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« توسعه نرم افزار شبیه سازی و استخراج خواص دینامیکی یاتاقانهای صنعتی»

بسمه تعالی
صنننن وق نوآوری و شنننکوفایی بهمنظور تقویت توان توسنننعه فناوری شنننر تهای دانشبنیان با رویکرد نوآوری باز و
همکناری فنناوراننهد خن منت ن ین ی را راضی و در نننه ردر اسنننت نه در قناتنق آند نینازهنای ت قیقناتی و فنناوراننه
شنننر نتهنای دانشبنینان و متعناقبناگد هرورهنای ژووهینننی و فنناور توانم ن برای ا رای ر هنای ت قیقناتی و توسنننعنه
فناوریهای موردنیاز این شر تها را شناسایی مینمای .
آنچه ژیش رو داری د نیاز ت قیقاتی/فناورانه یکی از شنر تهای دانشبنیان متقا نی اسنت ه توسنن صنن وق نوآوری و
شکوفایی شناسایی و در قاتق فراخوان منتیر ش ر است .تطفاگ به موارد زیر تو ه فرمایی :
 )1شنر ت در این فراخوان ت قیقاتی و ارائه ژروژوزال در قاتق انفرادید هروهید شنر تی یا سنازمانی مزاز اسنت .همه
ژووهینناراند دانیننزویاند دانشآموختاان و ادضننای هیئتدلمی دانینناارها و مرا ز ت قیقاتید شننر تهای
دانشبنیان و فناور و سایر دالقهمن ان میتوانن با ت وین و ارسال ژروژوزال در این فراخوان شر ت نن .
 )2ژروژوزالها صنرفاگ بای در چارچوب ت وینشن ر صنن وق نوآوری و شنکوفایی و ض ا ثر تا تاریخ  10اردیبهشت ماه
 1401در قناتنق  Wordدر سنننامناننه بزال بنه آدر

 https://ghazal.inif.ir/grantارسنننال شنننونن  .ژروژوزالهنایی نه در

چارچوبی بیرازآند یا به روشهای دیار به دست صن وق برسن د وارد فراین ارزیابی نخواهن ش .
 )3ژس از اتمام مهلت ارسنال ژروژوزالهاد فراین ارزیابی آنها توسنن صنن وق نوآوری و شنکوفایی آباز خواه شن .
ژروژوزاتی ه بییننترین تناسننق را با اتزامان این نیاز ت قیقاتی داشننته باشنن د انتخاب و بهدنوان «مزری» برای
مذا ران تکمیلی به شر ت دانشبنیان متقا ی معرفی خواه ش .
 )4در صنننورن توافر ژروژوزالده ن ر منتخنق جمزری ت قیر) و شنننر نت دانشبنینان جمتقنا نننی ت قیر)د قرارداد
 3انبهای مابین «صنن وق»د «متقا نی» و «مزری» منعق خواه شن  .در قاتق این قراردادد صنن وق نوآوری تا
 70درصنن هزینه ا رای ر ت قیقاتی را به شننکع بالدو

به متقا ننی خواه ژرداخت تا به ور مرضلهای و

متناسق با ژییرفت ا رای ر د در اختیار مزری قرار هیرد.
 )5هرچنه در این فراخواند هنامهنای لی برای ا رای ت قیر مورد نظر ژیشبینی و معرفی شنن ن ر اسننننتد امنا
ژییننننهنادده ن هنان می توان ن افزون بر برننامنه معرفی شننن رد از هر روش ینا فنناوری دتخوار و در قناتنق ین

برننامنه

ت قیقاتی متفاون برای ضع این مسئله ت قیقاتی و دستیابی به اه اف آن استفادر نن .
 )6ت وین و ارسننال ژروژوزال در قاتق این فراخواند بهمنزته بهررمن ی از ضمایتهای صننن وق نوآوری و شننکوفایی
نخواه بود و برای فرسنتن ر ضقی ایزاد نمی ن  .صنن وق نوآوری و شنکوفایی خود را ملزم به ردایت م رمانای
دانسته و مفاد لیه ر های ارساتی م رمانه نزد صن وق باقی خواه مان .
 )7هرهونه سننلال یا ابهام در خصننوص این فراین را با شننر ت بومرن
جشمارر تما  88398543 :و )021-66514381
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بهدنوان ارهزار صننن وق در میان باذاری

« توسعه نرم افزار شبیه سازی و استخراج خواص دینامیکی یاتاقانهای صنعتی»
درباره شرکت دانشبنیان متقاضی
فراخوان ضا ر به سفارش ی

