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از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای 
تغییرات  به  با توجه  تربیت می باشد.  تعلیم و  اهداف نظام  فردی، اجتماعی و 
نظام آموزشی که حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد 
چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله به نقش 
معلم از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری و نقش 
دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و 
نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته 
یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری شامل رسانه های متنوعی از جمله 
کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز /  هنرجو، کتاب راهنمای تدریس 
معلم  /  هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی و پوستر و... می باشد که با 
هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنمای هنرآموز جهت 
انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی  ایفای نقش تسهیل گری، 
این رسانه سعی شده  برای هر کتاب درسی طراحی و تدوین شده است. در 
روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی 
مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمنی و بهداشت فردی و محیطی آورده 
شود. همچنین نمونه طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، 
هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت های 
یادگیری و تمرین ها، بیان شاخص هایی اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه 
بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش 
سنجش و نمره دهی، نکات آموزشی شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت 
آموزش در محیط  و  اجرا  فرایند  نکات مهم در  منابع مطالعاتی،  ارگونومی،  و 

مقدمه



یادگیری، بودجه بندی زمانی و صالحیت های حرفه ای و تخصصی هنرآموزان و 
دیگر موارد آورده شده است.

امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف 
تألیف شده  با کوشش و تالش مؤلفین گران قدر تدوین و  بسته آموزشی که 

موفق باشید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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فصل اول:  سازوکارهای حرکتی

كليا ت
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کتاب درسی دانش فنی تخصصی در یک نگاه

درسی  برنامه  و  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  اهداف سند  تحقق  راستای  در 
متغیر  نیازهای  و  فناوری  عصر  سریع  تغییرات  و  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی 
ماشین های کشاورزی  رشتۀ  برنامه درسی  مشاغل،  و  کار  دنیای  و  بشری  جامعه 
باز طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. این کتاب و درس 
از خوشه دروس شایستگی های فنی می باشد که در سبد درسی هنرجویان برای 
سال دوازدهم تدوین و تألیف شده است و مانند سایر دروس شایستگی و کارگاهی 

دارای 5 پودمان می باشد.
کتاب دانش فنی تخصصی مباحث نظری و تفکیک شده دروس کارگاهی و سایر 
شایستگی های رشته را تشکیل نمی دهد، بلکه پیش نیازی برای شایستگی های الزم 

در سطوح باالتر صالحیت حرفه ای تحصیلی می باشد.
هدف کلی کتاب دانش فنی تخصصی آماده سازی هنرجویان برای ورود به مقاطع 
تحصیلی باالتر و تأمین نیازهای آنان در راستای محتوای دانش نظری است. یکی از 
پودمان های این کتاب با عنوان »کسب اطالعات فنی« با هدف یادگیری مادام العمر 
کار،  بازار  به  ورود  و  آموزش  دنیای  از  بعد  هنرجویان  شایستگی های  توسعه  و 
با آموزش چگونگی استخراج اطالعات  امر  این  سازمان دهی محتوایی شده است. 
فنی مورد نیاز از متون فنی غیر فارسی و جداول، راهنمای ماشین آالت و تجهیزات 
صنعتی، دستگاه های اداری، خانگی و تجاری و درک مطلب آنها در راستای توسعه 

شایستگی های حرفه ای محقق خواهد شد.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی 

فعال صورت می گیرد.
کتاب دانش فنی تخصصی شامل پودمان هایی به شرح زیر است:

  پودمان اول: ساز و کارهای حرکتی
  پودمان دوم: تحلیل سیستم های هیدرولیکی

  پودمان سوم: الکترونیک کاربردی
  پودمان چهارم: نقشه کشی رایانه ای
  پودمان پنجم: کسب اطالعات فنی
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كليا  ت

نکات مهم و اثرگذار درآموزش )علمیـ  عملی(

1  قبل از ورود به کالس کلیه اسناد مرتبط با آموزش مانند، برنامه درسی، راهنمای 
برنامه درسی، کتاب درسی هنرجو، کتاب همراه هنرجو را به طور دقیق مورد 

مطالعه قرار دهید.
یادداشت برداری  آن  مهم  نکات  با  ارتباط  در  و  کنید  مشاهده  را  فیلم ها  2  تمام 

نمایید.
3  کار با نرم افزارها را تمرین کنید. توجه داشته باشید که ضرورتی ندارد که شما 
نرم افزار توصیه شده را به اجرا در آورید، بلکه می توانید از سایر نرم افزارهای 
را  آن  و  کنید  استفاده  دارید  اختیار  در  که  نرم افزارهایی  یا  بازار  در  موجود 

جایگزین نرم افزار توصیه شده نمایید.
4  تمام مراحل مربوط به کارهای آزمایشگاهی را حتماً حداقل یک بار اجرا کنید 

تا در خالل آموزش دچار مشکل نشوید.
5  تجهیزات و امکانات هنرستان های خود را مورد بازبینی قرار دهید و محتوای 
آموزشی را با آنها منطبق کنید. مثاًل اگر در جایی مطرح شده است که مقاومت 
10 کیلو اهم و 5 کیلو اهم را با هم سری کنید اگر در انبار مقاومت های دیگری 

وجود داشت آنها را جایگزین و از آنها استفاده کنید.
6  برای فرایند اجرای آموزش حتماً طرح درس دقیق و زمان بندی شده تهیه کنید.

گروهی،  کار  کنید،  بحث  کنید،  فکر  مانند  مواردی  که  باشید  داشته  7  توجه 
بارش فکری، خالقیت، ایمنی، پژوهش و فعالیت های خارج از هنرستان، موارد 
حاشیه ای نیستند. بلکه در بسیاری از موارد، اهمیت آن اگر بیشتر از مباحث 

فنی نباشد، در همان سطح قرار دارد.
8  الگوهای پرسش باید به صورت فعالیت خارج از کالس به هنرجو محول شود و 

اجرای آن مورد پیگیری قرار گیرد.
9  محتوای دانش افزایی که در کتاب هنرآموز آمده است صرفاً برای پویایی و ارتقای 
دانش، توسعه زمینه های نوآوری و خالقیت و بهبود روش تدریس برای هنرآموز 

است و تحت هیچ شرایطی این نوع محتواها مورد ارزشیابی قرار نمی گیرد.
10  در مباحث پژوهشی و موارد مشابه الزم است هنرجویان را به گونه ای راهنمایی 
کنید که بتوانند از منابع فعلی موجود )کتاب های درسی موجود که در سایت 

chap.sch.ir وجود دارد( استفاده کنند.
11  استفاده از اینترنت و سایت های تخصصی مرتبط به خصوص سایت رشد مربوط 
به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش www.roshd.ir  و سایر سایت های 
تخصصی داخلی توصیه می شود ولی الزم است نظارت و مدیریت شما و اولیا بر 

هنرجویان حاکم باشد.
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12  باید همواره توجه داشته باشید که کتاب همراه هنرجو صرفاً یک منبع مرجع 
مانند کتاب وسترمان برای مکانیک است. محتوای این کتاب به هیچ وجه مورد 
ارزشیابی قرار نمی گیرد ولی هنرجویان باید برای چگونگی استفاده از آن کتاب، 
کاماًل مهارت الزم را کسب کنند. برای مثال، استخراج شماره سیم از جداول، 

یا توجه به ترجمه راهنمای کاربرد دستگاه ها و موارد مشابه آن ضرورت دارد.
13  استفاده از سایر منابع که در اختیار دارید در راستای آموزش کتاب بالمانع بوده، 
حتی می توانید در صورت دسترسی به منابع مناسب تر آن را از طریق رسانه های 
مختلف از جمله سایت دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 
به نشانی www.tvoccd.medu.ir به اشتراک بگذارید. همچنین کلیه اسناد 
مرتبط مانند برنامه درسی، جدول دروس، راهنمای برنامه درسی، اسناد دنیای 

کار و اسناد پشتیبان دنیای آموزش از طریق این سایت قابل بارگیری است.
14  برای تأثیرگذاری و ایجاد انگیزه یادگیری الزم است هنرآموز در ابتدا با طرح 
چند پرسش انگیزشی با توجه به رخدادهای روز، شرایط اقلیمی و واقعیت های 

زندگی، توجه هنرجویان را به محتوای آموزشی جلب نماید.
15  برای درک بهتر و به خاطرسپاری مفاهیم درسی، عالوه بر آموزش کتاب درسی، 
هنرآموز باید در هر مرحله از فیلم های مرتبط با موضوع استفاده کرده و پس از 
نمایش فیلم به تجزیه و تحلیل محتوای فیلم به صورت تعاملی با هنرجویان بپردازد. 
در پاره ای از موارد الزم است فیلم را به صورت مرحله به مرحله نمایش دهد تا تمام 
نکات مهم آموزش داده شود. همچنین در مواردی که نرم افزار به آموزش کمک 
می کند، با استفاده از نرم افزارهای معرفی شده در کتاب درسی یا هر نرم افزار مرتبط 
دیگری، موضوع و محتوای درس را به صورت شبیه سازی آموزش دهد. همچنین 

از هنرجویان بخواهد که این آموزش ها را در خارج از ساعات درسی تمرین کنند.

ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی

  نکات ایمنی و بهداشتی فردی، جمعی و محیطی از مواردی است که باید حتماً 
به آن توجه نمایند و آنها را با مصداق های مناسب با درک مخاطب نهادینه سازند. 
برای مثال در ارتباط با تماس درست با بردهای مدار چاپی یا قطعات الکترونیکی، 
آنان را از میزان آلودگی این اجزا آگاه نمایند و عواقب آن را که می تواند بسیار 

مهلک و عالج ناپذیر باشد، گوشزد کنند.
  حفظ محیط زیست از دیگر مواردی است که توجه به آن باید نهادینه شود. برای 
مثال خطرات ناشی از پسماندهای الکترونیکی برای انسان ها و محیط زیست بیان 
شود و راه های جمع آوری و بازیافت زباله های الکترونیکی آموزش داده شود. این 
فرایندها با استفاده از فیلم های آموزشی روشنگری پیدا می کند و تعمیم می یابد.
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بودجه بندی ساالنه

زمانواحد یادگيریپودمان

پودمان 1
ساز و کارهای حرکتی

واحد 1
15تحلیل مکانیزم های حرکتی ساده در ماشین های کشاورزی

واحد2
15مکانیزم های انتقال نیرو

پودمان 2
تحلیل سیستم های هیدرولیکی

واحد1
20تحلیل قوانین حاکم بر سیستم های هیدرولیکی

واحد 2
10کاربرد هیدرولیک در تراکتورها

پودمان 3
تحلیل کنترل کننده های الکترونیکی

واحد 1
10تحلیل اجزای مدار الکترونیکی

واحد 2
20تحلیل کارکرد کنترل کننده ها و تجهیزات اندازه گیری الکترونیکی

پودمان 4
نقشه کشی و مدل سازی رایانه ای قطعات

واحد 1
5تحلیل اجزای نقشه های صنعتی و نقشه کشی دستی

واحد2
25تهیه نقشه به کمک نرم افزار و توانایی مونتاژ و مدل سازی آن

پودمان 5
کسب اطالعات فنی

واحد 1
30کسب اطالعات فنی
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فصل اول

ساز و كارهای حركتی
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مدت آموزش: 30 ساعت

ساختار کلی پودمان

پودمان ساز و کارهای حرکتی، بر مبنای برنامۀ درسی رشتۀ ماشین های کشاورزی 
از  با ساختمان و طرز کار برخی  تدوین گردیده است و هنرجویان ضمن آشنایی 
مهم ترین و متداول ترین مکانیزم ها، با نکات فنی مربوط به آنها آشنا می شوند. این 
پودمان شامل دو واحد یادگیری است. در واحد یادگیری اول که تحليل مکانيزم های 
حركتی ساده در ماشين های كشاورزی نام دارد، مکانیزم های میله ای، مکانیزم 
لنگ و لغزنده، مکانیزم بادامک و پیرو، مکانیزم ژنوا و مکانیزم چرخ ضامن دار )جغجغه( 
مورد بحث قرار گرفته اند. واحد یادگیری دوم با عنوان تحليل مکانيزم های انتقال 
نيرو شامل مکانیزم های پیچ و مهره ای، مکانیزم های چرخ دنده ای، مکانیزم چرخ و 
شانه، مکانیزم تسمه و قرقره، مکانیزم زنجیر و چرخ زنجیر می باشد. در ادامه مفهوم 

درجۀ آزادی مکانیزم و نحوۀ محاسبۀ آن مطرح شده است.

