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 هشخصبت داًشجَ: -الف

 وِ حسیي اٍغلیبعف ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 0012331103شوبرُ داًشجَیی :

 تجریسداًشگبُ  –حرارت ٍ سیبالت گرایش  –هٌْذسی هىبًیه  رشتِ وبرشٌبسی ٍ ًبم داًشگبُ :

 تجذیل اًرشیگرایش  –هٌْذسی هىبًیه رشتِ ٍ گرایش همغغ وبرشٌبسی ارشذ :

 تحلیل ػذدی تبثیر ًبًَ سیبالت در اًتمبل گرهب از دٍ لَلِ ّن هحَر ٍ ثررسی اثر دٍراى  هَضَع پبیبى ًبهِ :

 ر آىیىی از لَلِ ّب ث

 دوتر شْرام خلیل آریب اسبتیذ راٌّوب : 

 Irandoc : 2050300وذ رّگیری از سبیت 

 10 ًورُ پبیبى ًبهِ:                     10/11/00    تبریخ فراغت از تحصیل :

 

 چىیذُ پبیبى ًبهِ:-ة

جریبى سیبل ٍ اًتمبل گرهب ثیي دٍلَلِ ی هتحذالوروس افمی ٍ هسئلِ ولی جبثجبیی آهیختِ )هجوَع جبثجبیی عجیؼی ٍ اججبری( 

 ثبزدُدرسیستن ّبی دٍار تَجِ ػذُ زیبدی از هحممیي را ثِ خَد جلت وردُ است. ّن چٌیي ثؼذ از یه لرى چبلش ثرای افسایش 

، یىی از ثسرگتریي رلبثت ّب  ایي هٌظَراًتمبل گرهب، هشىل ّذایت حرارتی پبییي سیبالت ػبهل هبًٌذ آة ، ًفت، اتیلي گلیىَل ثرای 

استفبدُ از اًرشی را پذیذ آٍردُ است. یىی از راُ ّبی غلجِ ثر ایي هشىل ، جبیگسیٌی  جْتثرای دست یبثی ثِ ثْتریي شرایظ 

سیبالت اصالح شذُ ثِ سیبلی ثب ّذایت حرارتی ثبالتر است. عی دِّ لجل ، تىٌَلَشی سبخت ررات ثب اثؼبد  سیبالت هؼوَل ثب ثؼضی از

هبیغ را وِ ًبًَسیبل ًبهیذُ هی شَد ، تَلیذ  -ًبًَهتری پیشرفت لبثل هالحظِ ای وردُ ٍ یه ًَع جذیذی از هخلَط ّبی جبهذ

ثِ سیبل هَجَد در  Cuدى ًبًَررات ثب ضریت ّذایت حرارتی ثبال ّوچَى گردیذُ است. ّذف از ایي تحمیك ثررسی ػذدی اثر افسٍ

فضبی ثیي دٍ لَلِ دٍار هتحذالوروس هی ثبشذ. هسبئل هَرد هغبلؼِ در ایي پصٍّش شبهل ثررسی فرآیٌذ اًتمبل حرارت در ریٌَلذزّب ٍ 

ر ًظر گرفتِ شذُ است. ًتبیج ثذست آهذُ است. جریبى آرام د Cuضرایت شىل ّبی هتفبٍت ٍ ثِ ازای درصذّبی هختلف ًبًَررُ 

لی در ریٌَلذزّبی ثبال ایي تبثیر ثسیبر اًذن هی ٍ ًشبى هی دّذ ثب افسایش درصذ ًبًَررُ ضریت اًتمبل حرارت ًیس افسایش هی یبثذ

 ثرای ّر ضریت شىل در یه ػذد ریٌَلذز هشخص، حبلت ثْیٌِ اتفبق هی افتذ.  شَد. ّوچٌیي
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