
   90-91نیمسال دوم  کیالکترونکارشناسی تصویب شده براي گروه  ين پروژه هایناوع

نام استاد و نام 
  دانشجویان

تعداد 
 نفرات

کد  عنوان
  پروژه

  9021  براي ازمایشگاه کنترل خطی DCست آموزشی کنترل دور موتور طراحی و ساخت  نفر 2  
 

  9022  براي ازمایشگاه کنترل خطی ACست آموزشی کنترل دور موتور طراحی و ساخت  نفر 2  
 

  9023  ست آموزشی سیستم کنترل ارتفاع سطح مایع در یک مخزن طراحی و ساخت  نفر 2  

 9024 براي ازمایشگاه الکترونیک صنعتی) وات 500با توان حدود (   مولد ولتاژ تکفاز به سه فاز نفر 2 

  9025 دور ماشینهاي الکتریکیطراحی و ساخت دور سنج الکترونیکی جهت سنجش  نفر 1 
 

 9026 ست آموزشی کنترل دماي یک مخزن براي ازمایشگاه کنترل خطیطراحی و ساخت  نفر 2  

 9027  مانیتورینگ پارامترهاي ماشینکاري نفر 2  

  9028 تعیین اتوماتیک درجه کیفیت کاشی نفر 2  

  9029  )کانال جریانی  2کانال ولتاژي و  2(روي کامپیوتر   مانیتورینگ سیگنالهاي صنعتی  نفر 2  

 90210  طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیري وثبت نیروي وارد بر یک سازه ماکارونی نفر 2  

 90211  طراحی و ساخت دستگاه سنجش میزان کرنش نفر 2 

 90212 برنامه پذیرطراحی و ساخت دستگاه اندازه گیري و ثبت دماي بدن بیمار به صورت  نفر 2 

 90213   طراحی و ساخت سیستم دیجیتالی تنظیم زاویه آتش تریستور براي هر زاویه آتش دلخواه نفر 2 



نفر 2   طراحی و ساخت کنتور دیجیتال با خروجی دوبل با قابلیت مونیتورینگ و ذخیره میزان برق مصرفی در کامپیوتر  
  )ساخت(

90214 

نفر 2   و نرم افزار  AVRبا استفاده از میکروکنترلر  ECGطراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ دماي بدن و نمایش سیگنال  
MATLAB  )ساخت(  

90215 

نفر 2   90216 )ساخت( PICبا استفاده از میکروکنترلر ) TENS(طراحی و ساخت تحریک کننده عصبی روي پوستی  

نفر 2  و  Hspiceطراحی و بهینه سازي تقویت کننده هاي آنالوگ با استفاده از الگوریتم ژنتیک  توسط نرم افزارهاي  
MATLAB )تحقیقاتی( 

90217  

نفر 2  و شبیه سازي یک نمونه توسط نرم  CMOSبررسی تکنیک هاي طراحی ولتاژ پایین تقویت کننده هاي عملیاتی  
 )تحقیقاتی( Cadenceافزار 

90218  

نفر 2  هاي مبتنی بر و مطالعه موردي چند نمونه از سیستم ARMبررسی کامل سخت افزاري و نرم افزاري پردازنده هاي  
 )تحقیقاتی( این پردازنده ها 

90219  

نفر 1    90220 تشخیص نوع بیماري قلبی با توجه به صداي ضربان قلب با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی 
اطالعات مربوط به سرعت خودروسیستم ثبت   نفر 1   90221  
  90222  تشخیص عیب موتورالکتریکی با استفاده از آنالیز صداي موتور  نفر 1 
طراحی و ساخت کنتور دیجیتال دو کاناله با قابلیت مونیتورینگ و ذخیره سازي میزان برق مصرفی در   نفر2 

  کامپیوتر
90223  

  90224  ضربان قلب در کامپیوتراندازه گیري و مونیتورینگ میزان  نفر2 
  90225  ژه طراحی و ساخت سیستم مکانیزه کنترل یک خانه مدرن با قابلیت هاي وی نفر2 
  90226  به صورت بی سیم   DCکنترل دور موتور  نفر 1 
نفر2    90227  طریق شبکه اینترانتطراحی و ساخت سامانه کنترل لوازم منزل از  
نفر2     90228 حضور و غیاب از طریق کارت و اثر انگشتدستگاه طراحی و ساخت  
نفر2  طراحی و ساخت کنترلر آنتن ماهواره بصورت بی سیم با دقت و برد باال و قابلیت مانیتورینگ توسط  

  کامپیوتر
90229  

نفر2    90230  طراحی و ساخت دستگاه مکانیزه جوجه کشی    
نفر2     90231  اتومبیلطراحی و ساخت سیستم  هشدار هوشمند امنیتی  
نفر2     USB(  90232ارتباط (با قابلیت برنامه ریزي توسط کامپیوتر) LED(تابلوي نویسنده ماتریسی  



نفر2     90233 جارو کننده اتاق هوشمند طراحی و ساخت روبات 
  90234  طراحی و ساخت آبنماي تبلیغاتی موزیکال نفر2  
 Hspiceطراحی و بهینه سازي تقویت کننده هاي آنالوگ با استفاده از الگوریتم ژنتیک توسط نرم افزارهاي  نفر2  

 MATLABو 
90235  

و تنظیم خودکار پارامترهاي آن با استفاده  PIDکنترل فشار خون بیمار با استفاده از کنترل کننده  2  
  الگوریتم ژنتیک

90236  

  HMI   90237و ارتباط با  PLCکنترل دماي راکتور هسته اي با استفاده از  2  
  MATLAB  90238و شبیه سازي آنها توسط  PIDکنترل کننده هاي روشهای تنظیم خودکار  1  
  90239  سیستمهاي تولید پراکنده انرژي الکتریکی و شبیه سازي و کنترل آن توسط کنترلرهاي نوین 2  
  90240 و مدلسازي سیستمهاي رباتیک با درجه آزادي باالبررسی دینامیک  2  
  90241  در صنعت  SCADAتحلیل عملکرد سیستمهاي  1  
 90242  براي این منظور  ESDو  SCADAبررسی نیازمندیهاي کنترلی و نظارتی تأسیسات سرچاهی و طراحی یک سیستم  1  

به منظور گرداوري اطالعات چاههاي نفت و گاز در راستاي بهبود پروسه بهره برداري از  SCADAمطالعه شبکه هاي   2  
  مخازن

90243 

 90244  بررسی انواع کارتهاي هوشمند و کنترل امنیت انها 1  

 90245  بررسی سیستمهاي کنترلی توربین هاي بادي و شبیه سازي و کنترل آنها 2  

 90246  و شبیه سازي و کنترل آنها بررسی سیستم بلبرینگهاي مغناطیسی 2  

 MATLAB  90247و شبیه سازي آنها توسط روشهاي مختلف کنترل توربین   2  

  
  

  

) مدیر گروه الکترونیک(نبوي : با تشکر  
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