لیست مسائل طرح شده جهت پذیرش پژوهشگر پسادکتری
ردیف:

1

مدت زمان اجرای طرح:

اثر عوامل پخت آمیزه بر بروز عیب پرنکردگی سایدوال تایرهای TBR

عنوان چالش
دسته بندی

فنی مهندسی
عیب پرنکردگی سایدوال به نبود یا عدم  Flowکامپاند در ناحیه دیواره تایر (سایدوال) گفته میشود .از آنجا که این عیب در اکثر موارد
بیشترین و پرتکرارترین عیب تایر  TBRدر کارخانه بارز است لذا از نظر بعد هزینه ،صرف زمان برای رفع عیب ،بهبود کیفیت تایر
تولیدی و برندسازی اهمیت دارد.

چکیده چالش

ردیف:

2

عنوان چالش

مدت زمان اجرای طرح:

فنی مهندسی
در دستگاه استیل کلندر الزم است که بصورت آنالین ضخامتهای مختلف از جمله ضخامت کل استیل کورد ،ضخامت پوشش
الستیکی باال و ضخامت پوشش الستیکی پایین در تمام عرض کاری کلندر مشخص باشد تا اپراتور (و یا سیستم کنترل اتوماتیك

چکیده چالش

کلندر) بتواند براساس دادههای آن و مطابق با فرایند مربوطه تصحیحات الزم را جهت تولید یکنواخت و مطابق با استاندارد ،انجام
دهد.
3

فنی مهندسی

چکیده چالش

علوم پایه

در اسناد انتقال تکنولوژی کارخانه الستیك بارز ،ویژگی  IR Identificationدر بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده در تایر درج شده
است .از آنجائی که آزمایشگاه مواد اولیه گروه صنعتی بارز به  FT- IRمجهز میباشد و طیف  IRمواد نیز گرفته میشود؛ وجود
طیفهای مرجع مواد اولیه جهت آنالیزهای کمی و کیفی مادهی فعال و تحلیلهای مرتبط الزم است .چرا که پیكهای خاص هر ماده
و شدت آن ،جهت شناسایی و آنالیزهای کمی و کیفی باید مشخص باشد.

چکیده چالش

دسته بندی

مدت زمان اجرای طرح:

اولیه

دسته بندی

عنوان چالش

 12ماه

شماره طرحBCPD152 :

جمعآوری و آمادهسازی طیفهای  IRپایه ی برخی مواد اولیه تایر جهت شناسایی و آنالیز كمی و كیفی مواد

عنوان چالش

ردیف:

 12ماه

شماره طرحBCPD151 :

طراحی و اجرای سیستم های آنالین اندازه گیری ضخامت در استیل كلندر

دسته بندی

ردیف:

 12ماه

شماره طرحBCPD150 :

4

 12ماه

مدت زمان اجرای طرح:

شماره طرحBCPD153 :

طراحی و اجرای سیستم تشخیص انواع عیوب سیم در ماشین های برش الیه و برش بلت سیمی
فنی مهندسی

علوم پایه

بر اساس استانداردها و اسناد انتقال تکنولوژی تایر  ،TBRسیم های بکار رفته در استیل کوردها شامل الیه سیمی و بلت سیمی بایستی
دارای مشخصات و پارامترهای خاصی باشند .از آنجا که زیر و روی استیل کورد با الیههایی از آمیزه الستیکی پوشانده شده است،
عمالً وضعیت سیم ها در درون استیل کورد به صورت ظاهری مشخص نیست .بدین منظور سیستم تشخیص انواع عیوب سیم در
ماشین های برش الیه سیمی و برش بلت سیمی ایجاد شده است که با استفاده از امواج الکترومغناطیس ،موقعیت و رفتار سیم را در

درون استیل کورد (الیه و بلت) مشخص ساخته و بر اساس استانداردهای از پیش تعریف شده ،موارد نامنطبق را تشخیص داده و اعالم
میکند .این سیستم در کارخانههای تولید تایر  TBRجزیی از دستگاههای برش است.
ردیف:

5

عنوان چالش

فنی مهندسی

6

عنوان چالش

سیستم کنترل هوشمند اکسترودر به گونهای است که با اندازه گیری پارامترهای مهم قطعات تولیدی اکسترودر همچون ابعاد و وزن
میتواند پارامترهای ماشین را به طور هوشمند تغییر دهد .بدین ترتیب دستگاه همواره در حال تولید قطعه مناسب بوده و نقش و دخالت
اپراتور به حداقل می رسد .در نتیجه با اجرای کامل این سیستم ،یکنواختی بسیار خوبی در قطعات تولیدی اکسترودر رخ خواهد داد (این
سیستم هم اکنون در شرکتهای پیشرو تایرسازی در حال استفاده است).
7

عنوان چالش

سیستم کنترل هوشمند کلندر سیمی بهگونهای است که با اندازه گیری پارامترهای مهم استیل کورد تولیدی کلندر همچون ضخامت
کل ،ضخامت زیر ،ضخامت رو و سایر موارد میتواند پارامترهای ماشین را بهطور هوشمند تغییر دهد .بدین ترتیب همواره دستگاه در
حال تولید محصول مناسب بوده و نقش و دخالت اپراتور به حداقل می رسد .نتیجه اینکه با اجرای کامل این سیستم ،یکنواختی بسیار
خوبی در استیل کوردهای تولیدی کلندر سیمی حاصل خواهد شد (این سیستم هم اکنون در شرکتهای پیشرو تایرسازی در حال
استفاده است).
8

عنوان چالش

 12ماه

مدت زمان اجرای طرح:

شماره طرحBCPD157 :

تدوین و اجرای فرایند تحلیل طیفهای  IR–Reflectiveسطح الستیک پخت شده

دسته بندی

فنی مهندسی

علوم پایه

از آنجائی که گروه صنعتی بارز مجهز به  FT- IRاست ،میتوان از تجزیه و تحلیل طیفهای  IR–Reflectiveسطح الستیك
پخت شده  ،جهت آنالیز کیفی و در صورت امکان کمی مواد تشکیل دهنده استفاده کرد .لذا گروه صنعتی بارز در نظر دارد فرایند اجرا
و تحلیل طیفهای بازگشتی از سطح الستیك پخت شده را برای تولید خود تدوین و اجرایی کند .بدیهی است این طرح نیاز به تدوین
سازوکار علمی و ساخت و اجرای عملی دارد.

چکیده چالش

چکیده چالش

مدت زمان اجرای طرح:

فنی مهندسی

چکیده چالش

دسته بندی

 12ماه

شماره طرحBCPD156 :

طراحی و اجرای سیستم كنترل هوشمند كلندر سیمی

دسته بندی

عنوان چالش

مدت زمان اجرای طرح:

فنی مهندسی

چکیده چالش

ردیف:

 12ماه

شماره طرحBCPD155 :

طراحی و اجرای سیستم كنترل هوشمند اكسترودر

دسته بندی

ردیف:

علوم پایه

در مجموعه برش بلت پارامترهای کیفی گوناگونی همچون عرض محصول ،عدم کچلی (نبود کامپاند) در سطح استیل کورد ،پلهای
نبودن جوینت ،نبود عدم تطابق در جوینت و سایر موارد مطرح است .امروزه سیستمهای کنترلی و پردازش تصویر به راحتی این موارد
را در دستگاههای برش بلت روز دنیا ارائه میدهند .در خط  TBRبه دلیل قدیمی بودن دستگاه و عدم حضور سازنده دستگاه جهت
بهروزآوری آن و نیز بروز عیوبی که منجر به خرابی محصول نهایی و نیمساخته میشود ،الزم است تا سیستم فوق طراحی و اجرا شود.

چکیده چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

طراحی و اجرای سیستم اندازه گیری عرض و تشخیص عیوب ظاهری استیل كورد در برش بلت

دسته بندی

ردیف:

 12ماه

شماره طرحBCPD154 :

9

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحBCPD158 :

ارزیابی و تعیین ارزش واقعی برند بارز
فنی مهندسی

علوم انسانی (مدیریت)

اقتصاد/مالی

گروه صنعتی بارز از سال  1372اقدام به تولید تایر در گروه محصوالت مختلف نموده است و بعد از گذشت کمتر از  10سال ،رقبای
داخلی خود را کنار زده و ضمن قرار گرفتن بر فراز قلههای صنعت تایر ،به عنوان رهبر این صنعت شناخته میشود .حال این گروه در
نظر دارد در ط رح حاضر با سازوکار و سیستمی مشخص اقدام به تعیین ارزش واقعی برند خود کند .بیشك عوامل مختلفی نظیر

دارایی های فیزیکی ،پرسنل ،قدمت ،دانش ،مشتریان و سایر موارد عواملی هستند که در این ارزشگذاری دخیل بوده و باید در نظر
گرفته شوند.
ردیف:

10

عنوان چالش

فنی مهندسی

11

عنوان چالش

12

 12ماه

مدت زمان اجرای طرح:

شماره طرحBCPD161 :

بررسی و ارائه مدل اجرایی ارتقاء افقی بومی گروه صنعتی بارز
فنی مهندسی

دسته بندی

علوم انسانی (مدیریت)

علوم انسانی (روانشناسی)

در حال حاضر ارتقاء عمودی در گروه صنعتی بارز منطبق با کارراهه شغلی و ارتقاء افقی با پیشنهاد صاحبان فرایندها و تجربه کاری
افراد شکل میگیرد .به نظر میرسد انتخاب افراد برای پست های کلیدی به طور کامل منطبق با شایستگیهای افراد نیست و اساساً
در سازمان پروفایل شایستگی وجود ندارد .در حال حاضر ،تجربه مالک رشد افراد است در حالی که اگر نظام ارتقاء افقی ایجاد شود
افراد با شایستگیهای الزم میتوانند رتبههای موجود را کسب کنند .این در حالی است که شاید تجربه کاری زیادی هم نداشته باشند.

