محتوای دوره های مهندسی موتور

اشنايی با خالقيت

روش های حل مسئله

آشنايی با تکنيکهای خلق ايده
آشنايی با تکنيکهای ريشه يابی
آشنايی با تکنيک حل مساله
معرفی آزمايشگاه ايپکو و توانمندی های آن
فرايند صحه گذاری موتور

مبانی آزمون قطعات موتوری

درجه بندی کلی قطعات بعداز آزمون دوام
آزمون ها و ارزيابی های تسمه موتور
آزمون ها ،ارزيابی و بررسی خرابی های کاسه نمدهای موتوری
معرفی تحليل و پايش روغن موتور
آموزش محيط طراحی سه بعدی ))Part Design

Catiaمقدماتی

آموزش محيط طراحی مونتاژ )) Assembly Design
آموزش محيط طراحی دو بعدی ()Sketcher Design
آموزش محيط تهيه نقشه از مدل سه بعدی ()Drafting
سطح سازی()shape Design

Catiaپيشرفته

Sheet Metal
Wire Frame
فرمول نويسی و جداول
نصب نرم افزار و آشنائی با محيط کار و ويژگيهای نرم افزار
مدل سازی هندسی (دو بعدی و سهبعدی)
مش بندی مدل
تحليلهای خطی و غير خطی استاتيکی

Abaqus

تحليل تماس
تحليل ارتعاشات آزاد و اجباری (مودال و هارمونيک)
تحليل کمانش خطی و محاسبه ضريب ايمنی ستونها در برابر کمانش
تحليل ضربه
تحليل حرارتی و ترمومکانيکی
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تحليل نورد
تحليل پوسته کامپوزيتی
آموزش نرم افزار Pro Engineer
(مقدماتی)

محيط سه بعدی سازی PARTمحيط
محيط ترسيم نقشه Drawingمحيط
محيط هم بندی (مونتاژ قطعات ) Assemblyمحيط
تكنيكهاي پيشرفته انتخاب ويژگيها
Learn advanced selection techniques
تكنيكهاي پيشرفته تعريف مبناها
Create advanced datum features
تكنيكهاي پيشرفته خلق سوراخ
Create advanced holes
ايجاد شيب Creating drafts
تكنيكهاي پيشرفته خلق پوسته

آموزش نرم افزار

Pro Engineer
(پيشرفته)

Create advanced shells
تكنيكهاي پيشرفته پخ زدن و گرد كردن
Create advanced rounds and chamfers
ايجاد رابطه و متغيرها
Use relations and parameters
تكنيكهاي پيشرفته سطوح
Create variable section sweeps
خلق مارپيچ Create helical sweeps
تكنيكهاي پيشرفته ايجاد اليه

معرفی رويه های جديد در بررسی

آشنايي با سرفصل های استانداردهای آاليندگي Euro

ميزان آالينده های خودروهای

آشنايي با ازمونهای EOBD

سواری

بررسي رويه آزمونهای RDE
ارائه مفاهيم اوليه قابليت اطمينان
معرفی آزمون های صحه گذاری موتور
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ارائه الگويی برای محاسبه قابليت

معرفی آزمون های شتاب يافته و ضريب تسريع

اطمينان موتور حين آزمونهای صحه

مفهوم ارزيابی قطعات پس از آزمون های صحه گذاری

گذاری

ارائه جدول آزمون های موتوری در شرکت ايپکو
معرفی چرخه های رانندگی()Duty Cycle
معرفی الگوی محاسباتی به همراه نمونه کاربردی

آناليز مودال تحليلی و تجربی

مفاهيم آزمون مودال  ،همراه با امكان سنجي و محدوديتهاي آن
نحوه آناليز صحيح سيگنالها
تشريح نحوه برنامهريزي و انجام آزمون مودال براي يك سازه واقعي
اجراي آناليز مودال به صورت تئوري و عملي
تجهيزات ،نرمافزارها و تكنيكهاي آناليز مودال
نمونههايي از انجام آزمون مودال براي سازههاي واقعي

اصول و مبانی تلرانس های
هندسی)(GD&T

Introduction
Form Controls
Datums
Orientation Controls
Tolerance of Position Controls
Concentricity/Symmetry Controls
Runout Controls
Profile Controls
ابزارشناسی و اندازه گيری کارگاهی
مکانيزم کلی خودرو
انواع موتورها
باز و بست موتور

باز و بست موتورهای احتراقی

سازوکار لنگ
ساز و کار باز و بست سوپاپ
مکانيزم سوخت رسانی
مکانيزم جرقه
مکانيزم روانکاری
مکانيزم خنک کاری
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مفاهيم مترولوژی

اصول و مبانی اندازه گيری ابعادی

تاريخچه مترولوژی

(مقدماتی)

شرايط محيطی در اندازه گيری ابعادی
انواع تجهيزات و دستگاههای اندازه گيری ابعادی
عدم قطعيت در اندازه گيری
معرفی و تعريف پارامترهای ارتعاشی
آناليز فرکانسی
فيلترها
مقياس خطی و لگاريتمی
تجهيزات اندازه گيری ارتعاشات
رويه انجام آزمون ارتعاشی
منابع ارتعاشات در خودرو
مسيرهای انتقال ارتعاشات در خودرو
معيارهای سطح مجاز ارتعاشات در خودرو
معرفی و تعريف پارامترهای صدا
آناليز فرکانسی

