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و معادن و توسعه صنايع )1386 تير4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق

و توسعه: عنوان )تجربياتي در مهندسي خودرو( دستاوردهاي تحقيق

 فارغ التحصيل مهندسي مكانيك از دانشكده فني–محمد رضا آقاسي كرماني: ارائه كننده
 دانشگاه تهران

،به سبب طراحي ونمونه سازي اولين نمونه خودروي اسپرت) دانشگاه تهران74سال( جهانشاهي برنده اولين دوره جايزه پروفسور-

)79 الي74سالهاي(مديريت پروژه هاي طراحي ونمونه سازي سيستمهاي فني خودرو در شركت ساپكو-

و مهندسي سيستمهاي فني خودرو بعنوان بخش خصوصي از سال- تاكنون79فعاليت درعرصه توليد قطعات  

)شركت مهندسي مرسل آرين كيا(

:اشاره
و يا بهينه سازي طرحهاي موجود در مهندسي خودرو مجموعه اي از نيازمنديهاي گوناگون در خصوص خلق طرحهاي جديد

و با رويكردي مهندسي سعي  . پاسخگويي به اين نيازها دارددرزمينه خودرورا پوشش داده

، ستانده هاي مطالعه،در خصوص طرحهاي جديد و بايستگي انجام كار بر روي ايده و تحليل شايستگي ، تجزيه  ايده هاي نو

، پردازش مهندسي برروي نياز مشتري كه بصورت محاوره اي و دسته بندي آنها وبازاريابي وتفكيك به بيان ميشود تبديل آن

.مشخصات فني محصول از اقدامات اوليه ميباشد 

و تدوين فعاليت و برنامه ريزي استخدام تعريف ، پيش بيني و نمونه سازي محصول هاي مهندسي در پروژه هايي از نوع طراحي

و سپس ارائه  ه اوليه محصول از اقدامات مهم ديگر در مهندسي خودرو نمونامكانات در راستاي اجرايي كردن نتايج فعاليتهاي مهندسي

هاهمچنين انجام آزمايشات فني متعدد به منظو. ميباشد و ومعيار هاير تاييد انطباق مشخصات عملكردي محصول با خواسته استاندارد

و ارضاي معيارهاي ذكر شده از ضروريات مي باشد  .انجام برخي تغييرات به منظور بهبود عملكرد

تم) از ابتدا تا انتها( مستند سازي اطالعات مفيد در تمامي مراحلآناز وظايف مهم ديگر امي اطالعات فني بوده وبايستي

، معيارهاي ارزيابي كيفي  ، فرآيند توليد و آزمايشات فني ، نمونه سازي ، مستندات تحقيقاتي محصول در قالب مستندات طراحي

و ارائه گردد  .واستانداردهاي پذيرش محصول تدوين

 از مراحل ذكر شده استفاده كرده، از تمام يا بخشيخواسته شده متناسب با مورد،طرحهاي موجود نيزدر مورد بهينه سازي

هر گونه تغيير در مشخصات فني محصول. به منظورحصول نتايج مورد نظر تغييرات بر روي تمام يا بخشي از محصول بانجام ميرسد
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و و به منظور كسب نتايج بهينه از يك سو بايستي به تعيين كميتهاي قابل اندازه گيري  از سوي ديگر لزوما نتايج بهتري بدنبال نداشته

ا و تبيين مقاديرآنها . قدام نمودتعيين

 مقدمه
، توانمنديها و امكانات ، منابع و چالشها رشد وتوسعه در هر كشور نيازمند طي فرآيندي منطقي به منظور شناسايي فرصت ها

و مديريت اصولي بر اين عوامل ميتوان ان و با برنامه ريزي .تظار موفقيت را نيز داشتو چگونگي بهره گيري از آنها بوده

و توسعه و بنابا عنايت به اين موضوع كه تحقيق را دو مقوله مرتبط با يكديگر بوده و مقتضيات تعاريف ورابطه خاص خود بر شرايط

و كيفي خواهد بود. خواهند داشت  . بطور خالصه ميتوان گفت عمليات تحقيق داراي كاربردهاي متفاوت در خصوص توسعه كمي

و چه از لحاظ در  تحقيق براي توسعه كمي ما نيازمند پيمايش مسيري در جهت افزايش كميت محصوالت چه از لحاظ تنوع مدلها

.تيراژ توليد خواهيم بود

، ارزيابي هاي دوره اي محصوالت قبلي قادر به توليد داده هاي ، ارزيابي مشتريان و فروش بسياري از تكنيك هاي بازاريابي

، نحوه. براي عمليات تحقيقات در خدمت توسعه كمي هستند مورد نياز اين داده ها كمك ميكنند تا تيراژ مورد نياز جامعه مصرف

و  ، وضعيت رقبا در بازار و ميزان سرمايه گذاري مورد نياز.... تعامل با مشتريان  در راستاي افزايش كميرارا شناسايي كرده

.توليد مربوطه را بررسي نماييمو فرآيند هاي محصوالت برآورد كرده

و توانايي ما در پيش بيني آن كمك بسيار زيادي در موفقيت سرمايه گذاري جديد خواهد در اين رابطه وضعيت آينده بازار

.)پروژه هاي سرمايه گذاري جهت افزايش توليد( نمود 

وني، به مدلهاي ديگر محصول،كه به منظور توسعه مدلها است در حالياين ازمند تحقيقاتي ميداني پيرامون نياز مشتري

و خلق محصول ساخته شده( تعريف فرآيند استاندارد  و( خواهيم بود) تبديل نياز مشتري به مشخصات فني پروژه هاي تحقيقاتي

.)نمونه سازي 

. مد نظر قرار گيرد در تحقيق براي توسعه كيفي بايستي تمامي موارد مربوط به افزايش سطح كيفي محصول يا محصوالت

باالبردن سطح كيفي محصول تا حدي كه هويت محصول دچار مخاطره نشود نيازمند تعريف پروژه هاي بهينه سازي محصول

