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 بسمه تعالی

 2فراخوان شماره 

 حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی طرح کالن ملی   

های گاز دانشگاه علم  پژوهشکده توربینرساند که  ، بدینوسیله به اطالع می1312در سال  1پیرو فراخوان شماره 

 های فناوری توسعه " طرح کالن ملیهای تحصیالت تکمیلی با  نامه راستاسازی پایان و صنعت ایران با هدف هم

های تحصیالت  نامه در نظر دارد که از پایان "نفره 151 مسافربری هواپیمای موتور ساخت و طراحی در کلیدی

لذا از . ، حمایت مالی نمایدنامه مصوب هیئت محترم رئیسه دانشگاه طبق آیین برهای ذیل  تکمیلی در حوزه

های مربوطه را از  خواهشمند است فرماساتید راهنما که متقاضی بررسی حمایت مالی پایان نامه می باشند، 

تا تاریخ و حداکثر دریافت  http://gt-rti.iust.ac.ir، به نشانی های گاز توربین آدرس اینترنتی پژوهشکده

ارسال  gt_rti@iust.ac.irبه دفتر پژوهشکده ارائه نمایند و یا به آدرس پست الکترونیکی  15/13/1314

الزم به ذکر است که بر اساس آیین نامه، بایستی تاریخ مصوب پایان نامه کارشناسی ارشد مورد نظر بعد  .دننمای

  .باشد 1/1/13و تاریخ تصویب پروپوزال رساله دکتری بعد از  1/7/13از تاریخ 

 و هوافضا مکانیک  مهندسی حوزهموضوعات مورد حمایت با تمرکز بر موتور توربوفن در 

 سازی سیکل عملکردی موتور تحلیل، آنالیز حساسیت و بهینهطراحی،  1.1

 فناوری های پیشرفته و کلیدی در طراحی ماژول فن 1.2

 فناوری های پیشرفته و کلیدی در طراحی ماژول کمپرسور جریان محوری 1.3

 فناوری های پیشرفته و کلیدی در طراحی ماژول توربین جریان محوری 1.4

 پیشرفته و کلیدی در طراحی ماژول محفظه احتراقفناوری های  1.5

 تحلیل استحکام و تخمین عمر 1.1

 مدلسازی و کنترل موتور 1.7

 طراحی آیردینامیکی فن های پیشرفته موتورهای توربوفن مدرن 1.1

 آیرواالستیسیته پره های فن موتورهای توربوفن 1.1

 ناپایداری های آیروینامیکی در کمپرسورها و فن موتورهای توربوفن و کنترل آنها  1.11

 فناوری های پیشرفته برای کاهش صدا در موتورهای توربوفن 1.11

 کاربرد مواد کامپوزیت در پره های فن موتورهای توربوفن و تحلیل های استحکامی و دینامیکی 1.12

 یرودینامیکی کمپرسورهای محوری، طراحی و تحلیل های عددیدر بهبود عملکرد آ VIGVنقش  1.13

 (طراحی و تحلیل) TAPSدر محفظه احتراق نظیر سیستم  نوینهای  فناوری 1.14

 (طراحی و تحلیل)برای خنک کاری پره های توربین موتورهای توربوفن  نوینهای  فناوری 1.15

ها،  سیستم استارت، اطفاء حریق، سیستم هوا، سوخت رسانی، جعبه دنده)های جانبی موتور سیستم 1.11
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 ....(تراست معکوس ترمزی و 

 المللی های معتبر بین استاندارد و اخذ گواهینامه 1.17

 ای و سیستمی موتور های قطعات، مولفه تست 1.11

 تحلیل دینامیکی اجزای متحرک و دوار 1.11

 های کلیدی موتور توسعه فناوری 1.21

 های ساخت موتور توسعه فناوری 1.21

 های مواد پیشرفته در موتور توسعه فناوری 1.22

 (طراحی و تحلیل های عددی)کنترل فعال درز نوک پره های توربین موتورهای توربوفن  1.23

 برای موتورهای توربوفن Chevronطراحی نازل  1.24

 پوشش دهی و فرایندهای نوین در ساخت قطعات موتورهای توربوفن مواد پیشرفته، 1.25

  FADECسیستم  طراحی و تحلیل 1.21

 یاتاقان های مدرن موتورهای توربوفن 1.27

 تعمیر و نگه داری موتورهای توربوفن و اجزای آنها 1.21

 (برای یک مورد خاص)اشتقاق موتورهای صنعتی از موتورهای هوائی  1.21

 طراحی مکانیزم معکوس کننده تراست و تحلیل های جریان و استحکام     1.31

 روشهای نوین ماشینکاری قطعات موتور 1.31

 روشهای نوین تست قطعات موتور 1.32

با کاربرد در هواپیمای های نوین در موتورهای توربین گاز هوایی  فناوریموضوعات دیگر در رابطه با  1.33

