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                     )پروپوزال(فرم طرح تحقيق
 

 

 

 )پروپوزال(فرم طرح تحقيق
  

 

   درخواست تصويب موضوع پايان نامة كارشناسي ارشد
 

 تکميل شود .و مشاور  اين فرم با هدايت استاد راهنما :توجه

 

ان خطاا باا اساتهاده از    يا دودكنناده جر ز محين ساا ييو تع يابيمکان :به فارسي عنوان تحقيق

 ژنتيکتم يالگور

 

 Fault Current Limiter Allocation Using Heuristicعنوان تحقيق به انگليسي:

Algorithm   
 

د يا قدرت قطا  كل  -3 قدرت اتصال كوتاه -2 کيتم ژنتيالگور -1 :ان نامهيپا يديكلمات كل

 -5                  ان خطايمحدودكننده جر -4

 

 

 اطالعات مربوط به دانشجو -1

 

 

 

 

 نام:                                  نام خانوادگي:     

                    

 شماره دانشجويي:     

 رشته/گرايش:

 سال ورود:          مهر......   بهمن......        

 نشاني پستي:

 تلهن:

 

 

 : شماره

 تاريخ :

 : پيوست

اين قسمت توسط حوزة معاونت پژوهشي 

 شود .دانشگاه پر مي
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 اطالعات مربوط به استاد راهنما -2

 

 :هاي در دست راهنماييرساله پايان نامه ها /  تعداد( ب                                         

 سال نام دانشگاه ان نامهيعنوان پا فيرد

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

  نام پدر:                                نام خا نوادگي:                                  نام:     

        سال تولد :                           محل تولد :                         :                                  يكدمل           شماره شناسنامه:             

 استان                  شهرستان  دور:محل ص 

 آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي / حوزوي:

 سنوات تدريس كارشناسي ارشد/دكترا:                                    تخصص اصلي:                                  تخصص جنبي:

 پايه:                     مرتبه علمي)رتبه دانشگاهي(:

       □مدعو                     □نيمه وقت          □:  تمام وقتنحوه همكاري

      ي پستي:نشان

 تلفن:

 :هاي راهنمايي شدة در يک سال گذشتهرسالهپايان نامه ها / ( تعداد الف

 سال نشگاه نام د مقطع ان نامهيعنوان پا فيرد

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

دانشجو مي باشد.لذا خواهشمند است موضوع ظرفيت  3و ،اساتيد نيمه وقت و مدعو دانشج 5ظرفيت اساتيد تمام وقت واحد بندرعباس براساس بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي ، تذكر:

 ها رعايت گردد.

 



 مشاور امضا استاد 

 

 

آن   يه كتبيديتائ د كهيتواند از مشاور استفاده نمايم يزمان زمانيدانشجومشاور ) اطالعات مربوط به استاد -3

 (نمايد. ارئهاخذ و به پيوست پروپوزال  يگروه تخصصاز قبالً را 

 نام پدر:                                نام:                                       نام خا نوادگي:

 محل صدور:  استان                  شهرستان           :                          يكدمل       شماره شناسنامه:                     

 آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي / حوزوي:

 سنوات تدريس كارشناسي ارشد/دكترا:                                    تخصص اصلي:                                  تخصص جنبي:

 ي(:پايه:                     مرتبه علمي)رتبه دانشگاه

       □مدعو                     □نيمه وقت          □نحوه همكاري:  تمام وقت

 نشاني پستي:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :در دست مشاوره ها / رساله هايتعداد پايان نامه

 سال نام دانشگاه مقطع ان نامهيعنوان پا فيرد

1     

2     

3     

4     

5     
 

يت دانشجو مي باشد.لذا خواهشمند است موضوع ظرف 3دانشجو ،اساتيد نيمه وقت و مدعو  5براساس بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي ،ظرفيت اساتيد تمام وقت واحد بندرعباس  تذكر:

 ها رعايت گردد.
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 :نامهبه پايان اطالعات مربوط  -4