چکیده چالش

13

عنوان چالش

 12ماه

مدت زمان اجرای طرح:

شماره طرحBCPD162 :

اجرای برنامهریزی نیروی انسانی و بازنگری ساختار سازمانی طبق مدلهای علمی مطرح دنیا
فنی مهندسی

دسته بندی

علوم انسانی (مدیریت)

علوم انسانی (روانشناسی)

در حال حاضر در گروه صنعتی بارز فرایندهای سازمان شناسایی شده است .در عین حال جهت برآورد نیروی انسانی در کلیه سطوح
سازمانی مدل درستی برای اینکه مشخص نماید هر فرایند بر اساس فعالیتها ،وظایف و مدت زمان به چه تعداد نیروی انسانی احتیاج
دارد وجود ندارد .لذا ضروری است با توجه به اهداف کالن سازمان نسبت به بهینهسازی منابع جهت افزایش بهرهوری اقدام شود.

چکیده چالش

دسته بندی

علوم انسانی (مدیریت)

اقتصاد/مالی

در حال حاضر بیش از  12000تایر فروش در کشور مشغول فعالیت هستند .بسیار از این فروشندگان عالوه بر برند بارز ،سایر برندهای
دیگر را نیز می فروشند و از این رو در بسیاری از مواقع با توجه به منفعت شخصی ،اقدام به ارائه پیشنهاد به خریدار میکنند .از سوی
دیگر برای بارز مشخص نیست که کدامیك از فروشندگان به چه میزان از تایر بارز را میفروشند .از این رو بارز در نظر دارد یك
سیستم فروش شبکه ای تایر بر مبنای تشکیل زیرمجموعه و دریافت سهم به ازای میزان فروش راهاندازی کند .هدف از این طرح
ترغیب فروشندگان تایر به ث بت اطالعات خود در یك سامانه جهت دریافت سود است .از این طریق به صورت غیرمستقیم اطالعات
مورد نیاز فروشندگان نیز جمعآوری خواهد شد.

عنوان چالش

عنوان چالش

مدت زمان اجرای طرح:

فنی مهندسی

چکیده چالش

ردیف:

 12ماه

شماره طرحBCPD160 :

طراحی و راهاندازی ساختار فروش شبکهای ()Network

دسته بندی

ردیف:

علوم انسانی (مدیریت)

اقتصاد/مالی

بارز بر اساس برنامه های تحقیقات بازار و جستجوی میدانی موفق به شناسایی تایر فروشان در سراسر کشور شده است .بر این اساس
در حال حاضر بیش از  12000تایر فروش در کشور مشغول فعالیت هستند .از سوی دیگر بارز کوشیده است با تأثیرگذاری از طریق
روشهایی نظیر اهدای اقالم تبلیغاتی ،انگیزه عرضه کنندگان را برای فروش محصوالت بارز در قیاس با رقبای داخلی و خارجی افزایش
دهد .بارز در این طرح به دنبال طراحی یك سامانه آنالین برای کنار هم قرار دادن اجتماع فروشندگان تایر و فراهم ساختن زیرساخت
کسب سود مالی از حضور در این سامانه است؛ به عبارت دیگر بارز می خواهد در این سامانه شرایطی فراهم کند که تایر فروشان به
دلیل سود مالی ،در سامانه حضور داشته باشند و از این طریق بتواند مدیریت و جهتدهی به آنها را نیز به صورت ضمنی دنبال کند.

چکیده چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:
شبکهسازی فروشندگان نهایی تایر در سراسر كشور

دسته بندی

ردیف:

 12ماه

شماره طرحBCPD159 :

14

 12ماه

مدت زمان اجرای طرح:

شماره طرحBCPD163 :

بررسی و گزارش مقوله جانشینپروری در شركت های موفق دنیا و پیشنهاد و طراحی بهترین مدل متناسب با
كسب و كار و فرهنگ سازمانی گروه صنعتی بارز
فنی مهندسی

علوم انسانی (مدیریت)

علوم انسانی (روانشناسی)

جانشینپروری در گروه صنعتی بارز به صورت شهودی وجود دارد .یعنی مدیریت ارشد سازمان با توجه به شناخت خود افراد را انتخاب
و منصوب میکند .در حال حاضر به دلیل میانگین سنی (باالی  45سال) که خصوصاً در الیههای مدیران ارشد و کل سازمان وجود
دارد (نکته حائز اهمیت این است که بارز جزء مشاغل سخت و زیانآور بوده و نیروی انسانی با  20سال فعالیت بازنشست میشود)،
ضروری به نظر میرسد که سازمان درصدد انتخاب افراد شایسته و آمادهسازی آنها برای پست مدیریت باشد .همچنین الزم است
مشاغل کلیدی سازمان تا سه سطح استخراج شده و فرایند جانشینپروی برای کلیه مشاغل کلیدی اجرایی شود.

چکیده چالش

ردیف:

15

عنوان چالش

فنی مهندسی

16

فنی مهندسی

17

 12ماه

مدت زمان اجرای طرح:

شماره طرحBCPD166 :

ساخت كالیبراتور دور در دستگاه مونی ویسکوزیته و كالیبراتور نوسان در دستگاههای رئومتر ویسکوزیته به

عنوان چالش

روش لیزری
فنی مهندسی

دسته بندی

علوم پایه

دستگاه های رئومتر و مونی ویسکوزیته مورد استفاده در آزمایشگاههای اختالط و تحقیقات جزء مهمترین دستگاههایی هستند که
کیفیت کامپاند را بررسی میکنند .این دستگاهها که بر اساس استانداردهای  ASTMو  ISOساخته میشوند ،پارامترهای مختلفی
دارند که بایستی کالیبره شوند تا بتوان از صحت عملکرد دستگاه اطمینان حاصل کرد .یکی از این پارامترها دور در دستگاه مونی
ویسکوزیته و زاویه و فرکانس نوسانات در دستگاه رئومتر است .از جمله چالشهای مهم این پارامترها ،مقدار و تلرانسهای بسیار پایین
آنها میباشد ،که این چالش پیدا کردن کالیبراتوری را که چنین قابلیتی داشته باشد با مشکل مواجه میکند.

چکیده چالش

چکیده چالش

علوم انسانی (مدیریت)

علوم انسانی (روانشناسی)

در حال حاضر در گروه صنعتی بارز در سطوح کارگری برنامه گردش شغلی وجود ندارد .گردش شغلی باعث میشود هر کارگر بتواند
حداقل با سه نوع ماشین کار کند .این موضوع منجر به چند مهارته شدن کارگران و نیز افزایش دانش آنها خواهد شد .همچنین
گردش شغلی در کارکنان از انجام کارهای تکراری در دراز مدت کاسته و ایجاد انگیزه میکند .به توجه به نوع فعالیت گروه صنعتی
بارز که تولیدی است ،توجه به سالمت کارکنان از بعد ارگونومی یکی از اهداف اجرای برنامه گردش شغلی خواهد بود.

چکیده چالش

دسته بندی

مدت زمان اجرای طرح:

ارگونومی و سالمت

دسته بندی

عنوان چالش

 12ماه

شماره طرحBCPD165 :

ارائه مدل و اجرای برنامه گردش شغلی در سطوح كارگری با هدف ایجاد انگیزه ،دانش و رعایت مسائل

عنوان چالش

ردیف:

علوم انسانی (مدیریت)

علوم انسانی (روانشناسی)

روانشناسی صنعتی شاخهای از علم روانشناسی است که نظریهها و اصول روانشناسی را در سازمانها پیاده میکند .این شاخه از دانش،
بر افزایش باروری در محیط کار و مواردی همچون شرایط مناسب فیزیکی و ذهنی کارمندان تمرکز دارد .مطالعه رویکردها و رفتار
کارکنان در بدو استخدام و حین کار و یا مشکالتی که در خانواده کارکنان وجود دارد از وظایف روانشناسی صنعتی است که در دفتر
مرکزی گروه صنعتی بارز وجود ندارد.

چکیده چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

طراحی و اجرای سیستم ارزیابی و روانشناسی صنعتی در دفتر مركزی بارز

دسته بندی

ردیف:

 12ماه

شماره طرحBCPD164 :

18

 12ماه

مدت زمان اجرای طرح:

شماره طرحBCPD167 :

ساخت كالیبراتور دینامیک همراه با  DASجهت كالیبراسیون دینامیک نیروی شعاعی و جانبی دستگاههای
یونیفرمیتی
فنی مهندسی

علوم پایه

دستگاههای یونیفرمیتی سیستم اندازهگیری میزان یونیفرمیتی تایر هستند که اهمیت ویژهای در صنعت تایر دارد .در وضعیت فعلی 3
دستگاه مدل ( ZFساخت آلمان) در کارخانه موجود است .پارامترهایی که در این دستگاه باید کالیبره و تنظیم شوند طبق کاتالوگ
سازنده حدود  10پارامتر است که مهمترین آنها ،نیروهای شعاعی و جانبی هستند .در وضعیت فعلی این دو پارامتر به صورت کامالً
استاتیك با استفاده از لودسلهای مرجع ،توسط مرکز کالیبراسیون بارز انجام میشود؛ اما تست واقعی در شرایط دینامیك انجام میشود.
مسئله دوم پردازشهایی است که بر روی نیروها ی شعاعی و جانبی توسط دستگاه یونیفرمیتی مانند  FFTو غیره انجام میشود که
تصدیق خروجی این پردازش ها بایستی در حالت دینامیك و هنگام انجام آزمون باشد و با استفاده از یك پردازنده دوم مقایسه بین دو

خروجی انجام شود تا از خروجی نهایی اطمینان حاصل شود .بنابراین وجود یك سیستم کالیبراتور و تصدیق نرمافزار ،در حالت دینامیك
از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ردیف:

19

عنوان چالش

فنی مهندسی

20

عنوان چالش

مدت زمان اجرای طرح:

فنی مهندسی
پس از تولید تایر و پخت آن ،محصول نهایی آماده شده و نیاز است که اطالعات مرتبط با آن به صورت دقیق روی تایر نصب شود تا
در بخشهای مختلف زنجیره ارسال تا فروش محصول و رسیدن به دست مصرفکننده ،اطالعات را به میزان کافی انتقال دهد .یکی
از چالشهای موجود اتصال برچسب به تایر است که در بسیاری از نمونهها ،برچسب پس از مدتی از تایر جدا میشود .نکته بعدی
سرعت باالی خط تولید تایر است .به همین دلیل دستگاه ها باید بتوانند در یك خط تولید ،به صورت خودکار و سریع برچسب را روی
تایر نصب کنند .در این چالش طراحی برچسب و روش اتصال آن و نیز ساخت دستگاه اتصالدهنده برچسب به تایر مورد نظر است.

