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طرح های برگزیده شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی - آذر ماه 1393
The Laureates of 16th Khwarizmi Youth Award

رتبه اول پژوهش هاي بنیادي

● پژوهشگر: وحید خاكي زاده
● عنوان طرح: بررسي ويژگي هاي كاتالیزوري نانو كاتالیست ها و نمك هاي يوني در واكنش هاي عالي

● استاد راهنما: دكترمحمدعلي زلفي گل
● استاد مشاور: دكتر عبدالكريم زارع
● مؤسسه همكار: دانشگاه بوعلی سینا

چكیده طرح:
يكـی از بنيادی تريـن مسـائل در هـر واکنـش شـيميايی، حضـور کاتاليسـت می باشـد. به طـور کلـی 
واکنش  هايـی کـه نياز به کاتاليسـت ندارند بسـيار انگشـت شـمار بوده و معمـوال برای رسـيدن به ترکيب 
و محصـوالت ارزشـمند، نيـاز بـه کاتاليسـت حياتـی می باشـد و نيـاز بـه کاتاليسـت های ارزان و کارآمـد 
بـا قابليـت اسـتفاده مجـدد بـه ويـژه در صنعـت به طـور فزاينـده ای رو بـه افزايش اسـت. جـدای از اين، 
وابسـتگی تمامـی موجـودات زنـده بـه کاتاليزورهـای طبيعـی کـه آنزيم نـام دارند نيـز کامال اثبات شـده 
اسـت. مهندسـی نانو يكی از علوم نوظهوری اسـت که در طراحی و سـاخت کاتاليسـت هايی با سطح فعال 
ويـژه بـاال بسـيار مورد اقبال واقع شـده اسـت. در ايـن طرح با اسـتفاده از روش های خاص مهندسـی نانو 
و روش هـای ابتـكاری، تعداد متنوعی از نانوکاتاليسـت های اصالح شـده طراحی و سـاخته شـد. همچنين 
خانـواده جديـدی از نمك هـای يونـی کـه بـرای اوليـن بـار از اتصـال دو هتـرو اتـم نيتـروژن و سـولفور 

خصوصيـات  بـا  می شـوند،  تشـكيل 
کاتاليـزوری بسـيار ويـژه طراحـی و 
کاتاليسـت های  تمامـی  شـد.  تهيـه 
تهيـه شـده در واکنش هـای سـنتزی 
و  شـدند  تسـت  متنوعـی  بسـيار 
در  آنهـا  کاتاليـزوی  فعاليت هـای 
سـنتز ترکيبـات آلـی بـا خصوصيـات 
فعـال بيولوژيكـی مورد بررسـی قرار 

. فتند گر
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طرح های برگزیده شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی - آذر ماه 1393
The Laureates of 16th Khwarizmi Youth Award

رتبه دوم پژوهش هاي بنیادي

● پژوهشگر: فهیمه مختاري
● عنوان طرح: تحلیل و آنالیز انشعابات سیستم های دينامیكی سه بعدی پیوسته و كاربرد آن در مهندسی كنترل

● استاد راهنما: دكتر مجید گازر
● استاد مشاور: پروفسور جان سندرز

● مؤسسه همكار: دانشگاه صنعتي اصفهان

چكیده طرح:
بسـياري از مسـائل مربـوط بـه مهندسـي مكانيك، بـرق، کنتـرل، فيزيـك، الكترومغناطيـس و غيره با 
اسـتفاده از يك دسـتگاه معادالت ديفرانسـيل مدل سـازي ميشـوند. مدل سـازي اين سيسـتم ها از طريق 
داده هـاي آزمايشـگاهي مي باشـد. اگـر سيسـتم ها داراي انفـراد باشـند بـه ايـن معنـا کـه با يـك اختالل 
کوچـك در سيسـتم، تغييـرات اساسـي در سيسـتم رخ مي  دهـد، مطالعـه ايـن سيسـتم ها از جايـگاه ويـژه 
برخـوردار اسـت. ايـن اختـالالت يكـي از مشـكالت اساسـي اسـت که مهندسـين بـا آن روبرو مي شـوند 
و چـه بسـا در صنعـت بـه وفـور اتفـاق مي افتـد و پيامدهـا و هزينه هـاي هنگفتـي را در بـر دارد. هـدف 
از ايـن طـرح به دسـت آوردن پارامترهـاي کنتـرل در سيسـتم هايي اسـت کـه داراي انفـراد مي باشـند. 
بـا بدسـت آوردن پارامترهـاي کنتـرل و اعمـال آن در سيسـتم ايـن امـكان را بـراي مهندسـين فراهـم 
مي کنـد کـه از طريـق آن رفتارهـاي غيـر عـادي و غيرقابـل پيش بيني کـه در سيسـتم اتفـاق مي افتد را 
از طريـق پارامترهـاي کنتـرل، پيـش بينـي و از وقـوع آنهـا جلوگيـري کننـد. در ايـن زمينـه طراحي يك 
بسـته)Package(  بـا نرم افـزار Maple  صورت گرفته کـه از طريق آن رفتارهاي ديناميكي سيسـتم هاي 

سـه بعـدي را ترسـيم می نمايد.
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طرح های برگزیده شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی - آذر ماه 1393
The Laureates of 16th Khwarizmi Youth Award

رتبه دوم پژوهش هاي بنیادي

● پژوهشگر: فرهاد پناهي
● عنوان طرح: سنتز مواد آلی با استفاده از كاتالیزورها در بررسی خواص حسگري، نوری و بیولوژيكی

● همكار: دكتر ناصر ايرانپور
● اساتید راهنما: دكتر علی خلفی نژاد و  دكتر خدابخش نیكنام

