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تجهیزات مهار و نحوه استفاده از آنها
پاسخ فعالیت
کالسی
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در خصوص شرایط بندها هنگام استفاده در کالس بحث و گفت وگو کنید.
پاسخ :طبق تعریف ،بندها ،تركیبی از ابزار ایمنی هستند كه اجزای بار را به
یكدیگر و به محل های اتصال وسیله نقلیه پیوند می دهند .در ادامه مواردی
از شرایط بندها ارائه شده و مابقی از طریق جست وجوی اینترنتی و بحث در
کالس مشخص می شود:
طوری طراحی ،ساخت و نگهداری شوند كه راننده كامیون بتواند به
راحتی از آنها استفاده كند ،یعنی حین حركت باز یا شل نشوند.
تمام قسمت های بند ،سالم و كارآمد باشد.
در میانة بند ،گره خوردگی یا پیچشی وجود نداشته باشد.
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در خصوص عدم استفاده از طناب ها برای مهار بارهای سنگین در کالس
بحث و گفت وگو کنید.
پاسخ :همان گونه که در متن کتاب درسی نیز اشاره شد ،از طناب جهت
مهار محموالت سنگین نمی توان استفاده کرد .به دلیل مقاومت کم طناب ها،
استفاده از آنها در بستن بارها توصیه نمی شود زیرا عمدتاً وقتی طناب ها
تحت کشش زیاد و پیوسته قرار می گیرند طول آنها افزایش می یابد و به
مرور زمان شل شده و روی بار جابه جا می شوند .بنابراین تعداد زیاد طناب
نیز نمی تواند عملکردی مشابه با زنجیر داشته باشد .همچنین طناب های
تهیه شده از الیاف طبیعی نیز نسبت به طناب های ترکیبی از مقاومت
کمتری برخوردارند .بنابراین از طناب ها تنها می توان برای مهار بارهای
سبک استفاده نمود.

پاسخ فعالیت
کالسی

در خصوص اینکه چرا باید شعاع انحنای گوشه بار از ضخامت زنجیر بیشتر
باشد در کالس بحث و گفت وگو کنید.
کلمه « کمتر» در صورت فعالیت باید به « بیشتر» تغییر یابد.
پاسخ :هر حلقه زنجیر در زمانی که تحت کشش نیست می تواند نسبت به
حلقه قبل و بعد از خود آزادانه حرکت کند .اگر گوشه بار دارای زاویه 90
درجه باشد (فاقد هرگونه انحنا در لبه بار) ،اختالف  90درجه ای راستای دو
حلقه زنجیر در محل گوشه بار باعث می شود که هنگام کشیدن زنجیر ،حلقه
پایین تر به لبه بار گیر کند .در این شرایط زنجیر از محل کشنده زنجیر تا
لبه بار کشیده می شود و از لبه بار به بعد زنجیر شل باقی می ماند .زمانی که
وسیله نقلیه در حال حرکت است و بار حرکت کوچکی می کند دانه زنجیر
جدا شده و باعث می شود کل زنجیر شل گردد.

پاسخ فعالیت
کالسی

در خصوص علت عدم استفاده از تسمههای فوالی روی سطوح غیر لغزنده در
کالس بحث و گفتوگو کنید.
پاسخ :همان طور که می دانید تسمه های غیر فوالدی مانند تسمه های بافته
یا پالستیکی نسبت به تسمه های فوالدی مقاومت و استحکام کمتری دارند.
بنابراین زمانی که از تسمه های غیرفوالدی روی سطوح غیر لغزنده استفاده
می شود ،این سطوح می تواند باعث آسیب به تسمه های غیر فوالدی شده و
بعد از مدتی باعث کرکین شدن و یا پارگی آنها شود .همچنین تسمه های
فوالدی اگر زنگ زده نیز باشند چسبندگی و اصطکاک بیشتری با سطوح
غیرلغزنده ایجاد می کنند.

پاسخ فعالیت
کالسی
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پاسخ فعالیت
کالسی

در خصوص جنس انواع قیدها در شرایط به کارگیری آن در کالس بحث و
گفت وگو کنید.
پاسخ :قیدها از نظر جنس انواع مختلفی دارند که در حمل بار از دو نوع
فلزی و چوبی بیشتر استفاده می گردد .قیدهای فلزی به دلیل مقاومت
باال برای مهار بارهای سنگین و فوق سنگین استفاده می شود .در خصوص
به کارگیری قیدهای فلزی باید مراقب بود که این قیدها به دلیل سختی
باال به بار صدمه وارد نکند .همچنین قیدهای فلزی باید ابتدا خود توسط
بند ،پیچ یا جوش روی کفی محکم گردند و بعد بار به آنها تکیه داده شود.
قیدهای چوبی توان تحمل فشارهای سنگین را ندارند و عمدتاً برای بارهای
سنگین مورد استفاده قرار نمی گیرند .زیرا امکان دارد زیر فشار زیاد شکسته
یا له شوند .قیدها اصطکاک مناسبی با کف بارگیرهای چوبی دارند و به بار
صدمه وارد نمی کنند.

