صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی اوج
مدیر مسئول:
بابک منافی

سردبیر:
حمید اکبربیگلو

هیئت تحریریه:

نشریه علمی  -تحقیقاتی موسسه آموزش عالی اوج
فهرست مطالب:
بخش اول :مقاالت علمی تحقیقاتی 1 ............................
 -1بررسی رابطهی بین خواص مکانیکی و ضخامت الیهها
در روش استریولیتوگرافی 2 ..........................................................
 -2طراحی سیستمی فضاپیمای زیرمداری با ترکیب
ماتریس ساختار طراحی اجزا محور و پارامتر محور 12 ..........
 -3تکنولوژی پیل سوختی وکاربرد آن در خودرو 21 .............

دکتر کرامت ملکزاده ،دکتر فرشاد پازوکی،
دکتر محمد مهدی هادوی ،دکتر ایرج فروزان

 -4انواع سیستم های تعلیق در اتومبیلها 22 .........................

شورای نویسندگان(تحت نظر هیئت تحریریه):

 -5مروری بر سیستم کنترل دمای ماهوارهها 33 ....................

مهندس محمد مهدی کشاورزی،
مهندس محسن کامیاب ،مهندس مهسا معزز،
مهندس کتایون رهبری ،مهندس امین علمداری

بخش دوم :چکیده پایاننامههای برتر موسسه 35 ......
بخش سوم :گزارش 35 ..................................................

مدیر داخلی:

گزارش پروژههای انجام شده موسسه 52 .................................

عزیزاله یونسی

به بهانه روز جهانی محیط زیست 22 ........................................

مدیر روابط عمومی:
آزاده منتظری

آدرس :کیلومتر 33اتوبان کرج  -قزوین ،آبیک ابتدای

ویراستار و صفحهآرایی:

شهرک قدس،

مسعود باقرزاده

موسسه آموزش

طرح روی جلد:

عالی اوج ،طبقه

نیلوفر نعمت الهی

معاونت

اول،

پژوهشی.

مقررات نشریه:
 -1نشریه اوج آماده پذیرش آثار و مقاالت ارسالی اساتید،
دانشجویان و محققین میباشد.
 -2پذیرش مقاالت باید به صورت تایپ شده و طبق فرمت
مجله باشد.
 -3نشریه در ویرایش و اصالح مطالب رسیده آزاد است.
 -4استفاده از مقاالت نشریه با ذکر منابع و رعایت حقوق
نویسندگان بالمانع میباشد.
 -5نتایج ،صحت و درستی مطالب به عهده نویسندگان

میباشد و نشریه در این مورد تعهدی ندارد.

تلفن:

323-32332313-13

E-mail: info@ooj.ac.ir
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اکنون هک هب یاری خدا و تالش همه دست اندرکاران اولین شماره از نشرهی اوج هب چاپ رسید ،الزم است رد اتددا ی کار از زحمات همه کسانی هک رد تهیه و
آغاز این کار ما را یاری رساندند ،تشکر و قدردانی کنم.
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اندرکارن این نشرهی نیز با ردک این موضوع و رد جهت ایفای این نقش اقدا م هب تهیه و چاپ این نشرهی نمودهاند هک امیدوارم بتواند گایی ره چند کوچک رد
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و بخش دوم هک چکیده پایانانهم ای ربرت موسسه ییباشد و بخش پایانی هک مطالب و گزارش از فعالیت ای علمی و ژپوهشی رد آن آورده ییشود.
زمان ااشتنر این نشرهی مقارن بود با  5ژوئن ،روز جهانی محیط زیست ،هک هب این مناسبت طرح پشت جلد این شماره هب این موضوع اختصاص پیدا کرده
است ات سهمی رد زبرگداشت این روز داشته باشد.

حمید-اکبرتی گ ول
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بررسی رابطهی بین خواص مکانیکی و ضخامت الیهها در روش
استریولیتوگرافی
بابک منافی ،1علیرضا مسیبی

2

چکیده :
روش استریولیتوگرافی یک فرآیند نمونهسازی سریع است که این امکان را فراهم میآورد تا اطالعات CAD
بتوانند به قطعاتی از جنس رزین اپوکسی برای ساخت مدل های فیزیکی تبدیل شوند .دقت ابعادی در فرآیند
استریولیتوگرافی تابعی از پارامترهای ساخت همانند عمق هاشور عمل آمدن رزین ،ضخامت الیه ،جهت گیری
و نوع ردیف هاشورزنی لیزر یا منبع نوری است.این مقاله تالش دارد تا پارامترهای گوناگونی را که در فرآیند
استریولیتوگرافی حاکم است ،مشخص کند و به ویژه تاثیر ضخامت الیه را بر روی مشخصات قطعه ی تولید
شده ،مورد مطالعه قرار دهد .همچنین ،این مقاله قصد دارد تا در آزمایش ها و دستاوردهای مهندسی در زمینه
ی بررسی تاثیر ضخامت الیه در فرآیند استریولیتوگرافی بر روی کیفیت قطعه ی نهایی تحقیق کند .نتایج
برای یافتن مقداری بهینه برای آن ضخامت الیه ای که درش خواص مکانیکی با حداکثر دقت ابعادی ظاهر
شود ،بررسی شده اند؛ که این مقدار بهینه طبق این تحقیق برابر با 133میکرومتر خواهد بود .ارائه ی ضخامت
بهینه برای قطعات ساخته شده به روش استریولیتوگرافی ،نتیجه ی نهایی این مقاله است.
واژه های کلیدی  :نمونه سازی سریع  ،پارامترهای فرآیند  ،فرآیند استریولیتوگرافی  ،دقت ابعادی ،ضخامت
الیه و خواص مکانیکی.
مقدمه :

شکل میگیرد و با سازه ی قبلی موجود آمیخته

ناپایداری ابعادی و تنش های پسماند ،محدوده

میشود  ،تغییرات حجمی بالقوه ی ماده در طی

ی کاربرد روش های ساخت را محدود می کنند .در

فرآیند سبب می شود تا تنش های داخلی و یا

حالت عمومی  ،این تاثیرات به علت تغییر شکل

تغییرشکل های ابعادی پدید آید.

های ماده در حین پروسه ی تولید می باشند که به

نمونه سازی سریع یک تکنولوژی ساخت نوین

عنوان مثال شامل ساخت الیه به الیهی قطعات

می باشد که با توانایی های ذاتی خود این قابلیت

پیچیده نیز می باشند .هنگامی که الیه ی ثانویه

را دارد که مدل های  CADرا مستقیما به قطعات

 1کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید
 2کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید
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فیزیکی تبدیل کند و برای آن که به صورت موثر
باشد  ،برای پیشرفت باید پارامترهای زمان  ،هزینه
و کیفیت آن بهینه شود  .در پروسه ی  SLM3که
از آن برای ساخت سریع قطعات فلزی استفاده می
شود  ،گرادیان شدید حرارتی و تغییر شکل ماده
سبب می شود تا تنش ها و تغییر شکل های ابعادی
حاصل شود .تغییر شکل به علت عمل زینتر شدن
نیز سبب بوجود آمدن اعوجاج های ظاهری ،ابعادی
و شکست قطعات سرامیکی ساخته شده در پروسه
ی  SLMمیشود [.]1در بین بسیاری از روش های
نمونه سازی سریع  ،روش استریولیتوگرافی دقت
ابعادی و صافی سطح بهتری را با توجه به
مشخصات کیفیتی قطعه ارائه می دهد[.]2
فرآیندی که سبب اعوجاج در پروسه ی
استریولیتوگرافی میشود انقباض در اثر پدیده ی
فوتوپلیمریزاسیون و گرم شدن آنی رزین در طی
پروسه ی عمل آمدن آن در اثر تماس با نور می
باشد .واکنش پلیمریزاسیون رزین سبب شیب آنی
برای کاهش حجم مخصوص ماده در محدوده ی 5
الی  13درصد و شیب انبساط حرارتی می شود ،در
نتیجه اعوجاج و ناپایداری ابعادی مشاهده می شود.
[]1

شکل :1تغییر شکل ابعادی در پروسه ی استریولیتوگرافی
[]1

تغییرات ابعادی به چندین فاکتور بستگی دارد
و آن ها بوسیله ی خواص مکانیکی رزین در حین
فرآیند عمل آمدن رزین ،تحت تاثیر قرار می گیرند.
تنش های ایجاد شده و اعوجاج ها ،نتیجه ی
پیچیدگی اثر متقابل افزایش سفتی ،کاهش جریان
پذیری و تغییرات حجمی به سبب انقباض رزین در
فرآیند پلیمریزاسیون و انبساط حرارتی در حین
پروسه ی عمل آمدن آن می باشند .کنترل فرآیند
و مراحل پردازش دارای اهمیت بسیار مهمی در
کاهش تنش های پسماند و تغییرات ابعادی می
باشد .برای انتقال از نمونه سازی سریع به ساخت
سریع( ، )RMساخت قطعاتی که استانداردهای
الزم را برای روش های ساخت ،برآورده سازند بسیار
ضروری می باشد  ،این امر سبب می شود تا
انحرافات ابعادی و تنش های داخلی که در استفاده
از روش های نمونه سازی سریع برای ساخت سریع
قطعات بوجود می آیند ،کنترل شوند و الزمه ی
آن وجود یک دیدگاه عمیق بر روی رفتار مواد در
حین فرآیند و تاثیر پارامترهای فرآیند ساخت بر
روی ساختار و خواص قطعات تولید شده می
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باشد[3و .]4شکل شماره ی  1یک نمای کلی از
فرآیند استریولیتوگرافی را نشان می دهد که در آن
قطعات پیچیده از جنس مونومر پالستیکی بصورت
مستقیم از مدل  3بعدی کامپیوتری بوسیله ی
فرآیند پلیمریزاسیون نوری ساخته میشوند .فرآیند
استریولیتوگرافی شامل مدل سازی یک جسم توپر
با استفاده از نرم افزار  CADو سپس تبدیل مدل
توپر سه بعدی به فایل با پسوند  STL4برای بوجود
آوردن مش های حجمی و سازه ی حمایتگر 5و الیه
الیه کردن مدل سه بعدی برای این که مجموعه
ایی از سطح مقطع های الیه ها بدست آید ،می
باشد .سپس با انتقال دادن مدل برش خورده به
دستگاه استریولیتوگرافی عمل ساختن سازه ی
حمایتگر شروع می شود و در نهایت قطعه الیه به
الیه در باالی تانک رزین مایع توسط لیزری از
جنس  Nd:YV046که نمای کلی سطح مقطع
های صفحه ایی را دنبال و در برخورد با رزین آن
را جامد می کند ساخته می شود .برداشتن سازه ی
حمایتگر برای این می باشد که قطعه ی خام
برداشته شده و در نهایت قطعه توسط یک کورهی
کنترل شده یا کورهی ماورای بنفش 7باز پخت شود.

شکل :2شماتیکی از فرآیند استریولیتوگرافی ( ساپورتر
نشان داده نشده است . ).در شکل باالیی ،عمق
نفوذ لیزر به خوبی نشان داده شده است]5[.

موضوع اصلی بهینه کردن پارامترهای فرآیند
در روش استریولیتوگرافی می باشد تا اینکه خواص
مکانیکی قطعات ساخته شده با استفاده از این روش
از جنس رزین اپوکسی ،ارتقاء داده شود .یکی از
کاربردهای مهم فرآیند استریولیتوگرافی  ،ساخت
سریع ابزار برای قالب گیری تزریقی و نمونه سازی
برای عمل ریخته گری می باشد .قالب های ساخته
شده توسط فرآیند استریولیتوگرافی تحت تاثیر
کشش و فشار قوی و ضریب ضربه ی باالیی به
واسطه ی فشار باالی تزریق می باشند .برای اینکه
تعداد تزریقات باالیی را بدون خرابی پیش از موعد
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داشته باشیم  ،قالب باید بتواند کشش باال  ،خمش

روی نمونه های استریولیتوگرافی که دارای زمان

باال و مقاومت به ضربه باالیی را تحمل کند .مقاومت

های مختلفی برای انجام عمل بازپخت 2و ضخامت

در ساخت سریع ابزار 3بسیار مهم می باشد ،زیرا

الیه های مختلفی بودند ،انجام دادند و پی بردند که

قطعات باید بتوانند در مقابل فشار ها در حین تست

مقاومت کششی به ضخامت الیه بستگی دارد و

مجموعه و همچنین زمانی که از آن ها به عنوان

زمان بازپخت برای ساخت نمونه ،دارای تاثیر

قالب برای قالب گیری تزریقی استفاده می شوند،

کمتری بر روی قطعات کوچک همانند نمونه ی

دوام بیاورند.

تست آزمایش استاندارد میباشد .جِیکوبز []13
خواص مکانیکی همگن را برای مدل های ساخته

ادبیات گذشته
در سال های گذشته تحقیقات بسیاری بر روی

شده به روش استریولیتوگرافی مطرح کرد . .تی

فرآیند استریولیتوگرافی صورت گرفته است .دیانا

سونگ جونگ و

وِی سیانگ الی [ ]11مطرح

[ ]2به همراه دیگران در حدود  53عدد از

کردند که مبانی اصلی برای سیستم های چاپ 3

متغیرهایی که فرآیند استریولیتوگرافی را تحت

بعدی ،سرعت  ،دقت و مقاومت قطعه ی خام

تاثیر قرار می دهند  ،تعیین و مشخص کرد .او

اولیه 13می باشند .آن ها پارامترهای پایه ایی فرآیند

متوجه شد که پارامتر صافی سطح از ضخامت الیه

را ( از قبیل ضخامت الیه  ،مکان قرارگیری قطعه

تاثیر می پذیرد و هرچه ضخامت الیه ی ساخته

ی خام اولیه و )...با استفاده از تکنیک های آنالیز

شده کمتر باشد  ،صافی سطح بهتری را می توان

 ANOVAبررسی کردند تا مقدار پارامترهای بهینه

مشاهده کرد .آقای اِسکال [ ]7و همکارانش فرآیند

را برای باال بردن میزان دقت ابعادی بدست آورند.

پلیمریزاسیون را برای شناخت بهتر پروسه ی

آقای وطنی و همکارانش طی تحقیقاتی پیبردند

استریولیتوگرافی مورد بررسی قرار دادند  .آقایان

که در روش استریولیتوگرافی  .هرچه ضخامت الیه

بِیلی و ماهان [ ]3تست های ضربه را بر روی نمونه

ها بیشتر باشد مقدار پیچش کرل کمتر شده و

هایی که با جهت گیری های مختلف در صفحه

دقت ابعادی باالتر می رود]12[.

ی

کارهای انجام شده در گذشته آشکار می سازد

استریولیتوگرافی ساخته شده بودند انجام دادند و

که تا کنون کارهای متعددی بر روی صافی سطح

متوجه شدند که قطعاتی که در صفحه ی XY

و پیچش کرل انجام شده است و فقط تعداد کمی

ساخته می شوند دارای مقاومت باالتری می باشند.

از آن ها شامل تاثیر پارامترهای فرآیند (همانند

بِنِرجی [ ]2و همکارانش آزمون تست کشش را بر

ضخامت الیه) بر روی خواص مکانیکی قطعه

هایZX,YZ,XY

توسط

پروسه
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میباشند .از این رو در این مقاله کوششی شده است

دستگاه های نمونه سازی سریع می باشد  ،تبدیل

تا تاثیر پارامترهای فرآیند همانند ضخامت الیه را

می شود .در ماشین های نمونه سازی سریع از نوع

بر روی خواص مکانیکی قطعه همانند کشش ،

استریولیتوگرافی  ،از نرم افزار 3D Light Year

ضربه و مقاومت خمشی بررسی گردد .در سال

استفاده می شود تا فایل ورودی با پسوند  STLرا

 ]2[ 2313کشش  ،ضربه و مقاومت خمشی

دریافت و مورد بررسی و پردازش برای انجام

قطعات ساخته شده  ،بوسیلهی دستگاه

عملیات قرار دهد .پس از پردازش مراحل بر روی

رزین

فایل ورودی در نرم افزار  ، 3D Light Yearمدلها

 ،CIBSTOOL SL5530مورد مطالعه قرار گرفت

در ضخامت الیه های مختلف بوسیله ی قرار دادن

که شرح آزمایشات آن ها در مقاله ذکر شده است.