● مؤسسه همكار: دانشگاه شیراز

چكيده طرح:
از آنجـا کـه وجـود کاتاليزورهـای هتـروژن و حالل سـبز )ماننـد آب و اتانـول( از اولويت هـای مهم در 
طراحـی واکنش هـای سـازگار با محيط زيسـت می باشـند در ايـن طرح ايـن دو اصل مهـم در نظر گرفته 
شـده اسـت. در طراحی کاتاليزورهای هتروژن اغلب از بسـترهای سـيليكاژلی و نانو مغناطيسـی بهينه شده 
بـا ترکيبـات آلـی اسـتفاده گرديده که نقش اصلـی آنها پايدار کـردن کاتاليـزور مورد نظر )ماننـد نانوذرات 
فلـزی( يـا ايجـاد سـايت کاتاليـزوری می باشـد. کاتاليزورهـای طراحی شـده در ايـن طرح که اغلـب آنها 
نانـوذره ای می باشـند دارای ويژگي هـای منحصربـه فـردی هسـتند که قابليـت انجام واکنش هـای آلی را 
تحـت شـرايط سـازگار بـا محيط زيسـت دارنـد. همچنين در ايـن طرح سيسـتم های کاتاليـزوری هموژن 
و واکنشـگرهايی معرفـی گرديـده کـه قابليت انجـام واکنش ها را تحت شـرايط ماليم و سـازگار با محيط 
زيسـت دارنـد و نسـبت به روش های ارائه شـده قبلی از مزيت هـای قابل مالحظه ای برخوردار می باشـند. 
سيسـتم های کاتاليزوری فلزی ارائه شـده شـرايط مناسـبی را برای انجام واکنش های شـيميای در حضور 
فلزاتـی ماننـد پاالديـم، نيـكل، تيتانيـم و روتينيوم ايجاد کرده اسـت. بـرای انجام واکنش هـای آلی بويژه 
واکنش هـای چنـد جزيـی در تحت شـرايط ايـده ال سيسـتم های کاتاليزوری اسـيدی يا ارگانوکاتاليسـتی 

مناسـبی طراحـی شـده اسـت. از کاتاليزورهـای 
تهيـه شـده در سـنتز ترکيبـات آلی با ارزشـی که 
دارای قابليـت کاربـردی فوتو  فيزيكـی )ديودهای 
نورانـی آلـی(، حسـگری )حسـگر گاز مونوکسـيد 
کربـن( و بيولوژيكـی )ترکيبـات ضـد ديابت، ضد 
فشـار خـون و ضـد باکتـری( می باشـند، اسـتفاده 

شـده است. 
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طرح های برگزیده شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی - آذر ماه 1393
The Laureates of 16th Khwarizmi Youth Award

رتبه سوم پژوهش هاي بنیادي

● پژوهشگر:  سید اسماعیل حسینی
● عنوان طرح: تولید نوري نوسان مايكروويو با نويز فاز كم

Franz X. Kaertner اساتید راهنما: دكتر علی بنائی و پروفسور ●
● مؤسسه های همكار: دانشگاه صنعتی شريف،

  )Center for Free-Electron Laser Science )CFEL هامبورگ- آلمان
و مركز تحقیقات مخابرات ايران 

چكیده طرح:
نوسان سـازها در سيسـتم های مخابراتـی نقشـی اساسـی دارنـد به طوری کـه تحقـق يك نوسان سـاز با 
مشـخصه های مطلـوب، می توانـد تأثيـر مهمـی در عملكـرد نهايی يك سيسـتم مخابراتی داشـته باشـد. 
در ايـن طـرح، نوسـان مايكروويـو بـدون شـاخك با نويـز فاز و رانـش فرکانسـی بلندمدت بسـيار کم و با 
قابليـت تنظيـم فرکانس با اسـتفاده از روش های نوری توليد شـده اسـت که آن را نوسان سـاز الكترونوری 
بـا جابه جايـی فرکانسـی می ناميـم. در ايـن طـرح مدوالتـور شـدت نـور ماخ-زنـدر بـا يـك تداخل سـنج 
فيبـری سـگنك، کـه يـك مدوالتـور فـاز و يـك تغييردهنـده فـاز يك طرفـه در درون آن قـرار دارد، 
جايگزيـن شـده اسـت. در ايـن سـاختار به دليل حذف مشـكالت ناشـی از رانـش باياس مدوالتـور ماخ-

زنـدر، پايـداری بلنـد مدت نوسـانگر بهبود يافته اسـت. همچنيـن از روش جابجايی فرکانسـی برای حذف 
شـاخك ها و کاهـش نويز فليكر اسـتفاده شـده اسـت. يـك رويكرد تحليلـی غيرخطی بـرای مطالعه رفتار 
چنـد مـودی، نوسان سـازهای الكترونـوری مايكروويـو ارائـه شـده اسـت. بـا ايـن روش، روابطـی تحليلی 
بـرای پيش بينـی دامنـه نوسـان، سـطح شـاخك هـا، نويـز فـاز و نويز دامنـه اين نوسان سـازها به دسـت 
آمـده اسـت کـه بـا نتايج عـددی و اندازه گيری تطابق خوبی دارد. سـپس با اسـتفاده از ايـن رويكرد، رفتار 
ارتباط مايكروويو نوری، با مدوالسـيون شـدت نور و آشكارسـازی مسـتقيم، موجود در اين نوسان سـازها، 

کـه در رژيـم غيرخطی سـيگنال بـزرگ کار می کند، 
تحليل شـده اسـت و دو مشـخصه مهم ايـن ارتباط، 
يعنـی پديـده تسـخير و عـدد نويـز سـيگنال بزرگ، 