و تعريف پروژه هاي صورت بوده ودر غير اين .از نوع طراحي ونمونه سازي ميباشد نيازمند طي فرآيند كامل تحقيقاتي

:نگرش فكري
ا و بديهي است كه و با برنامه ريزي مشخص نيازمند انتخاب نجام مجموعه فعاليتهاي مطالعاتي واجرايي در قالب يك پروژه

و توجه جدي به آن ميتواند تضمين كننده موفقيت در آنها نيز باشد .پياده سازي نگرشي جامع به نحوه اجراي فعاليتها بوده

و تجربيات-تحقيقات علمي و بر اساس فرضيات جديدبسته به دانستنيهاي موجود ، ، قوانين علمي  ميتواند خروجي- قبلي

در. هاي كامال متفاوتي را به همراه داشته باشد و صريح مينمايند كه نياز به آزمون نداشته اما گاه نتايج بصورت تحليلي چنان روشن

.بسياري ازمواقع نياز به آزمودن ضروري مينمايد
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، بخشي قابل و توجه جدي در بكار گيري توجهي از موضوعات در حوزه دانش فني و كاربردي بوده نيازمند مطالعات علمي

، نمونه هاي گرانبهايي هستند كه بندرت ميتوان با مطالعات صرفا علمي.متخصصين مربوطه از ضروريات است همچنين تجربيات پيشين

رو. به نتايجي چنان روشن دست يافت  به به توسعه فعاليتهاي مهندسي بايستي از اتكاء بيش از حد بطور خالصه ميتوان گفت در روند

و با بهره گيري همزمان ازآنها به سمت شناخت دانشهاي فني هر كدام از مقوله هاي علم گرايي وفن گرايي به تنهايي پرهيز نموده

و سپس توليد دانش فني جديد حركت نمود .موجود

متخصص در كنار مردان فني مجرب ميتواند بسياري از گره هاي كور را در به عقيده نگارنده استفاده از محققين علمي

و سرعت توسعه را بهبود بخشد  ني. صنعت داخلي باز نموده ازمند وجود يك حلقه واسطه بوده تا بتوان ستانده هاي حاصل از اين مهم

 مجرب بتوانند آنها را تبديل به نمونه هاي عيني تبديل به داده هايي نمايد كه مردان فني، در يك فرآيند تعريف شده،تحقيقات را

محصول نمايند از سوي ديگر اين واسطه بايستي بتواند نتايج تجربي را جهت انجام پاره اي از اصالحات تبديل به تعاريف علمي براي

و. محققين نمايد  كهرا پررنگ اين نسل از افراد نگارنده در انجام پروژه هاي متعدد تحقيقاتي ،نمونه سازي وبهينه سازي حضور جدي

.مد نظر قرارداده است،، تسلط كافي بر حوزه تجربيات فني نيز داشته باشند عالوه بر آشنايي با مواضع علمي

 بررسي تجربيات
و شناخت ما از مشكالت مبتالب و نقشي كه در افزوني دانش ، بلكه در محتوا ه تجربياتي كه ذكر خواهد شد نه درنوع مصداق

 وتربيت تيمهاي همچنين قابليتهاي بوجود آمده. صنعت خودرو در بخش تحقيق وتوسعه محصول داشته اند حائز اهميت ميباشد

و تخصصي .هم اكنون توانايي بالقوه مجموعه ماراافزايش داده اند نيز ناشي از همين تجربيات بوده

)نمونه اوليه( پروژه طراحي ونمونه سازي خودرواسپرت-1
و مونتاژ(،)طراحي ومحاسبات(و در دوفاز68اين پروژه از اواسط سال و) نمونه سازي و طي حدود چهار سال  تعريف

و با با توجه به بضاعت فني.حمايتهاي دانشكده فني دانشگاه تهران به مرحله اجرا درآمد برخي همزمان با اواخر دوره دانشجويي

د ازآر صنعت خودرو در ناچيزدر خصوص طراحي ونمونه سازي و عدم وجود تجربيات مشابه قبلي، محدوديت هاي شديدي ن زمان

و بسياري اطالعات فني موردشامل بابت دانش فني در زمينه هاي گوناگون نياز، منابع انساني متخصص، منابع مالي حمايت كننده

.ديگر بر روند فعاليتهاي مورد نظر وجود داشت 

ت .يمي كوچكو در فاصله زماني ذكر شده وبا صرف هزينه شخصي وبا مشقات فراوان به مرحله اجرا در آمد با اين حال كار توسط



4

و محاسبات( در فاز اول ) طراحي
ومدلهاي بسياري از خودروهاي مطرح در اين كالس مورد توجه قرار گرفت و فرعيه  مشخصات اين خودروها در دو بخش اصلي

.تقسيم بندي گرديدند

و با انجام بسياري از محاسبات مورد نياز بصورتم شخصات اصلي آنهايي بودند كه بايستي در يك فرآيند مهندسي معكوس

و سپس در فرآيند طراحي اوليه خودرو بعنوان حوزه هاي مخاطره آميز مورد توجه جدي قرا ميگرفتند  .دقيق شناسايي

و مربوط به جنبه هاي ظاهريربا حوزه هاي مخاطدسته ديگر مشخصات آنهايي بودند كه ارتباط مستقيم ه آميز در رفتار خودرو نداشته

.بودند خودرو كه بعضا سليقه ايست

 فعاليتهاي خود را بر برخي حوزه ها متمركز،اين تقسيم بندي به ما كمك نمود تا با توجه به دسته بندي سيستماتيك خودرو

.ي كه در پي ميĤيد ساماندهي گرديدندنماييم از اينرو در اين فاز فعاليتها بصورت

و خارج خودرو( فرم ظاهري خودرو-1 و ساخت نمونه ايراني آن مد نظر قرار گرفت)داخل . از حوزه هايي بود كه طراحي

و ساخت بومي آن مورد نظر قرار گرفت-2 و چارچوب اطاق خودرو نيز از جمله مواردي بود كه طراحي . سازه اصلي شامل شاسي

در-3 ، اما و فرمان خودرو كه طراحي آنها بصورت بومي ازباساختحد سيستمهاي فني خودرو نظير سيستمهاي تعليق  استفاده

