
 

1 

 دانشگاه آزاد اسالمي 

  تحقيقفرم پيشنهاد 
 ي ارشد كارشناس ینامهپايان

 

 : به فارسي پايان نامهعنوان 

جايابي و تعيين اندازه محدود كننده جريان خطا در شبکه در حضور توليد پراكنده با استفاده از 

 الگوريتم ژنتيک چندهدفه

 

                       دانشکده:       : دانشجو نام

 :گروه تخصصي                :نام خانوادگي دانشجو

 :گرايش      :ليرشته تحصي

  :شروع به تحصيل نيمسال      :سال ورود به مقطع جارینيم

 

 :استاد مشاورو نام خانوادگي نام   استاد راهنما:                             و نام خانوادگي نام 

1-                                                                                             1- 

 
 

                                        :    تخصصي گروهشورای تصويب در   تاريخ

 تخصصي:  شماره صورتجلسه شورای گروه   

    تائيد مديرگروه تخصصي:      

                                     

                  تاريخ  تصويب در شورای پژوهشي دانشکده:                          

 شماره صورتجلسه شورای پژوهشي دانشکده:   

                                           :دانشکده رئيس اداره پژوهشي ئيدتا

 رييس دانشکدهئيد تا  

 

      : پژوهش و فناوری دانشگاه تصويب در شورای تاريخ 

    پژوهش و فناوری دانشگاه:    شماره صورتجلسه شورای  

 

 زنجان واحد تأييد معاون پژوهش و فناوری    

 تأييد مدير پژوهش و فناوری واحد زنجان 

 
 شماره كد پروپوزال:      تاريخ اخد كد پروپوزال:
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 ایهای كارشناسي ارشد، دكترای حرفهنامهفرم اطالعات پايان

 

 شود.اين قسمت توسط سازمان مركزي تكميل مي

 

 كد شناسايي :                                                        اهينام واحد دانشگ

 اي:عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه

 

 

 نام و نام خانوادگي دانشجو:

 شماره دانشجويي:

 

 سال اخذ پايان نامه:

 نيمسال اخذ پايان نامه:

 پايان نامه: تعداد واحد

 هنر                 كشاورزي           فني و مهندسي            علوم پايه       علوم انساني        گروه تحصيلي: پزشكي

 :                             رشته تحصيلي

 گرايش

 ه شناسنامه:                  محل تولد:                  سال تولد:           شمار                نام و نام خانوادگي استاد راهنما:                                         مرتبه علمي:

 كد ملي:                                             رشته تحصيلي:

 رند:هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دانامهتعداد پايان

 

 هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند:نامهتعداد پايان

 امضاء استاد راهنما

 

 :                  محل تولد:                  سال تولد:           شماره شناسنامه                مرتبه علمي:                                      1 مشاورنام و نام خانوادگي استاد 

 كد ملي:                                                                              رشته تحصيلي:  

 ور همزمان با آن همكاري دارند:هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طنامهتعداد پايان

 

 هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند:نامهتعداد پايان

 مشاورامضاء استاد 

 

 

 امضاء مدير گروه مربوطه

. 

 وجه: اين فرم بايد تايپ شده تحويل دادهت

  شود.

 

 

 

 ضاء معاونت پژوهشي واحدام                                                     

 

 

 

 

 

 فرم الف
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 فرم اطالعات پايان نامه های كارشناسي ارشد  -فرم ب

 

 

 كد شناسايي پايان نامه: زنجاندانشگاه آزاد اسالمي واحد : نام واحد دانشگاهي

 نام و نام خانوادگي دانشجو:

 :شماره دانشجويي

 خذ پايان نامه:سال و نيمسال ا

 عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي:

 جايابي و تعيين اندازه محدود كننده جريان خطا در شبكه در حضور توليد پراكنده با استفاده از الگوريتم ژنتيک چندهدفه

 تاريخ دفاع از پايان نامه:
 

 تعداد واحد پايان نامه:

 د:            به حروف:نمره پايان نامه دانشجو به عد

 روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده:(-چكيده پايان نامه :) شامل خالصه واهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه :

 تحويل امور پژوهش دانشكده شود .CD در داخل از جلسه دفاع  بعد اين فرم بايد تايپ شده و -1 

 . چكيده فوق ، همان چكيده داخل پايان نامه است -2
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 اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود. لطفاً  توجه:

 

 

 :اطالعات مربوط به دانشجو -1

 

 .. .........................................:ماره دانشجوييش.................خانوادگي: ...........................امن....نام: ...................................