معرفـی و به صورت تحليلی بررسـی شـده اسـت. 
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طرح های برگزیده شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی - آذر ماه 1393
The Laureates of 16th Khwarizmi Youth Award

رتبه سوم پژوهش هاي بنیادي

● پژوهشگر: سید محمد تقي غريب زاهدي
● عنوان طرح:  استحصال آزمايشگاهي كانتاگزانتین به روش پیوسته

● همكاران:  دكتر سید هادی رضوی و دكتر سید محمدعلی ابراهیم زاده موسوی
● مؤسسه های همكار: دانشگاه تهران و شركت هلدينگ مزرعه نمونه

چكیده طرح:
اسـتفاده از هيدروليزات آنزيمی مالس در مقايسـه با مالس تيمار نشـده سـبب رشـد سـلولی و توليد کانتاگزانتين 
بيشـتری توسـط باکتـری دايتزيـا ناترونوليمنائـه HS-1 در سـه بيوراکتـور غيرمـداوم، نيمـه مـداوم و مـداوم شـد. با 
افزايش غلظت سوبسـترای کربنی تا g/L 25  هيچ گونه اثر محدودکننده ای در ميزان رشـد سـلولی مشـاهده نشـد. 
بهـره وری و بازدهـی توليـد بهينه کانتاگزانتين در بيوراکتـور نيمه مداوم )mg/L 14/86( با نـرخ جريان تغذيه ای ثابت 
به طـور معنـی داری بيشـتر از بيوراکتـور غيرمـداوم )mg/L 6/40( بود. مطالعات اوليه در سـامانه مداوم نشـان داد که 
بهتريـن زمـان تزريـق محلـول تغذيـه ای و نرخ رقت به ترتيب 36 سـاعت از شـروع زمـان تخمير و 0/15 بر سـاعت 
می باشـد. نـرخ رقـت بحرانی0/20 بر سـاعت بـود، درحالی کـه در نرخ رقت 0/30 بر سـاعت تقريبا پديده شستشـوی 
سـلولی بطـور کامل اتقـاق افتاد. نتايج بهينه سـازی توليد رنگدانـه در بيوراکتور مداوم بدون بازيابی سـلولی نشـان داد 
کـه نـرخ رقت 0/14 بر سـاعت و 50g/L  سوبسـترای کربنـی منجر به افزايش 375% سـنتز کانتاگزانتيـن )30/42 
mg/L( در مقايسـه بـا روش غيرمـداوم می گـردد. اسـتفاده از دو نـرخ رقـت 0/14 و 0/125 بـر سـاعت در بيوراکتور 

مـداوم بـدون بازيابـی سـلولی و نيـز نـرخ رقـت 0/14 بر سـاعت در نسـبت بازيابـی سـلولی 0/80 منجر بـه افزايش 
بـازده توليـدی بيشـتری در محيط مداوم گرديد. يافته های سـينتيكی و بهينه سـازی نشـان داد که اسـتفاده از نسـبت 
بازيابـی 0/82 و غلظـت سوبسـترای کربنـی g/L  46/09 در نـرخ رقت0/20 بر سـاعت می تواند سـبب توليد تقريبی 
mg/L 32 کانتاگزانتيـن شـود. ارزيابـی خـواص آنتـی اکسـيدانی رنگدانه هـای توليد شـده در سـه سـامانه تخميری 

مشـخص نمود کـه کانتاگزانتين اسـتخراجی 
از بيوراکتـور مداوم دارای بيشـترين پتانسـيل 
در  اسـتفاده  منظـور  بـه  اکسـيدانی  آنتـی 
غذايی-دارويـی  مختلـف  فرموالسـيون های 
بـه ويـژه ميكرو و نانوامولسـيون ها بـه عنوان 

ترکيبـات پايه ای می باشـد.
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طرح های برگزیده شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی - آذر ماه 1393
The Laureates of 16th Khwarizmi Youth Award

رتبه دوم پژوهش هاي کاربردی

● پژوهشگران: علی اكبر میرزايی صبا و مصطفی مقربی
● عنوان طرح: طراحی و ساخت ربات آزمايشگاهی  توانبخشی پای بیماران

● همكاران: دكتر عباس داشخانه، مهندس سید محمد داوودی حسنكال و مهندس داود فالح
● استاد راهنما: دكتر مجید محمدی مقدم 

● استاد مشاور: دكتر شهريار پروانه
● مؤسسه همكار: دانشگاه تربیت مدرس

چكیده طرح:
اسـتفاده از ربات هـای توانبخشـی در دهه هـای اخيـر از سـوی گروه هـای تحقيقاتی مختلف بـرای درمان 
بيمـاران بـا ناتوانـی حرکتـی مـورد توجه قرار گرفته اسـت. در ايـن طرح ابتـدا ربات های توانبخشـی پا مورد 
بررسـی  قـرار گرفـت تا پارامترهای اساسـی در طراحی يك ربات توانبخشـی و مشـكالت مدل های موجود 

شناسايی شود. 
بـا توجـه بـه اهداف کوتاه مدت طرح که توانبخشـی بيماران فلج يك سـويه بوده اسـت ربات توانبخشـی 
بـرای يك پا طراحی و سـاخته شـده اسـت. بـرای آنكه بيمار بتواند حين تمرين توانبخشـی بـا ربات، حرکت 
طبيعی همانند انسـان سـالم را داشـته باشـد، پنج درجه آزادی برای ربات انتخاب شـد که دو درجه آن فعال 
و سـه درجـه غيـر فعال هسـتند. بـرای آنكه امـكان کنترل نيرو و برگشـت پذيری بـرای ربات فراهم شـود، 
عملگرهـای جديـدی بـا عنـوان عملگر سـری االسـتيك در طراحی ربات در نظر گرفته شـده اسـت. سـعی 
بـر آن بـوده اسـت که اينرسـی اجزاء بـه حداقل برسـد. برای ايـن منظور موتورهـای محرک حتـی المقدور 
بـه پايـه ربـات منتقل شـده اند. همچنيـن بازوهای ربات بـا حداقل وزن طراحـی شـده اند. اندازه گيری وزن، 
اصطـكاک و اينرسـی مـدل ارائه شـده نشـان می دهد که طـرح مورد نظر نسـبت به مدل های ديگـر دارای 