الیه ها بصورت افقی در صفحه ی  XYبرای رسیدن

در پایان با توجه به تمامی تحقیقات صورت گرفته

به استحکام باالتر  ،ساخته می شوند .چنانچه

تا کنون  ،نتیجه ی نهایی پیرامون انتخاب ضخامت

پیشتر ذکر شد  ،برای انجام هر تست  3ضخامت

روش

الیهی مختلف استفاده می شود .زمان بازپخت در

استریولیتوگرافی5000

بهینه

برای

ساخت

از

جنس

قطعات

به

استریولیتوگرافی اتخاذ شده است.
شرح آزمایش

کوره به مقدار  23دقیقه بصورت ثابت برای تمامی
نمونه ها تنظیم شده است و دیگر پارامترها همانند

از سیستم سه بعدی استریولیتوگرافی5000

پارامترهای مربوط به طرز اسکن کردن قطعه توسط

برای ساخت قطعات به روش استریولیتوگرافی

لیزر  ،برای تمامی نمونه ها ثابت در نظر گرفته شده

استفاده میشود .سیستم دارای پارامترهای سخت

و در نتیجه از ذکر کردن آن ها اجتناب شده است.

افزاری و نرم افزاری می باشد که هر دوی این

 -1-5-1تست کشش

پارامترها بر روی مقاومت مکانیکی تاثیر می گذارند.

تست کشش بر روی دستگاه تست انیورسال

از ماده ی رزین اپوکسی  SL5510که مخصوص

انجام میشود .نمونه ی تست کشش بر مبنای

عملیات استریولیتوگرافی است  ،برای ساخت مدل

مشخصات  ASTM D638-03از نوع شمارهی ، 1

ها استفاده می شود.

ساخته و تست شده است .در شکل زیر نمونههای

 3ضخامت الیه ی مختلف به شرح 133 ، 53

تست کشش نمایش داده شده است.

و 153میکرومتر برای هر تست انجام می شود.
مدل ها در نرم افزار  CATIAمدل سازی شده و
پس از آن به فرمت  STLکه فرمت ورودی برای
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بارگذاری روی برجستگی واقع در بین  2تکیه گاه
که در فاصلهی  12میلیمتر از یکدیگر واقع می
باشند ،مورد بررسی قرار می گیرد .تست خمش بر
روی دستگاه تست انیورسال برای هر  3نمونه با
شکل  .5نمونهها ی ساخته شده برای تست کشش[]2

ضخامت های  133 ، 53و 153میکرومتر انجام

تاثیر ضخامت الیه بر روی مقاومت کششی در

شده و مقاومت خمشی در شکست برای یک تیر با

جدول شماره 1ونمودارمقاومت کشش نهایی11در

تکیه گاه ساده که بار نقطه ایی در مرکز آن وارد

مقابل ضخامت الیه در شکل شماره  3نشان داده

شده است از فرمول زیر محاسبه می شود]2[.
𝐿𝑃3

شده است.

2𝑏𝑑2

جدول  :1اطالعات حاصل از تست کشش برای هر نمونه

نمونه های تست شده در شکل زیر نشان داده

ضخامت الیه

مقاومت کشش

(میکرومتر)

نهایی (مگاپاسکال)

1

53

75/313

2

133

72/322

5

153

73/552

شماره قطعه

200

150

100

50

شده است.

شکل :4نمونه های ساخته شده برای تست خمش []2

مقاومت کشش نهایی

76
75
74
73
72
71
70

=S

تاثیر ضخامت الیه بر روی مقاومت خمشی در
جدول شماره  2آمده است و نمودار مقاومت
خمشی در شکست در مقابل ضخامت الیه در شکل

0

شماره  5نشان داده شده است.

ضخامت الیه (میکرومتر)

جدول  :2اطالعات حاصل از تست خمش برای هر نمونه

شکل :3مقاومت کششی نهایی(بر حسب مگا پاسکال)

ضخامت الیه

استحکام خمشی در شکست

(میکرومتر)

(مگا پاسکال)

1

53

232/35

2

133

142/34

5

153

174/12

شماره قطعه

 -2-5-1تست خمش
خواص خمشی نمونهی تست با ابعاد
𝐿

 9.6×13×191mmکه با نسبت طول به قطر (𝐷)
 12به 1مطابق با استاندارد  ASTM D790ساخته
شده  ،تحت تاثیر یک بار نقطه ایی به وسیلهی

7
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200
150
100
50
0

200

100

0

استحکام خمشی در شکست

250

جدول  :3اطالعات حاصل از تست ضربه برای هر نمونه
شماره

ضخامت الیه

قطعه

(میکرومتر)

1

53

22/4

2

133

34/25

5

153

25/25

مقاومت به ضربه (ژول بر متر)

ضخامت الیه (میکرومتر)
40
30

 -5-5-1تست ضربه

20

نمونه ی شکاف دار مربوط به آزمایش پاندول
برای تست مقاومت به ضربه بر طبق استاندارد
 ASTMبه شماره ی  D256-04برای آزمونگر

10

مقاومت به ضربه

شکل :5استحکام خمشی در شکست (بر حسب
مگاپاسکال)

0
200

150

100

50

0

ضخامت الیه (میکرومتر)

ضربه از نوع ایزود ساخته شده است ،سپس مقاومت
به ضربه بر واحد عرض با تقسیم انرژی جذب شده
در حین شکست در راستای سطح مقطع نمونه بر
عرض آن محاسبه می شود .نمونه ی مورد آزمایش
در شکل زیر نشان داده شده است]2[ .

شکل :7مقاومت به ضربه (ژول بر متر)
12

 -4-5-1جهت گیری کریستالی :
ساده ترین راه برای شناخت تفاوت در جهات
کریستالوگرافیک  ،روش چگالی می باشد و این
اختالف ،فاکتور اصلی برای تغییرات در خواص
مکانیکی می باشد .چگالی قطعه از فرمول زیر
بدست می آید:
چگالی قطعه =

وزن قطعه در هوا
وزن قطعه در آب−وزن قطعه در هوا

شکل :2نمونه ی ساخته شده برای تست ضربه[]2

تاثیر تغییرات ضخامت بر روی مقاومت به ضربه
در جدول شماره  3و نمودار مقاومت به ضربه در
مقابل ضخامت الیه در شکل شماره  7آمده است.

8
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جدول  :4نتایج چگالی قطعه ی ]2[ SL553
شماره
قطعه

ضخامت

وزن قطعه

وزن

الیه

در هوا

قطعه در

(میکرومتر)

چگالی

آب

1

53

5/25

1/355

1/2225

2

133

5/42

3/235

1/2132

5

153

5/73

1/375

1/2324

 -3-5-1پیچش کرل و ناپایداری ابعادی
طبق مطالعات صورت گرفته ،در قطعات
استریولیتوگرافی به خاطر این که مقدار انرژی
جذب شده در نقاط مختلف الیه ها و نیز خواص
مکانیکی و مقدار انقباض در این الیه ها با یکدیگر

شکل :3نتایج محاسبات تخمین پیچش کرل و اندازه
گیری قطعات ساخته شده برای بررسی اثر
ضخامت الیه ها .نمودار افقی بیانگر تعداد الیه
های ساخت از ضخامت الیه ی مورد نظر برای
رسیدن به ضخامت  1.5میلیمتر می باشد]12[.

متفاوت می باشند .این اختالفات باعث بروز
نیروهای داخلی در قطعات می شود .هرچقدر
ضخامت الیه های ساخته شده بیشتر شود این
اختالف کمتر و به تبع آن انحرافات نهایی قطعه نیز
کاهش می یابد .هرچه ضخامت الیه بیشتر باشد
مقدار پیچش کرل کمتر شده و دقت ابعادی باالتر
می رود .در زیر نمودار آزمایشی که توسط آقای
مرتضی وطنی و همکارانش پیرامون این موضوع
انجام شده است  ،آمده است]12[ .

بررسی و نتیجه گیری
مقاومت کششی نهایی ( )UTSهمان گونه که
در نمودار  1نشان داده شده است ،با افزایش در
ضخامت الیه کاهش می یابد  .بنابراین با افزایش
ضخامت الیه خواص کششی کاهش می یابد .اگر
قطعه باید به گونه ایی طراحی شود تا در برابر
نیروهای کششی مقاومت بیشتری داشته باشد،
توصیه می شود که تا جایی که ممکن است
ضخامت آن کاهش یابد.
نمونه های تست بصورت الیه به الیه ساخته
شده اند اما نمونه رفتاری مشابه ساختار کامپوزیتی
ندارد.
طبق شکلهای  5و  7از تست خمش وضربه،
نمیتوان تعریف یا الگوی مشخصی همانند آنچه که
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. یافت،در تست کشش مشاهده شده
متفاوت بودن خواص مکانیکی به واسطه ی
 چنان چه. می باشد،طبیعت غیر ایزوتروپیک بودن
 به علت، نشان داده شده است4 در جدول شماره
 چگالی،متفاوت بودن جهات کریستالوگرافیک
متفاوت می باشد و چگالی برای ضخامت
 در نتیجه مقدار.میکرومتر کمترین میباشد133
ماده ی مصرفی برای ساخت آن کمتر و از نظر
.قیمت مقرون به صرفه تر می باشد
بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی خواص
 می توان، پایداری ابعادی و پیچش کرل، مکانیکی
نتیجه گرفت که ضخامت الیه ی بهینه برای
، بهترین ثبات اندازه با باالترین خواص مکانیکی
میکرومتر می باشد که هزینه ی تولید آن نیز133
 الیه3  بنابراین برای تولید در بین،پایین می باشد
 میکرومتر ترجیح153 و133،53 با ضخامت های
.داده می شود
:پی نوشت
 نوعی از رزین های ترموستینگ می باشند که به وسیله ی نور عمل.1
. آوری و به واسطه ی حرارت سخت می شوند
2. Hatch Cure Depth
3.Selective Laser Sintering
4.Standard
Triangular Language
5.SUPPORTER STRUCTURE
6.Neodymium-doped yttrium Vanadate
7.Post Curing Apparatus-PCA
8.RT
9. POST CURING
. هنوز در کوره پخته نشده است.13
11. Ultimate Tensile Strength(UTS)
 آنالیز چگالی.12

2
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;[11] Tsung-Jung Hsu. and Wei-Hsiang Lai.
Manufacturing Parts Optimization in the Three
Dimensional Printing Process by the Taguchi
Method. Journal of the Chinese Institute of
Engineers, Vol 33, No 1, Page No 121-130, (2010).

 -12مرتضی وطنی  ،عبدالرضا رحیمی  ،فرشاد برازنده و امیر
صنعتی نژاد  ،بررسی اثر تغییر ضخامت الیه ها  ،در پیچش کرل
بوجود آمده در قطعات ساخته شده به روش استریولیتوگرافی،
نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران اسفند 1337
بیرجند – دانشگاه بیرجن
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2

طراحی سیستمی فضاپیمای زیرمداری با ترکیب ماتریس ساختار
طراحی اجزا محور و پارامتر محور
میالد محمودی

1

چکیده :طراحی سیستمی پروژههای بزرگ از جمله کاوشگرها ،قواعد خاص خود را دارد .روند طراحی باید
بگونهای باشد که تمامی الزامات طراحی و فرآیندها در آن دیده شده و ارتباطات میان اجزای پروژه برای تیم
طراح قابل مشاهده باشد .استفاده از ماتریسهای ساختار طراحی یکی از روشهای متداول در طراحی سیستمی
پروژههای بزرگ برای نشان دادن معماری سیستم و نحوه وابستگی اجزا به یکدیگر میباشد .در این تحقیق
سعی شده است با استفاده از ترکیب ماتریس طراحی اجزا محور و پارامتر محور در قالب یک ماتریس طراحی،
روند طراحی یک کاوشگر را سادهسازی نموده و از افزایش تعداد حلقههای طراحی ممانعت بعمل آید .مزیت
ترکیب این دو نوع ماتریس این است که میتوان ضمن تعیین ارتباطات زیرسیستمهای اصلی پروژه ،ارتباطات
سطح پایین مانند پارامترها را نیز مشخص نمود.
واژههای کلیدی :طراحی سیستمی ،راکت کاوش ،ماتریس ساختار طراحی.

پروژهها مورد استفاده قرار میگیرد .این تکنیک در
مقدمه

دهه  1253در صنایع دفاعی آمریکا بوجود آمد و

کیفیت محصول یکی از مواردی است که در

امروزه تبدیل به ابزاری نسبتا ضروری در کنترل

موفقیت پروژه تاثیر بسزایی دارد .یکی از ابزارهای

کارایی و کیفیت اجزا در ساختار شکست کار شده

کلیدی به منظور تحویل دادن کیفیت و کارایی

است .طرح مدیریت پیکربندی )CMP( 2با هدف

محصول پروژه ،مدیریت پیکربندی میباشد.

تعیین و مشخص کردن فعالیتهای الزم در فرآیند

مدیریت پیکربندی تکنیکی است که در مدیریت

مدیریت پیکربندی پروژه و به منظور پیشبینی و

کردن بهبود ویژگی و روشهای کار در توسعه

برنامهریزی اقدامات الزم برای این فرآیند تهیه شده

 1دانشجوی دکترای مهندسی هوافضا
- Configuration Management plan
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سازی اشاره نمود.

است.
مهمترین ابزار در مدیریت پیکرهبندی پروژه-

در صنعت هوافضا نیز استفاده از این ساختار

های بزرگ ،استفاده از ماتریسهای ساختار طراحی

در دهۀ  1223آغاز شد .در سال  ،1222احمدی،

( )DSM1میباشد .این ماتریسها عالوه بر مشخص

رومر و وانگ ] [14با هدف کاهش هزینهها و تکرار

کردن ارتباطات میان زیرسیستمها و معماری

در روند طراحی از  DSMو مدل مارکوف استفاده

سیستم ،یک دید بصری شفاف را از پروژه به تیم

نمودند.

مهندسی سیستمی میدهد .این ماتریس در تمامی

در سال  1223راجرز] [15با استفاده از یک

روند طراحی ،از ابتدای فاز طراحی مفهومی تا پایان

ماتریس فعالیت محور ( activity basedبرای بهبود

طراحی دقیق میتواند به کمک تیم طراح بیاید.

روند طراحی یک  UAVاستفاده نمود.

تاریخچۀ استفاده از ماتریسهای طراحی یا

در سال  1227راجرز مجدداً این بار در تز

همان  DSMبه دهۀ  1223در مدیریت پروژهها

کارشناسی ارشد خود با استفاده از یک ماتریس

] [2] ، [1بزمیگردد .در ابتدا هدف از استفاده از

 people basedدر روند طراحی یک هواپیمای

این ماتریسها نشان دادن معماری سیستم و

مشترک میان دانشگاه  MITو نیروی هوایی ایاالت

ارتباط میان زیرسیستمها بود .استفاده از این

متحده استفاده نمود] .[12در این ماتریس که

ماتریس در پروژههای عملی در صنعت با هدف

تصویر آن در زیر آورده شده است اهمیت ارتباط

کاهش زمان ،هزینه و حلقههای طراحی از دهۀ

میان المانهای ماتریس در سه سطح کم ،متوسط

 1233و توسط استوارت ] [4] ، [3آغاز شد .بهره-

و زیاد مشخص شده است.

گیری از این ماتریسها در دهۀ  1223به اوج خود

در این تحقیق سعی خواهد شد با استفاده از

رسید و در پروژههای بزرگ ساختمانی ]،[2] ، [5

ترکیب یک ماتریس ساختار طراحی اجزا محور و

] ، [7صنعت ساخت نیمهرساناها ] [2] ، [3و در

پارامتر محور ضمن کاهش حلقههای طراحی ،روند

صنعت خودروسازی ] [13] ،[12] ،[11] ،[13مورد

انجام پروژه را بهینه نموده و دید کاملی نسبت به

استفاده قرار گرفت .از دیگر کاربردهای ماتریس-

روند پیشرفت پروژه کسب نمود.

های  DSMمیتوان به مخابرات ،صنایع الکترونیک،
مقیاسهای کوچک تولید و کارخانجات قطعه
Design structure matrix

ماتریس ساختار طراحی
ماتریسهای ساختار طراحی به دو دستۀ کلی

1
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پایا 1و وابسته به زمان تقسیم میشوند .تنوع

میدهند.مشکل اصلی که طراحی را زمان بر ،هزینه

ماتریسهای ساختار طراحی ،ابزارهای متفاوتی را

بر میسازد وجود این نوع از وابستگی است چرا که

جهت طراحی مفهومی،پیکرهبندی،طراحی سازمان

به معنی وجود حلقه در طراحی است.

و جدول زمانبندی را دراختیار طراحان و مدیران
قرار میدهد.از طرفی ابزارهایی مانند خوشه-
سازی،2پارتیشنسازی،3گسیخته

سازی

4

به

طراحی مفهومی ،مدیریت ریسک در هنگام ساده
سازی ،شناسایی سطح وابستگی زیرسیستم ها

شکل :1روابط بین المان های ماتریس

 -2-2-2تعریف ماموریت

و....کمک شایانی مینماید

گام نخست در طراحی سیستمی ،دریافت

 -1-2-2روابط میان المانهای ماتریس
کلیهی فعالیتهایی که در یک فرآیند طراحی
انجام میگیرند از یکی از روابط علت و معلولی زیر
پیروی مینمایند .همانگونه که در شکل پیداست
هر گاه یک فعالیت به فعالیت دیگری وابسته بوده
و تنها در صورتی انجام گردد که فعالیت اول اجرا
شود رابطه ی دو فعالیت سری 5است.