 ..................... .........................:گروه تخصصي...............رشته تحصيلي: ...............................................................:مقطع

 ..............................: .سال ورود به مقطع جاري..............................................:دانشكدهنام.گرايش:................................

 ......................:......نيمسال ورودي

 ..................................................................................................................................محل سكونت:آدرس پستي 

 ...........................پست الكترونيک:.....  .. ........... تلفن همراه:......................محل سكونت: .......................ت ثابتلفن 

 

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما: -2

 تذكرات: 

درخواست مدير و در صورت نياز با تشخيص و  يک استاد راهنما توانندميارشد دانشجويان دوره كارشناسي  -

 .انتخاب نماينديک استاد مشاور توانند مي گروه و تصويب شوراي پژوهشي واحد

سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي  كامل مي باشند، الزم است  مدعودر صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور  -

حال فاع شده و يا در د دكتري هايرسالههاي كارشناسي ارشد و نامهپايانفهرست  شاملايشان )رزومه كامل( 

و همچنين  به همراه مدارك مربوطه ،اندراهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته ساتيد مدعو، كه ا انجام

وشماره  ، كپي شناسنامه ، كپي كارت ملي، كپي مدرك دكتريت علمي(أ)حكم هي آخرين حكم كارگزيني

   گردد.ضميمه  حساب سيبا بانک ملي

ند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در هست شاور موظفاساتيد راهنما و م -

)ليست صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن 

موازين مربوطه،  و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايتانتظار( 

 مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود. 
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 :العات مربوط به استاد راهنمااط
 انشگاهيد                                                                                                                          

 ..........    ................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگي:................................
 حوزوي                                                                                                                           

 ........................................عضو هيأت علمي دانشگاه 
 

 ....... تلفن همراه: ........................................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............
 

 ................................................... :نام و نام خانوادگي به زبان انگليسيحل كار:...................................... منزل يا متلفن 
 

 ...............................نيمه وقت       مدعو        شماره حساب سيبا بانک ملي: تمام وقت :زنجاننحوه همكاري با واحد 
 

 ...........آدرس پستي:.............................................................................................................:.................. تلفن همراه
 

 .........................آدرس ايميل :...............................................................................
 

 

 
 
 
 

 اطالعات مربوط به استاد مشاور:
 دانشگاهي                                                                                                                          

 ..........    ................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگي:................................
 حوزوي                                                                                                                           

 ........................................عضو هيأت علمي دانشگاه 
 ....... تلفن همراه: ........................................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 

 .................................................... :انگليسي نام و نام خانوادگي به زبانمنزل يا محل كار:...................................... تلفن 
 

 نيمه وقت       مدعو        شماره حساب سيبا بانک ملي:............................... :   تمام وقتزنجاننحوه همكاري با واحد 
 

 .................................................................................................تلفن همراه :.............................آدرس پستي:...............
 

 آدرس ايميل :........................................................................................................
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 :نامهاطالعات مربوط به پايان  -4

 

 تحقيق عنوان  -الف

 :به زبان فارسيعنوان  -1
  جايابي و تعيين اندازه محدود كننده جريان خطا در شبكه در حضور توليد پراكنده با استفاده از الگوريتم ژنتيک چندهدفه

 عنوان به زبان انگليسي/)آلماني، فرانسه، عربي(:  -2
Optimal Placement and Sizing of Fault Current Limiter in presence of DG Using 

Multi Objective GA  
نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و فرانسه و عربي مجازند عنوان پايانهاي زبان آلماني،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود. 