پاسخ فعالیت
کالسی

درخصوص روش های افزایش اصطکاک بین بار و بارگیر در کالس بحث و
گفت وگو کنید.
پاسخ :اصطکاک به عواملی چون نیروی عمودی ،شرایط سطح های تماس
از نظر زبری و جنس سطح های تماس بستگی دارد .برای مهار بارهای بدون
چرخ نیاز است تا اصطکاک بین بار و بارگیر افزایش یابد .در این خصوص
غیر از وزن خود بار می توان با بستن بند روی بار و ایجاد نیروی عمودی رو
به پایین ،اصطکاک را افزایش داد.
زبری سطح بار و بارگیر نیز از جمله عواملی است که باعث ایجاد اصطکاک بیشتر
میشود .بارگیرهایی که دارای سطوح غیر هموار هستند زبری باالتری دارند .برای
مثال استفاده از بارگیرهایی
که کف آنها با ورق آجدار
پوشانده شده است دارای
اصطکاک بیشتری هستند
(شکل مقابل).
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ورق آج دار :جنس دو سطح در میزان اصطکاک دو جسم تأثیر مستقیم
دارد و تعیین کننده ضریب اصطکاک است .این مهم در کتاب درسی کام ً
ال
توضیح داده شده است.
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در خصوص علت عدم توانایی چادر به عنوان ابزار مهار بار در کالس بحث
و گفت وگو کنید.
پاسخ :چادر ،حفاظی است كه از یك سو بار را در برابر شرایط آب و هوایی
محافظت می كند و از سوی دیگر از سقوط و پخش بار جلوگیری می نماید.
پوشش بار می تواند شامل چادر و توری باشد .بر اساس ماده  36آیین نامه
مهار بار ،چادرها نباید به تنهایی به عنوان ابزار مهار بار مورد استفاده قرار
گیرند ،مگر اینکه بدین منظور طراحی و ساخته شده باشند .از این رو برزنت ها
و چادرهای کناری ،به هیچ وجه نباید به تنهایی به عنوان مهار به کار روند.
دلیل اصلی این مهم آن است که چادرها قابلیت حرکت و انعطاف دارند و
فشار بار به آنها باعث حرکت چادر و بیرون زدگی بار از بارگیر می شود.
بنابراین بار باید داخل بارگیر و با استفاده از سایر ابزار ،مهار گردد و چادر به
عنوان ابزار ثانویه مهار مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از چادر برای مهار بارهای سبکی که کام ً
ال درون وسیله نقلیه پک
شده اند ،مناسب است ،ولی در مورد بارهایی که احتمال جابه جایی آنها روی
عرشه وجود دارد ،باید تمهیدات خاصی در استفاده از چادر اندیشید .در مورد
حمل ونقل بارهای فله ای واحد مانند مصالح و زباله های ساختمانی ،وسایل
منزل ،بطری ،قوطی و موارد مشابه که احتمال پراکنده شدن آنها وجود دارد،
چادر به عنوان ابزار ثانویه مهار بار به کار می رود ،مشروط برآنکه چادر پاره یا
سوراخ نباشد و بار نیز به آن صدمه نزند و آن را پاره نکند.

پاسخ فعالیت
کالسی

در خصوص نحوه عملکرد بند و زاویه آن در بارهای تخت و چرخ دار در
کالس بحث و گفت وگو کنید.
پاسخ :در بارهای تخت مقدار زاویه بند نسبت مستقیم با میزان نیروی قائم
وارد به بار دارد ،به طوری که هر چه زاویه بند افزایش یابد و به  90درجه
نزدیک تر می شود درصد تأثیر زاویه بند نیز افزایش می یابد .برای مثال در
زاویه  90درجه 100 ،درصد نیروی کشش بند به طور قائم به بار منتقل
می شود و در زاویه  15درجه تنها  25درصد نیروی کشش بند در راستای
قائم به بار نیرو وارد می کند.
در بارهای چرخدار به دلیل آنکه مؤلفه افقی نیروی کشش بند باعث مهار حرکت
بار میگردد از اینرو مقدار زاویه بند نسبت عکس با میزان نیروی افقی وارد
به بار دارد .بهطوریکه هر چه زاویه بند افزایش یابد و به  90درجه نزدیکتر
میشود درصد تأثیر زاویه بند نیز کاهش مییابد .برای مثال در زاویه  25درجه،
 90درصد نیروی کشش بند بهطور افقی به بار منتقل میشود و در زاویه 60
درجه تنها  50درصد نیروی کشش بند در راستای افق به بار نیرو وارد میکند.

پاسخ فعالیت
کالسی

31

حدود وظایف و مسئولیتها و تخلفات
حدود وظایف و مسئولیت ها
حدود وظایف و مسئولیت های شركت های متصدی حمل ونقل
شركت یا مؤسسه حمل ونقل باید حین بارگیری ،حمل و مهار بار موارد زیر را
رعایت كند:
الف) آگاهی كامل از نوع بار و نحوة بارگیری و تخلیه آن؛
ب) توجه به توصیههای فرستنده بار در رابطه با نحوه بارگیری ،حمل و مهار ایمن بار؛
ج) تأمین تجهیزات الزم؛
د) انجام عملیات بارگیری و مهاربندی بار؛
هـ) ارائه اطالعات الزم به راننده برای حمل ایمن بار؛
و) مستندسازی روش مهار شامل:
توصیف نوع بار و سیستم بسته بندی؛
توصیف روش مهاربندی شامل نوع تجهیزات ،اندازه و سایر ویژگی های آنها؛
ارائه تصویر از نوع بار و سیستم مهار؛
مندرج نمودن توصیههای ایمنی و فنی در صورت بروز مشكالت و سوانح احتمالی؛
حدود وظایف و مسئولیت های راننده
راننده باید حین بارگیری ،حمل و مهار بار موارد زیر را رعایت كند:
الف) راننده باید دقیقاً از نوع بار ،نحوة بارگیری و كنترل مهاربندی آن آگاه باشد.
ب) راننده و كمك راننده باید در زمان بارگیری در محل امنی مستقر شوند.
ج) پیش از تخلیه بار و پس از هر توقف یا ترمز ناگهانی ،راننده باید تمام اتصاالت
و مهار بار را بازبینی كرده و از ایمنی آن اطمینان حاصل كند .درصورتی كه هنگام
تخلیه بار و باز كردن قید و اتصاالت ،بار در شرایط نامناسبی باشد (مث ً
ال منحرف
شده یا صدمه دیده باشد و یا اینكه قیدها و تجهیزات مهار جابه جا شده باشد)،
راننده موظف است برای انجام هماهنگی بین شركت یا مؤسسه حمل ونقل و
گیرنده بار مراتب را به شركت یا مؤسسه حمل ونقل اطالع دهد.
د) راننده باید به طور متناوب بعد از طی حداكثر  80كیلومتر از مسیر بار ،سیستم
مهار آن را مورد بازبینی قرار داده و در صورت لزوم مجددا ً سیستم مهار بار را تنظیم
كند و از عدم انحراف بار در مسیر باقی مانده مطمئن شود.
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حدود وظایف و مسئولیت های فرستنده بار
فرستنده بار باید در محل بارگیری نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف) مشخص نمودن آدرس صحیح گیرنده بار؛
ب) تعیین مشخصات ،وزن و محتوای بار؛
ج) كنترل صحت بسته بندی (در صورت وجود بسته بندی) .خسارات ناشی از عیوب
بسته بندی به عهده فرستنده بار است.
حدود وظایف و مسئولیت های گیرنده بار
تخلیه بار ،رعایت مسائل ایمنی و فنی و مسئولیت بروز خسارات احتمالی در زمان
تخلیه بار همگی بر عهده گیرنده بار می باشد.
تخلفات
در صورت عدم رعایت ضوابط این آیین نامه با تخلفات به شرح زیر برخورد خواهد
شد:
الف) در صورت تخلف شركت یا مؤسسه حمل ونقل از مفاد این آیین نامه ،بر اساس
مفاد آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات
حمل ونقل جاده ای ،با شركت یا مؤسسه حمل ونقل رفتار خواهد شد.
ب) در صورت تخلف راننده از مفاد این آیین نامه بر اساس ماده  6قانون اصالح
پاره ای از مواد قانون الزام شركت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از
صورت وضعیت و بارنامه مصوب سال  1368و همچنین جدول جرائم موضوع
مصوبه /45728ت  27283مورخ  82/8/14هیئت محترم وزیران ،با راننده رفتار
خواهد شد.
ج) در صورت تخلف فرستنده یا گیرنده بار از وظایف مشخص شده در این آیین نامه،
موضوع از طریق مراجع ذی صالح توسط ذی نفع مورد پیگرد قانونی قرار خواهد
گرفت.
مجموعه سیستم مهار باری كه در آیین نامه پیش بینی شده ،حداقل امكانات مورد
نیاز برای مهار بار می باشد؛ در صورتی كه فرستندگان بار و شركت یا مؤسسه های
حمل ونقل مایل باشند می توانند در جهت تقویت سیستم مهار اقدامات الزم را به
عمل آورند.
این آیین نامه به مقررات حمل ونقل بار در راه ها ،آیین نامه حمل ونقل جاده ای
مواد خطرناك  و دستورالعمل جابه جایی محموالت ترافیكی در راه های كشور
نمی پردازد و در صورت وجود مواد قانونی مشابه ،رعایت مقررات یاد شده ارجحیت
دارد.
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مقاومت غلتشی تایر
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بررسی مقاومت کششی وسایل نقلیه در جادههای مختلف
 مقاومت غلتشی تایر
هنرآموز با طرح این سؤال از هنرجویان که اگر به دنبال بهترین تایر برای وسیله نقلیه
باشید به چه فاکتورهایی توجه می کنید؟ مطمئناً هنرجویان عوامل متعددی مانند
برند ،تاریخ تولید و ...عنوان می کنند و احتماالً عبارت «مقاومت غلتشی تایر» را
نشنیده اند .هنرآموز خطاب به هنرجویان :امروز با فاکتور جدیدی آشنا می شوید و
احتماالً از اینکه بدانید این واژه و معنایش چقدر می تواند روی تصمیم گیری برای
خرید تایر تأثیر بگذارد ،شگفت زده خواهید شد .ما در اینجا به مفهوم این عبارت،
و تأثیرش روی مصرف سوخت وسیله نقلیه خواهیم پرداخت.
سپس با ارائه تصویر شماره یک کتاب درسی مفهوم مقاومت غلتشی را به شرح
زیر بیان کند:

مقاومت غلتشی تایر چیست؟

زمانی که پدال گاز وسیله نقلیه فشار داده می شود ،در حقیقت انرژی از موتور
وسیله نقلیه و بقیۀ  سیستم هایش به چرخ ها منتقل می شوند .در نتیجه ،تایرها
می چرخند و گشتاوری که ایجاد می شود ،وسیله نقلیه را به جلو می راند .برای اینکه
این کار انجام شود ،وسیله نقلیه باید بر عواملی که جلوی حرکتش را می گیرند غلبه
کند .یکی از مهم ترین این عوامل مقاومت غلتشی تایر است.
مقاومت غلتشی تایر مقدار انرژی ای است که وسیله نقلیه نیاز دارد تا به تایرها بدهد
و آنها هم به حرکت شان با سرعت ثابتی ادامه یا افزایش دهند .این انرژی ،در اصل
نیرویی است که الزم است تا تایر به چرخشش ادامه دهد پسماند یا ،hysteresis
یکی از اصلی ترین فاکتورهایی است که روی مقاومت غلتشی اثر می گذارد .پسماند،
همان انرژی ای است که تایر با چرخش روی زمین مصرف می کند .وسیله نقلیه باید
بر این انرژی غلبه کند؛ غلبه ای که با مصرف سوخت اضافه اتفاق می افتد.

آیا می توان از مقاومت غلتشی جلوگیری کرد؟

تا زمانی که تایر وسیله نقلیه با زمین تماس داشته باشد ،مقاومت غلتشی هم وجود
خواهد داشت .نمی توان از این مقاومت جلوگیری کرد؛ ولی می توان آن را به حداقل
دلیل اصلی مقاومت غلتشی است ،می توان فرمول مواد
رساند .از آنجایی که پسماند
ِ
تایر را از نظر مهندسی به صورتی طراحی کرد که در برابر حرارت مقاومت بیشتری
داشته باشند و تغییر حالت شان انرژی کمتری مصرف کند .چنین تایرهایی را
به طور کلی با نام تایرهای با مقاومت غلتشی کم می شناسند.
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آیا این کارها می تواند مقاومت غلتشی تایر را تا حد زیادی کاهش دهد؟