شر ت دانشبنیان ت وینش ر است ه در سال  1389با میار ت معی از م یران

و ارشناسان متخصص در صنعت توتی برق تأسیس ش و سپس در سال  1398موفر به اخذ مزوز دانشبنیان
توتی ی نوع  2هردی  .ه ف این مزمودهد ساخت و بازسازی قطعان ی ی واض های نیروهاهید نفت و هاز و انزام
بازدی های دوررای از این واض ها است .ژس از چن سال فعاتیت و انزام ژروژرهای متنوع و با تو ه به دانش ادر
فنید این شر ت اق ام به توتی م صوالتی از قبیع سیستم سوخت توربینهای هازی و چ وتو نمودر است و در
ضال ضا ر در نوب شرق یور در صنعت توتی برق صنایع نفت و هازد ساخت و بازسازی یاتاقانها و تزهیزان
سوخت توربینها فعاتیت مینمای .
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ضرورت مسئله
ژیشبینی دقیر و صننن یح رفتنار دیننامیکی یناتناقنانهنا از دو و نه موردتو نه راضنان
صننعتی اسنت .اوالگ ژیشبینی صن یح این رفتار قبع از راضی دینامیکید به توتی بهینه
یاتاقان م

می ن د در ثانید شنناسنایی این رفتارد بع از نصنق و راران ازی ماشنینآالن

دوار مو ق تینخیص دقیر رفتار دینامیکی روتور ماشنین و ین برخی از خرابیهای
رخدادر در آن خواه ش

مسئله اصلی تحقیق

یکی از مراضع راضی ماشننینآالن دوار ج راضی از منظر دینامی

(نیاز تحقیقاتی):
مسئله این تحقیق عبارت اس

از

« توسعه نرمافزار شبیهسازی و
استخراج خواص دینامیکی
یاتاقانهای صنعتی»

.

روتور)د مینننخص

ردن دو ژارامتر سننفتی و میرایی جخواص دینامیکی یاتاقان) در م ع تکیههارها اسننت
نه این دو ژنارامترد از ورودیهنای موردنیناز برای راضی دیننامیکی بنهمنظور ارتقنا
دملکرد یاتاقانهای مو ود هسنتن د ب ین منظور توسنعه نرمافزار شنبیهسنازی و اسنتخراج
این خواص دیننامیکید ین

هنام بزرگ در راسنننتنای راضی بهیننه یناتناقنانهنای صننننعتی

اسننتد چرا ه با توسننعه این نرمافزار امکان بررس نی و انتخاب بهینه ژارامترهای راضی
جابعاد و تلورانسهای هن سی) برای یاتاقانهای صنعتی فراهم خواه ش

.

مزیت اصنلی توسنعه این نرمافزارهای تخصنصنید متنباز بودن آنها و قابلیت رسنوب دانش
چن ین سناته صننعت در آنها اسنتد به وری ه نرمافزار موردنظر در ضوزر یاتاقان دالور
بر دارا بودن ویوهیهای نرمافزارهای مینننابه خار ید شنننامع ویوهیهای خاص م نظر
صنننایع داخلی اسننت .این نرمافزار میتوان با در نظر هرفتن اتاوریتمهای بهینهد هت
راضی و ت لیع یاتاقانهای تغزشنی و مغنا یسنی و صن تسننزی آنها با تسنتهای
تزربی و نزدی
م

ردن نتایج د دی به واقعیت جبا ا افه ردن رایق تص یح در آنها)

شایانی به راضی و توتی بهینه یاتاقانهای صنعتی نمای .
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مشروح مسئله تحقیقاتی
ی هستردرای از یاتاقانها در صنایع دوار نیروهاهی و هوایی در یور به ار هرفته میشون

ه میتوان به برخی از

ژر اربردترینها آنها نظیر  Journal Bearing, Tilting pad bearing, Ball bearingاشارر رد .شناسایی رفتار
دینامیکی انواع یاتاقانهای صنعتی از مله یاتاقانهای ژورنال امالگ ژیچی ر است و نیازمن استخراج روابن بیرخطی
بهمنظور ژیشبینی رفتار دینامیکی جسفتی و میرایی معادل یاتاقان) است .از رفی به دتیع ار رد روبن در یاتاقانهای
تغزشید ژیشبینی ص یح رفتار آنها در سردتهای دورانی مختل

دشوار و ژراهمیت است .به ور مثالد بهمنظور

استخراج ژارامترهای موردنیاز هت ت لیع و راضی یاتاقانهای تغزشید ضع معادته رینوت ز در سه بع الزم و روری
است.
بهدنوان ورودی نرمافزار الزم است میخصان هن سید تلورانسید خواص مواد و دملکردی یاتاقان جمثالگ سردت اری)
در نظر هرفته شون د به وری ه این موارد بهصورن هرافیکی به ازای هر یاتاقان میخص باش  .درنهایت ژس از ضع
معادالن خطی و بیرخطی برای یاتاقان موردنظرد سفتید میرایید نیرو و توزیع فیار بهدنوان خرو ی به اربر نیان
دادر شود .دیار اتزام م نظرد قابلیت مطاتعه ژارامتری به ازای ورودی و خرو یهای میخص استد به وری ه اربر
بتوان به استخراج نقاط بهینه راضی م نظر دست یاب  .همچنین الزم است تا نرمافزار توسعه دادرش ر ماژوالر و
شی هرا باش تا در ادامه قابلیت توسعه و افزودن یاتاقانهای

ی را داشته باش .