 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

 6: نامهتعداد واحد پايان – ب

 

هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي له و معرفي آن، بيان جنبهبه طور كلي )شامل تشريح مسأ اساسي تحقيق لهأبيان مس -ج

 تحقيق( : از مربوطه و منظور
بر  هاي مختلف آن عالوههاي قدرت دائماً در حال توسعه و گسترش هستند. گسترش شبكه و توسعه بخششبكه

گذاري تجهيزات جديد، نياز به توسعه تجهيزات موجود نيز دارد. يكي از تجهيزات مهم و حياتي كه نيازمندي به سرمايه

نقش مهمي در حفظ امنيت شبكه قدرت دارد، كليدهاي مدارشكن يا همان دژنكتورها هستند. با توسعه خطوط جديد يا 

هاي مختلف، دژنكتورهايي كه در سطح اتصال كوتاه شبكه از ديد شيناضافه شدن منابع توليد پراكنده، به علت تغيير 

بايد تعويض گردند. اين  ،وتاه شين مربوطه در وضعيت جديد شبكه استاتصال ك ها كمتر از سطحقدرت قطع آن

ز گذاري دژنكتور قبلي را نيهاي باالي جهت خريد دژنكتور جديد، كارايي هزينه سرمايهتعويض ضمن داشتن هزينه

 دهد چراكه در اكثر موارد دژنكتور تعويض شده به عمر مفيد خود نرسيده است.كاهش مي

رسد استفاده از محدودكننده جريان خطا به جاي تعويض دژنكتور است. بنابراين راه حلي كه به ذهن مهندسان برق مي

ود نمودن جريان خطا در سيستم انتقال اي است كه با استفاده از ابر رساناها جهت محدمحدود كننده جريان خطا، وسيله

ها بر خالف راكتورها جريان خطا را بدون اضافه كردن امپدانس به مدار شود. اين محدود كنندهيا توزيع بكار برده مي

  كند.در شرايط عادي محدود مي
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از به موضوع، فوايد انجام تحقيق )شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان ني ضرورتاهميت و  - د

احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده 

 :(گيردقرار مي

 
توان از محدودكننده جريان خطا استفاده كرد. همانطور كه اشاره شد به منظور كاهش قدرت اتصال كوتاه كليدها مي

هايي از شبكه بايد نصب گردند نيازمند تحقيق و بررسي ها به چه تعداد و در چه قسمتن محدودكنندهليكن اينكه اي

گذاري شده و نيز هاي سرمايهاست. چرا كه نصب بي رويه يا تعيين مكان نامناسب اين تجهيزات منجر به افزايش هزينه

 گردد.نصب تعداد كمتر مانع از نيل به اهداف مي

مهم تعيين تعداد و محل نصب محدودكننده جريان خطاست به نحوي كه ضمن كاهش قدرت اتصال در واقع مسئله 

 ها به اندازه قدرت قطع كليدهاي مربوطه، اين كار با كمترين تعداد نصب اين تجهيزات ممكن گردد. كوتاه تمامي شين

گردد، ات پراكنده دستخوش تغيير مياز طرف ديگر با توجه به بحث حياتي هماهنگي ادوات حفاظتي كه با حضور توليد

اي چندهدفه به اين ترتيب با مسئله توان از محدودكننده جريان خطا براي بهبودي هماهنگي حفاظتي نيز استفاده كرد.مي

 مواجه هستيم.

 

 پيرامون موضوعدر داخل و خارج كشور تحقيقات انجام شده پيشينه )بيان مختصر  سوابق مربوطهمرور ادبيات و  -ه

 (:تحقيق آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظريو نتايج  تحقيق

 
شود، به منظور بررسي بهتر سوابق و ارائه مفاهيم در اين قسمت مروري بر منابع و سوابق مربوط به تحقيق پرداخته مي

، آخرين مراجع و تر آغاز كرده و در نهايت به منظور به روز شدن مطالعاتاي تحقيقات اين زمينه از مراجع قديميپايه

 گردد.آوردهاي علمي موجود در اين زمينه بررسي ميدست

تواند منجر هاي خطا در شبكه ممكن است به بيش از ده برابر جريان نامي در شبكه برسد و اين امر ميبدليل اينكه جريان

جريان خطا نيازمند احداث  به وارد شدن خسارت به تجهيزات گران قيمت شبكه شود، با در نظر گرفتن افزايش پتانسيل

هاي موجود و تغذيه آنها با ترانسفورماتورهاي كوچک و يا ارتقاي هاي پستهاي جديد درشبكه، جدا كردن باسپست

CB  هاي پست  است، اين اقدامات بسيار پرهزينه هستند و با استفاده ازFCL  ديگر اين اقدامات پرهزينه الزم

ميدان ناشي از سيم پيچي در ابر رسانا نفوذ نمي كند. تحت شرايط خطا جريان القا شده [. در شرايط عادي 4-1باشند]نمي

در ابر رسانا سبب مي شود ميدان مغناطيسي در هسته آهن جاري شود كه اين امر اندوكتانس سيم پيچ مسي را افزايش 

 مي دهد كه باعث محدود شدن جريان مي شود.

