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 خالصه طرح: 

کاری در ابعاد میکرو      های ماشین   های صورت گرفته در زمینه تولید مواد نیمه رسانا و فناوری             امروزه با توجه به پیشرفت      

های میکرو الکترومکانیکی، تقاضاها برای        متر و میکرونی، همچنین توسعه سریع سیستم         برای تولید تجهیزات در ابعاد میلی      

های هوافضایی ابعاد     ها، سیستم   های متحرك بسیار کوچك، میکرو روبات       ها از قبیل سیستم     طراحی و تولید این گونه از سیستم      

های تولید توان میکرو دارای توانایی تولید انرژی زیاد در ابعاد              های فضایی، میکرو موتورها و سیستم       کوچك، میکرو پیشران  

های تولید توان بر پایه        باشد. سیستم   کوچك، برای استفاده در دو بخش صنعتی و نظامی به سرعت در حال گسترش می                  

های تولید توان میکرو به       ترین منابع تولید توان در سیستم       های اخیر به عنوان یکی از مناسب        های هیدروکربنی در سال     سوخت

های هیدروکربنی نیاز به طراحی محفظه         اند. از آنجا که برای استخراج انرژی از سوخت           صورت جدی مورد توجه قرار گرفته      

باشد، از این رو، بسیاری از محققان در سراسر دنیا در تالش جهت بهینه سازی و ارتقاء                       های احتراقی در ابعاد کوچك می      

باشند، با توجه به این مهم شناخت ماهیت و           های احتراقی به عنوان منابع تولید انرژی در آینده نزدیك می             گونه از سیستم    این

باشد و این مهم نیازمند داشتن ابزار و وسایل مناسب جهت              ها در احتراق در ابعاد میکرو و مزو دارای اهمیت بسیار می              پدیده

باشد که در این طرح اقدام به طراحی و ساخت این استند آزمایشگاهی گردیده است به گونه ای که گستره                         اندازه گیری می  

باشند عبارتند از: پدیده شناسی       های که قابل اجرا در این استند می          دهد. تعدادی از آزمایش     ها را پوشش می     وسیعی از تست  

احتراق در محفظه های میکرو و مزو، بررسی اثر رقیق سازی و رقیق سازهای مختلف بر احتراق میکرو و مزو، بررسی اثر پیش 

های مغناطیسی و  ای، بررسی اثر میدان تخت و استوانه  گرمایش بر احتراق میکرو و مزو، بررسی احتراق در محفظه های احتراق

های   الکتریکی بر روی احتراق میکرو و مزو، بررسی میزان شدت روشنایی ناشی از احتراق میکرو و مزو، بررسی فرکانس شعله                   

 نوسانی، بررسی و ایجاد ضربان و پالس در جریان بر احتراق میکرو و مزو، پردازش تصویر شعله اشاره کرد.

  

 زمینه فنی اختراع مربوط: 

  های آزمایشگاهی و صنعتی مرتبط با احتراق و سوخت، استند 

 

  :دیگر کشورهاسابقه طرح در ایران و  
این تست استند مشابه داخلی و خارجی با این قابلیت ها نداشته و اولین گروه تحقیقاتی در ایران در این حوزه به صورت                         

تجربی آزمایشگاه سوخت و احتراق دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد که با ساخت این استند و فراهم آوردن امکانات الزم و                      

نوآوری های کافی جهت ایجاد احتراق در ابعاد میکرو و مزو امکانات مورد نیاز را تهیه کرده و امکان روئیت و بررسی ویژگی                         

کشور دنیا    7های احتراق در این ابعاد را امکان پذیر گردانیده اند، در دنیا گروه تحقیقاتی در دانشگاه و یا مراکز تحقیقاتی در                        

موفق به مشاهده و بررسی تجربی احتراق در ابعاد میکرو شده اند )رجوع شود به پایان نامه کارشناسی ارشد سروش صرافان                       

( استند های ساخته شده در نمونه های خارجی از لحاظ امکانات و نوع سازه               1931صادقی، فصل اول، دانشگاه امیرکبیر بهمن       

و ساخت و تجهیزات و امکان بررسی و پدیده شناسی احتراق با توجه به ویژگی های احتراق میکرو و نوع آزمایشات تعریف                         

 شده و مورد نظر برای آن دستگاه ها متفاوت می باشند. 

 

 

 

 