نيروهـای مقاوم کمتری اسـت کـه اين امر پياده سـازی 
روش هـای کنترلـی مشـارکتی، که بـرای درمان بسـيار 

حائز اهميت اسـت را ميسـر می سـازد.
انـواع روش های کنترل پيشـرفته توانبخشـی بر روی 
دسـتگاه فـوق پياده سـازی شـده و عملكرد هر کـدام در 
محيـط نرم افزاری و آزمايشـگاهی آزمايش شـده اسـت. 
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سوم پژوهش هاي کاربردي

● پژوهشگران: علي خاني و سید بهنام حسیني
● عنوان طرح:  سامانه ارتباط يكپارچه

● مؤسسه  همكار:  شركت طرح و توسعه اتصال يكپارچه

چكیده طرح:
 امـروزه بسـياری از سـازمان ها براي رفـع نيازهای ارتباطی خود بـا ترکيبی از تجهيـزات و فناوری های 
گوناگـون؛ از تلفن هـای مرکـزی گرفتـه تا سيسـتم های ويدئو کنفرانس، پسـت الكترونيـك و غيره مواجه 
هسـتند کـه بـه صورت جزيـره ای و غيرهماهنگ فعـال می باشـند. از طرفی اسـتفاده از ر وش های متداول 
مخابراتـی، امنيـت مكالمـات، کنتـرل هزينه هـا، افزايـش بهـره وری و حفظ يكپارچگـی، سـازمان ها را با 

چالش هـای بـزرگ و پيش بينی نشـده ای مواجه می سـازد. 
در ايـن طـرح ارتبـاط يكپارچـه بـا اسـتفاده از معمـاری مبتنـی بـر پـردازش ابری و ادغـام ابـزار متعدد 
ارتباطـی بـا يكديگـر و حضـور تنهـا يك رابط کاربـری که به راحتـی از طريـق تمامی دسـتگاه ها )رايانه، 
تبلـت و موبايـل( و تقريبـًا از هـر نقطـه جغرافيايی کـه اينترنت و اينترانت در دسـترس بوده قادر اسـت تا 

 Video بـه تمامی نيازهـای ارتباطی سـازمان ها نظيـر
 Conference، Web Conference،  OIP، Broadcast،

Contact Center را به صـورت يكپارچـه، هماهنـگ و 

در بسـتر ايمن و پايدار پاسـخگو باشـد.
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رتبه سوم پژوهش هاي کاربردي

● پژوهشگران: روح اله ياراحمدي خراساني و مسعود رمضانیان كیكانلو
● عنوان طرح: طراحی و ساخت اسكنر فشار كف پا

● همكاران: مهندس سجاد رحمان پور سیاهكلده و دكتر ابراهیم رضايی نیك
● استاد راهنما: دكتر رضا لطفی

● مؤسسه های همكار: شركت پايا فن آوران فردوسی و مركز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشكي تهران

چكیده طرح:
اندازه گيـری فشـار کـف پـا بـرای کسـانی کـه ناهنجاری کـف پا و يـا بيمـاری ديابـت دارنـد، از اهميت 
به سـزايی برخـوردار اسـت. به همين منظور دسـتگاه اسـكنر فشـار کف پا بـا قابليت نمونه بـرداری ديناميك 
)نمونه بـرداری در هنـگام راه رفتـن( و بـا دقـت بـاال، برای اندازه گيری فشـار کف پا طراحی و سـاخته شـده 
اسـت. بـا راه رفتـن و يـا ايسـتادن بـر روی دسـتگاه اسـكنر فشـار کف پا، فـرد بيمـار می تواند ميزان فشـار 
تـك تـك نقـاط کف پا را با دقتـی باال به دسـت آورد. در ادامه، اطالعات دسـتگاه اسـكنر در درون کامپيوتر 
مـورد پـردازش قـرار گرفتـه و بـا انتقال ايـن اطالعات به دسـتگاه CNC طراحی شـده، کفی طبی سـاخته 
می  شـود، کـه ايـن کفـی مختـص پای همـان فرد اسـت. ويژگـی بـارز در طراحی اين دسـتگاه، اسـتفاده از 
شـيوه ای نـو در خوانـدن مقـدار مقاومت هـا از ايـن آرايه بزرگ حسـگری می باشـد کـه منجر به آن شـده تا 
مقادير فشـار وارد شـده به آرايه حسـگری را با قابليت تكرارپذيری بسـيار باال و دقتی مناسـب، اندازه  گيری 
شـوند. از ديگر ويژگی های اين طرح، طراحی سيسـتم کاليبراسـيون دسـتگاه اسـكنر فشـار کف پا می باشـد 
کـه بـا اسـتفاده از ايـن سيسـتم می توان دسـتگاه اسـكنر را کـه از حالـت کاليبره خارج شـده اسـت، دوباره 

کاليبره نمود. 
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سوم پژوهش هاي کاربردي

● پژوهشگران: پويا احمدوند و پیام احمدوند
● عنوان طرح: كوک يار سازهاي ايراني
● مؤسسه  همكار: : دانشگاه اصفهان