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

  برابر جريان نامي 5برابر جريان نامي به كمتر از  20تا  10كاهش جريان خطا از 

 هاصرفه جويي در هزينه توسط حذف هزينه ارتقاي فيدرها و پست 
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 ...افزايش عمر تجهيزات شبكه مانند ژنراتورها،تراسفورماتورها و كليدهاو 

 جلوگيري از جداكردن باس بارها 

 هاوشيكاهش خام 

 فراهم آوردن حفاظت براي تجهيزات انتقال و توزيع 

 افزايش قابليت اطمينان سيستم 

 افزايش پايداري شبكه 

  كاهش مولفهDC  و ثابت زماني خطا 

  كاهشvoltage dip 

  كاهش زمان قوسCB 

زه آن جزو [ با هدف كاهش جريان اتصال كوتاه به مكانيابي محدودكننده جريان خطا پرداخته است. ليكن اندا9]

[ از الگوريتم ژنتيک به منظور تعيين 11[ و ]10نامه رفع خواهد شد. ]متغيرهاي مسئله نبوده كه اين نقص در اين پايان

 مكان اين تجهزيات استفاده كرده است.

اند. به خته[ عمدتاً به مطالعه جايابي محدودكننده جريان خطا با معيار امنيت يا قابليت اطمينان پردا14-12مراجع جديدتر]

عبارت بهتر پس از حل مسئله بهبود كفايت تجهيزات سيستم قدرت با استفاده از محدودكننده جريان خطا در مطالعات 

 اند.له بهبود امنيت سيستم توسط اين تجهيز پرداختهاتر، مراجع جديد به حل مسقديمي

ابليت اطمينان آن استفاده كرده است. براي اين ها به منظور افزايش ق[ از محدود كننده جريان خطا در پست12مرجع ]

هاي مختلف با و بدون محدودكننده جريان خطا براي پست در نظر گرفته شده و در هر حالتي آناليز خطا منظور چيدمان

انجام گرفته است. در حقيقت اين مرجع به جايابي اين تجهيز نپرداخته و با در نظر گرفتن مكان مشخص)پست مشخص( 

 العه تاثر محدود كننده جريان خطا بر روي قابليت اطمينان پست پرداخته است.به مط

[ از امنيت سيستم نيز فراتر رفته و كيفيت توان را با حضور محدود كننده جريان خطا مورد مطالعه قرار داده 13مرجع ]

 خطا انجام شده است. است. در اين مرجع آناليز هارمونيكي در شرايط پس از خطا با حضور محدودكننده جريان

[ به جايابي بهينه محدودكننده جريان خطا به منظور بهبود امنيت سيستم قدرت پرداخته است. اين مرجع امنيت 14مرجع ]

 ديناميكي سيستم قدرت را با مطالعه مدل ديناميكي جريان محدود كننده جريان خطا مورد بررسي دقيق قرار داده است.

ير در سطح اتصال كوتاه و پخشبار در شبكه، مسئله جايابي محدودكننده جريان خطا را به [ با توجه به تغي15مرجع ]

 صورت چندهدفه مدلسازي نموده است. ليكن به جاي استفاده از چارچوب چند هدفه از روش ساده و نه چندان دقيق

 وزندهي به توابع هدف جهت حل استفاده نموده است.

محدودكننده جريان خطا را در حضور توليدات پراكنده ولي همراه با عدم قطعيت  [ جايابي15[ نيز مشابه مرجع ]16]

وضعيت اتصال اين منابع به شبكه مورد مطالعه قرار داده است. مدل ارائه شده فقط شامل تابع هدف هماهنگي ادوات 

 رود. [ به شمار مي16حفاظتي است كه يه ضعف براي اين مرجع ]

[ مروري بر منابع و مراجع موجود انجام 17اي جامع و آشنايي با مراجع موجود، مرجع ]مطالعهدر نهايت به منظور داشتن 

 داده است.
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نيز مورد  DC، محدودكننده جريان خطا در ميكروگريدهاي DCشايان ذكر است با توجه به رشد ميكروگريدهاي 

 [.18گيرد ]استفاده قرار مي

 

 

