




2سمینارپیام دبیر -1

4سمینارکمیته علمی -2

6سمینارروسای نشست -3

8مشاوران سمینار کمیته -4

9سمیناراجرایی کمیته -5

10سمینارهابرنامه -6

23سمینارهاچکیده -7

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر

فهرست مطالب

1



دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر

حتررم با یاری پروردگار متعال و به لطف مساعدت و همراهی دانشجویان، اساتید و کارشناسان م

بررق و هفتمین سمینار دانشجویی تازه هرای مهندسری"دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر 

ت باتوجه به استمرار پاندمی کرونرا و اولویر. برگزار می گردد1400بهمن 25در تاریخ "کامپیوتر

چرون دو حفظ سالمتی شرکت کنندگان و دست اندرکاران برگزاری این سمینار، این دوره نیز هم

. دوره گذشته به صورت مجازی برگزار می شود

در این دوره، از میان مجموعره سرمینارهای ارا ره شرده توسرش دانشرجویان کارشناسری ارشرد 

-1400دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر در درس سمینار در نیمسال دوم سال تحصریلی

معیرار انتارا  . نشسرت ارا ره اواهنرد شرد12سمینار برگزیرده شرده و در لالر  44، 1399

ی در این سمینارهای برگزیده، کیفیت انجام و ارا ة پژوهش های مربوطه بوده است و تصمیم گیر

رفته زمینه بر مبنای نظر اساتید محترم درس سمینار و برا تیییرد گروه هرای زموزشری صرورت گ

دیر در مراسم ااتتامیه این سمینار از تمرامی دانشرجویان ارا ه کننرده ایرن سرمینارها ت ر. است

ا  نشست که با نظر اساتید محترم رؤسای نشست انتار12اواهد شد و از ارا ه برتر هر یک از 

.اواهند شد ت دیر ویژه ای صورت اواهد گرفت

اهی کمرک امید است برگزاری چنین سمینارهایی به افزایش پویایی و نشاط علمی جامعه دانشگ

ربارتر شدن کند و از طریق تبادل تجربیات پژوهشی، ن شی هرچند کوچک در بهبود کیفیت و پ

ف هرای زتری برا برطررهمچنین ان شراا  در سرال. پژوهش های زتی دانشجویان عزیز ایفا نماید

.کرونا امکان برگزاری این سمینار به صورت حضوری فراهم گرددشدن پاندمی

نارپیام دبیر سمی
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دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر

کر لرم یشرکر المالروق لرم یشرمرن"مصررداق حدیث شریف بهدر اینجا بر اود الزم می دانیم 

میمانه از همگی عزیزانی که در شکل گیری و برپرایی ایرن سرمینار ن رش داشرته اند صر"الاالق

ن و از دانشجویان محترم ارا ه دهنده و شررکت کننده در سرمینار، رؤسرا، معراونی. لدردانی کنیم

و اجرایی اساتید محترم دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر و اعضاء محترم کمیته های علمی

ی همچنین جا دارد از معاونت پژوهشی محتررم دانشرکده مهندسر. سمینار کمال تشکر را داریم

ال مینرا حراجی مر، نررگ  ملکریبرق و به ویژه کارشناسان محترم این معاونت، سرکار اانم هرا 

دند بره که برای برگزاری این سمینار زحمات بسیاری مت بل شمهندس فرزانه زریوار حسینی و 

.طور ویژه ای سپاسگزاری کنیم

علی خادم

هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر

1400بهمن 
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:دبیر سمینار

جنا  زلای دکتر علی اادم

(:به ترتیب حروف الفبا)کمیته علمی سمینار 

جنا  زلای دکتر حمید ابریشمی م دم

 اثنی عشریمحمدمهدی جنا  زلای دکتر

جنا  زلای دکتر محمد اردبیلی

جنا  زلای دکتر فرهاد اکبری برومند

جنا  زلای دکتر تورج امرایی

جنا  زلای دکتر لطف ا  بیگی

جنا  زلای دکتر حمیدرضا ت ی راد

جنا  زلای دکتر محمد توکلی بینا

 سمیه چمانیسرکار اانم دکتر

جنا  زلای دکتر علی حبیبی بسطامی

 نژاد محبتیجنا  زلای دکتر حسین حسینی

جنا  زلای دکتر علی ااکی صدیق

 اواستهسید حسین جنا  زلای دکتر

سرکار اانم دکتر چیترا داداواه

جنا  زلای دکتر محمد یوسف درمانی

جنا  زلای دکتر مهدی دلربایی

جنا  زلای دکتر مسعود ده یادگاری

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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سرکار اانم دکتر فاطمه رضایی

 علی اصغر رضی کاظمیجنا  زلای دکتر

 رودکی لواسانیسرکار اانم دکتر هدی

جنا  زلای دکتر حسام زندی

جنا  زلای دکتر محمد علی سبش

جنا  زلای دکتر حسین شمسی

جنا  زلای دکتر رمضانعلی صادق زاده

 صدی یان کاشیجنا  زلای دکتر سعید

جنا  زلای دکتر محمدرضا طوالبی

جنا  زلای دکتر هادی علی اکبریان

جنا  زلای دکتر مهدی علیاری شوره دلی

جنا  زلای دکتر سعید فرضی

جنا  زلای دکتر علیرضا فریدونیان

گرانپایه... جنا  زلای دکتر نصرت ا

 سرکار اانم دکتر مریم محبی

جنا  زلای دکتر بیژن معاونی

سرکار اانم دکتر نگین معنوی زاده

جنا  زلای دکتر امیر موسوی نیا

جنا  زلای دکتر بابک ناصر شریف

جنا  زلای دکتر اسماعیل نجفی

جنا  زلای دکتر بهروز نصیحت کن

جنا  زلای دکتر امیرحسین نیکوفرد

جنا  زلای دکتر منصور ولی

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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(:به ترتیب حروف الفبا)روسای نشست سمینار

 اثنی عشریمحمدمهدی جنا  زلای دکتر

 احمدیان عطاریجنا  زلای محمود

سرکار اانم دکتر بهاره ااباری

جنا  زلای دکتر توکل پاکیزه

 جنا  زلای دکتر محمد تشنه ل

سرکار اانم دکتر مهسان توکلی کااکی

سرکار اانم دکتر سمیه چمانی

 نژاد محبتیجنا  زلای دکتر حسین حسینی

جنا  زلای دکتر حمید االوزاده

جنا  زلای دکتر حامد اانمیرزا

 اواستهسید حسین جنا  زلای دکتر

جنا  زلای دکتر مهدی دلربایی

جنا  زلای دکتر حسام زندی

 حسین شفیعیجنا  زلای دکتر

سرکار اانم دکتر فرناز شیای

 محمد هادی عال یانجنا  زلای دکتر

جنا  زلای دکتر کریم عباس زاده

سرکار اانم دکتر زتنا عبدی

جنا  زلای دکتر مسعود علی اکبر گلکار

 علیپور سرابیجنا  زلای دکتر رامین
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  زلای دکتر علیرضا فاتحیجنا

سرکار اانم دکتر زهرا لطان کاشی

جنا  زلای دکتر صادق محسن زاده

 ندیمیجنا  زلای دکتر ابراهیم

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر

7



(:به ترتیب حروف الفبا)کمیته مشاوران سمینار 

 اانم دکتر بهاره ااباریسرکار

 رودکی لواسانیسرکار اانم دکتر هدی

 علیاری شوره دلیجنا  زلای دکتر مهدی

جنا  زلای دکتر هادی علی اکبریان

 کاشیسرکار اانم دکتر زهرا لطان

جنا  زلای دکتر امیر موسوی نیا

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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:اجرایی سمینارکمیته 

 اادمجنا  زلای دکتر علی

 سرکار اانم دکتر مریم محبی

جنا  زلای دکتر امیرحسین نیکوفرد

 نرگ  ملکیسرکار اانم

 مینا حاجی مالحسینیسرکار اانم

 مهندس فرزانه زریوارسرکار اانم

 پروین لدیمیسرکار اانم

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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برنامه سمینارها
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14:00الی 12:30مهندسی پزشکی، ساعت : نشست اول

دکتر محمد تشنه لب، دکتر سمیه چمانی: روسای نشست

19کوویدبهمبتالبیمارانحیاتیعالئمدورراهازپایش

خانم مهندس اکرم شجاعی: ارائه دهنده•

آقای دکتر مهدی دلربایی: استاد راهنما•

 در سرطان ریهبررسی صداهای ریوی

خانم مهندس مرضیه طاهری : دهندهارائه •

آقای دکتر منصور ولی: استاد راهنما•

صرف بررسی ارتباطات عملکردی و مؤثر سیگنال های مغزی در مبتالیان به سوءم
مواد

آقای مهندس بهزاد یوسفی پور : دهندهارائه •

خانم دکتر مریم محبی: استاد راهنما•

مغناطیسیتشدیدتصاویرازاستفادهبانوزادانمغزیهایساختاراستخراج

خانم مهندس شیرین رجب پور : دهندهارائه •

مقدمآقای دکتر حمید ابریشمی : استاد راهنما•
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14:00الی 12:30کنترل، ساعت : نشست دوم

دکتر حمید خالوزاده، دکتر مهسان توکلی کاخکی: روسای نشست

درحس گرهاترکیبوموقعیت یابیبه منظورداده رانهروش هایبه کارگیری

کابلیربات هایکنترلوکالیبراسیون

کالنتریمحمدمهدیمهندسآقای:دهندهارائه

آقای دکتر حمیدرضا تقی راد: استاد راهنما•

بررسی روش های کنترلی بر روی کوادروتورها در حالت چندعاملی

آقای مهندس احسان سلیمانی : دهندهارائه •

ردآقای دکتر علی خاکی صدیق و آقای دکتر امیرحسین نیکوف: راهنمااساتید •

 ری با رویکررد یرادگیری عمیرق و یرادگیبررسی روش های دسته بندی تک کالسه

تقویتی در تشخیص عیب و ناهنجاری

آقای مهندس محمدحسین مدیرروستا : دهندهارائه •

آقای دکتر مهدی علیاری شوره دلی: استاد راهنما•

بررسی روش های طراحی سیستم های کنترل تحمل پذیر عیب

آقای مهندس رضا کاظمی : دهندهارائه •

معاونیآقای دکتر بیژن : استاد راهنما•

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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14:00الی 12:30مخابرات میدان، ساعت : نشست سوم

دکتر توکل پاکیزه، دکتر زهرا قطان کاشانی: روسای نشست

سیستم های چند ورودی چند خروجی در کاربردهای نسل پنجم تلفن همراه

آقای مهندس سید علی علوی : دهندهارائه •

چمانیخانم دکتر سمیه : استاد راهنما•

 آببررسی مخابرات نوری بی سیم در زیر

خانم مهندس فاطمه افزون: ارائه دهنده•

آقای دکتر نصرت اله گرانپایه: استاد راهنما•

 مدارچاپی بازه فرکانسی باند  8*8طراحی آنتن آرایه ایX برای رادار آرایه اسکن
الکترونیکی فعال

آقای مهندس محمد رحمانی: دهندهارائه •

آقای دکتر رمضانعلی صادق زاده: استاد راهنما•

ناندازه گیری ولتاژ و جریان مد مشترک با استفاده از میله اندازه گیری جریا

آقای مهندس میالد فرهادی راد: دهندهارائه •

آقای دکتر هادی علی اکبریان: استاد راهنما•
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14:00الی 12:30سیستم های قدرت، ساعت : نشست چهارم

دکتر مسعود علی اکبرگلکار، دکتر صادق محسن زاده: روسای نشست

انرژیهوشمندشبکهاجتماعیریزشبکهدرتراکنشیانرژی

آقای مهندس حسین جبران : ارائه دهنده•

آقای دکتر علیرضا فریدونیان: استاد راهنما•

یرتجدیدپذانرژیمنابعحضوردرمتناوبجریانریزشبکهدرخطامکان یابی

خانم مهندس معصومه نوروزی: ارائه دهنده•

آقای دکتر محمدرضا طوالبی: استاد راهنما•

تحت آوریسازها با رویکرد بهبود تابریزی توسعه شبکه انتقال و ذخیرهبرنامه

نفوذ باالی منابع تجدیدپذیر

آقای مهندس اکبر خواجه گیلی : دهندهارائه •

آقای دکتر تورج امرایی: استاد راهنما•

هایپستزمینگذرایرفتارارزیابیGISتیزبسیارامواجبرابردر

کل سلخوری آقای مهندس فرهاد کل : ارائه دهنده•

کاظمیآقای دکتر علی اصغر رضی : استاد راهنما•
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14:00الی 12:30شبکه های کامپیوتری، ساعت : نشست پنجم

شفیعیحسین خانمیرزا، دکتر دکتر حامد : روسای نشست

برا بهبود سرعت پاسخگویی سامانه های مبتنی بر روش ترابع بره عنوان سررویس

استفاده از مکانیزم های کش کردن اطالعات

آقای مهندس سامان احمدیان فرد: دهندهارائه •

سعید صدیقیان کاشیآقای دکتر : استاد راهنما•

های نسل پنجممحاسبات لبه موبایل در فناوری شبکه

آقای مهندس امیر مرادی : دهندهارائه •

خانم دکتر فاطمه رضایی: استاد راهنما•

وهدادسازگاریقابلیتبابازیمخصوصمقیاس پذیرسیستمیکایجادنحوه

ابردراشتراک

قدرتیعلیرضامهندسآقای:دهندهارائه•

دکتر سعید صدیقیان کاشی: استاد راهنما•

به کارگیری یادگیری تقویتی در شبکه های نرم افزار محور

خانم مهندس حانیه انجمی پور: دهندهارائه •

محمدیوسف درمانیآقای دکتر : استاد راهنما•
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14:00الی 12:30نرم افزار، ساعت : نشست ششم

محمدهادی عالئیاندکتر دکتر فرناز شیخی، : روسای نشست

هایکامنتاساسبراخبارمخاطباندرگیریمیزانتحلیلونگاریحاشیهنحوه

ارسالی

آقای مهندس مصطفی امیری : ارائه دهنده•

خواستهسید حسین آقای دکتر : استاد راهنما•

متونسندیچندسازیخالصههایسیستمبرمروری

خانم مهندس سیده مریم سیدی: ارائه دهنده•

آقای دکتر سعید فرضی: استاد راهنما•

حجیمهایدادهدرنویزتشخیصهایروشبررسی

آقای مهندس مهدی همتی : ارائه دهنده•

محمد مهدی اثنی عشریدکتر : استاد راهنما•

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر
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16:00الی 14:30الکترونیک، ساعت : نشست هفتم

