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١٣٩ 

   امین نظري :نام ونام خانوادگی
  نرم افزار، آزاد همدان کامپیوتر :رشته کارشناسی و دانشگاه

  ارنرم افز-مهندسی کامپیوتر :رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  21/10/93) :دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

  دکترفاخته سلطانی،دکتر وحید رافع:استاد راهنما
   رافع رضا دکتر :استاد مشاور
 مورچه کلونی ترکیب با سرویس وکیفیت ازانرژي آگاه مسیریابی پروتکل یک ي ارائه:نامه عنوان پایان

  بیسیم حسگر هاي درشبکه فازي سیستم و
سیستم سیم، مسیریابی بهینه، الگوریتم بهینه سازي مورچه ها، هاي حسگر بیشبکه :کلید واژگان

  فازي، کیفیت سرویس
 با که باشند¬می  موردي هاي¬شبکه از خاصی نوع سیم¬بی حسگر هاي¬شبکه: چکیده پایان نامه

 و نظامی صنایع در استفاده پیرامون، فیزیکی محیط کنترل جمله از شان¬متنوع کاربردهاي به توجه
  .اند¬کرده جلب خود به محققانرا از بسیاري توجه پزشکی

 تشکیل هاي¬گره مصرفی توان بحث ها،¬شبکه اینگونه در برانگیز¬چالش مسائل جمله از
 مسیریابی هاي¬پروتکل از بسیاري. باشد¬می مقصد به ها¬داده تحویل در تاخیر و¬دهندهشبکه

. اند¬کرده معطوف شده ذکر هدف دو از یکی هب نیل براي را خود تمرکز حوزه، این در شده طراحی
  .باشد داشته بهتري کارایی تواند¬می باشد، داشته نظر در را جنبه دو هر که هایی¬پروتکل طراحی
 الگوریتم و  شده هدایت انتشار هاي¬روش از ترکیبی که نامه پایان این در شده ارائه مسیریابی پروتکل

 و طراحی فاز دو در شده، ذکر نیازهاي برآوردن براي است، فازي سیستم و  ها مورچه سازي¬بهینه
 فاز این در میگردد، آغاز ها¬گره به  مرکزي ایستگاه از پیامی ارسال با اول، فاز. است شده سازي پیاده
 بر ها¬گره دوم فاز در. میکنند شناسایی را خود جلو به¬رو همسایگان و شده بندي¬ناحیه ها¬گره

 سمت به را پیشرو هاي¬مورچه بهینه، مسیرهاي یافتن براي قبل فاز در دهآم بدست اطالعات اساس
 دارند، بیشتري شایستگی که آنها از تعدادي شده پیدا مسیرهاي بین از مقصد، در و نموده ارسال مقصد

 مسیرهاي فرومون میزان پسرو، هاي¬مورچه سپس شوند،¬می انتخاب فازي سیستم از استفاده با
 ادامه در که همانگونه. شود انجام مسیرها آن طریق از ها¬داده ارسال تا کنند¬می نیبروزرسا را بهینه

 و تاخیر نظر از بهتري عملکرد موجود هاي-پروتکل از برخی به نسبت پروتکل این شد خواهد مشاهده
  .دارد انرژي کارایی

  
 



  

١٤٠ 

 

   يمحمد خداداد: نام ونام خانوادگی
  ساوه آزاد -  کامپیوتري مهندسی: رشته کارشناسی و دانشگاه

  افزار نرم - کامپیوتر مهندسی: رشته و گرایش کارشناسی ارشد
   20/10/1393) :دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

   رافع وحید دکتر :استاد راهنما
   رافع رضا دکتر :استاد مشاور
 زمان هاي تکنیک ازطریق مدل وارسی فرایند سازي بهینه براي کاري راه ارائه :نامه عنوان پایان

   زماندار  ماشین با شده توصیف هاي سیستم در کامپایل
 فضاي کاهش داده، جریان تحلیل حالت، فضاي انفجار مدل، وارسی دار، زمان ماشین :کلید واژگان

   حالت
  : چکیده پایان نامه

 مورداستفادههاي بالدرنگ  یستمسبزارهاي وارسی مدل است که براي وارسی ا ازجمله دار زمانماشین 
مبارزه با . گیرد و همانند دیگر ابزارهاي وارسی مدل با پدیده انفجار فضاي حالت مواجه است یمقرار 

  .هاي بزرگ و پیچیده یستمسانفجار فضاي حالت از اهمیت زیادي برخوردار است بخصوص در وارسی 
شیوه کار به این . بر آن است تا راهکاري براي مبارزه با انفجار فضاي حالت ارائه شود در اینجا سعی

تغییر خصوصیات سیستم به حداقل برسد و از تولید  يا دادهصورت است که با استفاده از تحلیل جریان 
  .آید به عملیجه گسترش فضاي حالت جلوگیري درنتحاالت اضافی و 

توان با  یمبوده و  مؤثر کامالًعملی گویاي آن است که این فرایند  صورت به آمده دست بهنتایج 
از انفجار فضاي حالت  مؤثر کامالً صورت بهدر وارسی،  مدنظرسازي مدل برحسب خصوصیات  ینهبه

ي مبارزه با انفجار فضاي حالت بکار ها روشتوان این روش را در کنار دیگر  یمهمچنین . جلوگیري کرد
 .برد
  
  
  
  
  
  



  

١٤١ 

 

  کوهی کبیر نرگس: نام خانوادگینام و
  کرمانشاه رازي - کامپیوتر مهندسی: رشته کارشناسی و دانشگاه

  افزار نرم - کامپیوتر مهندسی: رشته و گرایش کارشناسی ارشد
   21/10/1393) :دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

   رافع وحید دکتر :استاد راهنما
   رافع رضا دکتر :استاد مشاور
 هاي سیستم از استفاده با اي چندمرحله حمالت برابر در شبکه پذیري آسیب بررسی :نامه عنوان پایان

  گراف تبدیل
       صوري هاي روش مدل، وارسی امنیت، آنالیز گراف، تبدیل سیستم پذیري، آسیب :کلید واژگان

  : چکیده پایان نامه
 ،کند می تر و پیچیده تر مهم آن آنالیز امنیت را براي آن شدن تر افزایش استفاده از شبکه و پیچیده

ازآنجاکه پروتکل . قرارگرفته استبیشتر موردتوجه  پذیري شبکه خودکار آسیببررسی  اخیر ترتیب این به
TCP کنند  استفاده می هاي سطح باالتر براي انتقال از آن یک پروتکل متداول هست و اکثر پروتکل

نامه، ارائه  هدف از انجام این پایان. رخوردار باشداي ب تواند از اهمیت ویژه پذیري آن می تحلیل آسیب
پذیري در یک محیط شبکه از  روالی صوري و مبتنی بر سیستم تبدیل گراف جهت تشخیص آسیب

  .کند، هست در الیه انتقال استفاده می SCTPو  TCPپروتکل 
اي  ه چندمرحلهتواند با ترکیب حمالت ساده، یک حمل خواهیم نشان دهیم که یک مهاجم چگونه می می

گیرد سپس مدل  تر موردبررسی قرار می ابتدا حمالت ساده دهی کند، به این منظور تر را سازمان پیچیده
پروتکل  امنیتی هاي ویژگی وارسی در این کار با .شود تر وارسی می منظور یافتن حمالت پیچیده به

TCP وقوع حمله ،Mitnick به همین ترتیب براي  شده و داده گام نشان به صورت گام در این پروتکل به
  .شده است مصونیت در برابر چنین حمالتی ثابت SCTPپروتکل 

  
 
  
  
  
  



  

١٤٢ 

 

  محسن پیرحیاتی :خانوادگی ونام نام
   :دانشگاه و کارشناسی رشته
  نرم افزار-مهندسی کامپیوتر:ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  25/06/1393) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  دکتر محسن رحمانی:استاد راهنما
  دکتر وحید رافع:استاد مشاور
  نوین جهت طبقه بندي متون فارسیارائه روشی  :نامه عنوان پایان

بیزین چند نزدیکترین همسایه،  kمتن کاوي، طبقه بندي، آنتروپی، وزن دهی مجدد،   :واژگان کلید
  tf ،Tf-idfمتغیره با 

  :نامه پایان چکیده
 بسیار کاربردي پتانسیل شده، ذخیره متنی صورت به که اطالعات از وسیعی حجم دلیل به کاوي متن

 در .میباشد موضوعی لحاظ به متون طبقه بندي کاوي کاربردهاي متن مهمترین از یکی .دارد باالیی
 در نوین روشی متون فارسی، طبقه بندي مختلف روشهاي به توجه با تا داشته ایم آن بر سعی مقاله این

براي طبقه بندي متون یک روال پنج مرحله . دهیم ارائه متون طبقه بندي کارآیی و دقت افزایش جهت
مرحله جداسازي کلمات از خبر متن خبر به توکن هایی از کلمات شکسته می .اي را در نظر گرفته ایم

حذف می  ندارند خبر که هیچ اطالعات مفیدي درباره کالس یک  داده هایی ،پیش پردازشدر . شود
تقسیم می   stop wordبه ریشه یابی و حذف کلمات م هاي مورد نیاز براي پیش پردازش گا .شوند
براي نمایش بردار . است شده گرفته بکار  Icf-uni و تکرار سند روشهاي ویژگی، استخراج براي. شوند

براي وزن دهی مجدد به بردار ویژگی روش .استفاده شده است Tf-idf و Tfویژگی براي هر خبر از 
 نیز متون طبقه بندي براي . یدي با استفاده از ارتباط بین ویژگی ها و موضوع خبر ارائه شده استجد

 در .است شده استفاده  tf چند متغیره با بیزین رده بندي همسایه و نزدیک ترین k هاي الگوریتم از
مینه هاي مختلف هزار مقاله در ز 318شامل بیش از همشهري که  داده هاي مجموعه از پایان نامه این

پیاده   .است شده می باشد براي ارزیابی نتایج استفاده )علمی ،اقتصادي ،سیاسی ،ادبی،ورزشی و غیره (
وزن دهی  همچنین آنتروپی در پیش پردازش براي حذف کلمات حشو و ارائه با پیشنهادي سازي روش

 اقتصادي با اخبار بازشناسی، بهترین حالت در و است شده کلی نتایج مجدد ویژگی ها موجب بهبود در
  .است بوده درصد 30
  
  



  

١٤٣ 

 

 شاهوردي سهیل :خانوادگی ونام نام

 نور پیام افزار، نرم- کامپیوتر مهندسی :دانشگاه و کارشناسی رشته

 افزار نرم-کامپیوتر مهندسی :ارشد کارشناسی گرایش و رشته
 21/10/1393) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

 رحمانی دکترمحسن:استاد راهنما

 رافع وحید دکتر:استاد مشاور
 نقیله وسایل هدایت منظور به هوایی تصاویر از استفاده با جاده ردیابی براي شیوه یک:نامه عنوان پایان
 مأموریت بر مبنی (UAV) بدونسرنشین

 UAV ماشین،تصاویرهوایی جاده،ردیابی،بینایی :واژگان کلید
 :نامه پایان چکیده

 غیرنظامی و نظامی کاربردهاي در) UAV( هوایی سرنشین بدون نقلیه وسایل از ادهاستف اخیر هاي سال در
 و نظارت به نیاز که هاییUAV توسعه براي هم زیادي هاي تالش آن طی در که داشته چشمگیري افزایش
 ها،UAVطراحی در حیاتی و اصلی هاي قسمت از یکی. است شده انجام کنند می حداقل را انسانی کنترل
 رابه معینی پروازي مسیر و موقعیت در UAV دادن قرار وظیفه ها سامانه این. هستند ها آن هدایتی هاي هسامان
 صورت به که پیچیده سامانه یک باشدیا دور راه از ارتباط ساده سامانه یک فقط تواند می که دارند عهده

 و هدایت به اقدام کند می دریافت محیط از که اطالعاتی و شده ذخیره قبل از اطالعات با خودمختار
 خودمختار هدایت هاي حل راه ایجاد درزمینه فعال هاي حوزه از یکی.کند کاربر دخالت بدون UAVمسیردهی

UAV دیگر جایگزین عنوان به چه و مکمل عنوان به چه را مؤثري و هایارزان روش که است ماشین بینایی حوزه 
 و رودخانه کانال، لوله، خط جاده، مثل ايپیوسته ساختارهاي دنکر دنبال. کند می پیشنهاد هدایتی هاي سامانه

 و تجسس مثل کاربردهایی که زمینههستند این در ماشین بینایی کاربرد موارد از UAV توسط ساحلی خط
 منظور به ساختاري عنوان به جاده حاضر نامه پایان در. دارند را اي ماهواره یابی موقعیت از استفاده بدون نظارت

 در است قادر گردیدکه طراحی هوایی تصاویر در جاده مسیر ردیابی براي روشی و شد انتخابUAV به یردهیمس
 به توجه تواندبا میUAV بنابراین کند، شناسایی مسیر یک انشعاب هر براي جاده، مسیر در انشعاب وجود صورت

 ازکتابخانه استفاده با و++ Cزبان با پیشنهادي روش هاي تمامقسمت.کند انتخاب را مسیر یک شده مأموریتتعیین
 آمده دست به هوایی تصاویر روي پیشنهادي، روش عملکرد ارزیابی همچنین اند، سازیشده پیادهOpenCV باز متن

 پروژه این براي  GoogleEarth تصاویر و FlightGear، Simulink از استفاده با که ساز یکشبیه از
  .دهند می نشان را پیشنهادي روش قبول قابل آمدهعملکرد دست به ونتایج گرفت انجام شدهاست آماده

  
  



  

١٤٤ 

 

  حسن باسري :خانوادگی ونام نام
   :دانشگاه و کارشناسی رشته
  نرم افزار-مهندسی کامپیوتر:ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  07/10/1393 ) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  فعو دکتر رضا را دکتر فاخته سلطانی تفرشی :استاد راهنما
  دکتر مانلی هوشیار  :استاد مشاور
ارائه الگوریتم پردازش تصویر جهت شناسایی تعداد، محل و عمق پوسیدگی دندان  :نامه عنوان پایان

 وینگ استاندارد هایبایت گرافساالن در رادیو بزرگ

نتور وینگ، پردازش تصویر، استخراج ویژگی، کا پوسیدگی دندان، عکس اشعه ایکس بایت :واژگان کلید
  دندان، شناسایی عمق پوسیدگی

  :نامه پایان چکیده
باشد، که عدم تشخیص صحیح و به موقع آن، باعث بروز  هاي رایج می پوسیدگی دندان، یکی از بیماري

هاي اشعه ایکس، این امکان فراهم شد با ظهور دستگاه. شود ناپذیري در بیماران می هاي جبران آسیب
باشد، که  هاي اشعه ایکس می وینگ، یک نمونه از عکس بایت. داري صورت پذیردبر ها، عکسکه از دندان

نظر اختالف. شوددندانی استفاده می داراي مقیاس خاکستري است و براي تشخیص پوسیدگی بین
بیانگر نیازمندي این زمینه از  پزشکان و همچنین عوامل تأثیرگذار در تشخیص صحیح پوسیدگی؛ دندان

  . باشد افزاري دقیق میبه یک الگوریتم نرم دندانپزشکی،
وینگ  نامه، الگوریتم پردازش تصویري ارائه شده است که ورودي آن ، یک عکس بایتدر این پایان

باشد و خروجی آن، شامل تعداد، محل و عمق پوسیدگی دندان بیماران  ساالن می استاندارد بزرگ
وینگ با کیفیت متوسط انتخاب شد و  اي از تصاویر بایت براي ارائه این الگوریتم، مجموعه. باشد می

وینگ و  با آنالیز تصاویر بایت. هاي دندان را مشخص کردند سپس پزشکان بر روي این تصاویر، پوسیدگی
نامه، روش جدیدي  در این پایان. هاي مورد نیاز استخراج شد نظرات دریافت شده پزشکان، ویژگی

ها را شناسایی  ها، ارائه شد که با دقت بیشتري،مرز و شکلدندان ف ویژگیمبتنی بر تقسیم تصویر و اختال
ها، الگوریتم جدید دیگري طراحی شد، که این  ها بر روي مرزدندان براي شناسایی پوسیدگی. کرد

  .دهد الگوریتم، عمق پوسیدگی هر دندان را تشخیص می
درصد نسبت به هدف استاندارد،  94با دقّت  سازي، نامه پس از پیاده الگوریتم ارائه شده در این پایان

  .دندانی را شناسایی کرد هاي بین پوسیدگی
  



  

١٤٥ 

 