پايان نامه شما نسبت به پژوهش هايي كه در مرور ادبيات و پيشينه پژوهش )تحقيقدر جنبه جديد بودن و نوآوري  – و

 :(؟ليست كرده ايد چه نوآوري از نظر عنوان، روش، نمونه موردي و ... خواهد داشت
 سازي چندهدفه براي مسئله جايابي محدودكننده جريان خطاارائه چارچوب بهينه -1

جايابي محدودكننده جريان خطا به لحاظ افزايش قدرت اتصال كوتاه و هماهنگي  در نظر گرفتن تاثير توليدات پراكنده در مسئله -2

 حفاظتي

 

  :اهداف كاربردي( علمي )كلي و جزئي( واهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف  -ز
-به نحوي كه جريان اتصال كوتاه تمامي شين هاي جريان خطاهدف تعيين مكان، اندازه و تعداد محدودكننده -1

 .ع كليدهاي موجود همخواني پيدا كندها با قدرت قط

 .ممكن تعدادكمترين  نيل به هدف فوق با  -2

 هاي اصلي تحت خطاهاكاهش زمان عملكرد رله -3

 

)به عبارت ديگر  ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شودوران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره –ح 

 :محل اجراي مطالعه موردي(

 معاونت انتقال و توزيعشركت توانير، 

 

 :تحقيق)يا مسأله( سؤاالت   -ط
ها به محدوده چه تعدادي محدودكننده جريان خطا كافي است تا ضمن كاهش قدرت اتصال كوتاه شين -1

 هاي اصلي در خطاها كمينه گردد.مجاز، زمان عملكرد رله

 

  

 :(نوشته شودعبارت احتمالي آغاز و  و ترجيحاً باهر فرضيه به صورت يک جملة خبري ) تحقيقهاي فرضيه  -ي
هاي بخش ي از شبكه قادر است قدرت اتصال كوتاه شينشنصب محدود كننده جريان خطا در بخ-1

 ديگري از شبكه را كاهش دهد.

هايي است كه قدرت اتصال كوتاه تعداد بهينه محدود كننده جريان خطا بسيار كمتر از تعداد شين-2

 بااليي دارند.
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 :و عملياتي( )به صورت مفهومي اصطالحات فني و تخصصي ها وواژهف تعري -ك
اي است كه با استفاده از ابر رساناها جهت محدود نمودن جريان خطا در سيستم وسيله محدودكننده جريان خطا:

 شود.انتقال يا توزيع بكار برده مي

اي اتصال كوتاه توانايي قطع جريان اتصال كليد قدرتي كه قابليت قطع زير بار دارد و در صورت بروز خط دژنکتور:

 كوتاه در محدوده قدرت قطع خود را دارد.

شوند كه محدوده هاي توزيع يا گاهاً فوق توزيع نصب ميمنابع توليد برق كه در سطح شبكه توليدات پراكنده:

 مگاوات است. 5كيلووات تا حدامثر  50قدرت آنها بين 

سازي است كه با الگوبرداري از علم ژنتيک جهت يافتن پاسخ بهينه ابداع شده يک الگوريتم بهينه الگوريتم ژنتيک:

 است.

سازي كه داراي يک هدف واحد يا چند هدف قابل جمع نبوده و نيازمند : نوعي مسئله بهينهچارچوب چندهدفه

 هاي حل چندهدفه است.تكنيک

 

 

 :تحقيقروش شناسي -5

 

مورد و استانداردهاي ، تجهيزات حقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل موادشرح كامل روش ت -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيک(: استفاده 

گردآوري اطالعات »تذكر: درخصوص تفكيک مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، 

و غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضيحات كامل در « هاانجام آزمايش»، «نهاي آزموتهيه نمونه»، «اوليه

ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يک ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روشرابطه با منابع و مراكز تهيه داده

 ارائه گردد. 