ندیمی، دکتر حسام زندیدکتر ابراهیم : روسای نشست

سیگنالویژگیاستخراجهایروشبررسیECGهایآریتمیتشخیصبرای

قلبی

آقای مهندس محمد احمدآبادی: ارائه دهنده•

آقای دکتر حسین حسینی نژاد: استاد راهنما•

باالحساسیتبانیرووفشارسنسورهایبررسی

نساجنویدیبهناممهندسآقای:دهندهرائها

حسام زندیآقای دکتر : استاد راهنما•

عملیکاربردهایتاتئوریازتریبوالکتریکنانوژنراتورهایاخیرهایپیشرفت

آقای مهندس حسن احمدی: ارائه دهنده•

خانم دکتر نگین معنوی زاده: استاد راهنما•

داراییابزندهحشراتوایحشرههایروباگازاستفادهوساختسنجیامکان

-بحرانهنگامدرنجاتوامدادمنظوربهشهریگازحسگریبرایردیابهایتگ

سیلوزلزلههای

گودرزیمهفاممهندسخانم:دهندهارائه•

برومندآقای دکتر فرهاد اکبری : استاد راهنما•

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر
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16:00الی 14:30مکاترونیک، ساعت : نشست هشتم

دلرباییمهدی فاتحی، دکتر دکتر علیرضا : روسای نشست

درتقکلیدهایعملکردمکانیزمدرعیبشناساییوتشخیصهایروشبررسی

باالولتاژ

آقای مهندس سینا سلحشور : ارائه دهنده•

آقای دکتر مهدی علیاری شوره دلی: استاد راهنما•

ارائه و پیاده سازی یک روش کنترلی هوشمند جهت همکاری ایمن میان انسان و

ربات صنعتی

آقای مهندس آرمین قنبرزاده: دهندهارائه •

آقای دکتر اسماعیل نجفی: استاد راهنما•

بررای رائه و پیاده سازی یک روش مسیریابی هوشمند بر پایره یرادگیری تقرویتیا

ربات متحرک

خانم مهندس یاسمین برهانی : دهندهارائه •

آقای دکتر اسماعیل نجفی: استاد راهنما•

موازی-کابلیربات هایکنترلدرماشینیادگیریروش هایتوسعهوبررسی

باجالنیآقای مهندس محمد : ارائه دهنده•

رادآقای دکتر حمیدرضا تقی : استاد راهنما•

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر
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16:00الی 14:30مخابرات سیستم، ساعت : نشست نهم

دکتر بهاره اخباریاحمدیان عطاری، دکتر محمود : روسای نشست

مصنوعیهوشبرمبتنیمنعطفنوریهایشبکهطراحی

خانم مهندس فاطمه دهرویه: ارائه دهنده•

آقای دکتر لطف اهلل بیگی: استاد راهنما•

منعطفنوریهایشبکهرویبرمجازیهایشبکهتعبیه

آقای مهندس سینا توکلیان : ارائه دهنده•

آقای دکتر لطف اهلل بیگی: استاد راهنما•

میلیمتریموجمخابرات

آقای مهندس محمد قلی زاده : ارائه دهنده•

آقای دکتر علی حبیبی بسطامی: استاد راهنما•

خودرانخودروهایراداریسیگنالپردازش

خانم مهندس فاطمه عرب پور: ارائه دهنده•

سبطآقای دکتر محمدعلی : استاد راهنما•

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر
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16:00الی 14:30ماشین و الکترونیک قدرت، ساعت : نشست دهم

علیپور سرابیدکتر کریم عباس زاده، دکتر رامین : روسای نشست

دوطرفههایمبدلمطالعهDC-DCکاربردوفرکانستوان،نظراز

آقای مهندس میالد التماسی : دهندهارائه •

آقای دکتر محمد توکلی بینا: استاد راهنما•

ارهایساخت)الکتریکیخودروهایکاربردبرایدائمآهنربایسوئیچیشارموتور

(خارجیروتوروروتورهدواستاتوره،دو

آقای مهندس احمد حاجی امیری : ارائه دهنده•

آقای دکتر محمد اردبیلی: استاد راهنما•

صنعتیکاربردهایدرمتوسطولتاژباهایپالسکاراییارزیابی

خانم مهندس سارا حدادی: ارائه دهنده•

آقای دکتر علی اصغر رضی کاظمی: استاد راهنما•

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر
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16:00الی 14:30معماری سیستم های کامپیوتری، ساعت : نشست یازدهم

دکتر آتنا عبدینژاد محبتی، دکتر حسین حسینی : روسای نشست

تقسیم بندی ابر نقاط با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق

آقای مهندس علیرضا دهقانپور: دهندهارائه •

آقای دکتر مسعود ده یادگاری: استاد راهنما•

 های تشخیص اشیا در ابر نقاط سه بعدیروش

علیمرادی جزیآقای مهندس محمدرضا : ارائه دهنده•

آقای دکتر امیر موسوی نیا: استاد راهنما•

یادگیری عمیق در ابرنقاط سه بعدی

جاللی اکردیآقای مهندس سید محمدباقر : دهندهارائه •

رودکی لواسانیخانم دکتر هدی : استاد راهنما•

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر
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16:00الی 14:30هوش مصنوعی، ساعت : نشست دوازدهم

عشریمحمدمهدی اثنی سید حسین خواسته، دکتر دکتر : روسای نشست

ازاساحستحلیلوتجزیهبرایعصبیهایشبکهبرمبتنیهایرویکردبررسی

متن

آقای مهندس رضا نورعلی زاده گنجی : ارائه دهنده•

خانم دکتر چیترا دادخواه: استاد راهنما•

 بر روش های تمرکز در یادگیری عمیقمروری

آقای مهندس محمد نامورپور : ارائه دهنده•

آقای دکتر بابک ناصر شریف: استاد راهنما•

مروری بر روشهای یادگیریFew-Shot بینایی ماشیندر

آقای مهندس حسین اهلل رسانی : دهندهارائه •

آقای دکتر بهروز نصیحت کن: استاد راهنما•

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر
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سمینارهاچکیده 

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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نشست مهندسی پزشکی

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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19پایش از راه دور عالئم حیاتی بیماران مبتال به کووید

Remote Monitoring of Vital Signs in Patients with COVID 19

زیر ساات های مرالبت های بهداشتی موجود در بسیاری از ن اط جهران 19بیماری همه گیر کووید

یرر در چنرین شررایطی پزشرکی از راه دور بره باشری فزاینرده از ز. را با مشکل روبه رو کرده است

و اگرچه مرالبت هرای پزشرکی حرفره ای. ساات های مرالبت های بهداشتی مدرن تبدیل شده است

برا اطرر براال ضرروری اسرت، امرا 19بستری شدن در بیمارستان برای بیماران مبرتال بره کوویرد

و همچنین افرادی که در معرض اطر عفونرتجداسازی در اانه برای بیماران کم اطر و متوسش 

ثر بررای ومبا این حال، این امر به تکنیک های. هستند و لرنطینه شده اند، یک استراتژی موثر است

یرادگیری ، (ML)پیشرفت های اایر در یادگیری ماشرین. پایش از راه دور عال م بیماران نیاز دارد

لدرت تکنیک های پایش از راه دور را ت ویت کرده و می تروان (  IOT)و اینترنت اشیا ( DL)عمیق 

نیراز از زنها برای انجام از راه دور چندین کار که لبالً به حضرور فیزیکری یرک متاصرش پزشرکی

یراتی در این مطالعه تالش شده است، چندین روش پایش از راه دور عال م ح. داشتند، استفاده کرد

ند همچنین چ. بررسی شوند و درمورد لسمت های ماتلف هر کدام توضیحات ماتصری داده  شود

.مطرح و نتایج زن ها بررسی شوندDLو MLبا استفاده از 19روش تشایش کووید

اانم مهندس اکرم شجاعی: نام دانشجو
زلای دکتر مهدی دلربایی: نام استاد راهنما

، پایش از راه دور، یادگیری عمیق، یادگیری ماشین، اینترنت اشیا 19کووید: کلید واژه

: چکیده

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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بررسی صداهای ریوی در سرطان ریه

Study of Pulmonary Sounds in Lung Cancer

ل سرطان ریه از شایع ترین و کشنده ترین سرطان ها در سراسر جهان است، زیررا معمروالً در مراحر

ر نتیجره پیشرفته که تومور به سایر اعضا بدن متاستاز انجرام داده اسرت، شناسرایی می شروند و د

شرایش امکان نجات بیمار کاهش می یابد؛ بنابراین بسیار مهم است که بیماری در مراحل اولیره ت

سری ازایرن رو برر. داده شود که منجر به شان  بیشتری برای درمان و زنده ماندن بیمرار می شرود

.صداهای ریوی برای تشایش به مولع سرطان ریه بسیار حا ز اهمیت است

ی و به بررسی سرطان ریه، روش های پیش پردازش، اسرتاراج ویژگرمطالعهبه همین جهت در این 

ل طب ه بندی صداهای ریوی اواهیم پرداات و اززنجاکه از عال م سرطان ریه صداهای ویز و کراکر

.کردچند روش شناسایی و طب ه بندی این صداها را بررسی اواهیماین سمیناردر می باشند، 

اانم مهندس مرضیه طاهری: نام دانشجو
زلای دکتر منصور ولی: نام استاد راهنما

دیسرطان ریه، صداهای ریوی، ویز، کراکل، پیش پردازش، استاراج ویژگی، طب ه بن: کلید واژه

: چکیده

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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وءمصرف سبررسی ارتباطات عملکردی و مؤثر سیگنال های مغزی در مبتالیان به 
مواد

Evaluation of Functional and Effective Brain Connectivity in Drug 

Abusers

گر و دیگر ها برای برلراری ارتباط با یکدیل این سلو. مغز انسان دارای میلیاردها سلول عصبی است

. میایی دارندشی-سلول های بدن، پیام های عصبی منت ل می کنند که این پیام ها ماهیت الکتریکی 

شروند، پر  از پیش پرردازش و نامیده می( EEG)این پیام ها که همان سیگنال الکتروانسفالوگرام 

. وندحذف نویز، جهت تشایش و تجزیره وتحلیل در بسریاری از مطالعرات برالینی اسرتفاده می شر

ززمایش غربالگری بیماران مبتال به سوءمصررف مرواد می توانرد در مروارد اران، ماننرد، گرزارش 

اگرچره روش هرایی ماننرد تجزیره وتحلیل. نادرست م دار والعی مصرف مرواد، گمراه کننرده باشرد

هامیدوارکننرده ای را در هنگرام غربرالگری و تشرایش بیمراران نشران دادنترایج EEGداده های 

. رفتره اسرتاست، بااین حال، تفسیر این یافته ها برای کاربردهای بالینی عمدتاً موردمطالعه لررار نگ

ران یک ابزار تشایصی و غربالگری بررای بیمرابه عنوان EEGازدر این سمینار، روش های استفاده 

مرک کنرد، مبتال به سوءمصرف مواد که ممکن است در هنگام تصمیم گیری بالینی بره پزشرکان ک

، از جمله، روش های الکتروفیزیولوژیکی مررتبش و بره طرور EEGمی پردازیم و روش های مبتنی بر 

هردف ایرن سرمینار،. ارتباط با شرایش بیماران را مطالعه مری کنیمدر EEGناهنجاری هایاان، 

حالرت در EEGزشکارسازی توانایی روش هایی است که هرکدام ویژگی های ماتلفی از داده هرای 

( ERO)دو یا نوسانات وابسته به رویدا( ERP)پتانسیل های وابسته به رویداد ، (REEG)استراحت 

.استاراج می کنند

زلای مهندس بهزاد یوسفی پور: نام دانشجو
مریم محبیاانم دکتر : نام استاد راهنما

پتانسیل های وابسته به ، (REEG)حالت استراحت در EEG، (EEG)الکتروانسفالوگرام : کلید واژه
(ERO)نوسانات وابسته به رویداد ، (ERP)رویداد 

: چکیده
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غناطیسیاستخراج ساختارهای مغزی نوزادان با استفاده از تصاویر تشدید م

Neonatal Brain Parcellation Using Magnetic Resonance Image

ی و اولین سال های پ  از تولد یک دوره اسرتننایی، پویرا و بحرانری از رشرد سرااتاری، عملکررد

مغرز نروزادان فرصرت های غیرتهاجمی MRتصاویردردسترس بودن . اتصال های مغزی انسان است

د بی ساب ه ای را برای بررسی های دلیق و معتبر زودهنگرام مسریر رشرد مغرز در زمینره در  رشر

مغز نوزادان به طور معمول در م ایسه با MRبااین حال، تصاویر . متعارف و نامتعارف فراهم می کند

، تغییررات (مراهگی6به ویژه در حدود )مغز بزرگساالن، دارای کاهش کنتراست بافتی MRتصاویر 

کره بره در نتیجه، ابزارهای موجرود. شدید درون بافتی و تغییرات منط ه ای ناهمگن و پویا هستند

مغرز نروزاد مناسر  MRطور معمول برای مغز بزرگساالن تولید می شوند، برای پرردازش تصرویر 

م بندی و مطالعه بر روی مغز نوزاد چالش های متنوعی دارد که یکی از این چالش ها، ت سی. نیستند

هدف جداسازی سطح لشری، ت سریم لشرر مغرزی بره لطعرات. استاراج سااتارهای مغزی است

ل از کوچکی است که باتوجه به سااتارهای ریزودرشت، ویژگی هرای عملکرردی یرا الگوهرای اتصرا

ی انجرام ناحیه بندی می تواند در سطح جمعیرت یرا در سرطح فررد. یکدیگر لابل تشایش هستند

در اوالً، به دلیل تفراوت چشرمگیر: دو مشکل عمده در جداسازی سطح لشر نوزاد وجود دارد. شود

ممکرن ویژگی های لشر بین نوزادان و بزرگساالن، روش های ناحیه بندی لشر موجود در بزرگساالن

ر مغرز است، برای مطالعات نوزادان مطلو  نباشد و ثانیاً در مطالعه های طولی نوزادان، توسعه لشر

ای رفرع برر. پویا ممکن است، باعث ایجاد ناحیه های طولی ناسازگار، به ویژه برای مناطق مبهم شود

. این چالش، بسیاری از روش های محاسباتی متناس  با مغز نوزادان ارا ه شده است

اانم مهندس شیرین رج  پور: نام دانشجو
زلای دکتر حمید ابریشمی م دم: نام استاد راهنما

: چکیده
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مغرز نروزادان برره منظور MRIایرن سرمینار، بره بررسری روش هرای پرردازش و تجزیره وتحلیل در 

از ت سیم بندی و استاراج سااتارهای مغزی پردااته می شود که در  ما از رشد اولیه مغرز پر 

.  تولد را توسعه می دهد

مغز نوزاد، ت سیم بندی، استاراج سااتار مغزی، اطل  مغزی، رشد اولیه : کلید واژه
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رها در به کارگیری روش های داده رانه به منظور موقعیت یابی و ترکیب حس گ
کالیبراسیون و کنترل ربات های کابلی

Utilizing Data-driven Methods for Localization and Sensor Fusion for 

Calibration and Control of Cable-driven Robots

از در این پژوهش به مکان یابی ربات های کابلی پردااته می شرود کره ایرن زمینره زیرمجموعره ای

این گزارش ضرمن بررسری ح  گرهرای مررتبش، برر روی پرردازش . حوزة ادرا  در رباتیک است