 : يعنوان فارس      يالف( فارس

 ژنتيکتم يان خطا با استهاده از الگوريز محدودكننده جرين ساييو تع يابيمکان
 : يسيعنوان انگل     يسيب ( انگل

  عملي       كاربردي         نظري          بنيادي     :نوع كار تحقيقاتي :پ

 :تعداد واحد پايان نامه :ت

 -4د يا قادرت قطا  كل   -3قادرت اتصاال كوتااه     -2ک يا تم ژنتيالگاور  -1 ان ناماه: يا پا يديث: كلمات كل

 ان خطايمحدودكننده جر

 ن گردد؟ييد تعي  چگونه بايان خطا در شبکه توزينه محدودكننده جريز بهيتعداد، مکان و سا :ق يتحق يج: سئوال اصل

 

تشريح ابعاد ، حدود مسأله ، معرفي دقيق مسأله ، بيان شامل  يمعتبر علم ک صهحه با ذكر منب يحداقل )بيان مسأله  -5

 ،(هاي تحقيق ، منظور تحقيقهاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسشجنبه

محدود کننده جريان خطا، وسيله اي است که با استفاده از ابر 

رساناها جهت محدود نمودن جريان خطا در سيستم انتقال يا توزيع 

ها بر خالف راکتورها جريان شود. اين محدود کنندهبکار برده مي

محدود  يخطا را بدون اضافه کردن امپدانس به مدار در شرايط عاد

 کند.مي

در شبکه های حلقوی با هدف  FCLجايابی بهينه ان نامهايدر اين پ

مطالعاه و  FCLافزايش قابليت اطميناان سيساتم و کااهش هزيناه 

، بررسای و  FCLبررسی شده است. اولين قدم برای جايابی بهيناه 

بر روی يک خط مای باشاد.بنابراين در  FCLمدلسازی قرارگيری يک 

حلقوی مدل شده است.  بر روی يک خط از شبکهFCLابتدا تأثير نصب 

از آنجائيکه در محاسبات جريان اتصال کوتاه و يا اصاطالحا  ساط  

اتصال کوتاه يک باس شبکه ، ماتريس ادميتانس 
 BUSY

ياا مااتريس  

امپدانس 
 BUSZ

نقش مهمی بازی می کنناد ، در ايان پاروته تاأثير 

مذکور مدل شده است. بديهی است با بر روی ماتريس های  FCLوجود 

دانستن مقادير ماتريس امپدانس به راحتی می تاوان ساط  اتصاال 

 کوتاه هر باس شبکه را محاسبه نمود. 

BUSYاز آنجائيکه تشکيل ماتريس 
و فرمولبندی )فرموالسيون( آن به  

a. پيردازد و بيه توسيمه مرزهياي     ها ميي ها و نظريهها و روابط بين متغيرها ، اصول ، قوانين و ساخت يا آزمايش تئورياء پديدهتحقيق بنيادي پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشي

 نمايد .دانش رشتة علمي كمك مي

b. شود .جام مياي انكند و بر پاية مطالمات كتابخانهنوعي پوشش بنيادي است و از ارزش استدالل و تحليل عقالني استفاده مي :تحقيق نظري 

c. هياي  ، سياختارها و الگيو  پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها ، روشها ، ابزارها ، وسايل ، تولييدات   :تحقيق كاربردي

 شود .مورد استفاده جوامع انساني انجام مي

d. شودنتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكالت جوامع انساني انجام ميپژوهشي است كه با استفاده از  :تحقيق علمي . 
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BUSZمراتب راحت تر از ماتريس 
شد ، در اين پاروته ابتادا می با 

BUSYشبکه تست را با استفاده از ماتريس 
مدل می نمائيم. باديهی  

سط  اتصال کوتاه با  ۀاست در انتهای مدلسازی شبکه و برای محاسب

BUSZمعکوس نمودن ماتريس مذکور می توان ماتريس 
 .را بدست آورد 

 

 

 

 

                                                                                                                       

با ) بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از سوابق مربوط  -6

 (مناب  سابقه مطالعات علمي مرتبط با ذكر 11حد اقل ذكر 
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هاي خطا در شبکه ممکن است به بيش از ده بدليل اينکه جريان

