنامه موجود می باشد را  لیست گیاهان کاربر می توانددر برنامه 

خود  های یست گلدانقادر است لهمراه با جزییات مشاهده نماید . همچنین  

را مشاهده نماید و یا مسئولیت گلدان های افراد دیگر را تحت عنوان گیاهبان  

. سطح کاربری، تاریخچه   به عهده بگیرد و از وضعیت فعلی گیاه با خبر شود

های حوزه سنجه های گیاه مانند دما ، نور و ... ، تجهیزات موجود، فروشگاه

 گر مواردی است که در برنامه قابل مشاهده می باشد. کشاورزی و ... از دی

 احی و پیاده سازی سامانه پایش وضعیت گیاهانطر

 سیدعلی ضیائینام دانشجو: 

 مد مهدی اثنی عشریآقای دکتر محاستاد راهنما: 
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 چکیده: 

ویروس کرونا،  همه برگزاری کالس  سبکگیری  به سمت  را  های  آموزش 

برخط و  مجازی  برای   آموزشی  ویژه  به  که  آموزشی  است، سبک  داده  سوق 

با چالش بسیارمدارس  بوده استهای  از مهمترین .  ی روبرو  ارزیابی آموزشی 

به    ها است.این چالش نیاز  نتیجه،  پیادهدر  و  سازی محیطی  طراحی و  بومی 

برگزاریکاربرپسند   مدارس  آزمون  آنالین  برای  محسوس از    بیش های    پیش 

این  .  است است  پروژه،در  شده  با  تالش  و  ش  تا  معلمان  نیازهای  ناسایی 

جنگو برای  استفاده از چارچوب کاری  سایتی به زبان فارسی با ،  آموزاندانش

  شود. در این سامانه،سازی  مدارس طراحی و پیاده  هایآزمون آنالین  برگزاری  

احراز هویت معلمان و دانش اعطای سطح دسترسی متفاوت  امکانات  آموزان، 

، امکان  تستی و تشریحیامکان طراحی انواع سواالت  بسته به نقش هر کاربر،  

شرکتگروه و  کنندبندی  تصحیح  قابلیت  آزمون،  در  خودکار  دهی  نمرهگان 

است. آزمون  شده  تعبیه  نمرات  مورد  در  تجدیدنظر  امکان  و    ،همچنین  ها 

در نظر گرفته   انآموزدانش  برای  هاامکاناتی برای تسهیل مشاهده نتایج آزمون 

 .شده است

 سازی سایت آزمون مجازی مدارسطراحی و پیاده

 نرگس احمدخانی پرشکوهنام دانشجو: 

 خانم دکتر فرناز شیخی استاد راهنما:
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 : چکیده

انجام    نگیرندر اتیعمل  ،یبعدسه هایطیاز مح  یدوبعد ریساخت تصاو یبرا

صفحه و نشان   کیبه   یبعدنگاشت اجسام سه  ی به معن اتیعمل  نی. اشودیم

ی است. که توسط یک دوربین مجازی قابل  دو بعد شگرنمای در هادادن آن

 باشد. مشاهده می

 درنگروش بی -۲روش برون خطی  -1 :وجود دارد نگینوع روش رندر دو

-یبو    یبعد سه   نگیموتور رندر  کی  یسازادهیو پ   یپروژه، ما به بررس  نیدر ا

  نیارتباط ب  یبرقرار   یبرا API نی. از اپرداختیم   OpenGL با استفاده از  درنگ

CPU    و GPU نیانتخاب اعلت  .  شودیاستفاده م APIاستفاده کردن    ی ، سادگ

برنامه،    نای   ساخت  از  هدف.  بود  هاانواع پلتفورم  یاجرا بر رو  تیقابل  نیو همچن

برا باز  یاستفاده  آن، ستین  یوتریکامپ  هاییساخت  تمرکز  و  هدف  بلکه   .