حرث پر  از زن ب. حرکت متمرکز می شود-از -تصویر شامل مباحث ادومتری تصویری و سااتار 

-ترکی  ح  گرها مطرح می شرود کره بعرد از م ردمات زن، تمرکرز برر روی ادومترری تصرویری 

ملری یرک در نهایت پ  از شبیه سازی یکی از م االت مرتبش، پیاده سازی ع. اینرسی لرار می گیرد

براسریون و سامانة مولعیت یابی مبتنی بر روش زن مستندسازی می شود که این سرامانه بررای کالی

.کنترل ربات کابلی مورداستفاده لرار می گیرد

زلای مهندس محمدمهدی کالنتری: نام دانشجو
زلای دکتر حمیدرضا ت ی راد: نام استاد راهنما

: چکیده

-ری، سااتار ادرا  در رباتیک، مولعیت یابی، ربات کابلی، پردازش تصویر، ادومتری تصوی: کلیدواژه
.اینرسی–ح  گرها، ادومتری تصویری ، ترکی  حرکت–از 
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بررسی روش های کنترلی بر روی کوادروتورها در حالت چندعاملی

Investigation of Control Methods on Multi-Agent Quadrotors 

در دهه اایر استفاده از پهپادهرا و به صرورت ویرژه کوادروتورهرا رشرد چشرمگیری داشرته اسرت 

 ها در کنرار به نحوی که به منظور انجام میموریت های پیچیده تر و افزایش کارایی از ترکی  کوادروتور

ژوهشرگران یکدیگر برای انجام یک میموریت پیشنهاد و در سال های اایر این موضوع با است بال پ

زن هرا مکانیزم ترکیبی کوادروتورها در کنار هم نحوه توزیع زن ها و نحوه ارتباط. روبه رو شده است

ی از اولین چالش هایی است در این سیستم های چندعاملی با زن مواجره هسرتیم همچنرین ردیراب

ارجی مناس ، دینامیک غیراطی کوادروتورها، نامعینی های پارامتر های سیستم و اغتشاش های ار

.از چالش هایی هستند که در کنترل زرایش کوادروتور ها باید با زن ها م ابله کنیم

سرپ  ابتدا در این گزارش به بررسی انواع پهپاد ها و اهمیت پردااتن به کوادروتور ها می  پردازیم و

زن بعرد از. کاربردها و ضرورت پردااتن به ترکی  کوادروتورها در کنرار هرم را بررسری مری  کنیم

مفرراهیم کنترررل زرایررش ماننررد سیسررتم های چنررد عامررل و سیسررتم های سیسررتم ها و همچنررین 

نترلری مکانیزم های کنترل زرایش را بررسی و با یکدیگر م ایسه مری  کنیم و براالاره روش هرای ک

.برای کنترل زرایش را مطرح می  کنیم و نهایتاً زن ها را با یکدیگر م ایسه می  کنیم

زلای مهندس احسان سلیمانی: نام دانشجو
زلای دکتر علی ااکی صدیق، زلای دکتر امیرحسین نیکوفرد: نام استاد راهنما

: چکیده

پیرو، اجماع-رهبر عاملی، کوادروتورها، پهپاد، کنترل زرایش، سیستم چند : کلیدواژه

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر

32



یادگیری با رویکرد یادگیری عمیق وبررسی روش های دسته بندی تک کالسه 
تقویتی در تشخیص عیب و ناهنجاری

Investigation of One-class classification methods based on deep 

learning and reinforcement learning approaches in fault and anomaly 

detection

وش در این سمینار، به بررسی روش دسته بندی غیر نظارت شده تک کالسره و بره طرور اران، ر

ردااتره و سرپ  دسته بندی تک کالسه باتکیه بر رویکردهای یادگیری عمیق و یادگیری ت ویتی پ

بره بیران سرپ . رویکردهای توسعه یافته زن را با تغییرات پارامتر و تابع هزینه بررسری مری کنیم

ری ماشرین و پیش پردازش های رایج و ترکی  الگوریتم های تک کالسه با دیگر الگوریتم های یادگی

، جهرت تشرایش عیر  در یادگیری عمیق مانند ارود رمزگرذارها و شربکه های مولرد متااصرم

.اواهیم پردااتکاربردهای والعی،

زلای مهندس محمدحسین مدیرروستا: نام دانشجو
زلای دکتر مهدی علیاری شوره دلی: نام استاد راهنما

: چکیده

تنری برر دسته بندی غیر نظارت شده، دسرته بندی ترک کالسره، دسرته بندی ترک کالسره مب: کلیدواژه
.یادگیری عمیق، یادگیری ت ویتی، یادگیری عمیق
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بررسی روش های طراحی سیستم های کنترل تحمل پذیر عیب

Analyzing the Design Methodology of Fault Tolerant Control Systems

ن بره مسئله رخ دادن عی  و تامین م دار زن و برازطراحی سیسرتم کنتررل بره منظور دسرت یافت

است عملکرد لابل لبول و یا بهترین عملکرد ممکن در حضور عی  از جمله موارد مهم و مورد دراو

زینه های صنایع به ویژه صنایعی است که رخ دادن ارابی و عی  که موج  متولف کردن فرایند و ه

یر عی  دراین اصون در یکی دو دهه اایر سیستم های کنترل پذ. زوردجبران ناپذیری را به بار می

کنتررل در سیسرتم های. پیشنهاد گشته اند و راهکارهای ماتلفی برای زن ها پیشنهاد گشته اسرت

سرااتار تحمل پذیر دو مسئلة حفظ پایداری و عملکرد مورد انتظار در حضور عی  با استفاده از دو

بلیت پیکربندی فعال و غیرفعال برای کنترل کننده لابل دستیابی است که سااتار فعال به دلیل لا

وردتوجره مجدد کنترل کننده عملکرد بهتری در حفظ کرارایی لابرل لبول سیسرتم دارد و بسریار م

همچنین روش های پیاده سازی این سیسرتم می توانرد به صرورت برراش و ارارج ارش و برا . است

. گیرداروجی سیستم صورت-استفاده از مدل سیستم و یا تنها با از استفاده از داده های ورودی 

زلای مهندس رضا کاظمی: نام دانشجو
زلای دکتر بیژن معاونی: نام استاد راهنما

: چکیده

.غیرفعالفعال و عی ، روش های و شناسایی عی ، تشایش کنترل تحمل پذیر : کلیدواژه

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر

34



دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر

35

مخابرات میداننشست 



مراهسیستم های چند ورودی چند خروجی در کاربردهای نسل پنجم تلفن ه

Massive MIMO in 5G Applications

5G ی به نسل بعدی تلفن همراه اطالق می شود که سرااتار زن برر چنرد اصرل اسرتوار اسرت یکر

از . مصرف توان کمترر و دیگرری هزینره کمترر همچنرین داشرتن امنیرت بیشرتر و تراایر کمترر

 .برردتوان مایمو حجریم را نرامتکنولوژی هایی که در نسل پنجم تلفن همراه استفاده می شود می

MIMOماففMultiple Input Multiple Output  می باشد و به معنری سیسرتمی اسرت کره

دارای چندین پورت ورودی و چندین پرورت اروجری می باشرد و در سرمت فرسرتنده و گیرنرده 

عرداد در سیستم مایمو ظرفیت شبکه محدود بره زن سرمتی اسرت کره ت. چندین زنتن وجود دارد

جهررت م ابلرره بررا ایررن موضرروع تکنیررک مررایمو چنررد کرراربره مطرررح .کرراربران کمتررری دارد

از تعرداد تکنولوژی مایمو حجیم توسعه یافته تکنولوژی مایمو چندکاربره است کره در زن.می شود

هرره وری در این روش از مزیت هایی مانند بهره وری طیفی باال و ب. زنتن بسیاری استفاده می شود

یسرتم هرای تکنیک شکل دهی پرتو زنالوگ، دیجیتال و هیبرید در س. باالی انرژی می توان نام برد

وان مرایمو دهری پرترو هیبریرد می ترمایمو حجیم کاربرد بسیار دارد که با استفاده از تکنیک شکل

ت ترا در طراحی المان زنتن در ایستگاه پایه هدف بر این اسر. حجیم موج میلیمتری را مح ق کرد

رروی المان ها به صورت پهن باند، دوبانده و یا کوچک سازی بشوند امید است در زینده برا کرار بر

.مایمو حجیم در موج میلیمتری بتوان در شبکه به نرخ دیتای باالتری دست پیدا کرد

زلای مهندس سیدعلی علوی: نام دانشجو
اانم دکتر سمیه چمانی: نام استاد راهنما

: چکیده

.حجیمشبکه ارتباطات سلولی، نسل پنجم تلفن همراه، مایمو و مایمو : کلیدواژه
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سیم در زیر آببررسی مخابرات نوری بی

Investigation of Underwater Wireless Optical Communication

ه هرای اایرر توسرعکشری در زیرر ز  دریرا در سرالسیم به جای کابلایده استفاده از ماابرات بی

هرای لها در محیش ز  از طریق حامسیم زیر ز  به انت ال دادهارتباط بی. چشمگیری داشته است

سریم یماابرات نوری بر. سیم، یعنی موج فرکان  رادیویی، موج صوتی و موج نوری اشاره داردبی

ریرق کند در م ایسه با ارتبراط از طهای انت ال استفاده میزیر ز  که از موج نوری به عنوان حامل

رخ انت رال داده های صوتی، پهنای باند انت ال بسیار باالتری دارد، بنابراین نفرکان  رادیویی و موج

هرای اایرر در سرالUWOCبه دلیل مزیت نرخ انت ال داده براال، . کندبسیار باالتری را فراهم می

نظرارت برر UWOCهرای هرای برال وه سیسرتمکراربرد. ای را به اود جل  کرده استهتوجه ویژ

کل اصلی در مش. های طبیعی و عملیات نظامی استبینی بالمحیش زیست، اکتشافات دریایی، پیش

هرای اایرر در سرال. جذ  و پراکندگی شردید نرور توسرش ز  دریرا اسرتUWOCهایسیستم

یکررد هرای منحصرربه فرد ز ، چنردین روهای فنی و باتوجه به ویژگریبه منظور غلبه بر این چالش

د های نروری معمرولی فضرای ززاد زمینری اسرت، مرورجدید طراحی سیستم که متفاوت با ارتباط

ر ایرن د. ها استفاده از طول موج های ماتلف نور اسرتیکی از این رویکرد. بررسی لرار گرفته است

. شودمیسیم زیر ز  و سااتار شبکه به طورکلی بررسیهای ماتلف ارتباط بیسمینار پارامتر

اانم مهندس فاطمه افزون: نام دانشجو
زلای دکتر نصرت اله گرانپایه: نام استاد راهنما

: چکیده

.سیم زیر ز ، جذ ، پراکندگی، طول موجماابرات بی: کلیدواژه
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برای رادار Xبازه فرکانسی باند مدارچاپی 8*8طراحی آنتن آرایه ای 
آرایه اسکن الکترونیکی فعال

کرار می کنرد گرزارش Xدر بانرد که (AESA)فعالطراحی یک معماری زرایه اسکن الکترونیکی 

توزیرع ( PCB)در امتداد کارت هرای مردارچاپی مروازی (T/R)دریافت /ماژول های ارسال. می شود

ی را این معماری به طور بال وه فضرای. ستون زرایه را تغذیه می کندیک PCBمی شوند و هر کارت 

. فرراهم می کنردXباال در فاصله مناس  عناصر از هم در بانرد بالدرت T/Rماژول هایبرای ادغام 

طرح هرای دیگرری نیرز بررای. ادغام زنتن های با لطبش اطی در زرایه به سهولت لابرل اجرا اسرت

طری بره در این مدل یک مبدل پالریزاسیون ا. کاربردهای با لطبش دایره وی نیز ارا ه شده است

ش مدور دایره ای طراحی شده است که می تواند روی یک زرایه پالریزه شده اطی برای تولید لطب

با کوپلرهای ترکیبی یکپارچه(Tile Base)همچنین یک زنتن مبتنی بر سااتار بلوکی . لرار گیرد

1شرع تمام زرایه ها در اینجرا بررای تشع. برای تشعشع مست یم لطبش دایره ای طراحی شده است

ویت کننرده عنصر در نظر گرفته شده اند؛ بنابراین، مدیریت حرارتی به دلیرل ضرعف کرارایی ت /وات

.  شرودتوان و فاصله زیاد عناصر در فرکان  های موج میلی متری، به یک چرالش جردی تبردیل می

ین در ا. روش های ادغام انک کننده مایع در زرایه در مرحله طراحی اولیه در نظر گرفته شده است

ارا ه شده است و از عناصرر و باعرث کراهش Xباند AESAطراحی رادیاتور و دریچه زنتن فشرده 

. اندازه و وزن زن می شود مورداستفاده لرار می گیرد

زلای مهندس محمد رحمانی: نام دانشجو
زلای دکتر رمضانعلی صادق زاده: نام استاد راهنما

: چکیده
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Radars
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ا کامالً متمایز از فناوری سره بعدی چندالیره بربسته بندی RFماژول هایسیستم برای ساات کل 

برا اسرمبل کرردن ماژول هرای چنردمنظوره ماتلرف در یرک بررد . اتصال عمودی استفاده می کند

سه بعدی یک پارچه سرازی سیسرتم را بسریار بهبرود باشرد وT/Rچندالیه، با استفاده از تکنیک 

ایرروی عالوه بر این، یک زرایه زنتن با پالریزاسریون د. هزینه و اندازه پیاده سازی را کاهش می دهد

AESAمتصرل شرده و T/Rطراحی شده و بره ماژول هرای پیشرنهادی LTCCپهن باند بر روی 

ایج نتر. کرل سیسرتم زنرتن پیشرنهادی سرااته و ززمرایش شرده اسرت. کاملی را تشکیل می دهد

. شان داداندازه گیری عملکرد زرایه ای مرحله ای از نظر افزایش، نسبت محوری و الگوهای تابشی را ن

کراربرد ویژگی های کم هزینه، سبک و کم مصرف که توسش طرح پیشنهادی به نمایش درزمده است،

کترونیکی زن برای سیستم های دارای وزن و توان مصرفی پایین و در م ابل توانایی باالی هدایت ال

.پرتو را تییید می کند

،  زنتن زرایه ای، LTCC، رادیاتور،GaN، زرایه فازی، پهن باند، انک کننده مایع، AESA: کلیدواژه
دریچه زنتن، زنتن دولطبی چاپ شده، زنتن هدایت موج، اسکن با زاویه باز، کوری اسکن، لطبش

.مت اطع، نسبت محوری، زرایه بی نهایت
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جریانری اندازه گیولتاژ و جریان مد مشترک با استفاده از میله اندازه گیری 

Measuring Common Mode Voltage and Current by Using Current Probe

و گیری جریان و نحوه عملکرد زن انجرام شرده اسرتدر این مطالعه، مروری بر سااتار میله اندازه

گیرریهای و واسنجی میلره انردازههایی که در حوزه مدل سازی و بهبود مشاصههمچنین مطالعه