   حیدري یحیی :خانوادگی ونام نام
   افزار نرم-کامپیوتر مهندسی :دانشگاه و ارشد کارشناسی رشته
  05/06/1393 ) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

  سلطانی فاخته دکتر :استاد راهنما
  میري تقی سید تردک :استاد مشاور
 هاي فیزیک با سیال بستر راکتور یک فرآیندي شرایط هدفه چند سازي بهینه :نامه عنوان پایان

  ژنتیک الگوریتم کمک به چندگانه
  ژنتیک الگوریتم، سیال بستر راکتور،  هدفه چند سازي بهینه :واژگان کلید

  :نامه پایان چکیده
 می محسوب شیمی مهندسی در فرآیندها ترین مهم جزء پلیمریزاسیون فرآیندهاي امروز دنیاي در 

 این که آنجایی از. کند می ایفا شیمی مهندسی در کلیدي نقش آنها سازي بهینه نتیجه در. شوند
 به را آنها که هستیم آن نیازمند هستند، هم با تعارض در اهدافی داراي عموماً و بوده پیچیده فرآیندها

 دشوار ریاضی متدهاي توسط را آنها سازي بهینه مهم همین طرفی زا. سازیم بهینه هدفه چند صورت
 بهینه در ژنتیک الگوریتم از مختلفی هاي ورژن ویژه به تکاملی هاي الگوریتم از استفاده موجب و کرده
  .است شده آنها سازي

 مدل امسولک افزار نرم در که سیال بستر پلیمریزاسیون راکتور یک سازي بهینه براي نامه پایان این در
 لینک کامسول افزار نرم به و شده سازي پیاده متلب محیط در NSGA-II-SJG الگوریتم است، شده
 متلب ابزار جعبه در موجود ژنتیک الگوریتم و NSGA-II الگوریتم با آن از حاصل نتایج پایان در. شد

 قبولی قابل نتایج و داشته خوبی عملکرد الگوریتم این که داد نشان ارزیابی از حاصل نتایج. شد مقایسه
  .است داده ارائه

  
  
  
  
  
  
  
  



  

١٤٦ 

 

  جهانگیر پچکم :خانوادگی ونام نام

   :دانشگاه و کارشناسی رشته

 افزار نرم-کامپیوتر مهندسی :ارشد کارشناسی گرایش و رشته
 25/09/1393) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

 رپودکتر محسن رحمانی و دکتر مهرداد هادي :استاد راهنما

 محسن نجفی دکتر:استاد مشاور
 ايبندي تصاویر ماهوارهیک روش کاهش ویژگی جهت افزایش دقت دسته ارائه :نامه عنوان پایان

 ReliefFاستخراج ویژگی، انتخاب ویژگی، سنجش از راه دور، الگوریتم  :واژگان کلید

 :نامه پایان چکیده
زیست، ارتباطات و بسیاري از  یطمحدر کشاورزي، ) ايتصاویر ماهواره(دور امروزه فناوري سنجش از راه 

مسئله  کی.است چشمگیري در تولید اطالعات به اثبات رسانده طور بههاي دیگر، توانایی خود را زمینه
ي اطالعاتی ها در مجموعه داده ،هاي زیاد موجود، تعدادویژگیفناوري سنجش از راه دوردر  یاساس

 ازلحاظي مصرفی و هم مقدار حافظه ازلحاظهاي زیاد، هم ویژگی تعداد. حاصل از این فناوري است
هستند، بنابراین باید تا  بار انیزها، بندي این مجموعه دادهافزایش پیچیدگی محاسبات در هنگام طبقه

هاي  یکی از رویکردهاي کلی کاهش ویژگی، استفاده از روش. ها را کاهش دادحد ممکن تعداد ویژگی
هاي رایجانتخاب ویژگی است که امکان استفاده  ، یکی از شیوهReliefFالگوریتم. ستانتخاب ویژگی ا
این الگوریتم به هر ویژگی یک امتیاز که بیانگر میزان . و ناقص را دارد چند کالسهي هادر مجموعه داده

تلفی هاي مخ ي اخیر، روشها درسال. دهد ها است، نسبت می توانایی آن ویژگی در تمایز بین نمونه
و  ReliefFاند، اما همواره دو نقص اساسی، هم در الگوریتم  شده ارائه ReliefFجهت بهبود الگوریتم

هاي پرت موجود در نظر گرفتن نمونه) 1(اند از ها عبارتشودو آني اخیر، مشاهده میها روشهم در 
تن همبستگی، میان در نظر نگرف) 2(ي ورودي،در محاسبات مربوط به امتیازدهی ودر مجموعه داده

نامه  یانپالذا هدف این . هاي مختلف، در محاسبات مربوط به امتیازدهی  استمقادیر ویژگی، در کالس
باشد، هاي پیشنهادي میها با استفاده از روشو برطرف کردن این نقیصهReliefFبهبود الگوریتم 

در این پایان نامه دو .استاي هوارهبندي تصاویر ماها در افزایش دقت طبقهسپس استفاده از این روش
روش پیشنهادي آورده شده است، در روش پیشنهادي اول مجموعه داده ورودي اصالح شده است و در 

ي ورودي اصالح شده است، همبستگی، میان مقادیر ویژگی، در روش دوم، عالوه بر اینکه مجموعه داده
عملکرد . ها در نظر گرفته شده استزدهی به ویژگییک پارامتر منفی در امتیا عنوان بههاي مختلفکالس



  

١٤٧ 

 

 آمده دست بههاي معتبر دیگر نیز بررسی و نتایج هاي پیشنهادي به کمکمجموعه دادهروش
  .ي ماقبل استها روشي در مقایسه با شنهادیپهایي کارایی بهتر روش دهندهنشان
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 میهاش مرتضی سید:خانوادگی ونام نام

  آزاد - افزار نرم-کامپیوتر مهندسی:دانشگاه و کارشناسی رشته

 افزار نرم-کامپیوتر مهندسی:ارشد کارشناسی گرایش و رشته
 23/12/93: )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

 سلطانی فاخته دکتر:راهنما استاد

 رافع رضا دکتر:مشاور استاد
 گرافیکی ي پردازنده از استفاده اب نفوذ تشخیص سیستم کارایی بهبود:نامه پایان عنوان

  IDS, GPGPU, Parallel Programming:واژگان کلید

  :نامه پایان چکیده
 به توجه با. اند شده ها انسان زندگی از ناپذیري جدایی جزء اینترنت ویژه به کامپیوتري هاي شبکه امروزه

...  و اجتماعی اقتصادي، ی،علم عمومی، خدمات ي ارائه میزان کامپیوتري، هاي شبکه سرعت افزایش
 از بسیاري این، بر عالوه. است یافته افزایش گیري چشم طور به گذشته با مقایسه در بستر، این روي

 کردن فراهم به نیاز شرایطی چنین در. کنند می ارائه اینترنت روي را خود خدمات ها شرکت و ها سازمان
 .است ضروري اطالعات تبادل براي امن بستري

 ضدویروس افزارهاي نرم و   آتش  دیوار هاي سیستم از ها، شبکه امنیت تأمین منظور به شتهگذ در
 به را محققان توجه)  IDS( نفوذ تشخیص هاي سیستم ي توسعه اخیر هاي سال در اما. شد می استفاده

 نندک می سعی شبکه، روي تبادل مورد اطالعات بررسی و پایش با ها سیستم این. است کرده جلب خود
 .دهند تشخیص را حمالت

 میان ارتباط برقراري در تالش با نفوذ، تشخیص هاي سیستم کارایی بهبود  تحقیق این انجام از هدف
 ..است موازي پردازش و نفوذ تشخیص سیستم( دوحوزه

 بر معماري یک باالتر پردازش سرعت به دستیابی نفوذ، تشخیص هاي سیستم کارایی بردن باال منظور به
 پیشنهادي سیستم آزمایش نتایج. شود می پیشنهاد گرافیکی هاي پردازنده به مجهز هاي کامپیوتر اساس
 سیستم و است نفوذ تشخیص هاي سیستم در گرافیکی ي پردازنده آمیز موفقیت کارگیري به از حاکی
  .است شده الگو تطبیق فرآیند در سرعت ي بهره برابري 3 بهبود به موفق شده سازي پیاده

  



 

١٤٩ 
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 نیا محمدرضا  :نام ونام خانوادگی

  :رشته کارشناسی و دانشگاه 
  اراك-مهندسی عمران  :رشته و گرایش کارشناسی ارشد

  93اردیبهشت  )دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل
  دکتر علی سنایی راد :استاد راهنما
  ............. :استاد مشاور
  کربن،سد خاکی،آزمون نفوذپذیريدوده بند،دیوار آب  :نامه عنوان پایان
تحلیل دینامیکی  -روش شدت شرطی تعمیم یافته - طیف میانگین شرطی - طیف هدف :کلید واژگان

  فزاینده
   :چکیده پایان نامه

جھت .باشدميھای کنترل  تراوش از زیر پی سدھا بند از جملھ روشاستفاده از دیوارھای آب
کنترل تراوشدر مناطقی کھ پی سست و ضعیف با نفوذپذیری باال دارند از دیوار آب بند بتنی 

زیادتوانایی اشغال ذرات و سطح مخصوص  ریزدلیل قطر ھب بلککربنیا کربندوده.شوداستفاده مي
ھای اختنمونھدر این پژوھش با س. باشدفضاھای خالی و قطع ارتباط بین حفرات خالی را دارا می

و انجام آزمون نفوذپذیری بتن،تأثیر  ACIھای متفاوت بر اساس آیین نامھ بتنی با طرح اختالط
 نتایج با توجھ بھ و هکربن بررسی شدکربنبر نفوذپذیری بتن در مقایسھ با عدم حضور دودهدوده

ر نتیجھ د. گیرد ھای مختلف، خصوصیات مکانیکی این نوع بتن مورد بحث قرار می آزمایش
بررسی برخی خصوصیات مکانیکی بتن، مانند افزایش مقاومت خمشی و کاھش نفوذپذیری بتن 

 .طرح را شاھد ھستیم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گلنوش محمدي :نام ونام خانوادگی
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  مهندسی عمران دانشگاه اراك :رشته کارشناسی و دانشگاه
  مهندسی عمران  :رشته و گرایش کارشناسی ارشد

  07/07/1393 :)دفاع(تحصیل تاریخ فراغت از
  دکتر علیرضا آذربخت :استاد راهنما
  ........ :استاد مشاور

  بررسی وابستگی هاي طیف هاي هدف شرطی به بزرگا و فاصله   :پایان نامه عنوان
تحلیل دینامیکی  -روش شدت شرطی تعمیم یافته - طیف میانگین شرطی - طیف هدف :کلید واژگان

  فزاینده
   :هچکیده پایان نام

 رویکرد. زمینلرزه میباشد شتابنگاشت مجموعه یک انتخاب مستلزم اغلب سازهها لرزهاي پاسخ ارزیابی
 یک در هدف طیف با رکوردهاي منتخب مجموعه میانگین تطابق شتابنگاشتها، انتخاب جهت متداول

 UHS)  باخطریکسان طیف از آیین نامه ها، بسیاري در هدف طیف. میباشد مشخص فرکانسی محدوده
 و بوده محافظهکارانهاي طیف یکسان، با خطر طیف که دادهاند نشان زیادي تحقیقات که میباشد( 

 میانگین طیف به موسوم مدرنتري هدف اخیراً طیفهاي. شود گرفته نظر در مناسبی هدف نمیتواند
 بهره لوناپسی شاخص مزایاي از که شدهاند ارائه(  E-CMS CMS, (  اتا و اپسیلون بر مبتنی شرطی
 مهمترین دارد وجود مختلف دورهتناوبهاي در طیفی شبه شتاب مقادیر میان که همبستگی. بردهاند
  .شرطی است میانگین طیف ویژگی

 طور هدف به طیفهاي شکل روي بر دورهبازگشت و تناوبهدف زمان اثر مطالعه، این از بخشی در
 دهه در زمینلرزه شتابنگاشتهاي انتخاب که تهنک این به توجه با .است گرفته قرار بررسی مورد شهودي

 این از بخشی در.  میرود شمار به سازهها لرزهاي تحلیل در مهم از موضوعات یکی عنوان به اخیر
 و است شتابنگاشت انتخاب در نوین روشی که) GCIM( تعمیمیافته شرطی معیار شدت روش پایاننامه

میان  تطابق و همبستگی بررسی به ادامه در. کردهایم معرفی را است شده ارائه بردلی اخیراً توسط
  .پرداختهایم GCIM روش از برگرفته روشی به سازه غیرخطی پاسخ

 دینامیکی براي تحلیل ورودي عنوان به GCIM پیشنهادي روش اساس بر شده انتخاب شتابنگاشتهاي
 گرفته قرار ن مجموعهای تحریک تحت مسلح بتن طبقه سه سیستم و اند شده گرفته نظر در فزاینده

 است GCIM روش از آزاد که برداشتی بررسی مورد روش که است آن از حاکی تحلیل این نتایج. است
  ندارد دیگر روشهاي به نسبت برتري

 منصور صیدي :نام ونام خانوادگی
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  مهندسی عمران عمران آزاد اراك:رشته کارشناسی و دانشگاه
   خاك و پی  - عمران مهندسی :رشته و گرایش کارشناسی ارشد

  15/10/1393) :دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل
  دکتر علی سنایی راد :استاد راهنما
  مهندس محمدسعید مقدسی:استاد مشاور
ر پارامترهاي مقاومت برشی خاك اثر عوامل آلوده زیست محیطی صنایع نفت د:نامه عنوان پایان

  شازندمنطقه 
  برشی -خاك -عوامل  نفت –آالینده -زیست محیطی  :کلید واژگان

  :چکیده پایان نامه
منطقه شازند در استان مرکزي منطقه اي با تمرکز صنایع مختلف از جمله صنایع پنروشیمی، 

تی است که هر یک داراي مخازن انباشت مواد واز جمله لوله هاي انتقال مواد نف......پاالیشگاه، نیروگاه و 
نفتی میباشد که این مخازن می تواند در اثر حوادث طبیعی و غیره طبیعی نشت وباعث نفوذ در خاك 
اطراف وایجاد تغییرات شیمیایی و فیزیکی خاك از جمله تاثیردر مقاومت برشی خاك ، درصد رطوبت 

ذا براي بررسی این موضوع با استفاده از آزمایش ل.بهینه ضریب تحکیم و خاصیت خمیري آن گردد 
هاي  دانه بندي، هیدرومتري، توده ویژه، برش مستقیم، تحکیم و حدود اتربرگ وتهیه نمونه خاك 
طبیعی منطقه و ترکیب با درصدهاي مختلف گازوئیل و مقایسه آنها با خاك طیبیعی  و در نهایت 

و حد خمیري خاك با .صورت نمودار هایی ارائه می گردد چگونگی روند تغییرات در این نوع خاك ها به
. افزایش میزان گازوئیل افزایش  و در نتیجه شاخص خمیري با افزایش میزان آالینده  افزایش می یابد

با افزایش آلودگی خاك رطو بت بهینه خاك کم می شود و وزن مخصوص خشک ماکزیمم کاهش می 
برش مستقیم بیانگر افزایش . شتر از اندازه در خاك استیابد که نشان دهنده وجود گازوئیل بی

حضور آالینده گازوئیل در نمونه بیشتر به . چسبندگی و کاهش زاویه اصطکاك داخل خاك است
چسبندگی تاثیر گذار است آزمایش تحکیم بر روي نمونه خاك آلوده و غیر آلوده و رسم نمودار تخلخل 

)e ( در مقابل)log p (ب نمودار بار گذاري یا دیده شد که شیCc    با افزایش میزان آلودگی کاهش
  . یافته است

  
  
  

 فرزین خزاعی :نام ونام خانوادگی
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  مهندسی عمران رازي کرمانشاه :رشته کارشناسی و دانشگاه
   خاك و پی  -مهندسی عمران  :رشته و گرایش کارشناسی ارشد

  08/10/1393 ) :دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل
  دکتر اصغر الدریان :هنمااستاد را

  ........... :استاد مشاور
  تحلیل مدل رفتاري شکست شاتکریت مسلح با الیاف مصنوعی :نامه عنوان پایان
  .هاي مقاومتی یلیس، پارامترآزمایش سه محوري، معیار شکست، الیاف مصنوعی، میکروس:کلید واژگان

  :چکیده پایان نامھ
در مطالعھ حاضر بھ بررسی گسیختگی بتن شاتکریت مسلح شامل الیاف مصنوعی با کارایی باال 