.قطعات موجود در بازار مد نظر قرارگرفت

و از قواي محركه خودر-4 لبتها(هاي اسپرت موجود در بازار داخلي آن زمانو قوه محركه خودرو كه بصورت يك بخش جداگانه

.استفاده بعمل آمد) با تغييراتي در ابعاد محورهاي خروجي

و-5 ازكه.... سيستمهاي جانبي خودرو نظيردسته سيم  با توجه به تركيب جديدي از سيستمهاي جمع آوري شده در اين خودرو تابعي

. بصورت اختصاصي طراحي وساخته شد ميباشدآن

و تدوين خروجي ها بصورت نقشه هاي اجرايي ساخت مجموعه فعاليتهاي اين فاز پس از مستندساز آماده) برگ نقشه50حدود(ي

. استفاده در فاز بعد گرديد 

و مونتاژ( دوم فاز )نمونه سازي
و در ادامه با تهيه قطعات و مجموعه ها شكل گرفته و تدوين روشهاي نمونه سازي قطعات فعاليتهاي ابتدايي اين فاز حول تهيه

شد اولين گامها جهت نمونه، هاي فني از خودروهاي موجودو مجموعه همانطور كه قبال بيان شد سازه خودرو.سازي خودرو برداشته

اما براي مجموعه.و همچنين مجموعه بدنه آن كه هويت ظاهري خودرو را تشكيل ميدهند بصورت كامال بومي نمونه سازي گرديد 

بطور كلي ميتوان. كه خودروهاي موجود كه داراي قابليتهاي بااليي بودند استفاده بعمل آمد هاي فني نظير قواي محركه ،از قواي محر

. فعاليتها از نظر ماهيت در سه دسته قرار گرفته بودند گفت در اين فاز

و فرم ظاهري خودرو-1 ، بدنه و تبدي شامل كه مجموعه فعاليتهاي اين بخش: نمونه سازي سازه (ل مواد خام انجام فرآيند توليد

و غير فلزي و مجموعه هاي) مصالح فلزي .متشكله خودرو بوده است به قطعات
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در: نمونه سازي سيستمهاي فني نظير سيستمهاي ديناميكي خودرو-2 و مواد، برخي قطعات مجموعهاين كه مشابه بخش قبل از مصالح

و متفرقه موجود دربازاراستفاده بعمل آمده است موارساير ساخته شده ودر،و پس از طي فرآيند توليدتهيه خام  .د از قطعات استاندارد

و-3 ، تهويه و همچنين ... سيستمهايي نظير قواي محركه و استقرار كه از سيستمهاي موجوداستفاده وبا اندكي تغييرات در نقاط اتصال

ه با دو گروه ديگر از عمليات نمونه سازي كمتري برخوردار اين گروه در مقايس. در ارتباط با تركيب كلي خودرو بكار گرفته شده اند 

.بوده است

و تست آنها وهمچنينو ساخت قطعاتپس از طي چند مرحله نهايتا مجموعه نمونه سازي مكرردر برخي قطعات بكارگيري

و آماده انجام آزمايشات عملكردي قرار گرفت  ، در اين مرحله طي چند نوبت آزمايشا.خودرو مونتاژشده و صرف حدود سه ماه ت

.نتايج بدست آمده حكايت از نياز به تغييراتي گسترده در اغلب زمينه ها داشت

و صرف انرژي بسيار و با هزينه شخصي از آنجاييكه كليه عمليات طراحي وساخت اين خودرو بصورت يك پروژه پژوهشي

مح؛بانجام رسيده بود صول با توجه به هزينه بر بودن آن بسيار بيش از توان فردي اينجانب ادامه مسيربراي رفع نقايصو تجاري كردن

و :از بودند اهم اين اقدامات عبارتند. بود نياز براي حصول موفقيت انجام چند اقدام اساسي. مقدور نگرديدبوده

و تقو-1 ت آنها با اتصال به منابع تكنولوژيك مربوطهيتدوين توانمنديهاي فني بوجود آمده

 تربيت نيروي انساني متخصصو ايجاد تيمهاي تخصصي در قالب منابع انساني كارآمد-2

 ايجاد يك بنگاه اقتصادي به منظور حمايت هاي مالي مربوطه از ادامه روند تحقيقاتي ونمونه سازي-3

و جهت دار با توجه به كميت هاي مشخص هدف گذاري شده-4  تعريف پروژه هاي زمانبندي شده

)شركت ساپكو( ژه طراحي ونمونه سازي سيستم هاي تعليق جلو وعقب پيكان پرو-2
و همچنين افزايش همزمان در قابليت) Handling(هدف از تعريف اين پروژه بهينه سازي رفتار ديناميكي خودروي پيكان

.خودروي پيكان بود) Ride Ability(سواري دادن

او74 پروژه از اواسط سال اين و تا  مشاوريني ازدانشگاه در راستاي اجراي صحيح اين پروژه. ادامه يافت77اسط سال شروع

.صنعتي امير كبير در قالب فعاليتهاي تحقيقاتي به خدمت گرفته شدند

و اجراي آن طي مراحلي و مطالعات صورت گرفته جديد در چهار فاز تعريف اجراي اين پروژه با توجه به تجربيات بدست آمده قبلي

ميكه  .آيد مد نظر قرار گرفت در پي

)فاز درك نياز(–فاز اول
ودر اين فاز كليه مطالعات اوليه شامل و تحليل نياز مشتري و بازخواني نياز به زبان فني صورت پذيرف تعريف و شايستگي ته

، همچنين حوزه هاي مورد نياز براي تغييرات شناسا. بايستگي آن مورد بررسي دقيق قرار گرفت و ارزيابي كلي از منابع انساني يي شده

و مطالعات صورت گرفته به ما كمك نمود تا با تخمين هزينه تمام شده. منابع مالي مورد نياز مورد توجه قرار گرفت تكنولوژيكي
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ب و توجيه اقتصادي آن در مقايسه با ستانده ها از پروژه و اجراي براي محصول جديد تخميني از سرمايه گذاري مورد نياز دست آورده