 .باشدیرندرر م  یعنی یساز یموتور باز ک ی یساخت بخش اصل

 

 یبعدسه گنیرندرموتور  سازیهیو شب سازیادهیپ

 عرفان مومنی یزدینام دانشجو: 

 خانم دکتر هدا رودکی لواسانیاستاد راهنما: 
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 چکیده: 

های  سازی در حرکت است. این خودرو در دنیای مدرن به سمت هوشمند   صنعت خودرو

امکانات   از  می   رانندهکمک هوشمند  استفاده  مهممختلفی  از  یکی  این  کنند.  ترین 

عبور   از  ناشی  تصادفات،  از  بسیاری  است.  امکانات تشخیص هوشمند خطوط جاده 

باشد. تشخیص هوشمند خطوط جاده به راننده کمک  های جاده میکشیخودرو از خط 

با هشدار  می و  کند  رانندگی  بین خطوط  در  امنیت    موقعبهکند که  افزایش  سبب 

 شود. نشینان می سر

. کنیمای جهت پیدا کردن خطوط جاده استفاده میبندی نمونه از قطعهدر این پروژه 

پیکسل  پژوهش  این  پیکسل در  از  شوند؛  زمینه عکس جدا میهای پس های خطوط 

شود. همچنین نشان  های خطوط به یک نمونه خط نسبت داده می از پیکسل  هرکدام

است؛ حاوی   دهید آموزشمدلی که تا میزان خوبی    های توجهکه نقشه  شودی مداده  

ای زیادی است. در این پروژه، مشاهده شد که با چکانش دانش در اطالعات زمینه

به    ۲9/81های ابتدایی، دقت شبکه از %های جلوتر به الیههای توجه از الیهقالب نقشه 

آموزش    جهت  Tusimpleداده    کند. در این پروژه از مجموعهافزایش پیدا می  %7/8۶

 است.   سازی شده استفاده شدهو تست مدل پیاده 

 های خودرانتشخیص خطوط جاده در اتومبیل

 طراوت پارتنام دانشجو: 

 آقای دکتر علی احمدیاستاد راهنما: 
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 چکیده: 

های زیادی همراه است. قرائت کنتورهای سنتی همواره با صرف وقت و هزینه

مقیاس آن، در  بر  از  عالوه  انسانی  با خطاهای  توام  کار  این  جمله  های کالن 

بستر اینترنت اشیا و استفاده از کنتورهای  خطای قرائت و ثبت است. با توسعه

هوشمند، می توان مشکالت شبکه کنتورهای سنتی را برطرف کرد. کنتورهای 

از محل نصب به صورت آنالین به مراکز کنترل مصرف  هوشمند اطالعات را 

کنند و از این طریق دخالت های انسانی را تا حد ممکن کاهش  انرژی ارسال می

 شوند.  رفه جویی در زمان و هزینه میدهند و موجب صمی

سازی و تجزیه و تحلیل  در مراکز کنترل مصرف باید بستری به منظور ذخیره

افزاری های دریافتی از کنتورهای هوشمند تعبیه شود. در این پروژه، نرمداده

آن کنترل  و  هوشمند  کنتورهای  اطالعات  مدیریت  برای  دور جامع  راه  از  ها 

افزار ارائه شده های مدیریتی که در نرمزی شده است. برنامهطراحی و پیاده سا

-دست  حساب، بررسیهای صورتشامل فرآیندهای نصب کنتور، تامین داده

کنتور،  کاری جابجایی  و  رویداد،  ها  و  هشدار  مدیریت  کنتور،  وصل  و  قطع 

تشخیص  همزمان اطالعات،  درخواست  کنتور،  خودآزمون  کنتور،  زمان  سازی 

 شود.ط با کنتور و قرائت بر حسب درخواست میعدم ارتبا

 

 مدیریت اطالعات انرژی در بستر اینترنت اشیا

 فرزانه ماستری فراهانینام دانشجو: 

 خانم دکتر فاطمه رضائیاستاد راهنما: 
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 چکیده: 

تمرین تایپ ده انگشتی از مواردی است که نیازمند تمرین و حوصله بسیاری 

تواند به هرچه دلپذیرتر کردن است. از آنجایی که یادگیری همراه با بازی می

سعی بر این شده است که بازی تایپ    پروژهاین  روند یادگیری کمک کند، در  

ید آن نوشته شود تا به راحتی سریعی مبتنی بر وب و با استفاده از امکانات جد

ی کافی جذاب باشد تا بازیکنان را به تمرین هرچه دردسترس بوده و به اندازه

ها )مراحل( سوق دهد. این بازی موج  برای باال بردن سرعتشان  و تالش   بیشتر

می دارد،  بیمتفاوتی  تا  از تواند  این،  بر  عالوه  و  کند  پیدا  ادامه  نیز   نهایت 