برای رانندگانی که به کم کردن مصرف سوخت وسیله نقلیه شان عالقه دارند ،تایری
با مقاومت غلتشی کم می تواند مزایای زیادی به همراه داشته باشد .چرا که این
تایرها ،باعث می شوند تا مصرف سوخت وسیله نقلیه نسبت به تایرهای معمولی
کمتر شود .بر اساس تحقیقی که ادارۀ  انرژیِ ایاالت متحده انجام داده است،
غلتشی کم می تواند باعث شود که مصرف سوخت تا  ۱۰درصد کاهش
مقاومت
ِ
پیدا کند .البته اکثر رانندگان مصرف سوخت شان را تا  ۳درصد کم می کنند .به نظر
می رسد که این عدد کوچک باشد .ولی با گذشت زمان ،مقدار سوخت صرفه جویی
شده عدد بزرگ و قابل توجهی خواهد بود.
آیا تایرهای با مقاومت غلتشی کم ،هزینۀ خاصی هم دارند؟
برای اینکه مقاومت غلتشی بهبود داده شود ،سازنده باید عمق آج را کاهش دهد.
این موضوع باعث می شود که دوا ِم آج کم شود و زودتر ساییده شود .برای غلبه بر
این مشکل و اینکه مقاومت غلتشی هم بهبود پیدا کند ،باید تکنولوژی جدیدی
معرفی شود که دوام تایر هم کاهش پیدا نکند که برای این امر باید هزینه ویژه
پرداخت کند .در ادامه با توجه به مطالب کتاب درسی روش محاسبه مقاومت
غلتشی را تشریح کرده و با توجه به جدول  1ضریب مقاومت غلتشی مربوط به
جاده های ارائه شده در کتاب درسی میزان مقاومت غلتشی تایر را در جاده های
مختلف توضیح دهید.
 ضریب اصطکاک کششی
برای درک اصطکاک کششی ،هنرآموز با بیان مفاهیم اصطکاک که هنرجویان در
کتاب علوم سال های قبل خوانده اند به مزایا و معایب اصطکاک اشاره می کند و با
طرح سؤال «آیا اصطکاک بین تایر و جاده مفید است یا مضر؟» نظر هنرجویان را
جلب نموده و عالوه بر مطالب کتاب درسی به موارد زیر اشاره می کند:
کاهش اصطکاک و لغزنده شدن سطح جاده ها یکی از عواملی است که احتمال وقوع
تصادفات را افزایش می دهد .اصوالً لغزش زمانی اتفاق می افتد که ضریب اصطکاک
بین الستیک و سطح راه برای حفظ چسبندگی بین این دو کافی نباشد .با افزایش
سرعت وسیله نقلیه و حجم ترافیک که دو عامل اساسی در مسئله سرخوردگی
هستند ،این موضوع اهمیت زیادی پیدا کرده است .اصطکاک راه با تغییر عوامل
متعددی از جمله مشخصات سطح آسفالت ،مشخصات الستیک ،درجه رطوبت راه
و شرایط عملکردی وسیله نقلیه تغییر می کند.
هر چه سطح رویه جاده با سطح الستیك وسیلهنقلیه ،اصطكاك بیشتری داشته باشد
به هدایت وسیلهنقلیه و ایست به هنگام آن ،كمك كرده و از روی دادن تصادف ناشی
از لغزش پیشگیری میشود.
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درخصوص میزان مقاومت غلتشی تایرهای وسایلنقلیه در جادههای آسفالت،
شنی و خاکی و همچنین ضریب اصطکاک آنها بر روی سطوح جادههای
مختلف بحث شود.
پاسخ :با عنایت به مطالب ذکر شده در کتاب درسی در خصوص مقاومت
غلتشی تایرهای وسایل نقلیه در جاده های مختلف ،هر چه سطح جاده
صاف و سخت باشد میزان مقاومت غلتشی تایرکاهش می یابد و بالعکس در
جاده های ناهموار و سست میزان مقاومت غلتشی تایر افزایش می یابد .که این
موضوع در جدول شماره یک کتاب درسی نشان داده شده است .همچنین
ضریب اصطکاک بین تایر و جاده به هر دو عامل مشخصات تایر بستگی دارد،
که هر چه میزان آج تایر بیشتر باشد ضریب اصطکاک کاهش می یابد و به
کیفیت سطح جاده که هرچه سطح جاده صاف باشد مانند جاده های برفی
ضریب اصطکاک کم و در جاده ای شنی مانند ضریب اصطکاک بین تایر و
جاده افزایش می یابد .که این موضوع (ضریب اصطکاک کششی برای شرایط
مختلف جاده) در جدول شماره  2کتاب درسی نشان داده شده است.

پاسخ فعالیت
کالسی

تایر
برای درک بهتر هنرآموز با ارائه تصویری از تایر وسایل نقلیه جاده ای به اختصار
مطالبی به شرح زیر در خصوص اهمیت تایر در ایمنی وسیله نقلیه بیان می شود:
«تایر» ها در کنترل وسیله نقلیه دارای نقش اساسی و مهمی هستند و این عضو
از وسیله نقلیه به عنوان آخرین عضو گردنده از سیستم انتقال قدرت محسوب
می شود .حال برای آنکه میزان اهمیت «تایر» در وسیله نقلیه بهتر مشخص شود
یک مثال در زیر آورده می شود:
بدن انسان به عنوان یک سیستم به هم پیوسته عمل می کند حال زمانی که
راه می روید و هر قدمی که برمی دارید نیروی معادل چند برابر وزن خودتان به
پاهایتان وارد می کنید .البته پزشکان معتقدند که این نیرو به صورت یکسان روی
تمامی پا وارد نمی شود .براساس مطالعات پزشکی شما چه الغر باشید چه چاق
موقع دویدن یا راه رفتن بیشترین فشار را روی قسمتی از پا وارد می کنید که مثل
یک ضربه گیر وزن شما را تحمل می کند و مانع از آسیب رسیدن به استخوان ها
می شود.
جالب است بدانید همین نظریه را مهندسان مکانیک در مورد الستیک وسیلهنقلیه
دارند .براساس مطالعات صنعتی ترکیب باد و الستیک در وسیلهنقلیه مشابه استخوان
و گوشت پاشنه پا است .به این ترتیب که تنها  5درصد وزن وسیلهنقلیه روی الستیک
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وارد شده و  ۹۵درصد دیگر را باد درون الستیک تحمل میکند .به همین دلیل
کارشناسان فنی خودرو از الستیک به عنوان پاشنه آشیل وسیلهنقلیه یاد میکنند.
آنها توصیه میکنند همانطورکه به سالمتی پاهایتان فکر میکنید برای حفظ ایمنی
ماشین و البته خودتان به فکر سالمتی «پای» وسیلهنقلیه هم باشید.
پس از آن با توجه به شکلهای  3و  4کتاب درسی تفاوت تایرهای رادیال و بایاس
توضیح داده شود.