.پروژه را با افقي روشن پيگيري نماييم 

و برنامه ريزي(–فاز دوم )فاز تعريف
و سمت وسوي پروژه مشخص گرديد همچنين نحوه اجراي در اين فاز كليه فعاليتهاي اجرايي مشخص شده ليست گرديده

و ارزيابي نتايج حاصله بر اساس كميتهاي هدف گذاري شده در. مشخص گرديدند فعاليتها كليه اطالعات حاصل از اين بررسي ها

و كنترل پروژه  و بكارگيري. تدوين گرديدقالب مستندات مديريت و انساني استخدام در اين فاز همچنين نحوه مديريت منابع مالي

و خارجي مشخص گرديد و دانش فني از منابع داخي . خدمات

و تبيين وظاي و ارتباطات اعضاء در جهت باالبردن اثر بخشي انجام فعاليتها از اهم تشكيل تيم تخصصي پروژه و مسئوليتها ف

.اقدامات صورت پذيرفته در اين فاز بوده است

)فاز اجرا(–فاز سوم
و بصورتي كه در پي مي آيد به مرحله اجرا در آمدند . در اين فاز براساس مستندات اجرايي پروژه فعاليتها در سه فاز

و محاسبات–لفا  طراحي
و سيستم تعليق عقب خودرو و محاسباتي بر روي موضوع صورت پذيرفته ي تحقيقاتي  در اين بخش مجموعه اي از فعاليتها

و سيستم جديدي براي آن طراحي گرديد و هم از لحاظ مشخصه هاي ارتعاشي مورد تغيير اساسي قرار گرفته .هم از ناحيه مكانيزم

آنسيستم تعلدر و تحليل هاي جديد،يق جلو بدون تغيير در مكانيزم عملكردي  كليه مشخصه هاي ارتعاشي آن با توجه به محاسبات

و در يك ارتباط.دچار تغييرات اساسي گرديد در اين فاز تيمي از متخصصين مركز تحقيقات شركت ساپكو مستقيما درگير بوده

و تنگاتنگ با مشاورين دانشگاهي تمامي مراحل ان و تعيين مختصات جرمي ،مشخصات ديناميكي همچنين شبيه سازي رفتار دازه گيري

 ديناميكي خودرو تا طراحي اجزاي سيستم جديد را بخوبي به مرحله اجرا درآوردند 

 مستند سازي–ب
ي ومتخصصين در اين بخش كه در تمامي طول پروژه فعاليت داشته تيمي متشكل از تخصصهاي مختلف از مترجمين اسناد فن

و مدلرهاي نرم افزاري فعاليت نموده اند بر. مستندسازي گرفته تا متخصصين نقشه كشي فعاليتهاي عمده انجام گرفته دراين فاز مشتمل

و منابع فني  ، ترجمه متون استانداردي و مدلهاي نرم افزاري مورد نياز فايل هاي محاسبات تحليلي ، نقشه ها تهيه نقشه هاي اجرايي

و همچنين تدوين مستندات فني نهايي بوده است مو و انجام.رد نياز و تدوين دستورالعملهاي مرتبط با فرآيند نمونه سازي همچنين تهيه

.آزمايشات عملكردي بر روي محصول نهايي از اقدامات مهم ديگر در اين فاز بوده است 
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و مونتاژ–ج  نمونه سازي
و جلوي خودرو پيكان به در اين بخش مجموعه اي از فعاليتهاي  نمونه سازي قطعات متشكله مجموعه سيستم تعليق عقب

و مونتاژ يرروي خودرو به مرحله اجرا درآمدند .منظور نصب

و متخصصين انواع ، متخصصين ماشينكاري در اين راستا تركيبي از تخصصهاي فني نظيراساتيد فرم دهي قطعات ورقكاري

و اتصاالت به . خدمت گرفته شدندعمليات جوشكاري

ي مربوط به و برخي از فعاليتها همچنين ماشين آالت موجود در كارگاههاي نمونه سازي شركت ساپكو مستقيما فعال بوده

.مربوطه برون سپاري شدند ريخته گري وتوليد قطعات 

و درگير نمودن آنها در اين فرآيند نيز از سياستهاي اص ؛ داراي دو مزيت عمده بودوولي ارتباط با شركت هاي تامين قطعات

در اوال ، عالوه بر آن توانست ضريب موفقيت پروژه با استفاده از ظرفيتهاي آنها هزينه هاي عمليات نمونه سازي را كاهش داده

و فرآيند تامين در توليد انبوه را تسهيل نمايدرااجرايي شدن آن . افزايش داده

و بسياري ديگر همكاري نمودند كه جاي بسي تقدير دارد در اين راستا شركتهاي فنرلول ايران .، ايندامين

و انجام اصالحات مورد نياز نمونه نهايي آماده و آزمايشهاي اوليه ، مونتاژ پس از نمونه سازي مجموعه قطعات در چند مرحله

.گرديدانجام آزمايشات استاندارد 

 آزمايشات عملكردي-د
س و مونتاژ برروي خودرو، به منظورارزيابي نتايج عملكرد خودرو پس از تكميل مراحل نمونه و نصب ازي سيستم تعليق

و جديد بدون اطالع قبلي از  آزمايشات مختلف طراحي شده به مرحله اجرا درآمده وخودروهاي پيكان مجهز به سيستم تعليق قديم

و رانندگان مسابقات قرار در احساس اوليه ارزيابان نتايج جمع بندي شده. گرفت نوع سيستمهاي مربوطه در اختيار افراد مجرب

ي مشخص در بهبود عملكرد سيستم  و تمايزها در مراحل بعد آزمايشات دوام وعملكرد. داشت خودروحكايت از وجود تفاوتها

شمدر كيلومتر10000 كيلومتر تا دوره 1000خودرو طي مسيرهاي مختلف دوره اي از  و جنوب مسيرهاي متفاوت جاده هاي ال

.انجام پذيرفت به منظور بررسي شرايط عملكردي خودرو با سيستم تعليق جديد در مسافتهاي طوالني-كشور