از آنجا که منابع تمرین تایپ     کند.متفاوت نیز پشتیبانی میهای سختی  حالت

ده انگشتی و به خصوص بازی برای یادگیری تایپ فارسی بسیار محدود هستند،  

 کند. این بازی از زبان فارسی نیز پشتیبانی می

 

سازی بازی آموزشی مبتنی بر وب با استفاده از امکانات پیاده

 Web Game Developmentجدید 

 مهسا یزدانینام دانشجو: 

 آقای دکتر مهدی اثنی عشریاستاد راهنما: 
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 چکیده 

اصلی هرها، جزو سرمایهجنگل از حساب میبه  ایجامعههای  آیند و حفاظت 

.  کندمی  های ارزشمند در توسعه و آبادانی کشور نقش مهمی ایفاگنجینهاین  

سیستم   طراحی و ساخت یکبه  هزینه  روش ارتباطی کم  با یک پژوهش    ایندر  

. پرداختیمها و مراتع با تغذیه خورشیدی و ارتباط پیامکی  حریق جنگل  اعالن

نیاز   ، اقدام به انتخاب قطعات موردپروژهنمای کلی    از تعیینپسمنظور  بدین

بر تامین  دادیم که عالوه  انجام  ایگونهانتخاب دقیق قطعات را بهو سپس    نمودیم

  پیامک ماژول باشند. سهولت در بازار کشور با قیمتی مناسب موجوده نیاز ما، ب

SIM800L،  سنسور دود  MQ-2    پردازنده آردوینو  وNano   قطعات اصلی پروژه

اقدام به    تعویضقابلو    تبدیل مدارات به شکلی مرتب جهت  هستند؛ همچنین  

  ، XH های، سوکتsmd و قطعات  PCBه به وسیله پروژ یی نها یساخت مدارها

که    تغذیه خورشیدی رابخش  و سپس    نمودیم آن و...  هایفلت و سوکتکابل

.  شامل سلول خورشیدی، باتری و مدارات آن بود، برای برد فرستنده ساختیم

پرداخته  مدار فرستنده    ی کاهش توان مصرفدر نهایت به اعمال تغییراتی جهت  

جهت تشخیص حریق و ارسال یک عدد برد فرستنده با تغذیه خورشیدی  و به  

 دست یافتیم. و نمایش وضعیت    جهت دریافت پیامک  و یک برد گیرندهپیامک  

-ها و مراتع جهت اعالن آتشطراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ جنگل

 امکیماژول پوه ارتباطی خورشیدی و شی هیتغذ با سوزی

 لهجه صدقعلی خوش –حمیدرضا چاوشی نام دانشجویان: 

 آقای دکتر حمید خالوزادهاستاد راهنما: 
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 چکیده 

ی  در این پروژه روشی ارائه شده است تا با استفاده از آن ضرایب کنترل کننده

اخیر  های  سال  در  گردد.  تنظیم  خودکار  صورت  به  کوادکوپتر  یک  ارتفاع 

اند. در صورتی که امروزه انسان شدهها جزئی جدا نشدنی از زندگی  کوادکوپتر

ی سازی شده باشد، به تخصص و تجربه-نیاز به ساخت یک کوادکوپتر شخصی

فراوانی جهت تنظیم ضرایب کنترلگر های آن نیاز است. در این پروژه با استفاده  

کُن، روشی برای تنظیم ضرایب کنترلگر ارتفاع  -از تغییراتی بر روی روش کوهن

ارائ  کردن کوادکوپتر  تنظیم  برای  متخصص  فرد  از  را  کاربر  تا  است  شده  ه 

 کنترلگر ارتفاع، بی نیاز کند. 

 

  

گر اتوماتیک ضرایبطراحی و پیاده سازی تنظیم  

 در کنترل ارتفاع یک کوادکوپتر

 محمد حسن پورنام دانشجو: 

 آقای دکتر حمیدرضا تقی راداستاد راهنما: 
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تطبیق به معنای تغییر رفتار برای وفق یافتن با وضااعیت جدید  در زبان روزمره کلمه 

ای اسااات کاه تطبیقی، کنترل کنناده  کننادهطبق این تعریف  یاک کنترلاسااات. بر

ها، تغییر ها و اغتشااااشتواند رفتارش را در پاساااه به تغییرهای دینامیک فرایندمی

دسااتگاه پرداخته ایم. از آن  سااازی  به عنوان اولین گام ، به شااناسااایی و مدل   دهد.