(HPP) ھمراه با ماده افزودنی میکروسیلیس تحت آزمایش فشاری سھ محوری پرداختھ شده است .
میلیمتر  ٧/٥٤×١٠٠ای استاندارد با ابعاد  ھای استوانھ برای انجام آزمایش سھ محوری از نمونھ

استفاده شده است کھ تحت چھار فشار جانبی متفاوت قرار گرفتھ و پارامترھای مقاومتی آن تحت 
ھمچنین دقت . وارنکھ محاسبھ شده است - براون و ویلیام-کولمب، ھوک-موھر.معیارھای شکست 

عالوه بر . و بررسی قرار گرفتھ استھا مورد مقایسھ  اعتبار معیارھای فوق نیز برای نمونھ
آزمایش سھ محوری از آزمایش فشاری تک محوری و کشش غیر مستقیم نیز برای مقایسھ نتایج 

  .ھا با مقادیر بھ دست آمده از آزمایش سھ محوری استفاده شده است حاصل از این آزمایش
ها  فشار محوري در نمونهدهد که افزایش فشار جانبی منجر به افزایش  نتایج آزمایشات نشان می

براون داراي  -کولمب بر حسب معیار هوك -همچنین اقتباس پارامترهاي مقاومتی معیار موهر. گردد می
همچنین پارامترهاي . باشد اختالف بسیار زیادي نسبت به مقادیر به دست آمده در حالت مستقیم می

توان از این  ایج مطالعات پیشین داشته و میوارنکه نیز تطابق خوبی با نت- به دست آمده از معیار ویلیام
 .معیار براي کالیبره کردن نتایج به دست آمده از مطالعات آزمایشگاهی استفاده کرد

  
  
  
  
  

  یدهقان اله روح:یخانوادگ ونام نام
  اراك- عمران-عمران یمهندس:دانشگاه و یکارشناس رشته
  سازه -عمران یمهندس:ارشد کارشناسی شیگرا و رشته



  

١٥٤ 

 

  07/07/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یمانیسل يمهد دکتر-يموسو يدمهدیس دکتر :استاد راهنما
  ............:استاد مشاور

 اعتماد تیقابل يساز نهیشیب اساس بر ATMD سامانه میتنظ يبرا دیجد يکردیرو:نامه عنوان پایان
  سازه يا لرزه

 ،يعملکرد سطح ،يفاز يبند خوشه بلند، سازه فعال، شده میتنظ یجرم کنترل سامانه:واژگان کلید
  کیژنت تمیالگور
  :نامه انیپا دهیچک

 يهاسامانه از استفاده ناخواسته، یاعمال يبارها مقابل در سازه از محافظت يبرا موثر يهاروش از یکی
 يضااع در يریپذ-شکل يتقاضا کاهش ها،سامانه نیا از استفاده اهداف نیترمهم از. باشدیم یکنترل
 ینسب ییجابجا همچون ياسازه يهاپاسخ ساختن محدود نیهمچن و یجانب يبارها برابر در سازه باربر

 میتنظ خاص اغتشتش کی يبرا هاسامانه گونه نیا معموال که آنجا از. باشدیم طبقات شتاب و طبقات
 راگریم مثال، يبرا .است توجه درخور چالش کی هاسامانه نیا يبرا اعتماد تیقابل موضوع گردند،یم

 عملکرد يبرا ینیتضم باشد، شده یطراح خاص کیتحر کی اساس بر که یفعال شده میتنظ یجرم
 نهیبه میتنظ يبرا موثر یروش پژوهش نیا در. کندینم فراهم گرید يهاکیتحر با مواجهه در مطلوب

 نیا یاصل دیتاک. است شده هارائ اعتماد تیقابل نهیشیب به یابیدست هدف با یکنترل سامانه يپارامترها
 ارائه روش. است بوده یکنترل سامانه میتنظ از یناش که است ییهاتیقطع عدم نظرگرفتن در ق،یتحق
 انه،یگرا-واقع يسازهیشب کردیرو از يریگبهره با نخست،. است افتهی لیتشک یاصل مرحله سه از شده
 با بعد، مرحله در. گرددیم دیتول زلزله يویرسنا کی از انتظار مورد يهانگاشت شتاب از یمرجع بانک

 در. شودیم يبندطبقه خوشه يتعداد به مرجع يهانگاشت شتاب ،يفاز يبندخوشه روش از استفاده
 میتنظ يبرا مطلوب نگاشت شتاب خوشه، هر معرف يهانگاشت شتاب یمتوال قراردادن با سوم، مرحله
 نگاشت شتاب نیا اساس بر یکنترل سامانه و شده لیتشک فعال شده میتنظ یجرم کنترل سامانه

 مالحضه قابل بهبود به منجر روش نیا از استفاده که است آن گواه لیتحل جینتا. شود-یم میتنظ
 .       گرددیم یکنترل سامانه اعتماد تیقابل
  

  زینت رجبی :یخانوادگ ونام نام
   :دانشگاه و یکارشناس رشته

   : )دفاع(لیتحص از فراغت خیتار



  

١٥٥ 

 

 دکتر علیرضا آذربخت :استاد راهنما

  مهندس سحر السادات راه پیما :استاد مشاور
هاي شتابنگاري فالت  ارزیابی روابط کاهندگی موجود بر اساس داده :نامه عنوان پایان

  هاي کالسیک و نوین ایران با استفاده از روش
 ،يعملکرد سطح ،يفاز يبند شهخو بلند، سازه فعال، شده میتنظ یجرم کنترل سامانه:واژگان کلید
  کیژنت تمیالگور
  :نامه انیپا دهیچک

ترین رابطه  اي یک ساختگاه انتخاب مناسب امروزه یکی از مهمترین اهداف محققین در تحلیل خطر لرزه
به علت قرار گرفتن ایران بر روي . باشد اي، می ترین اجزا تحلیل خطر لرزه کاهندگی، به عنوان یکی از اصلی

هاي مخرب در این منطقه، انتخاب رابطه کاهندگی مناسب  هیمالیا و احتمال وقوع زلزله -خیز آلپ لرزه  کمربند
هاي کاهندگی مختلف براي ناحیه ایران هدف اصلی در این پژوهش، ارزیابی مدل. از اهمیت باالیی برخوردار است

. ها استفاده شده استو انتخاب مدل هاي ریاضیاتی و آماري، براي مقایسهبه این منظور از روش. باشدمی
- اند، مدلهاي ایران توسعه یافتههاي محلی که براساس مجموعه دادهمعادالت پیش بینی حرکت زمین از مدل

براي نواحی با  2014و  2008که در سال  NGAاي مربوط به اروپا و اسیاي میانه و دو گروه روابط هاي منطقه
- هاي کاهندگی منتخب براساس پایگاه دادهنتایج این مدل. اندتند، انتخاب شدهاي سطحی توسعه یاففعالیت لرز

هاي حرکت زمین ایران براي حداکثر شتاب زمین و شتاب طیفی در هفت دوره زمانی 
)T=0.1,0.2,0.5,0.75,1,1.5,2 (ها، میبه عنوان یک نتیجه گیري کلی براساس این روش. بدست آمده است -

هاي ترین و مدلهاي محلی هستند، مناسبرا که جز مدل 2009و  قاسمی  2012ی هاي زعفرانتوان مدل
-را نامناسب 2008و کمپل و بزرگنیا  2009، شارما و همکاران 2010، آکار و کاکنان 2004کالکان و گولکان 

را  NGA2014همچنین نتایج آزمون هاي مختلف بهبود عملکرد روابط . ترین روابط براي ناحیه ایران دانست
ها در انتخاب یک رابطه کاهندگی ترین ویژگیهمچنین یکی از مهم. تایید کردند NGA 2008نسبت به روابط 

هاي آن ناحیه براي یک منطقه لرزه اي مشخص، پایداري و عدم حساسیت رابطه نسبت به تغییر مجموعه داده
هاي ناحیه ایران با گی نسبت به مجموعه دادهبدین منظور در این مطالعه، ارزیابی پایداري روابط کاهند. باشدمی

  .ها مورد استفاده قرار گرفته استاستفاده از رویکرد نوین تحلیل حساسیت در برابر بازنمونه گیري از داده
  
  

  نیالد نیمع احمد :یخانوادگ ونام نام
  پرند آزاد عمران یمهندس:دانشگاه و یکارشناس رشته
  یپ و خاك - عمران یدسمهن:ارشد کارشناسی شیگرا و رشته
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  07/10/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  راد ییسنا یعل دکتر يآقا:استاد راهنما
  ...........:استاد مشاور

 افزار نرم در مونتکارلو يساز هیباشب يشهر يهایگودبردار يداریپا یاحتماالت لیتحل :نامه عنوان پایان
Flac3D، اراك شهر در یساختمان يگودبردار يمورد مطالعه  
  سکیر لیتحل ،FLAC3D مونتکارلو، يساز هیشب ،يشهر يگودبردار يداریپا:واژگان کلید

  :نامه انیپا دهیچک
-اطمینان سنجیده میهاي شهري به وسیله ضریبهاي معمولی، برآورد خطر لغزش گودبرداريدر روش

متی خاك و سایر پارامترهاي به علت وجود نامعینی در خواص خاك، تعیین دقیق پارامترهاي مقاو. شود
ها ناشی از وجود خطاهاي تصادفی و این نامعینی. اطمینان ممکن نیستموثر در تعیین ضریب

گیري و محاسبهء مقدار پارامترها یا تغییرپذیري خواص خاك در محدوده سیستماتیک مربوط به اندازه
داراي مقدار دقیقی نیستند و در نتیجه  در واقع این پارامترها به عنوان متغیر تصادفی. باشندلغزش می

سازي مونت کارلو به شبیه. اطمینان نیز یک متغیر تصادفی است و مقدار مشخص و واحدي نداردضریب
سازي مونت روش شبیه. شودها معرفی میعنوان ابزاري قوي در محاسبهء احتمال لغزش گودبرداري

-است تا نسبت به روشمفهوم و کاربري، باعث شده بري است، ولی سادگی آن از لحاظکارلو روش زمان
حال با توجه به اینکه یک . کاربرد بیشتري بیابد SORMو  FORMهاي تحلیلی احتماالتی نظیر 

افزاري کارآمد براي به عنوان نرم FLAC3Dافزار باشد، نرمترانشه قائم می 4گودبرداري شامل 
در ادامه . تواند انتخاب شدسازي مونت کارلو میمحاسبه احتمال لغزش گودبرداري بوسیله شبیه

انجام  FLAC3Dافزار سازي مونت کارلو در نرمگودبرداري ساختمانی در شهر اراك انتخاب و شبیه
نتایج حاکی از . استاتیکی بررسی شدشد و احتمال لغزش گودبرداري در حاالت استاتیکی و شبه

احتماالتی بود و در نتیجه روش گودبرداري پلکانی پیشنهاد پایداري در حالت قطعی و ناپایدار در حالت 
استاتیکی بررسی شد و نتایج حاکی از پایداري همچنین احتمال لغزش در حاالت استاتیکی و شبه. شد

  .استاتیکی بوددر حالت استاتیکی و ناپایداري در حالت شبه
  

 محمد مقدري پور :یخانوادگ ونام نام
  اراك -  عمران یمهندس :هدانشگا و یکارشناس رشته
  سازه -  عمران یمهندس:ارشد کارشناسی شیگرا و رشته



  

١٥٧ 

 

  16/10/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
 دکتر علیرضا آذربخت :استاد راهنما
  ...........:استاد مشاور

سد ي موردي مطالعه: ي سدهاي بتنی دو قوسیاي بدنهتحلیل تاریخچه پاسخ لرزه :نامه عنوان پایان
  بتنی دو قوسی بختیاري در ایران

حرارتی، -ايي وسترگارد، تحلیل کوپل سازهي بتنی دو قوسی، مدل جرم افزودهسدها :واژگان کلید
  ي تناوب سدجرم موثر مودي، دوره

   :نامه انیپا دهیچک
 .به وجود آورند دست نییپاباري را براي مناطق خطرات فاجعه توانند یمیی عظیم هستند که در صورت تخریب ها سازهسدها 

- نسبت به تحریکات لرزه ،باشندها و پی گیردار میگاهي تکیهسدهاي بتنی دو قوسی به دلیل شکل خاص خود که از ناحیه
هاي تاریخچه ها به منظور ارزیابی ایمنی و پایداري، توسط تحلیلبایست رفتار آناي و تغییرات دمایی بسیار حساسند و می

، رفتار سد بتنی دو قوسی بختیاري ANSYSدر این تحقیق با استفاده از نرم افزار . ی مورد مطالعه قرار گیردزمانی و حرارت
ي وسترگارد مورد ارزیابی سازي آب واقعی مخزن و مدل جرم افزودهتحت ورودي زلزله بررسی شده و پاسخ سازه، تحت مدل

 ANSYSمخزن در نرم افزار  –فونداسیون  –ي سد ود از مجموعهمنظور یک مدل کامل المان محدبه این. قرار گرفته است
  . هاي منتخب انجام شده استتهیه شده و تحلیل تاریخچه زمانی این سازه تحت شتابنگاشت

متناسب با دوره تناوب سد در حالت مخزن پر آب و هاي تاریخچه زمانی، هاي مورد استفاده در تحلیلي شتابنگاشتکلیه
هاي شدید انتخاب شتابنگاشت"ي شتابنگاشت و با استفاده از نتایج تحقیقاتی در زمینه اعمال يدر راستا يجرم موثر مود

ترین روزهاي ترین و سردهاي حاضر در گرمبراي انجام تحلیل. انتخاب شدند "هااي سازهزلزله براي پیش بینی ایمنی لرزه
هاي حرارتی ي نتایج تحلیلاي به وسیلهکه در این روش دماي گره حرارتی استفاده شده- ايسال از روش تحلیل کوپل سازه

-اي توسط تحلیل سازههاي حرارتی به مدل اعمال شده و سپس بارگذاري لرزهمحاسبه شده و مقادیر آن به عنوان بارگذاري
- رتی در مقدار جابجایی گرهاي اثرات قابل توجه بارگذاري حراهاي لرزهنتایج حاصل از تحلیل. شوداي بر روي سد انجام می

از طرفی بررسی . کندي سد را گزارش میهاي کششی و فشاري بدنهاي، تنشاي و به تبع آن در میزان شتاب گره
- ها و گامدهد که این موضوع در تمامی بارگذاريي سد را نشان میکانتورهاي تنش، تمرکز تنش در نواحی خاصی از بدنه

- هاي آب واقعی با مدلسازي مخزن توسط الماني نتایج تحلیل در حالت مدلاز مقایسه. هاي تحلیلی مشاهده شده است
سازي رفتار مخزن سد در ي وسترگارد جهت مدلي وسترگارد، دقت پایین مدل جرم افزودهسازي مخزن توسط جرم افزوده

ي سدهاي بتنی طالعات تکمیلی در زمینهتر این موضوع نیازمند مشود که بررسی دقیقهاي تاریخچه زمانی نتیجه میتحلیل
 .باشددو قوسی با ارتفاعات مختلف مخزن می

  
  انهیاب زاده یحاج محمدرضا :یخانوادگ ونام نام

  کاشان واحد یاسالم آزاد - عمران :دانشگاه و یکارشناس رشته
  کیژئوتکن - عمران :ارشد کارشناسی شیگرا و رشته



  

١٥٨ 

 

  07/10/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  راد ییسنا یدکترعل:استاد راهنما
  ........... :استاد مشاور

 ازسمت وارده شتاب براساس يشهر درمناطق شده احداث يتونلها یخراب یبررس:نامه عنوان پایان
  نیزم

  Fragility Curve،يعدد يروشها شکست، تونل، :واژگان کلید
   :چکیده پایان نامه

اي عددي به بررسی آسیب هاي احتمالی وارده ناشی از اعمال بارهاي در این مطالعه با پیروي از روش ه
لرزه اي، به تونل هاي احداث شده در مناطق شهري مانند تونل هاي مترو که غالباََ در نهشته هاي 

  . خاکی حفر می شوند، پرداخته شده است
کهاي ساختگاه هاي با رویکرد به شرایط خاك آیین نامه و آزمایشات ژئوفیزیک اتجام گرفته بر خا

پروژهاي گوناگون در کالن شهر تهران، پاسخ خاکها تحت اعمال بارهاي لرزه اي به شکل شتابنگاشت 
هایی با شدت افزایشی بررسی گردیده و رفتار تونل ها تحت شرایط شبه استاتیکی و با اعمال 