در انگلستان اولين مرحله از آزمايشات) MIRA(در مرحله بعد با اعزام خودرو مجهز به سيستم تعليق جديد به شركت مايرا

و پارامتري  و در دو قسمت ارزيابي هاي كمي و ارزيابي حسي) Objective Test(عملكردي براساس استانداردهاي بين المللي

)Subjective Apprisal (شد .بمورد اجرا گذاشته

ها20ارزيابي كارشناسان شركت مزبور حدود و حدود درصد بهبود در مشخصه  درصد بهبود در 17,5ي هندلينگ خودرو

و پس از يك دوره. مشخصه هاي سواري دادن خودرو را نشان ميداد و) Tuning(در مرحله آخر به همراه كارشناسان شركت مايرا

و پيستهاي مربوطه به،در محل آن شركت ن درصد25حدود اوليه آن وضعيت كيفيت سواري دادن خودرو نسبت شان مي داد افزايش

.
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و ارائه گزارشهاي–)فاز اختتام( فاز چهارم ، تدوين وتكميل مستندات  در اين فاز مجموعه فعاليتهاي مربوط به جمع بندي نتايج

و پروژه با موفقيت پايان يافت .پروژه بانجام رسيده

پ و ازاينرو شرايط سرمايه گذاري جهت خاتمه اين پروژه همزمان بود با زمزمه هايي مبني بر برچيدن خط توليد خودروي يكان

و پس از چندي از دستور كار ايران خودرو خارج گرديد تامين آن براي خودروي پيكان با  .مشكالت سياسي مواجه گرديده

 طراحي ونمونه سازي كالس جديد خودروي پاژن-3
60يدي خود از كالس مدلهاي دهه توليهدف از اجراي اين پروژه از سوي شركت مرتب ارتقاء فرم ظاهري خودرو

 بموجب قراردادي براي آن شركت بانجام80و اوايل79 اين پروژه طي سالهاي. بوده است90ميالدي به فرمهاي مورد پسند دهه

.رسيد

) Facelift(كالس خودرو لندرور مدنظر بوده وميبايست با انجام يك در اين پروژه حفظ اصالت ظاهري خودرو در

.ه مورد نظر تحقق مي يافت خواست

از بودموارديكه در اين خودرو دچار تغييرات مي شد عبارت :ند

 هاردتاپ-1

 صفحه پشت صندلي هاي جلو-2

 كاپوت جلو-3

 درب عقب-4

 جلو پنجره-5

 سپرهاي جلو وعقب-6

ها-7  ركاب

 بچه گلگيرها-8

و دوم همگي از جمله عمليات طراحي و انتخاب به غير از موارد اول و پس از طراحي چندين فرم ظاهري فرمي خودرو بوده

:ذيل عمليات نمونه سازي صورت پذيرفتو تاييد يكي از نمونه ها توسط كارفرما، طي پروسه 

 مدلسازي حجمي در ابعاد واقعي) الف

 قالب گيري كامپوزيتي از مدل)ب

و تريم نهايي)ج  توليد قطعات نمونه از جنس كامپوزيت

و رنگ آميزين)د  صب نمونه قطعات بر روي خودرو

و حذف صفحه پشتي ، يعني تعويض هاردتاپ قبلي با هارد تاپ جديد و دوم  كه نقش-) صندلي هاي جلوپشت(موارد اول

ا)Buckling(صفحه حائل مقاومتي در مواقع و بعنوان بخشي نمخودرو را بر عهده داشته بسادگي-دوز سازه اتاق خودرو عمل مي
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و شبيه سازي هاي دقيق بودق و نيازمند تحليل هاي مهندسي پيشرفته و. ابل اجرا نبوده در اين راستا پيش بيني گرديد تا با طراحي

، عالوه بر امكان حذف صفحه پشتي، جايگزيني هاردتاپ جديد نيز ميسر گردد) Roll Bar(ساخت يك  با.داخلي براي اتاق  لذا

و و با توجه) NISA( مقاومتي آن در نرم افزار تحليل هايطراحي سازه مربوطه به شرايط مرزي مشابه با شرايط سازه قبلي خودرو

و مهيا گرديد و مشخصات سازه مربوطه نيز براي ساخت آماده .بصورت يك مدل يكپارچه ابعاد

و محاسبات انجام شده قطعه جديد هاردتاپ نيز به روشي كه در مورد بقيه  قطعات ذكر گرديد با با عنايت به تحليل ها

و در نهايت توليد قطعه كامپوزيت و نصب گرديدمدلسازي حجمي .ساخته

و قطعات سال،خودروي نمونه سازي شده در نمايشگاه خودرو  در غرفه شركت مرتب به معرض نمايش80 تجهيزات

.درآمد

ت و سياست آن شركت مبني بر حد)موسو(وليد خودروي خارجياين نمونه بدليل تغييرات مديريتي در آن شركت، ، در

و عمال هيچ گونه حركتي از سوي آن شركت براي توليد آن صورت نپذيرفت .نمونه باقي ماند

 پروژه تغييرات خودروي تويوتا كروال در كشور افغانستان-4
 ديگري از مدلهايو تعداد از نوع كروال قيمت ارزان دستگاه خودروي دست دوم000/200در خالل حكومت طالبان حدود

ميباشند كه با سيستم رانندگي اين همگي داراي فرمان سمت راست اين خودروها. تويوتا ازژاپن به كشورافغانستان وارد گرديده است

و هرروزه موارد زيادي ازسوانح رانندگي رخ ميدهد  و نقل خارج.كشور سازگار نبوده ازينرو يا اين خودروها بايستي از جريان حمل

بااين تغيير بناچار تغييرات عمده ديگري.بودبه سمت چپ فرمان خودرو جابجايي اصالح اين خودروها نيازمند. يا اصالح گردندو 

. بايستي در اين خودرو بانجام ميرسيد 

 اين شركت پس از طرح موضوع از سوي طرف افغاني مطالعات امكان سنجي پيرامون آن را بانجام رسانيده وحجم تغييرات،