های کنترل  جایی که بدون داشااتن یک مدل دقیق از دسااتگاه، طراحی ساایسااتم

این منظور در آغاز کار تالش بر شاناساایی دینامیک  پذیر نمی باشاد بهساادگی امکانبه

دساات آوردن یک تابع تبدیل ساایسااتم و مشااخصاااتی نظیر تاخیر و ثابت زمانی و به

در گام    هایی برای موارد فوق مطرح و بررسای گشاته اسات.رکامناساب اسات که راه

ها  نهایی ساااعی بر کنترل ساااطح مایع درون مخزن نمودیم که یکی از بهترین روش 

ها و مشخصات  کننده تطبیقی است زیرا با توجه به ویژگیبرای این امر طراحی کنترل

ه شااده این  دسااتگاه که در آن یک شاایر دسااتی برای تخلیه مایع درون مخزن تعبی

امکاان برای کااربر وجود دارد تاا بتواناد دبی خروجی در هر لحظاه را تغییر دهاد کاه در 

های کنترلی این ترتیب پارامتر این حالت دینامیک سایساتم دچار تغییر گردیده و به

 برای عملکرد بهتر نیاز به تطبیق خود با شرایط جدید را دارند.

کلمات کلیدی : شناسایی سیستم، تابع تبدیل دینامیکی، کنترل کننده تطبیقی

  کننده دیجیتال تطبیقی سطح مایعطراحی کنترل

 امید پیام   امیرحسین ثالثینام دانشجویان: 

 آقای دکتر حمید خالوزادهاستاد راهنما: 
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 چکیده: 

 یکمک  یدن یپوش  یابزار ها  ،انینایبو کم  انینایروزافزون ناب   تیجمع  تا کنون به علت

در خارج   یاب یری ابزارها جهت مس نیاز ا یاریو ساخته شده است. بس یطراح یاریبس

 GPS هیبر پا  یبرد کوتاه، کاربرد سامانه ها  لیهستند، اما به دل  دهیپوش  یهاط یاز مح

ارائه شده    یدن یپژوهش سامانه پوش نیا  در .محدود است اریبس  یداخل  یهاطیدر مح

و ناآشنا مثل    یداخل  یهاطیرا در مح  نای، کاربر نابRFIDاست که با استفاده از سنسور  

راهنما  ... و  کار  محل  فرودگاه،  موزه،  برا کندیم  ییکتابخانه،    ک یمنظور    نیا  ی. 

  نش یچ  وهشده که شامل نقشه ساختمان و نح   ه یدستگاه تعب  یمستقل رو   دادهگاه یپا

کفش کاربر    ریز  RFID  رندهیگ  کیسامانه،    نیاست. در ا   نیزم  یرو   RFID  یهاتگ

را هنگام  تا  است  گرفته  تگه قرار  فارفتن  و  خوانده  را  به    یصوت  یهالیها  مربوط 

و هدفون که    دیکلصفحه  کیکاربر پخش کند. کاربر با استفاده از    یرا برا  یابیجهت 

در دو   ستمیس  نیا  .کندی دستگاه ارتباط برقرار م  اقرار دارند، ب  یکمر  فیک  کیدر  

نشان   جیشد. نتا یابیبا کفش هوشمند ارز کباریبا عصا و   کباریسخت و آسان  ویسنار

  ی کمتر   یخود را حفظ کرده و خطا   ییدستگاه کارا  ریداد که با وجود سخت شدن مس

همچن است.  اندازه   نیداشته  برا   یریگزمان  به  یوهایسنار  یشده  عصا  اندازه  با 

  نان یاطم  تیدهنده قابلهمراه با کفش بود که نشان   یوها ی از سنار  شتریب  یتوجهقابل

.دستگاه است  یباال

 انینایکمک به ناب یش هوشمند براکف کیو ساخت  یطراح

 یداخل یهامحیطدر  یابیریجهت مس

 پانیذ صدیقیم دانشجو: نا

 آقای دکتر مهدی دلرباییاستاد راهنما: 
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جامع برای  ساازی یک سایساتم اکتسااب دادهدر این پروژه طراحی و پیاده