چکیده چالش

21

عنوان چالش

 12ماه

مدت زمان اجرای طرح:

شماره طرحICPD102 :

طراحی و ساخت پالتها و وسایل حملونقل هوشمند
فنی مهندسی

دسته بندی

در کارخانه تولید تایر از انواع ظروف و وسایل جابجایی در بخش های مختلف (مواد اولیه ،کاالی نیمه ساخته و محصول نهایی) استفاده
می شود .در زمینه مواد نیمه ساخته ،انواع و تعداد زیادی ظروف و وسایل جابجایی در کارخانه تایر وجود دارد .به صورت کلی غالب این
موارد پالت هستند .هدف این چالش طراحی و ساخت ادواتی است که بتواند روی پالت نصب شده و برای مقاصدی نظیر شناسایی،
موقعیتیابی ،پایش وضعیت محموله و  ...مورد استفاده قرار گیرد .مجموعه طراحی شده باید در عین دارا بودن الزامات پروژه ،از لحاظ
اقتصادی مقرون به صرفه بوده و عالوه بر این قابلیت استفاده و کاربرد در محیط صنعتی را دارا باشد.

چکیده چالش

22

عنوان چالش

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD103 :

ایجاد پلتفرم قراردادهای هوشمند بر مبنای بالکچین و ارزهای دیجیتال با تمركز بر خریدهای خارجی
فنی مهندسی

دسته بندی

مالی/اقتصاد

شبکه بالکچین دارای ساختاری غیرمتمرکز ،شفاف و تغییرناپذیر است و ارزهای دیجیتال اغلب بر روی آن پیادهسازی میشوند.
مفهوم غیرمتمرکز بدین معنا است که هیچ شخص ،نهاد و یا سازمانی بر آن نظارت و کنترل ندارد .به دلیل شرایط خاص تحریم و
مشکالتی که کشور عزیزمان با آن دست به گریبان است ،برخی موارد نظیر نقلوانتقال پول و در نتیجه خرید با مشکالت گستردهای
روبرو است .یکی از گزینههایی که می توان در این راستا به آن پرداخت ،استفاده از قابلیتهای ارزهای دیجیتال در بستر بالکچین
برای انجام خریدهای خارجی است .در این چالش طراحی و راهاندازی یك پلتفرم قرارداد هوشمند با تمرکز بر خرید خارجی بر مبنای
بالک چین مد نظر است که در آن عالوه بر ثبت و پیگیری سفارش ،نقلوانتقال پول نیز با ارزهای دیجیتال انجام شود.

چکیده چالش

ردیف:

 12ماه

شماره طرحICPD101 :

طراحی و ساخت دستگاه برچسبزنی خودكار تایر

دسته بندی

ردیف:

علوم پایه

اندازهگیری دما در تولید تایر از جایگاه ویژهای برخوردار است .بهگونهای که دستگاههای اختالط ،آمادهسازی و پرسهای پخت هر
کدام چندین سنسور اندازهگیری دما و سیستم کنترل دما دارند .از چالشهای تائید صحت سیستم اندازهگیری زمانبر بودن آنها و
مشکالت مربوط به عدم امکان جدا کردن آنها از دستگاه و افزایش توقفات دستگاه است .طبق استاندارد  ISO 10012در صورتی
که تجهیزی یك بار کالیبره شود نیاز به کالیبره مجدد نیست ،به شرط آن که پس از تست صحت تجهیز یا کنترل میاندورهای ،خطای
سنسور در حدود مجاز آن قرار بگیرد .از جمله روشهای تست صحت سنسورهای اندازهگیری دما قرار دادن آنها در محلول آب و یخ
مقطر که در فالسك دوئر طبق استاندارد  ASTM E563-11است .این دستگاه با محیط همدما در آزمایشگاههای کالیبراسیون،
آزمایشگاههای آزمون و حتی در قسمت تعمیرات میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.

چکیده چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

ساخت فالسک دوئر (دو جداره) یا  ICE Bathبرای تست صحت سنسورهای دمایی

دسته بندی

ردیف:

 12ماه

شماره طرحBCPD168 :
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مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD104 :

ساخت دستگاه حکاكی با لیزر روی بدنه تایر

عنوان چالش

فنی مهندسی

دسته بندی

شناسایی یکتای تایرهای تولید شده در یك کارخانه تایرسازی همواره یك چالش بزرگ است .به صورت استاندارد روی بدنه هر تایر
یك کد  4رقمی درج میشود که دو رقم اول نشان دهنده سال تولید و دو رقم بعدی هفته تولید است اما محصوالت تولید شده در یك
هفته به صورت متمایز شناسایی و تفکیك نمی شوند .برای غلبه بر این چالش چندین راهکار مختلف ارائه شده است از جمله استفاده
از بارکد روی بید تایر یا استفاده از تگهای  .RFIDدر این چالش ساخت یك دستگاه حکاکی با لیزر مد نظر است که بتواند طرحها
و نوشتههای مورد نظر را به صورت خودکار از سیستم دریافت کرده و روی تایر حکاکی کند.

چکیده چالش

ردیف:

24

عنوان چالش

فنی مهندسی
فرض کنید با تصویربرداری از یك خودرو در حال حرکت ،بتوان برند تایر و مشخصات آن (سایز رینگ ،عرض تایر ،پهنای تایر) را
شناسایی کرد و عالوه بر این برآوردی نیز از وضعیت تنظیم باد خودرو داشت .اطالعات دیگری که میتوان استخراج کرد تخمین
میزان عمر باقیمانده تایر است .این اطالعات می توانند برای بسیاری از عملیات نظیر تحقیق بازار در یك محدوده مشخص ،آمارگیری
در خصوص درصد و میزان تنظیم باد تایر بسیار مفید باشند .لذا گروه صنعتی بارز در این چالش در نظر دارد با استفاده از پردازش
تصویرهای گرفته شده از تایر خودروهای در حال حرکت با دوربین های معمولی یا گوشی موبایل ،اطالعات مذکور را استخراج کند.

چکیده چالش

25

فنی مهندسی

دسته بندی

پیشبینی می شود با وقوع انقالب صنعتی چهارم که ماهیت آن در ارتباط و تبادل داده همه اجزای تولید است ،بسیاری از نقشها در
جریان فرایند تولید تغییر کند .کارخانه های دیجیتال و هوشمند در مرکز و قلب این تحوالت قرار دارند و همانگونه که اشاره شد داده
نقش اساسی در آن بازی خواهد کرد .برای مدیریت و کنترل جریان داده در یك کارخانه هوشمند چندین پلتفرم مختلف در سطح
جهان توسعه یافته که برخی از آن ها اختصاصی بوده و برخی دیگر به صورت منبع باز در اختیار هستند .در این چالش گروه صنعتی
بارز به دنبال طراحی ،توسعه و شخصی سازی یك پلتفرم کارخانه هوشمند مطابق با شرایط و نیازهای کارخانه تولید تایر است.

چکیده چالش

26

فنی مهندسی

دسته بندی

دسته بندی
چکیده چالش

علوم پایه (علوم ریاضی/آمار)

کارخانههای دیجیتال نسل جدید کارخانهها هستند که بر مبنای اصول صنعت ( 4.0انقالب صنعتی چهارم) فعالیت میکنند .در این
کارخانه ها همه اجزا به یکدیگر متصل بوده و به تبادل داده میپردازند .سپس داده های دریافتی ،اجرای جریان کاری و فراهمسازی
اطالعات الزم را برای تصمیمگیری ممکن میسازند .در این چالش هدف طر احی نقشه یك کارخانه دیجیتال تولید تایر است .به
عبارت دیگر فرض کنید که یك کارخانه تولید تایر می خواهد به صورت دیجیتال ساخته شود .میخواهیم نقشه اجزای مختلف و
درعینحال درگاه های ارتباطی ،نقشه تبادل داده ،نوع اطالعات مورد نیاز ،نحوه ارتباط با نرمافزارهای سازمانی نظیر  SAPو سایر موارد
را طراحی و تعیین کنیم.

