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  رساله اري جلسه دفاع اززبرگ
 دگانههاي چنيابي براي آزمون مدارهاي آنالوگ محدود با عيبطراحي و توسعه روش عيب :رساله عنوان

  معصومه خانلري دانشجو:خانوادگي  نام و نام
  

  دكتر مهدي احسانيان :راهنما اساتيد/استاد
  )دانشيار( دكتر امير مسعود سوداگر ارزياب داخلي(مرتبه علمي):
  )استاديار( دكتر مهدي علياري ارزياب داخلي(مرتبه علمي):
  )، دانشگاه صنعتي شريفدانشيار( دكتر شاهين حسابي ):، نام دانشگاهارزياب خارجي(مرتبه علمي
  )نعتدانشيار، دانشگاه علم و ص( دكتر اديب ابريشمي فر ):، نام دانشگاهارزياب خارجي(مرتبه علمي

 )استادياردكتر مهدي دلربايي ( :(مرتبه علمي)هنماينده تحصيالت تكميلي دانشگا

  
دارهايساخت م فرآينداي در ، جزء جدايي ناپذير و البته پر هزينهعيبو تشخيص  آزمايش چكيده(فارسي):

اين ازهاندير الكتريكي و الكترونيكي و همچنين خدمات پس از فروش است كه با افزايش روزافزون پيچيدگي و كاهش چشمگ
-ميارائه  اي آنالوگهاي چندگانه در مدارهعيب روشي براي تشخيص رسالهدر اين  مدارها از اهميت بيشتري برخوردار شده است.

بندم طبقهدار سيستها، به تعداد عناصر معيببند براي تفكيك تعداد زيادي از كه بر اساس آن به جاي طراحي يك طبقه گردد
-س) مينده تلرااز محدوانحراف شود كه هر يك تنها به تشخيص وضعيت يك عنصر (سالم، اتصال كوتاه، مدار باز، طراحي مي

دررفت. ص در نظر گها را براي تشخيعيبتوان تعداد زيادي از يابد و ميبندي كاهش ميپردازند. به اين ترتيب خطاي طبقه
لگو است، شناساييكه يك روش بازشناسي ا SVDDهاي كالس عيب با استفاده از روش بند، ابتدا نواحي شامل دادهطراحي طبقه

نگيرند. همچنيبندي كالسهاي واقع در اين نواحي مورد استفاده قرار ميبراي طبقه IKFCMشوند. سپس الگوريتم نوين مي
- يشناسايي م ر عيبهاهاي موثر در تشخيص بهتروشي براي انتخاب نقاط آزمايش مدار ارائه شده است كه با استفاده از آن گره

م واقع دراي كالس سالهداده وند كه با استفاده از آنها تعدادهايي انتخاب ششوند. ايده به كار رفته در اين روش اين است كه گره
ز نظرا باالي آن دقتدهنده ش روي چند نمونه مدار آنالوگ نشاناين رو سازيپيادهنتايج نواحي عيب به كمترين حد برسد. 

  به ويژه قدرت تشخيص عناصر معيوب مدار است.  وضعيت عناصر مدارقدرت تشخيص 
  

         18ساعت       25/3/99        يكشنبه زمان:
   جلسه دفاعيه بصورت كامال مجازي برگزار مي شود.        مكان:

 