فرآیند . گرفته استتغییرمکان هاي برگرفته از نتایج تحلیل پاسخ یک بعدي خاك مورد بحث قرار 
بررسی ها، با معرفی سطوح شکست یا اطمینان مبتنی بر مفهوم ضریب اطمینان، به دستیابی به 

  . منحنی هاي شکست براي تونل با مقطع دایروي منتج می گردد
در این صورت، عالوه بر تعیین رفتار و احتمال خسارات احتمالی وارده بر مقطع تونل ناشی از بارهاي 

  . اثر شرایط و نوع خاك بر رفتار احتمالی شکست قابل بررسی می باشد لرزه اي،
  
  
  
  
  
  

  یجانجان سحر :یخانوادگ ونام نام
   اراك دانشگاه -عمران یمهندس :دانشگاه و یکارشناس رشته
  یپ و خاك :ارشد کارشناسی شیگرا و رشته



  

١٥٩ 

 

  8/10/1393 ):دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  انیدرال اصغر دکتر :استاد راهنما
  يجواهر نیام ررضایام دیس مهندس :استاد مشاور

 يبارها تحت لیما هسته و قائم هسته رهمگنیغ یخاک يسدها رشکلییتغ لیتحل :نامه عنوان پایان
  یکیاستات

زدگی، سدهاي خاکی، هسته قائم و هسته مایل، بارهاي استاتیکی،  کرنش، قوس-تنش :کلید واژگان
  .روش المان محدود

  :نامه چکیده پایان
 هاي ایجاد شده تنش ها و شکل برداري، توجه به تغییر بهره زمان طول و در حین ساخت در مرحله خاکی در طراحی سدهاي

همچنین تفاوت مشخصات . در بدنه و پی سد در شرایط استاتیکی و دینامیکی براي داشتن طرحی ایمن ضروري است
شود منجر  هاي متفاوت در ترازها و مناطق مختلف یک سد می نشهاي مختلف سد که باعث بوجود آمدن ت مصالح در بخش
زدگی خواهد شد که در نهایت ممکن است به شکست  هاي مختلف بین این مناطق و در نتیجه پدیده قوس به ایجاد نشست

به از سوي دیگر، مسئله مهم انتخاب قائم یا مایل بودن هسته سد خاکی است که با توجه . هیدرولیکی سد بینجامد
 استاتیکی رفتار مدلسازي ضمن تحقیق در این. گیرد مالحظات فنی و اقتصادي و مزایا و معایب خاص هر کدام صورت می

 کوتاه سد بعنوان قوچم سد و مایل هسته و قائم هسته بلند سدهاي بعنوان داریان و آزاد سدهاي شامل سد مختلف نوع سه
 مورد سد سه هسته تغییر ضخامت تاثیر یکدیگر، با سد سه این نتایج مقایسه نیز و تراوش پایدار و ساخت پایان حالت دو در

استفاده  سد الیه به الیه ساخت قابلیت با Geostudioافزار  نرم از آنالیز المان محدود انجام براي .است گرفته قرار تحلیل
اي و تراز آب عبوري از بدنه سد  ب حفرهها، ابتدا طی یک تحلیل تراوش، فشار آ ها و تغییرشکل براي تحلیل تنش. است شده

 الزم بذکر است که دراین تحلیل از مدل. بدست آمده و سپس تحلیل تغییرشکل با استفاده از این نتایج انجام شده است
در نهایت . شونده براي دیگر مصالح بدنه سد استفاده گردیده است غیرخطی سخت خطی براي پی و مدل االستیک االستیک
هاي مختلف هسته در دو  زدگی سه سد در ابعاد واقعی و نیز با ضخامت کرنش و نشت و ضرایب قوس-یل تنشنتایج تحل

طبق نتایج نسبت تنش قائم کل به حداکثر تنش سربار و . اند حالت پایان ساخت و تراوش پایدار ارائه و با هم مقایسه شده
د از سد هسته مایل داریان کمتر است ولی احتمال نیز حداکثر جابجایی قائم خط مرکزي هسته سد هسته قائم آزا

عمق وقوع حداکثر جابجایی قائم خط . باشد زدگی سد هسته قائم آزاد نسبت به سد هسته مایل داریان بیشتر می قوس
بیشتر  مرکزي هسته از تاج سد، در سد هسته مایل داریان نسبت به سد هسته قائم قوچم و سد قوچم از سد هسته قائم آزاد

 قائم هاي تنش روي بر کم تاثیر علیرغم مشخص، حد یک از هسته بیش پایین عرض همچنین در سدهاي بلند افزایش. ستا
در صورتیکه در سدهاي کوتاه تاثیر تغییر  .گردد می قائم هاي تغییرشکل بیشتر افزایش زدگی موجب و ضرایب قوس کل

  .زدگی ناچیز است ائم و ضرایب قوسهاي ق عرض پایین هسته در توزیع تنش قائم کل، تغییرشکل
  مسروری فتاح  مایفر :یخانوادگ ونام نام

  هیاروم دانشگاه عمرانی مهندس:دانشگاه و یکارشناس رشته
  یپ و خاك عمرانی مهندس:ارشد کارشناسی شیگرا و رشته



  

١٦٠ 

 

  08/10/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
   انیدکتراصغرالدر :استاد راهنما
  ................. :استاد مشاور

  واگرا خاك بر سیلیس نانو و تیبنتون ریتاث یبررس :نامه عنوان پایان
  رس واگرا، بنتونیت، نانوسیلیس، مقاومت برشی :کلید واژگان

   :چکیده پایان نامه
شوند و اي هستند که به محض تماس با آب به سهولت شسته مییزدانههاي رهاي واگرا، خاكخاك

هاي آبی هاي واگرا در ایران و جهان، پتانسیل زیاد احداث سازهگستره وسیع خاك. یابندفرسایش می
ها و همچنین غیراقتصادي بودن در این مناطق، صدمات وارد به آنها در اثر استفاده ازاین نوع خاك

پتانسیل . نمایدهاي واگرا را ضروري میقرضه واگرا با منابع غیرواگرا، اصالح خاك جایگزینی منابع
- واگرایی و قابلیت اصالح خاك با استفاده از آزمایش هیدرومتري ساده و دوگانه، آزمایش کرامب و پین

واگرا، در این تحقیق با افزودن نانوسیلیس و بنتونیت به نمونه رس . گیردهول مورد ارزیابی قرار می
نتایج به دست آمده نشان . شودپتانسیل واگرایی خاك و همچنین مقاومت برشی خاك سنجیده می

نانوسیلیس به رس واگراباعث کاهش پتانسیل واگرایی % 1بنتونیت و %10ي دهد که افزودن جداگانهمی
  . شودو افزایش مقاومت برشی خاك واگرا می

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  آخانی سنجانیمحسن  :یخانوادگ ونام نام
  :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

   16/10/1393 :) دفاع(لیتحص از فراغت خیتار



  

١٦١ 

 

 دکتر سید مهدي موسوي :استاد راهنما

  مهندس محمدرضا شهري :استاد مشاور
نگاشت زلزله جهت برآورد  توسعه روشی ساده براي انتخاب شتاب :نامه عنوان پایان

  ها  شاخص فروریزش سازه
ها، میانگین سالیانه فراگذشت  اي سازه ها، اپسیلون، تحلیل لرزه انتخاب شتاب نگاشت :نواژگا کلید

  .پاسخ سازه
  : نامه انیپا دهیچک

اي هاي زمین لرزه در دهه اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم در تحلیل لرزهانتخاب شتاب نگاشت
هاي خاص که هاي زلزله با ویژگیب نگاشتاي از شتابدین منظور باید مجموعه. رودها به شمار میسازه

هاي اصلی در برآورد ظرفیت فروریزش یکی از چالش.متناسب با شرایط ساختگاه باشد انتخاب شوند
هاي آید، انتخاب و مقیاس کردن شتاب نگاشتها که از تحلیل دینامیکی غیرخطی به دست میسازه

اند که شکل طیف یک ویژگی یر نشان دادهتحقیقات اخ.مختلف براي استفاده در این تحلیل است
براي سطوح خطر مختلف، شکل طیف خطر . باشدها میها روي پاسخ سازهکلیدي از تاثیر شتاب نگاشت

ازاین . تواند کامال متفاوت از میانگین طیف پاسخ از یک شتاب نگاشت واقعی باشدیکنواخت می
ف معیار لگاریتم بین اندازه طیف یک جنبش واقعی روشاخصی به نام اپسیلون که به عنوان تعداد انحرا

هاي مختلف که از مدل کاهندگی به دست  زلزله با میانگین طیف پیش بینی شده از شتاب نگاشت
ها  دوروش براي در نظر گرفتن تاثیر شکل طیف بر روي انتخاب شتاب نگاشت.آید، تعریف شده است می

در روش اول متناظر با ساختگاه مورد نظر و اپسیلون . اردها وجود د و محاسبه نرخ فراگذشت پاسخ سازه
ها به اپسیلون  هایی که اپسیلون آن آید، شتاب نگاشت هدف که از تحلیل خطر احتماالتی به دست می

اما به دلیل انتخاب یک مجموعه شتاب نگاشت منحصربه فرد براي . شوند هدف نزدیک است انتخاب می
در این روش یک مجموعه کلی از شتاب . تري ارائه گردید ، روش سادههر سازه با سطح خطر مورد نظر

تر دیگري در این روش ساده.شودها بدون در نظر گرفتن شکل طیف آن ها در نظر گرفته مینگاشت
ها براي تحلیل هر  تحقیق در نظر گرفته شده است که به انتخاب تعداد محدودتري از شتاب نگاشت

هایت با ارایه یک فرمول ساده براي محاسبه اپسیلون موثر با توجه به در ن. سازه منجر شده است
  .شود هاي سازه مورد نظر، نتایج قابل اعتمادي نسبت به دو روش فوق ارائه می ویژگی

  علی پرویزي :یخانوادگ ونام نام
  :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  :) دفاع(لیتحص از فراغت خیتار



  

١٦٢ 

 

  ید هاشمیدکتر سید حم :استاد راهنما
  .............:استاد مشاور
  FRPشده در برش توسط  اثر اندازه در تیرهاي بتن مسلح تقویت :نامه عنوان پایان

  FRPهاي عمیق بتن مسلح، ورق تقویت برشی، تیر، STMمدل اثر اندازه،  :واژگان کلید
  :چکیده پایان نامه

یکی . راي تحلیل و آنالیز مقاطع استفاده می شودها از تجربیات آزمایشگاهی بامروزه در بیشتر آیین نامه
از مشکالتی که امکان وقوع آن در بررسی و تحلیل المان ها به وجود خواهد آمد این است که در محیط 

ها، از جمله ساختمان نمی آزمایشگاهی امکان مدل کردن و ساخت نمونه در اندازه واقعی آن در سازه
محققان را بر آن داشته که بر روي اثر اندازه و تاثیراتی که بر روي  این مساله در سالهاي اخیر. باشد

تیرهاي عمیق بتن مسلح نیز یکی از این موارد می باشند که . ها دارد تحقیق و بررسی کنند رفتار نمونه
براساس . در سالهاي اخیر تحقیقات زیادي در زمینه تاثیرات اندازه بر روي رفتار آنها صورت گرفته است

تداتی که تاکنون در زمینه مقاومت برشی تیرهاي بتن مسلح فاقد خاموت بدست آمده، وجود اثر مس
براي درك این موضوع و . اندازه در مقاومت برشی تیرهاي بتن مسلح یک پدیده غیر قابل انکار است

سبت پدیده اثر اندازه در تیرهاي عمیق بتن مسلح، یک برنامه آزمایشگاهی متشکل از هشت تیر با ن
، براي بررسی علل احتمالی تاثیر اندازه، که مشخصه آن معموالً کاهش مقاومت 2دهانه برشی به عمق 

همچنین تیرهاي عمیق بدلیل ضعف در برش به وسیله ورق هاي . برشی می باشد صورت گرفته است
FRP تیر شاهد  این آزمایش در چهار گروه، در هر گروه یک تیر بعنوان. مورد تقویت قرار گرفته اند

نتایج . شکل مقایسه خواهد شدUبه صورت  FRPانتخاب شده و رفتار آن با تیرهاي تقویت شده با 
. آزمایشگاهی نشان می دهد که تنش بدست آمده در تیرهاي کوچکتر بیشتر از تیرهاي بزرگتر است

  .ر تیرها می باشدها در تیرهاي بزرگتر، از مهم ترین اثرات اندازه د عالوه بر این روند گسترش ترك
  
  
  



 

١٦٣ 
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١٦٤ 

 

   یدعلیز يدریح دیوح  : یخانوادگ ونام نام

   یصنعت دانشگاه برق،:   دانشگاه و یکارشناس رشته
   قدرت شیگرا برق   :ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

   03/10/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
   یمیقد اصغر یعل دکتر :استاد راهنما
   يصبور تیهدا مهندس :استاد مشاور
 مدل  نظرگرفتن در با یرقابت برق يبازارها ازین مورد رزرو نییتع و يگذار نهیهز :نامه عنوان پایان

   یمصرف بار و باد يانرژ تیقطع عدم
 عدد یبیترک یخط يزیربرنامه ،تیقطع عدم باد، يانرژ ره،یذخ و يانرژ زمانهم بازار: واژگان کلید
   یتصادف يزیربرنامه ،)MILP( حیصح
 هاي ستمیس در توان نیتام جهت ریدپذیتجد منابع ريیکارگ به ايیمزا امروزه:نامه انیپا دهیچک

 به ریدپذیتجد سبد در را شتريیب سهم نسبت به باد انرژي انیم نیا در. ستین دهیپوش یکس بر قدرت
 اپراتور که شده منجر باد انرژي ینیب شیپ رقابلیغ و ریمتغ عتیطب اما. است داده اختصاص خود

 قابل ریغ عتیطب قیتطب منظور به.  شود مشکل دچار شبکه به آن اتصال و برداري بهره در ستمیس
 یواقع زمان در را خود مصرف و دیتول زانیم یستیبا کنندگان مصرف و دکنندگانیتول باد، ینیب شیپ

 ازین مورد ماتیتنظ به مربوط خدمات که هستند رههایذخ نیا یبرقرقابت بازارهاي رد.  کنند اصالح
 ، برق بازار در ها رهیذخ به مربوط یجانب خدمات نیتام جهت جیرا روش.  دهند یم ارائه را شبکه
 یحیصح سازي مدل ارائه پروژه، نیا از هدف. باشد یم زمان هم صورت به رهیذخ و انرژي بازار اجراي

 رهیذخ و انرژي زمان هم بازار در پاسخگو رهیذخ نییتع منظور به باد نرژي ا ینیب شیپ تیقطع عدم از
 مقدار از خطا احتمال عیتوز تابع توسط باد انرژي تیقطع عدم سازي مدل با منظور، نیا به.  باشد یم
 مرحلهاي، دو یتصادف زيیر برنامه در باد وزش سرعت احتمال عیتوز تابع نیهمچن و شده ینیب شیپ

 صورت به همزمان بازار یاصل مدل.  شد خواهد محاسبه تیقطع عدم نیا به گو پاسخ رهیذخ
 اصالح اي مرحله دو یتصادف زيیر برنامه صورت به که باشد یم حیصح عدد یبیترک یخط زيیبرنامهر
 براي جینتا و شده ادهیپ یسینو برنامه طیمح در نمونه شبکه کی روي بر شنهاديیپ مدل.  است گشته
  .است گشته یبررس و لیتحل مختلف وهايیسنار

  
  



  

١٦٥ 

 

  کاظمی محسن :خانوادگی ونام نام
   چمران -الکترونیک تکنولوژي :دانشگاه و کارشناسی رشته
  قدرت -برق مهندسی :ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  09/10/1393):دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  استادزاده رضا سعید دکتر:راهنما  استاد
  ستوده  دکتر فربد:مشاور استاد

تحلیل گذراي سیستم هاي زمین با در نظرگرفتن یونیزاسیون و وابستگی فرکانسی  :عنوان پایان نامه
و استفاده از آن در پاالیشگاه امام خمینی پارامترهاي الکتریکی خاك با استفاده از روش تطبیق بردار

 شازند) ره(
  ن، تطبیق بردار، وابستگی فرکانسی، یونیزاسیونمدل مداري، سیستم زمی :کلید واژگان

   :چکیده پایان نامه
سیستم زمین به مجموعه اي از هادیها با ساختارهاي متفاوت اطالق می شود که در خاك قرار داده می شوند؛حفاظت از 