نقش گل یا طرح آج
هنرآموز ابتدا مطالب زیر را به عنوان مقدمه در خصوص آج تایر بیان کند:
با توجه به مطالب ارائه شده در مورد مقاومت غلتشی و ضریب اصطکاک کششی،
تایر آج الستیک به دلیل تماس مستقیم با سطح آسفالت ،نقش مهمی در بازدهی
و عملکرد الستیک وسیله نقلیه ایفا می کند ،با توجه به شرایط جاده ای و جغرافیایی
مورد استفاده ،تایرها با آج های مختلف بازدهی متفاوتی دارند.
برای افزایش کارایی رویه تایر ،عالوه بر استفاده از مواد تشکیلدهندۀ خاص ،که ضامن
حفظ کیفیت محصول میباشد ،تولید کنندگان معتبر جهانی این رویه را با طرحهایی
خاص و با کارایی مشخص شیاردار میسازند .این نوع طرح و شیار را آج تایر مینامند.
طرح گل ،عالوه بر زیبا کردن ظاهر الستیک ،در کارکرد بهینه آن از نظر چنگزنی بهتر،
ترمزگیری مناسب در شرایط مختلف بارانی و برفی و  ،...راندن آب در سطح جاده به
طرفین مسیر حرکت تایر و همچنین خنک کردن تایر بسیار موثر است .در ادامه با ارائه
تصاویر کتاب درسی در مورد آجهای مختلف تایر ،کاربرد هر یک از آجها را توضیح دهد.

شاخص بار
 اندازه نویسی تایرها
با ارائه شکل شماره  11کتاب درسی مفاهیم عالئم ،اعداد و مشخصات مندرج
بر روی تایرها توضیح داده شود .در صفحۀ بعد جدول شاخص بار و جدول نوع
کاربرد تایر برای مناطق آب و هوایی مختلف نشان داده شده است که با توجه به
مشخصات تایر موارد استفاده از جداول صفحه بعد نیز توضیح داده شود.
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جدول1ـ شاخص بار

جدول2ـ کاربرد تایر برای مناطق آب و
هوایی مختلف
Area

Symbol

Hot Area

A

Normal Area

B

Cold Area

C

 فشار باد تایر در مواقع خاص
ابتدا به اهمیت تنظیم فشار باد تایر و خطرات ناشی از عدم تنظیم باد تایر به شرح
زیر اشاره شود:
فشار باد تایرهای خودرو باید به میزان توصیه شده توسط سازنده خودرو باد شود.
فشار باد مناسب ،قدرت تایر را در برابر نیروی وزن و شرایط مختلف رانندگی،
مانند ترمز کردن ،شتاب گرفتن و ...بیشتر می کند .بهترین وضعیت تایر ،با فشار
باد مناسب مهیا می شود.
اگر فشار باد خیلی زیاد باشد ،معایب زیر ظاهر می شود:
 1باریک شدن سطح تماس تایر و جاده ،کاهش قابلیت های تایر و پایداری آن؛
 2سلب آرامش و راحتی در رانندگی؛
 3ساییده شدن بیش از حد قسمت میانی؛
 4از بین رفتن قابلیت جذب نیرو های وارده از جاده به الیه های میانی تایر و
افزایش آسیب پذیری آنها؛
 5تمایل زیاد به جدا شدن الیههای تایر در زمان گرم شدن تایر ،به دلیل تجمع
نیروها در مرکز آجها.
اگر فشار باد کم باشد ،معایب زیر ظاهر می شود:
 1زیاد شدن مصرف سوخت به دلیل افزایش سطح تماس تایر با جاده؛
 2سفت شدن یا انحراف فرمان به یک سمت در هنگام کم باد بودن چرخهای جلو ؛
 3ساییده شدن سریع تر و بیشتر قسمت بیرونی آج ها؛
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 4بروز خطر جدی با باالرفتن بیش از اندازه دمای تایر در زمان حرکت به دلیل
تغییر شکل زیاد در ناحیه تماس تایر با جاده و افزایش احتمال جداشدن الیه ها.
و در ادامه بر اساس متن کتاب درسی میزان باد تایر در شرایط خاص و اشکاالت
ناشی از عدم تنظیم سیستم فرمان و جلوبندی وسیله نقلیه تایر توضیح داده شود.
پاسخ فعالیت
کالسی

از روی کاالنما (کاتالوگ) تایرهای وسایل نقلیه جاده ای در خصوص مفاهیم
اعداد و مشخصات مندرج بر روی تایرهایی با اندازه و آج های مختلف بحث
نمایید  .
پاسخ :با توجه به متن کتاب درسی و شکل شماره  11کتاب درسی می توان
مفاهیم عالئم ،اعداد و مشخصات مندرج بر روی کلیه تایرها را توضیح داد.

سیستم نور خودرو
هنرآموز به عنوان مقدمه با طرح این سؤال نظر هنرجویان را جلب کند:
چرا بعضی از خودروهای جدید مجهز به نوعی از چراغ ها به نام چراغ های
روشنایی در روز هستند؟
چراغ های روشنایی در روز یا همان  ،Daylightچراغ های کوچکی در قسمت
جلوی خودروها هستند که به محض شروع به کار پیشرانه خودرو روشن می شوند
و تا خاموش شدن آن روشن می مانند.
 Daylightبه منظور مطلع کردن عابران پیاده و خودروهای دیگر ،از وجود خودرو
شما در خیابان یا جاده است .این چراغ ها معموالً از نوع « زنون» هستند تا بتوانند
با داشتن نور زیاد ،توجه عابران و رانندگان دیگر را جلب کنند.
برای اولین بار این چراغها در سال  1970میالدی در کشورهای شمالی کره زمین مانند
نروژ و کانادا ،که معموالً هوای برفی و مه گرفته دارند و همچنین نور کافی در روز وجود
ندارد ،بسیار رواج یافت .این چراغها کمک میکرد که در روز ،هنگامی که هوا برفی و مه
گرفته است و یا نور کافی وجود ندارد ،خودروها بهراحتی تشخیص داده شوند.
استفاده کردن از این چراغ ها در روز برای جلب توجه عابران پیاده و یا راننده های
عبوری می باشد نه خود راننده خودرو!! اگر به این مسئله توجه کنیم متوجه اهمیت
این چراغ ها می شویم.
اگر در خیابان های شهر به ماشین هایی که از این نوع چراغ ها استفاده می کنند
توجه کرده باشید حتماً متوجه شده اید که چگونه توجه شما را به خود جلب می کند
و این همان چیزی است که طراح های این نوع چراغ ها دنبالش هستند یعنی جلب
توجه عابر پیاده و راننده های دیگر به خودروی در حال عبور و رعایت کردن مسائل
ایمنی و فاصله با خودروی مورد نظر .البته روشن بودن اجباری چراغ ها از دهه های
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قبل در کشورهایی همچون سوئد اجرا می گردیده است و علت آن مه آلود بودن
بیشتر مناطق این کشورها در بیشتر روزهای سال می باشد ،البته در این کشورها
که در سال های قبل از چراغ های  LEDاستفاده نمی گردید چراغ های جلو به
محض روشن شدن خودرو به صورت خودکار روشن می شد .تحقیقات نشان داده
است که استفاده از چراغ های روشنایی در روز می تواند تصادف هایی که به علت
عدم توجه راننده ها به خودروهای عبوری می باشد را تا حد زیادی کاهش دهد.
در ادامه با توجه به متن کتاب درسی کاربرد هر یک از چراغ های وسیله نقلیه و
رنگ مورد استفاده در هر یک از چراغ ها توضیح داده شود.
در ارتباط با دالیل انتخاب رنگ نور چراغ های :عقب ،راهنما و جلو مورد
استفاده در وسایل نقلیه بحث شود.
پاسخ :با توجه به متن کتاب درسی و جدول زیر پاسخ این فعالیت به شرح
زیر بیان می گردد:
طیف های زیادی برای رنگ های چراغ جلو خودرو وجود دارند که هر
کدام دارای ویژگی خاص هستند و در مواردی خاص کاربرد دارند .گرمای
طیف های نوری توسط واحدی به نام «کلوین» سنجیده می شود .هر چه قدر
عدد آن افزایش پیدا کند ،رنگ نور سردتر می شود.