چكیده طرح:
فرآينـد تطبيـق دادن زيـر و بـم نوا يا نواهای يك سـاز ملوديك به فاصله های شـناخته شـده موسـيقی، 
کوک  کـردن ناميـده می شـود و کوک يـار ابـزاری اسـت کـه ايـن کار را بـا اسـتفاده از پـردازش صـوت و 

روابـط بين اصـوات انجـام می دهد.
در موسـيقی غربـی فواصـل پـرده و نيم پـرده وجـود دارد که تشـكيل دهنده  تمام صداهای موسـيقيايی 
می باشـد. در موسـيقی ايرانـی فواصـل ربـع پـرده نيـز وجـود دارنـد کـه در موسـيقی ملـل ديگـر ديـده 
نمی شـوند. بـه هميـن دليـل ابزارهـای موجـود بـرای کوک کـردن آواهـا، بـرای سـازهای ايرانـی به طور 
کامـل قابـل اسـتفاده نمی باشـد لـذا  ابـزاری سـاخته شـده اسـت کـه به تـوان بـا آن سـازهای ايرانـی را 

نمود. کـوک 
عوامل شكل گيری ايده کوک يار:

 ● نبود ابزار نرم افزاری با پشتيبانی از فواصل موسيقی اصيل ايرانی)ربع پرده ها(،
 ● وارداتی بودن تمام کوک های سخت افزاری موجود در بازار،

 ● غير فارسی بودن کوک های نرم افزاری و سخت افزاری موجود و دشواری کار با آن ها،
موفقيت در تجاري سازي اين محصول نشانه نياز بازار داخلي است.
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رتبه دوم پژوهش هاي توسعه ای

● پژوهشگران: سید رامین میرعمادالدين و سید رضا میرعماالدين
)MFC( عنوان طرح: طراحي و ساخت سیستم كنترلر گازی فشار باال ●

● استاد راهنما و مشاور: دكتر حسن غفوري فرد
● مؤسسه های همكار: مركز رشد واحدهاي طبرستان، شركت پژوهش و فناوري پتروشیمي 

و صندوق مهر امام رضا)ع(

چكیده طرح:
سيسـتم سـاخته شـده کـه با عنـوان صنعتـي MFC يـا کنترلر جريان جرمي شـناخته مي شـود شـامل 

چهـار بخـش اصلي مي باشـد: 
● حسـگر تيـوپ حرارتـي متشـكل از يك تيوپ بـا دو المنت تفاضلي بسـيار کوچك مي باشـد که روي 

يـك مسـير مـوازي بـا مسـير عبـور اصلـي گاز پيچيـده شـده اند. دو المنت توسـط يك مـدار CMOS تا 
دمـاي خاصـي گـرم شـده و ايجاد يـك گراديـان حرارتي متقـارن در دو سـمت تيـوپ مي نمايد. بـا عبور 
گاز و در نتيجـه تغييـر گراديـان دمايـي ايجـاد شـده، به صـورت تفاضلـي تغيير حـرارت به تغييـر مقاومت 

مي شـود.  تبديل 
● مـدار الكترونيكـي اسـتخراج اطالعـات گراديـان حرارتـي از حسـگر تشـكيل شـده از يـك مبـدل با 
رزولوشـن بـاالي SD و سـطح نويـز کـم تغيير مقاومت ناشـي از عبـور گاز را در المنت ها به سـطوح ولتاژ 

گسسـته تبديـل کـرده تـا اطالعـات جريان بـه ولتاژ تبديل شـود. 
● مـدار الكترونيكـي مرکـزي وظيفـه خوانـدن اطالعـات از مبـدل SD و اعمـال دسـتورات کنتـرل به 

شـير الكترومغناطيسـي را دارد. 
● شـير الكترومغناطيسـي يك شـير معلق تمام فلزي اسـت که با فشـار رانشـي الكترومغناطيسـي روي 

يك سـوراخ فشـره مي شـود، شـدت فشـار اعمالـي روي اين سـوراخ باعث کنتـرل ميزان جريـان عبوري 
از MFC خواهد شـد.

سيسـتم به گونـه اي طراحي شـده که امكان اسـتفاده 
از MFC بـراي هـر گازي و هـر جريـان دلخواهـي را 

مـي آورد. به وجود 
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رتبه دوم پژوهش هاي توسعه ای

● پژوهشگران: حمیدرضا صالحي و مهدي قنبري
● عنوان طرح:  طراحي و ساخت مخازن تحت فشار نانوكامپوزيتي با قابلیت تحمل فشار 600 بار 

● همكار: محمد شفیعي
● مؤسسه همكار: شركت دانش بنیان آتی كامپوزيت ايرانیان

چكیده طرح:
در ايـن طـرح مخـازن نـوع سـه نانوکامپوزيتـی )هسـته فلـزی( بـا قابليـت تحمـل فشـار ششـصد بار 
طراحـی، توليـد و آزمايـش گرديـده اسـت. مخـازن کامپوزيتـی انـواع مخـازن تحت فشـار می باشـند که 
بـا وزن کـم دارای قابليـت تحمـل فشـار های باال بـوده و در صنايع مهندسـی پزشـكی، نفـت و گاز مورد 
اسـتفاده قـرار می گيرنـد. ايـن مخـازن دارای مزيت هايی ماننـد وزن کم، اسـتحكام باال، قابليـت مقاومت 
در برابـر خوردگـی و ايمنـی بـاال می باشـند. در سـاخت مخـازن از فنـاوری نانـو بـرای تقويـت رزيـن، 
چسـبندگی رزيـن بـه اليـاف و ايجـاد نانوسـاختارهای سـطحی بـر روی هسـته های فلزی اسـتفاده شـده 
اسـت کـه باعـث افزايـش قابـل توجه تحمـل فشـار و کاهـش وزن می گردد و بـرای تقويت هسـته های 
فلزی/پليمـری از روش رشـته پيچی تمـام مكانيـزه بـا دقـت بـاال اسـتفاده گرديـده اسـت. ايـن فرآينـد 
می توانـد بـر روی يـك هسـته بـا جـداره بسـيار نـازک، اسـتحكام و قابليـت تحمـل فشـار بـاال را ايجاد 
نمايـد. دسـتگاه رشـته پيچی چهـار محوره مخـازن در ايـن پژوهش، طراحی و سـاخته شـده و همين طور 
بـرای سـاخت هسـته ايـن مخـازن از هسـته های اسـتيل بـا يـك درز جـوش و روش کشـش عميـق و 
آلومينيـوم بـی درز بـا روش اسـپين گـرم اسـتفاده شـده کـه بـا انجـام چنديـن مرحلـه عمليـات حرارتی 