بهمنظور توسعه و ایزاد این نرمافزار الزم است تا  9نوع یاتاقان صنعتی ژر اربرد در صنعت هوایی و نیروهاهی بهمنظور
استخراج م ل ریا ی و توسعه نرمافزار مورد بررسی قرار هیرد .این نه یاتاقان به شر زیر هستن ؛
Tilting-pad
Fixed-Lobe
Floating-Ring
Gas-Brg
Thrust
o Tapered Land Thrust
o Tilting Pad Thrust
Hydrostatic
Active Magnetic Bearing
o Linear
o Nonlinear

4

•
•
•
•
•
•
•

« توسعه نرم افزار شبیه سازی و استخراج خواص دینامیکی یاتاقانهای صنعتی»

گامهای تحقیق
•

شناسایی و مطاتعه موارد میابه انزامش ر در دنیا

•

توسعه و استخراج روابن دینامیکی در یاتاقانهای ژر اربرد صنعتی ذ رش ر

•

ضع معادالن استخراجش ر

•

توسعه هسته م اسباتی نرمافزار

•

توسعه هرافی

•

ص تسنزی نرمافزار

نرمافزار

خروجی تحقیق
•

توسعه و استخراج روابن مربوط به سفتی و میرایی برای ض اقع  9نوع یاتاقان مذ ور

•

استخراج روابن خطی و بیرخطی مربوط به یاتاقانهای ژورنال و مغنا یسی فعال

•

توسعه نرمافزار شبیهسازی با هرافی

•

ص تسنزی نرمافزار توسعه دادرش ر با مرا ع معتبر

اربرژسن و توسعهژذیر

• در نرمافزار م نظر موارد زیر ت اظ هردد:
 oورودی م نظر شامع :میخصان هن سید تلورانسید خواص مواد و دملکردی یاتاقان جمثالگ
سردت اری)
 oمیخص بودن ورودیهای تعری ش ر بهصورن هرافیکی به ازای هر یاتاقان
 oخرو ی های نمایش دادر ش ر به اربر شامع  :سفتید میرایید نیرو و توزیع فیار
 oقابلیت مطاتعه ژارامتری به ازای ورودی و خرو یهای میخص
 oقابلیت استخراج نقاط بهینه راضی م نظر

5

« توسعه نرم افزار شبیه سازی و استخراج خواص دینامیکی یاتاقانهای صنعتی»

الزامات تحقیق
•

نرمافزار م نظر بای بههونهای توسعه دادر شود ه قابلیت توسعه و ا افه ردن یاتاقانهای
یا هرهونه تغییر در روابن ژیادرسازی ش ر در نرمافزار را داشته باش

ی

.

گلوگاههای احتمالی
•

م لسازی و ضع معادالن بیرخطی ضا م بر رفتار یاتاقانهای روبنی با نیاز به ارهیری روشهای
ژیچی ر م اسباتی از مله ا زا م

•

ود و تفا ع م

ود

م لسازی و ضع معادالن مربوط به یاتاقان مغنا یسی فعال خطی و بیرخطی جفهمد م لسازی و
ضع معادالن اتکترومکانیکی).

•

ژیادرسازی روابن تخصصی یاتاقان در بستر نرمافزاری هرافیکی و ت لیع و ژردازش این روابن

معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری
•

ت صیالن و سوابر تیم ت قیقاتی و تناسق آن با مسئله

•

رویکرد فنی تیم ت قیقاتی به مسئله

•

دسترسی به تزهیزان و مواد اوتیه و سایر اتزامان ا رای ت قیر

•

زمان و هزینه ا رای ت قیر

•

تزربه صنعتی در رابطه با راضی و ت لیع یاتاقانهای صنعتی

•

تزربه توسعه نرمافزارهای تخصصی در ضوزر دینامی
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و ارتعاشان

« توسعه نرم افزار شبیه سازی و استخراج خواص دینامیکی یاتاقانهای صنعتی»
تسهیم مالکیت فکری
•

مالکی

معنوی  :مزری در ماتکیت معنوی ناشی از ا رای ت قیر سهیم خواه بود و انتیار مقاته میترک

توسن مزری و متقا ی در ژورنالهای داخلی و خار ید ارائه مقاته در نفرانسها و سمینارها با موافقت و اشارر
به نام همه دستان ر اران مزاز خواه بود.
•

مالکی

منافع مادی :با تو ه به م ل سقو ار شر ت متقا ید منافع ماتی ناشی از توسعه این فناوری تماماگ

متعلر به شر ت متقا ی بودر و مزری صرفاگ ضراتزضمه ا رای ژروژر ت قیقاتی را دریافت خواه

رد.

ارسال پروپوزال
ژروژوزالها صرفاگ بای در چارچوب موردنظر صن وق نوآوری و شکوفایید ت وین و ض ا ثر تا تاریخ  10اردیبهیتمار
 1401در سامانه بزال به آدر

 https://ghazal.inif.ir/grantارسال شون  .ژروژوزالهایی ه در چارچوبی بیرازآند یا

به روشهای دیار به دست صن وق برسن د وارد فراین ارزیابی نخواهن ش .
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