پاسخ فعالیت
کالسی

نور زرد ( 3000کلوین)
این جنس از نور معموالً توسط المپ های هالوژنی تولید می شود که در
خودروهای قدیمی استفاده می شود .چراغ هایی که دارای نور زرد هستند
معموالً برای شرایط آب وهوایی بد مانند مه استفاده می شود.
چراغ های مه شکن معموالً از همین جنس از چراغ ها هستند.
نور سفید خالص ( 5000کلوین)
نور سفید با  5000کلوین کام ً
ال شبیه به نور خورشید است و بهترین نور
ممکن برای استفاده در چراغ جلوی خودروها است .این نور بهترین میدان
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دید را در اختیار راننده می گذارد و ترکیبی از نور آبی و زرد است.
نور سفید کریستالی ( 6000کلوین)
نور سفید کریستالی تقریباً شبیه به سفید خالص است ،با این تفاوت که
مایه ای از آبی رنگ دارد .به دلیل بیشتر بودن درصد نور آبی ،این چراغ ها تا
حدی موجب کاهش نور چراغ های خودرو می شوند.
نور آبی روشن ( 8000کلوین)
هر نوری که بیش تر از  6000کلوین باشد ،استاندارد محسوب نمی شود و
معموالً کسانی که از چنین چراغ هایی استفاده می کنند ،اکثرا ً برای زیبایی
و دیده شدن است.
چراغ های هالوژنی و رشته ای سال ها در خودروها استفاده می شد اما در
محصوالت جدید ،خودروسازان از چراغ های  LEDو زنون استفاده می کنند.

آینههای خودرو
ابتدا مقدمه ای در مورد اهمیت آینه در وسایل نقلیه بیان شود سپس با توجه به
مطالب کتاب درسی در خصوص انواع آینه ،کاربرد هر کدام از آنها در وسایل نقلیه
و روش تنظیم آینه ها توضیح داده شود.
پاسخ فعالیت
کالسی
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به نظر شما چرا در آینه های بغل وسایل نقلیه ،اشیا از آنچه به نظر می رسد
به ما نزدیک تر هستند؟
آینه های اتومبیل به دو دسته تقسیم می شوند :آینه داخلی در واقع شامل
یک آینه تخت کوچک و صاف است که دید کامل از اتفاقات عقب اتومبیل
می دهد .تصویر این نوع آینه ها به صورت کامل تخت است و از این رو راننده
خیلی راحت و سریع می تواند نسبت به مشاهده خود قضاوت و تصمیم گیری
کند .آینه های بغل :آینه های بغل بیشتر حالت منحنی دارند و از این رو
موقعیت های بیشتری البته با اندازه های کوچک تر به منظور کنترل بهتر
پیرامون و کنار اتومبیل نشان می دهند .تنظیم آینه های بغل باید به صورتی
باشد که حداکثر دید را از جاده و اتومبیل داشته باشد .استفاده از آینه بغل:
باعث کنترل بیشتر نسبت به محیط پیرامون راننده می شود.
در هنگام پارک دوبل کردن یا زمانی که اتومبیل در کنار جوی قرار دارد،
بیشترین کاربرد را دارد.
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دود وسـایلنقلیه جـادهای و میزان
تأثیرگذاری در آلودگی محیطزیست