 مسافربری

 و ساخت مهندسی مواد حوزهتور توربوفن در مورد حمایت با تمرکز بر موموضوعات 

پوشش های سد حرارتی بر روی قطعات داغ موتور، روش تولید، کیفیت پوشش، روش تست و کنترل  2.1

 .کیفی و کمی

 تاثیر پوشش های اعمال شده بر روی قطعات بر خواص مکانیکی، ریزساختار و عمر قطعه  2.2

تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و خوردگی آلیاژهای مورد استفاده در ساخت بررسی  2.3

 قطعات موتور

 بررسی پارامترهای تولید بر خواص مکانیکی قطعات آهنگری شده در موتور 2.4

 بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری بر خواص مکانیکی و خوردگی در قطعات موتور 2.5

 دقیق و تک کریستال برای تولید قطعات داغ و پره های متحرکریخته گری  2.1

 تکنولوژی های پیشرفته در پوشش دهی قطعات موتور جهت افزایش خواص مکانیکی و خوردگی آنها 2.7

 تولید قطعات موتور به روش متالورژی پودر 2.1

 روی آنها TBCبهبود رفتار خوردگی داغ و اکسیداسیون پره های توربین با اعمال پوشش های  2.1

به کار رفته در ساخت پره های ثابت توربین با انجام عملیات  738هبود عمر خزشی سوپرآلیاژ اینکونل ب 2.11

 حرارتی

 تعیین آزمایشات الزم برای کنترل کیفی پره های ثابت توربین 2.11
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 بر خواص مکانیکی و عمر مفید قطعات به کار رفته در موتور جت HIPاثر فرایند  2.12

 Inconel 713 LC نیکل پایه سوپرآلیاژ ریزساختار بر انحاللی آنیل حرارتی عملیات دمای اثر 2.13

 حین تغییر در Hastelloy X نیکل پایه سوپرآلیاژ دهی شکل رفتار روی بر دما سرعت کرنش و اثرات 2.14

 دما باال شکل

 توربین اول ردیف ه های پر در استفاده مورد نیکلی پایه سوپرآلیاژهای اکسیداسیون 2.15

 ... و  داغ ایزوستاتیک فشردن فرایند از استفاده با 738 اینکونل سوپرآلیاژ قطعات داغ مستعمل بازیابی 2.11

 ساخت یاتاقان های بکار رفته در موتورهای هوایی مواد و  2.17

 مدیریت و مهندسی صنایع های حوزهموضوعات مورد حمایت با تمرکز بر موتور توربوفن در 

 های انتقال فناوری در صنعت ساخت موتورهای توربین گاز مدل 3.1

 های خلق فناوری در صنعت ساخت موتورهای توربین گاز مدل 3.2

 آینده نگاری فناوری در صنعت ساخت موتور هواپیما 3.3

 توربین گازموتورهای  ساخت و طراحی فناوری ایجاد برای  مدلهای مناسب تحقیق و توسعه 3.4

 گاز های توربین صنعت  در فناوری  روش های بومی سازی 3.5

 برنامه ریزی استراتژیک فناوری طراحی و ساخت موتور هواپیما 3.1

 ساخت موتور هواپیماالگوهای مناسب مدیریت دانش برای ایجاد و بومی سازی فناوری  3.7

 (هواپیما با محوریت طرح کالن موتور)های پیچیده  مدلهای مناسب مدیریت و برنامه ریزی پروژه 3.1

 هواپیما ارائه مدل مناسب جهت زنجیره تامین اقالم و فناوریهای کلیدی طرح کالن موتور 3.1

 هواپیما ارائه سیستم مناسب جهت مستندسازی طرح کالن موتور 3.11

 هواپیما پیاده سازی سیستم مدیریت ارزش کسب شده جهت پایش پیشرفت طرح کالن موتور 3.11

 هواپیما ارائه مدل مناسب مدیریت دانش طرح کالن موتور 3.12
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 فناوری های نوین در موتورهای توربین گاز هوائی مرتبط با موضوعات: 1پیوست 

