 -1عنوان اختراع  :دزد گیر خودروبا میکروکنترلرAVR

دستگاه ساخته شده ایمنی خودرو را تا حد زیادی باال میبرد که به هیچ عنوان حتیی بیا داشیتو سیوییچ خیودرو روشیو
نمیشود دستگاه تشکیل شده ازدو قسمت اصلی  -1شامل مدارفرستنده که ازسه نوع قطعه تشکیل شیده کیه بسییار کی
حج و ک مصرف میباشند باطری لیتیومی  IC- ATMEGA8-وفرستنده که که پالسهای مربیو بیه عملکیرد دسیتگاه
گیرنده را صادرمیکند مجموعه قطعات فرستنده دریک  BOXکوچک جای گرفته که کامالعایق وایزوله شده ودارای IP99
میباشد که ازنفوزآب وگرد خاک جلوگیری بعمل می آورد .
 -2مدارگیرنده که مجموعه دستورات وارد شده وکنترلی را صادرمیکند که شامل قسمتهای تغذیه  ic-فرمان –گیرنده-
تریستورها -سوگت های طرفیو برد ورودی وخروجی میباشد.ورودی دستگاه فرامیو دریافت شده ازازفیدبک ها وسویچها
وفرستنده را اول ابتوکوپلرایزوله کرده بعدفرامیو وارد شده را به icمیرساند وخروجی نیزکیه شیامل تریسیتورهای قیدرت
جهت کنترل المان های اجرایی خودرو است .دستگاههای تقریبا مشابه ای دربازارموجود و ساخته شده اند که تقریبا کیار
برد های مشابه ای نسبت به دارند.مدارات فرمان وقدرت آنها همگی کپی برداری از یکدیگربوده یا شباهت بسیار نزدیکی
به دزد گیرهای موجود در بازا ردارد یا از سی کارت بعنوان کنترلراستفاده نموده اند یا از تایمرومیکرو سویچ هیای نصی
شده در بدنه خودروکه در کتابهای محمود بخت اورموجود میباشند.هیچ یک نوآوری نداشته اند ازبردهیای آمیاده موجیود
در بازار استفاده کرده اند بیا انیدکی تعقیر .امیا دسیتگاه میا کیامال ابتکیاری ودارای تکنولیویی بیاالیی میباشیدچه از ن یر
کنترلروسویچ کردن المانهای اجرایی وچه از ن رعملکرد.که سعی کرده ای کامال کار بردی ومطمئو باشدوفرد با آسودگی
از ایو محصول استفاده نماید .برد اصلی درهرقسمت خودرو قابل نص میباشد برخالف مدارات دزدگیرمعمول در بازار که
جای ثابتی دارند وقابل دسترس هستند.
در ایو دستگاه حتی با قطع برق خودرو(باز کردن کابیل باطریببعلیت وجیود بیاطری bakupعملکیرد دسیتگاه مخطیل
نمیشود و در مرحله مربو کارخود ادامه میدهد .دستگاه ساخته شده طبق بررسی ها ی بعمل آمده نمونه داخلیی نیدارد
دزد گیر های موجود در بازاردارای مشکالتی میباشند که به طورصد در صد ایمنی خودرو را تامیو نمیکند به اییو دلییل
که عمومیت داری همه به نقشه ها وطریقه کار کرد آنها اشنا هسنتند ومحل نص آن در خودروکامال مشخص است اکثیر
خودرو های سرقت شده دارای دزد گیربوده وخاموش ک ردن واز کار انیداختو ان تنهیا چنید ثانییه طیول میکشید وهییچ
دخالتی در زمینه خاموش کردن وکنترل سیست داخلی خودرو ندارند.طبق بررسی های ما روش های جدیدی نیز توسط
سارقان جهت از کار انداختو سریع دزد گیرابداع شده که با جمپیر کیردن سییمهای چیراه راهنمیا کامیل بیرد دزد گییر
رامی سوزانند ایو دزد گیرها رامعموال در قسمت چپ خودرو نزدیک قفیل مرکیزی وسیویچ قرارمیدهنید کیه سیی کشیی
کمتری داشته باشد.ازنطرسویچ کردن دزدگیر باتوجه به اینکه ازرله استفاده شده است با گذشت زمان باعث خرابی وایجاد
نویزمیگردد.اما دستگاه ما از قطعات الکترونیکی جهت سویچ استفاده شده که کامال بدون نیویز میباشید ویعلیت نداشیتو

جرقه دارای طول عمر باال تری نسبت به نوع رله ای میباشد.محل نص دستگاه ما بیه دلییل کوچیک بیودن در هرجیای
خودر میتواند قرار داده شود وعملکرد خودرو را کنترل میکند .