و مبنا  HVتجهیزات تجهیزات، ایمنی انسان در برابر برق گرفتگی، جلوگیري از اضافه ولتاژهاي ناخواسته و آسیب دیدن 
  .بودن براي ولتاژ صفر را پدیده هاي گذرا مانند صاعقه و کلیدزنی بر عهده سیستم زمین است

زمین که همان مقدار اهمی است اندازه گیریو  DCدر روشهاي عملی فعلی با استفاده از روشهاي مرسوم مقدار امپدانس 
شکل موج آن شامل فرکانسهاي مختلفی است که امپدانس سیستم ثبت می شود در حالی که جریان صاعقه با توجه به نوع 

زمین متفاوت از آنچه گفته شد خواهد بود و دانستن مقدار این امپدانس جهت حفاظت و تحلیل شبکه حائز اهمیت فراوان 
 .است

خط انتقال و براي محاسبه امپدانس زمین روشهاي مختلفی ارائه شده است که آخرین روشهاي مذکور شامل روش مداري، 
در دو روش اول با استفاده از فرضهاي ساده شونده و با تقریب مسئله حل می شود در حالی که . الکترومغناطیسی می باشد

الزم به ذکر است روشهاي تحلیلی و حل مستقیم بسیار .در روش الکترومغناطیسی با روش دقیق محاسبه انجام می شود
  .یز به به نوبه خود با مشکالت زیادي روبرو می باشندسخت و زمانبر بوده و روش هاي عددي ن

بدین . در این پایان نامه رفتار سیستم زمین در حوزه فرکانس بررسی و با استفاده از یک شیوه جدید مدلسازي شده است
ه از روش صورت که امپدانس سیتم زمین در حوزه فرکانس اندازه گیري و یا محاسبه می شود واین اطالعات دقیق با استفاد

تطبیق بردار،به یک تابع ریاضی منطبق بر پاسخ تبدیل می شود و نهایتا مدلی مداري و منطبق بر پاسخ اصلی به دست می 
متفاوت است وقابلیت وارد کردن در  RLCمدل به دست آمده کامال دقیق بوده با مدل مداري به دست آمده توسط روش. آید

  .را دارد)EMTPند مان(نرم افزار هاي تحلیل حالت گذرا 
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١٦٧ 

 

  سیدمحمدجوادتوسلی:خانوادگی ونام نام
   پلیمر مهندسی:دانشگاه و کارشناسی رشته
  پلیمر مهندسی:ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  01/02/1393: )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  مرادي دکترصادق:راهنما استاد
  نویدفامیلی دکترمحمدحسین:مشاور استاد
  استایرن پلی فوم نانو توسط الکترومغناطیس امواج وانعکاس رفتارجذب بررسی:نامه پایان عنوان

  دیواره چند کربنی نانولوله ، استایرن پلی فوم الکترومغناطیس،نانوکامپوزیت، امواج جاذب:واژگان کلید
  :نامه پایان چکیده

 و هستیم الکترومغناطیسی امواج جاذب کامپوزیتی فومهاي زمینه در خوبی پیشرفتهاي شاهد ما امروزه
 ناشی مشکالت رفع نیز و دشمن رادارهاي دید از حساس ابزارهاي و ادوات کردن مخفی اهمیت علت به
 آنهاکه درونی دربعد آزاد فضاي وجود وقابلیت کم وزن وهمچنین الکترومغناطیسی امواج تداخل از

 است شده سعی دراینجا. هستند توجه درکانون کامپوزیتها نوع این ، است ساخته ممکن را شبکه ایجاد
 زمینه با درکامپوزیت کربنی هاي نانولوله از استفاده قابل وزنی درصد درمیزان باشیم داشته بررسی که

 نخست ظورمن این براي. گردد مشخص جذب میزان بیشترین با درصد ترکیب بهترین تا استایرنی پلی
 دراین. قرارگرفت مطالعه مورد جاذبها انواع مورد در شده انجام ومطالعات زمینه دراین نظري مبانی

 مورد وزنی درصد 7 و 5 ، 5/2 ، 1 درصدهاي باترکیب چنددیواره کربنی نانولوله ذرات نانو پِژوهش
 حالت دو در و شدند ساخته میلیمتر 20 ضخامت با محلولی روش به ها ونمونه قرارگرفت استفاده

 گیگاهرتز 8 تا 5 فرکانسی درمحدوده ها نمونه فلزدرپشت همراهی وبدون ها نمونه درپشت بافلز همراه
 و 5 درصد ترکیب با هاي نمونه.  شد گرفته الکترومغناطیسی امواج انعکاس و عبور ، جذب هاي آزمون

 ترکیب با نمونه بعد به گیگاهرتز 5/6 فرکانس از اما دادند نشان ازخود را خواص بهترین وزنی درصد 7
  .داشت را عملکرد بهترین درصدوزنی 7 درصد

  
  
  
 
  
  



  

١٦٨ 

 

   احمدي تابع وفا :خانوادگی ونام نام
   گیالن - نساجی شیمی مهندسی :دانشگاه و کارشناسی رشته
  پلیمر صنایع/پلیمر مهندسی :ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  07/07/1393 ) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  مرادي صادق دکتر :راهنما استاد
  ............. :مشاور استاد
  باال فیلر درصد هاي کامپوزیت در ها دترانت نفوذ عمق سازي شبیه و بررسی :نامه پایان عنوان

 سازي شبیه ننا، بوتیل متاکریالت، دي گلیکول اتیلن پلی دترانت، نیتروسلولز، کامپوزیت :واژگان کلید
  COMSOL Multiphysics افزار منر کامپیوتري،

   :نامه پایان چکیده
 جویی صرفه به موارد، از بسیاري در مهندسی و فیزیکی مختلف هاي پدیده عددي سازي شبیه امروزه

 روکش مراحل سازي شبیه       تحقیق، این از هدف. کند می کمک آزمایشگاهی هاي هزینه و وقت در
 بررسی و متاکریالت، دي گلیکول اتیلن پلی و ننا بوتیل يها دترانت توسط نیتروسلولز باروت دهی
 پایداري بر زمان اثرگذشت و دما و غلظت تغییرات مانند مختلف عوامل اثر بررسی و مواد این نفوذ عمق
 COMSOL Multiphysics 4.4 افزار نرم توسط سازي شبیه. است باروت درون در مواد این نفوذ
 پلی و ننا بوتیل هاي دترانت که داد نشان مدل، بر مختلف شرایط عمالا و نمودارها بررسی. شد انجام
 تغییرات و کنند می نفوذ نیتروسلولز ماتریکس درون به خاصی عمق تا متاکریالت دي گلیکول اتیلن

 نیز زمان گذشت و دما تغییرات. گذارد نمی مواد نهایی نفوذ عمق بر چندانی تأثیر مجاز، حد در غلظت
 که موادي داد نشان نتایج این. کرد ایجاد سازي شبیه از آمده دست به نمودارهاي در کمی بسیار تغییر
 و نمودارها. دارند نیتروسلولز در عالی بسیار نفوذي پایداري شدند، استفاده نیتروسلولز دهی روکش براي
 بسیار مطابقت از و شد مقایسه مشابه کارهاي تجربی نمودارهاي و نتایج با سازي، شبیه از حاصل نتایج
 .است برخوردار خوبی اعتبار از شده انجام سازي شبیه که داد نشان مقایسه این. بود برخوردار خوبی

  
  
  
  
  



  

١٦٩ 

 

 آناهیتا باباپور :نام ونام خانوادگی

  پورجندي شا مهندسی شیمی :رشته کارشناسی و دانشگاه
  مهندسی شیمی :رشته و گرایش کارشناسی ارشد

  23/06/1393 :تاریخ فراغت از تحصیل
  دکتر عبدالرضا مقدسی :استاد راهنما
  دکتر فهیمه پرویزیان :استاد مشاور
 پساب تصفیه منظور به امولسیونی مایع غشاء سیستم آزمایشگاهی بررسی و مطالعه :نامه عنوان پایان

  صنعتی
  :چکیده پایان نامه

هاي مایع وجود دارد، و این هاي صنعتی در جریان  نگرانی هاي زیادي درمورد به حداقل رساندن پساب
سیستم غشاء مایع . مسائل باعث شده توجه محققین زیادي به جداسازي فلزات سنگین جلب شود

ها  براي این منظور، قطرات امولسیون. باشد یک روش مهم براي پاکسازي پساب می) ELM(امولسیونی 
ي انتقال جرم به قطرات داخلی شود، فلزات سنگین در فاضالب توسط مکانیسم ها در پساب پراکنده می

نامه پا به بررسی کلی این سیستم، عوامل موثر در بهینه شدن شرایط  در این پایان. منتقل می شود
، زمان بهینه تماس و سرعت تکان دهنده براي فلز مس در غلظت سورفکتانت سیستم از قبیل اثر 

غلظت 0.6mMارتند از شرایط بهینه بدست آمده عب. ایم پرداخته 100ppmغلظت خوراك 
بعد از بدست آوردن شرایط . باشد دور همزن می 300rpmدقیقه زمان بهینه استخراج، و5سورفکتانت، 

باال برده و شرایط را براي افزایش میزان جداسازي فلز مس  5000ppmبهینه غلظت خوراك را تا 
 زان جداسازي از نانوذره در راستاي افزایش می. ایم  وسرب در همین غلظت مورد بررسی قرار داده

ZnO ایم و تاثیر افزایش این نانوذره را مورد بررسی قرار  براي باال بردن میزان جداسازي استفاده کرده
نسبت وزنی با  0.4و0.6داده، میزان بهینه نانوذره را براي هر کدام از فلزات مس و سرب به ترتیب 

افزایش میزان جداسازي فلزات مورد نظر استفاده از روش دیگر مورد استفاده براي . باشد سورفکتانت می
که  در این روش میزان جداسازي براي مس را تا . باشد التراسونیک همزمان با استفاده از نانوذره می

پذیري غشاء را نسبت به  پس از آن میزان گزینش. افزایش داده است% 92و براس سرب تا % 88.2
در نهایت به نتایج قابل اتکایی براي جایگزینی غشاء مایع . ایم ادهفلزات مس و سرب مورد آزمایش قرار د

  .ایم امولسیونی به جاي روشهاي قدیمی بازیابی فلزات سنگین دست پیدا کرده
  
  



  

١٧٠ 

 

  امین برومندنژاد :نام ونام خانوادگی
  رشته مهندسی شیمی اراك:رشته کارشناسی ارشد و دانشگاه

  18/06/1393) :دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل
  کاظم مطهريدکتر  :استاد راهنما
  .............:استاد مشاور
جهت  نا،یآلوم ایکایلیس هیطال بر پا -ومیپاالد ستیکاتال یشگاهیساخت آزما یبررس :نامه عنوان پایان

  يدر فاز گاز کیاست دیو اس لنیات ونیداسیاستات از اکس لینیمونو و دیتول
 .ايطال، تلقیح خشک، تلقیح مرطوب، تلقیح پوسته -االدیوموینیل استات، کاتالیست پ:کلید واژگان

  :چکیده پایان نامه
منو وینیل استات یک ماده شیمیایی مهم است که از آن براي تولید پلی وینیل استات، پلی وینیل الکل و پلی وینیل 

براي تولید این . ایع کاربرد داردشود که در تولید چسب، رنگ، رزین، کاغذ، مرکب، و خیلی دیگر از صنبوتیرال استفاده می
براي انجام . باشدماده چند روش وجود دارد، که مهمترین روش تولید آن اکسیداسیون اتیلن و اسید استیک در فاز گاز می

بخش مهم یک واکنش در فرآیند صنعتی را . شودطال بر پایه سیلیکا استفاده می –این فرآیند معموالً از کاتالیزور پاالدیوم 
از آنجا که پاالدیوم و طال جزء . دهند، از اینرو تهیه و ساخت کاتالیزورها از اهمیت باالیی برخوردارنداتالیزورها تشکیل میک

اي نازك بر سطح شود و این فلزات به صورت الیهباشند، از روش تلقیح جهت ساخت کاتالیزور استفاده میفلزات گرانبها می
اي به صورت خشک و ین مطالعه براي ساخت کاتالیست مذکور از روش تلقیح و تلقیح پوستهدر ا. شوندپایه رسوب داده می

 - در مرحله اول، ساخت پایه کاتالیست به روش قطره. مرطوب استفاده شده و مراحل ساخت مورد بررسی قرار گرفته است
همچنین به عنوان . زیابی گردیدروغن بررسی شد سپس پایه سیلیکاژل به صورت آماده تهیه و روش ساخت کاتالیست ار

نوآوري در این زمینه، اثر امواج آلتراسونیک بر توزیع ذرات محلول تلقیح شونده، مورد بررسی قرار گرفت و بدین منظور توان 
به منظور بررسی مورفولوژي و آنالیز عنصري سطح کاتالیزور از . دقیقه بدست آمد45و  W390و زمان بهینه به ترتیب 

و همچنینبراي بررسی اثر امواج آلتراسونیک XRD، براي بررسی فازهاي کریستالی از آزمایش SEM-EDAXآزمایشات 
مقایسه روش تلقیح خشک با مرطوب نشان داد، روش تلقیح مرطوب به دلیل . از میکروسکوپ نوري استفاده شده است

همچنین افزایش زمان تلقیح . تر استاسبتوزیع مناسب ذرات کاتالیست و حضور بیشتر پاالدیوم در سطح کاتالیست، من
افزایش دماي کلسیناسیون . یابدباعث نفوذ ذرات کاتالیستی به عمق منافذ شده و درصد آنها در سطح کاتالیست کاهش می

کریستالیتی با XRDنیز باعث ریزتر شدن و توزیع مناسب ذرات کاتالیستی در سطح کاتالیست شده و با توجه به نتایج 
اي بیشتر از روش تلقیح است و همچنین در روش تلقیح ضخامت پوسته در روش تلقیح پوسته. یابدما، افزایش میافزایش د

اي، ضخامت پوسته کاتالیست و درنتیجه درصد پاالدیوم در سطح کاتالیست توسط عامل رسوب دهنده سدیم پوسته
ج آلتراسونیک نیز توزیع و حاللیت ذرات را در محلول استفاده از اموا. باشدهیدروکسید بیشتر از متا سیلیکات سدیم می

  .  یابدکریستالیتی نیز افزایش میXRDتلقیح شونده و سطح کاتالیست افزایش داده و با توجه به نتایج 
  
  



  

١٧١ 

 

  یمهسانعمت:یخانوادگ ونام نام
   اراك - یمیش یمهندس:دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  27/3/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  ینیحس محسن دیس دکتر:استاد راهنما
  یصالح احسان دکتر:استاد مشاور
اصالح خواص الکتروشیمیایی غشاهاي تبادل کاتیونی ناهمگن بر پایه پلیوینیل کلراید :نامه عنوان پایان

  با استفاده از نانو ذرات اکسیدتیتانیوم
خواص جذب و تبادل یونی، یون هاي غشاي تبادل کاتیونی، نانوذرات اکسید تیتانیوم، :کلید واژگان

  pHتک و دو ظرفیتی، تأثیر
  :چکیده پایان نامه

اکسیدتیتانیوم  با استفاده از روش / در این پروژه غشاهاي تبادل کاتیونی ترکیبی پلی وینیل کلراید 
تأثیر غلظت نانو ذرات اکسید تیتانیوم بر خواص . قالب گیري محلول پلیمري ساخته شدند

  .یی غشا در محلول هاي یک و دو ظرفیتی مورد بررسی قرار گرفتالکتروشیمیا
پتانسیل، عددانتقال و انتخاب . میزان محتواي آب غشاها با افزایش میزان غلظت نانوذرات کاهش یافت 

وزنی تقریبا ثابت و پس از آن % 2پذیري غشاها در محلول هاي یک و دو ظرفیتی با افزودن نانوذرات تا
میزان نفوذپذیري و شار یون هاي تک ظرفیتی با . نانوذرات ، روند نزولی پیدا می کند با افزایش بیشتر

وزنی، کاهش می % 2وزنی نانو ذره افزایش یافته و با افزودن بیشتر غلظت نانو ذرات تا % 0.5افزودن 
نهایتا وقتی  روند افزایشی داشته و% 16تا % 2این پارامتر ها مجددا با افزایش غلظت نانو ذرات از . یابد

نفوذپذیري و شار یون هاي دو ظرفیتی . می رسد این پارامترها کاهش می یابند% 32به % 16غلظت از 
وقتی . وزنی کاهش یافتند% 2تا % 0.5وزنی اکسید تیتانیوم افزایش و پس از آن از % 0.5با اضافه کردن 