های مکاترونیکی به انجام رسایده برداری و ایجاد ارتباط با دیگر سایساتمداده

های موردنیاز ساایسااتم خواندن ساانسااورهای آنالوگ، ایجاد  اساات. حداقل

های آنالوگ، خواندن انکودر، ایجاد ارتباطی سریع و مطمئن برای ارسال فرمان

ها  ها و همچنین داشاااتن ارتباط با دیگر سااایساااتمها و فرمانو دریافت داده

ترین اساتفاده این سیستم ایجاد ارتباط زمان واقعی بین  باشاد. یکی از اصالیمی

ها  سایساتم اکتسااب دادهباشاد. پس از طراحی  ساامانه مکاترونیکی و متلب می

عنوان یک نمونه موردی به ARASH:ASiST اندازی آن بر روی ساامانهراه

گیرد. این ساامانه هپتیک با ساه درجه آزادی مجهز به مکانیزم نقطه انجام می

منظور اساااتفااده در آموزش جراحی ویترکتومی  دوران دور و وزناه تعاادل باه

شاده است. با استفاده از سیستم    طراحی و توساعه داده در مجموعه ارس چشام

طراحی شاده و اساتفاده از یک کنترلر مدل مبنای غیرخطی ردیابی مسایر بر  

میکرومتری  ۲00دهندة دقت  روی این ساااامانه انجام شاااده و نتایج نشاااان

سااوزن جراحی موردنیاز در عمل جراحی ویترکتومی چشاام،   ویترکتور حرکت

ی ساایسااتم اکتساااب داده طراحی می باشااد. همچنین به منظور اثبات پایدار

شده، ربات دایموند که رباتی با سه درجه آزادی و دارای ساختاری سری می 

افزار متلب به سامانه هنگام ارتباط نرم به ستمیس یسازادهیپ

کننده با آنکنترل یسازادهیپ چشم ارس و یآموزش جراح  

 محمدرضا دیندارلونام دانشجو: 

 آقای دکتر حمیدرضا تقی راداستاد راهنما: 
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باشاد و همچنین دو ربات کابلی موازی توساعه یافته در مجموعه ارس که  

دارای ساه و چهار عملگر می باشاند به عنوان نمونه های موردی دیگری جهت 

 انتخاب شده اند. سیستم پیاده سازی
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 چکیده: 

رود از این رو  های نظام اقتصاااادی به شااامار میکشااااورزی یکی از مهمترین بخش

ریزی و  توساعه این مهم از اهمیت قابل توجهی برخوردار اسات. در همین راساتا برنامه

ها قرار داشاته  دساتور کار دولتای در این بخش همواره در های توساعهاجرای پروژه

تواند راهی مطمئن برای رونق  پیشاارفته میعنوان روشاای  ای بهکشاات گلخانهت.  اساا 

در این پروژه طراحی و  که    آب محسااوب شااودکشاااورزی به خصااوص در مناطق کم

سااخت یک گلخانه هوشامند بر اسااس اطالعات گرفته شاده از سانساور و فعال کردن  

عملگرها صاورت گرفته اسات. برای ارتباط دساتگاه با کاربر یک رابط کاربری در نظر  

اسات و اساس ارتباط نیز، بلوتو  است. در واقع کاربر می تواند در حافظه  گرفته شاده  

ساایسااتم از طریق اپلیکیشاان موبایل اطالعات حیاتی رشااد گونه های مختلف گیاه،  

همچون دما، رطوبت خاک، شاادت نور، زمان نوردهی و... را ذخیره نماید و از آنجایی  

ه اسات، کافی اسات در هر  که سایساتم کنترلی هر محفظه به طور مجزا طراحی شاد

محفظه از گلخانه فقط نوع گیاه کاشااته شااده را تعیین نماید و ساایسااتم به طور  

اتوماتیک بر اساس اطالعات ذخیره شده شروع به کنترل رشد گیاه می نم

سیم هوشمند به منظور کنترل نور، دما و  طراحی و ساخت سیستم بی 

 رطوبت در یک گلخانه 

 امید گالبی -شروین محمدصادق وند نام دانشجویان: 

 آقای دکتر حمید خالوزادهاستاد راهنما: 
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