هدف های رفتاری
  مفهوم حرکت را تحلیل کند.
  مفهوم مکانیزم را درک کند.

  مکانیزم های میله ای را تشریح کند.
  نحوۀ به کارگیری مکانیزم های میله ای برای ایجاد انواع حرکت را درک کند.

  انواع مفصل را شرح دهد.
  کاربردهایی از مکانیزم میله ای در ماشین های کشاورزی بیان کند.

  مکانیزم لنگ و لغزنده را تحلیل کند.
  مکانیزم بازگشت سریع را تحلیل کند.

  کاربردهایی از مکانیزم لنگ و لغزنده در ماشین های کشاورزی بیان کند.
  مکانیزم بادامک و پیرو را تحلیل کند. 

  کاربردهایی از مکانیزم بادامک و پیرو در ماشین های کشاورزی بیان کند.
  مکانیزم ژنوا را تحلیل کند.

  کاربردهایی از مکانیزم ژنوا در ماشین های کشاورزی بیان کند.
  مکانیزم جغجغه را تحلیل کند.

  کاربردهایی از مکانیزم جغجغه در ماشین های کشاورزی بیان کند.
  مکانیزم پیچ و مهره ای را تحلیل کند.
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  کاربردهایی از مکانیزم پیچ و مهره ای در ماشین های کشاورزی بیان کند.
  انواع مکانیزم چرخ دنده ای را شناسایی کند.

  کاربردهایی از مکانیزم دنده ای در ماشین های کشاورزی بیان کند.
  محاسبات مربوط به مکانیزم دنده ای را انجام دهد.

  مکانیزم چرخ و شانه را تحلیل کند.
  مکانیزم تسمه و قرقره را تحلیل کند.

  محاسبات مربوط به مکانیزم تسمه و قرقره را انجام دهد.
  طرز کار پولی های با دور متغیر را درک کند.
  مکانیزم زنجیر و چرخ زنجیر را تحلیل کند.

  مفهوم درجۀ آزادی مکانیزم را درک کند.
  درجۀ آزادی مکانیزم های ساده را محاسبه کند.

بودجه بندی

وسعت محتواهفتهواحد یادگيری

تحلیل مکانیزم های حرکتی 
ساده در ماشین های 

کشاورزی

اول

تعریف حرکت
تعریف مکانیزم

طبقه بندی مکانیزم ها
ساختار کلی مکانیزم های میله ای

انواع مفصل ها
روش معکوس کردن حرکت با استفاده از مکانیزم میله ای

روش کشیدن و هل دادن با استفاده از مکانیزم میله ای
روش تغییر جهت 90 درجه ای حرکت با استفاده از مکانیزم میله ای

روش ایجاد حرکت های موازی با استفاده از مکانیزم میله ای
روش تبدیل حرکت دورانی به حرکت نوسانی با استفاده از مکانیزم میله ای

کاربردهایی از مکانیزم میله ای در ماشین های کشاورزی
انواع مکانیزم میله ای در تراکتور

دوم 

مکانیزم لنگ و لغزنده
working model کار با نرم افزار

مکانیزم بازگشت سریع
انواع مکانیزم های لنگ و لغزنده در ماشین های کشاورزی

سوم

مکانیزم بادامک و پیرو
انواع مکانیزم بادامک و پیرو

working model کار با نرم افزار
مکانیزم ژنوا

مکانیزم جغجغه
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تحلیل مکانیزم های انتقال 
نیرو

چهارم

مکانیزم پیچ و مهره ای
مکانیزم چرخ دنده ای و انواع آن

working model کار با نرم افزار
محاسبات مربوط به مکانیزم دنده ای

مکانیزم چرخ و شانه

پنجم

مکانیزم تسمه و قرقره
working model کار با نرم افزار

محاسبات مربوط به مکانیزم تسمه و قرقره
مکانیزم زنجیر و چرخ زنجیر

درجۀ آزادی مکانیزم ها

در جلسۀ ششم ارزشیابی انجام می گیرد. ارزشيابی

راهنمای فعاليت: با ایجاد انگیزه در هنرجویان ضمن تشویق آنها به ذکر مثال های 
متنوع، در طبقه بندی مثال ها، راهنمایی الزم انجام گیرد.

آیا می توانید نمونه های دیگری از انواع حرکت مثال بزنید؟گفت و گوی كالسی

چه عاملی باعث حرکت می شود؟ با توجه به قانون دوم نیوتن به آن جواب دهید؟پرسش  كالسی

راهنمای تشریحی فعالیت های یادگیری ساخت یافته

پاسخ: نیرو ـ طبق قانون دوم نیوتن f=ma است و در صورتی که برآیند نیروهای 
وارد بر جسمی صفر نباشد، حرکت و شتاب خواهیم داشت.

مفصل های به کار گرفته شده در سیستم اتصال فکر كنيد
سه نقطه تراکتور از چه انواعی هستند و چرا از 

این نوع مفصل ها استفاده شده است؟
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نقاطی که آزادی حرکت در تمام جهات الزم است مانند غرغری سر  در  پاسخ: 
بازوها از مفصل کروی و در نقاطی که محدودیت حرکت در جهت خاصی وجود 

دارد از مفصل پینی یا لوالیی می باشد.

راهنمای فعاليت:

موضوعاتی که باید با دانش آموزان بحث و گفت وگو شود.قسمت

تأثیر طول هر یک از قسمت ها بر حرکت مفاصل، در چه حالتی نقطه B یک دایرۀ الف
کامل می زند؟ در چه صورت نقطه A یک دایره کامل می زند؟

ب
افزایش  داد؟  انجام  می توان  کاری  راست چه  لنگ سمت  دوران  زاویۀ  افزایش  برای 
اثری دارد؟ فاصله مفاصل ثابت چه تأثیری روی حرکت  طول لنگ سمت چپ چه 

مکانیزم می گذارد؟

فکر كنيد یکدیگر  با   A تا   D مفاصل  قابلیت حرکت پذیری  روی  بر  در شکل 10  الف( 
بحث کنید.

ب( در شکل 9 قابلیت حرکت پذیری مفاصل را مشخص کنید.

1

=0
o

2

3
A

B

DC

4

4

3

2

1
مفصل ثابتمفصل ثابت

 شکل 10ـ مفصل ثابتشکل 9ـ بازوی متحرک

جدول 2 کتاب درسی نمونه هایی از کاربردهای مکانیزم های میله ای در تراکتور 
را نشان می دهد. مکانیزم را شناسایی کنید و اجزای آن را شماره گذاری کنید 

و نحوه کارکرد آن را بنویسید.

یاداشت كنيد
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جدول 2 )كتاب درسی( ـ انواع مکانيزم ميله ای در تراكتور

شناسایی مفصل های ثابت و متحرک و بيان محل كاربردشکلردیف
كاركرد حركت مکانيزم

سیستم ترمز1

نقاط B ،A و C به عنوان مفصل های متحرک و محور 
پلوس که از مرکز صفحات می گذرد به عنوان تکیه گاه 
این مکانیزم هستند. با حرکت میله کششی به صورت 
خطی، صفحات دیسک حرکت دورانی انجام می دهند. 
در اثر این دوران و وجود ساچمه بین آنها، صفحات از 

هم فاصله گرفته و عمل ترمز انجام می شود.

سیستم فرمان2

مفصل B مفصل ثابت و مفصل های A و C مفصل های 
متحرک هستند. با حرکت میل عامل فرمان به صورت 
خطی و درجه جلو و عقب، مفصل C با زاویه ای تقریباً 
راست  و  چپ  به  حرکت  آن  به  نسبت  درجه ای   90
جابه جایی  حرکت،  این  نتیجۀ  که  داد.  خواهد  انجام 

اهرم شیر هیدرولیک فرمان می باشد. 

سیستم کالچ3

در این مکانیزم نقاط B ، A دارای مفصل ثابت یا تکیه گاه 
متحرک  مفصل  دارای   F و   E  ،D  ،C نقاط  و  هستند 
هستند که ضمن تغییر جهت حرکت پدال کالچ طی 
مراحل مختلف آن را به دو شاخه کالچ منتقل می کنند.

راهنمای فعاليت: مکانیزم های مربوط به جابه جایی باکت، حرکت بازوی باکت، 
حرکت محور بیل و... مورد بحث قرار گیرد.

درسی( تحقيق كنيد )کتاب   16 شکل  در 
محدوده  و  مکانیزم ها  تعداد 
آنها را با ترسیم خط مشخص 

کنید.

C

C

C

B

B

B

A

A

A

E

D
پدال كالج
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راهنمای فعاليت: WORKING MODEL یکی از قوی ترین نرم افزارهایی است 
که برای آنالیز دینامیکی و ارتعاشی مکانیزم ها و حتی تحلیل مدل های استاتیکی 
به کار برده می شود. این نرم افزار قادر است تقریباً حرکت اجزای هر نوع مکانیزمی را 
شبیه سازی کند )که در اتوماسیون های صنعتی بسیار سودمند و پرکاربرد می باشد(. 
به کمک این نرم افزار می توان انواع ربات ها، ماشین آالت، دستگاه ها و تقریبًا هر نوع 
مکانیزمی را به صورت کاماًل مشابه با واقعیت شبیه سازی نمود و به بررسی رفتار آن 
پرداخت. یعنی تمامی پارامترهای دلخواه از هر قطعه را در طول زمان حرکت، می توان 

مورد بررسی قرار داده و حتی آنها را کنترل نمود.
از معدود نرم افزارهایی است که می تواند در حالت دینامیکی، آنالیز المان محدود 
انجام دهد یعنی مثالً در اثر برخورد قطعات یک مکانیزم در حین کار کردن، چگونه 
مسیرشان تغییر می کند و یا در همین حین چه نیرویی به عضوی در قسمتی خاص 
از مکانیزم وارد می شود. همه این خواسته ها و خیلی بیشتر از آن را می توان توسط 

این نرم افزار نتیجه گرفت.
برای دانشجویان نیز این نوید وجود دارد که به کمک این نرم افزار، می توان اکثر 
سؤاالت کتب استاتیک، دینامیک، دینامیک ماشین، ارتعاشات و... را شبیه سازی و 

جواب نهایی را به دست آورد.
روند کار با این نرم افزار به این صورت است که ابتدا کاربر اجزای مکانیزم خود را در یک 
 Mechanical Desktop ،Solid Edge ،SOLIDWORKS نرم افزار طراحی قطعه مثل
محیط  به  را  آنها  یک  به  یک  سپس  و  می کند  ایجاد  سه بعدی  به صورت  و   ... 
Working Model وارد می نماید )این نرم افزار به راحتی با نرم افزارهای طراحی قطعه 
لینک می شود(. سپس بین قطعات، هر قید دلخواهی )مثل لوال، جوش، کشویی و  ...( را 

پروژه به کمک نرم افزار Working Model مکانیزم شکل 17 )کتاب درسی( را ترسیم 
کنید و نحوه کارکرد آن را گزارش دهید و مکان هندسی مفصل B را هنگامی که 

لنگ OA یکی دور کامل می زند را رسم نمایید.

15

°

60

°

A

B

O

C

ω۰ , α ۰
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برای شبیه سازی مکانیزم، ایجاد می نماید. امکان تعریف موقعیت، سرعت و شتاب نیز 
برای قطعات وجود دارد. همچنین وارد نمودن انواع بارهای خارجی روی کل و یا بخشی 
از قطعه نیز میسر است. با اجرای شبیه سازی، مکانیزم با توجه به قیدهای موجود به 
حرکت درآمده و کاربر می تواند هر خروجی دلخواهی را رصد نماید. مثاًل سرعت و شتاب 
همه قطعات را در هر زمان دلخواهی کنترل نماید، نیروی وارد بر آنها را در حین حرکت 
مشاهده کند و در صورت بروز اشکال، قیدها را اصالح نماید تا در نهایت یک مکانیزم 

کاماًل مشابه با مدل واقعی را شبیه سازی کرده باشد.
برای اجرای مکانیزم فوق از آیکن های شکل زیر کمک بگیرید. توضیح هر آیکن 

به شرح زیر است.
به کمک این آیکن سه میله مکانیزم رسم می شود.