ی افزایش می یابد و پس از آن تا وزنی می رسد باردیگر نفوذپذیري و شار یون% 4غلظت نانو ذرات به 
رفتار متفاوت غشاها در محلول هاي یک و دو ظرفیتی . روندي کامال نزولی را پیش می گیرد% 32

که تأیید کننده برقراري پیوند بین یون هاي باریوم و اکسیژن  FTIRتوسط نتایج حاصل از تست هاي 
 10وه بر این آزمایش ها یک بار به مدت عال. هاي فعال اکسید تیتانیوم است، قابل توجیه می باشد

بخش آند،  pHشار یونی با گذشت زمان و کاهش . دقیقه انجام شد 60دقیقه و بار دیگر به مدت 
  .افزایش می یابد

  
  



  

١٧٢ 

 

  فاطمه جدي:نام ونام خانوادگی
    اراك -پاالیش /مهندسی شیمی:رشته کارشناسی و دانشگاه

  22/2/1393:تاریخ فراغت از تحصیل
  دکترسید محسن حسینی :راهنما استاد

  دکتر عبدالرضا مقدسی:استاد مشاور
ساخت واصالح خواص الکتروشیمیایی غشاهاي تبادل آنیونی ناهمگن برپایه پلی  :نامه عنوان پایان

  نانوتیوب کربن/ وینیل کلرایدبااستفاده ازنانوذرات ترکیبی پلی آنیلین
 :چکیده پایان نامه

 عنوان به و قرار گرفته اند مطالعه مورد اي گسترده طور یون به ادلتب غشاهاي اخیر سال هاي در
 يغشاهاساخت . گرفته شده اند کار به الکترودیالیز فرایندهاي الکتروغشایی مانند در فعال جداسازهاي

بازیافت و  صنعت در را یمناسب گاهیجاویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی مناسب می تواند  با ونی تبادل
الکتروشیمیایی غشاهاي تبادل یون، روش هاي  خواص بهبود منظور به. ایجاد نماید پساب تصفیه آب و

 مختلف اشاره ذرات نانو افزودن با اصالح به جمله می توان آن متعددي به کار گرفته شده است که از
انو ذرات دراین تحقیق غشاهاي تبادل آنیونی ناهمگن برپایه پلی وینیل کلراید و با استفاده از ن .نمود

نانو ذرات بر  نانوتیوب کربن به روش قالب گیري محلول ساخته شد و اثر غلظت/ترکیبی پلی آنیلین
 نانوذرات غلظت با افزایش دادند که نشان نتایج. الکتروشیمیایی غشاها مورد بررسی قرار گرفت خواص

 درصد2 تا نانوذره لظتغ افزایش با ابتدا غشا یونی تبادل ظرفیت .یافته است کاهش غشا آب محتواي
 وزنی درصد16 تا 4 داده و از نشان وزنی درصد4 تا 2 از را کاهشی به رو روند سپس و افزایش وزنی

روند صعودي  نانوذرات مقدار همچنین مقدار غلظت یون هاي ثابت با افزایش. دوباره افزایش یافته است
سدیم کلراید و سدیم  هاي محلول در غشا انتخابگري و انتقال عدد پتانسیل،. داده است را نشان

را  کمتري انتقال عدد و پتانسیل، انتخابگري غشاها .یافتند ارتقا ذرات غلظت نانو افزایش سولفات با
 محلول دو هر شار، ابتدا در و نفوذپذیري .دادند نشان ظرفیتی تک مقابل در دوظرفیتی هاي یون براي
 با سپس و یافت افزایش وزنی درصد 1 افزودنی تا تغلظ افزایش با دو ظرفیتی و ظرفیتی تک یونی

 شده آماده غشاهاي عالوه به. دادند نشان را کاهشی به رو روند وزنی درصد16 تا 1 از بیشتر افزودنی
 .دادند نشان ظرفیتی تک هاي یون با مقایسه در ظرفیتی دو هاي یون را براي کمتري شار و نفوذپذیري

 .دادند نشان ذره نانو بدون نخورده دست غشاهاي با مقایسه در ريبهت عملکرد شده اصالح غشاهاي
نتایج به . قیاس است قابل آن تجاري نوع با حاضر مطالعه در شده اصالح غشاهاي که دادند نشان نتایج

دست آمده در این تحقیق براي فرایندهاي الکتروغشایی و به ویژه الکترودیالیز جهت بازیابی  و تصفیه 
  .سیار مفید استآب و پساب ب

  



  

١٧٣ 

 

  احسان قمی :نام ونام خانوادگی
  : رشته کارشناسی و دانشگاه

  : تاریخ فراغت از تحصیل
 دکتر عبدالرضا مقدسی :استاد راهنما

  دکتر فهیمه پرویزیان :استاد مشاور
بررسی عددي تاثیر هندسه شیار و نانو ذرات بر انتقال حرارت جابه جایی اجباري در  :نامه عنوان پایان

  کانالهاي شیاردار با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی
  دینامیک سیاالت محاسباتی، جریان درهم، انتقال حرارت، لوله هاي شیار دار، نانوذرات  :کلیدواژگان

 :چکیده پایان نامه
ی و همچنین در بسیاري از فرآیندهاي حرارتیمبدلهاانتقال حرارت جابه جایی اجباري در که یاز آنجای
و از این رو که بحران انرژي در دهه هاي اخیر به یکی از دغدغه هاي جدي صنایع ،زایی داردسه نقشبشیمیایی

بکارگیري روشهاي نوین، عملکرد این گونه تجهیزات را بهبود بخشید، که از رایج با یشده سع تبدیل شده است ،
ت مبدل هاي حرارتی جهت افزایش انتقال ترین آنها می توان به ایجاد شیار هاي مختلف در لوله ها و صفحا

 يافزودن مقداریکی دیگراز این روشها . حرارت و نهایتا افزایش راندمان و کارایی بهتر این مبدل ها اشاره کرد
. و در نتیجه افزایش راندمان می باشدانتقال حرارت  یضریب کلیجهت بهبود نانوذره به سیال درون مبدل حرارت

در سه 4.3aار دینامیک سیاالتمحاسباتی و با بهره گیري از  نرم افزار المان محدود کامسول در این پژوهش از ابز
مرحله به صورت مجزا ولی مرتبط با هم مورد صحت و عملکرد نتایج و کارهاي تجربی را مورد بحث و بررسی 

 . قرار دادیم
بر طبق کار ) ، مستطیل و ذوزنقهدایره(در قسمت اول تاثیر سه شکل هندسی مختلف ایجاد شده بر روي لوله 

آلومینیوم اکسید (با سیال پایه هواو در قسمت دوم تاثیر سه نانوذره مختلف] 41[و همکاران Bilenتجربی 
(Al2O3)منیزیم اکسید ،(MgO)و سیلیسیم دي اکسید(SiO2) ( بر طبق کار تجربیMerilӓinen  و همکاران

در یک لوله صاف مورد ارزیابی قرار می گیرند، و نهایتا در )صددر 4تا  5/0( در درصد غلظت هاي مختلف ] 42[
قسمت سوم تاثیر همزمان شیار ذوزنقه اي و نانو ذره منیزیم اکسید که به ترتیب باالترین انتقال حرارت را در دو 
قسمت قبل داشتند،براساس نسبت ابعاد و در شرایطی مشابه با قسمت دوم براي بدست آوردن بهترین گام و 

در دو قسمت اول، همبستگی بین اعداد بدون بعد در جریان درهم . سبت اضالع، مورد مطالعه قرار گرفته استن
در مجموع می توان اظهار کرد هر کدام . براي بدست آوردن نتایج در هر عدد رینولدزي بدست آورده شده است

ارند و تاثیر همزمان آنها نیز این درصد از روشهاي نام برده به تنهایی در افزایش انتقال حرارت کمک شایانی د
  .افزایش را نسبت به هر کدام از حالتهاي اولیه بهتر می کند

  



  

١٧٤ 

 

   یسلطان دیحم :یخانوادگ نام و نام
    اراك  -  یمیش یمهندس: دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  10/06/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یمقدس عبدالرضا دکتر :استاد راهنما

  انیزیپرو مهیفه دکتر :ستاد مشاورا
  رالکویا ومینیآلوم اءیاح يها سل در حرارت انتقال ندیفرا يساز مدل :نامه عنوان پایان

  ایاح يها سل -دما عیتوز -حرارت انتقال - يساز مدل :واژگان کلید
  : نامه انیپا دهیچک
 سل نیا. شوند یم استفاده نایآلوم معدن سنگ از ومینیآلوم دیتول منظور به ومینیآلوم اءیاح يها سل
 عمل زین کاتد عنوان به نیهمچن که یکربن دارنده نگه محفظه و تیولیکر حمام ،یکربن يآندها از ها
  .اند شده لیتشک کند یم

 سل کی کینامید رفتار ینیب شیپ يبرا یاضیر مدل کی و ارائه هرولت-هال ندیفرا اصول کار نیا در
 رانیاي ساز ومینیآلوم کارخانه در موجود يها سل یطراح هیپا بر لمد نیا. است افتهی توسعه ایاح
 شده لیتشکی حرارت تعادل مدل و سل ولتاژ مدل مواد، موازنه مدل بخش سه از و شده بنا( رالکویا)

 و مقاالت در شده ارائه جینتا با مدل از حاصل يها یخروج مدل، اعتبار و دقت یبررس منظور به. است
 یم مدل نیا. است شده سهیمقا کار حال در اءیاح يها سل از شده يآور جمع يها داده نیهمچن
 غلظت سل، ولتاژ مانند ندیفراي رهایمتغ در مختلف راتییتغ به ستمیس واکنش یبررس منظور به تواند
 لحاظ از موجود يها مدل ریسا با سهیمقا در مدل نیا. ردیگ قرار استفاده مورد انیجر شدت و نایآلوم
 در حاصل يدما عیتوز که يطور به باشدی م یخوب اریبس دقت يدارا و بوده کارامدتر یمحاسبات ییکارا

 دیمف ابزار کی شده ارائه مدل جه،ینت در. باشدی م درصد 3 از کمتر ییخطا يدارا سل مختلف نقاط
  .کند یم فراهم ایاح سل کی در ریدرگ مختلف يندهایفرا نیب تعامالت مطالعه يبرا
  
  
  
  
  
  
  



  

١٧٥ 

 

 يانصار دیسع :یخانوادگ ونام امن

  اراك -یمیش یمهندس :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

 10/06/1393  ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
 یمقدس عبدالرضا دکتر :استاد راهنما

 ینیحس محسن دیس دکتر :استاد مشاور

 کلین -آهن نانوذرات از تفادهاس با یتینانوکامپوز ونیلتراسینانوف غشا اصالح و ساخت :نامه عنوان پایان
 دیاکسا

 يدیبریه اصالح -اتانول -ونیلتراسینانوف -مگنت نانوذرات -غشا  :واژگان کلید
  : نامه انیپا دهیچک
 -اتر - اتر -لنیفن 4 و1( یپل مریپل هیپا بر یتینانوکامپوز ونیلتراسینانوف غشا پروژه، نیا در

 بخش در. است دهیگرد هیته يمریپل محلول نگیکست روش و يفاز شیجدا لهیبوس) PEES)(سولفون
 آب و حالل بعنوان) DMAc( دیاستام لیمت يد زا، حفره بعنوان) PVP( دنیرولیپ لیون یپل از اول،

 کلین - آهن دیاکس نانوذرات از غشا اصالح بمنظور. است شده استفاده حالل ریغ بعنوان ونی بدون
 کروسکوپیم عکس زیآنال و آب يمحتو زانیم ،یده پس شار،. شد گرفته کمک یافزودن بعنوان
 یتیکامپوز نانو غشا شد مشاهده. گرفت قرار یبررس مورد شده ساخته يغشاها يبرا) SEM( یالکترون
 میزیمن سولفات نمک يجداساز و شار در را عملکرد نیبهتر نانوذره یوزن درصد 01/0 با شده اصالح

 .نداشت) DMAc( دیاستام لیمت يد حالل با یمناسب يسازگار مذکور مریپل. دارد
 بیترت به ونی بدون آب و) NMP( دنیرولیپ لیمت نرمال ،)PVP( دنیرولیپ لیون یپل از دوم بخش در

 به دیاکسا کلین -آهن نانوذرات و اتانول ریتاث. است شده استفاده حالل ریغ و حالل زا، حفره بعنوان
 ساختار. دیگرد یبررس غشاها اصالح جهت یکیگانار ریغ یافزودن و کیارگان یافزودن بعنوان بیترت

. اند گرفته قرار مطالعه مورد شده سنتز يغشاها یکشش مقاومت و آب يمحتو تخلخل، ،یعرض مقطع
 نمک تریل بر گرم یلیم 2000 محلول يعبور شار و یده پس زانیم خالص، آب شار نیهمچن
 پس زانیم و خالص آب فالکس. است شده گرفته تست غشاها نیا يبرا سولفات میزیمن یتیدوظرف

 5 حضور در درصد 93 به درصد 5/49 از وL/m2.h) 45/14( به L/m2.h) 2( از بیترت به غشا یده
  .است افتهی بهبود نانوذرات از یوزن درصد 02/0 و اتانول یوزن درصد

  
  
  



  

١٧٦ 

 

  ينور نینسر :یخانوادگ ونام نام
  اصفهان یصنعت - یمیش یمهندس:دانشگاه و یکارشناس رشته
  شرفتهیپ یمیش یمهندس:ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

  29/06/1393: )دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یمروج کشاورز یمصطف دکتر:استاد راهنما
  یفضلعل رضایعل دکتر:استاد مشاور
  جامد-گاز يبعد بستردو کی در ذرات به گاز از ایناپا حرارت انتقال يعدد يمدلساز :نامه عنوان پایان

  یالیس دو مدل – حرارت انتقال – ایپا نا -یالیس بستر :واژگان یدکل
   :نامه انیپا دهیچک
 سرعت و بستر در داده يرو دیشد يها اختالط اثر در جرم انتقال شدت جامد -گاز یالیس يبسترها در

 حرارت انتقال شدت گاز، و جامد ذرات نیب تماس سطح بودن باال. است ادیز بستر، در هوا يباال انتشار
 يدما انیگراد بستر، نقاط شتریب در گاز همگن باًیتقر یپراکندگ و داده شیافزا بستر در را يفاز نیب

 ها آن بالقوه ییتوانا علت به جامد، – گاز یالیس يها بستر عملکرد بهبود پس. دهد یم کاهش را بستر
 اما. است ياریبس تیاهم يدارا بستر، در همگن يدما عیتوز جادیا و حرارت انتقال شدت شیافزا در

 وجود یصنعت به یشگاهیآزما نمونه از بسترها نیا اسیمق رییتغ ریمس در يادیز يها چالش همچنان
 مشخصه ینیب شیپ و نیتخم منظور به ،)CFD( یمحاسبات االتیس کینامید يها مدل رو نیا از. دارد

  .هستند شرفتیپ حال در یالیس يها ستمیس يها
 خود از را یمتفاوت یکینامید رفتار یفوران و یالیس ثابت، حالت در جامد - گاز يها بستر که آنجا از

 توان یم. بود خواهد گریکدی از متفاوت زین ها آن در حرارت انتقال نحوه و یحرارت رفتار دهند، یم نشان
 يها میرژ نیا نیب يها يبند دسته کننده دییتأ که است زیآم تیموفق یزمان یطراح کی گفت

 مطرح بسترها نیا يبند دسته يبرا یاساس و مهم پارامتر کی عنوان به دما عیتوز. باشد یانیجر
  .شود یم

 به یکینتیس يتئور يمبنا بر ،) TFM)Two Fluid Model( (یالیس دو مدل کی پژوهش نیا در
 در يبعد دو شبه بستر کی در جامد – گاز يها انیجر در حرارت انتقال تا است شده گرفته کار
  .شود یبررس کند، یم رییتغ زمان با ،یفوران و یالیس ثابت، بستر سه به يورود يهوا يدما که یطیشرا

 یزمان بازه کی در بستر، محور از یعرض مقطع هر در جامد ذرات به گاز از حرارت انتقال بیضر متوسط
 مشاهده شاتیآزما در که همانطور نهیشیب حرارت انتقال بیضر. است شده محاسبه يا هیثان  60

  .دهد یم يرو بستر، قله مرکز در بستر اختالط و یآشفتگ يباال شدت علت به شود، یم



  

١٧٧ 

 

  یفراهانی کتاب هانیک:یخانوادگ ونام نام
  ی میشی مهندس:دانشگاه و یکارشناس رشته
  ی میشی مهندس :ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

