بهبود شاخصهای کیفی سامانههای هوافضایی با فناوری نانو

هرتضی قدیوی ،1هحوذػلی سَراًی2
-1داًطجَی دکتزی تخػػی هٌْذسی هتالَرصی ٍ هَاد ،داًطگاُ تْزاى
-2داًصآهَختِ کارضٌاسیارضذ هٌْذسی هَاد ،داًطگاُ ػلن ٍ غٌؼت ایزاى

 اهزٍسُ ٍرٍد فٌاٍری ًاًَ بِ حَسُ ّای گًَاگَى هٌْذسی سبب ضذُ است تا تحَالتی چطوگیز در عزاحی ٍ فزآٍریهحػَالت ٍ ًوًَِ ّای تَلیذی در ایي بخص غَرت پذیزد.
 غٌایغ ٍ ساهاًِ ّای َّافضایی بِ دلیل بزخَرداری اس تکٌَلَصی ّای بزتز ٍ هذرى در سهزُ گزٍُ ّایی تلقی هی ضًَذ کِ بِدلیل ٍیضگی ّای هٌحػز بِ فزد هَاد ًاًَساختاری ضاهل سبکی ٍ ًسبت بِ استحکام بِ ٍسى باال جشء پیطزٍتزیي قلوزٍّا در
استفادُ ٍ سَد جستي اس ایي تکٌَلَصی بِ ضوار هی رًٍذ.
 بِ ًظز هی رسذ کِ ًقص ایي فٌاٍری هذرى بز رٍی فزآیٌذّای هذیزیت کیفیت ٍ باسرسی فٌی چٌذاى هَرد تَجِ هٌْذسیيٍ پضٍّطگزاى ٍاقغ ًطذُ است.

 آلیاصّای حافظِ دار تیتاًینً-یکل-هس بِ ٍاسغِ بزخَرداری اس خػَغیات هٌحػز بِ فزد گزهاکطساًی ٍ ابز کطساًی ٍداضتي ٍیضگی ّای سبکی ٍ حفظ استحکام در دهای باال اس جولِ هَاد هٌْذسی پیطزفتِ هَرد استفادُ در اًَاع ساهاًِ ّای
َّافضایی بِ ضوار هی رًٍذ.
 ٍجَد هطکالت هتؼذد هتالَرصیکی ٍ هکاًیکی در تَلیذ ٍ فزآٍری ایي آلیاص سبب هی گزدد تا فزآیٌذّای کٌتزل کیفی ایيهادُ عی هزاحل گًَاگَى ٍ فزاٍاًی اًجام ضذُّ ٍ ،شیٌِ ٍ سهاى سیادی جْت اعویٌاى حاغل ًوَدى اس حسي ٍ غحت پزٍسِ
ّای هَرد ًیاس عزاحی بز رٍی آى غَرت پذیزد.

 اهزٍسُ با ٍرٍد فٌاٍری ًاًَ بِ حَسُ ّای گًَاگَى ٍ هي جولِ غٌایغ دفاػی ،ضزٍری است تا ضوي سَد جستي اس ایيتکٌَلَصی ٍ بْزُ گیزی اس تاثیزات سَدهٌذ آى بز رٍی خػَغیات گًَاگَى هٌْذسی ،هغالؼاتی پیزاهَى ًقص ایي فٌاٍری بز
رٍی فزآیٌذّای باسرسی ٍ کٌتزل کیفی غَرت پذیزد.
 بزای ًیل بِ ایي هقػَد یک ًوًَِ آلیاص حافظِ دار تیتاًینً-یکل-هس بِ ٍسیلِ تزکیبی اس فزآیٌذّای هتالَرصی پَدر ٍػولیات حزارتی سٌتش ضذ ٍ با اًجام آسهَى ّای پزاش سٌجی ٍ هطاّذات هیکزٍسکَپی اس ریشساختار ضذى آى ٍ ایجاد یک
هادُ ًاًَبلَری اعویٌاى حاغل ضذ.

 ًتایج پضٍّص ّا ٍ هغالؼات غَرت گزفتِ هبیي آى بَدُ است کِ خَاظ هٌْذسی هادُ سٌتش ضذُ بِ غَرت ًاًَ بلَریبسیار بْیٌِ تز اس هادُ اٍلیِ هؼوَلی بَدُ است.
 هادُ ًاًَساختاری بِ دلیل بزخَرداری اس ٍیضگی ّای هٌاسب تز ٍ تَسیغ یکٌَاخت خَاظ در کل ًوًَِ ٍ ّوگي بَدىٍیضگی ّا اس اًجام بسیاری اس فزآیٌذّای کٌتزلی بذٍى ًیاس بَدُ است .ایي هَضَع سبب هی گزدد تا بخص ػوذُ ای اس هزاحل
ٍ ّشیٌِ ّای هَرد ًیاس بزای حػَل اعویٌاى اس پیادُ ضذى الشاهات عزاحی اس هیاى رفتِ ٍ فزآٍردُ ًْایی با درجِ اعویٌاى
باالتز ٍ سهاى ارائِ کَتاُ تزی ٍارد خغَط تَلیذ گزدد.

هقایسِ فزآیٌذّای کیفی هَرد ًیاس جْت حػَل اعویٌاى اس هٌاسب بَدى ضزایظ کیفیتی در آلیاص ّوٌام سٌتش ضذُ با دٍ
فٌاٍری هتفاٍت
فٌاٍری ّای هتداٍل

فٌاٍری ًاًَ

عٌَاى فرآیٌد کیفی

چٌدیي هرحلِ

عدم ًیاز

کٌترل کیفیت خَاص هتالَرشیکی

دستکن دٍ ًَبت

یک ًَبت

دستکن  72ساعت

حداکثر  24ساعت

کٌترل کیفیت فرآیٌدّای ٍیصُ
زهاى تقریبی صدٍر تاییدیِ کیفی با تَجِ بِ
ًَع فرآٍری تَلید

دستکن دٍ برابر افسًٍتر از فٌاٍری
ًاًَ

دستکن کوتر از ًیوی از فٌاٍری
هتداٍل

ّسیٌِ ّای کلی کٌترل کیفیت

فٌاٍری ًاًَ سبب هی گزدد تا در هادُ سٌتش ضذُ بِ غَرت ًاًَکزیستالی ،بِ دلیل بزخَرداری ٍ اعویٌاى اس خػَغیات
هٌْذسی هَرد ًظز ٍ تَسیغ یکٌَاختی اس خَاظ در کل ًوًًَِ ،یاسی بِ اًجام بخص ػوذُ ای اس آسهَى ّای کٌتزل کیفیت

ًبَدُ ٍ بٌابزایي بِ فزآیٌذّای کٌتزل کیفی کوتزی ًیاس بَدُ ٍ در ًتیجِ ضاخع ّای کیفی بِ هیشاى فشایٌذُ ای افشایص یابذ.
اس ایي رٍ فٌاٍری ًاًَ در کٌار ایجاد خػَغیات هٌاسب ٍ کاربزدی تَلیذی ٍ فٌاٍراًِ ،هی تَاًذ بِ ػٌَاى ابشاری جذیذ ٍ
ًگزضی ًَیي جْت بْبَد ضاخع ّای کیفی ساهاًِ ّای َّافضایی هَرد استفادُ ٍاقغ گزدد.
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