خـاص، قابليـت تحمـل بيـش از صد هـزار سـيكل خسـتگی را دارا می باشـند.
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سوم پژوهش هاي توسعه اي

● پژوهشگران: علي زين العابديني هزاوه و فواد پارسايی  
● عنوان طرح: دستگاه اندازه گیری كشش سطحي و تغییر ترشوندگی به روش قطره ای

● همكاران: مهندس رضا عزلتی، مهندس معین نبی پور و مهندس عادل محسن زاده
● استاد مشاور: دكترسید شهاب الدين آيت اللهی

● مؤسسه همكار: شركت فناوری ازدياد براشت فارس

چكیده طرح:
بـه طـور کلـی اثبـات شـده اسـت که بـه علـت وجـود شـبكه های پيچيـده مويينـه در مخـازن نفتی و 
گرانـروی بـاالی هيدروکربن هـا بيـش از شـصت درصـد نفـت پـس از توليـد اوليـه و ثانويـه در مخـازن 
باقـی می مانـد. بـه هميـن علت بسـياری از کشـورهای توليـد کننده نفـت، به دنبـال روش هايی هسـتند 
کـه بتـوان ايـن ميـزان نفت به تلـه افتاده در مخـازن نفتی را تحـت عنوان روش هـای ازدياد برداشـت از 
مخـازن نفتـی توليـد نماينـد. از ميـان پارامتر هـای تاثيرگـذار بر ازديـاد برداشـت ار مخازن نفتی، کشـش 
بيـن سـطحی و تغييـر ترشـوندگی نقـش مهمـی را ايفـا می کنـد. لذا سـاخت دسـتگاهی کـه بتوانـد تاثير 
مـواد گوناگـون بـر ايـن پارامتر ها را در شـرايط مخزن )دما و فشـار باال( و نيز در شـرايط محيطی بررسـی 
نمايـد، از اهميـت ويـژه اي برخـوردار اسـت. با سـاخت اين دسـتگاه نه تنها می توان کشـش بين سـطحی 
و زاويـه تمـاس )تغييـر ترشـوندگی( را اندازه  گيـری نمـود بلكه مي تـوان کمترين فشـار امتـزاج پذيری را 
نيـز کـه از مهم تريـن پارامتر هـای ازدياد برداشـت از مخـازن نفتی بـه روش تزريق گاز می باشـد را بدون 

اسـتفاده از دسـتگاه لولـه قلمی، به دسـت آورد. 
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سوم پژوهش هاي توسعه اي

● پژوهشگران: سعید كريمي و داريوش آذري
● عنوان طرح: شفت كامپوزيتي زمینه پلیمري تقويت شده با الیاف

● استاد راهنما و همكار: دكتر سیروس جوادپور
● اساتید مشاور: دكتر سید مجتبي زبرجد، دكتر سید احمد جنابعلي جهرمي و دكتر محمد رحیم همتیان

● مؤسسه های همكار: دانشگاه شیراز و شركت توان محور آذين صنعت

چكیده طرح:
وزن، ارتعاشـات، خسـتگی و محدوديت های سـرعت بحرانی به عنوان مجموعه اي از مشـكالت در وسـيله های 
نقليه موتوری و ادوات صنعتی برای سـال های متمادي شـناخته شـده اسـت. در بررسـي اين پارامترها و تأثيرهای 
متقابـل آن هـا، راه حل هايـی به صـورت عملـي و يـا تحليلـی مي تـوان يافـت. کاربردهـا و عملكردهـاي متعـددي 
ماننـد چـرخ طيارهـا، دمپرهـای هارمونيـك، شـفت های چندگانـه بـا ياتاقان هـای اضافـی و جـذب کننده هـای 
ارتعاشـی سـنگين، موفقيـت محـدودی در مقابلـه با اين مشـكالت داشـته اند و هميشـه بـا محدوديـت وزن باال و 

اينرسـی چرخشـی نا مطلـوب رو بـه رو بوده اند.
شـفت های انتقـال نيـرو را معمـواًل از لوله هـای تـو خالـی يـا تـو ُپر فـوالدی يـا آلومينيومـی می سـازند، با اين 
حـال می تـوان بـا به کارگيـری نـوع کامپوزيتـی ايـن شـفت ها از برتری هايـی چـون مودهـای واماندگـی ايمن تر، 
ويژگی هـای مكانيكـی بهتـر و مقاومـت باالتـر بـه خوردگی در يـك وزن کمتر برخوردار شـد. عالوه بـر آن، يك 
طـول بحرانـی بـرای شـفت های فلـزی تعريف می شـود که بـه اين ترتيب اسـتفاده از شـفت های يك تكـه را در 

کاربردهـای صنعتـی محـدود می کند.
فراينـد رشـته  پيچـی، روش اصلی توليد قطعـات و محصوالتی ماننـد Casings and Tubings، انواع لوله ها 