1  همان موتور الکتریکی است که موجب به حرکت 
واداشتن میله ای که روی آن قرار می گیرد می شود.

2  به کمک این آیکن می توان میله ها را به هم متصل 
کرد و به صورت لوال عمل می کند.

ابتدا   3 شماره  آیکن  کمک  به  میله ها  اتصال  برای 
دایره  به صورت  که  را  لوال  عالمت  آیکن  این  توسط 

است روی انتهای میله ها قرار می دهیم.
شکل   در  که  است  ثابت  لوالی  همان  آیکن  3  این 

صفحۀقبل مفصل c می باشد. 

راهنمای فعاليت: موارد زیر با دانش آموزان بحث و گفت وگو شود.
برای  انتهایی  فنر  نقش  کنید.  مشخص  را  لغزنده  و  لنگ  اجزای  مکانیزم  این  در 

چیست؟ تأثیر تغییر طول  OB بر حرکت مکانیزم رو بحث کنید.

شکل 20 )کتاب درسی( یک ضربه گیر گفت وگو  كنيد
از  آن  در  که  می دهد  نشان  را  درب 
شده  استفاده  لغزنده  و  لنگ  مکانیزم 
لغزنده  و  لنگ  اجزای  مورد  در  است. 
کالس  در  مکانیزم  کارکرد  نحوه  و 

کنید. گفت وگو 
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راهنمای فعاليت: از راهنمای تشریحی نرم افزار می توانید استفاده کنید.

پروژه به کمک نرم افزار Working Model مکانیزم شکل 21 )کتاب درسی( را ترسیم 
.)r=15mm, l=35mm( کنید و نحوه کارکرد آن را گزارش دهید

A

B

l r

θ ω۰

O

راهنمای فعاليت: به تغییر جهت و مقدار حرکت در مکانیزم میله ای متصل به 
لنگ اشاره کنید.

گفت وگو  كنيد در مورد علت اختالف زمان رفت و برگشت در مکانیزم برگشت سریع با یکدیگر 
بحث کنید و نتیجه را با هنرآموز خود در میان بگذارید.

تحقيق كنيد در جدول 3 )کتاب درسی( دستگاه های مختلفی نشان داده شده است که 
در آنها از مکانیزم لنگ و لغزنده استفاده شده است. مکانیزم را شناسایی 

کنید و نحوه کارکرد آن را بنویسید.
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جدول 3 )كتاب درسی( ـ انواع مکانيزم های لنگ و لغزنده در ماشين های كشاورزی

شناسایی اجزای لنگ و لغزنده و نحوه نام دستگاهشکل دستگاهردیف
كاركرد مکانيزم

ماشین بوجاری1

در این مکانیزم، میله ای به صورت خارج از مرکز روی 
پولی نصب شده است که نقش لنگ را بازی می کند 
و با دوران پولی موجب حرکت رفت و برگشتی در 
غربال می شود. در واقع غربال نقش لغزنده را بازی 
می کند. به این ترتیب در اثر حرکت رفت و برگشتی 

غربال، عملیات بوجاری انجام می گیرد.

بسته بند مکعبی2

در این ماشین از دو نوع مکانیزم لنگ و لغزنده 
استفاده شده است، یکی در پیستون و دیگری در 
به  اشاره  مورد ضمن  هر  در  تغذیه.  چنگال های 
اجزای مکانیزم، نحوه کار آن را به بحث بگذارید.

دروگر شانه ای3
در  لنگ  مکانیزم  به  اشاره  ماشین ضمن  این  در 
چالق دست، اجزای آن را به بحث گذاشته و در 

مورد کاربرد آن با هنرجویان تبادل نظر کنید. 

در سیستم تغذیه بعضی بیلر های مکعبی از چنگال های تغذیه استفاده شده است )شکل 
23 کتاب درسی(. این چنگال ها به وسیله یک مکانیزم لنگ و مکانیزم میله ای عمل 

انجام می دهند.  را  تغذیه 
مکانیزم ها  این  اجزای 
و  نموده  شناسایی  را 
را  مکانیزم  کارکرد  نحوۀ 

کنید. یادداشت 

یادداشت كنيد

12
3

4

5

67
89

1612

1011

14

13

18

17 15
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فصل اول:  سازوکارهای حرکتی

راهنمای فعاليت: بهتر است روی اجزای مکانیزم ها روی تصویر شماره گذاری انجام 
گیرد و سپس با توجه به شماره های اعضا پیرامون پرسش های مطرح شده بحث شود.

از مکانیزم بادامک و پیرو چگونه برای حرکت شیطانک پمپ مقدماتی و همچنین 
در پمپ انژکتورهای ردیفی تراکتور ها بهره گرفته شده است )شکل های 29 و 

30 کتاب درسی(. ضمن شناسایی اجزا مکانیزم نوع بادامک را مشخص کنید.

یادداشت كنيد

پاسخ: در پمپ مقدماتی؛ شیطانک پیرو و دایره خارج از مرکز میل سوپاپ بادامک 
می باشد که از نوع دایره ای است. در پمپ انژکتور ردیفی بادامک از نوع بادامی شکل 
است که غلتک روی آن نقش پیرو را دارد و سبب حرکت عمودی پالنجر می شود.

پمپ مقدماتی دیافراگمیانتقال نيرو به پالنجر در پمپ انژكتور ردیفی

گفتگو  كنيد مربعی  بادامک  از  نمونه ای 
در دلکوی موتورهای بنزینی 
چهارسیلندرچهارزمانه به کار 
)شکل  است  شده  گرفته 
32 کتاب درسی(. در مورد 
در  مکانیزم  این  کارکرد 

کنید. گفت وگو  بادامک مربعی دلکوکالس 

بادامک به وسيله ميل 
سوپاپ به گردش 

درمی آید و سبب باز 
و بسته شدن دهانه 

پالتين می شود. 
تعداد لبه های بادامک 

متناسب با تعداد 
سيلندرهای موتور 

است. 

 دلکوی موتور بنزینی چهار سيلندر
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راهنمای فعاليت: شکل بادامک و دلیل انتخاب این نوع بادامک و تأثیر باز و بسته 
شدن پالتین بر روی سیستم جرقه زنی مورد بحث قرار گیرد. 

پاسخ: طول مسیر، شکل مسیر و میزان پستی و بلندی آن روی میزان و مدت 
زمان حرکت پیرو تأثیرگذار هستند.

مکانیزم پرسش  كالسی از  خاصی  نوع  درسی(  )کتاب   33 شکل  در 
بادمک و پیرو نشان داده شده است. میزان و مدت زمان 
حرکت پیرو در این مکانیزم به چه عاملی بستگی دارد؟

پاسخ: در بعضی از بیلرهای مکعبی مانند CLASS MARKANT 55 برای بلند 
کردن هد از مکانیزم جغجغه استفاده شده است. در این نوع بیلرها با جابه جایی 
مرحله ای دسته جغجغه، هد شروع به حرکت به سمت باال می کند و با نگهداشتن 

دسته در حالت آزاد، هد شروع به پایین رفتن می کند.

ارتفاع واحد بردارنده نوعی از بیلرهای مکعبی به وسیله سیم بکسل و جغجغه تحقيق كنيد
کنترل می شود. در مورد نحوه کارکرد این مکانیزم تحقیق کنید.

نمونه ای از کاربرد مکانیزم های پیچی در تنظیم فشردگی بسته در بیلرهای مکعبی گفت و گوی كالسی
به کار گرفته شده است )شکل 40 کتاب درسی(. در مورد اجزا و نحوه کارکرد این 

گفت وگو  کالس  در  مکانیزم 
کنید.

از کاربرد  نمونه هایی دیگری 
مکانیزم پیچی در ماشین های 

کشاورزی را مثال بزنید.
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فصل اول:  سازوکارهای حرکتی

پاسخ: این مکانیزم از دو عدد پیچ تنظیم تشکیل شده است که سبب جابه جایی 
تیرک فشاردهنده می شوند و در نتیجه میزان فشردگی بسته تغییر می کند.

راهنمای فعاليت: مقایسه مکانيزم های چرخ دنده ای
را  چرخ دنده ها  می توان  آن  انواع  با  آشنایی  و  چرخ دنده ها  بهتر  شناسایی  برای 
زیر  دسته  به سه  می شوند  سوار  آن  روی  بر  که  قرارگیری شفتی  نحوه  براساس 

تقسیم بندی کرد.
  شفت های دو چرخ دنده با هم موازی باشند.

  شفت های دو چرخ دنده با هم متقاطع باشند.
  شفت های دو چرخ دنده با هم متنافر باشند.

در ادامه به تشریح و بیان هریک از موارد فوق می پردازیم.

)Spur Gear( 1ـ چرخ دنده ساده
به صورت یک استوانه است که دنده ها روی سطح جانبی 
قرار دارد. همان طور که مالحظه می کنید سطح دنده ـ 
با محور چرخ دنده  این چرخ دنده مطابق شکل ها موازی 
می باشد. مزایا و معایب این چرخ دنده به شرح زیر است.

مزایا
1  دسترسی و ساخت آسان و با کیفیت

2  قیمت کم آن نسبت به سایر چرخ دنده ها
3  نیروهای محوری تولید نمی کند.

معایب
می تواند  که  می دهد  رخ  دنده  تمام  به صورت  و  لحظه  یک  در  دنده ها  1  تماس 

سایش سطح دنده ها را افزایش دهد.
2  برای سرعت های کم و متوسط به کار می رود. با افزایش سرعت، تولید سر و صدا 

و ارتعاش می کند.

تحقيق كنيد انواع مکانیزم های چرخ دنده ای را با هم مقایسه کنید و مزایا و معایب هر یک 
از آنها را نام ببرید.
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)Helical Gear( 2ـ چرخ دنده مارپيچ یا هليکال
این چرخ دنده مشابه چرخ دنده ساده است با این تفاوت که دنده ها مطابق شکل 
نسبت به محور چرخ دنده به صورت مایل قرار دارند. به زاویه بین راستای دنده و 

شده  داده  نشان  شکل  در  که  چرخ دنده  محور 
گفته   )Helix Angle( مارپیچ  زاویه  است، 
چرخ دنده  این  در  دنده  طول  بنابراین  می شود. 
ساده  چرخ دنده  یک  در  دنده  طول  از  بزرگ تر 
دنده  استحکام  نتیجه  در  و  است  قطر  همان  با 
آن نسبت به چرخ دنده ساده بیشتر خواهد بود 
و می تواند گشتاورهای بزرگ تری را حمل کند. 
از طرفی چون سطح تماس این چرخ دنده بیشتر 
از چرخ دنده ساده است لذا راندمان آن کمتر از 

چرخ دنده ساده می باشد.

 Rack and( 3ـ چرخ دنده شانه ای و ساده
)Pinion

برای تبدیل حرکت های دورانی به حرکت رفت 
شانه ای  چرخ دنده  از  شکل  مطابق  برگشتی  و 
واقع  در  شانه ای  چرخ دنده  می شود.  استفاده 
چرخ دنده ای با شعاع بی نهایت است که می تواند 

دنده های آن به صورت ساده و یا مارپیچ باشد.

)Bevel Gear( 4ـ چرخ دنده مخروطی ساده
روی  شکل  مطابق  دنده ها  چرخ دنده،  این  در 
سطح جانبی مخروط تعبیه شده اند به نحوی که 
روی  بر  نقطه  یک  در  دهیم،  امتداد  را  آنها  اگر 
محور شفت به یکدیگر می رسند. معموالً از این 
چرخ دنده برای محورهای متقاطع که با هم زاویه 

90 درجه می سازند استفاده می شود.
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فصل اول:  سازوکارهای حرکتی

)Spiral Bevel Gear( 5  ـ چرخ دنده مخروطی مارپيچی
مشابه چرخ دنده مخروطی ساده  این چرخ دنده 
شکل  مطابق  دنده ها  که  تفاوت  این  با  است 
چرخ دنده  محور  به  نسبت  و  منحنی  به صورت 
به صورت مایل قرار دارند. این امر باعث می شود 
که درگیری دنده ها به صورت تدریجی باشد و در 
یک لحظه بیش از یک دنده از هر دو چرخ دندۀ 

درگیر و به هم نیرو وارد نمایند.
بنابراین این چرخ دنده از استحکام و نسبت تبدیل باالتری در مقایسه با چرخ دنده 
به  نسبت  این گونه چرخ دنده ها  از طرفی ساخت  است.  برخوردار  ساده  مخروطی 

چرخ دنده های مخروطی ساده سخت تر و هزینه برتر است.