  04/09/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یفضلعل رضایعل ردکت:استاد راهنما
  یصالح دکتراحسان:استاد مشاور
 شده اصالح فعال کربني رو بر لنبلویمت رنگ جذب کینتیس و ها زوترمیای بررس:نامه عنوان پایان

  جذب بر موثر وعوامل
  يساز نهیفعال،به ،کربنیسطح جذب :واژگان کلید

  :  چکیده پایان نامه
هاي نساجی وجود دارد، مشکالت و خطرات زیست در پسابرنگ متیلن بلوکه به طور فراوان : سابقه و هدف

. از این رو حذف یا کاهش این ماده از پساب نساجی امري اجتناب ناپذیر است. کندمحیطی زیادي را ایجاد می
هاي رنگی هاي کم هزینه و اثربخش جهت حذف آالیندههاي اخیر توجه خاصی به انواع مختلفی از جاذبدر سال

  .ها را داردکربن فعال، جاذب ارزان قیمتی است که امکان حذف این آالینده. آبی شده است هاياز محلول
در این مطالعه جذب متیلن بلو بر روي کربن فعال و تاثیر عوامل زمان تماس، غلظت اولیه رنگ، :هامواد و روش

pH ربن فعال با استفاده از همچنین ک. کنش این عوامل بررسی شده استو مقدار جاذب و همچنین تاثیر برهم
طراحی . استها وسینتیک جذب بررسی شدهدهی عمقی با نیترات منیزیم اصالح شده و ایزوترمروش پوشش

باشد که بر این اساس هاي متدولوژي رویه پاسخ میآزمایشات این پژوهش مرکب مرکزي بوده که یکی از روش
  .عدد تعیین شد 30ها تعداد نمونه

برابر  pHآوردن نقطه بهینه با در نظر گرفتن مسائل اقتصادي انجام شد که بر این اساس مقدار  دستبه:هایافته
. دست آمددقیقه به 41گرم بر لیتر و زمان تماس میلی 250گرم، غلظت اولیه رنگ  04/0، مقدار جاذب  9

نش با مدل شبه درجه دو با کند و سینتیک واکپیروي می 9804/0برابر R2مکانیزم جذب از ایزوترم النگمویر با 
R2  دست آمد و همچنین گرم بر گرم جاذب بهمیلی12/482ظرفیت جذب کربن فعال .منطبق است999/0برابر

 .استدرصدي جذب در نقطه بهینه شده 8باعث افزایش MgOاصالح کربن فعال با 
به قیمت ارزان و در دسترس بودن کربن فعال توانایی خوبی براي جذب رنگ متیلن بلو دارد که با توجه : استنتاج

ي جذب دارد و تاثیر برهم کنش عوامل موثر در جذب تاثیر زیادي در بازده. تواند توجیه اقتصادي داشته باشدمی
  .ها استمتقابل غلظت اولیه رنگ و زمان مهمتر از سایر برهم کنش

  
  



  

١٧٨ 

 

  یسحررستم :یخانوادگ ونام نام
  اراك دانشگاه یمیش یمهندس :دانشگاه و یکارشناس رشته
   شرفتهیپ یمیش یمهندس:ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

  29/6/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  دکترعلیرضا فضلعلی:استاد راهنما
  دکترمصطفی کشاورز مروجی:استاد مشاور
  مدلسازي انتقال حرارت در گرمایش با امواج مایکروویو در جامدات:نامه عنوان پایان

  مدلسازي، انتقال حرارت، مایکروویو:نکلید واژگا
  :چکیده پایان نامه

هاي حرارتی برانگیزترین موضوعات براي طراحی و کاربرد سیستمانتقال حرارت یکی از بحث
مایکروویوي در ابعاد بزرگ است که در آن جذب مایکروویو مواد و جلوگیري از توزیع دمایی ناخواسته، 

هاي پردازد و بر جنبهه پیش رو بر آنالیز انتقال حرارت درجامدات مینامپایان. دو موضوع عمده هستند
توصیف خواص مایکروویو وچگونگی نشر آن در مواد، مدلسازي انتقال حرارت : کندذیل تکیه می

مایکروویو دریک سیستم یک بعدي، مدلسازي انتقال حرارت مایکروویو در یک سیستم دوبعدي و بهینه 
فرایند انتقال حرارت در گرمایش مایکروویو مگنتیت، که . یکنواختی گرمایی سازي جذب مایکروویو و

 (FDTD)الکتریک مغناطیسی متداول است، با استفاده از یک روش تفاضل محدود صریح یک دي
نشان داده شد که تولید حرارت به دلیل تابش مایکروویو بر افزایش دماي اولیه در . سازي شدشبیه

و تابش حرارتی، بسیار بر توزیع دمایی اثر کرده و منجر به پدیده نقاط داغ در  کندگرمایش غلبه می
، همگنی دمایی بهتري MHz  915گرمایش مایکروویو در. شودبینی شده میپروفایل دمایی پیش

براي به حداقل . دهد که به دلیل عمق رسوخ بیشتر مایکروویو استنشان می MHz 2450 نسبت به 
سازي ابعاد جسم باید از غیر یکنواختی دمایی در مدت گرمایش با مایکروویو، بهینهجلوگیري /رساندن

تواند راهی مناسب و سریع براي ي گرمایش میاتالف انعکاسی محاسبه شده در بازه. در نظر گرفته شود
-سازي ابعاد جاذب باشد که میزان جذب را افزایش داده و گرمایش نسبتا یکنواختی به دست میبهینه

 .آید
  
  
  



  

١٧٩ 

 

  یاسین اسالمی: نام ونام خانوادگی
  مهندسی شیمی، دانشگاه اراك:رشته کارشناسی و دانشگاه

  مهندسی شیمی،پیشرفته: رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  23/10/1393) :دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

  دکتر علیرضا فضلعلی:ااستاد راهنم
  آقاي حسن گیاهی -خانم زهرا هالکویی :استاد مشاور
شبیه سازي دینامیک واحد بازیافت پروپیلن در راستاي بازیافت حداکثر پروپیلن از  :نامه عنوان پایان

  خوراك و راهکارهاي کنترل پیوسته کیفیت محصول
  ایند،بازیافتشبیه سازي دینامیک،پروپیلن،کنترل جامع فر: کلید واژگان

  : چکیده پایان نامه
معموال واحد هاي شیمیایی هیچ گاه در حالت پایا نمی باشند زیرا اغتشاشات محیط و خوراك، رسوب 
گرفتگی مبدل هاي حرارتی و از بین رفتن کاتالیست هاي بکار رفته در فرایند، دائما شرایط پایاي 

احی، بهینه سازي و کنترل بهتر فرایند هاي از این رو طر. فرایندي را تحت تاثیر قرار می دهند
هدف این پژوهش بررسی . شیمیایی یا پاالیشگاهی با شبیه سازي دینامیکی عملی بسیار مفید است

حلقه هاي  ،اثرات متقابل تجهیزات و به فراخور آن ،روشی است که بتواند عالوه بر کنترل یک تجهیز
بررسی اثرات  ،م ترین مباحث نظریه کنترل جامع فرایندیکی از مه. کنترلی را مورد مطالعه قرار دهد

براي برآورده نمودن این هدف، در ابتدا داده هاي . ناشی از جریان برگشتی بر روي کنترل فرایند است
الزم براي انجام عمل شبیه سازي از پاالیشگاه شازند جمع آوري گردید و مطالعات اولیه در مورد واحد 

سپس به کمک این دادهها شبیه سازي واحد در حالت پایا و سپس در . شد بازیافت پروپیلن انجام
در انتها نتایج حاصل از شبیه سازي . افزار اسپن هایسیس صورت پذیرفت نرمحالت دینامیکی به کمک 

دینامیکی براي عملکرد کنترلر ها در تعقیب مقدار مقرر و همچنین در دفع اغتشاشات اعمالی نمایانگر 
  .              ناسب دینامیکی استشبیه سازي م

  
  
  
  
  
  



  

١٨٠ 

 

  ابوالفضل میر امینی :نام ونام خانوادگی
  مهندسی صنایع پلیمر دانشگاه آزاد داراب:رشته کارشناسی و دانشگاه

  مهندسی شیمی گرایش پلیمر:رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  01/02/1393: )دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

  يادمر صادق دکتر :استاد راهنما
  دکتر محمد حسین نوید فامیلی :استاد مشاور
  هاي ضدرادارپرشده توسط نانو ذراتبررسی رفتار جذب و انعکاس فوم :نامه عنوان پایان

  رادار، محلول آغشته ساز ، نانوکامپوزیت جاذب امواج الکترومغناطیس، فوم هاي ضد :کلید واژگان 
  :چکیده پایان نامه

. کترومغناطیس توجه فزاینده اي را در صنایع مختلف بخود جلب کرده اندامروزه  مواد جاذب امواج ال
اهمیت این مواد ناشی از نیاز باال به قابل اطمینان بودن تجهیزات الکترونیکی در کنار رشد سریع این 

در این تحقیق و مطالعه به بررسی رفتار . ي امواج الکترومغناطیس می باشدتجهیزات و صنایع تابنده
نمونه هاي نانو کامپوزیتی . انعکاس فوم هاي ضدرادار پر شده توسط نانو ذرات پرداخته ایم جذب و 

باشند و قدرت جذب نسبتا مطلوبی از امواج الکترومغناطیس تهیه شده در این پروژه داراي وزن کم می
ورد مطالعه به همین منظور در ابتدا مبانی نظري امواج الکترومغناطیس و جاذب هاي ضدرادار م. دارند

هاي ي پوششهاي انجام شده در زمینهسپس به بررسی تحقیقات و پژوهش. قرار گرفت 
ي گرافن با  درصد وزنی ثابت و دو نوع در این پژوهش تنها از نانو ذره. الکترومغناطیس پرداخته شد

نوع فوم پلی  ولی سه سازگار کننده یک عاملی و دوعاملی براي بهبود نانو ذرات گرافیت استفاده شد،
براي تولید نمونه هاي جاذب، از روش . یورتانی براي تولید نمونه هاي نانو کامپوزیتی بکار گرفته شد

هاي مختلف از نانو ذرات در محلول آغشته ساز محلولی و آغشته سازي و پلیمریزاسیون درجا با پخش
حالت پشت فلز و بدون پشت فلز در از نمونه ها، آزمون هاي جذب، انعکاس  و عبور در دو . استفاده شد

نانوگرافیت تهیه /کائوچوي سیلیکون/نانوکامپوزیت پلی یورتان. گیگا هرتز گرفته شد 8تا 5رنج فرکانسی 
وسازگارکننده ي  )دور بر دقیقه ي هموژنایزر 2000پخش شده با دور (درصد وزنی گرافن  7شده از  

تر بیشترین میزان جذب و پهناي باند جذب و کمترین ممیلی10با ضخامت  DJي فوم دو عاملی بر پایه
هرچه پخش نانو ذرات بهتر شد میزان جذب و پهناي . میزان عبور و انعکاس موج را از خود نشان داد

باند جذب افزایش و میزان عبور و انعکاس از نانو کامپوزیت کمتر شده بطوري که حتی تغییرات اندك 
  . ها گردیدراداري نمونه محلول آغشته ساز  موجب بهبود در خواص ضددر تفکیک و توزیع نانو ذرات در 

 



  

١٨١ 

 

  یصامت الهام :یخانوادگ ونام نام
   اصفهانی صنعت - ی میشی مهندس :دانشگاه و یکارشناس رشته
  عیصنا و مریپلی مهندس :ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

  09/10/1393 )دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یبرات ابوالفضل دکتر و ییشکتاي ریمی تقدیدکترس:استاد راهنما
  ............. :استاد مشاور
 کود شیرها یبررس و سلولزي مبنا بری التیآکري ها دروژلیه تینانوکامپوز ساخت :نامه عنوان پایان

  یآب طیمح در آن از
  کود شیرها سلولز،کنترل افینانوال ،یالتیآکر دروژلیه تینانوکامپوز:واژگان کلید

  :یان نامهچکیده پا
هیدروژل هاي کشاورزي پایه . نانوالیاف سلولز به صورت نانوکامپوزیتی جایگاه خود را در زمینه ي هیدروژل ها باز نموده است: مقدمه

آکریالتی می باشند که نیازمندخواص ظرفیت جذب آب تعادلی، سرعت جذب آب، مقاومت مکانیکی و همچنین رهایش کنترل شده ي 
از است تا اثر حضور نانو الیاف سلولز در هیدروژل هاي کشاورزي آکریالتی مورد بررسی قرار گیرد و محدوده ي مناسب کود هستند لذا نی

عالوه بر نانو الیاف سلولز، اثر نانو ذرات رایج و متناسب با کاربرد کشاورزي نیز بررسی . کاربرد این مواد در هیدروژل آکریالتی تعیین گردد
 .گر مقایسه شوندشده و نتایج با یکدی

در . مکانیکی تهیه شد-در مرحله ي اول این پژوهش نانوالیاف سلولز از منبع اولیه ي ساقه ي گندم به روش شیمیایی:مواد و روش ها
مرحله ي دوم فرموالسیون هیدروژل آکریالتی جهت کاربري تعریف شده از لحاظ ظرفیت و سرعت جذب آب و استحکام مکانیکی کیفی 

اولیه شد و پس از آن کود دي آمونیوم هیدروژن فسفات به عنوان نوعی کود ترکیبی در ساختار هیدروژل بهینه بارگذاري شد  بهینه سازي
در مرحله سوم به هدف بهبود خواص مورد انتظار از هیدروژل کشاورزي، تأثیر . و رفتار رهایش یون فسفات از آن بررسی شد

درصد  8تا  1(به کمک آکریل آمید و نانوکامپوزیت کردن به کمک نانو ذرات رایج زئولیتی) مردرصد وزنی مونو 8تا  1(کوپلیمریزاسیون
  .در درصد هاي پایین بررسی شد) درصد وزنی مونومر 4تا  5/0(و همچنین نانوالیاف سلولز آماده سازي شده ) وزنی مونومر
ی شود ولی همچنان سرعت رهایش بیشتراز هیدروژل پایه است با افزایش مقدار آکریل آمید سرعت رهایش فسفات اصالح م:نتایج و بحث

و از سوي دیگر با توجه به این که استحکام ژل متورم نیز کاهش یافت افزودن کومونومر آکریل آمید در محدوده ي درصد هاي مورد 
درصد از این ماده،  2ظه شد، تا افزودن در اثر افزودن نانوذرات معدنی زئولیت مالح. بررسی توانایی بهبود خواص مورد انتظار را ندارد

درصد بهترین کنترل را  2رفتار رهایش نیز در . ظرفیت و سرعت جذب آب افزایش می یاید  ولی استحکام تا اندازه اي کاهش می یابد
ظار در آن برآورده لذا این محصول می تواند به عنوان کاربري تعریف شده پاسخگو باشد ولی تمام مشخصه هاي مورد انت. اعمال می کند

نانوالیاف تهیه شده در این . نمی شود و همانطور که در باال ذکر شد استحکام در عوض افزایش ظرفیت و سرعت جذب آب  کاهش یافت
در اثر افزودن نانوالیاف سلولز مطابق بررسی هاي انجام شده .نانومتر می باشند 100پژوهش داراي توزیع قطر پراکنده و قطر کمتر از 

درصد از این ماده بدون کاهش استحکام و ظرفیت جذب آب، رفتار بهبود یافته در سرعت جذب آب داشت  2الحظه شد افزودن م
  .درصد بهبود یافته است 30همچنین رفتار کنترل رهایش کود فسفات نیز حدود 

  
  



  

١٨٢ 

 

  جمال توکلی آغچغلو  :نام ونام خانوادگی
  نشگاه شهید باهنر کرماندا -مهندسی شیمی:رشته کارشناسی و دانشگاه

  پیشرفته  -مهندسی شیمی:رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  سیزدهم دي یکهزار و سیصد و نود و سه : )دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

   دکتر فضلعلی:استاد راهنما
  مهندس طالب بیگی :استاد مشاور

شازند طبق ) ره(امام خمینی  شبیه سازي دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه :پایان نامه عنوان
  جهت بهینه سازي فرآیند ،اصول کنترل جامع فرآیند

    Aspen Hysysایزومریزاسیون، کنترل جامع فرآیند، مدلسازي دینامیکی،   :کلید واژگان 
  :چکیده پایان نامه

با توجه به محدودیتی که از لحاظ زیست  ،فرآیند ایزومریزاسیون در صنعت پاالیشی حال حاضر 
اهمیت ویژه ، آروماتیک ها و اولفین ها بر سالمتی ،محیطی و تاثیرات زیان بار ترکیباتی همچون بنزن