و شـفت ها بـه شـمار مـی رود که تقارن محـوری دارند و از مـواد کامپوزيتی زمينه پليمری سـاخته می شـوند. 
بـرای دسـتيابی بـه يك شـفت کامپوزيتی مطلوب، بايـد اطالعات مورد نياز برای دسـتگاه CNC رشـته  پيچی 
بـه دقـت فراهـم شـود: تعداد اليه  هـا، ترتيـب اليه ها و چيدمـان، زوايـای پيچـش و ضخامت، ملزومات هندسـه، 

نـوع الياف و مشـخصات سيسـتم رزين. برای به دسـت آوردن 
اطالعـات مربـوط به سـه پارامتر نخسـت، از الگوريتـم بهينه  
 ANSYS سـازی زنبـور عسـل و از شبيه  سـازی با نرم  افـزار
بـر مبنـای اوليـن فرکانـس طبيعـی و تـوان تحمـل گشـتاور 

شـفت استفاده شـده است.
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رتبه دوم ابتكار 

● پژوهشگران: امین خدابخشي هفشجاني و مصطفي خدابخشي هفشجاني
● عنوان طرح: دستگاه نمونه بردار غالت و گرانول

چكیده طرح:
در کشـور مـا غلـه پـس از برداشـت بـدون هيچگونـه تغييـری به مراکـز خريـد تحويل داده می شـود کـه به طور 
طبيعـی دارای ناخالصی هـای  از قبيـل خـاک مزرعـه ، سـنگ ريزه و شـن، کاه و کالش می باشـد. در تعييـن قيمـت 
غـالت ميـزان ايـن ناخالصی هـا تاثير گـذار خواهد بـود و در نتيجه يـك نمونه بـرداری دقيق و سـريع می تواند قيمت 
واقعـی آن محمولـه غلـه را تعييـن نمايـد ، هرقـدر ايـن نمونه بـرداری در زمـان کوتاه تـر و آسـان تر انجـام گـردد از 
اتـالف وقـت، صفـوف طوالنی و شـلوغ در مبـادی ورودی مراکز خريـد و ذخيره، نارضايتـی کشـاورزان، رانندگان و 

ناهنجاری هـای حاصـل از آن جلوگيـری خواهـد نمود. 
دسـتگاه نمونـه بـردار غالت سـاخته شـده تـوان نمونه بـرداری دقيق و سـريع از تمـام قسـمت های محموله های 

غـالت را در کمتـر از يك دقيقـه را دارد  . 
در ايـن سيسـتم نمونه بـرداری بامبو يا سـوند نمونه بـردار وارد محموله غلـه گرديده و با نيـروی هيدروليك تا کف 
محمولـه نفـوذ کـرده و با باز و بسـته شـدن خانه های آن از غلـه نمونه برداری صـورت می پذيرد. الزم به ذکر اسـت 
در ايـن قسـمت حسـگر تشـخيص کـف اين امـكان را می دهد تا کف وسـيله نقليه شناسـايی گـردد تا  از سـطح تا 
کـف محمولـه نمونه بـرداری بـه خوبـی صورت گيـرد و جا سـازی در کـف محموله غلـه از بين خواهد رفت. سـپس 
بامبـو از محمولـه غلـه خارج شـده و به وسـيله نيـروی مكش غير مسـتقيم تمامی نمونه اخذ شـده بـدون هيچگونه 
تغييـر در مخـزن جمـع آوری نمونه به آزمايشـگاه منتقل می شـود تـا تعيين افت گـردد. در اين سيسـتم نمونه بردای 

از يـك نيروی انسـانی در تمامی مراحـل نمونه بردای 
از  اسـتفاده می شـود کـه ايـن فـرد می توانـد يكـی 
مراحـل  تمامـی  باشـد، که  آزمايشـگاه  کارشناسـان 
نمونه بـرداری را هدايـت و نظـارت کنـد، همچنين به 
منظـور رعايت کامل اسـتاندارد های نمونه بـرداری که 
شـامل: محـل اخـذ نمونه، مقـدار نمونه، تعـداد دفعات 
نمونه بـرداری اسـت از سيسـتم مانيتورينـگ و فرمان 

دسـتگاه در داخل آزمايشـگاه اسـتفاده نمود.  
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سوم ابتكار

● پژوهشگر: سمیه خضريان
● عنوان طرح: طراحی و ساخت نمونه حسگر تشخیص آلرژی

● استاد راهنما: دكتر عبداهلل سلیمی
● استاد مشاور: دكتر رحمان حالج

● مؤسسه های همكار:  دانشگاه كردستان و آزمايشگاه تشخیص طبي دكتر وردي

چكیده طرح:
بـا توسـعه زندگـي شـهري و افزايـش صنايـع و آالينده هـاي محيطـي و افزودني هاي غذايي، حساسـيت 
فصلـی، نـه تنهـا در بهـار و تابسـتان بلكـه، در تمامی طول سـال ديده مي شـود. هـم اکنون بيـش از پانصد 
ميليـون نفـر در جهـان از آلـرژي رنـج مي برند، پژوهشـگران درحال ابداع روش هايي هسـتند که تشـخيص 
آلـرژی آسـان تر شـود. ايمونوگلبوليـنIgE( E( يكـی از انـواع آنتی بادی هـای سيسـتم ايمنـی بدن انسـان 
می باشـد، کـه بـا غلظت بسـيار پايينـی در خـون وجـود دارد. واکنش های وابسـته به IgE  ، معموال پوسـت 
و مجـاری گوارشـی و تنفسـی را بـا عاليمـی ماننـد کهيـر، اسـتفراغ، اسـهال و آسـم درگيـر می کننـد. لـذا 
اندازه گيـری دقيـق ايـن ترکيـب در سـرم خـون می توانـد بـه شناسـايی و تشـخيص ايـن بيمـاری کمـك 
شـايانی نمايد. بنابراين سـاخت حسـگری که حساسـيت قابل توجهی نسـبت به آن داشـته باشـد بسيار حائز 
اهميت اسـت. حسـگر طراحی شـده با پايـداری باال، دقـت و تكرارپذيـري و انتخاب پذيری خـوب، می تواند 
IgE سـرم خـون انسـان را بـا حـد تشـخيص بسـيار پايين سـی و هفـت پيكومـوالر اندازه گيـری نمايد. با 