تعریف ماموریت میباشد .بر اساس ماموریت در نظر
گرفته شده" :فضاپیما میبایست پس از اوجگیری
تا ارتفاع  123کیلومتری از سطح زمین از حامل
خود جدا شده و در مسیر بازگشت بازیابی شود
همچنین تصاویر پرتاب در طول مسیر میبایست
تلهمتری و ذخیرهسازی شود".

هرگاه دو فعالیت به یک فعالیت خاص بستگی
داشته و فعالیت دیگری انجامش به این فعالیت
وابسته باشد اصطالحا به این دو فعالیت موازی می-
گویند.حالت سوم وابستگی زمانی است که ورودی
دو فعالیت به خروجی یکدیگر وابسته باشد که
درایصورت دوفعالیت کوپل یا هم بسته را تشکیل

Static

1

tearing

4

partitioning

2

Seri

5

clustering

3
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زنده و پرتابگر.

تعریف ماموریت

عالوه بر موارد مذکور ،زیرسیستمهایی نیز
تعیین قیود طراحی
ماموریت

هستند که دارای محصول نیستند ولی در روند

نهایی کردن طرح

پروژه از آنها استفاده میشود .این زیرسیستمها در
آغاز فرآیند طراحی

 WBSپروژه جای میگیرند و عبارتند از:

بهینه سازی حلقه
های طراحی

آیرودینامیک و گرمایش ،دینامیک پرواز و شبیه-
سازی و تضمین محصول .در این تحقیق سعی شده

شکل :2روند انجام پروژه برپایه مدل سیستمی

است زیرسیستمهایی که دارای محصول میباشند

 -5-2-2قیود طراحی
در نخستین فاز ماموریت دریافت قیود طراحی

را وارد چرخه طراحی نموده است.

یکی از مواردی است که دارای اهمیت باالیی می-
باشد .قیود طراحی در این تحقیق مربوط به سه
بخش اصلی قید سطح فناوری ،قید زمانی و قیود
وارد شده از جانب حامل محموله میباشد .قیود
وارد شده از سمت حامل شامل جدول زیر میباشد:
پارامتر

زمان

قطر حامل
زمان سوزش

شکل :3قرارگیری زیرسیستمها در ماتریس

ضربه ویژه

وزندهی به ارتباطات زیرسیستمی

منحنی تراست حامل

برای

فضاپیمای زیرمداری

ورودی

پارتیشنبندی

ارتباطات

بر اساس ماموریت دریافت شده ساختار

زیرسیستمها میبایست به ارتباطات میان

شکست محصول این فضاپیما بصورت زیر میباشد:

زیرسیستمها وزندهی شود که بر این اساس از 3

زیرسیستمهای اصلی در طراحی این فضاپیما

تا  2به زیرسیستمها وزن داده میشود که وزن 3

عبارتند از :سازه ،جدایش ،سامانه خدمات ،1کابین

بیانگر بیشترین اهمیت میان هر دو زیرسیستم و

زیستی ،سامانه بازیابی ،ناوبری ،رهگیری ،موجود

وزن  2بیانگر کمترین اهمیت میان دوزیرسیستم

Service module

1
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میباشد .وزندهی در این تحقیق با نظر کارشناسان

رهگیری میتواند پیش از شروع پروژه کار خود را

و بر اساس خبرگی داده شده است .وزندهی اولیه

آغاز نماید اما سایر زیرسیستمها با یکدیگر همگیر

برای پارتیشنبندی زیرسیستمها بصورت زیر می-

بوده و میبایست با هم طراحی شوند .زیرسیستم-

باشد.

های همگیر نیز میبایست همزمان با یکدیگر
طراحی را شروع نمایند.
گسستن فرآیند مهندسی سیستمی و
تشکیل مدار اساسی
در زیرسیستمهای همگیر یافتن نقطهای که
بتوان فرضیات طراحی را از آنجا آغاز نمود کاری
دشوار است .برای این کار میبایست از الگوریتم
گسستهسازی حلقه استفاده نمود .این الگوریتم با
شکل :4وزندهی به زیرسیستمها

تشکیل طوالنیترین مدار موجود در یک حلقه

پس از وزن دهی به پارامترها با استفاده از کد

طراحی نقطه آغاز فرضیات را نیز مشخص مینماید.

نرمافزاری  PSM32پارتیشنبندی انجام داده شده

مدار اساسی طوالنیترین مداری است که در روند

است .نتایج پارتیشنبندی انجام شده بصورت زیر

حل ،توسط برنامه یافته میشود اما مدار بهینه در

میباشد:

روند پروژه نیست اما استفاده از فرآیند  PSMمنجر
به تشکیل مدارهای اساسی میشود که میتوان بر
اساس آنها حلقههای بهینه را شناسایی نمود.

شکل :5پارتیشنبندی زیرسیستمها

نتایج پارتیشنبندی نشان میدهد زیرسیستم
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نقطه آغاز طراحی در زیر زیرسیستمها همگیر
انتخاب میشود این بدین معناست که میبایست
در ابتدا وضعیت زیرسامانه بازیابی از نظر فرضیات
مشخص شود ..در این تحقیق فرض بر آن است که
سامانه بازیابی فضاپیما از نوع مکانیزم چتر کاهنده
آیرودینامیک کروی بوده و ماکزیمم وزن قابل
بازیابی توسط این چتر  353کیلوگرم میباشد.
شکل :2گسستهسازی زیرسیستمها

بررسی بیشتر مساله نیز نشان میدهد ،اهمیت این
زیرسیستم در ماموریت نیز به نسبت سایر
زیرسیستمهای دارای محصول باال بوده و فرضیات
حل را میبایست از نقطه بازیابی آغاز نماییم.

شناسایی پارامترهای کلیدی در
طراحی
پس از مشخص شدن زیرسیستمهای اصلی و
بهینه کردن تقدم و تاخر در زیرسیستمها ،گردش
شکل :7گسستهسازی زیرسیستمهای همگیر داخلی

شناسایی نقطه آغاز طراحی در
زیرسیستمهای همگیر
فرآیند گسستهسازی و شناسایی مدار اساسی
زمانی انجام میشود که سعی شود نقطه آغاز

پارامترهای سیستمی در ماتریس سیستمی می-
تواند آغاز شود.
در جدول زیر تعدادی از پارامترهای کلیدی با
فاز بروز رسانی هر پارامتر در ماتریس مشخص شده
است:

طراحی را شناسایی نموده و فرضیات حل مساله را
از آن نقطه آغاز نماییم .در این تحقیق پس از
گسستهسازی مسئله و پارتیشنبندی مجدد
مشخص میشود که زیرسیستم بازیابی بعنوان
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مشخصات فنی محموله
در پایان فاز طراحی دقیق ،مشخصات کلی
محموله برای ساخت نمونه اولیه مشخص شده
است .این موارد در جدول ( )2ذکر شده است:

جدول  :1گردش پارامترهای سیستمی در فازهای مختلف
طراحی
نام پارامتر

جدول  :2مشخصات فنی محموله پس از فاز طراحی دقیق
ورودی

پیکرهبندی
آیرودینامیکی

سازه

پیشنهادی

خروجی

آیرودینامیک
و گرمایش

فاز بروز
رسانی

مرکز جرم با
مالحظات

طراحی مفهومی

بودجهبندی ولتاژ محموله
آیرودینامیک
و گرمایش

سازه

طراحی اولیه

موقعیت مرکز فشار محموله
پرتابگر

فنی حامل

هندسه محموله
مشخصات
جرمی اینرسی
حامل و محموله

ممانهای محموله در سه
محور
موقعیت مرکز جرم محموله

مشخصات

شماتیک

وزن محموله
بودجهبندی توان مصرفی
محموله

آیرودینامیکی

عملکردی و

قطر محموله
طول محموله

موقعیت
پیشنهادی

مشخصات فنی

مقدار

سازه

تمامی
زیرسیستمها

سازه/آیرودینام
یک گرمایش
کپسول
زیستی

سازه

طراحی اولیه

جمعبندی و نتیجهگیری
مهندسی سیستم یک رهیافت روشگرا و

طراحی اولیه

ساختار یافته برای طراحی ،تحقق ،مدیریت فنی،
بهرهبرداری و بازنشستگی یک سیستم است .یک

طراحی دقیق

الگوریتم صدور

سامانه

دینامیک پرواز

طراحی دقیق-

فرامین

خدمات

و شبیهسازی

ساخت

"سیستم" یک ساختار یا مجموعه ای از عناصر
متفاوت است که با هم نتایجی غیر قابل کسب
توسط هر عنصر به تنهایی را تولید میکند .عناصر
یا بخشها ،میتوانند شامل افراد ،سختافزارها،
نرمافزارها ،تسهیالت ،خطمشیها و اسنادی باشند؛
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که همگی جهت تحقق نتایج در سطح سیستم
ضروری هستند لذا طراحی بر پایه رویکرد
سیستمی و بهره بردن از ابزارهای مورد نظر سیستم
.میبایست در تمامی مراحل پروژه مدنظر قرار گیرد
در این تحقیق نتایج بررسیها نشان میدهد
زیرسامانه بازیابی با توجه به اهمیت میبایست در
نخستین فاز ماموریت مدنظر قرار گرفته و فرضیات
پیشبرد پروژه را از آن نقطه و همزمان با زیرسامانه
.سازه آغاز نمود
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چکیده

پیل سوختی بهترین پیشنهاد برای جایگزینی بنزین می باشد .سیستم های پیل سوختی هیچ گونه آلودگی
نداشته و اجزای متحرک ندارند .راندمان پیل های سوختی بیش از سه برابر موتورهای احتراق داخلی است.
علیرغم آن که بنزین توسط موتورهای احتراق داخلی مصرف می شود اکثر پیل های سوختی از هیدروژن به
عنوان منبع تجدید پذیر استفاده می کنند .کاربرد پیل های سوختی وابستگی به منابع محدود سوخت های
فسیلی را کاهش می دهد و مزایای بسیار دیگری نیز دارد .سوختهای فسیلی به زودی به پایان می رسند و
از سوی دیگر از احتراق آنها در خودروها و دیگر وسایل نقلیه ،آالینده های بسیاری چون اکسیدهای نیتروژن،
ذرات ،منواکسید کربن و دی اکسید کربن انتشار می یابند .با توجه به این دو مشکل اساسی به منظور غلبه
بر آنها ،سوخت های جایگزین و سیستم های رانش بسیاری پیشنهاد و به کار گرفته شده است .هیدروژن
مطمئن ترین منبع انرژی و یک سوخت تجدید پذیر است و می توان آن را از منابع انرژی تجدید پذیر به
دست آورد .از لحاظ زیست محیطی بهترین راه استفاده از سوخت در سیستم حمل و نقل به کارگیری پیل
های سوختی است که هیدروژن آنها از منابع تجدید پذیر به دست آمده باشد .پیش بینی می شود که
مشکالت موجود در زمان حال با کاهش هزینه تولید تجهیزات ،بهبود راندمان سیستم های تولید هیدروژن و
ارتقاء فناوری در آینده برطرف گردد .در این مطالعه سعی بر این است با معرفی این تکنولوژی و مزایای آن
گامی در جهت پیشبرد اهداف آینده پژوهشی برداشته و چشم اندازی نوین در خصوص پیشرفت تکنولوژی
خودرو در آینده ارائه گردد.
کلمات کلیدی :پیل سوختی ،خودرو ،مبدل تولید هیدروژن ،خودروهای هیبریدی.
مقدمه

کیفی تبدیل شده است ].[4بازده موتورها با

امروزه پیل سوختی به یک رقیب مناسب برای

تکنولوژی پبل سوختی در مقایسه با موتورهای

توربین های گاز در نیروگاه ها ،موتورهای احتراق

احتراق داخلی مرسوم ،حدود  2الی  3برابر بوده و

داخلی در خودروها و باطری ها در کامپیوترهای

خروجی آنها عمدتا گازهای بی خطری همچون

 1دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
 2کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
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بخار آب است که هیچ گونه آلودگی زیست

الکترودها اتفاق می افتد .همچنین هر پیل سوختی

محیطی به همراه ندارد .استفاده از پیل های

یک الکترولیت دارد که ذرات دارای بار الکتریکی

سوختی جهت تأمین همزمان الکتریسیته و

را از یک الکترود به الکترود دیگر منتقل می کند

حرارت به روش الکتروشیمیایی می باشد .پیشرفت

و یک کاتالیست که انجام واکنش در الکترودها را

های به وجود آمده در این زمینه به خاطر ویژگی

تسریع می کند .روش کا ر پیل سوختی بدین

های منحصر به فرد فنی ،ایمنی و اقتصادی ،اخیرا

صورت است که هیدروژن ذخیره شده وارد آند یک

کاربرد وسیعی را در صنایع مختلف خودرو سازی

پیل سوختی شده و هوا هم از طرف کاتد وارد پیل

پیدا نموده است] .[3برای انتخاب یک فناوری

سوختی شده و در اثر واکنش های الکتروشیمیایی

مناسب برای خودروهای پیل سوختی پارامترهای

الکتریسیته تولید می شود .و تنها محصول جانبی

مؤثر زیادی نظیر زیر ساخت سوخت ،هزینه

تولید شده آب می باشد که از سمت کاتد و یا آند

سوخت ،هزینه واحد انرژی درخودرو ،نوع سوخت

(بستگی به الکترولیت به کار رفته در پیل دارد)

مصرفی ،ایمنی خودرو ،بردخودرو) فاصله بین دو

خارج می شود.

سوخت گیری( ،شکل خودرو )ازلحاظ توپولوژی و

سیستم پیل سوختی

فضای داخلی (محل نصب مخزن و نوع توده پیل

یک سیستم پیل سوختی را می توان به سه

سوختی وجود دارد .بررسی وضعیت کنونی
خودروهای پیل سوختی نیاز به زمان داشته و باید
دید که چگونه خودروهای پیل سوختی خواهند
توانست جایگاه ویژه ای را در بازارفروش به وجود
آورند][1

روش کار وانواع پیل های سوختی
پیل سوختی چیست؟

قسمت عمده شامل:
 )1بخش سوخت رسانی ( مبدل سوخت و
سیستم ذخیره هیدروژن )
 )2بخش تولید انرژی شامل سری پیل
سوختی و سیستم کنترل رطوبت ،فشار ،دما و دبی
گازها
 )3بخش تبدیل انرژی که مربوط به فصل

پیل سوختی واحدی است که به وسیله واکنش

مشترک پیل سوختی و مصرف کننده برق جهت

شیمیایی برق تولید می کند هر پیل سوختی دو

تبدیل جریان و ولتاژ برق به ولتاژ وجریان مناسب

عدد الکترود دارد که یکی مثبت و دیگری منفی

می باشد.

میباشد که بطور عام کاتد و آند نامیده می شوند

پیل های سوختی را از نظر نوع الکترولیت بکار

واکنش هایی که تولید الکتریسیته می کنند در

رفته در آن به  2نوع کلی زیر می توان تقسیم کرد:
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)air fuel cell (LAFC

 .1پیل سوختی آلی
 .2پیل سوختی فلزی
پیل های سوختی آلی را می توان از لحاظ
دمای عملکرد و میزان بازده به موارد زیر تقسیم
نمود:
 .1پیل

سوختی

fuel cell
)(PAFC

اسید

acid

فسفریک

طرح های موجود برای خودرو پیل
سوختی
 -1-5-5طرح خودروی پیل سوختی با
مخزن گاز هیدروژن

Phosphoric

از مهم ترین مزایای این نوع خودرو می توان

 .2پیل سوختی قلیایی alkaline fuel

به افزایش چشمگیر راندمان خودرو غیر آالینده
بودن ( آلودگی صفر ) اشاره کرد .در این حالت

)cell (AFC
 .3پیل سوختی کربنات مذاب Molten

خودرو ساده تر ،ارزانتر و سبک تر ساخته شده

)carbonate fuel cell (MCFC

است و قادر است با یک بار سوخت گیری بیش از

 .4پیل سوختی اکسید جامد solid
)oxide fuel cell (SOFC

 .5پیل سوختی متانولی

Direct

)methanol fuel cell (DMFC

 433کیلومتر راه بپیماید .این طرح برای اتوبوس
ها پیاده شده است ولی برای خودروهای سواری
در حال بررسی می باشد.