و با) دالر بازاي هر خودرو650( مقايسه هزينه تمام شده كل تغييرات.مورد نياز را برآورد نمود ميزان سرمايه گذاري هزينه تمام شده

تا) دالر 1000(و شركت ژاپني) دالر 1200(برآورد اعالم شده از سوي شركت آلماني  مديريتطرف افغاني را متقاعد نموده

شرپروژه اي.كت واگذار نمايد را به اين شدمجموعه مطالعات فني منجر به تعريف پروژه  مشتمل بر چند بخش از تغييرات مورد نظر

و. و عمليات اجرايي آن پس از تهيه وتامين مقدمات و انجام فعاليتهاي مهندسي مربوطه بمدت سه ماه در ايران فرآيند طراحي تغييرات

.ر كابل بانجام رسيد امكانات فني طي حدود شش ماه در شه

، طراحي واجراي عمليات نمونه سازي بطور،بدليل اجبار زماني  دراين پروژه روشهاي نويني درفرآيند اندازه برداري

و پس از طي حدود نه ماه خودروي نمونه سازي شده با فرمان سمت چپ مورد آزمايش هيئتي مركب از همزمان به مورد اجرا درآمد

و صنايعوزارتخانه هاي آن، تجارت و نتايج تغييرات حاصله به تاييد اداره ترافيك كابل رسيدوزارت داخله حوزه. كشورقرار گرفته

:هاي تغييرات بعمل آمده در اين خودرو از قرار زير ميباشد
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طراحي ونمونه سازي تغييرات سيني جلوي اطاق خودرو-1

و ستون فرمان ميباشد محل نصب مجمو) Firewall(سيني جلوي اطاق خودرو و عبور محور با تغييرسمت. عه پدال ترمز

 نيز به همراه مجموعه ايركانديشن بايستي جابجا ميشدند از اينرو قطعه سيني جلو نياز به تغييرات هاي ذكر شده قسمت،سيستم فرمان

و تعويض ه.آن توجيه پذيرتر بوداساسي داشته و بمنظور كاهش مد بدليل آنكه درطرح جديد ، استفاده از حد اكثر قطعات قبلي زينه

، استفاده از سيني جلوي اصلي  چپكارخانه براي خودروهاي با فرمان توسط طراحي شده-نظر بود  به لحاظ فني امكان پذير-سمت

و در اين خصوص قطعه مناسب ديگري شدطراحينبوده ( ونمونه سازي تها نيز از در صورت استفاده از سيني اصلي بايد ساير قسم.

.)كارخانه اصلي خريداري شده واستفاده از مجموعه هاي قبلي امكان پذير نبود

و نمونه سازي تغييرات سيتم فرمان-2  طراحي

آن) Steering Box(دراين بخش از تغييرات عالوه بر تعويض جعبه فرمان كه خودبخود تغييراتي را بر براكت هاي اتصال

م ، از تغييرات اين سيستم عليرغم حجم كمتري از كار. جموعه مكانيزم آن نيز دچار تغييرات اساسي گرديد به خودرو اعمال مينمود

و ابعاد مكانيزم آن ميتوانست رفتار ديناميكي ، بطوريكه هر گونه اشتباه محاسبه در طراحي موقعيت مهمترين بخشهاي اين پروژه بود

 دچار) كيلومتر بر ساعت رخ ميداد80براي سرعتهاي باالتراز)دبي( شده درامارات همانگونه كه در خودروي نمونه سازي(راخودرو

( مخاطره جدي نمايد  كيلومتر بر ساعت هيچ گونه ارتعاش يا انحراف 145آزمايشات انجام شده بر روي اين خودرو تا سرعت حدود.

).از شرايط استاندارد را نشان نميداد

تغ-3 و نمونه سازي زييرات سيتم ترم طراحي

و آنها نيز به سمت چپ منتقل شدند جابجايي موقعيت راننده عالوه بر موقعيت فرمان بر موقعيت پدالهاي ترمز تاثير گذاشته

و مسيرهاي عبور آنها نيز تغيير يافت  ، بوستر ،مدار ترمز، كالچ . باجابجايي پدالها مجموعه پمپ

و نمونه سازي تغييرات سيتم-4 ايركانديشن طراحي

و در سمت ديگر محل عبور ستون فرمان قرارداشته،  قسمت داخلي مجموعه ايركانديشن خودرو در ناحيه زير جلو داشبورد

در.با جابجايي فرمان از راست به چپ اين مجموعه نيز بايستي جابجا شده واز چپ به راست منتقل ميشد  ابعاد مجموعه ايركانديشن

آن. ست كه تعويض آن براي نمونه سمت راست را اجباري مينمود اين خودروها بگونه اي از سوي ديگر اصرار بر كاهش هزينه مارا بر

و برخي تغييرات جزئي در بدنه اين مجموعه  از آن در سمت راست خودرو،داشت تا با طراحي مجموعه اي از براكت هاي جديد

و دمش آن بداخل اطاق با توجه به كانال هاي موجود عبور هوا عايت تقارن مسير مكش هواي اين سيسر. استفاده نماييم موجب تم

و انجام تغييرات ذكر شده بر روي آن 180گرديد تا با چرخش  بتوانيم درجه اي اين مجموعه حول محور عمود بر صفحه افقي خودرو

و بالطبع هزينه بيشتر جلوگيري نماييم   از تعويض آن
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و نمونه سازي تغيي-5 رات سيتم برف پاككن طراحي

و موقعيت نصب سيستم برف پاك كن را اجباري ، تغيير در جهت حركت جابجايي فرمان عالوه بر تغييرات ذكر شده قبلي

كندر اين راستا. مينمايد  و گيربكس با نوع سمت( موقعيت موتور برف پاك به)آنراستبدون تعويض مجموعه موتور  از چپ

ه ، و نمونه سازي مجدد قرار گرفت راست تغيير نموده .مچنين مكانيزم چهارميله اي مربوطه مورد طراحي