چکیده چالش

عنوان چالش

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD107 :

طراحی و مدلسازی نقشه كارخانه دیجیتال تایر و نقشه تبادل داده آن بر مبنای SAP

عنوان چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD106 :

طراحی و شخصیسازی پلتفرم كارخانه هوشمند با قابلیت اتصال به SAP

عنوان چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD105 :

پردازش تصویر تایر متحرک برای تشخیص ویژگی ها و مشخصات آن

دسته بندی

ردیف:

علوم پایه (لیزر)

27

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD108 :

تدوین نقشه راه دیجیتالسازی و حوزه داده در سطح گروه صنعتی بارز
فنی مهندسی

علوم انسانی (مدیریت)

عصر جدید صنایع ،عصر دیجیتال بوده و قرار داشتن انقالب صنعتی چهارم بر بستر تحوالت دیجیتال ،خود مؤید همین امر است .یکی
از چالش های تحوالت دیجیتال و تغییرات وابسته به آن در صنایع ،عدم سازگاری زیرساختهای سختافزاری (ماشینآالت ،سیستمها
و  )...و نرمافزاری (فرهنگی ،افراد و  )...است .گروه صنعتی بارز نیز با اشراف به این موضوع به دنبال تدوین یك نقشه راه برای اجرای

تحوالت دیجیتال و حوزه داده در سطح سازمان است ،به گونهای که حداکثر سازگاری با شرایط موجود را داشته باشد و در اسرع وقت
بتواند به نتیجه برسد.
ردیف:

28

بررسی و گزارش وضعیت فعلی ماشینآالت و مقایسه با جدیدترین دستگاههای موجود و پیشنهاد بهترین

عنوان چالش

گزینه برای بارز
فنی مهندسی

دسته بندی

29

عنوان چالش

فنی مهندسی
انواع مختلفی از شرکت های بزرگ و کوچك ادغام فناوری خود را آغاز کردهاند ،که منجر به ظهور لباسهای هوشمند در هر ردهای
شده است .گروه صنعتی بارز بر آن است تا از تکنولوژی لباس هوشمند جهت مکانیابی و پایش افراد استفاده کند که این موضوع خود
یك گام در راستای پیادهسازی صنعت هوشمند است .از سوی دیگر این سامانه میتواند برای مکانیابی افراد به کار گرفته شود .با
استفاده از این ابزار میتوان به الگوی رفتاری کارکنان ،دینامیك حرکت افراد و نوع تقسیم زمان در هر عملیات پی برد که مطمئناً در
جهت کنترل و بهینهسازی خط تولید کاربردی است .در سطوح باالتر کنترلی ،این ابزار میتواند در جهت شناسایی افراد کلیدی و حتی
سطوح دسترسی به ماشینآالت یا نرمافزارها کارایی داشته باشند .هدف از این پروژه دستیابی به سامانهای است که توانایی مکانیابی
افراد بهصورت آنالین و ترسیم مسیر عبور را داشته باشد.

چکیده چالش

30

فنی مهندسی

دسته بندی

گروه صنعتی بارز بهعنوان تنها شرکت تولیدکننده تایرهای تمام سیمی باری ،رسالتی سنگین را جهت حفظ کیفیت تایر تولیدی و
رقابت با تولیدکنندههای خارجی بر عهده دارد .آرایش قرارگیری سیمها در بستر تایر از نقطه نظر تنشهای مکانیکی و درنتیجه عملکرد
و طول عمر تایر حیاتی است .به همین جهت فرایندهای کنترلی بسیاری ازجمله بررسی آرایش سیمهای قرارگرفته در تایر با استفاده
از تابش اشعه ایکس ( )X-Rayبر محصول نهایی صورت میپذیرد .هدف این پروژه توسعه سیستم یادگیری عمیق است که با استفاده
از روشها ی پردازش تصویر توانایی تشخیص عیوب تایر با دقت باال را ممکن سازد.

چکیده چالش

عنوان چالش
دسته بندی

چکیده چالش

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD111 :

پردازش تصاویر مركز آزمون  X-Rayبا استفاده از یادگیری ماشین

عنوان چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD110 :

طراح و اجرای سامانه مکانیابی و پایش افراد (لباس هوشمند)

دسته بندی

ردیف:

علوم انسانی (مدیریت)

هر چقدر عمر کارخانههای صنعتی بیشتر شده و حجم و گستردگی کار آنها نیز بیشتر شود ،انواع گستردهتر و بیشتری از ماشینآالت
و نسلهای گوناگونی از آن ها در کارخانه به چشم خواهد خورد .همین تفاوت نسل ماشینآالت میتواند مانع بزرگی در ایجاد یکپارچگی
در سطح کارخانه باشد .در چالش پیش رو هدف بررسی وضعیت کنونی ماشینآالت گروه صنعتی بارز ،خروجیهای قابل دستیابی از
آنها و ویژگی های اصلی هر کدام برای خط تولید و در مقابل بررسی از بهروزترین ماشینآالت صنعتی مشابه در سطح جهان و
ویژگیهای آنها است.

چکیده چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD109 :
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مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD112 :

تحلیل و بررسی پارامترهای یونیفورمیتی (ارتباط نتایج حاصل از دستگاه تست تحلیل نیرویهای دینامیک ())Z4
و عیبیابی با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
فنی مهندسی
دینامیك تایر بهعنوان یك قطعه متحرک در تماس با جاده ،تأثیر بسزایی بر دینامیك خودرو و فرمان پذیری آن دارد .در حین چرخش
تایر ،نیرو و گشتاورهایی در آن ایجاد میشود که برخی از آن ها ذاتی و ناشی از ساختار اجزاء و طراحی تایر هستند .گروه دیگر ناشی
از هرگونه ناهمگونی وزنی و ساختاری در نواحی مختلف تایر است .تمامی تایرها از نظر باالنس نیروهای دینامیك مورد ارزیابی قرار
گرفته و نتایج حاصل به صورت نیروها و همچنین یك موج آنالوگ گزارش میشود .با تحلیل این پارامترها میتوان به ارتباط بین
نیروهای دینامیك تایر و هریك از اجزاء تایر و درنهایت عیبیابی خط دست یافت .هدف از این پروژه دستیابی به سامانهای است که

توانایی تحلیل دادههای دستگاههای آزمون و تشخیص نوع ارتباط این نیروها با تغیرات رخ داده در اجزاء و ساخت تایر را داشته باشد.
این ارتباط با استفاده از یادگیری ماشین استخراج میشود.
ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

32

 12ماه

شماره طرحICPD113 :

طراحی هوشمند دای ( )Dieاكسترودر جهت تولید اجزاء میانی در تمامی سایزها

عنوان چالش

فنی مهندسی

دسته بندی

در تولید اجزاء میانی تایر از روش اکستروژن استفاده میشود .دستیابی به پروفایل دقیق اجزاء چون ترد و سایدوال نیازمند طراحی قالب
( )Dieاست .وظیفه اصلی این جزء شکلدهی به جریان مذاب خروجی از اکسترودر میباشد .در حال حاضر طراحی قالبها بر اساس
تجربه فرد طراح و بر پایه شرایط خط انجام شده و پس از بررسی عملی تصحیح میشود .در این پروژه مدنظر است که مرحله طراحی
قالب با استفاده از هوش مصنوعی و با در نظر گرفتن پارامترهای اشاره شده بهصورت بهینه صورت پذیرد .به بیان دیگر هدف از این

چکیده چالش

پروژه دستیابی به سیستمی است که توانایی پیشنهاد سایز و هندسه قالب جدید را بر اساس پارامترهای مواد و عملیاتی خط داشته
باشد.
ردیف:

33

عنوان چالش

ایجاد امکان مانیتورینگ آنالین و كنترل هوشمند دستگاه بنبوری
فنی مهندسی

دسته بندی

تولید آمیزه رابری ،اولین مرحله تولید تایر است که تأثیر بسزایی بر عمر تایر و عملکرد آن دارد .دستگاههای بنبوری سیستم اصلی
اختالط و تولید آمیزه هستند که روزانه تعداد زیادی آمیزه را در مراحل مختلف و تحت شرایط عملیاتی متفاوت،که در واقع خوراک
تمامی مراحل بعدی تولید تایر میباشند ،تولید میکنند .امکان کنترل صحیح و همراه با جزئیات این مرحله تأثیر چشمگیری بر کیفیت
محصول خواهد داشت .هدف از این پروژه دستیابی به سامانهای است که بتواند امکان مانیتورینگ آنالین بنبوری و همچنین کنترل
هوشمند آن را ممکن سازد.

چکیده چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD114 :

34

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD115 :

مکانیابی تجهیزات متحرک در طول خط تولید صنعتی با استفاده از سیستم  GPSداخلی

عنوان چالش

فنی مهندسی

دسته بندی

کارخانجات تولیدی عالوه بر ماشینآالت ثابت از تعداد زیادی ماشینآالت و تجهیزات متحرک استفاده میکنند .گروه صنعتی بارز در
نظر دارد جایابی ماشینآالت متحرک را پیاده سازی کند که میتواند در راستای کارخانه هوشمند نیز به کار گرفته شود .با استفاده از
این سامانه میتوان جریان حرکت ماشینآالت ،مشخصات و سرعت انتقالها را ارزیابی و بهینهسازی نمود .این امر در مرحله اول
چکیده چالش

ردیف:
عنوان چالش
دسته بندی

چکیده چالش

میتواند در بهبود عملکردی و سطح کنترلی و ایمنی به کار گرفته شود و در گام بعدی میتواند بهعنوان زیرساخت در پلتفرم کنترل
پیشرفته کارآیی داشته باشد .هدف از این پروژه دستیابی به سامانهای است که توانایی مکانیابی ماشینآالت متحرک ،گزارش مبدأ و
مقصد آنها بهصورت آنالین و خوانش در محل را با استفاده از  GPSداخلی تأمین کند.
35

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD116 :

ایجاد امکان كنترل هوشمند و مانیتورینگ آنالین دستگاه اكسترودر
فنی مهندسی
برخالف ظاهر یکپارچه تایرها ،این محصول از کنار هم قرار گرفتن اجزاء متعددی تشکیلشده است که هر یك از آنها تحت پروفایل
متفاوتی تولید میشوند .تعداد زیادی از این اجزاء با استفاده از فرایند پیوسته اکستروژن تولید میشوند .دستیابی به دقت ابعادی و وزنی
در این مرحله تأثیر مهمی بر عملکرد دینامیك تایر دارد .در حال حاضر تجربه اپراتور نقش پررنگی در سرعت دست یافتن به ابعاد
صحیح دارد .تعداد زیاد مواد ورودی و اجزاء خروجی و نیز تغییر خواص مواد ورودی در سایزهای متفاوت این کنترل را پیچیده و همراه
با ضایعات ساخته است .کنترل این بخش با حداقل ضایعات میتواند بر بازدهی کلی خط تأثیر مطلوبی داشته باشد .هدف از این پروژه
دستیابی به سامانه ای است که امکان مانیتورینگ آنالین دستگاه اکسترودر و کنترل هوشمند سیستم را میسر سازد.