 .2پیل سوختی سرامیکی پروتونی
 .7پیلسوختی پلیمری
پیل های سوختی فلزی را می توان به موارد
زیر تقسیم نمود]:[4
 .1پیل سوختی روی -هوا Zinc – air
)fuel cell (ZAFC

 .2پیل سوختی آلومینیوم – هوا

شکل :1طرح خودروی پیل سوختی با مخزن گاز
هیدروژن

)Aluminum- air fuel cell (AAFC

 .3پیل سوختی
fuel cell
)(MAFC

منیزیم – هوا
air

Magnesium-

 .4پیل سوختی آهن – هوا Iron- air
)fuel cell (IAFC
 .5پیل سوختی لیتیم – هوا Lithium-

 -2-5-5طرح خودروی پیل سوختی با
مبدل بنزین و گازوئیل
تکنولوژی مبدل بنزین ،توسعه یافته ولی از
جنبه وزن ،اندازه و کارایی در مقایسه با سیستم
مبدل متانول عقب افتاده تر است .مبدل بنزین در
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 353درجه سانتی گراد کار می کند و کارآیی آن

موتور احتراق داخلی هیدروژنی به مقدار زیادی به

از مبدل متانول کمتر است .به دلیل پیچیدگی

پارامترهای درسیر تکاملی خودرو و فن آوری تولید،

بیشتر مبدل سوخت بنزین قیمت خودرو  353تا

هزینه نفت خام و ارزیابی میزان کاهش انتشار دی

 1233دالر افزایش می یابد و  253کیلوگرم

اکسید کربن بستگی دارد].[5

سنگین تر می شود .خودرو پیل سوختی با یک بار
سوخت گیری قادر است  233کیلومتر را
بپیماید].[2

کنترل آلودگی محیط زیست
 -1-4-5بررسی و مقایسه پیل سوختی با
تکنولوژی های دیگر

شکل :2مقایسه پیل سوختی با تکنولوژی های دیگر

درشکل  2ویژگی های مهم چهار نوع از مناسب
ترین خودروها به طور تخمین معرفی شده است .
این خودروها عبارتند از خودروی با موتور احتراق
داخلی بنزینی ،خودروی هیبریدی بنزینی،
خودروی با موتور احتراق داخلی هیدروژنی و
خودروی پیل سوختی هیدروژنی .الزم به ذکر
است که بسیاری از این تخمین ها به ویژه درباره
خودروهای پیل سوختی هیدروژنی به فن آوری
مورد استفاده و مشخصات خودرو از نظر اندازه و
وزن بستگی دارد .خودروهای با موتور احتراق
داخلی هیدروژنی بسیاری از مزایای خودروهای
پیل سوختی هیدروژنی از جمله کاهش اتکاء به
نفت و کاهش انتشار دی اکسید کربن را دارند  .فن
آوری موتور احتراق داخلی هیدروژنی را شاید به
توان پلی بین خودروهای بنزینی و خودروهای
پیل سوختی هیدروژنی در نظر گرفت  .وضعیت

 -2-4-5مقایسه کارایی نسبی خودروی
برقی با باتری و خودروی برقی با
پیل سوختی
به دلیل اینکه مسائل زیست محیطی
موتورهای احتراق داخلی باعث نگرانی های زیادی
شده است .خودروهای برقی با باتری و خودروهای
برقی با پیل سوختی تنها منابع با آلودگی در حد
صفر هستند که می توانند جایگزین موتورهای
احتراق داخلی شوند .یک الگوی چاه به چرخ
خودروها ،الگویی بین منابع اولیه و دست نخورده
انرژی (مانند انرژی باد) و چرخ های یک ماشین
می باشد .قسمت های مختلف الگو شامل مراحل
تبدیل ،توزیع و ذخیره کردن انرژی است که برای
انتقال و تبدیل انرژی به حرکت واقعی خودرو الزم
است .بنابراین با آنالیز راندمان هر الگوی چاه به
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چرخ خودرو می توان انرژی مورد نیاز برای حرکت

تبدیل پایین در خود پیل سوختی ( ،)%54راندمان

خودرو را تعیین کرد .در یک مرحله ذخیره انرژی

خودرو با پیل سوختی پایین تر از خودرو با باتری

در باتری و دو مرحله توزیع انرژی که در واقع یک

می باشد .این راندمان کلی برای الگوی خودروها با

وضعیت چاه به چرخ پیش می آید ،الگوی خودرو

پیل سوختی تقریباً  %30است ،در حالی که این

با باتری شامل دو مرحله تبدیل انرژی است .مرحله

راندمان برای الگوی خودروها با باتری همان طور

اول تبدیل باد به الکتریسیته و مرحله دوم تبدیل

که قبالً نیز اشاره شد تقریباً  %77است .به عبارتی

الکتریسیته به انرژی مکانیکی می باشد .با توجه به

برای داشتن توان چرخ ها برابر  60کیلو وات در

راندمان بخش های مختلف که در شکل3و 4نشان

سیستم خودرو با باتری ،توان ورودی  79کیلو وات

داده شده است ،در این سیستم تقریباً  79کیلووات

و در سیستم خودرو با پیل سوختی توان ورودی

انرژی باید تولید شود تا مقدار  60کیلو وات انرژی

202کیلو وات می باشد که این توان 2/2برابر

الکتریکی الزم به چرخها تحویل داده شود ،یعنی

الگوی خودرو با باتری می باشد.

راندمان کل  %77است.
هیدروژن ذخیره شده وارد آند یک پیل
سوختی شده و هوا هم از طرف کاتد وارد پیل
سوختی شده و در اثر واکنش های الکتروشیمیایی
الکتریسیته تولید می شود.
به عبارتی یک مرحله توزیع و یک مرحله

شکل :3خودرو برقی با باتری ،با  60کیلو وات توان نیاز
چرخهای خودرو

ذخیره در الگوی خودروهای با پیل سوختی ،شامل
چهار مرحله تبدیل انرژی است .مرحله اول تبدیل
یک سوخت غیر فسیلی به الکتریسیته ،مرحله دوم
تبدیل الکتریسیته به هیدروژن ،مرحله سوم تبدیل
هیدروژن به الکتریسیته و مرحله چهارم تبدیل
الکتریسیته به انرژی مکانیکی است .به علت
تبدیل انرژی در چهار مرحله در خودرو با پیل

شکل :4خودرو برقی با پیل سوختی ،با  60کیلو وات توان
نیاز چرخهای خودرو

 -5-4-5مقایسه وزن  ،حجم و قیمت

سوختی نسبت به دو مرحله تبدیل انرژی در

تحت شرایط یکسان می خواهیم به مقایسه

خودرو با باتری و هم چنین راندمان ذخیره و

وزن ،حجم و قیمت خودروهای با پیل سوختی و
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خودروهای با باتری بپردازیم .این مقایسه در
جداول 1و  2آمده است .موقع تفسیر این جداول
بسیار مهم است تا توجه کنیم که فاکتور محدود
کننده در عملکرد خودروهای با پیل سوختی مقدار

جدول  :2تخمین وزن ،حجم و قیمت سیستم خودرو با
باتری
قیمت

حجم) (Litوزن)(kg

عضو

()$
16125

401

451

توانی است که می تواند تحویل دهد و این توان،

باتری
لیتیم/یون

شتاب گیری خودرو را نتیجه می دهد .در مورد

3826

68

53

drivetrain

خودروهای با باتری فاکتور محدود کننده مقدار

19951

469

504

کل

انرژی تحویلی است و کل مقدار مسافتی که خودرو
می تواند طی کند را نتیجه می دهد .این بدان
معنی است فاکتورهای مقایسه برای وزن ،حجم و
قیمت برای خودروهای با پیل سوختی بر مبنای
این است که چه مقدار وات (توان) می تواند بر

کار های جدید برای بهبود عملکرد
پیل سوختی
 -1-3-5بازیابی انرژی در سیستم خنک
کاری موتور الکتریکی خودروی
پیل سوختی

واحد وزن ،حجم یا قیمت تحویل دهد .در

سیالی که می تواند در این شرایط و فشارهای

خودروهای با باتری این مقدار وات ساعت(انرژی)

نسبتاً کم کار کند ،سیال واسطه  R-134aمی باشد.

است که می تواند بر واحد وزن ،حجم یا قیمت

برتری دیگر این سیال نسبت به سیال های دیگر

تحویل دهد].[6

این است که R-134aسیالی دی الکتریک ( عایق

جدول  :1تخمین وزن ،حجم و قیمت سیستم خودرو با

الکتریسیته ) می باشد ودر صورت نشت ،امکان

پیل سوختی

اتصال در قطعات الکترونیکی وموتور کاهش می

قیمت ()$

حجم)(Lit

وزن)(kg

عضو

23033

1182

617

پیل سوختی

2288

215

51

تانک ذخیره

حالت مایع متراکم وارد محفظه ی موتور شده ودر

 3/2کیلوگرمی

فشار ثابت با گرفتن حرارت تولیدی آن تبخیر شده

3826

68

53

drivetrain

تا کل سیال به حالت بخار مافوق گرم در آید.

29147

1465

721

کل

یابد .در ادامه ،به طور کلی مسیر حرکت سیال در
سیکل مطرح می گردد .سیال عامل با حالت مایع
اشباع وارد پمپ می شود .پس از افزایش فشار با

سپس سیال با این حالت وارد توربین شده و پس
ازاینکه انرژی خود را در توربین از دست داده ،با
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حالت بخار اشباع وارد رادیاتور می گردد .در این

سوختی  123کیلو گرم و قیمت آن  533تا 233

مرحله رادیاتور که نقش کندانسور را در سیکل

دالر افزایش می یابد ،مضاعف بر این که بر

دارد ،با سرد کردن سیال عامل در فشار ثابت و

پیچیدگی خودرو افزوده می شود .گرچه راندمان

تبدیل آن به حالت مایع اشباع ،آن را آماده ورود

خودرو نسبت به طرح قبلی کم می شود ،ولی

به پمپ می کند و به همین ترتیب سیکل ادامه

راندمان آن دو برابر راندمان موتور احتراق داخلی

می یابد .از نکات قابل توجه این سیکل این است

است و به دلیل وجود منابع عظیم گاز در ایران به

که توانسته است عالوه بر گرفتن حرارت موتور،

عنوان ماده اولیه تولید متانول ،مزیت ویژه

کار نیز تولید کند که بخشی از آن می تواند برای

اقتصادی جهت سرمایه گذاری برروی متانول در

راه اندازی پمپ سیرکوالسیون استفاده گردد.

مقایسه با پاالیش نفت و تولید بنزین ساده بوده و

شکل زیر سیکل خنک کننده موتور الکتریکی

سرمایه گذاری کمتری را طلب می کند].[8],[2

مورد نظر را به طور کامل توضیح می دهد]. [7

شکل :5شماتیک سیکل طراحی شده

 -2-3-5بررسی امکان استفاده از مبدل
سوخت متانولی جهت تامین
هیدروژن مورد نیاز خودرو های
پیل سوختی
مزایای این روش به لحاظ توسعه یافتگی و
مناسب بودن متانول از جنبه وزن ،اندازه ،کارایی و
درجه حرارت تحمل کرده این نوع مبدل ( 253
درجه سانتی گراد ) و همچنین سهولت و سوخت
گیری به علت مایع بودن متانول می باشد .در این
سیستم خودرو پیل سوختی قادر است 423
کیلومتر را با یک بار سوخت گیری طی کند .اما با
به کار بردن مبدل متانول ،وزن خودرو پیل

شکل :2طرح خودرو پیل سوختی با مبدل متانول

نتیجهگیری
با توجه به بحران آلودگی محیط زیست و تمام
شدن زود هنگام سوخت های فسیلی ،بی شک باید
به سوخت های جایگزین و سیستم های رانش
پیشرفته در خودروها روی آورد.
خودرو های پیل سوختی یکی از مناسب ترین
خودرو ها در جهت بهبود امنیت و کاهش آلودگی
های محیط زیست خواهد بود .

در حال حاضر به دلیل نبود فن آوری پیشرفته
در این زمینه و هم چنین نبود جایگاه های سوخت
گیری مناسب استفاده از آن مقرون به صرفه نمی
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باشد .

در آینده نزدیک ،هیدروژن یکی از سوخت
های اصلی خودرو های سواری می شود.
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4

انواع سیستم های تعلیق در اتومبیلها
سجاد عباسی

1

چکیده
سیستم تعلیق مهمترین و درواقع تنها قسمت کنترل تعادل اتومبیل در موقعیتها و شرایط مختلف درحین
رانندگی در مسیرحرکت میباشد .تحقیقات بسیاری برای رسیدن به یک سیستم مناسب صورت گرفته است
که نشان از اهمیت باالی آن میباشد چرا که وجود یک سیستم قوی ،رانندگی راحتتر و همچنین ماندهگاری
بیشتر قطعات خودرو را درنتیجه خواهد داشت .در کاتالوگها یا دفترچه راهنمای خودروها ،در قسمت نوع
سیستم تعلیق با نامهایی چون؛ سیستم تعلیق مستقل ،مک فرسون ،پیچشی ،چندعضوی و  ...مواجه می شویم،
اما متاسفانه اطالعات عامه مردم ،درباره سیستم تعلیق و انواع و اجزای آن در حد بسیار اندکی می باشد؛
در حدی که حتی برخی افراد نمیدانند سیستم تعلیق یا  Suspensionبه کدام قسمت یا قسمتهایی از
خودرو اطالق می شود ،بنابراین در این مطلب سعی خواهد شد فلسفه وجود این سیستم ،اجزا تشکیل
دهنده و انواع مختلف آن همراه با مزایا و معایب هر کدام مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه

شود و باال یا پایین برود چرخ دیگر نیز موازی با آن

سیستمهای تعلیق بطور گسترده به دو دسته

تحت تاثیر این حرکت واقع خواهد شد .در شکل 1

مستقل و غیرمستقل تقسیم میشوند که هر یک از

تاثیرپذیری چرخها از یکدیگر در شکل غیرمستقل

این دو نیز شامل انواع متفاوتی میباشند .در نوع

نشان داده شده است.

غیر مستقل یا وابسته به طور معمول از یک اکسل
یکپارچه ،برای هر دو چرخ یک محور استفاده می
شود؛ که چرخها را به موازات یکدیگر و عمود بر
اکسل نگه می دارد و زمانی که تنظیم یک چرخ بر
هم بخورد ،تنظیم چرخ مقابل آن نیز بر هم خواهد
خورد ،همچنین اگر یک چرخ با دست اندازی روبرو

شکل :1تاثیرپذیری چرخها از یکدیگر در شکل غیرمستقل

در نوع مستقل که نوع پیشرفتهتری محسوب
میشود ،هر چرخ توانایی حرکت مستقل و بدون
تاثیر گرفتن از چرخ مقابل را داراست.

 1دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک
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در ادامه سعی خواهد شد اکثر سیستمهای
تعلیق موجود و حتی برخی انواع از رده خارج شده،
مورد بررسی قرار گیرند.
انواع سیستمهای تعلیق
 -1-2-4سیستم صلب
اولین تولید انبوه سیستم تعلیق جلو برای
خودروها مربوط به این سیستم میباشد .این نوع را
که  Hotchkissنیز مینامند از یک تیر قوی و قطور
فوالدی تشکیل شده که دو چرخ مقابل را به
یکدیگر متصل مینماید .این سیستم که پس از
موفقیت در درشکهها به خودروها انتقال یافت؛ به
حدی خوب و ایدهآل به نظر میرسید که تا مدت
زمان زیادی ،کسی فکر طراحی سیستمی
جدیدتر از آنرا در سر نپروراند .در حالی که این
سیستم اولین نوع سیستم تعلیق بوده است اما
بدلیل قابلیتهای خاصش در تحمل وزنهای سنگین،
هنوز هم در بسیاری از خودروهای سنگین یافت
میشود .این سیستم ممکن است بسته به استفاده
در جلو یا عقب خودرو ها با فنر تخت یا فنر لول
مورد استفاده قرار گیرد (در خودروهای سنگین
غالبا از فنر تخت استفاده می شود).