سریر م. هایی نمایانده شده اسرتهای صورت گرفته بر روی این مطالعهجریان به همراه نتایج ززمون

ی ساز به گیری جریان شاصاین مطالعه بر پایه مسیر طراحی، ساات و بهینه سازی یک میله اندازه

اس همراه ساات یک پایه واسنجی شاصی ساز و ززمون بر روی زن بنا شده است و همچنین بر اس

گیرری جریرانبندی کلی نیز برای سراات یرک مردل میلره انردازهمطالعات انجام شده یک جمع

.ساز انجام شده استشاصی

زلای مهندس میالد فرهادی راد: نام دانشجو
زلای دکتر هادی علی اکبریان: نام استاد راهنما

: چکیده

ریان، جاندازه گیری پهنای باند میله باال، جریان، مبدل جریان بسامد اندازه گیری میله : کلیدواژه
جریاناندازه گیری واسنجی میله 
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ژیانرژی تراکنشی در ریزشبکه اجتماعی در محیط شبکه هوشمند انر

Transactive Energy in Community Microgrid in Energy Smart Grid 

Environment

ناگزیرراانمتاصصکهاستگسترده ایتغییراتتجربه کردنحالدرسنتیلدرتسیستمامروزه

نابعمنفوذهمچونتغییراتی.استکردهزنبهره برداریهمچنینوهازیرسااتدربازنگریبه

نندماوباررشدهوشمند،سیستم هایولوازمبار،مشارکتجدید،مشاصاتورفتارهاباجدید

بهخپاسومشکالتاینحلبرای.استکردهناکارزمدراشبکهسنتیبهره برداریروش هایزن

ه،دوسویارتباطیسیستم های.استشدهارا هانرژیهوشمندشبکةپارادایمجدید،نیازهای

امکانهمچنینومصرف کنندگان،حتیولدرتزیرسااتتمامدرشبکهاطالعاتگرد زوری

راشرفتهپیبهره برداری هایامکانکهمی زیندشماربههوشمندشبکةارمغان هایپراکنده،کنترل

درتهپیشرفبهره برداری هایرویکردهایازیکیتراکنشیانرژیمفهوم.می زوردفراهمشبکهدر

سنتیویفعلسیستمدربهره بردارانمشکالتازبسیاریکهاستانرژیهوشمندشبکهپارادایم

حلژیانردادوستدبستردرلیمتسیگنال هایوکنترلیالتصادی،سازوکارهایبه وسیلةرا

نرژیابازاردرلیمتتسویهروش هایوالتصادیسازوکار هایتراکنشی،انرژیمفهومدر.می کند

ظرگیریدرنومشترکینبرایاصوصیحریمحفظاجتماعی،رفاهایجادباتکیه برهمتا،بههمتا

عاملتوجوددلیلبهروش هاوسازوکارهااین.می گیرندشکلانرژیتوزیعشبکهمحدودیت های

زلای مهندس حسین جبران: نام دانشجو
زلای دکتر علیرضا فریدونیان: نام استاد راهنما

: چکیده
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ماعی، شبکه هوشمند انرژی، انرژی تراکنشی، دادوستد انرژی همتا به همتا، ریزشبکه اجت: کلیدواژه
.بازی هاتسویه بازار، نظریه 
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-مشارکتاینمیانرلابتبه صورتتح ی ات،عمدهدرانرژی،فروشندگانواریدارانمیان

بهرسمیناایندرازاین رو،.می شوندحلوسازیمدلبازینظریهمدل هایبستردروکنندگان

اعیاجتمرفاهافزایشبه منظوراجتماعیهایریزشبکهنوپدیدم ولهدرسازوکارهااینمطالعه

تهپردااتوزیعشبکهپایینسطوحدرانرژیاریدوفروشباهاریزشبکهایندرمشارکت کنندگان

نهمچنیوانرژیتوزیعاصلیشبکهبات ابلدرموضوعاینپیشرویهایچالشومی شود

.گیردمیلراربررسیموردچالش هااینرفعراهکارهای

43



دیدپذیرمکان یابی خطا در ریزشبکه جریان متناوب در حضور منابع انرژی تج

ه شربکه ریزشبکه نوعی سیستم توزیع فشرده شده شامل مجموعه ای از ریزژنراتورهایی است که بر

ظتی یکی از چالش های جدی پیشروی ریزشبکه ها در شبکه بررق، طررح حفرا. برق افزوده شده اند

زشربکه مناس  است و این امر به دلیل دینرامیکی برودن عملکررد ریزشربکه اسرت به نحوی کره ری

می تواند در دو حالت جزیره ای و متصل به شربکه کرار کنرد بنرابراین جریران اطرای زن همرواره

د و بایرد طررح به این دلیل طرح های حفاظتی سنتی در این حالت کارا نیستن. می تواند تغییر یابد

د را در این سمینار بر زن هستیم که روش هرای حفراظتی موجرو. حفاظتی جدیدی را معرفی کنیم

.بررسی کنیم و بهترین روش ها را یافته و بررسی کنیم

اانم مهندس معصومه نوروزی: نام دانشجو
زلای دکتر محمدرضا طوالبی: نام استاد راهنما

: چکیده

.ان اطا، محدودکننده جریموجکریزشبکه، حفاظت ریزشبکه، حفاظت تطبی ی، تبدیل : کلیدواژه
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fault locating in ac micro-grids in the presence of renewable energy sources
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آوری ابسازها با رویکرد بهبود تریزی توسعه شبکه انتقال و ذخیرهبرنامه
تحت نفوذ باالی منابع تجدیدپذیر

Resilience-Oriented Transmission and Energy Storages Expansion 

Planning under High Penetration of Renewable Resources

ق زن های لدرت یکی از مهم تررین مطالعراتی اسرت کره از طریرمطالعات توسعه بلندمدت سیستم

بلندمدت تعیین طرح بهینه توسعه سیستم تولید و توسعه شبکه انت ال برای تیمین بار در یک افق

ث هرای لردرت در م ابرل برروز حروادشبکه انت ال به عنوان شاهراه ارتباطی در سیسرتم. گرددمی

یک شبکه اگر. شودلزوم توسعه هدفمندتر زن بیش ازپیش احساس میپذیر است و گوناگون زسی 

ا حروادث های سیستم لدرت همانند باش تولید بتواند هنگام مواجره برانت ال در کنار سایر باش

ن را ترا کننردگانادر و شدید، به عملکرد مطلو  اود ادامه داده و توان الکتریکی موردنیاز مصررف

-از ااموشیریشه بسیاری. توان زن شبکه را تا  زور دانستلبولی تیمین نمایند، زنگاه میحد لابل

ای از توانرد برر اثرر ایجراد مجموعرههای زبشاری یا پشت سرهم است کره مریهای بزرگ در اروج

های های لدرت به گونه ای کره بتوانرد طیرف وسریعی از پیشرامدتوسعه سیستم. رویدادها رخ دهد

ای هربر است؛ بنرابراین باتوجه بره اهمیرت ااموشریچندگانه را به طور هم زمان پاسخ بدهد هزینه

زوری ترا ریزی بلندمدت توسعه شبکه انت ال، برا رویکررد بهبرودگسترده، در این پژوهش، برنامه

.عالوه بر تیمین امنیت موردنظر است

زلای مهندس اکبر اواجه گیلی: نام دانشجو
زلای دکتر تورج امرایی: نام استاد راهنما

: چکیده
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.سازذایرهزوری، های زبشاری، تا ریزی توسعه شبکه انت ال، اروجبرنامه: کلیدواژه

45



در برابر امواج بسیار تیزGISهای ارزیابی رفتار گذرای زمین پست

Evaluation of the Transient Ground Behavior of GIS Posts Against Very 

Sharp Waves

یرر در سال های اایر استفاده از پست های با عایق گازی بره علرت ویژگی هرای منحصرربه فردی نظ

ترده مصونیت در برابرر زلرودگی، لابلیرت اطمینران براال و هزینره نگهرداری پرایین بره طرور گسر

ان بره تروها علی رغم مزایای ذکر شده، دارای معایبی هستند کره مریاین پست. افزایش یافته است

هزینه اولیه باال، نیراز بره افرراد متاصرش جهرت بهره بررداری، مردت زمان طروالنی تر تعمیررات و 

GISاز جمله معایبی کره ماصرون پسرت های . تجهیزات ویژه جهت انجام ززمایش ها اشاره کرد

است، بروز اضافه ولتاژهرای ناشری از امرواج گرذرای حاصرل از عملیرات لطرع و وصرل کلیردها و 

امواج که این. سکسیونرهاست که به صورت اضافه ولتاژهای گذرای داالی و اارجی انتشار می یابد

ان  نانوثانیه بوده، معموالً همراه با نوساناتی با فرک10تا 4دارای زمان پیشانی بسیار کوتاه در رنج 

گفتره ها امواج گذرای با پیشانی بسیار سریعمگاهرتز هستند که به زن100کیلوهرتز تا 100بین 

جراد اضافه ولتاژهای گذرای داالی با انتشار بین هادی های داال محفظه و بدنه باعرث ای. می شود

ظره و تنش در عایق سیستم گشته و اضافه ولتاژهای گذرای اارجی به شرکل ولتراژ گرذرای محف

زات ثانویره میدان های الکترومغناطیسی گذرا باعث ایجاد تنش و تداال الکترومغناطیسی در تجهی

تصل شده و یا به صورت امواج سیار بر روی اطوط انت ال، باعث ایجاد تنش در تجهیزات اارجی م

مرین و در این سمینار اثر مدل سازی فرکران  براالی ز. به پست از جمله ترانسفورماتورها می گردد

. شودولتاژها ارا ه میاهمیت این موضوع در مدل سازی این دسته اضافه

زلای مهندس فرهاد کل کل سلاوری: نام دانشجو
زلای دکتر علی اصغر رضی کاظمی: نام استاد راهنما

: چکیده
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.محفظه، امواج گذرای با پیشانی بسیار سریع، ولتاژ گذرای GISپست های : کلیدواژه
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رابرر مدل سازی و تحلیل رفتار این گذراها به تعیین راهکار جهت حفاظت بهترر تجهیرزات در ب

.ها کمک اواهد نمودها و همچنین طراحی زمین مناس  برای این پستزن
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نشست 
شبکه های کامپیوتری



بهبود سرعت پاسخگویی سامانه های مبتنی بر روش تابع به عنوان
سرویس با استفاده از مکانیزم های کش کردن اطالعات

Improving Function as a Service Systems Response Time Using 

Caching Mechanism

زسران یکی از سروی  های جدید ابری که به ااطر هزینة بسیار م رون به صررفه و اسرتفادة ایلری

در ایرن سرروی  بره راحتی . داردنرام FAASموردتوجه برنامه نویسان امروزه لررار گرفتره اسرت، 

ذیری و تابعهایی برای پاسخ به رویدادهای ماتلف نوشته شده و تمامی عملیات های اجرا، م یاس پر

م ارسال پاسخ به رویدادها همگی به طور مدیریت شده و اودکرار بررای مرا اتفراق می افتنرد و الز

ار و با وجود ویژگی هرای بسریار متنروع کره م ردار کر. نیست نگران انجام هیچ کدام از زن ها باشیم

هزینه را برای ساات یک برنامة جدید بسریار کراهش می دهرد، بره ااطر وجرود براری مشرکالت 

رنامره های عملکردی و کندی ها در این سیستم، برای برنامه های بالدرنگ یا حساس به تیایر و یا ب

گویی بره عوامل ماتلفی بر روی عملکرد سیسرتم و سررعت پاسرا. زگاه به وضعیت مناس  نیست

اولری . تدراین بین بر روی سه مشکل اساسی تر در این م اله تمرکز شده اسر. رویدادها تیثیر دارند

ی زنرده مشکل اجرای سرد یا اجرای ایلی کند اولیة توابع است که روش اصلی م ابله برا زن یعنر

بهبرود نگه داشتن کد بعد از تحمل تیایر اجرای سرد مورد بررسی لرار گرفته و راه حل هایی بررای

ته شده سپ  بر روی یکی از محدودیت های اصلی توابع نوش. عملکرد این روش بررسی شده است

کره یعنی عدم امکان زگاهی نسبت به وضعیت تمرکز می شود و نشان داده می شرودFAASبرای 

زیرادی را برا چگونه حل این مشکل می تواند بر روی عملکرد کلی سیستم تیثیر گذارد و بهبودهای

یعنی برنامه ریز FAASاود به همراه داشته باشد و در زار بر روی اصلی ترین عضو سروی  های

زلای مهندس سامان احمدیان راد: نام دانشجو
زلای دکتر سعید صدی یان کاشی: نام استاد راهنما
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ی بررای تمرکز می شود و اینکه چگونه می توان با هوشرمندانه تر کرردن الگوریتم هرای تصرمیم گیر

ش مکانیزم هرای کرش کرردن اطالعرات باعرث افرزای.برنامه ریزی، سرعت پاساگویی را افزایش داد

ل اجررای با گرم نگه داشتن اطالعرات نره تنها مشرک. سرعت و بهبود دسترسی به اطالعات می شوند

سرررد برنامرره ها را حررل می شررود بلکرره امکرران ایجرراد روش هررای ارتبرراطی از طریررق ایررن فضررای 

کرردن تاصیش یافته شده برای کش کردن اطالعات بین برنامه ها به وجود می زید و طری رة کرش

م گیری اطالعات و نوع اطالعاتی که در کش می شوند می تواننرد امکانرات بیشرتری را بررای تصرمی

رفتره و بهتر و بهینه تر در ااتیار برنامه ریز لرار دهند که اود باعث کاهش منابع سات افزاری هدر

.کاهش هزینه ها می شود

سرروی  ، بهبرود عملکررد، اجررای سررد، ابرریسرروی  های ،سرورسروی  های بدون : کلید واژه
FAAS عملکرد در ، بررسیFAAS ، برنامه ریزبهبود
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های نسل پنجممحاسبات لبه موبایل در فناوری شبکه

Mobile Edge Computing in Next Generation Network Technology

سریار هایی کره بره زمران تراایر ببا توجه به مشکالت موجود در ابر متمرکز و پدید زمدن کاربرد

وزه هایی با حجم پردازشی بسیار باال دارند و همچنرین نیازهرای موجرود در حرپایین و تولید داده

هرایاینترنت اشیاء الزم دیده شد که در کنار استفاده از مزایرای موجرود در ابرر متمرکرز از روش

گوهرای دیگری نیز برای کمک به این فناوری استفاده کنریم، بررای کمرک بره ابرهرای متمرکرز ال

لبره محاسبات مه، ابر هرای کوچرک و محاسربات: محاسباتی ماتلفی معرفی شدند که عبارتند از

کنند اما تفاوت های باهم دارنرد کره ترالش شرده ضرمنموبایل که همگی یک هدف را دنبال می

ارش مرا در این گرز. ها درباره هرکدام از این الگو ها به طور االصه صحبت کنیمبررسی این تفاوت

اگوی اواهیم با استفاده از الگوی محاسباتی لبه موبایل که در سال های اایر ارا ه شرده، پاسرمی