عدد اکتان اجزاي نفتاي سبک را افزایش داده و همزمان میزان ترکیبات  ،این فرآیند. اي یافته است
آیند ساده و مقرون ایزومریزاسیون یک فر. کاهش می دهد ،آروماتیکی و بنزن را با فرآیند اشباع سازي

محصول . به صرفه جهت افزایش عدد اکتان در مقایسه با سایر فرآیندهاي بهبود عدد اکتان می باشد
ایزومریت مقدار بسیار ناچیزي از گوگرد و بنزن را شامل می شود که می تواند به عنوان جزء مخلوط 

اهمیت فرآیند ایزومریزاسیون از . گیردشونده ي ایده ال در مخازن بنزین پاالیشگاه مورد استفاده قرار ب
انگیزه ي ما را در جهت بررسی سیستم کنترلی این فرآیند در  ،لحاظ زیست محیطی و کیفیت بنزین

بهترین شیوه براي بررسی سیستم کنترلی واحد هاي . شازند قوت بخشید) ره(پاالیشگاه امام خمینی 
این نظریه که شامل نه مرحله . فرآیند می باشد صنعتی، در حال حاضر استفاده از نظریه کنترل جامع

در این نظریه . می باشد بهینه ترین حالت براي سیستم کنترلی یک واحد صنعتی را ایجاد می کند
، اثرات متقابل تجهیزات و به فراخور آن، حلقه هاي کنترلی مورد مطالعه قرار عالوه بر کنترل یک تجهیز

به هم پیوستگی تجهیزات تنها با مطالعه ي دینامیکی فرآیند ممکن بررسی تاثیرات ناشی از . می گیرد
بنابراین در این پژوهش ابتدا اقدام به شبیه سازي دینامیکی واحد ایزومریزاسیون با نرم افزار . خواهد بود

Aspen Hysys شد و بعد تطابق این مدل دینامیکی با اصول کنترل جامع فرآیند بررسی گردید .
در . این مدل دینامیکی حاکی از سازگاري این فرایند با اصول کنترل جامع فرایند داردنتایج حاصل از 

پایان پیشنهاداتی جهت کنترل بهینه واحد ایزومریزاسیون آورده شده است که با اجراي آنها می توان 
  .کیفیت محصول را تضمین کرده و نوسانات دمایی راکتور را کنترل نمود



  

١٨٣ 

 

   صالحین دمحسنسی :خانوادگی ونام نام
   امیدیه آزاد  پلیمر، مهندسی :دانشگاه و کارشناسی رشته
  )پلیمر( پلیمر مهندسی :ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  1393/9/16 ) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  براتی دکترابوالفضل میري، تقی سید دکتر :نامه پایان راهنماي استاد

 اوره رزین از استفاده با اوره کود مکانیکی خواص ایشافز و گردوغبار کاهش :نامه پایان موضوع
  (ufc-85)شده تغلیظ فرمالدهید

 افزایش گردوغبار، کاهش اوره، گرانول ،(-85UFC( شده تغلیظ فرمالدهید اوره رزین :واژگان کلید  
   اقتصادي صرفه افزایش کارکنان، سالمتی افزایش مکانیکی، خواص

   :نامه پایان چکیده
 واقعیت این. باشند برخوردار درصد صد بازدهی از توانند نمی باشند که ترکیبی هر با ائیشیمی کودهاي

 اضافه با زمینه این در. دارد کامل مصداق) دار نیتروژن یا( ازته کودهاي مورد در مخـصوصاً ناپـذیر گریز
 یا رهش هآهست کودهاي تولید و مذاب اوره به (-85UFC( شده تغلیظ فرمالدهید اوره رزین کردن

  .شد خواهد تأمین شکل بهترین به ما هدف (Slow Released Fertilizers) کندرها
 شده تغلیظ فرمالدهید اوره رزین بویژه اولیه مواد کیفیت و کردن گرانول فرآیند ابتدا پروژه، این در
)85UFC-) ویسکوزیته، دما،( آن بر موثر پارامترهاي وPH ، بر آنها راتتغیی و) فرمالدهید وزنی درصد 

 اقتصادي صرفه و کارکنان سالمتی سطح شده، تولید اوره گرانول مکانیکی خواص و گردوغبار
 علتهاي به فرآیند در استفاده مورد رزین که داد نشان نتایج. گرفت قرار بررسی مورد پتروشیمی

 به. ندارد ار الزم کیفیت ویسکوزیته و PH تغییرات دمایی، کنترول عدم و آب ورود مانند مختلف،
 رزین کیفیت افزایش اوره، گرانول مکانیکی خواص افزایش و گردوغبار کاهش به بخشیدن بهبود منظور
 آمده بدست تجربی نتایج. شد بررسی اوره گرانول در رطوبت کاهش و سازي، گرانول در استفاده مورد

  .داشت شده تعیین اهداف با خوبی مطابقت



 

١٨٤ 

  

  

ی وز و  وه آ کا ی    یکند

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

١٨٥ 

 

  قربانی پریا:خانوادگی ونام نام
  اراك آزاداسالمی - الکترونیک- برق:دانشگاه و کارشناسی رشته
  مکاترونیک-برق:ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  20/06/1393) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  صورتگر ابوالفضل  امیر دکتر:راهنما استاد
  جباري دکترعلی:مشاور استاد
  آن جبران و MEMS بر مبتنی PLL بر حرارتی اثرات بررسی:نامه پایان عنوان

  میکروالکترومکانیکی سیستمهاي -فاز قفل  ي حلقه :واژگان کلید
   :چکیده پایان نامه

. ه استهاي میکرو الکترومکانیکال طراحی شدي سیستمي قفل فاز بر پایهنامه یک حلقهدر این پایان
این . کندي قفل فاز، سیستم فیدبک داري است که فاز ورودي را با فاز خروجی مقایسه میسیستم حلقه

آشکارساز فاز مداري است که ولتاژ متوسط خروجی آن . شودمقایسه توسط یک آشکارساز فاز انجام می
تالف فرکانس بین سعی بر این است که  اخ. بطور خطی با اختالف فاز بین دو ورودي متناسب است

ي قفل فاز ثابت بماند و به همین دلیل اثرات تغییر دما بر این حلقه بررسی ورودي و خروجی در حلقه
-همانطور که مشاهده می.شودهاي جبران حرارتی با استفاده از شبکه عصبی ارائه میخواهد شد و روش

شود و هدف این است که خروجی میگذارد و باعث تغییر در فرکانس شود دما بر روي حلقه تاثیر می
هدف کمینه کردن اختالف فرکانس بین ورودي و . فرکانس ورودي و خروجی در حلقه ثابت بمانند

 .ي قفل فاز استخروجی در حلقه
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

١٨٦ 

 

 يبر چله زادهیمهد مظاهر:یخانوادگ ونام نام

  خودرو کیمکان يتکنولوژ یمهندس :دانشگاه و یکارشناس رشته
 کیمکاترون و کیمکان یمهندس :ارشد کارشناسی شیاگر و رشته

 31/06/1393: )دفاع(لیتحص از فراغت خیتار

 یمانیسل يمهد دکتر :استاد راهنما

 یابوالمعصوم نیرحسیام دکتر :استاد مشاور
 يمجاز يساز ازنمونه بااستفاده يسوار يخودرو کی یعرض کینامید وکنترل يساز مدل :نامه عنوان پایان

 يمجاز يساز هی،شبيمجاز يساز نمونه لغزان، مود کننده ،کنترليداریپا کنترل ستمیس:انواژگ کلید

  :نامه انیپا دهیچک
 طور به را يا جاده تصادفات آمار توانسته يسوار يخودروها در فعال یمنیا يها ستمیس از استفاده

 پردازش ک،یالکترون رینظ ییهانهیزم در ریاخ يها سال در يتکنولوژ عیسر رشد. دهد کاهش يا مالحظه قابل
 را يداریپا کنترل يها ستمیس توانیم انیم نیا در. است داشته دنبال به را ها ستمیس نیا شرفتیپ...  و گنالیس
 کنترل در راننده به يداریناپا طیشرا در که کرد قلمداد فعال یمنیا يها ستمیس نیموثرتر از یکی عنوان به

 در. است شده شنهادیپ خودرو يدارسازیپا يبرا دیجد یکنترل روش کی پژوهش نیا در. کند یم کمک خودرو
 دنبال با و شود یم استفاده مطلوب یچرخش هیزاو نرخ نیتخم از راننده لیتما ینیب شیپ يبرا يشنهادیپ روش
یم حلقه دو از متشکل نظر مورد یکنترل روش ساختار. شود- یم داده سوق يداریپا سمت به خودرو آن، کردن

 گشتاور دوم، حلقه و شودیم محاسبه يدارسازیپا يبرا ازین مورد یچرخش گشتاور آن اول حلقه در که د؛باش
 گشتاور محاسبه. دینما یم اعمال خودرو به یتفاضل يریگ ترمز ستمیس قیطر از را شده محاسبه یچرخش
 شده محقق خودرو از یکینامید مدل نوع دو اساس بر لغزان مود کننده کنترل یطراح با نظر مورد یچرخش

 مورد خودرو يدارسازیپا يبرا یکنترل ستمیس دو اول، حلقه در لغزان مود کننده کنترل دو یطراح با. است
 در و است شده يزیر یپ يآزاد درجه هفت یرخطیغ مدل اساس بر ستمیس نیاول. است گرفته قرار یابیارز
 دو هر در دوم حلقه. است شده استفاده) چرخهدو مدل( يآزاد درجه دو یخط مدل از یکنترل ستمیس نیدوم

 قرار مدنظر جستجو جداول همراه به ینظارت کننده کنترل کی آن یطراح در و بوده مشترك یکنترل ستمیس
 تحت شده یطراح یکنترل ستمیس عملکرد ،يمجاز يساز نمونه روش از استفاده با پژوهش انیپا در. است گرفته

. است گرفته قرار یبررس مورد ADAMS و MATLAB يافزارها نرم همزمان يساز هیشب با استاندارد يمانورها
 توجه با خودرو فرمانیخوش و يداریپا سطح بردن باال در یکنترل ستمیس دو هر موفق عملکرد آمده بدست جینتا
  .کندیم اثبات یخوب به متفاوت يا جاده اصطکاك طیشرا به
  
  



  

١٨٧ 

 

  یعباس نیحس:یخانوادگ ونام نام
  یلیاردب محقق-کیمکان مهندس:دانشگاه و یکارشناس رشته
  کیمکاترون -کیمکان یمهندس :ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

  06/07/1393 ):دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  يجبار یعل دکتر:استاد راهنما
  یرستم رضا دکتر:استاد مشاور
  ADHD مارانیب مغز EEG يها گنالیس بر دبکینوروف یدرمان يها پروتکل اثر یبررس:نامه عنوان پایان

  گنالیس پردازش ،یفرکانس باند ،یفعال شیب- یتوجه یب دبک،ینوروف ،يمغز يها گنالیس:واژگان کلید
  :نامه انیپا دهیچک
 از یکی. باشد یم) ADHD( یفعال شیب-یتوجه یب اختالل کودکان، نیب در یروان اختالل نیتر عیشا

 انجام قاتیتحق براساس. است دبکینوروف يفناور از استفاده لاختال نیا درمان يها کار راه نیتر معروف
 به ماریب يمغز امواج يالگو رییتغ با که باشد یم  عارضه کم و موثر یدرمان يها روش جزء روش نیا شده

 لذا دهد، یم نشان يشتریب شدت با فیتکال ياجرا زمان در را خود يماریب نیا.کند یم کمک يو بهبود
 و  هیفور لیتبد جمله از( یمهندس اتیاضیر و گنالیس پردازش يها کیتکن از استفاده با قیتحق نیا در

 نیح در درمان، از بعد و قبل مارانیب نیا) EEG( يمغز يها گنالیس يرو بر ییها لیتحل) ولتیو لیتبد
 افراد يمغز گنالیس اطالعات با آن از حاصل جینتا و گرفته صورت بسته چشم حالت و فیتکل انجام
 يباندها يانرژ راتییتغ بودن معنادار يایگو سهیمقا نیا از حاصل جینتا. است شده سهیمقا سالم

. باشد یم درمان از بعد و قبل يریتصو کیتحر از پس ریتأخ يها زمان یط SMR و تتا یفرکانس
-یتوجه یب مارانیب در ،يریتصو کیتحر از پس باندها نیا در شده جادیا کیپ مقدار  نیهمچن

 کیپ پژوهش نیا جینتا به توجه با.باشد یم اختالل نیا ییشناسا در ها نشانه نیبارزتر از یفعال شیب
 نیا حضور. باشد یم شتریب مارانیب به نسبت سالم افراد در يریتصو کیتحر یط تتا یفرکانس باند يانرژ

 گرید پارامتر. شود یم کینزد سالم افراد به و افتهی شدت دبکینوروف درمان اثر در ماریب افراد در کیپ
 در باشد، یم مشاهده قابل ماریب افراد در کیپ نیا. است SMR یفرکانس باند در شده جادیا يانرژ کیپ

 حضور شدت قیتحق نیا جینتا به توجه با. خورد ینم چشم به سالم افراد يمغز يها گنالیس در که یحال
  .ابدی یم کاهش دبکینوروف درمان اثر در کیپ نیا

  
  



  

١٨٨ 

 

  سبحانی امیرحسین :خانوادگی نامو نام
  یزد مکانیک،دانشگاه مهندسی :دانشگاه و کارشناسی رشته
  مکاترونیک مهندسی:ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  7/11/1393) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  سلیمانی مهدي دکتر:راهنما استاد
  فر مدبري مهدي دکتر:مشاور استاد
  شارژشونده الکتریکی ترکیبی خودروهاي براي هوشمند کنترلی راهبرد طراحی :پایان نامه عنوان

کننده فازي، الگوریتم ازدحام ذرات، شونده، کنترلخودروي ترکیبی الکتریکی شارژ :کلید واژگان
  راهبرد کنترلی هوشمند

  :چکیده پایان نامه
موتور احتراق داخلی و یک  باشد که توسط ترکیبی ازاي میشونده، وسیله نقلیهخودروي ترکیبی الکتریکی شارژ

تواند با مجموعه باتري می. بردموتور الکتریکی با یک مجموعه باتري براي تأمین توان مورد نیاز خود بهره می
شونده این یک خودروي شارژ. اتصال خودرو به شبکه برق و یا با استفاده از توان مازاد موتور احتراقی شارژ شود

هاي یک که ویژگیهاي محدود در حالت تمام الکتریکی کار کند درحین اینفتقابلیت را دارد که براي مسا
در طراحی خودروي ترکیبی . باشدتر را دارا میخودروي ترکیبی الکتریکی معمولی را براي سفرهاي طوالنی

توان به کاهش مصرف سوخت، زمان در نظر گرفته شوند که از آن جمله میطور هماهداف متعددي باید به
هایعملکردي خودرو در سطح استاندارد اشاره هاي خروجی خودرو و افزایش یا حفظ قابلیتکاهش میزان آالینده

در طراحی یک خودروي ترکیبی شارژشونده الزم است که اندازه بهینه اجزاء مکانیکی و الکتریکی تعیین . کرد
در این تحقیق که براي نخستین . و داردهمچنین مدیریت جریان انرژي نقش مهمی در بهبود کارائی خودر. گردد

هاي بهینه اجزاء اصلی تأمین توان توسط الگوریتم است، ابتدا اندازهبار از سیکل رانندگی اراك استفاده شده
سپس براي طراحی راهبرد کنترلی . شودشونده تعیین میسازي ازدحام ذرات در خودروي ترکیبی شارژبهینه

هاي فازي، از کنندهاست و براي بهبود کارکرد کنترلي مورد استفاده قرار گرفته مناسب، روش کنترل منطق فاز
جا که شرایط ترافیکی و رانندگی تأثیر قوي بر روي از آن. سازي انبوه ذرات استفاده شده استالگوریتم بهینه

به . گرددتفاده میاي دارد، از یک کنترل کننده هوشمند چند حالته اسمصرف سوخت و انتشار گازهاي گلخانه
- کننده خودروي ترکیبی متناظر با شرایط ترافیکی مختلف شهر اراك بهینه میصورت که پارامترهاي کنترلاین

- می اي نزدیک، شرایط ترافیکی موجود، تشخیص دادههاي رانندگی در گذشتهگردد، سپس با استخراج مشخصه
  .گرددیکننده مربوطه، اعمال مشود و متناسب با آن کنترل

  