ابتدا مقدمه ای به شرح زیر در خصوص خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست
توسط موتورهای دیزلی بیان شود:
دیدگاه سنتی در خصوص موتورهای دیزلی ،آالیندگی زیاد به همراه دوده است .با
افزایش تولید موتورهای دیزلی و نقش غیر قابل انکار آنها در صنایع و نیز تشکیل
سازمان های محافظ محیط زیست ،برگزاری همایش ها و تشکیل کنوانسیون های
محیط زیست و اعمال قوانین سخت گیرانه و عدم اجازۀ  تولید موتور خارج از
محدوده استاندارد ،به موازات پیشرفت روزافزون تکنولوژی ،سبب کاهش چشمگیر
آالیندگی موتورهای دیزلی سنگین گردیده است.
استاندارد آالیندگی خودروهای دیزل چیست؟
بهطور کلی رعایت استانداردها تأثیر زیادی بر مقادیر آالیندههای خطرناک خودرو
و متعاقب آن بر سالمتی عموم مردم ،بیماریهای تنفسی ،مخصوصاً در کودکان به
دنبال خواهد داشت .عمده آالیندههای سوختهای دیزلی را خانواده اکسیدهای
گوگرد ( ،)SOxاکسیدهای ازت ( ،)NOxذرات معلق ( )PMتشکیل میدهند .ذرات
معلقی که از موتورهای دیزلی خارج میشوند به  DPMیا  Disel PMشناختهشده
است که حامل عناصر سرطانزا مثل بنزوپیرنها ( )BenzoPyrenesدر دوده یا
کربن سیاه و یا  Sootو یا  Soot Particlesو دارای قطری در محدوده  1/0میکرومتر
یا  100نانومتر میباشند.
کشورهای جهان استانداردهای سختگیرانهای را با توجه به عواقب و تأثیرهای
خطرناک این ذرات که به تازگی شناخته شدهاند را معرفی کردهاند ،مث ً
ال غلظت
میانگین روزانه ذرات معلق کمتر از  10میکرون ( )10PMو کمتر از  5/2میکرون
( )5/2 PMکه به ترتیب در استرالیا  350µg/mو  325µg/mو در اتحادیه اروپا برای
 10 PMاستاندارد  ،350µg/mدر هنگکنگ به ترتیب  100µg/mو ،75µg/m
در ژاپن  100µg/mو  35µg/mو در آمریکا 150µg/mو  35µg/mتعیین شدهاند.
سازمان بهداشت جهانی ذرات معلق اشاره شده در فوق را تحت عنوان «سرطانزاییهای
گروه  )Group1Carcinogens( »1و بهعنوان کشندهترین نوع آالیندهها معرفی
کرده است که قادرند تا اعماق ریه و ششها نفوذ کرده و وارد جریان خون شوند و
در  DNAخون افراد اختالل ایجاد کنند و باعث بروز سکتههای قلبی و مرگ و میر
زودرس شوند.
سپس با ارائه شکل های شماره  28و  29کتاب درسی دو روش مهم کاهش
آالینده های موتورهای دیزلی1 :ـ سیستم کاتالیست کاهش دهنده آالیندگی:SCR
(2 )Selective Catalatic Reductionـ فیلتر جداسازی ذرات معلقDPF
( )Diesel Particulate Filterتوضیح داده شود.
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کالسی
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در خصوص روشها و سیستمهای نوین کاهش آالیندههای ناوگان حملونقل
جادهای بحث شود.
پاسخ :عالوه بر دو روش معرفی شده در کتاب درسی ،روشهای متعددی
برای کاهش آالیندههای موتورهای دیزلی معرفی شده که به سه مورد آنها که
توسط محققین داخلی در دانشگاههای کشور انجامشده اشاره میگردد:
1ـ استفاده از سوختهای تجدیدپذیر و همچنین استفاده از مکملهای
پیشرفته سوخت دو رویکرد مهم جهت کاهش آلودگی هوا بوده که «در طرح
محققین دانشگاه محقق اردبیلی یک ترکیب سهتایی متشکل از بیودیزل ،آب
و نانو ذرات اکسید سریم مورد آزمون عملکردی و آالیندگی قرار گرفته است
که نتایج بسیار رضایتبخش بوده است».
احتراق سوخت حاوی نانوذرات اکسید سریم موجب کاهش قابلتوجه گازهای
آالینده میگردد از دیدگاه ساز و کار ،حضور نانوذرات سریم اکسید در ترکیب
سوخت موجب کاهش تشکیل رسوبات ترکیبات کربنی بر روی جداره سیلندر
شده که این موضوع کاهش اصطکاک بین قطعات متحرک را در پی دارد.
همچنین سریم اکسید یک عملکرد کاتالیستی نیز خواهد داشت؛ این عملکرد
موجب کاهش تأخیر در اشتعال میشود .بنابراین احتراق بهصورت کاملتری
انجام خواهد شد و گازهای آالینده کاهش مییابد.
در تحقیق حاضر نقش همزمان آب و نانوذرات سریم اکسید در ترکیب سوختی
دیزل/بیودیزل مورد ارزیابی قرار گرفته است .بدین منظور سوخت دیزل/بیودیزل
حاوی درصدهای مختلف وزنی  ۵ ،۳و  ۷درصد آب و همچنین  ۹۰ppmنانوذرات
سریم اکسید تهیه شده و عملکرد آن هم از منظر بازدهی و هم از منظر آالیندگی
مورد مطالعه قرار گرفته است.
براساس نتایج بهدستآمده ،ترکیب سوختی حاوی  %۳درصد آب و ۹۰ppm
نانوذرات سریم اکسید هم از لحاظ بازدهی و هم از لحاظ آالیندگی در
بهینهترین شرایط قرار دارد.
2ـ با استفاده از ترکیب چندین روش بهطور همزمان آالیندههای اکسیدهای
ازت ،مونواکسیدکربن ،ذرات دوده و هیدروکربنهای نسوخته را از زیر سطح
استاندارد اروپایی یورو «صفر» تا سطح استاندارد یورو «یک» کاهش داده شود.
افزایش فشار پاشش سوخت ،اصالح AFRو نیز زمان تزریق سوخت ،تزریق
سوخت به همراه هوا ،استفاده از سوخت با گوگرد کم ،باز خورانی گازهای
اگزوز ،یونیزه کردن سوخت و استفاده از تله ذرات ،روشهایی هستند که در
این مقاله که توسط محققین دانشگاه تبریز انجام شده از آنها استفاده شده
است .نهایتاً با استفاده از روشهای فوقالذکر سطح آالیندهها در موتور مزبور
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در حدود استاندارد Euro1قرار گرفت و نتایج بهدست آمده توسط انجمن
تحقیق صنعت موتور انگلستان ( )MIRAتأیید گردیده است.
3ـ افزایش فشار پاشش سوخت ،اصالح نسبت سوخت و هوا و نیز زمان تزریق
سوخت ،مخلوط نمودن مقداری هوا با سوخت قبل از پاشش سوخت به داخل
محفظه احتراق ،استفاده از سوخت کیفیت باال (گوگرد کم) ،بازخورانی گازهای
اگزوز ،یونیزه کردن سوخت ،استفاده از تله ذرات ،که با اعمال روشهای فوق
نهایتاً سطح آالیندگی موتور دیزلی  355 OMتولیدی شرکت ایدم که در شرایط
پایه حتی استاندارد آالیندگی  Euroرا نیز ارضا نمیکرد با استفاده از روشهای
فوقالذکر سطح آالیندهها در موتور مذکور در حدود استاندارد Euro1قرار گرفت
که نتایج به دست آمده طبق استاندارد ( ECE R49)2000در ایران تست
گردید و نتایج بهدست آمده در ایران مورد تأیید آن مرکز قرار گرفته است .این
طرح توسط محققین شرکت موتورسازان تبریز انجام شده است.

