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دانشگاه آزاد اسالمي كاشان
اطالعیه جلسه دفاع از پايان نامه
براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

رشته  :مکاترونیک  -طراحی ربات و سیستم های مکاترونیکی
عنوان :طراحی و ساخت سازه کنترل شونده با باز و بسته شدن چشم (امواج مغزی)
دانشجو :ابراهیم شهنازی
استاد راهنما :دکتر قسوری
استاد مشاور :دکتردهقانی
استاد داور (داخلی) :دکتر محلوجی
روز :سه شنبه

تاريخ3131/33/31 :

ساعت :ده صبح

مكان :اتاق 401

چكيده پايان نامه:
هدف از این پایان نامه ،کنترل باز و بسته شدن انگشتان دست ببایکت
یوسط باز و بسته شدن چشم با استتااد از ستکگناایام م تزم است کته
عموما به سکستم بابط م ز و بایانه معروف هستند .حرک متوبد نرتر دب
این پایان نامه بستن و باز کتردن چشتم است  .ستاز متوبد نرتر نکتز
انگشتان دس ببایک می باشد .از ویژگی هام این پایان نامه استتااد
از بوش ااکتروانساااوگرافی ی کانال ،جی دبیافت امتوام م تزم متی
باشد .ااکترود بوم پوس پکشانی و بتایم ابتروم چتد ،دب ناحکته پترم
فرونتال کوبیکس جی یشخکص سکگنال باز یا بسته بودن چشتم رتراب داد
شد اس  .از ااکترود دایر ام شکل به رطر ی سانتکمتر بدون نکاز به
ت
ژل و چسب ،جی نمونه بتردابم از ستکگناایام م تزم و از یراشته
اموام م تزم شترک نرواستکام جیت دبیافت و یوویت و فکدتتر کتردن
سکگناایام دبیافتی و از برد مککروکنترارم آبدوینو جی یجزیه و یحدکل
اطالعات و ابسال فرمان به ی پنجه ببایک دب انداز دس وارعی انسان
بااغ می باشد ،استااد شد اس  .از دو ااگوبیتم جی یشخکص بتاز یا
بسته بودن چشم استااد شد که بوش اول بر م نام پردازش سکگنال هتام
م زم مربوط به یاکر و بوش دیگر پردازش ستکگناایام م تزم مربتوط بته
تته شتدن چشتم باعت ی ککتر دب
آبیکاک چشمی متی باشتد .بتاز یتا بست
سکگناایام یوجه و یاکر که دب باز اموام بتا اس  ،متی گتردد .ایتن
سکستم بوم  51کاببر یس شد .نتایج نشان می دهتد کته دب بوش اول کته
بوم پردازش سکگناهام یوجه و یاکر استواب اس  ،کاببران پس از آمتوزش
 1درکوه ام یوانستند دب مکانگکن زمان  4.6انکه پس از بستتن چشتم و
یمرکز پنجه ببایک با ب ندند و دب مکانگکن زمان  4انکه پس از بتاز
تر یجزیته و
کردن چشم ،پنجه ببایک با باز نمایند .دب بوش دوم کته بت
یحدکل آبیکاک چشمی بوم داد خام استواب اس کاببران نکاز بته هتک
انکه پس از بستن چشم یوانستتند پنجته
آموزشی نداشتند و دب زمان ی
دس ببایک با ب ندند.
کلمات کلیدی :اموام م زم ،ااکتروانساااوگرافی ،بابط م ز و بایانته،
پنجه ببایک EEG ،BCI ،