 نمونه سازي تغييرات در فضاي داخلي خودرو-6

و با نوع سمت چپ آن جايگزين مي شد و موقعيت راننده مجموعه جلو داشبورد نيز بايستي تعويض اين. با جابجايي سيستم فرمان

و در اختيار ما قرارگرفت مجموعه توسط توليد كنند .گاني از كشور چين توليد شده

تغييرات ديگري در فضاي داخلي خودرو عالوه بر موارد ذكر شده نيز به لحاظ سازگاري با شرايط نمونه سازي شده جديد بانجام

 رسيد كه عبارتند از 

 تغييرات در دسته سيم خودرو-

در- كل تغييراتي و صفحه  يد شيشه باالبر موقعيت كنترل پانل

 تغيير در اهرم تعويض دنده-

خاتمهو پروژه شده82در اواخر سال منجر به اخذ تاييديه فني از اداره ترافيك شهر كابل مجموعه فعاليتهاي انجام شده در پايان،

.يافت

 تدوين استانداردهاي خودرويي-5
و ضابطه مند نمودن خريدهاي توجه به نيازمندي تامين خودروهاي نظامي براي ارگانهابا ي نظامي وتصميم به قائده مندي

و پژوهشهاي لجستيك سپاه وع اقدام به تعريف پروژه هاي مطال-)ع( وابسته به دانشگاه امام حسين–مربوطه، مركز مطالعات اتي

آو تهيه چك ليست هاي ارزيابي خودرومهندسي به منظور تدوين استانداردهاي پذيرش . نمودنها براي تامين

و و نيمه سنگين را ...اين مجموعه نيازمنديهاي خودرويي از خودروهاي سواري گرفته تا خودروهاي تاكتيكي وزرهي ،ترابري سنگين

. شامل مي شود

و سنگين( همكاري در بخش عمده اي از اين پروژه ها ، ترابري نيمه سنگين ، تاكتيكي سبك به) خودروهاي سواري

و .و به موجب قراردادهاي جداگانه اي به اين شركت واگذار گرديد82 الي79اندي طي سالهاي مدت سه سال

.استاندارد هاي تدوين شده داراي پيكر بندي به ترتيب زير بودند

را اين كتابچه كليه مشخصات سيستمهاي تقسيم بندي شده ده گانه خودرو از ريز ترين موارد تا موار- كتابچه قواره–الف د عمده

.تعريفو ليست نموده است
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 قواره به مشخصات اين كتابچه عالوه بر معرفي دقيق مشخصات قواره بندي شده در كتابچه هاي–مشخصات استاندارديكتابچه-ب

و بايدها ونبايدهاي آنها را مشخصآپشن هاي مختلف يك كالس خودرو پرداخته و كميات را معين و براي اين مشخصات محدوده

.نموده است

و مقادير كمي مطرح شده درآن يك سري– چك ليستهاي پذيرش اساسي-ج  اين چك ليست ها بر اساس كتابچه مشخصات

و هر يك از سيستمهاي آن را منوط به ارضاي و تاييد خودرو آزمايشات عملكردي را براي تاييد نمونه خودرو مالك قرار داده

.نمايدخواسته هاي استانداردي كتابچه مي

 اين چك ليست ها ابزاري مناسب جهت تحويل گيري محموله اي از خودروها به منظور تاييد–چك ليست هاي تحويل گيري-د

و رؤيتي را تجويز مينمايد و يك سري آزمايشات عملكردي .كيفي كل محموله بوده

ك به ترتيبكليه اطالعات استفاده شده در تدوين اين استانداردها و در موارد زيادي نيز از مراجعي ه در پي ميĤيد استخراج گرديده

و تدوين آنها استفاده بعمل آمده است .ازنتايج تحقيقات موضوعي وهمچنين نظريات كارشناسي در گردآوري

) DOD( استاندارد دفاعي آمريكا

)ISO( استانداردهاي بين المللي نظير

)SAE ,JASO, ISIRI( استانداردهاي ملي نظير

)RENAULT , FORD, ROVER( استانداردهاي كارخانه اي نظير

، حساسيت بر استفاده از و پژوهشهاي لجستيك الزم به ذكر است كه در تدوين استانداردهاي دفاعي توسط مركز مطالعات

او،قابليتهاي نظامي باال و اليه و در سطح ل استانداردهاي دفاعي آمريكا به سطح بندي مراجع استانداردي در فرآيند تدوين منجر شده

و در اليه و كارخانه اي مورد نظر بوده استهاي بعدي، در اليه دوم استانداردهاي بين المللي . استانداردهاي ملي

:نتيجه گيري
 نتايج زير بدست آمدندتجربه اولدر

بت–1 ، سواري" غير ممكن بودن" شكستن و كارايي معمول يك خودرو را دارا باشد ساخت يك اتومبيل كه قابليت راندن دادن

)68 سال(. 

 آگاهي به نيازمنديهاي يك پروژه يا يك فرآيند موفق در طراحي محصول در صنعت خودرو–2

درتجربه دوم

و بهينه سازي سيستمهاي فني خودرو درعملكرد خودرو امتيازي%25تغييرو پيشرفت-تثبيت توانمندي ها در حوزه طراحي

و اين نشا نگر قابليتهاي باالي تيمهاي كاري اين پروژه بوده) MIRA( است كه شركت مايرا  پس. به هر طرحي نميدهد افسوس كه

، اين طرح بر روي خودروهاي  . استفاده نشد  RoaوRDاز تغيير سياست ايران خودرو در توليد پيكان

تجربه سوم

 شد به دو لحاظ قابل توجه بود تغييراتي كه برروي خودروي پاژن انجام



13

و تحويل فرمي جديد كه بسيار مورد استقبال بازديد كنندگان قرار گرفت–1 از. تغييرفرمي اين در تمام دنيا مرسوم است كه بجاي

، با ارائه طرحهاي جديدي از آن طي ساليان متمادي كاري ميكنند تا هيچگاه احساس  رده خارج كردن يك خودرو در يك مقطع

و حس تنوع طلبي مشتري همواره ارضاء ميشود .تكراري ازاين خودرو براي مصرف كننده پيش نيامده