)Worm Gear( 6  ـ پيچ و چرخ حلزون
مجموعه  این  پیداست  آن  نام  از  که  همان طور 
مطابق شکل از یک پیچ )کرم Worm( به عنوان 
 Worm حلزون  )چرخ  چرخ دنده  یک  و  محرک 
است.  شده  تشکیل  متحرک  به عنوان   )Gear
این  از  است.  عمود  هم  بر  آنها  محور  معموالً 
تبدیل  نسبت  به  که  مکان هایی  برای  چرخ دنده 
 )1:300 تبدیل  نسبت  )مثالً  باشد  نیاز  باال 

استفاده می کنیم. همچنین این چرخ دنده خاصیت قفل کنندگی دارد یعنی هیچ گاه 
چرخ حلزون نمی تواند باعث چرخش پیچ حلزون بشود. با توجه به اینکه حرکت 
در این چرخ دنده ذاتاً به صورت لغزشی است لذا اصطکاک زیادی بین پیچ و چرخ 

حلزون وجود دارد و به همین خاطر راندمان آن پایین می باشد.

تحقيق كنيد جدول 4 )کتاب درسی( دستگاه های مختلفی را نشان می دهد که در آنها از 
را شناسایی کنید و  نوع چرخ دنده  است.  استفاده شده  مکانیزم چرخ دنده ای 

بنویسید. را  نحوه عملکرد مکانیزم 

چرخ حلزون

پيچ حلزون
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راهنمای فعاليت:

موارد زیر با هنرجویان بحث و گفت وگو شودشکل دستگاهردیف

1
در این مکانیزم از چه نوع چرخ دنده ای استفاده شده است. 
قدرت  یا  و  سرعت  روی  اثری  چه  چرخ دنده ها  قطر  نسبت 

محورهای خروجی دارد؟

2
در این مکانیزم از چه نوع چرخ دنده ای استفاده شده است؟ 
بسته  و  باز  سرعت  روی  تأثیری  چه  پیچ  گام  اندازه  تغییر 

شدن دارد؟

3
در این مکانیزم از چه نوع چرخ دنده ای استفاده شده است. 
قدرت  یا  و  سرعت  روی  اثری  چه  چرخ دنده ها  قطر  نسبت 

محورهای خروجی دارد؟

4
در این مکانیزم از چه نوع چرخ دنده ای استفاده شده است. 
قدرت  یا  و  سرعت  روی  اثری  چه  چرخ دنده ها  قطر  نسبت 

محورهای خروجی دارد؟

دنده های  می آید.  در  گردش  به  آن  به  متصل  پینیون  چرخ،  چرخش  با  پاسخ: 
پینیون با یک چرخ دنده داخلی درگیر است و آن را به چرخش وا می دارد. از آنجا 

درسی( گفت و گوی كالسی )کتاب   46 شکل  در 
مکانیزم چرخ دنده ای به کار رفته 
نشان  دستی  چمن زن  یک  در 
داده شده است. درباره کارکرد این 
مکانیزم و نسبت تغییر دور آن در 

کالس گفت وگو نمایید.
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فصل اول:  سازوکارهای حرکتی

راهنمای فعاليت:

موارد زیر با هنرجویان بحث و گفت وگو شودشکل دستگاهردیف

1
در این مکانیزم از چه نوع چرخ دنده ای استفاده شده است. 
قدرت  یا  و  سرعت  روی  اثری  چه  چرخ دنده ها  قطر  نسبت 

محورهای خروجی دارد؟

2
در این مکانیزم از چه نوع چرخ دنده ای استفاده شده است؟ 
بسته  و  باز  سرعت  روی  تأثیری  چه  پیچ  گام  اندازه  تغییر 

شدن دارد؟

3
در این مکانیزم از چه نوع چرخ دنده ای استفاده شده است. 
قدرت  یا  و  سرعت  روی  اثری  چه  چرخ دنده ها  قطر  نسبت 

محورهای خروجی دارد؟

4
در این مکانیزم از چه نوع چرخ دنده ای استفاده شده است. 
قدرت  یا  و  سرعت  روی  اثری  چه  چرخ دنده ها  قطر  نسبت 

محورهای خروجی دارد؟

که قطر پینیون تقریباً یک چهارم قطر دنده داخلی است، سرعت چرخ دنده داخلی 
سه برابر سرعت پینیون خواهد بود. چرخ دنده داخلی به استوانه برش متصل است 
و در نتیجه با چرخش چرخ و حرکت رو به جلو، استوانه برش با سرعتی سه برابر 

سرعت پیشروی به حرکت در می آیند.

پاسخ: جهت حرکت تیغه های 
مجاور عکس یکدیگر و سرعت 

آنها با هم برابر است.

پرسش  كالسی در دروگر بشقابی برای انتقال توان به تیغه های متحرک از چرخ دنده های سری 
استفاده شده است. با توجه به شکل 51 کتاب درسی، جهت حرکت تیغه های 

مجاور و سرعت آنها نسبت به هم چگونه است؟

راهنمای فعاليت: گفت وگوی هنرجویان را به تفاوت ایجاد شده در قطر پولی های 
محرک و متحرک و در نتیجه تغییرات در سرعت محور متحرک نسبت به محرک 

سوق دهید.

فکر كنيد در مکانیزم نشان داده شده 
در شکل 63 کتاب درسی، 
نسبت سرعت چگونه تغییر 

می کند؟
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راهنمای فعاليت: مطالب هنرجویان را به سمت مکانیزم های مربوط به هلیس های 
انتقال دانه، الک ها، کاه پران و فن تمیز کننده هدایت کنید.

واحد های عملیاتی یک کمباین در شکل 67 کتاب درسی نشان داده شده تحقيق كنيد
است. انواع مکانیزم های به کار رفته در آن را شناسایی نموده و سپس نحوه 

عملکرد هر مکانیزم را بنویسید. 

جدول 5 کتاب درسی دستگاه هایی را نشان می دهد که در آنها از مکانیزم های گفت وگو  كنيد
مختلفی استفاده شده است. درجات آزادی هر مکانیزم را مشخص کنید.

پاسخ:

تعداد درجات آزادیشکل دستگاهردیف

1
حول  چرخش  یکی  درجه،   3
با  نردبان  زاویۀ  z دیگری  محور 

افق و طول نردبان

21
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ارزشیابی

ـ ارزشيابی مستمر
هنگام تدریس ضمن اجرای راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، از اهداف تعیین شده 
در طرح درس، چندین مرتبه ارزشیابی انجام گیرد )با توجه به شاخص های تعیین 
شده در جدول ارزشیابی(. این کار موجب مشارکت هنرجویان برای تکمیل یادگیری 
و بادوام تر شدن آن در اهداف تعیین شده گردیده ضمن اینکه جمع بندی نتایج این 
ارزشیابی ها و سنجه های دیگر مانند مستندات ساخته شده، چگونگی ارائه گزارش، 
مشارکت پذیری، کار تیمی و ....  همراه با میانگین نمرات سایر جلسات، نمره مستمر 

هنرجو برای این پودمان را تعیین خواهد کرد.

ـ ارزشيابی پایانی
ارزشیابی پایانی بهتر است به صورت های تشریحی ـ آزمایشگاهی و از نوع شایسته 

محور طراحی و تدوین گردد.
ارزشیابی پایانی می بایست متناسب با شاخص های تعیین شده در جدول ارزشیابی 
صفحه بعد انجام شود و همۀ شاخص های تعیین شده را در برگیرد. نتیجۀ ارزشیابی 

پایانی با توجه به درصد پاسخ های درست تعیین می گردد.
به بیش از 84 درصد از اهداف تعیین شده نمره 3 )باالتر از حد انتظار( از 60 تا 84 
درصد در نمره 2 )در حد انتظار( و کمتر از 60 درصد نمره 1 )کمتر از حد انتظار(

تتا 3 زاویۀ  همان  که  درجه  یک 
است.

N N

C C

α

ββ

′α

b2

b2

b2

b2
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جدول ارزشيابی پودمان

عنوان پودمان
)فصل(

تکاليف عملکردی 
استاندارد عملکرد)شایستگی ها(

نتایج
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

سازوکارهای 
حرکتی

تحلیل مکانیزم های 
حرکتی ساده 
در ماسین های 

تحلیل مکانیزم های کشاورزی
حرکتی ساده و 

مکانیزم های انتقال توان 
ماشین های کشاورزی 
و محاسبه درجه آزادی 

هر مکانیزم

باالتر از 
حد انتظار

و  معایب  مزایا،  ساختمان،  تحلیل 
ویژگی های فنی و کاربرد مکانیزم های 
میله ای، پیچی، بادامک و پیرو، چرخ 
و  زنجیر  تسمه،  چرخ  و  تسمه  ژنوا، 
چرخ زنجیر، چرخ دنده در ماشین های 
کشاورزی ـ محاسبه درجه آزادی هر 
مکانیزمـ  توانایی تجویز یک یا ترکیبی 
از مکانیزم ها برای کاربردی خاص در 

کشاورزی

3

در حد 
انتظار

و  معایب  مزایا،  ساختمان،  تحلیل 
ویژگی های فنی و کاربرد مکانیزم های 
میله ای، پیچی، بادامک و پیرو، چرخ 
و  زنجیر  ژنوا، تسمه و چرخ تسمه، 
چرخ زنجیر، چرخ دنده در ماشین های 
کشاورزیـ  محاسبه درجه آزادی هر 

مکانیزم

2

تحلیل مکانیزم های 
انتقال توان در 
ماشین های 

پایین تر از کشاورزی
انتظار

تحلیل  و  مکانیزم ها  طبقه بندی 
1تفاوت های آنها

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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فصل دوم

تحليل سيستم هاي هيدروليكي
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مدت آموزش: 30 ساعت

ساختار كلي پودمان

پودمان تحليل سيستم هاي هيدروليكي، بر مبناي برنامۀ درسي رشتۀ ماشين هاي 
اصول  و  با ساختمان  آشنايي  هنرجويان ضمن  و  است  گرديده  تدوين  كشاورزي 
حاكم بر سيستم هاي هيدروليكي، با نكات فني مربوط به آنها آشنا مي شوند. اين 
پودمان شامل دو واحد يادگيري است. در واحد يادگيري اول كه تحليل قوانين 
حاكم بر سيستم هاي هيدروليكي نام دارد، ضمن تشريح قوانين بقاي انرژي، 
پاسكال و اصل تشديد نيرو به معرفي اجزاي سيستم هاي هيدروليكي پرداخته شده 
است. واحد يادگيري دوم با عنوان كاربرد هيدروليك در تراكتورها به معرفي 
انواع سيستم هاي هيدروليك مركز بسته و مركز باز مي باشد كه در تراكتورها مورد 
استفاده قرار مي گيرند و در ادامه سيستم باالبر اتصال سه نقطه دو نمونه تراكتور 

كه عبارت اند از تراكتور MF285 و تراكتور والترا T170 پرداخته شده است. 
هنرآموز گرامی برای بهبود بخشيدن به امر آموزش خود و هنگام بررسی مدارهای 
هيدروليك از نرم افزار استفاده كنيد تا عالوه بر تفهيم بهتر مطالب آموزش مباحث 
آورده شده مطابقت با بخش صنعت داشته باشد. در اين صورت دانش آموختگان 

هم راستا با صنعت كشور پيش خواهند رفت. 

هدف هاي رفتاري
  كاربردهاي سيستم هاي هيدروليكي را در زندگي روزمره درك كند.

  قانون پايستگي انرژي را تحليل كند.
  مفهوم جريان و فشار را در سيستم هاي هيدروليكي درك كند.

  قانون پاسكال را تحليل كند.
  مفهوم اصل تشديد نيرو را درك كند.