ردیف:

36

عنوان چالش

فنی مهندسی
برنامهریزی تولید بر اساس اهداف بلند و میانمدت شرکت و بر اساس موجودیها و نیازهای (مواد و لجستیك) خط تولید تنظیم می
شود که فرآیندی حساس و زمانبر است .از سوی دیگر تغییرات رخداده در خط تولید میتواند مسیر تولید و درنتیجه زمان رسیدن به
اهداف ،نیازها و مصرف موجودی را تغییر دهند .بنابراین نیاز است تا سیستم بهصورت پویا خط تولید را رصد و درنتیجه بر اساس
موجودیها تصمیمات و تغییرات الزم را اعمال نماید .یکی از بخشهای اساسی صنعت هوشمند سامانه برنامهریزی هوشمند است که
نقش حساسی را در هماهنگی خط ،تشخیص نیازمندیها و هدفگذاری محصوالت بر عهده دارد .هدف از این پروژه دستیابی به
پلتفرمی است که بر اساس اهداف بلندمدت و برنامههای میانمدت ،ارتباط با پایگاههای مواد و لجستیك ،ارتباط با ماشینآالت و افراد
مسیر فرایند را تعیین و الزامات آن را برنامهریزی کند.

چکیده چالش

37

علوم پایه (علوم ریاضی/علوم كامپیوتر)

دینامیك تایر بهعنوان یك قطعه متحرک در تماس با جاده ،تاثیر بسزایی بر دینامیك خودرو و فرمانپذیری آن دارد .بنابراین تمامی
تایرهای تولید شده ازنظر باالنس نیروهای دینامیك مورد ارزیابی قرار میگیرند .نتایج حاصل شامل مقادیر فیزیکی و نوسانات و نیز
شامل نیروها و پارامترهای استخراج شده از دیاگرام آنالوگ نیروها است که پایگاه داده بزرگی را تولید میکنند .با استفاده از دادهکاوی
میتوان ارتباط بین نیروها و دیگر پارامترها را در الیههای عمیقتری استخراج کرد .هدف از این پروژه استخراج ارتباط بین نیروها و
پارامترهای خروجی از دستگاههای آزمون دینامیك با استفاده از دادهکاوی است.

چکیده چالش

38

عنوان چالش

 12ماه

مدت زمان اجرای طرح:

شماره طرحICPD119 :

ارتقاء خواص مکانیکی تایر خودرو با استفاده از نانو لولههای كربنی
فنی مهندسی

دسته بندی

علوم پایه (شیمی)

نانو

بررسیها نشان میدهد نانومواد جدید در حال توسعه و تزریق به تأمینکنندگان مواد اولیه تایرهای خودرو هستند .سالهاست که از
مواد نانوساختاری برای بهبود کیفیت تایرهای خودرو استفاده شده است .نوآوریهای جدید در این زمینه با تولید و تأمین نانومواد و
افزودنیهای جدید به تایرها جهت دستیابی هرچه بیشتر به "مثلث سه گانه کیفیت" شامل ایمنی ،طول عمر و آلودگی صوتی است.
از جمله جدیدترین مواد در ابعاد نانو میتوان به نانولولههای کربنی اشاره کرد .این مواد استوانههایی بدون دوخت از یك یا چند الیه
گرافنی با انتهای باز یا بسته بوده و در دو نوع تكدیواره ( )SWNTیا چنددیواره ( )MWNTدر دسترس هستند .هدف پروژه حاضر
این است که با استفاده از این نوع مواد ،خاص مکانیکی تایر را به طور عملی افزایش داد.

چکیده چالش

39

عنوان چالش

 12ماه

مدت زمان اجرای طرح:

شماره طرحICPD120 :

استفاده از ساختارهای نانومتری الماس در تایر
فنی مهندسی

دسته بندی

علوم پایه (شیمی)

نانو

پودر نانومتری الماس نوع جدیدی از پودرهای سنتزی نانومتری بسیار سخت محسوب میشود .از بررسیهای میکروسکوپی انجام شده
بر روی پودر نانومتری الماس مشخص شده است که ذرات پودر نانومتری الماس به صورت یك مجموعه ( )Clusterبوده و شکل
ذرات نانو الماس کروی است .این پودر نانومتری الماس از نظر شیمیایی در برابر محیطهای اسیدی ،قلیایی ،مواد اکسیدکننده و
حالل های آلی در شرایط محیطی و دمای باال مقاوم است .د ر این پروژه هدف بر این است تا بتوان از پودر نانومتری الماس در تایر
استفاده کرد.

چکیده چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

فنی مهندسی

دسته بندی

ردیف:

 12ماه

شماره طرحICPD118 :

تحلیل و بررسی پارامترهای یونیفورمیتی ( )Z4و عیبیابی با استفاده از دادهكاوی

عنوان چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:
پلتفرم برنامهریزی پیشرفته

دسته بندی

ردیف:

 12ماه

شماره طرحICPD117 :

40

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD121 :

تولید و استفاده از رابر مایع در تایر

عنوان چالش

فنی مهندسی

دسته بندی

رابر مایع ضمن حفظ خصوصیات فیزیکی باعث میشود زمان فرآیندپذیری یا اختالط به میزان قابل توجهی کاهش یابد .رابر مایع
بوتادین ( )LBRاست .این ماده یك جزء مورد عالقه برای تولید تایرهایی با عملکرد باالست که ضمن بهبود فرآیندپذیری ،چنگزنی ،
مقاومت سایشی و راندمان سوخت را نیز بهبود میبخشد .به طور کلی ساخت آمیزه مایع ارتباط خوبی با عملکرد باالی تایر و طول
عمر آن دارد .هدف این پروژه استفاده از رابر مایع در تایر است.


چکیده چالش

ردیف:

41

عنوان چالش

فنی مهندسی

علوم پایه (شیمی)

نانو

امروزه نسل جدیدی از پرکنندههای تقویتکننده در دسترس است .از آن جمله میتوان به نانوپرکنندهها ،که در ترکیبات تایر نیز قابل
استفاده است ،اشاره کرد .ترکیب سیلیکا با نانوپرکنندهها برای بدست آوردن مزایای حاصل از پرکنندهها قابل توجه است .استفاده از
پرکننده ثانویه با نوع دیگر ،پرکننده هیبریدی نامیده میشود .تصور بر این است استفاده از این مواد ممکن است منجر به پراکنش بهتر،
و در نتیجه تعادل بهتری از خصوصیات عملکردی شود .ویژگی خاص این مواد این است که بهبود در عملکرد یکی از پارامترهای
مثلث تایر موجب کاهش عملکرد دیگری نمیشود و تمامی آنها را بهبود میبخشد .با استفاده از سیلیکا خواص دیگر کامپاند از جمله
مقاومت کششی و پارگی ،حرارتزایی و مقاومت در برابر ورقه شدن بهبود پیدا میکند.

چکیده چالش

42

عنوان چالش

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD123 :

تولید گوگرد پلیمری
فنی مهندسی

دسته بندی

علوم پایه (شیمی)

گوگرد با قرار گرفتن در بین زنجیره پلیمرها بین آنها اتصاالت عرضی تشکیل داده و موجب تشکیل ساختار شبکهای میشود .رایج
ترین سیستم پخت در صنعت الستیك سیستم پخت گوگردی است .گوگردها به دو دسته معمولی و پلیمری تقسیم میشوند که بین
آن ها گوگرد پلیمری به دلیل همخوانی با پلیمر و عدم ایجاد مشکل شکفتگی یا نفوذ گوگرد به سطح قطعه مطلوبتر است .از جمله
دالیل استفاده از گوگرد در صنعت تایر میتوان به انعطاف بیشتر در آمیزهکاری ،امکان پخت با هوای داغ ،خواص مکانیکی بهترو
امکان کنترل طول اتصالهای عرضی اشاره کرد.