ک از طرفری برا کمر. باشیم که به شدت در حال رشد و توسرعه هسرتندنیازهای موجود در شبکه

و نگاهی به روند توسعه این فنراوری در شربکه، از (5G)های نسل بعد گرفتن از اصوصیات شبکه

عرفی فرصرت مزایای این نسل شبکه در کنار الگوی محاسباتی لبه موبایل استفاده کرده و پ  از م

گو های موجود در این الها و کاربرد های موجود در این حوزه با یک نگاه کلی به مشکالت و چالش

ه همچنرین شربی. کنریمپردااته و راهکارهای ممکن برای م ابله با این چالش هرا را معرفری مری

اثیرات دهیم و تهای که توسش دیگر مح  ان لبال انجام شده را مورد تجزیه و تحلیل لرار میسازی

.دهیماین الگو را در کاربرد های ماتلف اینترنت اشیاء نمایش می

مرادیزلای مهندس امیر : نام دانشجو
اانم دکتر فاطمه رضایی: نام استاد راهنما

های نسل پنجم، محاسبات مه، محاسبات ابرمحاسبات لبه موبایل، محاسبات لبه، شبکه: کلید واژه

: چکیده
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نحوه ایجاد یک سیستم مقیاس پذیر مخصوص بازی با قابلیت 
سازگاری داده و اشتراک در ابر

How to Build  Scalable Dedicated Game Servers with Data 

Consistency and Sharing on Cloud

شری های امروزه با گسترش منابع و دسترسی زسان تر به زنها به ماننرد سیسرتم های لدرتمنرد و گو

هوشمند لوی تر، بازی های رایانه ای و سررگرمی های ایرن زمینره بیشرتر از لبرل دیرده و احسراس

جراری بسیاری از بازی سازان بزرگ برای اینکه کراربران ارود را بیشرتر کننرد یرا منرافع ت.می شود

ال تشرویق بره عنوان من. بیشتری برایشان داشته باشد، دست به تعاملی کردن بازی های اود زده اند

برتر ماه و کردن بازیکن به دست زوردن یک دستاورد اان، لراردادن نام بازیکن در لیست بازیکنان

رای ایجراد فضرای مناسر  بربرای .ایجاد رلابت و بازی های زنالین را می توان در این دسته لرارداد

ار فرراوان رسیدن به این موارد باید سیستم را طوری طراحی کرد که بتواند در تعداد زیاد کاربر و ب

اربردی همچنین رفتار کاربران برازی به ماننرد رفترار کراربران برنامره های کر. بدون مشکل کار کند

حسراس باشرد و ( CCU)ما نیاز به ایجاد سیستمی داریم که به تعرداد کراربران در لحظره . نیست

حمایت کند بتواند تعداد کاربران در لحظه زیاد را در یک بازه زمانی اان باکیفیت سروی  ثابتی

به روند مالی می تواند QoEچون زسیبی که . زسی  وارد نشود( QoE)تا به تجربه کاربری بازیکن 

سیسرتم بدین منظور نیاز بره یرک.یک بازی وارد کند، معموالً از باگ و ایرادهای بازی بیشتر است

. برای بازیکنان ما فراهم کندرا (Cloud)م یاس پذیر داریم که بتواند شرایش ابر

زلای مهندس علیرضا لدرتی: نام دانشجو
زلای دکتر سعید صدی یان کاشی: نام استاد راهنما

: چکیده
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زیادی احسراس Pingو Latancyاگر بازیکنان در کشورهای ماتلف هستند، تفاوت به عنوان منال 

سرتم در این گزارش لصد داریم به بررسی سیستم های موجرود و همچنرین ارا ره یرک سی. نکنند

.م یاس پذیر بپردازیم

سیاسررت ، PorygonCraft، (Dynamic Consistency Unit)واحررد سررازگاری پویررا : کلیررد واژه
(policy) ، سرازگاری داده(DataConsistancy) ، لحظرهسیسرتم های در(RealTime systems)   ،

(State Synchronization)همگام سازی حالت در سیستم 

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1400بهمن 25-هفتمین سمینار دانشجویی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر

53



به کارگیری یادگیری تقویتی در شبکه های نرم افزار محور

Applying Reinforcement Learning in Software-Defined Networks

یری امروزه با پیشرفت هوش مصنوعی و گسترش استفاده از شااه های ماتلف زن از جملره یرادگ

ماشین در حوزه های گوناگون، پژوهش هرایی نیرز در حروزه اسرتفاده از ایرن مروارد جهرت یرافتن 

وه یکری از ایرن مسرا ل مهرم، نحر. راه حل هایی با کارایی بیشتر در حوزه شبکه انجام شرده اسرت

پژوهش هرایی در زمینره ایجراد کیفیرت 2020ترا سرال . مسیریابی بسته های داده در شبکه است

 ها دربراره در این پژوهش. سروی  به صورت انطبالی با استفاده از یادگیری ماشین انجام شده است

ایرر اما باتوجه به معرفی شربکه های نرم فزار محرور در سرال های ا. شبکه های سنتی بحث شده بود

رد برر زن به عنوان نوعی از شبکه ها که وظیفه کنترل شبکه در زنها به صورت متمرکز انجرام می گیر

.  وع بپردازیمشدیم تا به بررسی راهکارهای یادگیری ماشین در زمینه مسیریابی شبکه هایی از این ن

روش های ماتلفی ارا ه شده است از جمله معماری هایی جهرت 2021در کارهای تا پیش از سال 

ین است رار عامل های یادگیرنده در کنترل کننرده مرکرزی بررای ارا ره کیفیرت سرروی  و همچنر

.رم افزار محوربه کارگیری یادگیری ت ویتی برای پیاده سازی مسیریابی چندمسیره در شبکه های ن

تی و شبکه های هدف از نوشتار پیشرو بررسی مفاهیم مرتبش با موضوع سمینار یعنی یادگیری ت وی

یری نرم افزار محور و درنهایت بررسی تعدادی از پژوهش های انجام شده در زمینه به کارگیری یرادگ

و شبکه های ابتدا به معرفی مفاهیم یادگیری ت ویتیدر . ت ویتی در شبکه های نرم افزار محور است

ی لررار نرم افزار محور پردااته شده و سپ  برای از تح ی ات انجام شده در این زمینه مورد بررس

.می گیرد

اانم مهندس حانیه انجمی پور: نام دانشجو
زلای دکتر محمدیوسف درمانی: نام استاد راهنما

. ویتیتشبکه های کامپیوتری، شبکه های نرم افزار محور، یادگیری ماشین، یادگیری : کلید واژه

: چکیده
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اس نحوه حاشیه نگاری و تحلیل میزان درگیری مخاطبان اخبار بر اس
کامنت های ارسالی

Sentiment Analysis and Text Annotation of News Comments for 

Analysing User's Engagement

تاراج و تحلیل معنایی یا ایده کاوی یکی از شااه های پردازش زبان طبیعی است کره وظیفره اسر

افرزایش . تحلیل معنا، نگرش و ادراکرات افرراد در اصرون موضروعات ماتلرف را بره عهرده دارد

یکرر روزافزون محتوای متنی تولید شده توسش کراربران اینترنرت به صرورت نظررات، کامنت هرا، م

سال اایر حردود 15باعث شده که این حوزه از پردازش زبان طبیعی طی ... وبالگ ها، توییت ها و 

.برابر رشد داشته باشد10

رار شیوه و روش های سنتی و نوین و ترکیبی بسریاری توسرش مح  رین ایرن حروزه موردتوجره لر

ش هرای برا بررسری و مطالعره تال. گرفته اند که تا حد اوبی توانسته اند این وظیفه را انجرام دهنرد

ر به براری صورت گرفته در این حوزه سعی کرده ام عالوه بر ارا ه تعاریف و فرایند کلی انجام این کا

.روش های بکار گرفته شده در این حوزه نیز در حدود این تح یق اشاره کنم

زلای مهندس مصطفی امیری: نام دانشجو
زلای دکتر سید حسین اواسته: نام استاد راهنما

، ینییادگیری ماش، طبیعیزبان پردازش ، حاشیه نگاری، ایده کاوی، معناییتحلیل : کلید واژه
عمیقیادگیری 
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مروری بر سیستم های خالصه سازی چند سندی متون

An Overview of Multi-document Summarization Systems

روبررو نریامروزه با پیشرفت بسیار سریع تکنولوژی در حوزة فناوری، با رشد تصاعدی داده های مت

وار و دشرهستیم و همین عامل باعث می گردد تا تجزیه وتحلیل و در  داده های متنی، به یک کار 

از از دیدگاه مطالعه کننردگان، به دسرت زوردن اطالعرات مهرم و برجسرته. استه کننده مبدل شود

نرابراین میان حجم زیادی از اسناد متنی، یک کار به شدت ولت گیر و نیازمند تالش فراوان است؛ ب

لیل نیز به همین د. نیاز داریم تا این اسناد و مدار  حجیم متنی را به طور مؤثرتری پردازش کنیم

.به سراغ روش های االصه سازی اودکار متون می رویم

در زمینرة االصه سرازی اودکرار مترون بررسری 2021ترا 2018در این پژوهش، م راالت سرال 

م هرای سپ ، م االت برر اسراس رویکررد و الگوریت. ابتدا انواع االصه سازی ذکر می شود. می شوند

.مورد استفاده دسته بندی و نیز از منظر داده و معیار ارزیابی بررسی می شوند

اانم مهندس سیده مریم سیدی: نام دانشجو
زلای دکتر سعید فرضی: نام استاد راهنما

اسناد متنی، داده های متنی، االصه سازی اودکار متون: کلید واژه

: چکیده
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بررسی روش های تشخیص نویز و ناهنجاری در داده های حجیم

Investigation of Noise and Anomaly Detection Methods in Big Data

شده اسرت گسترش روزافزون وسایل متصل به اینترنت و حضور گسترده اینترنت در همه جا سب 

حمله های شبکه چون حمله سایبری، حمله به اطالعرات مرالی، سررلت اطالعرات در مرالبت هرای 

همچنین حجم باالی داده و اطالعرات تولیرد شرده در لحظره . بهداشتی و جنگ سایبری رخ دهد

مرال توسش وسایل و سرورهای جمع زوری کننده داده با تنوع بسیار زیاد در غال  های متفراوت احت

این داده ها . ناهنجاری، نویز و داده های نااواسته در زمان جمع زوری و پردازش داده را زیاد می کند

اهی حضور گاهی به علت ماهیت متفاوتی که نسبت به ب یه دارند برای ما حا ز اهمیت هستند و گ

ازاین رو تشایش داده هرای نرویزی و.  شودزنها سب  ایجاد اطا در پردازش و مدل های یادگیر می

ترنرت شبکه، اطالعات سات افزاری، اینترنرت اشریاء، این: ناهنجار در کاربردهای ماتلف داده مانند

ت داده هرایی کره ماهیروسایل ن لیه، رفتارهای غیرنرمال در اطالعات پزشرکی، مرالی و نظرامی در

.استدارند از اهمیت باالیی براوردار( سرعت باالی تولید، تنوع در اطالعات، اندازه بزرگ)حجیم 

د بره روز و لدرتمنرهدف اساسی از تهیه این سرمینار بررسری روش هرا و تکنیک هرای پراسرتفاده،

عروف انجام شده در ایرنتشایش ناهنجاری و نویز در داده های حجیم بر اساس کارهای به روز و م

ت برا در این سمینار سعی شده اسر. حوزه با استفاده از م االت منتشر شده در سال های اایر است

کنیکری روش هرا وجمع زوری تعداد مناسبی از ایرن م راالت و دسرته بندی مناسر  موضروعی و ت

در ایرن معماری های به کاررفترهکارهای انجام شده و نیز با استفاده از اشکال، الگوریتم ها و نمایش 

حرور ع و جمع بندی حول مم االت با تعداد لابل توجهی از این روش ها و تکنیک ها یک بررسی جام

. تشایش نویز و ناهنجاری در داده های حجیم انجام شود

زلای مهندس مهدی همتی:دانشجونام 
زلای دکتر مهدی اثنی عشری: نام استاد راهنما

: چکیده
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پرردازش مجموعره داده ها همین طور نویز و ناهنجاری در داده هرا، مفهرومی اجتنا  ناپرذیر در امرر

و جرذابیت تشرایشمحسو  می شود که ترکی  این مفهوم با حجم براالی داده چالش هرا و نیرز 

.زه دوچندان می کندپیشگیری از رفتارهای نامتعارف داده را برای کاربردهای ماتلف این حو

.ناهنجاری، نویز، داده های حجیم، داده اارج از محدوده، پردازش داده: کلید واژه
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ECGبررسی روش های استخراج ویژگی سیگنال

های قلبیبرای تشخیص آریتمی

Evaluation of ECG Signal Feature Extraction Methods for the 

Diagnosis of Cardiac Arrhythmias

یرک دسرته مهرم از . های للبری و عرولری عامرل اول مرگ ومیرر در جهران و ایرران اسرتبیماری

هرگونره بی نظمری در ریرتم طبیعری للر  بره عنوان . ها هستندهای لل  و عرولی، زریتمیبیماری

از تشرایش بره مولع زریتمری تریثیر زیرادی در درمران زن و جلروگیری. زریتمی شنااته می شود

للر  هرا تحلیرل نرواریک راه بررای تشرایش زریتمری. مشکالت بعدی از جمله سکته للبی دارد

ولرات ایرن رونرد تشرایش گراهی ا. کوتاه مدت یا طوالنی مدت بیمار توسش پزشک متاصش است

ها در جهت کمرک بره کراهشسیستم های تشایش اودکار زریتمی. زمان بر و همراه با اطاست

ی شامل سره تشایش اودکار زریتمی به طورکل. شوندمشکالت تشایش این بیماری پیشنهاد می

رحلره بره دلیرل اهمیرت براالی م. مرحله اصلی پیش پردازش، استاراج ویژگی و دسته بندی اسرت

هررای ماتلررف اسررتاراج ویژگرری از سرریگنال اسررتاراج ویژگرری، در ایررن سررمینار الگرروریتم

.گیردها مورد بررسی لرار میالکتروکاردیوگرام برای تشایش زریتمی

زلای مهندس محمد احمدزبادی: نام دانشجو
زلای دکتر حسین حسینی نژاد محبتی: نام استاد راهنما

.گیویژسیگنال الکتروکاردیوگرام، پردازش اودکار، تشایش زریتمی، استاراج : کلید واژه

: چکیده
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باالبررسی سنسورهای فشار و نیرو با حساسیت 

High Sensitivity Force & Pressure Sensors

ز سنسورها در حوزه صنعت و زموزش برای مرانیتور کرردن محریش اطرراف و امنیرت بیولروژیکی ا

پرایین، در سال های اایر، میکرو سنسورها به دلیرل هزینره. اهمیت بسیار باالیی براوردار هستند

زاره هرای برای اندازه گیری افر. ابعاد کوچک و مجتمع سازی زسان موردتوجه بیشتری لرار گرفته اند

و سنسرورها میکر. میکرو از سنسورهایی با اندازه های کوچک تر و حساسیت باالتر استفاده می کنیم