شکل :2سیستم صلب همراه با فنر تخت و فنر لول

همچنین با پیشرفت این سیستم طی سالیان
گذشته ،بر اساس دیگر اجزای تشکیل دهنده
سیستم صلب ،ممکن است نامهای دیگری نیز به
آن اطالق شود  ،از جمله زمانی که لینکهایی
(رابط یا طبق های باریک) از روی تیر بصورت
عرضی یا طولی به کف اتاق متصل شوند .بر اساس
تعداد این لینکها ،سیستم را Four ،Three Link

 Linkو  ...مینامند ،در صورتی هم که در نوع 4
لینک دو عدد از لینکها به صورت زاویهدار به
سمت وسط خودرو منحرف شوند ،آنرا Angled

 Armمینامند .در دو نوع  3و  4لینکی و همینطور
اکثر انواع بدون لینک  Solid Axleمشکالتی در
زمینه کنترل افقی خودرو وجود دارد .از اینرو از
یک میله فوالدی به نام  Panhard Barکه از یک
سمت اکسل به صورت کج به سر لینک مقابل می-
رود ،استفاده میکنند تا از حرکت خودرو از یک
سمت به سمت دیگر به صورت افقی جلوگیری
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نماید Panhard Bar .در برخی دیگر سیستمها نیز

 -2-2-4اکسل شناور )(swing axle

پس از آنکه مهندسین خودرو به معایب

ممکن است یافت شود.

سیستم صلب پی بردند کوشش برای ساخت اولین
سیستم مستقل آغاز شد .یکی از این تالشها به
ساخت نوعی با نام اکسل شناور انجامید که امروزه
آنرا نه مستقل بلکه نیمه مستقل میدانند.
همانگونه که از نام آن پیداست این سیستم اجازه
میدهد تا چرخها به صورت محوری به قسمتی در
وسط دو چرخ خودرو متصل شده و قابلیت باال و
پایین رفتن در قوس مربوط به خود را داشته باشند.
در شکل  4شماتیک سیستم تعلیق اکسل شناور
نشان داده شده است.
شکل :3انواع سیستمهای تعلیق در مکانیزم صلب

بطور کل سیستمهایی که از سیتم صلب
استفاده می نمایند ،همگی از نوع غیر مستقل بوده،
دارای سیستمی ساده ،قدرتی باال در تحمل وزن و
تقریبا بدون نیاز به تنظیم زاویه چرخ میباشند (در
صورتی هم که تنظیم چرخها به هم بخورد میزان
کردن آنها کار مشکلی خواهد بود) .اما در مقابل در

شکل :4شماتیک سیستم تعلیق اکسل شناور

اکثر آنها بخصوص انواع غیر لینکی؛ وزن وارده بدلیل

این سیستم که بعنوان سیستم تعلیق عقب در

سنگین بودن اکسل بسیار باال میباشد .همچنین

فولکس های  Beetleقدیمی دیده میشود ،با وجود

تحت تاثیر قرار گرفتن چرخ مقابل در هنگام مواجه

سادگی نسبی دارای نرمی رانندگی بهتری نسبت

چرخ مخالف با دستانداز که از عیوب تمامی

به سیستم صلب می باشد .اما با وجود مستقل بودن

سیستم های غیرمستقل میباشد و همچنین

بدلیل مشکلی در هندلینگ که آنرا پدیده Jacking

از عیوب سیستمهای

می نامند و ناشی از بلند شدن چرخ در سر پیچها

بزرگی سایز سیستم
صلب محسوب میشوند.

بدلیل ایجاد زاویه تمایل مثبت در چرخ خارج از
پیچ است (این زاویه باید منفی شود تا تعادل
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خودرو حفظ شود) این سیستم از مقبولیت چندانی
برخوردار نشد و جای خود را به دیگر سیستمها داد.
 -5-2-4سیستم تعلیق بازوهای دنبالهای
 Trailing Arm Suspensionو
Semi Trailing Arm Suspension

این سیستم که یک سیستم مستقل محسوب
می شود از یک یا چند بازو (  )Trailing Armدر
جلوی هر چرخ بهره میبرد که برای حمایت
سیستم از سمت دیگر به زیر شاسی متصل میشوند.
این سیستم نسبت به سیستمهایی که تا کنون
بررسی شد ،فضای کمتری را اشغال نموده و
انعطافپذیری بهتری را نیز داراست .اولین بار این
سیستم با استفاده از فنر لول در چرخهای جلوی
فولکس  Beetleاستفاده شد .اما بدلیل اینکه در
این سیستم زاویه  Camberچرخ در تمامی حاالت
ثابت بود ،خیلی زود از رده خارج شد و جای خود
را به سیستم مشابهی داد که این مشکل را ندارد و

شکل :5سیستم تعلیق بازوهای دنبالهای

آن سیستم  Semi Trailing Armاست که با کج

اگر این سیستم همراه با فنر لول به کار برده

بودن زاویه قرار گیری بازوها ( )Trailing Arms

شود ،نسبتا قابل قبول و کم حجم برای اکسل عقب

باعث می شود زاویه  Camberبهینه در شرایط

خودروهای کوچک محسوب می شود ،افزایش وزن

مختلف بدست آید .در شکل  5سیستم تعلیق

خودرو بدلیل نیاز به قوی بودن بازوها و دیگر اجزا

بازوهای دنبالهای نشان داده شده است.

این سیستم ،همچنین احتمال خم شدن بازوها در
مواجه با وزنهای زیاد نیز از معایب این دو سیستم
باالخص نوع  Trailing Armمی باشند .
 -4-2-4سیستم تیر پیچشی Twist Beam
)(Torsion Beam

این سیستم زیرشاخه ای از سیستم

Trailing

 Armمحسوب می گردد که در آن بازوهای دو چرخ
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بوسیله یک میله مشابه آنچه در

Solid Axle

دیده

می شود به یکدیگر متصل هستند .تفاوت تیر یا
میله رابط در این سیستم با سیستم صلب

نیز دارای سیستم

Twist Beam

باشند که استفاده از لفظ

با

Torsion Bar

Torsion Beam

می

برای

( Solid

معرفی این نوع سیستم تعلیق چندان هم بیربط

 )Beamدر اینجاست که تیر یا میله در سیستم

نیست و به اصطالح تلفیقی از نام لوازم بکار رفته

پیچشی ( ،)Twist Beamتوانایی پیچش مختصری را

در این سیستم است اما استفاده از این نام در انواع

یا میله

با فنر لول چندان درست به نظر نمی رسد .این

پیچشی مینامند Twist Beam .سیستمی است نیمه

سیستم ها در مقایسه با دیگر سیستمهایی که برای

مستقل زیرا با وجود قابلیت پیچش مختصر محور

اکسل عقب خودروها بکار می روند کیفیت چندانی

رابط دو چرخ ،همین اتصال خود باعث عدم

دارا نیستند و بیشتر بدلیل اشغال کمتر فضا و

استقالل چرخها میگردد .این سیستم بدلیل نحوه

همچنین ارزان بودنشان در خودروهای با سایز

قرارگیری کمکها ،عدم نیاز به میله موج گیر و عدم

کوچک استفاده می شوند .در شکل  2نمونهای از

نیاز به فضای عرضی زیاد ،فضای بسیار کمی را

سیستم تعلیق تیر پیچشی مربوط به اتومبیل پژوه

اشغال مینماید .همین امر باعث شده این سیستم

 232نشان داده شده است.

نیز داراست از همین رو آنرا

Twist Beam

در اکسل عقب اکثر خودروهای

Compact

دیفرانسیل جلو مورد استفاده قرار گیرد .در
ادامه توضیح این نکته ضروری است که نام اصلی
این سیستم  Twist Beamمی باشد اما به اشتباه آنرا
Torsion Beam

که نام دیگر

Torsion Bar

(یک نوع

فنر) است نیز مینامند و همین امر نیز باعث اشتباه
آن با

Torsion Bar

که در واقع تنها نوعی فنر

محسوب می شود و نه یک نوع از سیستم تعلیق
میگردد .این سیستم غالبا با دو نوع فنر یافت
میشود؛ فنر لول و یا  .Torsion Barخودروهایی چون
گلف ،فیات پونتو و  ....از سیستم  Twist Beamبا فنر
لول بهره میبرند و خودروهایی نظیر پژو ، 232
هیوندای  Getzو بیشتر خودروهای پژو نظیر 435
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شاخص هایی چون کیفیت نسبتا خوب رانندگی،
نسبتا بهینه بودن زاویه تمایل و ارزان بودن
سیستم میباشد که هم در اکسل جلو و هم
در

اکسل

عقب

خودروهای

کالس

متوسط بخصوص خودروهای با دیفرانسیل جلو به
وفور یافت میشود .نمونه آنرا می توانید در اکسل
جلوی اکثر خودروها از جمله انواع خودروهای پژو،
همچنین پراید ،ماتیز ،هیوندای ورنا و  ...بیابید.
شکل  7اتصاالت و قطعات سیستم تعلیق مک-
فرسون و نحوه اتصال آن به بدنه اتومبیل را نشان
میدهد.
شکل :2نمونهای از سیستم تعلیق تیر پیچشی مربوط به
اتومبیل پژوه 232
 -3-2-4مک فرسون )(McPherson

این سیستم که در دهه  73میالدی در اکثر
خودروها رواج یافت به نام سازندهاش Earle S.

 McPhersonکه از کارکنان کارخانه  GMو بعدها
 Fordبود ،نامگذاری گردید .در این سیستم که
رکن اصلی آن قفل نگهدارنده )  (Strutمیباشد ،از
خود  Strutبعنوان یک لینک برای کنترل وضعیت
چرخ استفاده می شود و شاسی را به سیستم تعلیق
متصل مینماید .این سیستم باعث حذف طَبَق باال
و متعلقاتش میشود از اینرو این سیستم در
خودروهایی که با کمبود فضا مواجه باشند خصوصا
خودروهای دیفرانسیل جلو بسیار کارآمد خواهد
بود .این سیستم که غالبا دارای میل موجگیر ( Anti

شکل :7اتصاالت و قطعات سیستم تعلیق مکفرسون و
نحوه اتصال آن به بدنه اتومبیل
 -6-2-4جناغی )(wishbone

تکامل بعدی در سیستم های تعلیق طراحی

 )roll Barبرای حفظ تعادل خودرو می باشد دارای
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سیستم جناغی بود که در آن دو طَبَق به شکل
حرف  ،Aبا طولهایی یکسان و به موازات یکدیگر در
باال و پایین مرکز چرخ قرار میگرفتند.

شکل :3سیستم تعلیق جناغی

این سیستم بدلیل وجود دو طَبَق قوی کنترل

شکل :2سیستم تعلیق جناغی اصالح شده

بسیار خوبی را دارا بود اما قابلیت تغییر زاویه تمایل

این سیستم در اکسل جلوی بسیاری از

را دارا نداشت .همین اشکال باعث طراحی نوع

خودروهای جدید امروزی ،خودروهای مسابقه ای از

جدید سیستم جناغی گردید .در این نوع برای

جمله فِراری ،خودروهای کارخانه هوندا و  ...یافت

اینکه سیستم بتواند در هنگام فشردگی زاویه منفی

میشود و تقریبا خالی از هر اشکالی است .این

و در هنگام باز شدن زاویه مثبت پیدا نماید طَبَق

سیستم مستقل از فنر لول که کمک فنر نیز درونش

باال کوتاهتر از طَبَق پایین در نظر گرفته شد .همین

واقع شده بهره میبرد .اما نمیتوان برای این شکل

امر باعث شد تا طَبَق پایین حین حرکت شعاعی

قرارگیری فنر و کمک فنر لفظ  Strutاستفاده

کمتری را پیموده و چرخ هنگام باال رفتن دچار

نمود .زیرا فنر و کمک فنر خاصیت ایفای نقش یک

زاویه منفی گردد و از انحراف خودرو در پیچها

لینک را مانند آنچه در  Strutوجود دارد ندارند و

جلوگیری نماید .سیستم تعلیق جناغی اصالح شده

کاربرد لفظ  Strutبرای این شکل قرارگیری فقط

در شکل  2نشان داده شده است.

در نوع مک فرسون میباشد.
 -7-2-4سیستم تعلیق چند بازویی (Multi-
)Link Suspension

تعریف دقیقی برای این سیستم که از اوایل
دهه  33رایج گردید وجود ندارد .اما بطور کل هرگاه
یک سیستم مستقل دارای بیش از  2لینک ( طبق
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) باشد به آن  Multi-Linkگویند .در مواردی

گاالنت  BMW ،های سری  ، 3مرسدس های

این سیستم با سیستم  Trailing Armنیز تلفیق

کالس  Sو  ...ببینید.

میگردد که مقاومت باالتری را پدید میآورد .اما
نوع مرسوم آن که دارای  4لینک ( رابط ) می باشد،
تقریبا همانند سیستم جناغی  A-Armاست با
این تفاوت که دستههای هر جناغ به یکدیگر متصل
نیستند و هر یک به صورت جداگانه تنظیم پذیری
بهتری را برای سیستم تعلیق فراهم مینماید.
سیستم تعلیق چهار بازویی در شکل  13نشان داده
شده است.

شکل :11سیستم تعلیق اتومبیلهای  BMWو
شکل :13سیستم تعلیق چهار بازویی

سیستمهای دیگری مانند سیستم  5لینک
اکسل عقب خودروهای هوندا و سیستم  Zشکل
 BMWهای سری  3نیز با نام Multi-Link

شناخته می شوند که البته بدلیل دارا بودن بازو می
توان آنها را تلفیقی از  Semi Trailing Armو
 Multi-linkدانست .نمونه هایی از سیستم Multi-

 Linkرا که آخرین تکنولوژی در سیستم های
تعلیق مکانیکی اکسل عقب برای خودروهای
سواری محسوب می شود را می توانید در اکسل

Honda
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مروری بر سیستم کنترل دمای ماهوارهها
حمید اکبربیگلو

1

چکیده
این مقاله به معرفی ماهواره و اجزای آن پرداخته و سپس سیستم کنترل دمای ماهوارهها را تشریح میکند.
انواع سیستم کنترل دمای ماهواره و اجزای آن و همچنین نحوه مدلسازی و حل معادالت حاکم بر انتقال
حرارت در ماهوارهها در این مقاله بحث میشود .نحوه محاسبه توزیع دمای ماهواره در شرایط مختلف
مداری تشریح شده و چگونگی محاسبه شارهای حرارتی اعمال شده بر ماهواره بیان میشود.

واژه های کلیدی :ماهواره -کنترل دما -انتقال حرارت

مقدمه
ماهوارهها متشکل از زیرسامانههای مختلفی

 زیر سیستم توان
 زیرسیستم پردازش داده

هستند که برای ماموریتهای خاصی مانند

ماهوارهها به غیر از نوع ماموریتی که دارند،

مخابراتی ،هواشناسی ،نظامی ،سنجش از دور،

دارای یکسری المانهای مشترک میباشند که

تحقیقاتی و مانند آن طراحی میشوند.

میتوان آنها را مشترک بین همه ماهوارهها

زیرسامانههای یک ماهواره به طور کلی شامل

دانست ،مانند آنتن ،باطری ،صفحات خورشیدی

موارد زیر میشود ]:[1

و سنسورها که در شکل  ،1یک نمونه ماهواره

 زیر سیستم سازه

نشان داده شده است .آنتن در بخش فوقانی

 زیرسیستم پایداری و کنترل

ماهواره قرار میگیرد تا به راحتی بتواند در دید

وضعیت
 زبرسیستم مخابرات

سطح زمین باشد و اطالعات الزم را به ایستگاه
زمینی ارسال نماید.

 زیر سیستم کنترل دما
 1کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
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جدول  :1الزامات دمایی اجزاء یک نمونه فضاپیما ][1
نام قطعه

شکل :1طرح و پیکربندی یک ماهواره نمونه ][2

صفحات خورشیدی در چهار طرف ماهواره
قرار میگیرد تا از انرژی بدست آمده از تابش

باتری ها
صفحه زیرین جعبه توان
چرخ های واکنشی
ژایروی IMU
سنسور ستاره
صفحه زیرین جعبه توان
تانک و لوله های هیدرازین
جیم بال آنتن
آنتن ها
صفحات خورشیدی

محدوده دمایی
عملیاتی

حیاتی

صفر تا 15
 -13تا 53
 -13تا 43
صفر تا 43
صفر تا 33
 -23تا 23
 15تا 43
 -43تا 33
 -133تا 133
 -153تا 113

 -13تا 25
 -23تا23
 -23تا53
 -13تا53
 -13تا 43
 -43تا 73
 5تا 53
 -53تا 23
 -123تا 123
 -233تا 133

خورشید حداکثر استفاده شود .باطری در بخش
داخلی ماهواره قرار میگیرد .در بخشی که بتوان
حرارت تولیدی آن را به بخشهای دیگری که به
این حرارت نیاز دارند ،برساند و یا با استفاده از
روش انتقال حرارت تشعشعی بتوان آن را دفع
نمود.
در جدول ( )1محدوده دماهای مجاز برای هر
یک از المانها در یک ماهواره خاص آورده شده
است .در سیستم کنترل دمای ماهواره میتوان از
یک المان که حرارت تولید میکند و نیاز به دفع
حرارت دارد ،حرارت را گرفته و به المانی که در
دمای پائینی است و نیاز به جذب حرارت دارد
انتقال داد تا نیازی به استفاده از حرارت جذب
شده از پانلهای خورشیدی نباشد.