چکیده چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD122 :

پركننده هیبریدی (استفاده از سیلیکا بهعنوان پركننده اولیه و ارگانو كلی بهعنوان پركننده ثانویه)

دسته بندی

ردیف:

علوم پایه (شیمی)
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عنوان چالش

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD124 :

شبیهسازی و مدل سازی پراكنش پلیمر نانو سیلیکا در اختالط با رابر
فنی مهندسی

دسته بندی

علوم پایه (شیمی)

نانو

مدلسازی پراکنش نانو ذرات صنعت تایر را قادر میسازد ارزشافزوده باالیی در محصوالت خود ایجاد کرده و تولید تایر را در سطح
مولکولی مدیریت کند .همچنین با تمرکز بر روی تکنیكهای فرآیندپذیری مواد ،راندمان مصرف سوخت را به حداکثر میرساند.
مدلسازی پراکنش پلیمر به بررسی و مشاهده دقیق پراکندگی در سه بعد میپردازد .عالوه بر پراکندگی ،میتوان مقاومت الستیك در

چکیده چالش

برابر سایش و دوام را نیز ارزیابی کرد .در این مدل پیشبینی شده است که از طریق شبیهسازی ،مشاهده سهبعدی مواد الستیکی و
تجزیه و تحلیل ساختار داخلی الستیك در محیط دینامیکی انجام شود.
ردیف:
عنوان چالش
دسته بندی
چکیده چالش
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مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD125 :

سنتز پلی یورتان مصرفی در تولید تایرهای ایرلس و تقویت آن به منظور افزایش میزان تحمل بار
فنی مهندسی

علوم پایه (شیمی)

نانو

طراحی و تولید نسل جدید تایرها از جمله مواردی است که شرکتهای برتر تایرسازی دنیا به شدت آن را دنبال میکنند .برای مثال،
به دلیل برخی از معایب تایرهای پنوماتیك و در عین حال حضور در بازارهای رقابتی ،تایرهای ایرلس بیش از گذشته مورد توجه این
شرکتها قرار گرفتهاند .این تایرها اغلب ساختار پرهای دارند که جنس آنها در مقاالت موجود ،پلییورتان عنوان شده است .به واسطه

قرار گرفتن پرههای این نوع تایر تحت بارگذاری تناوبی کششی -فشاری ،این پرهها بایستی از سختی و انعطافپذیری باال بهصورت
توامان برخوردار باشند .به منظور افزایش هر چه بیشتر خواص پلییورتان ،پیشنهاد میشود که این ماده با استفاده از الیاف به صورت
کامپوزیت مورد استفاده قرار گیرد .پیشنهاد ما ،استفاده از الیاف کربن و شیشه به منظور بهبود ویژگیهای پلییورتان بهخصوص مدول
و استحکام آن است .هدف از این پروژه ،سنتز پلی یورتان مناسب با کارایی بهینه در تولید تایرهای ایرلس و همچنین تقویت آن به
منظور بهبود میزان تحمل بار آن میباشد.
ردیف:

45

عنوان چالش

تهیه چسب با قدرت بسیار باال برای چسبندگی پلییورتان به ترد تایر
فنی مهندسی

دسته بندی

46

عنوان چالش

فنی مهندسی

علوم پایه (شیمی)

نانو

ساالنه در سراسر دنیا سوراخ شدن تایر اتومبیلها ناشی از فرو رفتن اشیاء نوک تیز در آنها و به طبع آن از بین رفتن تعادل اتومبیل
باعث حوادث گوناگون و خسارات متعدد جانی و مالی میشود .تایرهای خودترمیمشونده این قابلیت را دارند که پس از سوراخ شدن
توسط میخ ،شیشه و انواع ابزار تیز به سرعت خود را ترمیم نمایند .یکی از مواردی که در تهیه تایرهای خودترمیمشونده استفاده می
شود ،استفاده از الیهای با خواص قابل توجه است که تحمل کشش بسیاری را دارد و ویژگی خودترمیمشوندگی از این طریق صورت
میگیرد .محل قرارگیری الیه با خواص مکانیکی باال بر روی اینرالینر بهعنوان آخرین الیه تایر است .این الیه به دلیل داشتن خواص
مکانیکی باال ،در برابر ورود شئ نوک تیز و پاره شدن مقاومت میکند .دستیابی به دانش فنی تولید این الیه ،یکی از موضوعاتی است
که می تواند گروه صنعتی بارز را در تولید تایرهای خودترمیم شونده خودکفا نموده و اولین تولید کننده داخلی باشد که این نوع تایر را
تولید میکند.

چکیده چالش

47

عنوان چالش

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD128 :

بهینهسازی مصرف نانوسیلیکا از دیدگاه فرآورش و خواص در صنعت تایر
فنی مهندسی

دسته بندی

علوم پایه (شیمی)

نانو

یکی از موادی که در تولید تایر بسیار مورد استفاده قرار میگیرد ،دوده است .با توسعه فناوری نانو ،جایگزین کردن نانومواد به جای
دوده در شرکتهای تایرسازی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .استفاده از نانوسیلیکا در آمیزه به عنوان جایگزین دوده موجب
افزایش چسبندگی سیم به آمیزه پلیمری در تایر شده و ارتقاء کیفیت تایر را به دنبال دارد .در مقیاس صنعتی ،استفاده از نانوسیلیکا در
آمیزه چالشهایی را به دنبال دارد که میتواند مصرف آن را محدود کند و یا مان ع از دستیابی به حداکثر خواص شود .به همین دلیل
هم از نظر فرآورش و هم از نظر دستیابی به خواص بهبود یافته در آمیزه تایر ،نیاز به بهینهسازی مصرف سیلیکا در آمیزه تایر در مقیاس
صنعتی وجود دارد .این طرح نیز با هدف بهینه سازی ،مصرف نانوسیلیکا از دیدگاه فرآورش و خواص در صنعت تایر را در مقیاس صنعتی
پیشنهاد میدهد.

چکیده چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD127 :

تهیه آمیزهای با قدرت نفوذناپذیری در برابر ورود اشیاء نوک تیز برای كاربرد در تایرهای خودترمیم شونده

دسته بندی

ردیف:

علوم پایه (شیمی)

نانو

در دنیای امروز تایرهای ایرلس پدیده جدیدی نیستند اما به نظر میرسد بتوان طی پنج سال آینده از این تایرها در خودروهای سواری
استفاده کرد .تایر ایرلس از شبکههای مشبکی تشکیل شده است که ترد دور تا دور آن را پوشانده و به شکل یك تایر واحد درآمده
است .شبکههای مشبك به طوری طراحی شدهاند که مقاومت و پایداری باال و انعطافپذیری مطلوبی داشته باشند .گزارش شده است
که این شبکه از جنس پلی یورتان ساخته شده و در نهایت ترد تایر به روی آن چسبانده میشود .از آنجایی که جنس این دو بخش تایر
با یکدیگر متفاوت است برای اتصال این دو ،نیاز به استفاده از ماده واسطهای همچون چسب وجود دارد .این چسب باید به گونهای
باشد که بتواند در مقیاس مولکولی این دو بخش را در کنار یکدیگر نگه داشته و آنقدر قدرتمند باشد که عالوه بر تحمل بارهای اعمالی
ناشی از وزن ماشین ،بتواند در دینامیكهای باال چسبندگی را حفظ کند .هدف این پروژه شبیهسازی ،تحلیل رفتار مکانیکی و تولید
چسب مورد نیاز در تولید تایر ایرلس اختصاص دارد .قدرت چسباندن این چسب باید به اندازهای باشد که دو الیه به هیچ عنوان از
یکدیگر جدا نشده و توانایی تحمل بار داشته باشد.

چکیده چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD126 :

48

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD129 :

كاهش میزان نفوذپذیری آمیزه اینرالینر تایر با استفاده از نانومواد ضمن بهبود خواص آمیزه در مقیاس صنعتی

عنوان چالش

فنی مهندسی

دسته بندی

اینرالینر داخلیترین الیه استفاده شده در تایرهای بدونتیوب است که در نقش تیوب عمل کرده و باعث عدم خروج هوا از تایر خودرو
میشود .یکی از پلیمرهای مورد مصرف در تهیه الیه اینرالینر کلروبیوتیل است که بهدلیل داشتن ساختار مولکولی تنیده درهم در
مقابل نفوذپذیری هوا بسیار مقاوم بوده و به همین دلیل در تولید آمیزه مورد استفاده در اینرالینر کاربرد فراوانی دارد .به منظور کاهش
هرچه بیشتر میزان نفوذپذیری هوا ،در تولید این الیه از نانومواد استفاده میگردد .حال آنچه مهم به نظر میرسد ،عملکرد نهایی این
الیه از منظر خواص مکانیکی ،دینامیکی و پخت است که اگر بتوان همزمان میزان نفوذناپذیری و خواص آن را بهینه کرد ،از هر دو
جهت نسب ت به عملکرد اینرالینر اطمینان حاصل خواهد شد .انتخاب نوع نانو و بهینهسازی مقدار آن با توجه به دستیابی به میزان
نفوذپذیری و خواص بهینه یکی از موضوعاتی است که برای پژوهش پسادکتری در نظر گرفته شده است.

چکیده چالش

ردیف:

49

عنوان چالش

فنی مهندسی
سیستم تعلیق قسمتی از خودرو است که باعث میشود نوسانات حاصل از حرکت خودرو بر روی سطوح ناهموار به جرم معلق آن وارد
نشود .مهمترین وظیفه سیستم تعلیق ایجاد ارتباط بین خودرو و جاده است .مورد دیگری که میتواند بر راحتی سرنشینان تاثیر بگذارد،
کامفورت تایر است .در جادههای ناهموار و خیس ،الگوهای ترد برای حفظ یك تماس خشك آب را کنار زده و حرکت ماشین را برای
سرنشینان ایمن میکنند .ترکیب این تغییر شکل و ناهمواریهای سطح جاده ،تالطمهای کوچکی را در محل تماس تایر با زمین به
وجود میآورد که در نهایت میتواند باعث لرزش (ارتعاشات) تایر و خودرو شود .به همین دلیل بهبود راحتی (کامفورت) مکانیکی و
آکوستیکی در طراحی تایر ،تاثیر موارد ذکر شده را کمتر میکند .گروه صنعتی بارز به منظور افزایش هرچه بیشتری میزان راحتی
سرنشینان خودرو ،بررسی همزمان نقش سیستم تعلیق خودرو و تایر روی راحتی سرنشین را به عنوان موضوعی برای پژوهش مطرح
میکند .بهبود راحتی به معنای طراحی سیستمی است که میتواند ارتعاشات را در محدوده فرکانس درک انسان کاهش دهد.