مبانی مفهومی ارتعاشات،
اندازه گيری و تحليل
ارتعاشات در خودرو و موتور

فيلترها
مقياس خطی و لگاريتمی
مقياس خطی و لگاريتمی
تجهيزات اندازه گيری پارامترهای صدا
رويه های آزمون صدا
معرفی تجهيزات مورد نيازاندازه گيری پارامترهای صدا
منابع صدا در خودرو
معيارهای سطح مجاز ارتعاشات در خودرو
آشنايی با مجموعه نرمافزار  ، Msc. Adamsو فرآيند مدلسازی
مجازی و تئوريهای حاکم
ساخت مدل پرس دستی
روش شبيه سازی و صحه گذاری مدل با نتايج تست پرس دستی
تهيه متغيرههای طراحی و بهينه سازی طرح پرس دستی
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مدلسازی پاندول يک و دو درجه آزادی

نرم افزار MSC.ADAMS

شبيه سازی مکانيزم سوپاپ (محيط)ADAMS/Postprocessor
شبيه سازی مکانيزم مهرزنی
مدلسازی و شبيه سازی مکانيزم باالبر
(کار با ) Function Builder
شبيه سازی سيستم تعليق و فرمان خودرو
شبيهسازی مکانيزم Hatchback
Flexible Parts
ويرايش اجسام صلب ،مفصلها ،قيدها ،حرکتها و نيروها

نرم افزار Altair SimLab

معرفی روشهای مختلف شبکه بندی
تعريف انواع بارگذاری ها و شرايط مرزی
شبکه بندی قطعات خاص
مطالعه موردی :تحليل واگسيختگی چرخ لنگر
معرفی روشهای مختلف شبکه بندی
معرفی دستورات زبان Python

آموزش کاربردهای  Pythonدر
مهندسی

آشنايی با کتابخانه های محاسباتی
مبانی شیء گرايی در  Pythonو کاربرد آن
مطالعه موردی :استخراج اعوجاجات استوانه موتور در مقاطع مختلف با کد
Python

آشنايي با نرم افزار متلب
آرايه ها
جبر ماتريس ها
آشنايي با رشته ها و توابع مربوط
آشنايي با توابع پايه
روش های کنترل جريان برنامه

نرم افزار Matlab

استفاده از توابع
ترسیم داده ها
محاسبات نمادين
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برازش منحني (مقدماتي)
حل معادالت جبری
پردازش سیگنال (مقدماتي)
مشتق و انتگرال گیری عددی
حل معادالت ديفرانسیل (مقدماتي)
معرفی نرم افزارهای  Gambitو  Fluentو ANSYS-
WORKBENCH
کليات ايجاد هندسه با نرم افزارهای
 Gambitو Design Modeler
مدلسازی هندسی (توليد و تصحيح گرهها)
حل مثالهای نمونه

نرم افزار Fluent

کليات ايجاد شبکه بندی محاسباتی با نرم افزارهای
 Gambitو Ansys-Meshing
شبکه بندی لبه ها
شبکه بندی سطح ها
شبکه بندی حجم ها
حل مثالهای نمونه
تعيين شرايط مرزی و نواحی پيوستگی
چگونگی حل مساله با استفاده از نرم افزار فلوئنت
مدلسازی رياضی همراه با تئوريهای مقدماتی
تئوری جريانهای آشفته و حل مثال نمونه
شبيه سازی جريانها تراکم پذير و حل مثال نمونه
شبيه سازی جريانها همراه با انتقال حرارت و حل مثال نمونه
شبيه سازی مقدماتی جريانهای دوفازی و حل مثال نمونه
مبانی نگهداری و تعميرات
پايش وضعیت و عیب يابي
روش های پايش وضعیت سامانه های مکانیکي
تحلیل عملکرد
تحلیل روغن
تحلیل ارتعاش
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عيب يابی هوشمند در
موتورهای درونسوز

تحلیل صدا
گرمانگاری
مزايا و معايب روش های پايش وضعیت
فرايند عیب يابي و مالحظات آن
اندازه گیری حسگری
روش های هوشمندسازی
کاربرد صدا و ارتعاشات در عیب يابي هوشمند
موتور از ديدگاه ارتعاشاتي
نمونه های واقعي از عیب يابي موتور
روش های ماشينکاری شامل تراش,فرز و انواع روشهای سوراخکاری و
کاربردآنها در قطعات موتور
انواع روش های ريخته گری و کاربردهای آنها در توليدات قطعات موتور
آهنگری انواع روشها و کاربرد آن در توليد قطعات موتور

روشهای ساخت قطعات موتور

تزريق پالستيک و کاربرد آن در توليد قطعات موتور
متالورژی پودر و کاربرد آن در توليد قطعات موتور
شکل دهی ورق و کاربرد آن در توليد قطعات موتور
روشهای مخصوص توليد و کاربرد آنها در توليد قطعات موتور
نمونه سازی قطعات موتور
عملکرد موتورهای احتراقی
معرفی سامانه های مختلف موتور و عملکرد آن ها
اجزا و مفاهيم ( )Conceptsمربوط به سامانه لنگ
اجزا و مفاهيم ()Conceptsسامانه سوپاپ ها (دريچه ها)
اجزا و مفاهيم ()Conceptsسامانه زمان بندی

قطعه شناسی موتور

اجزا و مفاهيم ()Conceptsسامانه قطعات جانبی
اجزا و مفاهيم ()Conceptsسامانه ورودی هوا (و سوخت)
اجزا و مفاهيم ()Conceptsسامانه خروجی دود
اجزا و مفاهيم ()Conceptsسامانه سوخت رسانی (ديزل PFI ،و
)GDI
اجزا و مفاهيم ()Conceptsسامانه روغنکاری
اجزا و مفاهيم ()Conceptsسامانه خنک کاری