توجـه بـه يافته هـای حاصل از تحقيقـات، اين آپتاحسـگر می تواند در مراکـز درمانی و براي تشـخيص هاي 
کلينيكـي زود هنـگام انـواع آلرژی هـای مرتبـط با ايـن آنتي بـادی به کا ر گرفته شـود.
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سوم ابتكار

● پژوهشگران: محمد نانكلي و علي نانكلي
● عنوان طرح: قالب هاي صنعتي اكريلیكی

● استاد راهنما: دكتر امیر عبداهلل

چكیده طرح:
قالب هـاي صنعتـي اکريليكـي قالب هايـي از جنـس آکريليـك هسـتند کـه بـا روش ماشـين کاري، 
بـرش کاري و حكاکـي ليـزري توليـد مي شـوند. هـدف از طراحـي و سـاخت اينگونـه قالب هـاي صنعتـي 

کاهـش هزينـه و مـدت زمـان سـاخت آنها اسـت.
ايـن قالب هـا مي تواننـد جايگزيـن قالب هـاي آلومينيومي شـوند، زيـرا خـواص مكانيكي آنها مشـابه با 
قالب هـاي آلومينيومـي اسـت و داراي مزايـاي بسـياري از جملـه قيمـت تمـام  شـده ارزان تر، طـول عمر 
بـاال، سـاخت آسـان و سـريع، مواد اوليـه ارزان، مقـاوم در برابر خوردگي و پوسـيدگي هسـتند و در صنايع 
مختلفـي از جملـه صنعـت کيـف و کفـش، صنعـت کامپوزيـت، صنعـت پوشـاک و صنعـت ريخته گـري 
بـراي توليـد قالب هـاي اوليـه کيف هـاي لپ تـاپ و تبلـت، موبايـل، چمـدان ، لـوازم موسـيقي، روکـش 
اوليـه قطعـات و سـازه هاي کامپوزيتـي ماننـد يونيت هـاي پزشـكي،  صندلي هـاي خـودرو، قالب هـاي 

شـناورهاي سـطحي، انـواع قالب هـاي ريخته گـري و ... کاربـرد دارنـد.
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سوم ابتكار

● پژوهشگران: حجت مهدويان و محمد الهي
FPGA مبتنی بر SATA عنوان طرح:  سامانه سخت افزاری مديريت و كنترل بر روی درگاه ●

● اساتید راهنما: دكتر شاهین حسابی و دكتر علی محمد  افشین هّمت  يار
● مؤسسه همكار: شركت امن  پرداز

چكیده طرح:
ايـن سـامانه زيـر سـاختی را فراهـم می کند که می تـوان از آن بـرای دسترسـی، کنترل، تغييـر و  نظارت 
بـر روی داده هايـی کـه بـر روی درگاه SATA رد و بـدل می شـوند اسـتفاده کـرد و روش هايـی را بـرای 
امن سـازی  دسـتگاه های متصـل بـه ايـن درگاه کـه عمدتا از جنـس انباره هـا هسـتند به وجود آورده اسـت. 
بـه دليـل وجود روش های مناسـبی ماننـد VPN، SSL و رمزکردن داده های ارسـالی در بسـتر شـبكه های 
کامپيوتـری توجـه بسـياری از نفوذگـران بـه سـمت سـرقت داده از روی ديسـك سـخت و انباره ها معطوف 
شـده اسـت. يكـی از ويژگـی ايـن سـامانه، مخفی بـودن از ديـد سيسـتم عامل، پردازنـده، سـخت افزارهای 
جانبـی و حتـی درگاه SATA  اسـت. بـه عبـارت ديگـر اين دسـتگاه هيـچ تاثيری بـر روی عملكـرد هيچ 
يـك از اجـزای سيسـتم نخواهـد داشـت و از نگاه سيسـتم تشـخيص وجود يا عـدم وجود چنين سـاختاری 
يـا دسترسـی بـه اين سـامانه غير ممكن اسـت. بنابراين هيـچ نفوذگر يا برنامـه مخربی قابليت دسترسـی و 
کنتـرل بـه ايـن سـامانه را نخواهد داشـت. از چنيـن قابليتی می تـوان برای ايجاد سـطح باالتـری از امنيت 
اسـتفاده کـرد. بـرای نشـان دادن توانايی های اين سيسـتم چندکاربرد متفاوت پياده سـازی شـده اند. به عنوان 
مثـال سيسـتم  رمزنگاری تمام ديسـك سـخت کـه قدرتمندتـر از روش های معـادل امروزی عمـل می کند 

و توانايـی مقابلـه بـا حمالت فيزيكـی را دارد. سيسـتم های 
رمز نـگاری قسـمتی از ديسـك که عالوه بـر افزايش قدرت 
مقابلـه بـا حمـالت فيزيكـی، توانايـی مخفـی نگه داشـتن 
اطالعـات کاربـر را در برابر حمالت سـايبری تـا حد زيادی 
افزايـش می دهـد. همچنيـن سيسـتم های امحـای سـريع 
داده های ديسـك  سـخت و بازيابی سـريع نمونه هايی ديگر 

از ايـن کاربرد ها هسـتند.