چکیده چالش

50

عنوان چالش

فنی مهندسی
شبیهسازی رفتار تایر و ویژگیهای آن در حالت دینامیك یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات این حوزه به شمار میآید .این مسئله
بهطور عمده ناشی از شرایط عملکرد آن و پیچیدگی ساختار تایر است که در آن از مواد گوناگون با خواص فیزیکی و مکانیکی مختلف
استفاده میشود .از جمله زمینههایی که در آن در نظر داشتن رفتار وابسته به زمان بسیار اهمیت دارد ،پیشبینی مقاومت غلتشی تایر
است .شبیهسازی در حالت دینامیك به شرط اینکه در آن رفتار ویسکواالستیك اجزای تشکیلدهنده در نظر گرفته شده باشد ،به خوبی
میتواند به تعیین مقاومت غلتشی کمك کرده و هزینههای آزمون اندازهگیری این کمیت را در طول چرخه طراحی کاهش دهد یا
حتی حذف کند .عالوه بر مقاومت غلتشی ،پارامترهای نویز ،چنگزنی ،اندرکنش تایر با سطح جاده و سایر موارد نیز میتوانند از جمله
مواردی باشند که شبیهسازی آنها مورد استقبال است.

چکیده چالش

عنوان چالش
دسته بندی

چکیده چالش

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD131 :

شبیهسازی رفتار تایر در حالت دینامیک

دسته بندی

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD130 :

بررسی نقش سیستم تعلیق خودرو و تایر به صورت همزمان روی راحتی سرنشین

دسته بندی

ردیف:

علوم پایه (شیمی)

51

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD132 :

توسعه الگوریتمی جهت تخمین سایش تایر و عمر باقیمانده آن با استفاده از سیگنالهای ارائه شده توسط
تایر هوشمند
فنی مهندسی

علوم پایه (علوم ریاضی/علوم كامپیوتر)

یکی از عوامل تاثیرگذار در عمر تایر ،میزان سایش آن است .به دنبال توسعه تایرهای هوشمند میتوان از ظرفیت بالقوه آنها جهت
بررسی این پارامتر و پیشبینی میزان عمر باقی مانده تایر استفاده کرد .از این رو هدف این پروژه طراحی و توسعه روشی برای
اندازهگیری آج (سایش) تایر و پیشبینی عمر باقیمانده آن برمبنای دادههای حاصل از تست تایر است .تمرکز اصلی بر این است که
از سیگنالهای ضبط شده توسط ماشینهای تست داخلی یا در طول جلسات تست در وسایل نقلیه ،به عنوان نقطه شروع برای توسعه
الگوریتمها استفاده شود.

ردیف:

52

عنوان چالش

 12ماه

مدت زمان اجرای طرح:

شماره طرحICPD133 :

استفاده از پرینت سهبعدی جهت ساخت سنسور و ترد تایر به طور همزمان
فنی مهندسی

دسته بندی

علوم پایه

سنجش دادههای به دست آمده در تستهای مربوط به مکانیك تایر در شرایط مختلف رانندگی میتواند بر مرحله طراحی و بهینه
سازی تایر اثرگذار باشد ..در حال حاضر روش اندازهگیری مکانیك تایر از جمله ترد (فوتپرینت) آن به این ترتیب است که تایر از روی
یك پد (تشك) فشار عبور میکند .این روش در انعکاس شرایط واقعی رانندگی محدودیت دارد ،زیرا پد فشار باید بر روی جاده نصب
شود .این موضوع همچنین باعث محدودیت تست دینامیك تایر ،به علت نصب سنسور روی جاده ،میشود .امروزه به جای این
سنسورهای فشار همراه با پد میتوان از سنسورهای فشار الستیك مانند تعبیه شده در تایر استفاده کرد .اخیراً سنسورهای االستومر
ترموپالستیك ( )TPEبرای اندازهگیری فشارهای اعمالی بر تایر توسعه پیدا کرده اند .عالوه بر این از پودر الستیك تایرهای بازیافتی

چکیده چالش

و میکرونیز شده نیز برای پرینت ترد تایر استفاده میشود .بدین ترتیب در طراحی ترد تایر انعطافپذیری قابلتوجهی حاصل خواهد
شد .گروه صنعتی بارز بر آن است تا روشی را توسعه دهد تا با استفاده از آن بتواند سنسور و ترد تایر را به طور همزمان تولید کند .بدین
ترتیب قادر خواهد بود از دادههای جمع آوری شده با استفاده از این سنسور برای تست ترد تایرهای تولیدی خود از نظر انطباق آنها با
مشخصات خاص استفاده کند.
ردیف:

53

عنوان چالش

پیشبینی دادههای تست تایر در مركز آزمون با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی
فنی مهندسی

دسته بندی

54

عنوان چالش

فنی مهندسی

دسته بندی
چکیده چالش

علوم پایه (علوم ریاضی/علوم كامپیوتر)

برای بسیاری از صنایع ،بیشترین پتانسیل از صنعت  4،0مربوط به پایش وضعیت است .ارزش واقعی در این باره زمانی حاصل خواهد
شد که پایش وضعیت به عنوان یك نگهداری پیشبینانه عمل کند .در پایش وضعیت معمولی مجموعهای از سنسورها برای بررسی
مستمر تجهیزات و اعالم خطر به کار برده میشوند .دادههای جمعآوری شده توسط این سنسورها میتوانند کاربردهایی بیش از هشدار
دادن داشته باشند .یکی از جدیدترین مفاهیمی که طی سالهای اخیر در زمینه پایش وضعیت و نگهداری پیشبینانه مطرح شده است،
تعریف شاخص سالمت ماشین است .از این شاخص برای ارزیابی و گزارش منظم وضعیت درایور ماشینآالت مختلف استفاده میشود.
بدین ترتیب هنگامی که انحرافی در شاخص سالمت عملکرد درایور مشاهده شود ،متخصصان میتوانند علت آن را تفسیر و اقدامات
مناسب را انجام دهند .در نتیجه به جای هشدار ،مشتری مجموعهای از توصیهها را دریافت میکند .گروه صنعتی بارز نیز تصمیم دارد
برای پایش وضعیت ماشینآالت خود از این روش استفاده کند .در نتیجه دسترسی به ماشینآالت افزایش یافته و سیستمهای تولیدی
به روز خواهد شد.

چکیده چالش

عنوان چالش

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD135 :

نگهداری پیشبینانه با استفاده از تعریف شاخص سالمت سیستم و الگوریتمهای یادگیری ماشین

دسته بندی

ردیف:

علوم پایه (علوم ریاضی/علوم كامپیوتر)

هوش مصنوعی میتواند تستهای کیفیت را در انتهای خط تولید و همینطور برنامهریزی تولید بهینه کند .این امر سبب پاالیش
پیشبینی ها ،کاهش زمان عرضه محصول و در نهایت کاهش هزینه خواهد شد .امروزه توسعه مجازی بخشی جداییناپذیر از روند
توسعه محصول است . .از این رو گروه صنعتی بارز بر آن است تا با استفاده از مفاهیم هوش مصنوعی تایر را به دنیای دیجیتال منتقل
کرده و با توسعه یك محیط آزمایشی ماژوالر و مقیاسپذیر ،که شرایط جدید را نیز برآورده کند ،به واقعیتر شدن تست و کاهش زمان
آن کمك نماید .بدین ترتیب میتوان با توسعه محیطهای مجازی به دامنه گستردهتری جهت تست تایر دست پیدا کرد.

چکیده چالش

ردیف:

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD134 :

55

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD136 :

استفاده از هوش مصنوعی جهت توسعه آمیزه تایر
فنی مهندسی

علوم پایه (علوم ریاضی/علوم كامپیوتر)

فرایند توسعه آمیزه تایر به دلیل در بر داشتن مواد مختلفی شامل رابر طبیعی ،رابر مصنوعی و دوده بسیار پیچیده است .در حالت کلی
توسعه یك آمیزه جدید به طور متوسط بین  6ماه تا  3سال به طول می انجامد .همچنین با توجه به تغییر فراوان منابع مواد اولیه و

حتی نوع مواد اولیه ،آمیزههای ورودی به قسمت آمادهسازی جهت تولید نیمساختهها دارای رفتارهای گوناگونی به هنگام تولید هستند؛
بهگونهای که میزان دوبارهکاری را در ماشینها یی همچون اکسترودر افزایش داده و در نتیجه تولید محصول نامنطبق ،راندمان تولید
کاهش می یابد .در نتیجه اگر بتوان رفتار آمیزه را قبل از ورود به خط تولید پیشبینی نموده و بر اساس آن فرایند را اصالح کرد،
میتوان دوبارهکاریها و هدررفت منابع را کاهش داد .از این رو گروه صنعتی بارز در نظر دارد در جهت تسریع فناوریهای مبتکرانه
مبتنی بر داده ،از هوش مصنوعی در جهت توسعه آمیزههای جدید استفاده کند .هدف از این پروژه توسعه مدلی جهت پیشبینی خواص
آمیزه با استفاده از هوش مصنوعی است تا بتوان با استفاده از آن فرایند توسعه آمیزه را کاهش داد و در نتیجه مرحله تست واقعی را
حذف کرد.
ردیف:

56

عنوان چالش

مدت زمان اجرای طرح:

اندازهگیری بار دقیق اعمالی به هر تایر بر مبنای سیگنال سنسورهای داخلی به صورت دقیق و لحظهای
فنی مهندسی

دسته بندی

علوم پایه (علوم ریاضی/علوم كامپیوتر)

توسعه تایرهای هوشمند در جهت افزایش ایمنی خودرو و سرنشینان آن باعث به کار بردن مجموعهای از سنسورها در آنها شده است.
در نتیجه به کار بردن انواع مختلف سنسور ،مجموعهای از دادهها حاصل خواهد شد که میتوان اطالعات مفیدی از آن بدست آورد .از
این رو یکی از مهمترین نکاتی که باید به آن توجه شود پردازش مناسب دادهها و توسعه الگوریتمی جهت استخراج حداکثر اطالعات
از آنها است .هدف این پروژه توسعه یك فناوری سنجش بالدرنگ ( )real timeبرای تجسم عمکلرد تایر در هنگام راندن خودرو
است .این سیستم از فناوری های هوش مصنوعی و دیجیتال برای تشخیص اطالعات در مورد وضعیت تایر شامل سطح سایش ترد،
شرایط بار و شرایط جاده استفاده خواهد کرد.

