فعالیتها و دستاوردهای آسمایشگاه در یک سال گذشته
آسهایؾگاُ هیکزٍ ـ ًاًَفلَئیذیک در عال  1330در گزٍُ هٌْذعی هکاًیک ،داًؾکذُی هٌْذعی ،داًؾگاُ فزدٍعی
هؾْذ ،تأعیظ ؽذ .ایي آسهایؾگاُ ؽاهل عِ تي اس اعاتیذ گزٍُ هکاًیک تِ ّوزاُ تیؼ اس دُ تي اس داًؾجَیاى کارؽٌاعی
ارؽذ ٍ دکتزا در ایي گزٍُ هیؽَد .تا در دعت داؽتي تجْیشات اًذاسُگیزی هٌاعة ،عیغتنّای آسهایؾگاّی پیؾزفتِ ٍ
کاهپیَتزّای تا لاتلیت تاالّ ،ذف پضٍّؼگزاى در ایي آسهایؾگاُ اًجام پضٍّؼّای آسهایؾگاّی ٍ عذدی اعت کِ تِ
هٌظَر ایجاد ٍ تَععِی ایذُّای جذیذ در سهیٌِّای هختلف هیکزٍفلَئیذیکً ،اًَفلَئیذیک ٍ  MEMSصَرت هیگیزًذ.
اکٌَى ٍ پظ اس گذؽت یک عال ،فعالیتّای اًجام ؽذُ در ایي آسهایؾگاُ هَجة ارائِی هَفك عِ پایاىًاهِی
کارؽٌاعی ارؽذ ،اًتؾار هماالت هتعذد در کٌفزاًظّا ٍ صٍرًالّای هعتثز علوی ٍ عزاحی ٍ عاخت عیغتنّای
آسهایؾگاّی هغاتك تا داًؼ رٍس دًیا ؽذُ اعت .تا تَجِ تِ پضٍّؼّایی کِ اکٌَى در آسهایؾگاُ در جزیاى ّغتٌذ ،اًتظار
هیرٍد کِ ایي رًٍذ هَفمیتآهیش در آیٌذُ ًیش اداهِ پیذا کٌذ.
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ُ تحلیل ٍاحذّای فتٍَلتاییک حزارتی ٍ تزرعی عَاهل هؤثز تز تاسد،1331 ، هحوذ پغٌذیذُفزد، هحوذ عزدارآتادی.4
.IEEE  دٍهیي کٌفزاًظ اًزصیّای تجذیذپذیز ٍ تَلیذ پزاکٌذُ ایزاى ـ،آًْا

:پایاننامهها
، عیٌا علَی، تزرعی تجزتی ٍ عذدی تکٌَلَصی خٌککاری ًماط داغ تا اعتفادُ اس لغزات هایع در اتعاد هیکزٍلیتز.1
.1331  تاتغتاى،پایاىًاهِی کارؽٌاعی ارؽذ
 تاتغتاى، پایاىًاهِی کارؽٌاعی ارؽذ، علی کاظوی، تزرعی تجزتی ٍ عذدی پذیذُی اختالط در هیکزٍهیکغزّا.2
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سیستمهای طزاحی شده در آسمایشگاه:
 .1عیغتن تزرعی خٌککاری ًماط داغ تا اعتفادُ اس لغزات هایع تِ ّوزاُ تزرعی اثز پذیذُی الکتزٍٍتیٌگ تز رٍی
پاراهتزّای ٌّذعی لغزات هایع ٍ حزکت دادى لغزات تا اعتفادُ اس ایي پذیذُ.
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 .2عیغتن تزرعی اختالط هایعات در هیکزٍهیکغزّا.

 .3عیغتن تزرعی اثز خٌککاری ًاًَعیال در عیغتنّای فُتٍَلتاییک ـ حزارتی.

 .4عیغتن تزرعی تزخَرد لغزات تا عغح ٍ پذیذُّای هزتَعِ.
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 .3تزرعی آسهایؾگاّی اثز ًاًَعیال تِ عٌَاى خٌککٌٌذُ در تاسدُ عیغتنّای فتٍَلتاییک (فتٍَلتاییک-حزارتی) ٍ
تحلیل اگشرصی ،عزح ؽوارُی .)3/20621( 3
 .4تزرعی عذدی ٍ آسهایؾگاّی حزکت اجغام جاهذ در هایعات تِ ّوزاُ اًتمال حزارت ٍ تغییز فاس ،عزح ؽوارُی 2
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 طزحهای درجزیان:
 .1تزرعی تحلیلی ٍ تجزتی ٍاتغتگی ساٍیِ تواط دیٌاهیکی تِ عزعت خظ تواط در یک فزایٌذ خیظؽذگی ،عزح
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دیگز فعالیتهای انجام شده:
 .1راُاًذاسی عایت ایٌتزًتی آسهایؾگاُ تِ هٌظَر ارائِی فعالیتّا ،پضٍّؼّا ،اًتؾارات ٍ هعزفی اعضای آسهایؾگاُ
(آدرط.)mnl.um.ac.ir :
 .2جذب تَدجِی پضٍّؾی اس داًؾکذُ تزای خزیذ تجْیشات آسهایؾگاّی تِ ارسػ تیؼ اس صذ هیلیَى ریال.
 .3عاخت اتاق تاریک در آسهایؾگاُ تزای هماصذ عکظتزداری ٍ پزداسػ تصَیز.
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