 کمپرسورو فنفناوری های نوین در طراحی، ساخت و تست  -1

 فناوری های نوین درطراحی آیرودینامیکی پره های مدرن - 1-1    

 طراحی پره های فن و کمپرسور با طول وتر باال و لبه های حمله و فرار منحنی -1-1-1   

  (Aspirated Blades)طراحی پره های تنفسی -1-1-2   

 طراحی با هدف کاهش نویز -1-1-3   

 فناوری های نوین درکنترل سرج کمپرسور  -1-2   

 تزریق درناحیه نوک پره  -1-2-1        

 اصالح پوسته پیشرفته -1-2-2

 کنترل فعال درز نوک پره -1-2-3

 دیواره غیرمتفارن محوری -1-2-4

 استفاده از مواد و تکنولوژی های پیشرفته درساخت کمپرسور -1-3   

درساخت پره های فن با هسته النه زنبوری با پوشش لبه حمله مقاوم به  RTMتکنولوژی  -1-3-1        

 خوردگی

 Precise Electro-chemical Machiningروش های نوین تولید  -1-3-2       

 Metal Injection Moldingروش تولید  -1-3-3       

 ساخت استند ها و ادوات تست کمپرسور -1-4

 تست ریگ کمپرسور محوری سرعت پائینطراحی و ساخت  -1-4-1      

 طراحی و ساخت تست ریگ کمپرسور محوری سرعت باال -1-4-2      

 طراحی و ساخت تست ریگ کسکید پره های کمپرسور محوری  -1-4-3      

 (دما، تنش ها و کرنش ها)تله متری قطعات  -1-4-4      
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  اندازه گیری غیر تماسی ارتعاشات -1-4-5      

  اندازه گیری پیوسته درز نوک پره ها -1-4-1      

 فناوری های نوین در طراحی، ساخت و تست توربین -2

 فناوری های نوین درطراحی پره های مدرن - 2-1    

 طراحی آیرودینامیکی سه بعدی پره ها تحت بارگذاری باال -2-1-1   

 طراحی با هدف کاهش نویز -2-1-2   

 طراحی بهینه توأمان آیرودینامیک و خنک کاری -2-2-3   

 کنترل فعال درز نوک پره  -2-2-4        

 اصالح پوسته پیشرفته -2-2-5

 استفاده از مواد و تکنولوژی های پیشرفته درساخت توربین -2-2   

 برای پره های و پوسته نازل   SiC/SiCو مواد  CMCتکنولوژی  -2-2-1        

 برای پره های توربین Single Crystal Castingتکنولوژی  -2-2-2       

  Directionally Solidified Bladesتکنولوژی   -2-2-3       

 Precise Electro-chemical Machiningروش های نوین تولید  -2-2-4       

 Micro-Structured Blade Surfacesاستفاده از  -2-2-5       

 استفاده از روش های نوین پوشش دهی -2-2-1       

 ساخت استند ها و ادوات تست توربین -2-3

 طراحی و ساخت تست ریگ سرد توربین محوری -2-3-1      

 طراحی و ساخت تست ریگ داغ توربین محوری -2-3-2      

 طراحی و ساخت تست ریگ کسکید پره های توربین محوری  -2-3-3      

 (دما، تنش ها و کرنش ها)ه متری قطعات تل -2-3-4      

  اندازه گیری غیر تماسی ارتعاشات -2-3-5      

   اندازه گیری پیوسته درز نوک پره ها -2-3-1      
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 فناوری های نوین در طراحی، ساخت و تست محفظه احتراق -3

 فناوری های نوین در طراحی محفظه احتراق -3-1     

 TAPSطراحی محفظه های احتراق  -3-1-1          

 Leanاحتراق  -3-1-2          

 استفاده از مواد و تکنولوژی های پیشرفته درساخت محفظه احتراق -3-2    

 ساخت استند ها و ادوات تست محفظه احتراق  -3-3    

 طراحی و ساخت تست ریگ سرد محفظه احتراق -3-3-1       

 طراحی و ساخت تست ریگ داغ محفظه احتراق -3-3-2       

 (دما، تنش ها و کرنش ها)تله متری قطعات  -3-3-3       

  اندازه گیری غیر تماسی ارتعاشات -3-3-4       

 فناوری های نوین در طراحی موتور های توربین گاز پیشرفته -4

  (Intercooled Core)هسته میان سرد شونده -4-1   

 (Intercooled Recuperated Core)هسته بازیافتی میان سرد شونده -4-2   

 GTF -(Geared Turbofan)موتورهای  -4-3   

 موتورهای هیبرید -4-4   

          موتورهای توربوفن رتورباز -4-5   

 

 