 

 و و شرح چگونگي بررسي( متغيرهاتحليلي رابطه  )دياگراممتغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي   -ب

 اندازه گيري متغيرها:
 هاي جريان خطاي مورد نيازتعداد محدودكننده -1

 هاي جريان خطامكان محدودكننده -2

 جریان خطا ها با حضور محدودكنندهزمان عملكرد رله -3
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غيره( و  برداريفيش  مصاحبه،  امه،پرسشن ،آزموناي( و ابزار )مشاهده و كتابخانه )ميداني، روششرح كامل   –ج 

 : هاگردآوري داده

 
 FCLدر شبكه هاي حلقوي با هدف افزايش قابليت اطمينان سيستم و كاهش هزينه  FCLدر اين پايان نامه جايابي بهينه

 بر روي يک FCL، بررسي و مدلسازي قرارگيري يک  FCLمطالعه و بررسي شده است. اولين قدم براي جايابي بهينه 

بر روي يک خط از شبكه حلقوي مدل شده است. از آنجائيكه در FCLخط مي باشد.بنابراين در ابتدا تأثير نصب 

محاسبات جريان اتصال كوتاه و يا اصطالحاً سطح اتصال كوتاه يک باس شبكه ، ماتريس ادميتانس  BUSY  يا ماتريس

امپدانس  BUSZي بازي مي كنند ، در اين پروژه تأثير وجود نقش مهمFCL  بر روي ماتريس هاي مذكور مدل شده

است. بديهي است با دانستن مقادير ماتريس امپدانس به راحتي مي توان سطح اتصال كوتاه هر باس شبكه را محاسبه 

 نمود. 

مي باشد ، در  BUSZون( آن به مراتب راحت تر از ماتريس و فرمولبندي )فرموالسي BUSYاز آنجائيكه تشكيل ماتريس 

مدل مي نمائيم. بديهي است در انتهاي مدلسازي شبكه و براي  BUSYاين پروژه ابتدا شبكه تست را با استفاده از ماتريس 

 را بدست آورد. BUSZن ماتريس سطح اتصال كوتاه با معكوس نمودن ماتريس مذكور مي توا ةمحاسب

مطالعه خواهد شد. همچنين در صورت وجود  IEEE 30busمدل ارائه شده بر روي شبكه مطالعاتي استاندارد 

 توان اين مطالعه را بر روي شبكه واقعي نيز انجام داد.اطالعات از شبكه فوق توزيع بخشي از شبكه قدرت كشور، مي

 

 

 و امكان(: گيري و حجم نمونه )در صورت وجود آماري، روش نمونه جامعه –د 

 

 

 

 ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هـ 
بايست بر نامه ارائه خواهد شد اين مدل مياي و بررسي مقاالت مدل رياضي مناسب براي مسئله مطرح در اين پايانپس از مطالعات كتابخانه

 MATLABافزار ت گردد تا صحت عملكرد آن روشن گردد. اين مطالعات با استفاده از كدنويسي در نرمروي يک سيستم مطالعاتي تس

 انجام خواهد شد.

 

 

 استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد: -6

 خير باشد؟  بلي مي واحدآيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي 
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مـورد نيـاز در ايـن    آزمايشگاهي الزم است نوع آزمايشـگاه، تجهيـزات، مـواد و وسـايل      در صورت نياز به امكانات

 قسمت مشخص گردد.

 

 مقدار مورد نياز مواد و وسايل تجهيزات مورد نياز نوع آزمايشگاه

    

 

 امضاء مديرگروه تخصصي:      امضاء استاد راهنما:
 

و  )درون متني ها(نگارش اين پروپوزالمورد استفاده در )فارسي و غيرفارسي(  فهرست منابع و مآخذ -7

مطابق  APAبر اساس شيوه مأخذ نويسي استاندارد ) :وجود داردپايان نامه احتمال استفاده از آنها در  منابعي كه 
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 انجام تحقيق: بندي زمان -8

 

 ..................تاريخ اتمام:..... -جماه  6 :مدت زمان انجام تحقيق -:................................. بتاريخ شروع -الف

 

به ازاي هر ماه يك گزارش   ايها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهالزم است كليه فعاليتتذكر: 

( و 3فرم شماره  ،نمره به آن تعلق دارد 1ماهانه كه به تاييد استاد راهنما ومشاور رسيده باشد ودر ارزش يابي نهايي پايان نامه 

بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، ن مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيشمدت زما

 االمكان رعايت گردد.حتي
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 ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كاربندي فعاليتبيني زمانپيش
 زمان كل شرح فعاليت  رديف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 

 ايمطالعات كتابخانه
2 

        
      

2 
 

 1 آوري اطالعاتجمع
       

      

3 
 

 2 هاتجزيه و تحليل داده
        

      

4 
 

 1 نامهگيري و نگارش پاياننتيجه
       

      

5 
 
              

6 
 
              

7 
 
              

8 
 
              

9 
 
              

10 
 
              