ان اطرا برای کاربردهایی استفاده می شوند که نیاز به لابلیت اطمینران براالیی وجرود دارد و امکر

وجرود به همین دلیل در این زمینه همواره فضرا بررای بهبرود. می تواند به معنای یک فاجعه باشد

 هرای در این گزارش، سعی شده است تا با معرفی چهار مدل از متداول ترین تکنیک. اواهد داشت

الکتریرک اندازه گیری فشار و نیرو با حساسیت باال کره سنسرورهای پیزورزیسرتی و ارازنی و پیزو

ک انتارا  یر. می باشند، به نحوه عملکرد، طرز ساات، کاربردها و مزایا و معایر  زن هرا بپرردازیم

اشد؛ چررا سنسور فشار برای کاربردهای ماتلف می تواند یکی از چالش های کلیدی در این زمینه ب

ای که پاسخ دهی هرکدام از این سیستم های اندازه گیری متفاوت است و هرکدام از زن هرا کاربردهر

.داان اود را دارد؛ بنابراین، ارا ه شرایش کاری این سنسورها از اهداف مهم این گزارش می باش

زلای مهندس بهنام نویدی نساج: نام دانشجو
زلای دکتر حسام زندی: نام استاد راهنما

.نیروسنسور فشار، میکروسنسور، سنسور : کلید واژه

: چکیده
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ی تا پیشرفت های اخیر نانو ژنراتورهای تریبوالکتریک از تئور
کاربردهای عملی

Recent Progress of Triboelectric Nanogenerators from Fundamental 

Theory to Practical Application 

در طی این سال ها کاربردهای فراوانری . ااتراع شده است2012نانوژنراتور تریبوالکتریک در سال 

و و نرانو، برای این نانو ژنراتورها یافت شده است که به طورکلی شامل چهار حوزه منابع انرژی میکر

لری برر در ابتدا یرک م دمره ک. سنسورهای اود توان، منابع تغذیه ولتاژ باال و انرژی زبی می شوند

ده سپ  مدهای ماتلف کراری زن شررح دا. روی بحث تریبوالکتریک و اوان زن مطرح می شود

ر سپ  کاربردهای متنوعی در هر یک از این چهار حوزه مطرح می شود و یک کاربرد از ه. می شود

ورهرای سپ  یک م ایسة کلی میان نرانو ژنرات. این حوزه ها به تفصیل شرح داده اواهد شدیک از 

کلری برر تریبوالکتریک و ژنراتورهای الکترومغناطیسی اواهیم داشت و در نهایت یک جمع بنردی

.روی نانو ژنراتورهای تریبوالکتریک ارا ه اواهیم کرد

زلای مهندس حسن احمدی: نام دانشجو
نگین معنوی زادهاانم دکتر : نام استاد راهنما

، Triboelectric ،TENG، ارررود تررروان، تریبوالکتریرررک، انررررژی، نرررانوژنراتور: کلیرررد واژه
Nanogenerator ،Self-Power

: چکیده
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یاب ای و حشرات زندههای حشرهسنجی ساخت و استفاده از روباگامکان
های ردیاب برای حسگری گاز شهری به منظور امداد و نجات در دارای تگ

های زلزله و سیلهنگام بحران

Feasibility of Manufacturing and Using Insect Robugs or Live Insects Having 

Tracing Tags for Urban Gas Sensing for Relief and Rescue During Earthquake 

and Flood Crisis

و شررایش بالیای طبیعی، رادادها و حوادثی ویرانگر و نامطلو ، ناشی از فرایندهای طبیعی زمین

طحی از محیطی بدون داالت مست یم انسان هستند که اوضاع طبیعی موجود را به هم ریاته و سر

ندها شامل این فرای. رودکنند که از ظرفیت و تطابق جامعه تحت تیثیر، فراتر میرنجش را ایجاد می

یل از لررزه و سرزمرین. سوزی، کوال  و غیره استلرزه، فوران زتشفشان، طوفان، زتشسیل، زمین

ر زسی  دیدن و افراد بسیاری بر اث. ترین و مااطره بارترین بالیای طبیعی هستندترین، مار شایع

ها ناشی از حوادثی مانند زلزله و سیل، جان ارود را از دسرتیا مف ود شدن در زیر زوار سااتمان

ه عالوه برر تلفات و اسارات ناشی از بالیای طبیعی چون زلزله و سیل، به گونه ای است ک. دهندمی

های تمهای مهم منط ه تحت تیثیر، از جمله سیستلفات جانی و مالی، ممکن است برای زیرساات

ه، در ز  و فاضال ، تیسیسات مربوط به اطوط لولره گراز شرهری، تیسیسرات تریمین بررق و غیرر

ه انسداد اسارات وارده بر تیسیسات توزیع گاز شهری منجر ب. های شدید لرار گیرندمعرض زسی 

هرا و سروزیاطوط لوله، رهایی و نشت نااواسته گاز لابل اشتعال و پیامدهای بعدی ماننرد زترش

نط ره را زید که ایمنری کرل ماین مسئله، اطر بزرگی به شمار می. گرددانفجارهای غیرمترلبه می

هرا، رنامرهتردوین بکند؛ بنابراین الدام مت ابل جهت کاهش ریسک سیسرتم گازرسرانی، تهدید می

ت های ایمنی مناس  و به روزرسرانی فناوری هرایی کره بررای کنتررل وضرعیها و دستورالعملرویه

.  رسدشوند، ضروری به نظر میاطوط لوله، لبل و بعد از رویداد حوادث، استفاده می

اانم مهندس مهفام گودرزی: نام دانشجو
زلای دکتر فرهاد اکبری برومند: نام استاد راهنما

: چکیده
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هرای امروزه از فناوری های ماتلف مانند اینترنت اشیاء، به همراه انواع حسگرها، تجهیزات و ربرات

اشری از هرای گرازی نزیست و کنترل نشت زالینردههوشمند و پیشرفته، به منظور نظارت بر محیش

از اسارات وارده بر تیسیسات توزیع گاز از جمله نشرت گراز شرهری، بررای کراهش تلفرات ناشری

. شودحوادث غیرمترلبه استفاده می

هرا از نسیم برا زهای حسگری گاز شهری و ارتباط بیهدف از این پروژه، مطالعه و بررسی سیستم

ای ی حشرههاها در روباگراه دور با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء و همچنین تعبیه این سیستم

و ها بر روی حشرات زنده مانند مگ ، به منظور یافتن افراد جان داده در زیرر زوارهراو یا نص  زن

.حسگری گاز طبیعی نشت شده در زن محل در صورت ولوع است

اء، حسرگرها، لرزه، سیل، تاسیسات توزیع گاز شهری، اینترنرت اشریبالیای طبیعی، زمین: کلید واژه
ای، هرای حشررههای گازی، حسرگری گراز طبیعری، روبراگهای هوشمند، کنترل نشت زالیندهربات

.زندهحشرات 
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دهای بررسی تشخیص و شناسایی عیب در مکانیزم عملکرد کلی
قدرت ولتاژ باال

Fault Diagnosis Analysis for Operating Mechanism of High Voltage 

Circuit Breaker

روز اطرا کلیدهای لدرت ولتاژ باال ن ش حیاتی در شبکه های لدرت دارند این کلید ها در صورت بر

وگیری از کارکرد صحیح این کلیدها بررای جلر. یا اتصال کوتاه، مدار را به طور مولت لطع می کنند

از زسی  رسیدن به شبکه لدرت ضروری است به همین منظرور تعمیرر و نگره داری ایرن لطعرات

یراز، مهندسین به منظور کاهش هزینه ها و تعمیر لطعات در زمران موردن. اهمیت باالیی براوردارند

ه برا دریافرت به این شرکل کر. به دنبال تعمیر و نگه داری بر اساس پایش وضعیت سیستم هستند

.  دهنردسیگنال های موردنظر از سیستم و تفسیر زن، تشایش ولوع اطا و یا شرروع ارابری را می

شکیل باش اصلی مکانیزم عملکرد، محفظه ااموش کننده و باش کنترلی ت3یک کلید لدرت از 

مربوط به بارش ٪25ارابی های کلید لدرت ماتش باش مکانیزم عملکرد،٪50دود . شده است

ملکررد را بهترین سیگنالی که وضعیت مکانیزم ع. ماتش باش محفظه لطع است٪25کنترلی و 

العرات بررسی می کند منحنی جابه جایی کانتکت های اصرلی اسرت کره تحلیرل ایرن سریگنال، اط

تم برا برا م ایسره منحنری حالرت سرالم سیسر. مناسبی از شرایش مکانیزم عملکرد فراهم می کنرد

د توجره به این نکته بای. منحنی های گرفته شده در طول زمان می توان از ولوع عی  اولیه زگاه شد

ییررات کرد که حین جداشدن کانتکت ها در محفظه لطع، لوس ایجاد می شود و این لوس باعث تغ

این تیثیر . ردفشار در محفظه شده و این تغییرات بر روی منحنی جابه جایی کانتکت ها تیثیر می گذا

. نباید در کار تشایش عی ، به اشتباه به عنوان ولوع اطا در نظر گرفته شود

زلای مهندس سینا سلحشور: نام دانشجو
زلای دکتر مهدی علیاری شوره دلی: نام استاد راهنما

.عی کلید لدرت ولتاژ باال، تشایش و شناسایی : کلید واژه

: چکیده
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انسان ارائه و پیاده سازی یک روش کنترلی هوشمند جهت همکاری ایمن میان
و ربات صنعتی

Implementation of an Intelligent Control Method for Safe Human and 

Industrial Robot Collaboration

ف ها امری بسیار مترداول اسرت و بسریاری از وظرایها در اکنر صنایع و کاراانهامروزه حضور ربات

-ها کرار مریها در محیش کاری اود در مجاورت با انساناین ربات. انسان به زنها محول شده است

ا هرای کراری انسران و ربرات برزمرانی کره محریش. کنند و نیاز به تعامل و همکاری با انسان دارند

له ایمنری همدیگر هم پوشانی داشته باشند، یک نکته جدی و مهم که باید به زن توجه نمود، مسرئ

ایمرن تعامل میان انسان و ربات باید به نحوی باشد که برای انسان اطرری ایجراد نکررده و. است

ده های ماتلفی در اسرتانداردها و منرابع بیران شربه منظور ایجاد چنین تعامل ایمنی، روش. باشد

ول ربات های کاری، به کارگیری از دیوار و کشیدن حصار حهایی از لبیل تفکیک محیشروش. است

توان بره کراهش میرزان تعامرل میران ها میاز مشکالت این روش. ها بوده استترین زناز متداول

ت هرای گران لیمرروش های دیگری مانند نص  سنسور. انسان و ربات و کاهش بازدهی اشاره نمود

ظیرر های اطرساز و تولف ربات نیز در حال اجرا هسرتند کره مشرکالتی نبرای تشایش مولعیت

هرای هرای اایرر، روشدر سرال. پرهزینه بودن و کاهش بازدهی تولید به علت حجیم بودن دارنرد

از . ته شردهتری برای تشایش اطا مانند استفاده از اطالعات تصویری محیش کاری بکار گرفمدرن

ر لحظرات توان برای تشایش مولعیت فعلی انسان، پیش بینی مولعیرت انسران داین اطالعات می

( یتعمردی یرا غیرر تعمرد)بعدی، تشایش احتمال براورد اطرنا  و شناسایی ماهیت برارورد 

رد، به توان از چند روش به موازات هم استفاده کبه منظور باالبردن دلت و سرعت می. استفاده نمود

. شرطی که اطالعات به طرز صحیحی پردازش و مورداستفاده لرار گیرند

زلای مهندس زرمین لنبرزاده: دانشجونام 
زلای دکتر اسماعیل نجفی: نام استاد راهنما

: چکیده
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ی های احتمالهای هوش مصنوعی به منظور تشایش اطرهدف از انجام این پروژه استفاده از روش

ه برای این هردف نیراز بره اسرتفاده از چنرد دسرت. و ایجاد همکاری ایمن میان انسان و ربات است

تردا اب. اطالعات نظیر تصویر و عمق محیش کاری، اطالعات مکرانی و نیرویری مفاصرل ربرات اسرت

Robot Operating System(ROS)افرزاری شرایش کارگاهی و عملیات موردنظر در محیش نررم

ره و شود و سپ  روی سیسرتم ززمایشرگاهی داده جمع زوری شرده و سرپ  کرالیبشبیه سازی می

رل و پ  از انجام فرایند تشایش، الزم است از ایرن اطالعرات بررای کنتر. گرددراستی ززمایی می

ات، مسریر های کاری انسان و ربربه علت تشایش محیش. هدایت یک بازوی رباتیکی استفاده کرد

حرکت ربات ایمن و بهینه اواهد بود

.هوشمند، کنترل ROSایمنی در تعامل انسان و ربات، هوش مصنوعی، ربات، : کلید واژه
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گیری رائه و پیاده سازی یک روش مسیریابی هوشمند بر پایه یادا
تقویتی برای ربات متحرک

Deployment of Reinforcement Learning Based Motion Planner for a 

Mobile Robot

یتی بررای هدف از این پروژه، ارا ه و پیاده سازی یک روش مسیریابی هوشمند بر پایه یادگیری ت و

ن تا کنون، روش های متنوعی برای مسیریابی ربات هرای متحرر  همچرو. یک ربات متحر  است

ی ری و و نیز کنترلرهای غیراطی از جمله کنترلر فازی، کنترلر تطبLQRکنترلرهای اطی مانند

 رویتی ارا ره در این پروژه، مسیریابی هوشمند بر پایه یرادگیری ت. غیره مورد بررسی لرار گرفته اند

لیرل ابتدا عملکرد روش های مسیریابی که تاکنون ارا ه شده اسرت مرورد بررسری و تح.اواهد شد

پرر  از زن، مسرریر مشرراش شررده جهررت مسرریریابی بررا اسررتفاده از روش . لرررار اواهررد گرفررت

ر روی مسریر سلسله مراتبی به مسیری گسسته تبدیل می شود، چرا کره پیاده سرازی مسریریابی بر

جرزا پ  از زن، برای هر ن طره از مسریر بره طرور م. پیوسته از نظر محاسباتی هزینه براواهد بود

ن بره کنترلری طراحی می شود که هدف زن رسیدن به حوزه فعالیت کنترلر مجاور در جهت رسید

واهنرد سپ  با استفاده از تحلیل نترایج به دسرت زمده، کنترلرهرا بهبرود داده ا. هدف نهایی است

.  سیم کردسیریابی را می توان به دودسته مسیریابی با وجود موانع ثابت و یا موانع متحر  تم.شد

همچنرین در جهرت بهبرود . برای هرکدام از این دودسته راه حل های ماتلفی ززمایش اواهد شرد

ده و باتوجه بره عملکرد کنترلر ارا ه شده برای مسیریابی ربات، تیثیر اغتشاشات محیطی بررسی شر

در ابتدا مسیریا  هوشمند ارا ه شده. نتایج حاصله، مسیریا  به دست زمده به روزرسانی اواهد شد