تواند منجر به برابر جريان نامي در شبکه برسد و اين امر مي

با در نظر  ،وارد شدن خسارت به تجهيزات گران قيمت شبکه شود

هاي جديد گرفتن افزايش پتانسيل جريان خطا نيازمند احداث پست

هاي موجود و تغذيه آنها با هاي پستجدا کردن باس، درشبکه

اين  ،هاي پست  است CBترانسفورماتورهاي کوچک و يا ارتقاي 

ديگر اين  FCLاقدامات بسيار پرهزينه هستند و با استفاده از 

[. در شرايط عادي ميدان 4-1باشند]اقدامات پرهزينه الزم نمي

 ناشي از سيم پيچي در ابر رسانا نفوذ نمي کند. تحت شرايط

خطا جريان القا شده در ابر رسانا سبب مي شود ميدان 

مغناطيسي در هسته آهن جاري شود که اين امر اندوکتانس سيم 

 پيچ مسي را افزايش مي دهد که باعث محدود شدن جريان مي شود.

 [:8-5شامل موارد زير است] FCLبرخي از مزاياي استفاده از 

  نامي به کمتر برابر جريان  01تا  11کاهش جريان خطا از

 برابر جريان نامي 5از 

  صرفه جويي در هزينه توسط حذف هزينه ارتقاي فيدرها و

 هاپست

  افزايش عمر تجهيزات شبکه مانند

 ،تراسفورماتورها و کليدهاو...تنراتورها

 جلوگيري از جداکردن باس بارها 

 هاکاهش خاموشي 

 فراهم آوردن حفاظت براي تجهيزات انتقال و توزيع 

 قابليت اطمينان سيستم افزايش 

 افزايش پايداري شبکه 

  کاهش مولفهDC  خطا يو ثابت زمان 

  کاهشvoltage dip 

  کاهش زمان قوسCB 

[ با هدف کاهش جريان اتصال کوتاه به مکانيابي محدودکننده 9]

جريان خطا پرداخته است. ليکن اندازه آن جزو متغيرهاي مسئله 

[ و 11رفع خواهد شد. ] نامهنبوده که اين نقص در اين پايان

[ از الگوريتم تنتيک به منظور تعيين مکان اين تجهزيات 11]

 استفاده کرده است.

نامه هدف تعيين مکان، اندازه و تعداد در اين پايان

هاي جريان خطاست به نحوي که جريان اتصال کوتاه محدودکننده
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و ها با قدرت قطع کليدهاي موجود همخواني پيدا کند تمامي شين

 .نيز اين تعداد کمينه باشد

 

 شود(يه به مرحله آزمون گذاشته ميفرض 2 حداقل -ة خبري نوشته شود) هر فرضيه به صورت يک جمل :هافرضيه -7
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هاي نصب محدود كننده جريان خطا در بخضي از شبکه قادر است قدرت اتصال كوتاه شين -1

 .بخض ديگري از شبکه را كاهش دهد

هايي است كه قدرت اتصال ه جريان خطا بسيار كمتر از تعداد شينتعداد بهينه محدود كنند -2

 .كوتاه بااليي دارند

 

در  ياصل هدف 2حداقل  -هاي خاص انجام تحقيق) شامل اهداف علمي ، كاربردي و ضرورتاهداف تحقيق  -8

 ( قيها و موضوع تحقهيارتباط با فرض

 .تميين مكان نصب محدودكننده جريان خطا -1

 ناسب براي نصب در هر شين.تميين اندازه م -2

 تميين تمداد كمينه محدودكننده جريان خطا -3

 

 :(وران ) اعم از موسسات آموزشي و اجرايي و غيرهدر صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره -9

 

 

 ) اين قسمت توسط استاد راهنما تکميل شود (؟ جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست  -11

 استفاده از الگوريتم هوشمند جهت مكانيابي و مقايسه با روش قطمي به لحاظ زمان حل مسئله و بهينگي پاسخ بدست آمده

 

 
 استاد راهنما امضاء

 

 :روش كار -11

 

  6 مماونت انتقال و توزيع توانير 1

2  7  

3  8  

4  9  

5  11  
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و ذكر مناب ، روش  اتيبا جزئدر اين قسمت كليه مراحل انجام تحقيق )ق ين تحقيو انجام اشرح كامل روش كار الف . 