اندازه و شکل ماهواره با در نظر گرفتن
مأموریت آن و همچنین وسیله پرتاب کننده آن
تعیین میشود .ماهوارهها را بر مبنای روشهای
مختلفی تقسیم بندی میکنند ،اما چند تقسیم
بندی معروف که در اکثر مراجع آمده ،بدین شرح
است:
جدول  :2تقسیمبندی ماهواره ها بر اساس وزن آنها ][3
نوع ماهواره

رنج وزنی

ماهواره های بزرگ
ماهوارههای متوسط
مینی ماهوارهها
میکروماهوارهها
نانوماهوارهها
پیکوماهوارهها
فمتوماهوارهها

بیشتر از  1333کیلوگرم
بین  533تا  1333کیلوگرم
بین  133تا  533کیلوگرم
بین  13تا  133کیلوگرم
بین  1تا  13کیلوگرم
بین  133گرم تا  1کیلوگرم
کمتر از  133گرم

ماهوارههای  5طبقه آخر به ماهوارههای
کوچک معروف میباشند .معموال ماهوارههای
کوچک به صورت چندتایی و یا به همراه
ماهوارههای بزرگ به فضا پرتاب میشوند.
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تقسیم بندی دیگر ماهوارهها بر اساس مدار

میگیرند .شار حرارتی اصلی که در مدار به یک

در حال گردش آنها می باشد که درجدول()2

ماهواره اعمال میشود عبارتند از :شار

نشان داده شده است.

خورشیدی ،شار انعکاسی زمین و تابش حرارتی

جدول  :3تقسیم بندی ماهوارهها بر اساس مدار در حال

زمین ].[3

گردش ][3

نوع مدار
پایین
متوسط
باال
سنکرون

عالمت اختصاری
LEO
MEO
HEO
GEO

ارتفاع(کیلومتر)
کمتر از 1333
1333-23333
بیش از 23333
32333

روشهای کنترل دمای ماهواره

وظایف سیستم کنترل دما و حرارت در
ماهواره عبارتست از:


حفظ دمای قطعات در محدوده مجاز



جلوگیری از تغییرات سریع دمایی خارج
از محدوده مجاز

توزیع دما در ماهواره با استفاده از سه

از زمان پرتاب اولین ماهواره تاکنون

پارارمتر انرژی حرارتی جذب شده ،اتالف حرارتی

فعالیتهای گسترده ای در زمینه طراحی زیر

قطعات داخل و حرارت دفع شده از طریق سطوح

سیستم های ماهواره صورت گرفته است .یکی از

خارجی ماهواره به طریق تشعشع به دست

این زیر سیستم ها کنترل حرارتی است که

میآید .برای کنترل حرارت ،خواص ترموفیزیکی

وظیفه ثابت نگه داشتن دمای هر قطعه در

و خواص اپتیکی سطوح داخل و خارجی ماهواره

محدوده مجاز را به عهده دارد.

می بایست مشخص بوده و رفتار دمایی در کلیه

زمانی که ماهوارهای در مدار گردش قرار

قطعات و اجزا به دست آید.

دارد ،با توجه به مشخصات مدار ،شرایط کاری

به طور کلی هر ماهواره حداکثر دو منطقه

متفاوتی را از لحاظ حرارتی احساس میکند.

مختلف حرارتی را می تواند تجربه کند .این دو

ماهواره در معرض تشعشعات گوناگونی از محیط

منطقه حرارتی یکی قسمت روز مدار است که

اطراف خویش قرار میگیرد .ماهواره به عنوان یک

ماهواره در معرض تابش مستقیم خورشید می

مجموعه مرکب ،که محیطهای عملکردی

باشد و دیگری قسمت شب مدار است که ماهواره

متنوعی را از نظر ویژگیهای فیزیکی در طول

در سایه زمین قرار دارد .هنگامی که ماهواره در

عمر خود تجربه میکنند ،نسبت به عامل حرارت

قسمت روز مدار قرار دارد عالوه بر شار

حساسیت زیادی دارد .در مدار ،ماهوارهها در

خورشیدی ،شار دیگری نیز برآن وارد می شود و

معرض خالء باال و دمای پائین (چهار کلوین) قرار

آن شار انعکاسی خورشید توسط زمین است که
به آن آلبدو گفته می شود .عالوه بر آن ،شاری
41

7

عنوان مقاله :مروری بر سیستم کنترل دمای ماهوارهها

که هم در قسمت روز مدار و هم در قسمت شب

صورت غیر فعال عموما توسط انتخاب صحیح

مدار بر ماهواره اعمال میشود ،تابش حرارتی

وضعیت هندسی و خواص تشعشعی عایقها و

است که ناشی از دمای زمین میباشد.

پوشش های حرارتی انجام میگیرد .برای مثال

برای طراحی سیستم کنترل دما برای یک

رادیاتورهای ماهواره با استفاده از یکالیه پوشش

ماهواره ،ابتدا باید نوع سیستم کنترل حرارت

حرارتی ،پوشیده می شوند تا جذب شار حرارتی

مشخص شود و سپس با توجه به به شکل دقیق

به حداقل برسد و تشعشع حرارتی به محیط

هندسی و شرایط مرزی توزیع دما در کلیه

بیرون به حد اکثر برسد .این پوشش ها دارای

قطعات به دست می آید و در صورت لزوم

ضریب جذب کم و ضریب صدور باالیی هستند.

تغییراتی در سیستم کنترل حرارت ایجاد می-
شود.
هر ماهوارهای با توجه به ماموریت و ساختمان
آن زیر سیستم کنترل حرارتی متفاوتی خواهد

ابزار های کنترل غیر فعال دما می تواند
شامل موارد زیر باشد :پوشش های حرارتی،
عایقهای حرارتی ،چاههای حرارتی ،دابلرها ،آینه
های سطحی ثانوی و نوار ها.

داشت .به طور کلی دو نوع زیر سیستم کنترل

برای کنترل غیر فعال حرارت از چندین روش

حرارتوجود دارد که شامل فعالو غیر فعال می

استفاده میشود که در ادامه چند مورد به طور

شود .یک مجموعه غیر فعال بر پایه انتقال حرارت

مختصر ،شرح داده شده است.

تابشی و هدایتی استوار بوده و هیچ یک از

 -1-1-2-3ابزارهای تغییر فاز

بخشهای آن شامل توان الکتریکی ورودی یا

این ابزار یک نوع پوشش پنهانی در مواد برای

متحرک نمیباشد .هر گاه مجموعه غیر فعال

ذخیره کردن حرارت اضافی می باشد .اغلب آنها

نتواند به تنهایی کار کنترل دما را به خوبی انجام

شامل یک لفاف آلومینیومی هستند که از داخل

دهد به ناچار از سیستم کنترل فعال نیز در کنار

واکس زده شده است .این ابزار بهترین وسیله

سیستم غیر فعال و به صورت کمکی و کامل

برای جذب حرارت مدارهای الکتریکی هستند .از

کننده آن استفاده میشود.

معایب آن ها می توان به زمانی اشاره کرد که

 -1-2-3کنترل دمایی غیر فعال

شروع به ذوب شدن می کند ،که در نهایت باعث

روش های کنترل دمایی غیر فعال عموما با
استفاده از مسیر های انتفال حرارت (تشعشع و

عدم جذب گرما و افزایش تدریجی دمای
مدارهای الکتریکی می شود.

هدایت) دما را کنترل می کنند .کنترل دما به
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 -2-1-2-3مواد پوشش دهندهی حرارتی

باعث آلودگی سطوح میگردند ،عبارتند از

سطوح خارجی با توجه به دمای تقریبا پایین

استعمال ناصحیح پوششهای حرارتی ،مواد فرار و

محیط اطراف فقط بصورت تشعشعی با محیط

خروج گاز از پوشش ها و موارد دیگر ...

اطراف در ارتباط می باشند .به عالوه چون این

 -5-1-2-3عایق های حرارتی

سطوح در معرض منابع خارجی انرژی قرار دارند

عایقهای حرارتی باعث کاهش نرخ انتقال

خواص تشعشعی آنها میبایست بگونهای انتخاب

حرارت بر واحد سطح بین دو سطح مرزی که در

شود که تولید انرژی داخلی توسط قطعات

دمای معینی قرار دارند می شود .عایق ها معموال

الکتریکی ،منابع انرژی خارجی و اتالف حرارت به

از یک مادهی همگن ساخته میشوند .فوم ها با

فضا طوری باالنس شوند که دمای دلخواه قطعات

ضریب هدایت حرارتی پایین یک نمونه از اینها

و ماهواره تامین شود .دو خاصیت مهم هر سطحی

هستند .نمونه دیگر عایقهای چند الیه ای است

در ماهواره که از اهمیت زیادی برخوردارند،

که در میان هر الیه خالء وجود دارد و دارای

عبارتند از :ضریب صدورسطح و ضریب جذب

ضریب صدور پایین میباشد.

تابش خورشیدی.

عایقهای چند الیه برای کاهش نوسانات دما

عموما ضریب صدورتابعی از دما است .برای

در قطعات که در اثر تغییرات زمانی شارهای

اکثر مواد ،ضریب صدور در محدودهی

حرارتی خارجی ایجاد میشود بکار میروند .عایق

دمایی 300Kمورد استفاده قرار میگیرد که دقت

های چند الیه حفاظ های تشعشعی با ضخامت

قابل قبولی را داراست.

کم هستند .این عایقها معموال از الیههایی با

پایان عمر خواص سطوح نیز از دیگر

ضخامت  25میکرومتر پلی استر یا پلی آمید

مواردیست که می بایست در طراحی سیستم

تشکیل شده اند .معموال یک طرف یا دو طرف

کنترل حرارتی در نظر گرفته شود زیرا که

این سطوح را در خال با پوششی از آلومینیوم یا

خصوصیات سطح در اثر گذشت زمان دستخوش

طال می پوشانند تا به قابلیت صدور پایین دست

دگرگونی و تحول میشود( .خصوصیات سطح

یابند .کاغذهای فایبر گالس ،تور های پالستیک

تابعی از زمان و مدار میباشد) .دیگر عواملی که

و سیلک ،ورقه های نازک فوم و غیره به عنوان

باعث از بین رفتن خصوصیات مواد می شود

جداسازی حفاظ های تشعشعی بکار برده می

ترکیبی از خال باال ،ذرات باردار و تشعشع ماوراء

شوند و قابلیت هدایت را از حفاظی به حفاظ دیگر

بنفش از خورشید می باشند .بقیهی عواملی که

به حداقل می رساند.
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 -4-1-2-3چاه های حرارتی
چاه های حرارتی نسبتا جرم حرارتی و

قطعات ،روی این صفحات دابلر توزیع شود بهتر
از زمانی است که کل حرارت تولیدی روی خود

ظرفیت باالیی را دارا می باشند .چاه های حرارتی

قطعه متمرکز شود.

معموال درتماس با وسایل یا اجزایی می باشند که

 -6-1-2-3جداکننده ها

دمای آنها می بایست کنترل شود .وقتی که

جدا کننده ها جهت تنظیم و کنترل انتقال

حرارت در اجزاء تولید میشود این حرارت بوسیله

حرارت هدایتی بین اجزاء و قطعات بکار برده شده

انتقال حرارت هدایتی یا تشعشعی از طریق

در ماهواره مورد استفاده قرار می گیرند .نیازهای

چاههای حرارتی به محیط اطراف منتقل می شود

ساختاری ماهواره ایجاب میکند که فلزاتی با

و باعث جلوگیری از افزایش دما در اجزاء میشود.

ضریب هدایت حرارتی نسبتا پایین مانند تیتانیم

چاههای حرارتی همچنین می توانند برای

یا فوالد ضدزنگ ،برای این منظور مورد استفاده

جلوگیری از سرمای سخت در اجزاء ماهواره در

قرار گیرند .

زمان هایی که جذب و یا تولید حرارت کم می

 -2-2-3کنترل دمائی فعال

باشد به کار برده شوند .چاههای حرارتی برای

کنترل دما به طریق غیرفعال دارای

کنترل دمای وسایل یا اجزاء الکترونیکی که

محدودیتهائی است .این نوع کنترل کنندهها

تغییرات متناوبی بخاطر تولید حرارت دارند ،بکار

نسبت به تغییرات زیاد در تلفات حرارتی اجزاء

میروند .چاههای حرارتی کامال قابل اتکا

خیلی موثر نمیباشند .اما در روش کنترل حرارتی

میباشند چون آنها از نوع غیرفعال اند ،اما این

فعال ،دمای اجزاء به طور پیوسته رصد شده و

نوع چاه های حرارتی بخاطر وزن زیادشان

سخت افزار کنترل حرارت هنگامی که محدوده

محدودیت دارند.

دمائی از پیش تعیین شده در اجزاء را احساس

 -3-1-2-3دابلرها

کرد ،خاموش و یا روشن میشود تا در نتیجه،

دابلرها که صفحات ضخیم با قابلیت هدایت

اجزاء درمحدوده مطلوب دمائی نگه داشته شوند.

میباشند گاهی اوقات برای بهبود انتقال حرارت

گرم کنندهها ،ترموستاتها ،دریچههای حرارتی،

در داخل ماهواره مورد استفاده قرار می گیرند.

پمپهای حرارتی سیستمهای خنککننده

صفحات دابلر حرارتی به منظور توزیع حرارت

فضایی نمونههایی از اجزاء کنترل حرارتی فعال

تولید شده در نقطههای متمرکز ،مورد استفاده

هستند که در ماهواره مورد استفاده قرار میگیرند

قرار می گیرند .مسلما اگر حرارت تولیدی بر روی

].[3
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سرمایش فرئون ].[3

 -1-2-2-3دریچهها
دریچهها سطوحی هستند شبیه پرده کرکره

 -4-2-2-3مبدل حرارتی

که در جلوی رادیاتور نصب میشوند .پرهها و

از مبدلهای حرارتی برای تبادل گرما بین دو

صفحه پایه توسط پوششهای حرارتی متفاوتی

یا چند سیال با دمای متفاوت استفاده میشود.

پوششدهی شدهاند .بنابراین میزان باز و بسته

مبدلهای حرارتی را میتوان بصورت تماس

نمودن پرهها سبب نمایان شدن صفحه اصلی با

مستقیم یا غیر مستقیم بکار برد.

زاویای مختلف و همچنین مقادیر متفاوت  و 

-3-2-2-3سیستم های سرمازائی فضایی

میشود که خود سبب تغییر خواص گرمای

سیستم های سرمازائی فضائی ،برای اجزاء

تابشی سطوح میگردد .پرهها توسط عملگرها باز

مختلف ماهواره از قبیل آشکار کنندههای مادون

و بسته میگردد.

قرمز (که برای کاربردهای حسی دور مورد

 -2-2-2-3گرمکن الکتریکی

1

استفاده قرار میگیرند) عمل خنک کاری و تبرید

گرمکن الکتریکی وسیلهایست که توسط

انجام میدهد.

ترموستات کنترل شده و برای گرم کردن

استفاده از انواع روشهای کنترل دمائی به

بخشهای سرد شده فضاپیما بکار میرود .این

عواملی بستگی دارد که در زیر به تعدادی از آنها

وسیله با عبور جریان برق از یک مقاومت

اشاره میشود:

الکتریکی گرمای مورد نیاز را تولید میکند .از این

-

وزن کلی ماهواره

وسیله برای کنترل دقیق دما استفاده میشود

-

نوع کاربردی ماهواره (مخابراتی -هواشناسی-
عکسبرداری و )...

].[4
-5-2-2-3

سیستم گردش -پمپاژ

2

-

سطح کلی ماهواره که در دید تابشی خورشید
قرار دارد

سیستم گردش-پمپاژ ،از یک سیال برای

-

ارتفاع قرارگیری ماهواره

گردآوری گرما از طریق صفحات سرما و انتقال

-

میزان حرارت ایجاد شده در المانهای ماهواره

گرما به رادیاتور فضایی جهت دفع آن اجرای

-

مدت زمان عمر مفید ماهواره

نقش میکند .سه نوع سیستم سرمایش گردشی

-

محدودیتهای تکنولوژیکی کشور سازنده از نظر

وجود دارد :سرمایش هوا ،سرمایش آب ،و

heate

1Electrical

مواد
-

بخش هدایت کنترل ماهواره

Pumped-loop system
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-

حجم سازه ماهواره

Qsun  AP   s  S

-

هزینه مالی ماهواره

که در آن  s ،ضریب جذب خورشیدی و S

مؤلفههای مختلف حرارت اعمالی بر
ماهواره واقع در مدار
بطور کلی مؤلفههای مختلف حرارت اعمالی
بر سطوح خارجی ماهواره واقع در مدار را می توان
به  4دسته تقسیم بندی نمود .این مؤُلفهها
عبارتند از ]:[4, 3

ثابت خورشیدی و حدود  W/m2 1353استAP .