 -2عنوان اختراع :دستگاه هوشمند برش دهنده گسکت

دستگاه فوق در کلیه شاخه های صنعت مخصوصا" تولید و صنایع نفت وگاز وپتروشیمی وصنایع فوالد وماشیو سازی ،صنایع
خودروسازی ،صنایع سیمان ،صنایع مواد غذایی و  ...کاربرد دارد و کاربرد دیگر آن درحاف ه داشتو کلیه اندازه های اینچی می
باشد که اوپراتور می تواند با کیپد نص شده بر روی دستگاه وارد منوشده واندازه مورد ن ر وکالس گسکت را انتخاب نماید.
در صنعت جهت برشکاری انواع گسکت جهت تولید انبوه و یا تعداد ک گسکت صنعتی در حال حاضر بصورت دستی برش داده می
شود و دارای هزینه ساخت واتالف وقت زیادی می شوند بنابرایو هدف از ارائه ایو دستگاه در جهت کاهش و از بیو بردن بسیاری
از مشکالت ذکر شده می باشد وتفاوت عمده و اساسی آن با دستگاه موجود در صنعت هزینه ساخت و تعمیر و نگهداری ومصرف
انریی برق بسیار پاییو می باشد طراحی وساخت دستگاه برش دهنده گسکت بصورت هوشمند که مشکالت اندازه گیری دستی
وبرش را کامال برطرف کرده وبصورت دقیق انواع اندازه را برش داده دستگاه تشکیل شده ازیک شاسی که الکتروموتور برش دهنده
ومیزکاردر محور Xروی آن سوارشده میز بوسیله دو میله راهنما حرکت میکند ودارای یک شفت قطر 11به طول 5
سانتیمترمیباشد که گسکت بر روی آن جهت برش نص می شود میز دارای حرکت طولی دقیقی می باشد که بر روی شاسی نص
شده وتوسط یک عدد استپ موتورحرکت می کند حرکت محور Xتوسط استپ موتور که دارای هزینه خرید و تعمیر و نگهداری
بسیار پاییو می باشد به وسیله کوپل شدن با میل بال اسکرو های نص شده در زیر هر شاسی انجام می شود زبان برنامه
نویسی و پروگرام کردن  ICاز دو زبان برنامه نویسی و نرم افزار  Bascomو  cاستفاده شده است که دارای سرعت وقابلیت مانور
بیشتر برای دستگاه می باشد در حال حاضر دستگاه برشی به ایو نوع که دارای شاسی باشد وبه صورت هوشمند عملیات برش را
انجا م دهد در بازارموجود نمی باشد سیست کنترل دستگاه از  IC AVRساخته شده که دارای وهزینه نگهداری و سرویس بسیار
پایینی می باشد نفر اپراتور نیاز به گزراندن دوره های تخصی را ندارد از مزیت ایو دستگاه سادگی کار کردن با آن می باشد .
جهت موقعیت یابی قطعه در دیگر دستگاههای موجود در صنعت به وسیله encoderچرخشی می باشددر صورتی که در ایو
دستگاه  encoderحذف گردیده و با توجه به تعداد پالس های تولیدی توسط استپ موتور موقعیت مکانی  spindleرا تشخیص
می دهد.
برد تغذیه الکترونیکی مورد استفاده در ایو دستگاه ضد noiseمی باشد و اس تپ موتورها دارای منبع تغذیه مجزا می باشند که
در صورت در سرویس بودن همزمان چند موتور هیچگونه اختاللی در دیگر استپ موتورها بوجود نمی آید و همچنیو درایو استپ
موتوربر روی یک مادر بورد نص

گردبده اند که مزیت آن جریان دهی باال نسبت به دیگر درایوهای موجود می باشد و همچنیو

خود درایو دارای  icکنترل می باشد دستگاه ه بصورت اتوماتیک قابل کنترل است وه بصورت  manvalکه جهت برش گسکت
های غیر استاندارد وخارج از رنج را برش میدهد.