تجهیزات ایمنی استاندارد وسایلنقلیه جادهای
ابتدا مقدمه ای به شرح زیر در مورد تجهیزات ایمنی استاندارد وسایل نقلیه جاده ای
بیان شود:
در هنگام طراحی وسیله نقلیه باید موارد زیر به عنوان تجهیزات ایمنی وسیله نقلیه
در نظرگرفته شود.
 1استفاده از قطعاتی که به عنوان تجهیزات ایمنی غیرفعال نامیده می شوند و
در جهت افزایش ایمنی خودروها به خصوص بعد از وقوع تصادف (در مرحله دوم
تصادف) بسیار مؤثر می باشند .این قطعات به عنوان سیستم های نگهدارنده نیز
معروف بوده و از به وجود آمدن آسیب دیدگی های شدید به سرنشینان خودرو
جلوگیری می کنند .این قطعات شامل موارد زیر می باشند:
کمربندهای ایمنی و کیسه های هوا
سطوح الیه دار (مانند داشبورد)
شیشه های ایمنی
وسایل جذب انرژی (مانند ستون فرمان)
نواحی مچاله شونده  14در قسمت های جلو و عقب خودرو
طراحی نواحی داخلی خودرو به گونه ای که ضربه وارده به سرنشین را کاهش
دهد (مرحله دوم تصادف)
طراحی سطوح جلویی خودرو به گونه ای که ضربه وارده به عابرین پیاده هنگام
تصادف به حداقل ممکن برسد.
نواحی از خودرو که به منظور حداکثر تحمل ضربه جهت کاهش شدت جراحت ناشی
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از تصادف بایستی در طراحی در نظر گرفته شود عبارت است از:
استفاده از کیسه های هوای پیشرفته در نواحی مختلف خودرو به هنگام برخورد
از پهلو و واژگون شدن
محافظت از سرنشین در قسمت های پائینی داخل خودرو هنگام برخورد از جلو
استحکام سقف
بهبود سیستم های صندلی ،پشت سری
بهبود قفل های در(جلوگیری از باز شدن در)
بهبود شیشه های ایمنی (از نظر دید و ضربه پذیری)
بی نقص بودن سیستم سوخت رسانی
 2برخی از وسایل که ایمنی فعال نامیده می شوند در وسیله نقلیه قدرت کنترل
راننده را در وضعیت خطرناك افزایش داده و قبل از وقوع تصادف از اهمیت ویژه ای
برخوردار می باشند .این سیستم های ایمنی از بروز سوانح و تصادفات جلوگیری
کرده و امنیت خودرو در جاده ها را تأمین می کند .مهم ترین تجهیزات فوق عبارت
است از:
تایرهای بهینه شده
سیستم های ترمز ضد قفل
سیستم های کنترل کشانش
در ادامه با توجه به تصاویر ارائه شده در کتاب تجهیزات ایمنی استاندارد وسایل نقلیه
جاده ای توضیح داده شود.
پاسخ فعالیت
کالسی

در خصوص تفاوت و تشابه تجهیزات ایمنی استاندارد وسایلنقلیه جادهای
حمل بار و وسایلنقلیه جادهای حمل مسافر بحث شود.
پاسخ :با توجه به توضیحات ارائه شده در مقدمه این بخش و متن کتاب
اغلب تجهیزات ایمنی برای هر دو وسایل نقلیه جاده ای حمل بار و وسایل نقلیه
جاده ای حمل مسافر مشترک هستند.

روش ارزشیابی شایستگی ایمنی حمل بار
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هنرآموز کاتالوگ ویژگی های ایمنی حداقل دو شرکت سازنده وسیله نقلیه جاده ای
را به هنرجو ارائه کند .در صورتی که هنرجو قادر باشد فاکتورهای ایمنی که در
کتاب درسی توضیح داده شده نظیر :ایمنی تایرها ،نور چراغ ها ،آینه ها ،آالیندگی
محیط زیست و تجهیزات ایمنی استاندارد هر دو شرکت را به طور کامل با هم
مقایسه و مزایا و معایب هرکدام را نسبت به دیگری بیان نماید در حد باالتر از
انتظار و در صورتی که تنها قادر به شناسایی ویژگی های ایمنی یک شرکت باشد در
حد انتظار و چنانچه حدود  50درصد از ویژگی های ایمنی وسیله نقلیه یک شرکت
را شناسایی نماید امتیاز پایین تر از انتظار را کسب می کند.

فصل دوم :فناوری پایدارسازی بار

نحوه ارزشیابی پودمان
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است .برای هر پودمان یک نمره مستمر
(از  5نمره) و یک نمره شایستگی پودمان (نمرات 2 ،1یا  )3با توجه به استانداردهای
عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد.
جدول ارزشیابی پودمان (فناوری پایدارسازی بار)
تکالیف
عنوان
پودمان عملکردی
فصل
(شایستگی ها)

فناوری
پایدارسازی بار

استاندارد
عملکرد
(کیفیت)

نتایج

استاندارد
(شاخص ها،
داوری ،نمره دهی)

1ـ طراحی یک
سیستم مهاربار
عمودی با در نظر
گرفتن موانع حرکت
بار
2ـ مقایسه کیفیت
ایمنی یک وسیله
تعیین یراق آالت
باالتر از حد نقلیه مشابه با
انتظار
مهار بار
برندهای مختلف
(از نظر رعایت
استانداردهای مربوطه
طراحی سیستم
و مشتریان)
مهاربار براساس
آیین نامه مهاربار
با استفاده
از محاسبات
و ارزیابی
1ـ طراحی یک
کیفیت ایمنی
سیستم مهاربار
وسیله نقلیه
عمودی بدون موانع
براساس
در حد حرکت
استانداردهای
انتظار 2ـ محاسبه کیفیت
کارخانه سازنده
(کسب ایمنی یک وسیله
با استفاده
از جداول و شایستگی) نقلیه با برند خاص
(از نظر رعایت
ارزیابی وضعیت دستورالعمل ها
استانداردهای
ایمنی وسیله
کارخانه سازنده)
نقلیه
1ـ تعیین یراقآالت
مهار بار بدون ظرفیت
پایین تر باربری
ازحد انتظار 2ـ محاسبه کیفیت
(عدم احراز ایمنی وسیلهنقلیه
شایستگی) با برند خاص با توان
بررسی  50درصد از
اجزای وسیله نقلیه

نمره

3

2

1

نمره مستمر از 5
ً
نمره شایستگی پودمان منحصرا شامل نمرات  2 ،1یا  3است
نمره پودمان از 20
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