  اجزاي سيستم هيدروليك را طبقه بندي كند.
  انواع پمپ هاي هيدروليك را شناسايي نمايد.
  طرز كار پمپ هاي هيدروليك را تفسير كند.

  طرز كار انواع عملگرهاي هيدروليك را تشريح كند. 
  شيرهاي هيدروليك را طبقه بندي كرده و كاربرد هر يك را درك كند.

  ويژگي هاي روغن هيدروليك را بيان كند.
  متعلقات سيستم هيدروليك را شرح دهد.
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  با استفاده از نمادهاي هيدروليك، نقشه يك مدار هيدروليكي را تفسير كند.
  اجزاي هيدروليك تراكتور را شناسايي نمايد.

  سيستم هاي هيدروليكي مركز بسته را تشريح كند.
  سيستم هاي هيدروليكي مركز باز را تشريح كند.

  ساختمان سيستم باالبر اتصال سه نقطه تراكتور را تشريح كند.
 MF285   طرز كار سيستم هاي كنترل كشش، كنترل فشار و كنترل حساسيت تراكتور   

را درك كند.
   طرز كار سيستم هاي كنترل كشش، كنترل فشار و كنترل حساسيت تراكتور 

والترا T170 را درك كند. 

بودجه بندي 

وسعت محتواهفتهواحد يادگيري

تحليل قوانين حاكم بر سيستم هاي 
هيدروليكي

اول

كاربردهاي سيستم هيدروليك
قانون بقاي انرژي

جريان
فشار

قانون پاسكال
كاربرد قانون پاسكال

اصل تشديد نيرو

دوم 

اجزاي كلي سيستم هيدروليك
انواع پمپ هاي هيدروليك

پمپ دنده اي
پمپ تيغه اي

پمپ پيستوني

سوم

سيلندرهاي هيدروليكي
هيدروموتورها

شيرهاي كنترل فشار
شيرهاي كنترل جهت

شيرهاي كنترل جريان
روغن هيدروليك

آكوموالتورها
سوئيچ هاي فشار

فشارسنج 
دبي سنج

نمادهاي هيدروليك
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كاربرد هيدروليك در تراكتورها
چهارم

سيستم هيدروليك تراكتور
انواع سيستم هيدروليك تراكتورها از نظر نوع مدار

سيستم باالبر اتصال سه نقطه

طرز كار سيستم باالبر اتصال سه نقطه تراكتور MF285پنجم
طرز كار سيستم باالبر اتصال سه نقطه تراكتور والترا

در جلسه ششم ارزشيابي پاياني انجام مي گيرد. ارزشيابي

راهنماي تشريحي فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته

در تصاوير زير برخی از كاربردهای سيستم هيدروليكی در ماشين هاي كشاورزي فعاليت كالسی
نمايش داده شده است. جدول را تكميل نماييد.

                       پاسخ:

هدف از تصويركاربرد
هدف از تصويركاربرداستفاده

استفاده

تيغه 
پشت 

تراكتوري

تغيير زاويه 
تيغه

گاو آهن 
دوطرفه

جابه جايي 
خيش هاي 
چپ ريز و 
راست ريز

بيل 
تراكتوري

حركت دادن 
باكت در 

جهت هاي 
مختلف 

پي نورد
بلند كردن 
كفي تريلي 

جهت تخليه بار

انرژی صورت فكر كنيد تبديل  نوع  نماييد چه  بعد، مشخص  تصاوير صفحه  به  توجه  با 
گرفته است.
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پاسخ:

نوع تبديل انرژيكاربردنوع تبديل انرژيكاربرد

هيدروليكي به الكتريكيالكتريكي به مكانيكي

فسيلي به مكانيكيمكانيكي به گرما

فعاليت كالسی مقايسه پمپ هاي جابه جايي مثبت با پمپ هاي جابه جايي غير مثبت

پاسخ:
مزاياي پمپ هاي جابه جايي غير مثبت

1  دارای قابليت انتقال مايعات با ذرات جامد،كاتاليست ها
2  می توانند مايعاتی را كه چربی اندكی دارند پمپاژ كنند.

3  در مقايسه با پمپ های جابه جايی مثبت دارای وزن كم، سايز كوچك تر و هزينه 
نصب كمتری می باشند )با همان شرايط هيدروليكی مشابه(.

4  دارای خالصی های آزادتری می باشند، قطعات آنها به يكديگر تماس و مالشی 
ندارند. سايش در قطعات آنها حداقل بوده و قابليت در دسترس بودن آنها بيشتر 

از پمپ های جابه جايی مثبت می باشد.
5  دريك سرعت ثابت و به طور هم زمان به يك محافظ در مقابل افزايش ناگهانی 

سرعت نيازی ندارند.
را  از محدوده كاركرد می توانند ظرفيت متغير  فراتر  ثابت در  6  در يك سرعت 

كنترل كنند.
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معايب پمپ های جابه جايي غير مثبت
1  نرخ جريان در اين پمپ ها متأثر از گراويته ويژه می باشد.

2  ويسكوزيته بر روی عملكرد پمپ تأثير می گذارد.
3  نياز به هواگيری اوليه دارند.

4  دريك سرعت ثابت، ميزان افزايش هد درخارج از محدوده كاركرد محدود می شود.
5  بازدهی آنها كمتر می باشد.

مزايای پمپ های جابه جايي مثبت
1  محدوديت تأمين فشار برای يك دبی معين وجود ندارد.

2  می توانند مايعات با ويسكوزيته باال را انتقال دهند.
3  بازدهی آنها نسبت به پمپ های گريز از مركز بيشتر می باشد.

4  نرخ جريان آنها متأثر از گراويته ويژۀ سيال نمی باشد.

معايب پمپ های جابه جايي مثبت
1  نيازمند محافظت در مقابل افزايش فشار ناگهانی می باشند.

2  جريان به وسيلۀ مسير فرعی)pass  ـ  by( يا سرعت كنترل می شوند.
دارای  همواره  جريان  برگشتی،  و  رفت  نوع  از  مثبت  جابه جايي  3  درپمپ های 

ضربان می باشد.

شماتيك پمپ دنده خارجی در شكل هاي زير آورده شده است. نحوه كاركرد 
پمپ را با توجه به شكل های هر مرحله يادداشت كنيد.

يادداشت كنيد

                       پاسخ: 

پمپ های دنده ای از دو چرخ دنده ساده 
يكی  چرخش  با  كه  شده اند  تشكيل 
)محرک( ديگری نيز به حركت در می آيد. 
فاصله پوسته اين پمپ ها با چرخ دنده ها 
كم می باشد تا روغن نتواند به سادگی از 

كنار چرخ ها عبور كند.

با چرخش چرخ دنده ها روغن 
لوله  توسط  مخزن  در  موجود 
مكيده  پمپ  پوسته  به  متصل 
می شود و در بين چرخ دنده ها 

قرار می گيرد.

شدن  وارد  از  پس  شده  مكيده  روغن 
رانشی  نيروی  توسط  پمپ  محفظۀ  به 
پاشيده  بيرون  به  با سرعت  چرخ دنده ها 
می شود و اين فرايند موجب حركت سيال 

از مخزن به مجاری سيستم می شود.
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شكل زير عملكرد اين پمپ ها را نشان می دهد. نحوه كاركرد پمپ را با توجه به 
شكل های هر مرحله يادداشت كنيد.

 

فكر كنيد نحوۀ عملكرد پمپ های دنده داخلی و خارجی را با هم مقايسه كنيد.

 

شفت  توسط  باال  لوب  يا  گوشواره 
دو  هر  می شود.  چرخانده  محرک 
تماس  بدون  برابر  با سرعت  گوشواره 

در كنار هم چرخانده می شوند. 

با چرخش گوشواره ها روغن موجود در 
مخزن توسط لوله متصل به پوسته پمپ 
مكيده می شود و در بين گوشواره ها و 

پوسته قرار می گيرد.

شدن  وارد  از  پس  شده  مكيده  روغن 
رانشی  نيروی  توسط  پمپ  محفظۀ  به 
پاشيده  بيرون  به  سرعت  با  گوشواره ها 
می شود و اين فرايند موجب حركت سيال 

از مخزن به مجاری سيستم می شود.

گفتگو  كنيد پمپ  خروجي  يا  است  يكنواخت تر  خارجي  دنده  پمپ  خروجي  شما  نظر  به 
گوشواره اي؟ در مورد آن در كالس گفت و گو كنيد.

پاسخ:
در پمپ های گوشواره ای به دليل كم بودن تعداد اجزای درگير، جريان خروجی 

ضربان بيشتری دارد اما جابه جايی حجمی آنها بيشتر است.

فكر كنيد با توجه به شكل 17 كتاب درسی نحوۀ كار پمپ های ژيروتوری چگونه است؟



34

تفاوت پمپ های تيغه ای در مقايسه با پمپ های دنده ای در چيست؟گفتگو  كنيد

با توجه به مطالب گفته شده و شكل هاي 20 و 21 كتاب درسی، نحوه عملكرد 
پمپ پيستونی شعاعي را شرح دهيد.

يادداشت كنيد

پاسخ:
منحنی  دنده ها  ته  كه  دارد  وجود  چرخ دنده  به  شبيه  قطعه ای  پمپ ها  اين  در 
می باشد اين عضو را ژيروتور می نامند. عضو ژيروتور محرك بوده و چرخيدن آن 
موجب چرخيدن روتور چرخ دنده ای درگير با آن می شود كه در نتيجه اين مكانيزم، 
آب بندی بين نواحی پمپاژ تأمين می گردد. خارج از مركز بودن محور ژيروتور و 
چرخش  با  كه  می شود  باعث  چرخ دنده ای  روتور  دندانه های  تعداد  بودن  بيشتر 
ژيروتور در قسمت ورودی فاصله بين دو دندانه  درگير به تدريج زياد شده و بر اثر 
مكش، سيال بر فاصله ايجاد شده وارد گردد و در ادامه مسير بين دندانه ها محبوس 
شده و به قسمت خروجی منتقل گردد. در قسمت خروجی با نزديك شدن دندانه ها 

به هم فاصله آنها از هم كم شده و سيال تحت فشار به بيرون رانده می شود.

پاسخ:
1ـ پمپ تيغه ای در سرعت های پايين عملكرد مناسبی ندارد

خارج  شيار  از  بيشتری  ميزان  به  پره  سائيده شدن،  هنگام  اينكه  به  توجه  با  2ـ 
می شود و عمل آب بندی را انجام می دهد از پمپ های تيغه ای در مدت بيشتری با 

بازده مناسب می توان استفاده نمود.

پاسخ:
در اين پمپ ها بدنه سيلندر قطعه ای استوانه ای شكل است كه به صورت خارج از مركز 
در داخل بدنه پمپ قرار می گيرد. بر روی سطح جانبی بدنه سيلندر، استوانه هايی در 
امتداد شعاع وجود دارد. در داخل اين استوانه ها پيستون ها به صورت آزادانه می توانند 
رفت و برگشت كنند. به دليل چرخش بدنه سيلندر و در نتيجه نيروی گريز از مركز 
و فشار سيال پشت پيستون ها، پيستون ها هميشه به سمت خارج سيلندر هدايت 
می شوند و با رينگ عكس العمل كه در داخل بدنه سيلندر قرار دارد در تماس هستند. 
از آنجايی كه محور بدنه سيلندر نسبت به رينگ عكس العمل خارج از مركز می باشد 
در ناحيه ای كه پيستون ها از محور روتور فاصله دارند خأل نسبی به وجود آمده در 
نتيجه مكش انجام می گيرد و در ادامه دوران روتور پيستون ها به محور نزديك شده 

و سيال موجود در روتور را به خروجی پمپ می كند.
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............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

با توجه به مطالب گفته شده و شكل هاي 22 و 23 كتاب درسی، نحوه عملكرد 
پمپ پيستونی محوري مستقيم را شرح دهيد.