در در محیش نرم افزار شبیه سازی شده و نحوه عملکرد زن مورد تحلیرل و بررسری لررار می گیررد و

.نهایت بر روی یک ربات متحر  پیاده سازی اواهد شد

اانم مهندس یاسمین برهانی: نام دانشجو
زلای دکتر اسماعیل نجفی: نام استاد راهنما

Sequential Composition, Reinforcement Learning, Path: کلیرررد واژه Planner 

Probabilistic Learning Tree

: چکیده
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ی بررسی و توسعه روش های یادگیری ماشین در کنترل ربات ها
موازی-کابلی 

Development and Investigation of Machine Learning Methods in 

Control of Cable-driven Parallel Robots

فضای کاری گسترده، توانایی حمرل محمولره برا وزن زیراد، سررعت و شرتا  براال از ویژگی هرای

ینک هرای موازی هستند؛ اگرچه به لطف استفاده از کابل بره جای ل-منحصربه فرد ربات های کابلی 

م ترین صل ، این نوع ربات ها متمایز شده اند، اما وجود کابل چالش هایی را نیز پدید می زورد که مه

گرر، از طررف دی. زن، محدودیت کششی بودن نیروی کابلی در سرتاسر فضرای کراری ربرات اسرت

ی موجود در پیچیدگی در سااتار معادالت سینماتیک مست یم، مدل سازی دینامیکی و نامعینی ها

بررای تراکنون روش هرای ماتلفری. کابل های انعطاف پذیر، مسئله کنترل را بسیار دشوار می سرازد

نترل کنترل این نوع ربات ها ارا ه شده است، اما عموم این روش ها وابسته به مدل سیستم جهت ک

ده در مولعیت و توزیع نیروها بوده اند؛ بنابراین، در این تح یق عالوه برر بررسری کار هرای ارا ره شر

ز رانه باهدف حرذف مردل دینرامیکی ا-حوزة یادگیری ماشین، دو روش کنترلی هوشمند و داده 

نتررل ک"و "کنترل هوشمند مبتنری برر یرادگیری عراطفی مغرز"حل ه کنترلی، تحت عنوان های 

.ازی شده اندموازی تمام م ید پیشنهاد و پیاده س-بر روی یک ربات کابلی "مبتنی بر تیایر زمانی

زلای مهندس محمد باجالنی: نام دانشجو
زلای دکتر حمیدرضا ت ی راد: نام استاد راهنما

.رانه-داده، کنترل هوشمند، یادگیری عاطفی، کنترل موازی-کابلیربات : کلید واژه
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مخابرات سیستمنشست 



های نوری منعطف مبتنی بر هوش مصنوعیطراحی شبکه

ی نروری هرایکی از متدهای به روز استفاده بهینه از طیف فیبر نوری بهره گیرری از فنراوری شربکه

صران هرا ااتاین تکنیک متناس  با ت اضای کاربران پهنای باند را بره زن. است ( EON)منعطف

الوه برر استفاده از این فنراوری عر. کنددهد و بنابراین از اتالف بیش از حد منابع جلوگیری میمی

وری شرده هرای نربهبود عملکرد تاصیش منابع، باعث چالش برانگیزتر شدن مسئله طراحی شبکه

ی را های نوری میزان انرژی مصرفی است که توجه زیرادهای اساسی در شبکهیکی از چالش. است

هرا بارش کننردهو ت ویرتهرا Transponderماننردهای ماتلرف المان. به اود جل  کرده است

یرهای دهند؛ بنابراین با مدیریت درسرت مسرلابل توجهی از انرژی مصرفی را به اود ااتصان می

ار هرای بسریشریوه. توان انررژی مصررفی شربکه را کراهش دادها و ترافیک شبکه، مینوری، المان

بینری شبه عنوان منال با استفاده از هوش مصنوعی که لادر به پی. متعددی برای این کار وجود دارد

انی توان به وضعیت فعال یا غیرفعرال برودن مسریرهای نروری در برازه زمررفتار کاربران است، می

ها مداوم زنکوتاهی از زینده بادلت نسبتاً او  و لابل لبولی دست یافت و از فعال و غیرفعال شدن

وانرد تشیوه دیگر بررای بهبرود انررژی مری. جلوگیری کرد و در نتیجه انرژی مصرفی را کاهش داد

هرای مصرفی عناصر شربکه باشرد و یرا بره کمرک گرومینرگ و روشانرژی ILPسازی مدلبهینه

.سازی انرژی پردااتابتکاری به بهینه

اانم مهندس فاطمه دهرویه: نام دانشجو
زلای دکتر لطف اله بیگی: نام استاد راهنما

ل های نوری منعطف، بهبود مصرف انرژی، مدیریت منابع، هوش مصنوعی، مدشبکه:کلید واژه
ILP،گرومینگ.
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تعبیه شبکه مجازی در شبکه های منعطف نوری

Virtual Network Embedding in Elastic Optical Networks

روی  های به منظور انطباق با توسعه کاربردهای جدید اینترنت که مبتنی بر شبکه های نروری و سر

کره بره شبکه ابری هستند، مح  ان پیشنهاد کرده اند از مجازی سازی شبکه به دلیرل مزیت هرایی

ی برای همراه دارد همچون؛ م یاس پذیری و استفاده بهینه از منابع شبکه، به عنوان یک روش اساس

ان یک چالش مهم در مجازی سرازی شربکه، فراینرد ااتصر. معماری زینده اینترنت استفاده شود

، برای حل زیرساات های شبکه نوری فیزیکی. منابع فیزیکی به دراواست های شبکه مجازی است

در . وینرداین مشکل نیاز به استراتژی های ااصی دارند که به زن تعبیه شبکه مجرازی نروری می گ

هرم این سمینار یک بررسی در مورد مهم ترین طرح های تعبیه شبکه نوری مجرازی و جنبره های م

ری مجرازی یک طب ه بندی از رویکردهای تعبیه شربکه نرو. الگوریتمی این مسئله ارا ه اواهد شد

شرنهاد باتوجه به نوع شبکه های نوری، سرناریوهای دینامیرک یرا اسرتاتیک و روش بهینه سرازی پی

که های منعطف سپ  به علت رشد سریع ترافیک اینترنت و گسترش تح ی ات دربارة شب. می شود

یاری از نوری، تعبیه شبکه نوری مجازی روی شبکه های منعطف نوری توضیح داده می شرود و بسر

ه شربکه در نهایت چالش هایی در تعبی. م االت سال های اایر در این زمینه را دسته بندی می کنیم

نوری مجازی در شبکه های منعطف نوری که ممکن اسرت در سرال های زینرده بیشرتر موردتوجره

.مح  ان لرار بگیرند، اشاره می شود

زلای مهندس سینا توکلیان: نام دانشجو
زلای دکتر لطف اله بیگی: نام استاد راهنما

.ابربکه تعبیه شبکه نوری مجازی، شبکه های منعطف نوری، مجازی سازی شبکه نوری، ش: کلید واژه

: چکیده
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مخابرات موج میلی متری

Millimeter Wave Communications

در پهنای باند براال جرایی کره طیرف فرکانسری مروج مطمئناً (G6)ششم شبکه های سلولی نسل 

ا ظرفیرت کم تر استفاده شده، کار اواهند کرد که توانایی انت ال بی سیم ب(mmWave)میلی متری 

با وجود پتانسیل پهنرای بانرد . را ارا ه می دهد (Gbps )باال و نرخ های داده چند گیگابیت بر ثانیه 

زن از بسیار زیاد در دسترس، انت ال سیگنال موج میلی متری بره دلیرل کوتراه برودن طرول مروج

نای پرترو چالش های فنی اساسی مانند تلفات مسیر شدید، حساسیت به انسداد، جهت پذیری و په

م های این گزارش یک مرور کلی از چندین فن زوری در حال ظهور برای سیسرت. باریک رنج می برد

6G از برای م ابله با چالش های ماابرات موج میلی متری، مرا ابتردا یرک بررسری. ارا ه می دهدرا

راه حل ها و استانداردهای موجود ارا ه می دهیم و م ایسه ای بین امواج میلی مترری و فرکان  هرای

شرریح دوم، ما مشاصات اساسی انتشرار بانرد مروج میلی مترری را ت. باند مایکروویو انجام می دهیم

. سوم، ما مروری بر کاربردهای ماتلرف مروج میلی مترری در مارابرات انجرام مری دهیم. می کنیم

چهارم، راه حل ها برای اسرتفاده بهترر از امرواج میلی مترری را در مارابرات بی سریم و هرم چنرین 

ی از در زارر به صرورت ماتصرر برار. زمینه های پیشنهادی برای تح ی ات زینده را ارا ه مری کنیم

. مزایا و معای  استفاده از موج میلی متری را بیان کردیم

زلای مهندس محمد للی زاده: نام دانشجو
زلای دکتر علی حبیبی بسطامی: نام استاد راهنما

.موج میلی متری، گیگاهرتز، پهنای باند زیاد، ماابرات بی سیم، تلفات مسیر: کلید واژه

: چکیده
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پردازش سیگنال راداری اتومبیل های خودران

Radar Signal Processing for Autonomous Vehicles 

م های اتوماسیون در حال پیشرفت عملکردهای راننردگی در اتومبیل هرا منجرر بره تکامرل سیسرت

دگی به سیستم هایی می شود که می توانند به طرور اتوماتیرک راننر( ADAS)پیشرفته کمک راننده 

ابتردا بایرد برای عملکرد صرحیح،. کنند و تا اتومبیل های کامالً مست ل و اودران پیشرفت می کند

این عملکردهرا بتواننرد محریش اطرراف ماشرین را از طریرق سنسرورهای رادار، لیردار، دوربرین و 

ه رادار نیرز با افزایش پیچیدگی، ت اضا برای سنسورهای محیطی از جملر. اولتراسونیک در  کنند

ت یم عملکرد رادار برای تیمین نیازهای اتومبیل های ارودران بره انردازه گیری مسر. افزایش می یابد

 تر، برای تصحیح لابلیت های رادار بررای تریمین نیازهرای دلیرق. پارامترهای رادار محدود نمی شود

ه پرردازش ممکن است رویکردهای متفاوتی موردنیاز باشد، از جمله استفاده از الگوریتم های پیچید

رادار عالوه بر این، اززنجاکه. سیگنال و همچنین شکل موج رادار و طرح های مدوالسیون جایگزین

ش تعرداد برا افرزای( با انت ال سیگنال ها و ارزیابی بازتا  زنها کرار می کنرد)یک سنسور فعال است 

ررسری در این تح یرق بره ب. سنسورهای رادار اودرو، تداال به یک مسئله اساسی تبدیل می شود

به یک جز اصلی ADASاجمالی چالش های ناشی از رادار اودرو و توسعه زن از یک سنسور برای 

.در اتومبیل های اودران می پردازیم

عر  پوراانم مهندس فاطمه : نام دانشجو
زلای دکتر محمدعلی سبش: استاد راهنمانام 

، اتومبیل اودران، رادار اودرو، تداال (ADAS)سیستم های پیشرفته کمک راننده : کلید واژه
.راداری

: چکیده
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نشست 
ماشین و الکترونیک قدرت



از نظر توان، فرکانس و کاربردDC-DCمطالعه مبدل های دوطرفه 

Studying Power, Frequency and Application of Bidirectional DC-DC 

Converters

هرای پرا  در جهران از اهمیرت های فسیلی انررژیبا تشدید زلودگی محیش زیست توسش سوات

تی و های تولید انرژی تجدیدپذیر مانند فتوولتا یرک، پیرل سرواااصی براوردار شدند و سیستم

تفاده انرژی بادی روی کار زمدند و به سرعت گسترش پیدا کردند و در کشورهای صرنعتی مورداسر

ی به شررایش های انرژی تجدیدپذیر به دلیل وابستگاززنجایی که توان اروجی سیستم. لرار گرفتند

یک وسیله کلیدی برای اتصرالبه عنوان DCبهDCهای دوطرفه ز  وهوایی در تغییر است؛ مبدل

ریرق تروان های انرژی تجدیدپذیر برای ترداوم تزساز بین منبع و بار در سیستمهای ذایرهدستگاه

و موتور، همچنین در اودروهای الکتریکی نیز از مبدل دوطرفه بین منبع انرژی. استفاده می شوند

DCبره DCبدین ترتی ، مبدل های دوطرفه . برای تیمین برق از باتری به موتور، استفاده می شود

-مبردل. رنردگیبیشتر و بیشتر در تح ی ات دانشگاهی و در کاربردهای صنعتی موردتوجه لرار می

تواننرد تروان را در کنند و مریهر دو حالت کاهنده و افزاینده کار میدر DCبه DCهای دوطرفه 

ازاین رو انرژی اضرافی تولیرد شرده را می تروان در. و بار مدیریت کنندDCهر دو جهت بین منبع 

بر DCبه DCدانش ابتدایی و طب ه بندی مبدل های دوطرفه . ها ذایره کردها و یا ابر اازنباتری

ات و ریپل جریان اساس ایزوالسیون الکتریکی، م ایسه بین نسبت تبدیل ولتاژ، کلیدزنی نرم و س

اروجی و ورودی به همراه توپولوژی های ماتلف تح یق شده در سال های اایرر در ایرن سرمینار

.ارا ه شده است

زلای مهندس میالد التماسی:دانشجونام 
زلای دکتر محمد توکلی بینا: نام استاد راهنما

: چکیده

ه، مبدل ایزوله و غیر ایزولانرژی تجدیدپذیر، اودروی برلی،،DCبه DCمبدل دوطرفه : کلید واژه
.کلیدزنی نرم و سات
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کتریکیبررسی موتور شار سوئیچی آهنربای دائم برای کاربرد خودرو ال
(ساختارهای دو استاتور، دو روتور و روتور خارجی)

Investigation of Permanent Magnet Flux Switching Motor for Electric 

Vehicle Application 

(Double-stator, Double-rotor and Outer Rotor Structures)

اال، مورد موتور شار سو یچی به علت داشتن ویژگی هایی همچون؛ سااتار م اوم و چگالی گشتاور ب

بره همرین اراطر در ایرن سرمینار سره نروع از . است بال کاربردهای ماتلفری لررار گرفتره اسرت

در . سااتارهای موتور شار سو یچی جهت به کارگیری در اودرو برلری معرفری و بررسری شرده اند

پردااته حین ارا ه ابتدا به بررسی معیارهای موردنیاز یک موتور جهت به کارگیری در اودرو برلی

دو ، روترور ارارجیسااتار : شده و سپ  سه نوع از سااتارهای موتور شار سو یچی تحت عناوین

ی زن هرا روتور و دو استاتور از منظر این معیارها مورد ارزیابی لرار گرفته و ویژگی های منبت و منف

ار یرک سرااتدو اسرتاتور بره عنوان برشمرده شده و در پایان هم بر اساس ایرن بررسری ها سرااتار 