بیانگرسطح تصویر شده در مقابل خورشید است
].[3
 -2-5-3شار انعکاسی خورشید توسط
زمین
این تابش بخاطر خاصیت انعکاسی سطح

الف  -تشعشع مستقیم خورشیدی

زمین در مقابل خورشید می باشد .این تابش

ب – تشعشع انعکاسی خورشید توسط زمین

تقریبا در تمام نقاط سطح زمین رفتاری دیفیوز

ج  -تشعشع زمین

دارد .ضریب انعکاس سطح زمین در نقاط مختلف

د  -گرمایش ذرات باردارشار حرارتی خورشیدی

 -1-5-3تشعشع مستقیم خورشید
تشعشع خورشید مهمترین مؤلفه حرارتی
است که بر ماهواره اعمال میگردد .بخاطر
بیضوی بودن مدار زمین بدور خورشید ،در طول
سال ،شدت تابش حرارتی خورشید در مدار زمین
تغییراتی در حدود  ±3.5%درصد و با توجه به
فاصله زمین تا خورشید خواهد داشت .در انقالب
تابستانی ،زمین در دورترین فاصله از خورشید
است و شدت تابش خورشید ،کمترین مقدار خود
را که برابر با 1322 𝑤⁄𝑚2است ،دارد و در
انقالب زمستانی زمین در کمترین فاصله با
خورشید و مقدار آن برابر با  1414 𝑤⁄𝑚2است
].[4
مقدار شار حرارتی خورشیدی دریافتی در
یک سطح به صورت زیر تعریف میشود:

زمین متغیر بوده و بستگی به پوشش سطح زمین
دارد .حدود  33-23درصد تابش انعکاسی از ابرها
و مناطق برفی سطح زمین بوده و کمتر از 13
درصد ،از مناطق آبی و سایر نقاط سطح زمین
می باشد ].[3
هنگامی که ماهواره در مدار قرار می گیرد،
اگر ارتفاع ماهواره از سطح زمین در مقایسه با
شعاع زمین کم باشد میتوان سطح انعکاسی
زمین را به صورت یک صفحه صاف در نظر گرفت.
اگر ماهواره از سطح زمین فاصله بگیرد
جهت محاسبه شار انعکاسی می بایست ضریب
دید سطوح ماهواره نسبت به سطح هم وارد
محاسبات شود .چون اکثر سطوح خارجی ماهواره
موازی سطح زمین و یا عمود بر سطح زمین می
باشند ضریب شکلی این دو سطح نسبت به یک
کره می بایست بررسی گردد.
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اگر حرکت ماهواره به دور زمین مطابق
شکل  2در نظر گرفته شود ،در هر لحظه میزان
شار انعکاسی برابر خواهد بود با:
QAlbedo  AP  s  fa  S  Cos Cos F12

که در آن  F12ضریب دید ماهواره نسبت به
سطح زمین است و مقدار انرژیی است که از سطح
زمین منعکس شده است و به سطوح ماهواره
میرسد .مقادیر این ضریب برای سطوح افقی و
عمودی ماهواره در شکل 3آورده شده

استf a .

ضریب آلبدو است و بیانگر میزان بازتابش انرژی

شکل :2زاویهی θبرای محاسبهی شار انعکاسی خورشید
توسط زمین ][4

خورشیدی از سطح زمین است که تابع نوع
پوشش و وضعیت جو زمین است ] .[5تابع
رفتاری  fضریب آلبدو بسیار پیچیده بوده و مورد
a

نیاز نیست.
شایان ذکر است که در زمان سایه شار
حرارتی خورشیدی و شار انعکاسی زمین از
موقعیت θ = 90°
هستندشکل (.)2

تا

θ = 270°

صفر
شکل :3ضریب دید صفحات نسبت به زمین

][4

 -5-5-3شار حرارتی تشعشعی زمین
یکی دیگر از منابع تابش خارجی اعمالی بر
سطوح خارجی ماهواره ،تشعشع زمین می باشد.
تشعشع حرارتی زمین و اتمسفر آن غالباً در طول
موج های بزرگتر از  1/5میکرومتر و در محدوده
مادون قرمز است .این مقدار تشعشع ،تابعی از
فصل و عرض جغرافیایی است ولی معموالً جهت
طراحی حرارتی ماهواره مقدار میانگین مورد
استفاده قرار می گیرد .هنگام استفاده از این
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میانگین ،خطای کمی در محاسبات و تجزیه و
تحلیل ایجاد میشود .همچنین ذخیره گرما در
زمین و یا تغییر در تشعشع خورشیدی جذب

3-53

23

223

275

45

55

53-63

3
23
3
23

213
213
213
213

257
257
244
244

23
53
23
53

33
57
33
57

63-03

شده ،باعث تغییرات فصلی کمی در کل ضریب
صدور میانگین زمین می گردد ].[4, 3

 -4-5-3گرمایش ذرات باردار

تشعشع زمین در محدوده مادون قرمز صورت

عالوه بر مؤلفه های ذکر شده حرارتی در باال،

میگیرد .به عنوان مثال اگر در حالت سرد دمای

یکی دیگر از منابع حرارتی ،گرمایش ذرات باردار

متوسط زمین در یک شبانهروز را حدود 253

است .این مولفه گرمایی برای ماهواره هایی که

کلوین در نظر بگیریم و آن را یک جسم سیاه

در دماهای معمولی کار می کنند حائز اهمیت

فرض کنیم ،تابش زمین که ناشی از دمایش

نمیباشد .برای ماهواره هایی که برخی سطوح

میباشد به صورت زیر تعریف میشود:

آنها در دماهای خیلی پایین کار می کنند

QEarth  AP  G F12

(دماهای  123 Kو یا کمتر) ،این مؤلفه گرمایی

که در آن  Gشار تابشی زمین است و در

بدلیل حساسیت باالی این سطوح نسبت به

دمای ذکر شده ،برابر  W/m2 232/3خواهد بود.

بارهای حرارتی محیط ،قابل مالحظه بوده و جهت

مقدار ثابت تابشی زمین برای مدارهای

طراحی حرارتی می بایست در نظر گرفته شود

مختلف محاسبه شده و در مراجع موجود است.

] .[4ذرات بارداری که این مولفه حرارتی را ایجاد

نمونهای از این مقادیر به همراه ضریب آلبدو در

می نمایند الکترون و پروتون موجود در فضا می

جدول  4آورده شده است .این مقادیر با دقت

باشند.

باالتر و برای شرایط مختلف مداری در مرجع ][4

محاسبه شده است.

شارهای حرارتی که از طرف محیط
بیرون بر ماهواره اعمال میشود در شکل 4نشان

جدول  :4مقدار تابش فروسرخ زمین و ضریب آلبدوبرای

داده شده است.

چند حالت مختلف مدار ][1
شیب مداری
(درجه)

زاویه

تابش فروسرخ

بازتابش زمین
𝒘
)𝟐 (
𝒎

زمین
خورشید
𝒘
با صفحه
)𝟐 (
𝒎
مداری
کمترین بیشترین کمترین بیشترین
(درجه)
3

223

275

13

23
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نمونههایی از نرمافزارهای کامپیوتری جهت
بررسی انتقال حرارت در ماهواره نام برد .در تمام
این نرم افزارها مراحل طراحی و مدلسازی قطعات
و بدنه ماهواره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
شکل :4شارهای حرارتی اعمالی از طرف محیط بیرون بر
ماهواره][6

اصول مدلسازی حرارتی
برای بررسی ،تجزیه و تحلیل دقیقتر ،ماهواره
و یا قطعات موجود در آن به تعداد زیادی گرههای
مجزا تقسیم میشوند و سپس معادالت انتقال
حرارت با توجه به خواص حرارتی آن قطعه یا
ماهواره برای هر گره نوشته میشوند .نهایتاَ برای
قطعه یا ماهواره مورد نظر تعداد  nعدد
معادله(برای هر گره یک معادله) خواهیم داشت
که بررسی ریاضی این معادله و مدلسازی آن را
به عنوان مدلسازی حرارتی میشناسیم .با حل
این معادالت از طریق حل عددی ،میتوان به
دماها و شارهای حرارتی مورد نیاز در شرایط
پایدار و یا ناپایدار با شرایط محیطی مختلف
رسید .برای سادهتر شدن و سرعت در بدست
آوردن این جوابها استفاده از نرمافزارهای
کامپیوتری کاری بسیار رایج است ].[3

از نرمافزار ،SINDAنرمافزار ،TRASYS
نرمافزار ،MITASنرمافزار ،BETAنرم افزار
 ،THERMICAنرم افزار  ،ESARADنرم
افزار NASTRANو غیره میتوان به عنوان

می شوند .چندین طراحی مختلف در این راستا
مورد بررسی قرار گرفته و سپس بهترین آن با
توجه به نیازمندیها و محدودیتهای تعیین شده
به عنوان طراحی اولیه انتخاب میشود ].[3, 7
مدل کامل حرارتی برای محاسبه دمای اجزاء
مختلف تحت بدترین شرایط گرم و سرد به کمک
رایانه اجرا میشود .برای بدست آوردن دما به
ازای بدترین حالت فاکتورهایی همچون زاویه
مدار ،حالتهای کاری ،ابعاد ماهواره ،شرایط
سطوح و غیره الزم است که چندین بار برنامه
اجرا شود.
همچنین چندین اجرای پارامتری به منظور
بهینه نمودن اندازه رادیاتورها ،هیترها و سایر
اجزاء سیستم کنترل دما انجام میشود .بهعالوه
چندین اجرا نیز به دلیل تغییرطرح و نیز به
روزآوری دادهها انجام خواهد شد.
 -1-4-3مدلسازی حرارتی ماهواره به
روش پارامتر تودهای
تکنیک ها و روشهای مختلفی برای طراحی
و تحلیل حرارتی ماهوارهها مورد استفاده قرار
میگیرد که بهترین و مرسوم ترین روش در این
زمینه ،روش پارمتر تودهای می باشد ].[8
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در این روش ماهواره به  nقسمت که هرکدام

تشابه سیستم های الکتریکی و حرارتی به

یک گره نامیده میشود ،تقسیم میشود (مانند

مهندسین این امکان را می دهد که به طور

شکل  5فرض میشود که مشخصات حرارتی و

وسیعی از قوانین حاکم بر سیستمهای الکتریکی

ترموفیزیکی هر گره در مرکز آن متمرکز شده

مانند اهم و کیرشهف در معادالت باالنس شبکه

است .برای محاسبه پارامترهای مربوط به گره ها

ها استفاده کرد .در این روش Tدمای هر گره و

مانند کوپلینگ های هدایتی و تابشی از شبیه

 Cظرفیت حرارتی ،نشانگر خواص ترموفیزیکی

سازی سیستمهای الکتریکی و حرارتی استفاده

حجم گره مورد نظر است .برای آشنایی بیشتر با

میشود .با نوشتن معادله انرژی برای هر گره یک

نحوه مدلسازی و حل به صورت پارامتر تودهای به

دستگاه معادالت 𝑛 × 𝑛 حاصل میشود که

مرجع ] [8مراجعه شود.

پارامترهای مجهول آن ،مقدار دما در گرهها

 -5-4-3معادالت حاکم
برای پیدا کردن توزیع حرارت قطعات

میباشد.

مختلف ماهواره در نقاط مختلف مدار نیاز به حل
کردن معادله انرژی برای هر یک از اجزاء به
صورت گذرا (وابسته به زمان) میباشد .به دلیل
اینکه تمام اجزاء ماهواره با یکدیگر تبادل حرارتی
شکل :5نمونه ای از گره بندی

][4

دارند ،معادله انرژی به صورت یک دستگاه n

 -2-4-3تحلیل حرارتی به روش شبکهای
در آنالیز حرارتی معموال برای ساده شدن کار،
بین سیستم های الکتریکی و حرارتی تشابه برقرار
کرده و قوانین حاکم بر سیستم های الکتریکی را
برای سیستمهای حرارتی نیز بکار میبرند ][4
جدول  :5تشابه سیستمهای الکتریکی و حرارتی ][8
سیستم الکتریکی
V2-V1
I

سیستم حرارتی
T2-T1
Q

R

R

1/R

C

C

mCp

I=(V2-V1)/R

Q=(T2-T1)/R

کمیت
پتانسیل
جریان
مقاومت
هدایت
ظرفیت
قانون اهم

معادله  nمجهولی کوپله در میآید ،که در آن
شرایط مرزی نیز تابعی از زمان هستند .در حل
معادله انرژی معموالً از روش پارامترهای تودهای
استفاده میشود .در این روش هر جزء از ماهواره
به صورت یک یا چند جرم صلب که تمام خواص
آن در مرکز آن قرار دارد ،فرض میشود.حالت
کلی معادله انرژی در آنالیز حرارتی ماهواره به
صورت زیر میباشد (استفاده از قانون باالنس
انرژی در علم انتقال حرارت):
dT
Mc p
 Qs  Qa  Qe  Qd    AT 4
dt
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معادلهی فوق ،معادلهی شار انرژی برای یک
جسم است که در حال تبادل حرارت تشعشعی با
محیط اطراف خود است .این معادله یک معادلهی
گذرا با زمان ،غیر خطی و با شرایط مرزی متغیر
با زمان است که برای حل آن از روشهای عددی
و خطیسازی موجود بهره میبریم .صورت کلی
معادله انتقال حرارت را میتوان به شکل زیر
نوشت ]:[9
𝑛

𝑖𝑇𝑑
𝑖) 𝑝𝑐𝑚(
) 𝑗𝑇 = − ∑ 𝐶𝑖𝑗 (𝑇𝑖 −
𝑡𝑑
𝑗=1

𝑛

𝑄 − ∑ 𝑅𝑖𝑗 (𝑇𝑖 4 − 𝑇𝑗 4 ) +
𝑗=1

𝑒𝑐𝑎𝑝𝑠− 𝑄𝑖−
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑝𝑖𝑠𝑠𝑖𝐷𝑄 𝑄 = 𝑄𝑆𝑢𝑛 + 𝑄𝐴𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 + 𝑄𝐸𝑎𝑟𝑡ℎ +

) Q i−space = σεi fi−space Ai (Ti 4 − T∞ 4
𝑆 × 𝑠𝛼 × 𝑃𝐴 = 𝑛𝑢𝑆𝑄
𝐺 × 𝜀 × 𝑄𝐸𝑎𝑟𝑡ℎ = 𝐴𝑃 × 𝑓𝑠𝑎𝑡−𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ
𝑆 × 𝑎𝑓 × 𝑠𝛼 × )𝑄𝐴𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 = 𝐴𝑃 × 𝑓(𝑠𝑎𝑡−𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ
𝛽 × cos 𝜃 × cos

𝑠𝛼 :ضریب جذب سطحی ماهواره
 :Sشدت تابش خورشیدW/m2 ،
𝑃𝐴 :مساحت موثرm2،

𝜀 :ضریب انتشار
 :Aمساحت رادیاتورm2،

𝑎𝑓 :ضرییب آلبدو

صفحه زمین و خورشید
 :βزاویه خط گذرنده از زمین و خورشید با صفحه
مداری

معادله انرژی را میتوان به صورت زیر و در
حالت ماتریسی نوشت:
[R][T]4

4

− [hspace ][T] + Q
dT
= mcp
dt

[C][T] +

که مولفه های آن در ادامه شرح داده شده
است.