يادداشت كنيد

با حركت محور اصلی صفحه مايلی كه به محور متصل است نيز به گردش در می آيد و از حركت صفحه مايل در پيستون ها 
نيز حركت رفت و برگشتی ايجاد می شود. هنگامی كه پيستون به ابتدای كورس است روغن مكيده شده و وقتی صفحه 

می چرخد پيستون نيز به انتهای كورس خود می رسد كه در اين صورت روغن مكيده شده به بيرون تزريق می شود.
روغن  تزريق  و  مكيده شدن  زاويه دار صورت می گيرد موجب  توسط صفحه  كه  پيستون ها  برگشت  و  رفت  حركت 

می شود و عملكرد پمپ را تشكيل می دهد.
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شكل25شكل24

تزريق روغن  و  زاويه دار صورت می گيرد موجب مكيده شدن  توسط صفحه  كه  پيستون ها  برگشت  و  حركت رفت 
می شود و عملكرد پمپ را تشكيل می دهد.

محور محرك

زاویه خمیدگى

اتصال دهنده مفصلى
پیستون

پوسته ثابتپوسته متحرك

ورودى

خروجى
θ

با توجه به مطالب گفته شده و شكل هاي 24 و 25 كتاب درسی، نحوه عملكرد 
پمپ پيستونی محور خميده را شرح دهيد.

يادداشت كنيد

زير  تصاوير  در  كشاورزي  ماشين هاي  در  هيدروموتورها  كاربرد  از  نمونه هايي 
يادداشت كنيد.  زير آن  را در  نشان داده شده است. كاربرد هر هيدرو موتور 

يادداشت كنيد

حركت قطعات دوار داخل بسته بندچرخاندن مته
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حركت غلتك و چرخ هاچرخاندن محورهاي فيدر ميكسر

دانش افزايي

مقايسه پمپ هاي دنده اي
)Internal Gear Pump( پمپ دنده داخلی

نحوه عملكرد آن به گونه ای است كه سيال با وارد شدن به پمپ با حركت چرخ 
پمپ  برای  كه  عين حال  به سمت خروجی پمپ می شود پمپ دنده ای در  دنده 
برای سياالت  استفاده می شود،  و...  روغن ها  مانند حالل ها،  رقيق  كردن سياالت 
غليظی چون آسفالت و چسب نيز كاربرد دارد. محدوده ويسكوزيته عملكرد پمپ 
وسيع  محدوده  عالوه بر  داخلی از 1cPs تا 1000000cPs می باشد.  دنده ای 

ويسكوزيته در محدوده وسيع دمايی نيز خوب عمل می كند.
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مزايا:
1  پمپ دنده ای داخلی فقط دو عضو محرك دارد.

2  خروجی يكنواخت و بدون نوسانی دارد.
3  بسيار مناسب برای سيال با ويسكوزيته)لزجت( باال می باشد.

4  عملكرد عالی پمپ دنده ای داخلی در هر دو جهت
5  به NPSH كمی نيازمند است.

6  پمپ دنده ای داخلی تعمير و نگهداری ساده ای دارد.
7  طراحی قابل انعطافی با توجه به نياز مشتری دارد.

8  ثابت و تخليه بدون در نظر گرفتن شرايط فشار
9  پمپ دنده ای داخلی را می توان به گونه ای ساخت كه سيال را در يك جهت 

پمپ كرده در صورتی كه قطعه دورانی به هردو سمت چرخش دوران كند.
10  خود مكشی دارد.

11  می تواند به مدت كوتاهی خشك كار كند.

معايب:
1  پمپ دنده ای داخلی محدوديت فشار متوسط دارد.
2  معموالً نياز به مديريت بر روی سرعت دورانی دارد.

3  بار زيادی بر روی شفت ايجاد می كند.
4  پمپ دنده ای داخلی سرعت عملكرد بااليی ندارد.

 
از پمپ های دنده ای داخلی  موارد استفاده پمپ های دنده ای داخلی: معموالً 
در موارد زير استفاده می كنند كه اين نشان از محدوديت استفاده از پمپ در موارد 

زير نيست:
1  پمپ دنده ای داخلی در عين حال كه جهت پمپ كردن سياالت رقيق مانند 
حالل ها، روغن ها و... كاربرد دارد، برای سياالت غليظی چون آسفالت، شكالت 

و قير نيز استفاده می شود.
2  در ماشين آالت راهسازی مانند پمپ فرمان و پمپ هيدروليك كاربرد دارد.

بنزين،  مايع،  )گاز  سوخت  صنعتی،  روانكارهای  داغ،  روغن  و  روغن ها  3  انواع 
گازوئيل، مازوت، نفت سياه و...(

4  برای پمپاژ رزين ها و پليمر می توان از پمپ دنده ای داخلی استفاده نمود.
5  الكل ها و حالل ها

6  فوم پلی يورتان )ايزوسيانات و پليول(
7  مواد غذايی مانند شكالت، كره بادام زمينی، رنگ، جوهر، رنگ دانه ها
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8  صابون و سورفاكتانت ها
9  گليكول

)Pigments( 10  پمپ دنده ای داخلی برای پمپاژ رنگ، جوهر و رنگدانه ها
 

)External Gear Pump( پمپ دنده ای خارجی
يا  و  ساده  دنده های  چرخ  با  محوره  دو  يا  يك  نوع  دو  خارجی در  دنده ای  پمپ 
هليكال)مارپيچ( موجود می باشند. از نوع هليكال اصوالً در مواردی استفاده می شود 
ظرفيت  همچنين  و  می خواهيم  ساده  دنده  چرخ  به  نسبت  آرامتری  جريان  كه 
باالتری از پمپ دنده ای الزم داريم. اگرچه حتی چرخ دنده ساده نيز جريان آرام 
و يكنواختی توليد می كند. معموالً نوع كوچك اين نوع پمپ ها در سرعتی مابين 

1750rpm تا 3450rpm و در نوع بزرگ پمپ تا 650rpm عمل می كنند.
تلرانس  خارجی دارای  دنده ای  پمپ 
از  اصلی  شافت  و  می باشند  اندكی 
دوطرف ساپورت می شود. اين مطلب 
تا آن  پمپاژ  ظرفيت  می شود  باعث 

3000psi/200BAR برسد كه پمپ 
از  استفاده  برای  خارجی را  دنده ای 

هيدروليك مناسب می كند.

مزايا:
1  پمپ دنده ای خارجی سرعت عملكرد باال دارد.

2  فشار باال
3  پمپ دنده ای خارجی كاركرد آرام و بی سر و صدا دارد.

4  بار بسيار كمی بر روی شفت وارد می كند.
5  پمپ دنده ای خارجی قابليت طراحی و ساخت با مواد گوناگون بسيار

6  حساسيت كم نسبت به گرد و غبار
  

معايب:
1  در نوع )بوش داخل سيال( ياتاقان ها درون سيال قرار دارند.

2  ذرات جامد و ساينده نبايد درون سيال وجود داشته باشد كه باعث خوردگی 
چرخ دنده ها خواهد شد.

3  لقی بسيار كم پمپ دنده ای خارجی )سختی در ساخت(
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كاربرد پمپ دنده ای خارجی:
بنزين،  مايع،  )گاز  سوخت  صنعتی،  روان كارهای  داغ،  روغن  و  روغن ها  1  انواع 

گازوئيل، مازوت، نفت سياه و...(
2  برای پمپاژ افزودنی شيميايی می توان از پمپ دنده ای خارجی استفاده نمود.

3  مخلوط و تركيب شيميايی )پمپ دو محور(
4  انواع روغن های هيدروليك و روانكارهای صنعتی

5  اسيدها و بازها )از جنس استنلس استيل و يا ساخت و ساز كامپوزيت(
6  پمپ دنده ای خارجی برای انتقال حجم كم كاربرد وسيعی دارد.

  
عيب ويژه

می شود.  گفته  داخلی  نشتی  دهانه مكش،  به  سيال  برگشت  دنده ای به  در پمپ 
نشتی داخلی باعث كاهش دبی خروجی پمپ می شود.

عوامل مؤثر بر نشتی داخلی در پمپ دنده ای:
1  نشتی داخلی پمپ دنده ای رابطه مستقيمی با تفاوت فشار در خروجی و ورودی 

پمپ دارد.
و  دنده ها  در  موجود  لقی  مستقيمی ميان  رابطه  دنده ای  پمپ  داخلی  2  نشتی 

پوسته دارد، به عبارتی هرچه لقی بيشتر باشد نشتی نيز بيشتر است.
3  نشتی داخلی رابطه عكس با ويسكوزيته دارد.

پمپ گوشواره اي
اين پمپ ها نيز جزء پمپ هاي جابه جايي 
مثبت بوده و به جهت اينكه تجهيزاتي 
به  قرار گرفته  لوبيا در درون آن  مثل 
اين نام مشهور شده است اين پمپ نيز 
براي انتقال سياالت پالستيك و شبه 
پمپ ها  اين  مي رود.  به كار  پالستيك 
هم براي انتقال گازها و هم براي انتقال 
مايعات به كار مي رود. اين نوع پمپ ها به 
دو شكل دولپه اي و سه لوبه اي ساخته 

مي شوند.
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مزاياي پمپ گوشواره اي
1  طراحي پمپ ها بر اساس موازين بهداشتي صورت گرفته است.
2  اين سياالت وقتي ارتفاع انتقال كم است خود راه انداز هستند.

كوتاهي  زمان  مدت  براي  پمپ  بنابراين  دارد  كمي  آزادي  درجه  پمپ  3  روتور 
مي تواند خشك كار كند.

4  آنها مي توانند براي انتقال سوسپانسيون ها و سياالت حاوي مواد جامد ريز به كار روند.
5  تغيير سرعت سيال ناچيز است.

6  جريان مايع به صورت پالسي نيست.

معايب پمپ گوشواره اي 
1  زماني كه روتور فاصله دارد و پمپ در سرعت پايين كار مي كند راه اندازي پمپ 

تحت تأثير قرار مي گيرد.
2  فاصله ثابت لوبه با ديواره محفظه ممكن است باعث سائيدگي شود.

3  يك شير تنظيم كننده فشار بايد در قسمت باال دست پمپ نصب شود. 

پمپ حلزونی
حالت ساختماني آنها به شكل آلفا هليكس است و براي انتقال مواد بسيار ويسكوز و 
خميري شكل مورد استفاده قرار مي گيرد. ساختمان اين نوع پمپ ها تا حدود زيادي 
شبيه نقاله مارپيچي است. اين پمپ داراي فشار باال و دبي پاييني است و براي انتقال 
خميرها و كنجاله دانه هاي روغني، تفاله چغندرقند مورد استفاده قرار مي گيرد. در 
اين پمپ ها عالوه بر اينكه سيال به سمت جلو حركت مي كند نوعي فشردگي نيز در 

آنها ايجاد مي شود. 

مزاياي پمپ حلزونی
1  اين پمپ ها خود راه انداز هستند.

2  جريان خروجي يكنواخت بوده و پالس كمي وجود دارد.
3  جهت گردش پمپ قابل تعويض است.

4  براي انتقال گازها نيز قابل استفاده است.
 

معايب پمپ حلزونی
كردن  كار  خشك  صورت  1  در 

آسيب مي بينند.
2  يك شير تنظيم كننده فشار نياز 

دارند.
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ارزشيابي

ـ ارزشيابي مستمر
تعيين  اهداف  از  يادگيری،  ـ  ياددهی  راهبردهای  اجرای  ضمن  تدريس  هنگام 
شده در طرح درس، چندين مرتبه ارزشيابی انجام گيرد )با توجه به شاخص های 
تعيين شده در جدول ارزشيابی(. اين كار موجب مشاركت هنرجويان برای تكميل 
يادگيری و بادوامتر شدن آن در اهداف تعيين شده گرديده ضمن اينكه جمع بندی 
ارزشيابی ها و سنجه های ديگر مانند مستندات ساخته شده، چگونگی  اين  نتايج 
ارائه گزارش، مشاركت پذيری و كار تيمی،... همراه با ميانگين نمرات ساير جلسات، 

نمره مستمر هنرجو برای اين پودمان را تعيين خواهد كرد.