.مستعد جهت بکار گیری در وسایل ن لیه الکتریکی معرفی شده است

زلای مهندس احمد حاجی امیری: نام دانشجو
زلای دکتر محمد اردبیلی: نام استاد راهنما

: چکیده

ااتار موتور شار سو یچی، اودرو الکتریکی، سااتار دو استاتور، سااتار دو روتور، س: کلید واژه
روتور اارجی
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عتیارزیابی کارایی پالس های با ولتاژ متوسط در کاربردهای صن

Assessment of the Industrial Applications of Pulsed Power with 

Middle Voltage Level

-ای به منظور تولید پال در نیروگاه ها و مراکز هسته1960اولین بار از مدارات توان پالسی در سال 

ای برررای تحریررک هررای نررانو ثانیررههررایی بررا توان هررای برراال از چنررد ده مگرراوات و عرررض پررال 

های کنولوژیامروزه باتوجه به توسعه این منابع و پیشرفت ت. شتا  دهنده های الکترونی استفاده شد

د ساات اازن ها، سلف ها و به اصون نیمه هادی های جدید، بسیاری از مشرکالت در زمینره تولیر

اایر پال  های لدرت با لیمت و نتیجه مطلو ، بهبود باشیده شده است و همچنین در دهه های

ای ماتلرف در صرنعت ه( به شکل پالسی)نیاز برای ایجاد یک توان باال و سریع در یک فرم فشرده 

ید می شروند، هایی با مشاصات متفاوت که توسش مدارات توان پالسی تولپال . افزایش یافته است

السری در عالوه بر فرایند تجزیه، اایراً استفاده از تروان پ. در بسیاری از کاربردها استفاده می شوند

،(شرکنی برتندر هرم)کاربردهای دیگر از جمله در همجوشی، اتصال مواد، لیرزر و رادار، انفجارهرا 

الیه بی صردا از سیستم های توان پالسی به طور گسترده در فرایند ت. دارد... بازیافت، تصفیه ز  و 

.استفاده می شوند( از جمله گاز، سیال و جامد)در انواع مواد 

بردهرای تا به امروز، چندین توپولوژی ژنراتور پال  برا اسرتفاده از تکنیک هرای ماتلرف بررای کار

اطرروط ، (MPC)ماتلررف اجرررا و اسررتفاده شررده اسررت، از جملرره کمپرسررور پررال  مغناطیسرری 

Blumlein چندمرحله ای(MBL) ،  شبکه تشکیل پال(PFN )  و ژنراتور مارک(MG ) که هرر

.اا  نمودیک دارای مزایا و معایبی هستند و باتوجه به کاربرد موردنظر می توان بهترین روش را انت

اانم مهندس سارا حدادی: نام دانشجو
زلای دکتر علی اصغر رضی کاظمی: نام استاد راهنما

: چکیده

.مارک توان پالسی، ذایره ساز، تالیه الکتریکی، مولد : کلید واژه
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نشست 
معماری سیستمهای 

کامپیوتری



عمیقتقسیم بندی ابر نقاط با استفاده از تکنیک های یادگیری

Point Cloud Segmentation Using Deep Learning Techniques

ن بررای در حوزه بینایی ماشین ت سیم بندی ابر ن اط از اهمیت باالیی براوردار اسرت زیررا ماشری

در . نرددر  بهتر محیش اطراف نیاز به شناات اجزای پیرامون اود دارد تا بتواند تصرمیم گیری ک

 رفته برا گسرترش ابتدای کار الگوریتم ها برای ت سیم بندی ابر ن اط به صورت کالسیک بودند و رفته

زین الگوریتم های هوش مصنوعی و پیشرفت شبکه های عصربی روش هرای یرادگیری عمیرق جرایگ

در این گزارش هم روش های کالسیک و هم روش های یادگیری عمیرق. روش های کالسیک شدند

یرادگیری نتایج گویای این بود که روش های. مورد بررسی لرار گرفتند و نتایج هرکدام بررسی شد

د ن راط عمیق عملکرد بهتری نسبت به روش های کالسیک دارند و روش هایی که مست یماً برا ارو

نگاشرت کار می کنند از روش هایی که ن اط را تبدیل به شبکه های حجمی و یا به تصاویر دوبعردی

.  می کنند پیچیدگی کمتری دارند

علیرضا ده ان پورزلای مهندس : نام دانشجو
زلای دکتر مسعود ده یادگاری: استاد راهنمانام 

بینایی ماشین، ابر ن اط، ت سیم بندی، شبکه عصبی، شبکه حجمی: کلید واژه

: چکیده
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بررسی روش های تشخیص اشیا در ابر نقاط سه بعدی

Investigation of Methods for Objects Detection on 3D Cloud Points

ه ها ماننرد تحلیل و بررسی ابر ن اط اایراً به دلیل کاربردهای گسترده ای کره در بسریاری از زمینر

ابرهرای . ه اسرتبینایی کامپیوتر، رانندگی اودکار و رباتیک داشته، موردتوجه بیشتری لرار گرفتر

جود به علی رغم تالش های مو. ن طه ای با ارا ه اطالعات دلیق عمق به طور فزاینده ای شایع هستند

ار، تشرایش دلیل پراکندگی زیاد و بی نظمی ابر ن اط و مشاهده عدم تطابق بین چند دوربین لیرد

ع از شی ء سه بعدی روی ابر ن اط هنوز در مراحل ابتدایی اسرت، بردین ترتیر  یرک بررسری جرام

صلی از زارین پیشرفت هایی که در این زمینه انجام شده است را ارا ه داده که شامل اکنر مباحث ا

وه برر عرال. لبیل دیتا ها ، مبانی و روش های اصلی تشایش اشیاء همراه با مزایا و معای  زن ها است

ه این، روش های کالسیک کاربردی را بیان کرده و م ایسه ای را در مجموعه دیتاهرای موسروم ارا ر

.ودپ  از تجزیه وتحلیل عمیق زثار یاد شده، راهکارهای شگرفی شناسایی می ش. داده می شود

زلای مهندس محمدرضا علیمرادی جزی: نام دانشجو
زلای دکتر امیر موسوی نیا: استاد راهنمانام 

.، یادگیری عمیق، کالسیکLiDARابر ن اط، : کلید واژه

: چکیده
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سه بعدیابرنقاط یادگیری عمیق در 

Deep Learning for 3D Point Cloud

یکری از امروزه با پیشرفت علم رایانه و توسرعه سیسرتم های هوشرمند، بینرایی رایانره تبردیل بره

ردازش بعد از به تکامل رسیدن روش های پر. اساسی ترین زمینه های تح ی اتی در جهان شده است

ن راط در ابرر. تصاویر، ابر های ن اط سه بعدی برای کشف و ردیابی اجسام در محیش مطرح شرده اند

ه سه بعدی بر االف پردازش تصاویر امکان در  عمرق وجرود دارد و جز یرات بیشرتری نسربت بر

اجسرام براین اساس می توان بره نترایج بهترری در تشرایش. تصاویر در یک شیء توصیف می شود

ای تشرایش سه بعدی بررابرن اط پیش بینی می شود که در زینده ای نزدیک استفاده از . دست یافت

اصرلی در اما چالش. اجسام در محیش، تبدیل به یکی از کارزمد ترین زمینه های بینایی ماشین شود

.  کنرداین کار، حجم باالی پردازش داده است که سیستم را از حالت پاسرخ گویی بالدرنرگ دور می

ز در سیسرتم های پیچیررده ماننررد اودروهرای اررودران برررای دسرتیابی برره نتررایج لابل اعتمررادتر ا

ربار روش های ترکیبی برای ت سیم بندی و طب ه بنردی اشریا در محریش اسرتفاده می شرود کره سر

بکه برای پاسخ گویی به این چرالش، شرتا  دهنده های شر. پردازشی را بیش ازپیش افزایش می دهد

صنوعی عصبی معرفی شده اند که با بهره گیری از معماری ااتصاصیِ پردازش الگوریتم های هوش م

درنرگ حفرظ و یادگیری عمیق به نیاز های سیستم پاسخ داده و سیستم را در حالت پاسخ گویی بال

چنرد سه بعدی را دنبال کررده ایم وابرن اط ما در این پژوهش، چگونگی ایجاد و پردازش . می کنند

همچنررین . سرره بعدی موردمطالعرره لرررار داده ایررمابرن رراط روش بررا کررارایی برراال برررای پررردازش 

.ر داده ایمشتا  دهنده های شبکه عصبی را برای پاسخ گویی به چالش تیایر پردازش موردتوجه لرا

زلای مهندس سید محمدبالر جاللی اکردی: نام دانشجو
اانم دکتر هدی رودکی لواسانی: استاد راهنمانام 

ی عمیرق، سه بعدی، پرردازش تصراویر، بینرایی ماشرین، شربکه عصربی، یرادگیرابرن اط : کلید واژه
.شتا  دهنده شبکه عصبی

: چکیده
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ه وتحلیل بررسی رویکرد های مبتنی بر شبکه های عصبی برای تجزی
احساس از متن

Neural-Based Approaches for Sentiment Analysis

لیرل از هنگامی که مفهوم انسان اردمند در گسرترة گیتری محلری بررای تعریرف پیردا نمرود، تح

ا همواره جذابیتی ویرژه بررای او داشرت و امرروزه نیرز بر-این دردانة شگفت زور هستی -احساس 

، بررای گسترش فعالیت انسان ها در شبکه های اجتماعی، تحلیل احساس از متن های منتشرر شرده

عی گشته در  اندیشه و نظر افراد، تبدیل به یک زمینة مطالعاتی فعال در حوزة پردازش زبان طبی

-کارزمد به عنوان ابزاری-در این گزارش در بررسی رویکرد های مبتنی بر شبکه های عصبی . است

را ره برا ا. برای تجزیه وتحلیل احساس از متن، گوشه ای از کوشش های اویش را مکتو  نمروده ایم

ااتره و یک دسته بندی بدیع، به برای از مهم ترین پژوهش های صورت گرفته در دو سال اایرر پرد

.ضمن زشنایی با ایدة اصلی زن ها، به جنبه های لوت و ضعفشان نیز اشاره نمودیم

زلای مهندس رضا نورعلی زاده گنجی: نام دانشجو
اانم دکتر چیترا داداواه: استاد راهنمانام 

میرق، تجزیه وتحلیل احساسات، پردازش زبران طبیعری، شربکه های عصربی، یرادگیری ع: کلید واژه
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مروری بر روشه های تمرکز در یادگیری عمیق

A Review on Attention Methods in Deep Learning

رفری زن مکانیزم تمرکز یکی از نوزوری های بسیار کاربردی در یادگیری عمیق است که از زمان مع

عملکررد تیثیر این مکانیزم در بهبرود. ، در کاربردهای متنوعی به کارگرفته شده است2015در سال 

زش مدل های یادگیری عمیق، زن را به جز ی جدانشدنی از معماری هایی تبدیل کرده کره در پرردا

دوجهی زبان طبیعی، پردازش گفتار، برای از کاربردهای اان در پردازش تصویر و یرادگیری چنر

.استفاده می شوند

نهرا منالً در زمان مطالعه، مغرز مرا ت. مکانیزم تمرکز، ملهم از سیستم پردازش دیداری انسان است

رار لسمت کوچکی از صفحه کتا  را که روبروی چشمانمان گشوده اسرت، موردتوجره و تمرکرز لر

مرک ایرن به ک. سایر باش ها با توجه کمتر دیده می شوند، یا حتی نادیده گرفته می شوند. می دهد

عملکرد، مغز ما می تواند با حذف باش های بی اهمیت ورودی دیداری، بر روی زنچه حرا ز اهمیرت

صری از در والع مکانیزم تمرکز در سایر کاربردهایی هم که تنها باش هرای مشا. است تمرکز کند

ه نویسری ورودی برای دستیابی به نتیجه مطلو  حا ز اهمیت است، مانند ترجمه ماشرینی و حاشی

دیرداری برای پیاده سازی عملکرردی مشرابه عملکررد سیسرتم پرردازش. تصویر لابل استفاده است

ن ترتی ، انسان، در مکانیزم تمرکز به صورت پویا، به هر ورودی وزنی تاصیش داده می شود، تا بره ای

انگر وزن براالتر، نشر. مدل بتواند بر روی باش هایی از ورودی که وزن براالتری دارد، تمرکرز کنرد

ق اهمیت بیشتر زن باش از ورودی برای انجام موفق وظیفه ای اسرت کره از مردل یرادگیری عمیر

ه مکانیزم تمرکز را از نظر تعداد دنباله هایی که مورد پرردازش لررار می دهرد، در سر. انتظار می رود

. دسته می توان طب ه بندی کرد
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ه بتوانرد که یک رشته به عنوان ورودی می پذیرند و انتظار می رود ک« دنباله به دنباله»روش های 

صرویر رشته دیگری را به عنوان اروجی، تولید نماینرد و در ترجمره ماشرینی و حاشریه نویسری ت

چند ورودی ماتلف به مردل داده« چند دنباله در حکم ورودی»در م ابل، در روش . کاربرد دارند

ایرن . می شود و به کمک مکانیزم تمرکز، ارتباط بین این ورودی ها مورد بررسی لررار مری گیررد

روش به اصون در مواردی همچون بازشناسی احساسات که با یرادگیری چنردوجهی سرر و کرار 

-ارود»نوع دیگری از پیراده سرازی مکرانیزم تمرکرز نیرز اصرطالحا بره روش . دارند، کاربرد دارد

رودی شهرت دارد که در زن، مکانیزم تمرکز رابطه بین هر جفت کلمه موجود در رشته و« متمرکز

ی این روش به اصون منجر به استاراج بازنمایی های مناس  از داده هرا مر. را بررسی می نماید

پردازش اعم از پردازش زبان طبیعی،)شود و موف یت بسیار باالی مبدل ها  در کاربرد های ماتلف 

ینار در سرم. را به وجود این مکانیزم تمرکز در سااتار مبدل ها نسبت مری دهنرد( تصویر و صوت

ل تمرکز حاضر، شرح ایده کلی مکانیزم تمرکز و روابش ریاضی پایه زن، دسته بندی روش های اعما

.و منال هایی از هر کدام از دسته ها، مورد بررسی لرار گرفته اند

.مبدل هامکانیزم تمرکز، یادگیری عمیق، شبکه های عصبی، : کلید واژه
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A Review of Few-Shot Learning Methods in Computer Vision

Nowadays, Deep learning models are unrivaled when it comes to leveraging 

billions of photos to tackle a single problem. On the other hand, finding or 

creating a dataset with that many samples is challenging in real-world 

applications. What are our options for dealing with this issue? We can use data 

augmentation or gather and label more data. Data augmentation is a powerful tool 

that might play a significant role in solving this issue. Also, Additional sample 

labeling is a time-consuming and costly procedure, but it yields superior results. 

Both of these strategies may not be useful if the dataset is very tiny. Consider a 

task in which we want to create a classification with just one or two samples per 

class. Notice that each of the samples is extremely difficult to find. Can we use the 

CNN model? This would need novel techniques. In this situation, Few-shot 

Learning comes into play. It is about classifying new data when we have only a 

few training samples. FSL methods can be categorized into three perspectives: 

data, model, and algorithm. We will go over them briefly in my seminar.
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