و–2 ، طراحي هاردتاپ وتحليل و نتايج موفقيت تغييرات عملكردي شامل حذف صفحه پشتي صندلي راننده محاسبه رول بار جديد

و بكارگيري آن و نصب قبول ميتوان طرحهاي جديدي قابل ها نشان ميدهد در ايران با هزينه اي آميزاين تغييرات به همراه نمونه سازي

و راحتي او مدنظر قرار  و هم بر امنيت او تاثير سوء نداشته از خودروهاي در حال ساخت ارائه نمود كه هم مشتري را ارضاء نموده

.گيرد 

تجربه چهارم

ختوانايي اين شركت در درطراحي ونمونه سازي تغييرات بر روي  مقايسه با تيم كاري كه در دبي قادر به اخذ ودرو تويوتاو

ن و ژاپني آماده پيدا و در محيطي كه تيمهاي كاري آلماني ودن نقطه ضعفي بودند سبب شد نه تنها بدون شك وترديدمتاييديه نشدند

و فني تيمهاي مهندسي ايراني در خارج از مرزيهتاييد .ها نيز مطرح شود بدست آيد بلكه حتي توانايي كاري

تجربه پنجم

مااين مورد به از آموخت تيمهاي كاري و كارگاهي واقعيتهاي نيازمندي يك خودرو را عالوه بر چارچوب هاي مهندسي

در. در نظر بگيرند ديدگاه مشتري و نرم هاي مصرف به نيازهايي كه گرديده است بان مهندسي مطرحزچارچوب استانداردها

از. ليد كنندگان داخلي صنعت خودرو قطعاتي را بصورت كپي توليد مينمايند كه داراي كيفيت عملكرد پايين بودهتوبسياري

و خواسته هاي. نمايد واستانداردهاي كارخانه مادر را ارضاء نمي ،اگر استانداردها ، مشتري قابليتها ونيازهاي داخلي بررسي شوند

وآنگاه ميتوان به استانداردي رسيد كه با و امكانات داخلي قادر به توليد و قطعه جديد بتواند بهينه سازي روشهاي توليد آنها باشيم

.نيازمنديهاي كيفي ما را تامين نمايد 

و اما حرف آخر اينكه
درخودرو سازان دنيا به لحاظ اشتغال به مسايل پيچيده وفراوان توليد ي وخلق طرحها @?<=:::::> ;:::::9زي اموري چونبسياري از كارها

و استانداردهاي مورد نياز جديد و همچنين تدوين مستندات فني به، كه در اين راستا فعاليت مينمايند سپرده اندشركتهاييرا

و. ، طرحها سريعتر و سپردن كارها به دست متخصصين بخش خصوصي خودروسازان ايراني بايستي اين باور را بپذيرند كه با اعتماد

 درموقعيتي قرارداريم كه تكنيك هاي در نمونه هاي اخيرلوب ميرسد با توجه به تجربيات بدست آمدهحتي ارزانتربه نتيجه مط

و دانش فني حاصل شده اين توانايي را و تحليل نيازمشتري كه اغلب بصورت محاوره اي بيان ميشود را بخوبي فرا گرفته بازاريابي

، نحوه فراهم آورده كه اين نياز محاوره اي تبديل به اطالعا ، شيوه هاي اجرايي مناسب اتخاذ ت فني داراي كميت مهندسي شده

و تدوين گردند و معيارهاي پذيرش بصورت شفاف تعريف  از اينروتوانمندي ما در طراحي مدلها ومحصوالت جديد.ارزيابي نتايج

و هم اكنونورا پشت سر گذاشته وهدفمند سالها فعاليت منسجم براي صنعت خودروداخلي از دستاورد هاي مهم اين تجربيات بوده

. اميد كه مورد استفاده قرار گيرد.در دسترس ميباشد
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و بايستي در اين راستا :اما در فرآيند جهاني شدن وضعيت به كلي دگرگون شده

و مزيت هاي نسبي ما در چرخه جهاني توسعه-1 و حوزه هاي داراي مزيت موقعيت  به عقيده.تعيين گردد مورد مطالعه قرار گرفته

، افكارو دانش ميباشد كما اينكه نگارنده  بدليل وجود استعدادهاي علمي بيشمار يكي از مزيتهاي عمده ما در آينده صدور ايده ها

و حركت مينمايند طيف گسترده اي از خدمات مهندسي وجود دارد كه توانمنديهاي كشورهاي پيشرو در اين راستا سياستگذاري

و در بخشهاي مختلفبوجودآ و ميتوان در اين راستا آنها را در قالب مجموعه هاي مده طي ساليان گذشته  بدون استفاده مانده

وقدرتمندي  روانه بازار جهاني نمود سازماندهي

و سليقه حاكم بر بازارهاي هدف مورد مطالعه-2 ، شرايط شدو قرارگرفتهقوانين ه وبه تمامي آگاهي هاي مورد نيازشناسايي

.حتي بعنوان واحد اجباري درسي به دانش آموختگان ارائه گردد. داده شود آموزش متخصصين داخلي

و، مكانيزمهاي حضور نحوه تعامل ما با اقتصاد جهاني-3 و كارشناسي مورد بررسي و محدوديت هاي موجود بصورت دقيق

و تج و راهكارهاي كالن براي آن طراحي در اين راستا بايستي استراتژي حضور در بازارهاي جهاني ويز شوند مطالعه قرار گرفته

و اهرمهاي سياسي مورد نظر به خدمت گرفته شوند  . توسط مراجع ذيربط تدوين

 معيارهاي پذيرش جهاني كه لزوما آنچه كه ما ميپنداريم نباشد را بصورت حقيقي دركو پياده نماييم-4

وتي توسعه صنع استراتژي بلندمدت-5 و ازهر طيف سياسي باشد ارائه اجراي كه تدوين آن حاصل بكارگيري نظرات همه نخبگان

. دقيق آن بدون اعمال سليقه دولت هاي مختلف قطعي واجباري گردد

و-6 .از دشمن تراشي بپرهيزيم به روي جهان بخنديم
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