 (هاي نمونه برداري، مطالعه و .... نوشته شود
 

اي از طريق جستجو در كتابها و مقاالت موجود در سايهاي علمي انجام خواهد شد. در مرحله بمد مدلسازي مناسب ابتدا مطالمات كتابخانه

ها مدل مناسبي ارائه خواهد شد و سپس مدل ارائه شده در يك سيستم مطالماتي ه به مدلهاي موجود و ضمف آننامه حاضر با توجبراي پايان

 پياده سازي شده و نتايج تجزيه و تحليل خواهند شد.

                                                                                                                            

 :اي و غيره (روش گردآوري اطالعات ) ميداني ، كتابخانه  :ب

است كه از طريق بررسي كتب و مقاالت منتشر شده در موسسات ممتبري چون  ايكتابخانهروش گردآوري اطالعات بصورت 

IEEE ،Elsevier ،Springer ،Wiely شود.و ... انجام مي 

 

 

 :تابزار گردآوري اطالعا :پ

 مقاالت و كتب منتشر شده در موسسات و نرم افزار متلب 

 

 :)كامل توضيح داده شود(و روشهاي آماريروش تجزيه و تحليل اطالعات  :ت

نامه ارائه خواهد شد اين مدل اي و بررسي مقاالت مدل رياضي مناسب براي مسئله مطرح در اين پايانپس از مطالمات كتابخانه

با استفاده از كدنويسي در مطالماتي تست گردد تا صحت عملكرد آن روشن گردد. اين مطالمات  بايست بر روي يك سيستممي

 انجام خواهد شد. MATLABافزار نرم

 

 حقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي تجدول زمانبندي مراحل انجام دادن   -12

پايه طرح، توزيع و جمع آوري  اطالعات ير، جمع آوياكتابخانه مطالماتق از جمله ين جدول براساس مراحل انجام تحقي)ا

 (تكميل شود ان نامهيها، نگارش پال دادهيه و تحلي، تجزيريگ، اندازهي، نمونه بردارپرسشنامه،مصاحبه

 تا تاريخ از تاريخ موضوع

   مطالمات ادبيات موضوع

   مدلسازي رياضي مسئله

   بررسي و تميين سيستم مطالماتي مناسب

   افزار و تجزيه و تحليلنرمسازي در شبيه

   نامهنگارش پايان

   

   

 ماه     6 :  قيتحق يطول مدت اجرا
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 ر است.يامكان پذ اخذ كد پايان نامهماه پس از  6 حداقل ييخ دفاع نهايتار

  :فهرست مناب   و ماخذ ) فارسي و غير فارسي ( مورد استهاده در پايان نامه  -13

 :ب حروف الهبا نوشته شود(ين به ترتييدر متن پروپوزال استهاده شده باشد و براساس فرمت پا يستيه مناب  و ماخذ باي)كل

 نام خانوادگي ، نام ، سال نشر ، عنوان كتاب ، مترجم ، محل انتشار ، جلد  :كتاب

 عنوان مقاله ، عنوان نشريه ، دوره ، شماره ، صهحه سال نشر ، نام خانوادگي ، نام ،  :مقاله
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 مناب  تامين بودجة پايان نامه و ميزان هر يک ) ريالي ، ارزي ، تجهيزاتي و غيره ( :الف

 تجهيزات و تسهيالت بودجه ارزي بودجة ريالي نام موسسه رديف

     

     

     

     :جمع

 
 پايان نامه  هايهزينه :ب

 هاي پرسنلي ) براي مواردي كه در حوزه تخصص و مهارت و رشتة دانشجو قرار ندارد (هزينه :1ب

 جمع الزحمه در ساعتحق كل ساعات كار براي طرح تمداد افراد نوع مسئوليت

     

     

     

هاي تخميني به ريالجمع هزينه : 

