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CAE is intended for engineering calculations to virtually predict components 

behavior and systems operation in the real conditions. With this in mind, CAE 

is a shortcut to product development achieving cost reduction, working hours 

decrease, risk reduction, and finally increasing the reliability.
The CAE department, besides its contemporary hardware; benefits from the 

knowledge and invaluable expertise of its specialist staff gained during 20 years day 

and light hardworking to obtain the simulation goals and reliable results. Flow 

parameters measurement equipment, NVH measurement tools, and etc. in addition 

to commercial and professional software programs facilitate CAE department to do 

different flow simulations in both steady state and transient conditions and to 

evaluate mechanical components and systems in terms of operation and durability in 

static and dynamic modes. Coupled thermo-mechanical stress analysis and their 

effects on components lifetime is a capability attained during these years.

Thanks to the implementation of accurate instruments along 

with the knowledge and vast experience of qualified engineers, 

the simulation results are presented with a really high level of 

accuracy and reliability and compete with the international 

reputable rival's results. 

به دلیل بهر هگیري از ابزار دقیق در کنار دانش و تجربه فراوان مهندسـین 

مجرب، نتایج شبی هسازیهاي انجام شده از دقت و اطمینان بســـــــیار بالایی 

برخوردار بوده و قابل رقابت با شرکتهاي معتبر جهانی م یباشد.
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هدف از شبی هسازي انجام محاسبات مهندسی به منظور پی شبینی رفتار قطعات و عملکرد سامان هها بصـــــورت 

مجازي در شرایط کارکرد واقعی م یباشد. بدین ترتیب شبی هسازي میانبري است در راه توسعه محصـــــــول با 

هدف کاهش هزین هها و زمان انجام کار و کم کردن خطرات تولید و در نهایت افزایش قابلیت اطمینان.

محاسبات مهندسی در مسیر دستیابی به اهداف شبیـ هسازي و نتایج قابل اطمیـنان، در کنار ابزار توانمند و به 

روز سخ تافزاري خود از دانـش و تجربه فراوان پرسنل متخصـص که در طول 20 سال تلاش ب یوقفـه بدست 

آمده است، بهر همند م یباشد. تجهیزات انداز هگیري پارامترهاي جریان سیال، اندازه گیري صدا و ارتعاشات و 

.... در کنار نر مافـزارهاي تجاري و تخصـصـی این امکان را فراهم م ینماید تا محاسبات مهندسی توانایی انجام 

شـــبی هســـازي انواع جریان ســـیال در حالت پایا و گذرا را دارا باشـــد و قطعات و ســـامان ههاي مکانیکی را به 

رو شهاي اسـتاتیکی و دینامیکی از نظر عملکرد و دوام ارزیابی نماید. تحلیل تنش یکپارچه مکانیکی و حرارتی 

و تاثیر آن در عمر قطعه؛ تخصصی است که طی این سال ها بدست آمده است.



شبی هسازي جریان در انواع توربینها و پمپهاي آب v

شبی هسازي جریان گازهاي خروجی در مسیر واکنشگر شیمیایی v

شبی هسازي س هبعدي جریان هواي خن ککننده در محفظه موتور v

شبی هسازي حرارتی چندراهه هوا و دود v

شبی هسازي جریان بخارات سوخت در چند راهه هوا v

شبی هسازي جریان قطرات روغن در جداساز بخارات محفظۀ لنگ v

شبی هسازي جریان سیال در قبل و بعد از مسیر فیلتر براي محاسبه راندمان فیلتر v

محاسبه بسامد طبیعی انواع قطعات به روش المان محدود و آزمون v

شناسایی منابع صدا و مشخص نمودن شدت صداي تولید شده توسط تمام اجزاء یک سیستم v

مشخص نمودن مرکز جرم و ممان اینرسی اجسام به روش آزمون v

v انجام آزمونهاي ارتعاشی به منظور شناسایی دامنه نوسان و عی بیابی خرابیهاي ناشی از پدیده تشدید

انداز هگیري ارتعاشات پیچشی ماشینها و قطعات دوار مانند می للنگ v

انجام آزمون انداز هگیري ارتعاشات و صدا جهت ارزیابی عملکرد دسته موتورها v

Pass-By Noise انجام آزمون صداي عبوري v

تحلی لهاي استاتیکی و دینامیکی اجزاء مکانیزم لنگ v

شبی هسازي دینامیکی مکانیزم فنر- سوپاپ به منظور محاسبه نیروهاي فنري v

شبی هسازي دینامیکی پروفیل بادامک به منظور دستیابی به شرایط اید هآل احتراق v

شبی هسازي یک بعدي انواع  سیستم روانکاري و تلمبه روغن v

شبی هسازي یاتاقانها براي محاسبه نیروهاي وارد بر آن و کمینه ضخامت الیه روغن v

شبی هسازي و آزمون اصطکاك موتور و قطعات v

ی�� � �� ی��� نا ود ه � و یاالت و 
تــوانـمــــــــــــنـــدیــــهای اداره

شبی هسـازي تنش-کرنش در انواع قطعات مکانیکی در شـرایط اسـتاتیکی و دینامیکی  v

ناشی از بارهاي مکانیکی-حرارتی و ...

تحلیل خستگی ک مچرخه و پرچرخه انواع قطعات v

شبی هسازي سیستمهاي دوار براي محاسبه سرعت بحرانی واگسیختگی v

یت����ح�� ل  سازه   و    

v Stress-Strain analysis of engine components in static & 

dynamic modes due to thermo-mechanical loads

v Low & high cycle fatigue analysis of engine components

v Burst analysis of rotating components

v Experimental modal analysis & calculation of components natural frequencies by FEM 

v Sound power measurement & noise source identification 

v Determination of the rigid body properties (center of mass & moments of inertia) by test

v Vibration measurement and performing resonance durability test

v Measuring the torsional vibration of rotating parts 

v Evaluating of the engine mounts performance by NVH Tests

v Performing Pass-by noise test

v Static & dynamic analysis of cranktrain components

v Dynamic analysis of valvetrain mechanism

v Cam profile design and kinematic analysis valvetrain mechanism

ی�� �� ی ( NVH )���ا نا ه د و عاش و  ، ار صد

تــوانــمـــــــــــــــنـــدیـــــهای اداره

توانمندیهای اداره

توانمـــندیهای اداره

v 1D simulation of oil pumps and lubrication systems

v Calculation of bearing loads and minimum oil film thickness

v Friction estimation of engine and components 

      by simulation and test

Thermodynamics

Thermomechanics

Tribology

v Simulation of fluid flow in turbomachinery and pumps

v Simulation of exhaust flow in catalyst

v Simulation (1D & 3D) of cooling system

v Thermodynamic flow analysis in intake & exhaust ports

v Simulation of purge effect in the intake manifold

v Simulation of oil separation system efficiency

v Simulation of fluid flow in filter box for filter efficiency
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