چکیده چالش

ردیف:

 12ماه

شماره طرحICPD137 :

57

عنوان چالش

 12ماه

مدت زمان اجرای طرح:

شماره طرحICPD138 :

تامین انرژی تایرهای هوشمند با استفاده از دوران و تغییر شکل تایر
فنی مهندسی

دسته بندی

نانو

علوم پایه

در سالهای گذشته تعبیه سنسور در تایر به منظور جمعآوری دادههای مرتبط با آن از جمله فشار ،دما ،ضریب اصطکاک ،شرایط جاده
و سایش تایر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .توجه به این نکته ضروری است که به منظور رصد پارامترهای موردنیاز باید چندین
سنسور در تایر نصب شود که خود منجر به نیاز به منبع انرژی بزرگتری میشود .همین موضوعات باعث شده است تا محققان ایده
استفاده از تکنیك برداشت انرژی را در تایر به کار بگیرند .ادبیات موضوع نشان میدهد که در کاربردهای تایر هوشمند انواع مختلفی
از برداشت انرژی مورد مطالعه قرار گرفته است که بطور کلی میتوان آنها را به دستههای الکترومغناطیس ،الکترواستاتیك و
پیزوالکتریك طبقهبندی کرد .هدف از این پروژه تامین انرژی موردنیاز سنسورهای به کار رفته در تایر با استفاده از روش برداشت
انرژی است.

چکیده چالش

ردیف:

58

عنوان چالش

فنی مهندسی

دسته بندی

نانو

تایرها یکی از اصلیترین اجزای خودرو و تنها اعضایی هستند که با سطح جاده در ارتباط بوده و اطالعات مهمی از خودرو و جاده مانند
بار چرخ و فشار را در بر میگیرند .به دنبال توسعه تایرهای هوشمند جهت افزایش ایمنی فعال خودرو ،استفاده از سنسورها در تایر
گسترش پیدا کرده است .بررسیها نشان میدهد یکی از مهم ترین منابع موجود برای تحلیل پارامترهای مؤثر بر تایر و کارکرد آن،
رفتار ارتعاشی تایر است .برای مثال با آنالیز مودهای ارتعاشی تایر میتوان تخمینی از میزان سایش تایر و عمر باقیمانده آن به دست
آورد .گروه صنعتی بارز در این چالش می خواهد سنسوری برای ثبت سیگنال های ارتعاشی تایر در حین حرکت تولید شود تا بتواند با
نصب آن درون تایر ،برخی اطالعات عملکردی تایر را دریافت و تجزیه و تحلیل کند.

چکیده چالش

عنوان چالش

مدت زمان اجرای طرح:

طراحی سنسورهایی برای داخل تایر جهت ثبت سیگنالهای ارتعاشی

دسته بندی

ردیف:

 12ماه

شماره طرحICPD139 :

59

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD140 :

توسعه الگوریتمی جهت گزارش نحوه رانندگی راننده بر مبنای سیگنال های دریافتی از تایر هوشمند
فنی مهندسی

با توسعه تایرهای هوشمند قابلیتهای گسترده آنها بیش از پیش مطرح شده است .از آن جمله میتوان به ارزیابی رفتار رانندگان در
حین رانندگی با استفاده از دادههای جمعآوری شده اشاره کرد .گروه صنعتی بارز نیز در نظر دارد با جمعآوری دادههای مختلف تایر و
تحلیل آن ها به آنالیز رفتار راننده بپردازد .موضوعی که در نهایت عالوه بر افزایش ایمنی رانندگی ،به شرکتهای حمل و نقل شهری
و بین شهری نیز کمك بسیاری خواهد کرد .ارزیابی رفتار راننده و کمك به بهبود سبك آن نیاز به تعامل بین دادههای جمعآوری شده
در مورد حرکت خودرو (سرعت ،شتاب ،کاهش سرعت) و اطالعات مربوط به موقعیت دارد.

چکیده چالش

ردیف:

60

عنوان چالش

مدت زمان اجرای طرح:
طراحی نانوسنوری جهت پایش ضخامت ترد تایر

دسته بندی

فنی مهندسی

نانو

علوم پایه (شیمی)

با توجه به پیشرفتی که در سال های اخیر در زمینه طراحی انواع سنسورها ،به ویژه سنسورهای الکترونیکی پرینت شده به وجود آمده
است ،می توان با استفاده از سنسورهای مناسب اطالعات بسیار مفیدی را از تایر خودرو به عنوان تنها فصل مشترک آن با سطح جاده
به دست آورد .یکی از مهمترین موارد در ایمنی تایر ،ضخامت ترد آن است .در واقع به کار بردن مجموعهای از سنسورهای ارزانقیمت
و چاپ شده که قادر به تشخیص خراب شدن عمق ترد تایر هستند ،یك پیشرفت بزرگ برای افزایش ایمنی خودرو خواهد بود .هدف
این پروژه طراحی و ساخت نانوسنسوری است که بتوان با استفاده از آن تغییر در ضخامت تایر را تشخیص داد .این فناوری میتواند با
اتصال مجموعه ای از سنسورها در یك شبکه برای پوشاندن عرض تایر ،اطالعاتی را در مورد سایش ناهموار آن فراهم کرده و زمان
تعویض تایر را به راننده اعالم کند.

چکیده چالش

ردیف:

 12ماه

شماره طرحICPD141 :

61

عنوان چالش

 12ماه

مدت زمان اجرای طرح:

شماره طرحICPD142 :

پرینت سه بعدی سنسور پایه پلیمری به منظور اندازهگیری نیرو/فشار وارد بر تایر

دسته بندی

علوم پایه

فنی مهندسی

عنصر اصلی انتقال نیروها به خودرو ،سطح کوچکی از تایر است که همواره در تماس با جاده قرار میگیرد .تایرهای هوشمند به واسطه
سنسورهای تعبیه شده در آنها و گردآوری دادههایی همچون فشار ،دما و میزان سایش تایر قادر به اعالم شرایط خود به راننده هستند.
این تایرها از طریق اندازهگیری ویژگیهای خود منجر به افزایش عملکرد و ایمنی بالقوه خودرو میشوند .افزون بر تمام این مزایا،
افزایش وزن تایر و برهم زدن تعادل آن یکی از محدودیتهایی است که استفاده از این سنسورها میتواند به دنبال داشته باشد .یکی
از راههای پیشنهادی برای بهبود شرایط در جهت تولید تایرهای هوشمند ،طراحی و تولید سنسورهای پلیمری است .استفاده از پلیمرها
در تولید این سنسورها اقدام بزرگی در جهت کاهش وزن سنسور و تایر هوشمند محسوب میشود .این سنسورها با استفاده از تکنولوژی

چکیده چالش

پرینت سه بعدی تهیه شده و بر روی اینرالینر قرار میگیرند و قادر هستند میزان نیروی اعمال شده به تایر را اندازهگیری کنند .گروه
صنعتی بارز در نظر دارد به منظور گسترش مفهوم هوشمندسازی تایرها ،تهیه و تولید این گونه سنسورهای پایه پلیمری را به عنوان
موضوع پژوهش پسادکتری معرفی نماید.
ردیف:
عنوان چالش
دسته بندی

62

مدت زمان اجرای طرح:

 12ماه

شماره طرحICPD143 :

سامانه خودكار تولید محتوای سازمانی و انتشار آن در فضای مجازی
فنی مهندسی

علوم انسانی (مدیریت)

امروزه اخبار سازمانی و ارتباط با مشتریان و مخاطبان به جزء جداییناپذیر کسبوکارها تبدیل شده است .در شرکتهای صنعتی بسیار
چکیده چالش

اتفاق میافتد که به دلیل تمرکز بر تولید ،از ایجاد و ارائه محتوای مناسب غفلت میشود .حال اگر محصول تولیدی یك شرکت صنعتی
شبیه تایر باشد که مصرفکننده هر دو سال یك بار به آن نیاز پیدا میکند ،تولید محتوای مناسب بسیار پیچیدهتر میشود .حال گروه
صنعتی بارز در نظر دارد سامانه ای برای شناسایی و ثبت و تولید محتوای مناسب ایجاد کند به شکلی که این سامانه مرتبط با بخشهای
مختلف سازمان باشد و در آن مشوقها و راهکارهایی برای فعالیت سیستماتیك در نظر گرفته شده باشد.