11 
 
              

12 
 
              

 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.، حتينامههاي اجرايي پاياننوع فعاليتزمان و  -1توجه: 

 باشد.ماه مي 12ماه و حداكثر  6شد نامه كارشناسي اربيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانحداقل زمان قابل قبول براي پيش -2  

  



 

16 

اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت راهنمايي و مشاوره خود توجـه نمـوده و در صـورت    تذكر: 

پرهيز نمايند. بديهي است در  تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از امضاء اين فرم و يا در نوبت قرار دادن آن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً

 .صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي خواهد بود

 تاريخ   امضاء                 خانوادگي دانشجو: و نامام ن
 

 تاريخ   امضاء                     گي استاد راهنماخانوادنام و نام

 عضو هيأت علمي دانشگاه ........................()                                       -1

 

 تاريخ   امضاء                     خانوادگي استاد مشاورنام و نام

 علمي دانشگاه ........................(عضو هيأت )                                      -1

 

 مربوطه  ي...... با حضور اعضاشوراي گروه تخصصي .........................................در تاريخ ............................ در محل ......................

 خانم    
 .................................................................... با عنوان.............................................ـــــــــــــــ...........  نامه پايانتشكيل و موضوع 

 آقاي    
 بررسي و به تصويب رسيد.................................................................................................................................................................

 
         ی گروهشورا یخانوادگي اعضانام و نام

 
1  

 نوع رأي )موافق خانوادگينام و نام رديف
 يا مخالف(

 توضيحات محل امضاء

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 
 

 تاريخ    امضاء                                         رگروه: خانوادگي مدينام و نام
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 ماه نگذرد.بيشتر از  دو  و اخذ كدپروپوزال دانشجويان در شوراي گروه تخصصي تا زمان طرح در شوراي پژوهشي از تاريخ تأييد الزم است تذكر: 
 

                      
  :نشگاهدا (پژوهشي)شورای  نظريه-10

    
 خانم                                                  

 ..................كارشناسي ارشد گروه ..................... دانشجوي مقطع ...........نامه ـــــــــــــ .....موضوع و طرح تحقيق پايان
 آقاي     

  ............................ است، در جلسه مورخخصصي مربوطه رسيده تگروه ه به تصويب كميته .كگرايش ............................

طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب به شماره صورتجلسه .......................... انشگاهد (پژوهشي)شوراي 

 اكثريت اعضاء قرار گرفت.
 
 

 نوع رأي )موافق خانوادگينام و نام رديف
 يا مخالف(

 توضيحات ضاءمحل ام

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 

 ءامضا تاريخ نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي واحد

 
 دكتر احمد نقيلو                     

  

 
 شماره ثبت در امور پژوهشي واحد

 
 تاريخ ثبت
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 1فرم شماره 

  

 ارشد يا رساله دكترينامه كارشناسياز پايان فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل

 

 

نامه / رساله، خانم/آقاي .......................................، دانشجوي مقطع........................... اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان

 :..............................باعنوانرشته .......................................... گرايش..............

 ............................................................................................................................«....................................................... 

شويم ...................... متعهد مي................................................................................................................................................................

ر )در نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكو زنجانبدون در نظر گرفتن حقوق  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و ...( اقدام ننمائيم.

 .و به عنوان تنها آدرس دانشگاه آزاد اسالمي زنجان باشدنويسنده اول مقاله بايد به نام دانشجو الف(

خود يا  مي تواند استاد راهنما با آدرس موسسه محل خدمت (corresponding Author)عهده دار مکاتبات  ب(

 دانشجو با نشاني دانشگاه آزاد اسالمي زنجان باشد.

 استاد مشاور( در مستخرجات ذكر شود. -استاد راهنما -فقط اسامي افراد مرتبط با پايان نامه يا رساله )دانشجو ج(

 آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن بايد به صورت زير آورده شود: د(

 به انگليسي:

 ه فارسي:ب

 ، واحد زنجان، گروه ................، زنجان، ايران.دانشگاه آزاد اسالمي

 

  تاريخ و امضاء     خانوادگي استاد راهنما:نام و نام

       

 

  يخ و امضاءتار     خانوادگي استاد مشاور:نام و نام

       

 

 است، دريافت گرديد. درتاريخ ...................فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده

 

 پژوهش دانشكده رئيسامضاء        
 