ـ ارزشيابي پاياني
ارزشيابی پاياني بهتر است به صورت های تشريحی ـ آزمايشگاهی و از نوع شايسته 

محور طراحی و تدوين گردد.
ارزشيابی پايانی می بايست متناسب با شاخص های تعيين شده در جدول ارزشيابی 
زير انجام شود و همه شاخص های تعيين شده را در برگيرد. نتيجه ارزشيابی پايانی 

با توجه به درصد پاسخ های درست تعيين می گردد.
به بيش از 84 درصد از اهداف تعيين شده نمره 3 )باالتر از حد انتظار( از 60 تا 84 
درصد در نمره 2 )در حد انتظار( و كمتر از 60 درصد نمره 1 )كمتر از حد انتظار(
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جدول ارزشيابی پودمان

عنوان 
پودمان

تكاليف عملكردی 
نتايج مورد استاندارد عملكرد )كيفيت()واحدهای يادگيری(

نمرهشاخص تحققانتظار

سيستم های 
هيدروليكی

تحليل قوانين حاكم بر 
سيستم های هيدروليكی

تحليل ساختمان، عملكرد و 
قوانين حاكم بر سيستم های 
هيدروليكی و درك چگونگی 

به كارگيری از آنها برای كنترل 
اتصال سه نقطه تراكتور

باالتر از حد 
انتظار

اصل  پاسكال،  قوانين  تحليل 
پايستگی انرژی و محاسبه نيروی 
سيستم  يك  توسط  انتقالی 
هيدروليكی ساده ـ تحليل نقش 
تحليل  سيستم،  مختلف  اجزای 
كنترل  هيدروليكی  سيستم های 
كشش، كنترل وضعيت و كنترل 
توانايی  ـ  تراكتورها  حساسيت 
يك  برای  مناسب  اجزای  تجويز 

سيستم هيدروليكی خاص

3

در حد 
انتظار

اصل  پاسكال،  قوانين  تحليل 
پايستگی انرژی و محاسبه نيروی 
سيستم  يك  توسط  انتقالی 
هيدروليكی ساده ـ تحليل نقش 
تحليل  سيستم،  مختلف  اجزای 
كنترل  هيدروليكی  سيستم های 
كشش، كنترل وضعيت و كنترل 

حساسيت تراكتورها

2
كاربرد هيدروليك در 

تراكتورها

پايين تر از 
انتظار

مختلف  اجزای  نقش  تحليل 
1سيستم هيدروليك

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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فصل سوم:  تحلیل كنترل كننده های الكترونیكی

فصل سوم

تحلیل كنترل كننده های الكترونیكی
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ساختار كلی پودمان

پودمان تحلیل كنترل كننده های الكترونیكی، بر مبنای برنامه درسی رشته ماشین های 
كشاورزی تدوین گردیده است و هنرجویان ضمن آشنایی با اجزای مدارهای الكترونیكی 
الكترونیكی و نكات فنی مربوط به آنها آشنا  انواع حسگرها و كنترل كننده های  با 
كه  اول  یادگیری  واحد  در  است.  یادگیری  واحد  دو  شامل  پودمان  این  می شوند. 
مقاومت ها،  ساختمان  تشریح  ضمن  دارد،  نام  الكترونیكی  مدار  اجزای  تحلیل 
در  آنها  كاربرد  و  نقش  بررسی  به  سی ها  آی  و  ترانزیستور  دیود،  سلف،  خازن ها، 
تحلیل  عنوان  با  دوم  یادگیری  واحد  است.  شده  پرداخته  الكترونیكی  مدارهای 
انواع  كاركرد كنترل كننده ها و تجهیزات اندازه گیری الكترونیكی به معرفی 
حسگرها پرداخته شده است. حسگرهایی كه در این واحد یادگیری مورد بررسی 
قرار گرفته اند عبارت اند از: حسگرهای نوریف حسگرهای دما، حسگر رطوبت هوا، 
القایی، حسگرهای فراصوت،  حسگر رطوبت خاك، حسگرهای خازنی، حسگرهای 
لودسل ها،  كرنش سنج ها،  فشارسنج ها،  سنسورها،  بیو  رنگ،  تشخیص  حسگرهای 

RFID و میكروچیپ. 
و   GPS یا  نكاتی در مورد سیستم های مكان یابی جهانی  پودمان  این  انتهای  در 

همچنین نكات زیست محیطی مربوط به زباله های الكترونیكی آورده شده است.

هدف های رفتاری

  ضرورت و اهمیت علم الكترونیك را درك كند.
  ساختمان مقاومت ها و كاربرد آنها در مدارهای الكترونیكی را شرح دهد.

  قانون اهم را تشریح كند.
  طرز كار مقاومت های متغیر را تحلیل كند.

  خازن ها و كاربرد آنها در مدارهای الكترونیكی را درك كند.
  عملكرد سلف در مدار الكترونیكی را تحلیل كند.

  انواع دیودها و كاربرد آنها را تفسیر كند.
  عملكرد ترانزیستورها در مدار الكترونیكی را تفسیر كند.

  عملكرد آی سی ها در مدارهای الكترونیكی را تفسیر كند.
  طرز كار كنترل كننده ها و تجهیزات اندازه گیری الكترونیكی را تحلیل كند.

  عملكرد حسگرهای نوری را تحلیل كند.

مدت آموزش: 30 ساعت
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  عملكرد حسگرهای دما را تحلیل كند.
  حسگرهای رطوبت را شناسایی كرده و كاربرد آنها در ماشین های كشاورزی را درك كند.

  نحوه عملكرد حسگرهای تشخیص رطوبت خاك را تحلیل كند.
  ساختمان و كاربرد حسگرهای خازنی را تشریح نماید.

  عملكرد حسگرهای القایی را تحلیل كند.
  عملكرد حسگرهای فراصوت را تحلیل كند.

  حسگرهای تشخیص رنگ را شناسایی نموده و عملكرد آنها را تحلیل كند.
  كاربرد بیوسنسورها را تشریح نماید.

  كاربرد فشارسنج ها را بیان كند.
  نحوه عملكرد كرنش سنج را تحلیل كند.

  نحوه عملكرد لودسل ها را تحلیل كند.
  كاربرد RFID ها را بیان كند.

  كاربرد میكروچیپ ها را بیان كند.
  كاربردهای GPS یا سیستم مكان یابی جهانی در كشاورزی را تشریح كند.

  نحوه بازیافت زباله های الكترونیكی را تحلیل كند.

بودجه بندی

وسعت محتواهفتهواحد یادگیری

تحلیل اجزای مدار الكترونیكی

اول

ضرورت و اهمیت علم الكترونیك
مقاومت و انواع آن

خازن و انواع آن
سلف و انواع آن
دیود و انواع آن

ترازیستور
آی سی

دوم 

طرز كار یك ابزار كنترل كننده یا یك ابزار اندازه گیری
تقسیم بندی حسگرها

حسگرهای نوری یك طرفه
حسگرهای نوری دوطرفه

حسگر دما
حسگر رطوبت

كاربرد حسگر رطوبت در ماشین های كشاورزی
حسگر تشخیص رطوبت خاك

سوم
حسگر خازنی
حسگر القایی

حسگر فراصوت
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تحلیل كاركرد كنترل كننده ها و تجهیزات 
اندازه گیری الكترونیكی

چهارم

حسگر تشخیص رنگ
بیوسنسور
فشارسنج

كرنش سنج
لودسل

پنجم

RFID
میكروچیپ

سیستم مكان یابی جهانی
توجه به محیط زیست

در جلسه ششم ارزشیابی پایانی انجام می گیرد. ارزشیابی

راهنمای تشریحی فعالیت های یادگیری ساخت یافته

پاسخ:

تحقیقی در رابطه با مقاومت های تابع نور )شكل 4 كتاب درسی( و كاربردهای پژوهش
آن ارائه كنید.

LDR به مقاومت هایی گفته می شود كه در برابر 
شدت تابش نور حساس بوده و مقدار مقاومت آنها 
نور مقدار  افزایش  با  به صورتی كه  نور است  تابع 
مقاومت در آنها كاهش یافته و با كاهش میزان نور 

تابشی مقدار مقاومت افزایش می یابد.
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معموالً مقاومت هایی كه در بازار موجود هستند در شدت نور عادی )محیط در روز( 
مقدار مقاومت آنها در حدود 1 كیلو اهم و در تاریكی مطلق مقدار آنها  بین یك 

تا دو مگا اهم است.
از جمله كاربردهای این مقاومت می توان به تشخیص شب و روز جهت قطع و وصل 
كردن اتوماتیك المپ ها، روشن و خاموش كردن یك منبع تغذیه و هر جایی كه 

مسئله حس كردن شدت نور در میان باشد اشاره كرد.

بررسی كنید یك رادیوی ساده چه قطعاتی باید داشته باشد؟

پاسخ: اجزای یك رادیو ساده عبارت اند از:
فركانس  با  متناوب  جریان  كه  الكتریكی،  انرژی  منبع  یك  شامل  فرستنده:  ـ 
مطلوب تولید می كند، می باشد. فرستنده شامل یك سیستم برای تغییر بعضی از 
قرار دادن سیگنال درونش است.  برای تحت  تأثیر  تولید شده  خصوصیات جریان 
این مدوالسیون باید جریان را قطع و وصل كند، یا خصوصیات دقیق مانند دامنه، 
انرژی های  فرستنده  دهد.  تغییر  را  خصوصیات  این  از  تركیبی  یا  فاز  فركانس، 
این  می فرستد،  شده  تنظیم  تشدیدكننده  آنتن  یك  به  را  شده  مدوله  الكتریكی 
الكترومغناطیس  ساختار به سرعت جریان متناوب در حال تغییر را به یك موج 
با یك  اوقات  )بعضی  كند.  عبور  و خأل  هوا  میان  از  می تواند  كه  می كند،  تبدیل 

پوالریزاسیون بخصوص(
جدا  گیرنده  شده  تنظیم  آنتن های  وسیله  به  الكترومغناطیس  امواج  گیرنده:  ـ 
می شوند، این ساختار انرژی امواج را می گیرد و آن را به حالت جریان الكتریكی 
نوسان دار تبدیل می كند، گیرنده این جریان را رمزگشایی و یكسو می كند، كه این 
سیگنال توسط یك سیستم شناسایی قابل استفاده می گردد. گیرنده، دستگاهی 
است كه برای پاسخ دادن با رعایت اولویت به سیگنال های مورد نظر و رد كردن 

سیگنال های نامطلوب به كار می رود.

ـ میكروفون: ارتعاشات را می گیرد و به سیگنال های الكتریكی تبدیل می كند.

ـ تقویت كننده: توان جریان موج تپنده رفت و برگشتی را قبل از ارسال به آنتن 
تقویت می كند.
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ـ نوسان ساز: جریان موج تپنده رفت و برگشتی الزم برای تولید امواج رادیویی 
را به وجود می آورد.

ـ مدوله كننده: سبب می شود سیگنال های میكروفون جریان موج تپنده رفت و برگشتی 
نوسان ساز را تغییر دهند.

ـ آنتن فرستنده: امواج رادیویی را كه قدرت آنها با لرزش های صدا مطابقت دارد 
ارسال می كند.

سیگنال های  آنتن  در  امواج  این  می گیرد.  را  رادیویی  امواج  گیرنده:  آنتن  ـ 
ضعیف الكتریكی ایجاد می كنند.

ـ تنظیم كننده: سیگنال های یك ایستگاه را انتخاب می كند و سایر سیگنال ها 
را حذف می كند.

ـ آشكارساز: تپش های سیگنال را می گیرد و به سیگنال های الكتریكی تبدیل 
می كند. این سیگنال ها را می توان به صدا تبدیل كرد.

ـ تقویت كننده رادیو: سیگنال ها را برای بلندگو تقویت می كند و برحسب آنكه 
پیچ كنترل را چگونه تنظیم كرده باشید، سیگنال را بلند یا آهسته می كند.

ـ بلندگو: سیگنال های الكتریكی را به ارتعاشات صدایی مشابه آنچه به میكروفون 
رسیده بود تبدیل می كند.

در مورد PLC  و كاربردهای آن تحقیقی در كالس ارائه نمایید.تحقیق كنید

منطقی  كنترل گر  یا   )Programmable Logic Controller( پی ال سی  پاسخ: 
برنامه پذیر رایانه كنترل گر تك منظوره ای است كه به دلیل ویژگی های خاصی كه دارد 
بیشتر برای كنترل فرایندهای مكانیكی یا صنعتی مانند خطوط تولید استفاده می شود.
PLC یا كنترل گر منطقی برنامه پذیر: به زبان ساده PLC دستگاهی است با قابلیت 
به دستگاه  به عنوان ورودی  را  نوع منطقی كه می توان داده هایی  از  برنامه ریزی 
تغذیه كنید، روی آنها پردازش انجام دهید و در نهایت خروجی هایی را كنترل كرد 

یا نمایش داد.
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1  برنامه پذیر است. یعنی رایانه است. اما یك رایانه ویژه برای منظوری ویژه.
PLC   2 است یعنی با دانستن اصول ساده و پایه منطق كه پیش نیازی هم ندارد، 

می توان اساس كار آن را درك و تحلیل كرد.
PLC  3 كنترل گر است. مانند مدار فرمان الكتریكی.