 R i .n




n
  R n , j 
j 1, j  i


 R1, n






C i .n




n
  C n, j 
j 1, j  i

C 1,n




0 


 n A n 
0

 R1,i
n

 Ri , j

j 1, j  i



 R n ,i

 n C
 j 1,j i 1, j



C    C i .1



 C
n ,1


C 1,i

n

  Ci ,j
j 1, j  i

C n ,i

0

 
 j 1,j i R1, j



 R     R i .1



 R
n ,1

n

0

 i Ai
0

1A1
 0

 hspace    0


 0

T1 
 
 
T   T i 
 
 
T n 

 :Gشدت تشعشع زمینW/m2 ،

𝜃 :زاویه خط گذرنده از ماهواره و زمین نسبت به
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 dT1
 dt


 dT   dT i
 dt    dt

 


 dT n
 dt

 :hcهدایت حرارتی در سطح تماس

 -3-4-3محاسبه کوپلینگ های تشعشعی
انتفال حرارت تشعشعی بین قطعات مختلف
ماهواره نیز با استفاده از شبیه سازی با سیستم
های الکتریکی مانند شکل 7و رابطه زیر به دست
می آید ]:[4

Q1 
 
 
Q   Q i 
 
 
Q n 

 -4-4-3محاسبه کوپلینگ های رسانش
کوپلینگهای رسانش 𝑗𝑖𝐶 میبایست برای هر

شکل :7مقاومت تشعشعی

کدام از گرهها با توجه به روابط زیر و مشابه سازی

][4

) Q̇ = R ij (Ti4 − Tj4

با سیستمهای الکتریکی مانند شکل  2محاسبه

n

R ij = σεj Aj εi ∑ Mik Fjk

شود ]:[4

k=1
−1

] 𝑗𝑖𝐹) 𝑖𝜀 𝑀𝑖𝑘 = [𝛿𝑖𝑗 − (1 −
𝑗=𝑖
𝑗≠𝑖

1,
0,

{ = 𝑗𝑖𝛿

 ،fijضریب دید سطوح نسبت به هم می باشد.
یکی از قسمتهای مشکل در محاسبه
شکل :2اتصال هدایتی

][4

1
1
=
𝐶𝑖𝑗 Ri + Rc + Rj
L
K. A

= Ri, Rj

1
hc . A

کوپلینگ تشعشع ،به دست آوردن مقدار ضرایب
دید قطعات میباشد .برای محاسبه ضرایب دید
که محاسبات وقت گیری و حجیمی است ،میتوان
از نرم افزارهای موجود بهره برد.

= Rc

 :Lطول مسیر انتقال حرارت درون قطعهm ،
 :Aمساحت عبور حرارتm2 ،

 :Kضریب هدایت حرارتی قطعه
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مطالعه ،بررسی ،طراحی و ساخت راکت کامپوزیتی به روش
الیه گذاری دستی

مقطع کارشناسی
نگارش :مجید حیدری اوزمچلوئی
استاد راهنما :محمد مهدی کشاورزی
دی 1504

کامپوزیت دراصطالح به معنای مواد مرکب بوده و بخش دوم عنوان پروژه که الیه گذاری دستی است یکی از
انواع نحوه ساخت وتولید کامپوزیت بوده و توجه ما در این پروژه به روش الیه گذاری دستی نسبت به روش
های دیگر ساخت بیشتر خواهد بود.
درمعرفی اهداف کلی پروژه میتوان گفت که جمع آوری اطالعات کامل وجامع در مورد کامپوزیتها و معرفی
انوا ع مختلف آن ازلحاظ گوناگون ازجمله:جنس زمینه و جنس تقویت کننده و نوع وشکل تقویت کننده و ....
و روشهای مختلف ساخت از جمله روش الیه گذاری دستی خواهیم پرداخت.
ودر ادامه تشریح نحوه ساخت یک نمونه کوچک کامپوزیتی(راکدپینگ پنگ) به روش الیهگذاری دستی و
ارائه آن همراه با فایل پروژه به موسسه اهداف کلی این پروژه را دربر میگیرد.
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بررسی پارامترهای فرآیند اکستروژن معکوس بر روی نیرو و خواص ماده
برای تولید قطعات با مقاطع غیر دایروی
مقطع کارشناسی
نگارش :سید علی رضایی دریاکناری_رسول رستمی_سعید جعفری
استاد راهنما :مهندس بابک منافی
اسفند04
در این پروژه فرآیند اکستروژن معکوس برای تولید قطعات توخالی با مقاطع داخلی شش ضلعی مورد بررسی
قرار گرفته است .همچنین آزمایشات و تستهای اکستروژن معکوس برای بررسی صحت مدلسازی و تحلیلها
انجام شدهاند .هدف از این کار بررسی تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل اصطکاک ،درصد کاهش سطح مقطع،
پیچیدگی شکل بر فرآیند و بدست آوردن الگوی تغییر شکل برای پیشبینی جریان مواد در فرآیند است .شبیه
سازی اکستروژن معکوس بیلتهای با مقاطع داخلی شش ضلعی منتظم توسط پانچها صورت گرفته و نتایج
بهدست آمده به صورت نمودارهای بار اکستروژن و فشار نسبی بر حسب تغییرات درصد کاهش سطح مقطع
و تغییرات ضریب اصطکاک ارائه شدهاند .همچنین الگوی تغییر شکل شبکه در حین فرآیند ،توزیع کانتورهای
تنش و کرنش برای اکستروژن مقاطع مختلف ارائه شدهاند.
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تحلیل عملکرد سیکل حرارتی نیروگاه بخار شازند اراک با استفاده از
معیار اکسرژی
مقطع کارشناسی
نگارش :سعید دلیخون
استاد راهنما :مهندس امین علمداری
اسفند 1504

در این پروژه سیکل بخار نیروگاه شازند که نمونه ای از یک سیکل حرارتی رانکین می باشد ،توسط روشی با
مبنای ترمو دینامیکی ،با لحاظ نمودن مالحضات اقتصادی و در نظر گرفتن امکانات موجود،مورد تحلیل قرار
می گیرد .روابط مورد استفاده در بخش مدل سازی ریاضی ،سیکل رانکین را از دید گاه واقعی مورد بررسی
قرار می دهد .به دلیل دقت محاسبات برای آنتروپی ورودی و خروجی درهربخش به روش استفاده از معادله
ی خط و شیب خط)میان یابی (به دست می آید .آنالیز اکسرژی به ما نشان می دهد که چه مقدار از انرژی
تولیدی توسط سوخت های فسیلی ،برای تولید برق تخریب می شود.با توجه به محاسبات انجام شده بویلر
مهم ترین

عامل تخریب اکسرژی سیکل نیروگاه بخار است.

واژههای کلیدی:
اکسرژی ،سیکل رانکین ،قانون اول ترمودینامیک ،قانون دوم ترمودینامیک ،آنالیز اکسرژی
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آموزش نرم افزار اندروید eclipse
مقطع کارشناسی
نگارش :فاطمه مغانی
استاد راهنما :مهندس مهسا معزز
اسفند 1504

این متن در مورد آموزش نرم افزار اندروید به نام  eclipseمیباشد .اینکه چگونگی دانلود نرم افزار مذکور،
نصب ،آشنایی با محیط  ،eclipseنرم افزار شبیه ساز اندروید و همچنین برنامه نویسی میباشد .در این متن
سعی شده است بیشتر به صورت تصویری آموزش داده شود.
واژه های کلیدی:
اندروید ،بهینه سازی ،اکتیویتی ،وراثت
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گزارش پروژههای انجام شده موسسه

در این قسمت لیست پروژهها که توسط دانشجویان در سال  24-25انجام شده آورده شده است .دانشجویان
و عالقه مندان میتوانند با مراجعه به کتابخانه موسسه به متن و فایل این پروژهها دسترسی داشته باشند.
جدول  :1عناوین پروژه های کار شده در سال آموزشی  25-24برای رشته مهندسی کامپیوتر (هر دو گرایش)
نام دانشجو
فاطمه مغانی

عنوان پروژه
برنامه سازی اندروید (ایجاد برنامه آموزشی از طریق فیلم های آموزشی)

پیمان علیزلده

ایجاد فروشگاه اینترنتی

بهزاد توحیدی

ویترین مجازی

رضا ایمانی گلبوس

طراحی و پیاده سازی سناریو ایجاد ارتباط بیسیم و سیمی در دانشکده های یک دانشگاه

بابک نافه بوستان

ربات دنبال کننده مسیر خط در انبارکارگاه های صنعتی

زهرا بیات

نرم افزار کاربردی مدیریت امالک

امیرحسین فارغ

نرم افزار کاربردی مدیریت امالک

جواد رحیمی
معصومه معدندار
نگار بابا مرادی

بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
بهینه سازی شبکه های متحمل تاخیر برای کاهش داده های سربار
بررسی مدلهای کسب و کار اینترنتی در ایران

زهرا رحمانی

طراحی سایت فروش اینترنتی

سپیده خان ابادی

طراحی سایت حیوانات خانگی

سمیرا دژم

طراحی سایت حیوانات خانگی

علیرضا صابر

ویرایش و طراحی (بومی سازی بازی سرقت بزرگ خودرو)

جواد رحیمی

روکش های بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های بیسیم

فرامرز گلشنی محب
سید حسین
حسینی

سنسور هشدار دهنده CO
سنسور هشدار دهنده CO

لیال محمودی

سایت گردشگردی یزد

منیره کفیری

سایت گردشگردی یزد

سعید فرخنده

ط راحی و پیاده سازی سناریو ایجاد ارتباط بیسیم و سیمی در دانشکده های یک دانشگاه
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جدول  :2عناوین پروژه های کار شده در سال آموزشی  25-24برای رشته مهندسی مکانیک خودرو
نام دانشجو
مرتضی فرجی
محمدرضا شکرگذار

عنوان پروژه
تولید قطعه با روش اکستروژن معکوس اعتشاشی
ساخت دستگاه ضربه جت

محمدرضا رحمت آبادی

تولید قطعه با روش اکستروژن معکوس اعتشاشی

مصطفی جهانگیری

تولید قطعه با روش اکستروژن معکوس اعتشاشی

محمدرضا راکی

طراحی و ساخت دستگاه اسبورن-رینولدز

میالد استاجی

طراحی و ساخت دستگاه اسبورن-رینولدز

شوکا پورفیض اله

طراحی و ساخت دستگاه اسبورن-رینولدز

مسعود خزلی

موتور استرلینگ

فرشید بختیار

ساخت دستگاه ضربه جت

مجید حیدری اوز مچلوئی
سعید دلیخون
محمدرضا توکلی
میالد افتخاری
علی پاسای
بهزاد عزت پور
هادی زالی

مطالعه کامپوزیت هایالیه ای-روش الیه گذاری دستی و ساخت یه نمونه
تحلیل عملکرد سیکل حرارتی نیروگاه بخار ساز اراک
مطالعه و بررسی زوایای هندسی فرمان
جمع آوریاطالعات ساخت گالدان بهینه و ساخت یه نمونه
بررسی عملکرد پارامتر های گیربکس های CVTنوع چمبره ای به کمک adams
بررسی پارامترهای سیستم تعلیق خودرو به کمک adams
بررسی عملکرد پارامتر های گیربکس های CVTنوع چمبره ای به کمک adams

علی اصغر محمدی

طراحی و ساخت دستگاه آزمایش شناوری

نوید محمدحسینی

طراحی و ساخت دستگاه آزمایش شناوری

سید محمد شفیعی

طراحی و ساخت دستگاه آزمایش سقوط آزاد

حامد صالحی

طراحی و ساخت دستگاه آزمایش سقوط آزاد

حامد باغجری

توسعه مبدل کاتالیستی  three wayجهت کاه انتشار گازهای خروجی

محمد منصورفالح

توسعه مبدل کاتالیستی  three wayجهت کاه انتشار گازهای خروجی

محمدرضا محمدی

بهینه سازی سیستم های جامع خودروی مزداF323

علی اعظمیان
حمیدرضا لطفی سعد
خانلو

طراحی و ساخت دستگاه آزمایش سقوط آزاد
بهبود فرآیند در تولید توپی سویچ پژو

امیر علیمرادی

بهبود خودروی کامارو برای مسابقات drag

امید قدسی نژاد

بررسی ایمنی عابر پیاده در تصادف با خودرو (شبیه سازی مدل پا)

امیر قاسملو

ساخت مخازن و لوله های  3الیه با  3جنس مختلف به روش اکستروژن معکوس

مرتضی بهرامی

ساخت مخازن و لوله های  3الیه با  3جنس مختلف به روش اکستروژن معکوس

امیر طهماسبی

ساخت مخازن و لوله های  3الیه با  3جنس مختلف به روش اکستروژن معکوس

امیر رضا قدیانی

بررسی پارامترهای موثر طراحی موتورهای HCCI

مهران طهاری

ساخت گیربکس  CVTتورویدال

مهدی خوش نشین

ساخت گیربکس  CVTتورویدال

مصطفی رضازاده

ساخت گیربکس  CVTتورویدال
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مرتضی آرین منش
سعید جعفری

ظرفیت ذخیره سازی اکسیژن در مبدل کاتالیزوری
بررسی دستگاه  EGRجهت کنترل مواد آالینده

رضا صفالو کرامت

تولید گشتاور مورد نیاز پمپ هیدرولیک و کمپرسر کولر با استفاده از جریان الکتریکی حاصل از گرمای
خروجی اگزوز

سید پژمان مظفری

بررسی ایمنی عابر پیاده (معایب و مزایای استفاده از درب موتور کامپوزیتی)

حمیدرضا مقدم

بررسی اکستروژن معکوس اصطکاکی اغتشاشی برای تولید قطعات کامپوزیتی غنی شده با نانوذرات

محمد طالبی

بررسی اکستروژن معکوس اصطکاکی اغتشاشی برای تولید قطعات کامپوزیتی غنی شده با نانوذرات

صادق رستمی

بررسی اکستروژن معکوس اصطکاکی اغتشاشی برای تولید قطعات کامپوزیتی غنی شده با نانوذرات

وحید ملک زاده

بررسی اکستروژن معکوس اصطکاکی اغتشاشی برای تولید قطعات کامپوزیتی غنی شده با نانوذرات

سید علی رضایی

بررسی پارامترهای فرآیند اکستروژن معکوس بر روی نیرو و خواص ماده برای تولید قطعات با مقاطع غیر
دایروی
بررسی پارامترهای فرآیند اکستروژن معکوس بر روی نیرو و خواص ماده برای تولید قطعات با مقاطع غیر
دایروی
بررسی پارامترهای فرآیند اکستروژن معکوس بر روی نیرو و خواص ماده برای تولید قطعات با مقاطع غیر
دایروی

حسین فرزین راد

کاربرد نانو سیاالت در مبدل های حرارتی صفحه ایی

میالد جمشیدی

طراحی و ساخت دستگاه ضربه جت

رسول رستمی

سعید جعفری

امیر رضایی

طراحی و ساخت سازه آرایه های خورشیدی

محمد عمویی

طراحی و ساخت سازه آرایه های خورشیدی

مجتبی حسینی

ایجاد اتصال سرامیک -فلز با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

فرشید احمدی

طراحی و ساخت گیربکس  CVTواریوماتیک

اصغر حاتمی

طراحی و ساخت گیربکس  CVTواریوماتیک

رضا سامن

ساخت موتور استرلینگ
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به بهانه روز جهانی محیط زیست

تاریخچه
هر سال  5ژوئن در سراسر جهان با عنوان روز جهانی محیط زیست گرامی داشته میشود .تاریخچه روز
جهانی محیط زیست به سال  1272یعنی  44سال پیش بر میگردد .در آن سال برای اولین بار ،سازمان ملل
متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد .همزمان با برپایی این
کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهای را تصویب کرد که منجر به تشکیل  ( UNEPبرنامه محیط
زیست سازمان ملل ) شد .هم اکنون  44سال است که  UNEPدر سراسر جهان مراسم ویژهای را به مناسبت
این روز برگزار مینماید .مراسم این روز میتواند به اشکال مختلف باشد مثل راهپیماییهای خیابانی،
همایشهای دوچرخه سواری ،نمایش ،مسابقات نقاشی و مقاله نویسی در مدارس ،درختکاری ،فعالیتهای
مربوط به بازیافت ،پاکسازی و . ...هدف از برگزاری چنین مراسمی جلب توجه عمومی به مسایلی است که
محیط زیست را آلوده میسازد .هر سال نیز یکی از مسایلی که شدیدا محیط زیست را تهدید می کند به عنوان
موضوع این روز انتخاب می شود.
هدف  UNEPاز برگزاری چنین مراسمی:


بخشیدن چهره ای انسانی به مسایل زیست محیطی



توانمند سازی مردم برای تبدیل شدن به فعاالنی در زمینه توسعه پایدار و متوازن

 ارتقا این بینش عموم که جوامع در تغییر دیدگاهها و در خصوص مسئله محیط زیست نقش محوری و اساسی
ایفا مینمایند


ترویج مشارکت با هدف اطمینان از برخورداری همه ملتها از آیندهای امنتر و سعادتمندانهتر

اقدامات محیط زیستی موسسه آموزش عالی اوج:
موسسه آموزش عالی اوج نیز در نظر دارد به منظور سهم داشتن در حفظ و بقای محیط زیست اقداماتی
را انجام دهد .در این راستا پروژههایی به منظور بهینهسازی مصرف انرژی ،آب و کاهش مصرف کاغذ تعریف
شده و در حال پیادهسازی و اجرا میباشند .یکی از پروژههای تعریف شده در این راستا ،احداث نیروگاه
خورشیدی در این موسسه میباشد که این پروژه توسط دانشجویان و راهنمایی اساتید در حال طراحی و اجرا
میباشد که امید است با احداث و راه اندازی آن گامی در کاهش آالینده های محیط زیست و استفاده از انرژی
های پاک برداشته شود.
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