 

 داري شوند از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خري صرفاً ي مواد و وسايل ) وسايلي كهها: هزينه2ب

 مقدار مورد نياز نام ماده يا وسيله
 –مصرفي 

 غير مصرفي

ساخت داخل يا 

 خارج

شركت 

 سازنده 

 قيمت كل قيمت واحد

 ارزي ريالي ارزي ريالي

         

         

         

         

         

   به ريال  هاي مواد و وسايلجمع هزينه

 

 
 هاي متهرقه هزينه :3ب
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 هاجم  كل هزينه

 هزينة كل به ريال ارزي ريالي  نوع هزينه رديف

    پرسنلي 1

    مواد و وسايل 2

    مسافرت 3

    متفرقه 4

    جم  كل

 

 

 

-ناه يكه هز ها ر رشتهيست، آب و فاضالب، عمران و سايط زيالت، محيش يهاان رشتهيدانشجوضروريست 

ا موسسه باه  يت كننده دارند از آن مركز يا حمايكنند و ين ميتام يگريان نامه خود را از محل ديپا يها

 ند.يارائه نما يشات ، نامه كتبيا انجام آزمايو  يت ماليجهت حما

 

 

 كل هزينه به ريال ممادل ريالي بودجة ارزي ارزي ريالي شرح هزينه  رديف

     هزينة تاپت 1

     ثيرتكة هزين 2

     صحافي ةهزين 3

     عكس و اساليد ةهزين 4

5 
     هزينة طراحي ، خطاطي

     نقاشي ، كارتوگرافي

     پيوتريهزينة خدمات كام 6

     هاي ديگرهزينه 7

     جمع
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 :الف

 امضاء   :تاريخ  :نام و نام خانوادگي استاد راهنما

 :امضاء :تاريخ :ادگي مشاورنام و نام خانو

 :امضاء :تاريخ :دوم ادگي مشاورنام و نام خانو
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 :پروپوزالنظرية كميته تخصصي گروه دربارة  :ب

 :ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشتة تحصيلي دانشجو -1

   تباط ندارد ار  ارتباط فرعي دارد   دارد  ارتباط 

  :جديد بودن موضوع -2

 خير  در ايران بلي  بلي  

 :اهداف  بنيادي و كاربردي -3 

  مطلوب نيست    قابل دسترسي نيست   قابل دسترسي است

 :تمريف مسأله -4

 رسا نيست   رسا است 

 :فرضيات -5

 درست تدوين نشده و ناقص است   درست تدوين شده است 

 :روش تحقيق دانشجو -6 

 مناسب نيست   مناسب است  

 :محتوا و چهارچوب طرح -7

 از انسجام برخوردار نيست  از انسجام برخوردار است 

 

 :موضوع پايان نامة خانم / آقاي

 :رشته     ايدكتراي حرفه     كارشناسي ارشد :دانشجوي مقط 

 :تحت عنوان

راي مورد  .…راي از …با تعدادكميتة تخصصي گروه مطرح شده و به اتهاق آرا   در جلسه مورخ                

 قرار نگرفت  تصويب اعضاء قرار گرفت 

 امضاء                   :مدير گروه                                                                                    تاريخ

 

 گروه يخصصت يشورا -تائيد نهايي :پ

 امضاء نوع رأي سمت و تخصص نام و نام خانوادگي رديف

1     

2     

3     

4     

5     
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 :دانشکدهنظرية شوراي پژوهشي  :ث

 موضوع و طرح تحقيق پايان نامة آقاي / خانم                                                      دانشجوي مقطع:

 :در جلسه مورخكه به تصويب كميته تخصصي مربوط رسيده بود                                رشتة                 

 شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء ) تمداد         نفر ( 

 قرار گرفت / نگرفت .

 

 نام و نام خانوادگي رديف
 نوع رأي

 ( ) موافق يا مخالف 
 توضيحات  امضاء 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 امضاء تاريخ  نام و نام خانوادگي مماون پژوهشي واحد

 

 تاريخ ثبت شمارة ثبت در امور پژوهشي واحد

  