PLC   4 منطقی است. برخالف مدار فرمان الكتریكی.

مزیت PLC نسبت به رایانه
برای كار در شرایط سخت ساخته  رایانه عادی غیر صنعتی:  PLC برخالف یك 
شامل غبار، رطوبت، گرما و سرما، نویز الكتریكی و نوسان برق و... ساخته می شود. 
برنامه های داده شده به PLC در حافظه آن ذخیره می شوند. PLC دو نوع حافظه 

دارد: موّقت و دائم.
برای انجام وظیفه ویژه اش، امكان اتصال و كنترل ورودی ها و خروجی های زیادی 

را برای حسگرها و محرك های متعدد و گوناگون دارد.
قابلیت خواندن و پردازش مقادیر و متغیرها. شامل:

  مقادیر لیمیت سوییچ ها
  متغیرهای آنالوگ )مانند مقادیر حسگرهای گرما و فشار(

  موقعیت ها در سیستم های موقعیت یاب را دارد.
قابلیت فّعال نمودن دستگاه های خاص. شامل:

  موتورهای الكتریكی
  سیلندرهای پنوماتیكی یا هیدرولیكی

  رله های مغناطیسی و سیم پیچ ها
  خروجی های آنالوگ را فعال كند.

حسگرهای نوری همراه با كابل فیبر نوری چه مزایایی دارند؟ چه كاربردهایی از 
آنها را در صنایع غذایی پیشنهاد می دهید؟

پاسخ: فیبر نوری به طور عمده در صنعت ارتباطات و مخابرات استفاده می شود و 
به طور قابل توجهی این صنعت را دستخوش تغییر قرار داده است. با این حال، از 
كاربردهای در حال رشد فیبرهای نوری، به كارگیری آنها در سنسور و حسگرهاست 
كه برای سنجش و اندازه گیری استفاده می شوند. بسیاری از اجزای مرتبط با سنسور 
فیبر نوری، جهت كاربرد حسگر و سنسور ارتقا یافته است. فیبر نوری یكی از مهم ترین 
به طور  در  حال  حاضر  فیبر نوری  سنسور  كه  به صورتی  می باشد،  سنسورها  اجزای 

گسترده ای در صنعت ابزار دقیق استفاده می شود.
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سنسور فیبر نوری، دستگاه مبتنی بر فیبر می باشد كه برای تشخیص برخی از مقادیر 
مانند دما، فشار، ارتعاشات، جابه جایی، چرخش و یا غلظت گونه های شیمیایی به كار 
برای سنسور  نیاز  مورد  دستگاه های مخصوص  و  دقیق  ابزارهای  از  می شود.  برده 
می توان به منبع نوری )اغلب لیزر تك فركانس فیبر(، عنصر اصلی حسگر، آشكارساز 
اسیلوسكوپ(  نوری،  طیف  تحلیل  و  )تجزیه  پایانی  پردازش  دستگاه های  و  نوری 

اشاره كرد. بلوك دیاگرام سنسور فیبر نوری در تصویر زیر نشان داده شده است:
سنسور فیبر نوری دامنه وسیعی از مزایای فوق العاده را ارائه می دهد كه به همین خاطر 

در بسیاری از فیلدها به موفقیت فراوان رسیده است. مزایای آن به شرح زیر است:

 ضد انفجار: در سنسور فیبر نوری، سیگنال اولیه نور است. بنابراین، هیچ خطر 
جرقه برای فیبر وجود ندارد.

 ایمنی نسبت به تداخل الكترومغناطیسی: از آنجا كه فیبرها از مواد عایق مانند 
شیشه تشكیل شده اند سنسور فیبر نوری به فركانس رادیویی و الكترومغناطیسی 

حساسیتی ندارد.

 اندازه كوچک، وزن سبک و انعطاف پذیر: این قابلیت باعث گسترش كاربرد 
سنسور فیبر نوری در بسیاری از زمینه ها مانند صنعت هواپیمایی شده است.

كمیت مورد 
اندازه گیری

آشكارساز

پردازش

منبع نورمبدل



53

فصل سوم:  تحلیل كنترل كننده های الكترونیكی

 حساسیت باال: سنسورهای فیبر نوری بسیار حساس هستند و دارای پهنای باند 
بزرگی می باشند. هنگامی كه تعدادی از سنسورها با پهنای باند باال مالتی پلكس می شوند 

دارای مزیت های فراوانی شده و نتایج و داده های حاصله را به خوبی انتقال می دهند.

 سنجش از راه دور: با تلفات كم فیبرهای نوری، سیگنال نوری را می توان در 
یك فاصله طوالنی )10m تا 1000m( منتقل كرد. بنابراین سنجش از راه دور با 

فیبر نوری امكان پذیر است.
 تراكم و فشردگی: با وجود قابلیت نیمه هادی در سنسورهای فیبر نوری )ابعاد 
نوری  فشرده  حسگر  سیستم  راحتی  به  می توان  منابع(  و  آشكارسازها  كوچك 

طراحی كرد.
 استحكام و مقاومت در برابر محیط: فیبر نوری از موادی نظیر پالستیك یا شیشه 
ساخته شده است كه زنگ زدگی با خود به همراه ندارد، بنابراین، فیبرها هنگامی كه 
در مجاورت الكترولیت، اشعه های یونساز و غیره قرار می گیرند دارای ثبات بسیار عالی 
می باشند. به عالوه فیبرها می توانند تا دمای 350 درجه سلسیوس را تحمل كنند. در 

فیبرهای خاص این رقم تا 1200 درجه سلسیوس نیز افزایش می یابد.
بر اساس مكان سنسور، سنسور فیبر نوری به طور كلی به دو نوع، درونی و بیرونی 
طبقه بندی می شود. سنسور فیبر نوری درونی سنجش و سنس كردن فواصل بسیار 
بزرگ را به عهده دارد و بهترین و پركاربردترین نوع سنسوراست. در سنسور فیبر 
نوری درونی، سنجش و سنس كردن در خود فیبر انجام می شود. تنها یك منبع 
ساده و آشكارساز مورد نیاز برای سنسور است. این نوع سنسور بستگی به خواص 
و جنس فیبر نوری برای تبدیل یك عمل محیطی به یك مدوالسیون از پرتو نور 
نشان داده  زیر  نوری درونی در تصویر  فیبر  اساسی سنسور  دارد. مفهوم  عبوری، 

شده است.

فیبر نوری روی مبدل

سیگنال محیطی

آشكارساز
منبع نور
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سنسور فیبر نوری بیرونی از كابل فیبر نوری استفاده می كند كه به طور معمول 
Multimode می باشد، كه كار آن انتقال نور مدوله از سنسور غیر فیبر نوری، و 
یا سنسور الكترونیكی متصل به یك فرستنده فیبر نوری می باشد. در این سنسور، 
فیبر ممكن است به عنوان حامل، كه راه را به باكس سیاه نشان می دهد استفاده 
شود. سیگنال نوری بسته به اطالعات وارد به باكس سیاه تولید می شود. جعبه 
سیاه ممكن است از آینه، گاز و یا هرگونه مكانیسم دیگری كه بتواند یك سیگنال 
چرخش،  اندازه گیری  برای  سنسورها  این  باشد.  شده  ساخته  تولیدكند،  نوری 
مزیت  می شوند.  استفاده  شتاب  و  گشتاور  پیچش،  جابه جایی،  ارتعاش،  سرعت 
عمده این سنسورها توانایی به كارگیری برای رسیدن به جایی كه از طریق دیگر 
غیر قابل دسترس است، می باشد. بهترین مثال از این سنسور اندازه گیری دمای 
نوری  فیبر  اساسی سنسور  مفهوم  زیر  است. عكس  هواپیمای جت  موتور  داخل 

خارجی را نشان می دهد.

پاسخ: سنسورتشخیص رطوبت برای استفاده در مرغداری ها و گلخانه ها، سالن های 
تولیدی، كارخانه چای سازی، ماشین های جوجه كشی و  قارچ، سالن های  پرورش 
هر جا یا مكانی كه نیاز به تنظیم میزان رطوبت باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

لیستی ازكاربردهای سنسورهای تشخیص رطوبت در كشاورزی را تهیه كنید.تحقیق كنید

مدوله كننده نور

o/p فیبرi/p فیبر

سیگنال محیطی

آشكارساز
منبع نوری
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بررسی كنید در هشدار دهنده دنده عقب خودروها از چه قطعاتی استفاده شده است؟

پاسخ: دو نوع سنسور دنده عقب وجود دارد اولی سنسور الكترومغناطیسی است كه 
به دلیل قیمت باال چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد و دیگری سنسور دنده عقب 

اولتراسونیك.

معموالً از سنسور اولتراسونیك در خودروها استفاده می شود. از آنجایی كه تقریباً 
بازتاب می كنند بهترین كار برای تشخیص مانع این است كه  تمام اشیا، صدا را 
بر اساس  اولتراسونیك  عقب  دنده  سنسور  شود.  استفاده  اولتراسونیك  سنسور  از 
انتشار فركانس باالی صوتی و دریافت بازتاب صدا كار می كند. سنسور دنده عقب 
مدار  یك  دارد.  صوتی  گیرنده  بخش  یك  و  فرستنده  بخش  یك  اولتراسونیك، 
فرستنده  می كند،  تولید  باال  فركانس  با  صوتی  امواج  پالس،  كالك  تولید كننده 
صوتی این امواج را ارسال كرده كه بعد از برخورد با اجسام به گیرنده بر می گردد، 
مدت زمانی كه سیگنال صوتی ارسال می شود تا برگردد و توسط گیرنده دریافت 
شود، توسط پردازنده محاسبه شده و به ولتاژ یا جریان تبدیل و به سیستم هشدار 
فرستاده می شود. هرچه مدت زمان كمتر باشد یعنی جسم نزدیك تراست. سیستم 

هشدار معموالً یك بازر یا بلندگوی كوچك است كه تولید صدای هشدار می كند.

سنسور دنده عقب خودرو



56

پاسخ: در بسیاری از ربات های برداشت میوه از این سنسور استفاده می شود.  این 
تشكیل  میوه  برش  منظور  به  پنجه  یك  همراه  به  رباتیك  بازوی  یك  از  ربات ها 
می شوند كه یك دوربین استریو سه بعدی نیز آمادگی میوه ها را با توجه به رنگ 

آنها برای برداشت بررسی می كند. 

آیا در برداشت مكانیزه میوه ها با توجه به شكل36 و 37 كتاب درسی، می توان بررسی كنید
از سنسورهای تشخیص رنگ با یك خروجی استفاده كرد؟

طیف رنگی گوجه فرنگی

 تحقیقی در رابطه با اصول كار فشارسنج ها انجام دهید.پژوهش
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پاسخ: انواع فشارسنج
از یك  به طور ساده  این دستگاه  U شكل:  فشارسنج 
لوله U شكل تشكیل می شود كه دو انتهای آن باز است.

می دانیم كه اگر فشار وارد شده بر سطح مایع در هر دو لوله یكسان باشد، در این صورت 
هیچ گونه اختالف فشاری وجود ندارد و سطح مایع در هر دو لوله با هم برابر است 
حال اگر یك سر لوله را به ظرفی كه محتوی گاز یا مایع تحت فشار است وصل كنیم 
اختالف فشار به وجود می آید با استفاده از تغییرات سطح مایع می توان تغییرات فشار 
را اندازه گرفت. برای این كار از یك وسیله مدرج كه بتوان اختالف فشار را روی آن 
خواند استفاده می كنیم؛ با وارد كردن مایع در یك طرف لوله فشار در طرف دیگرلوله 
برای نشان دادن  لوله ای كه  باشد  بیشتر  یعنی هرقدر فشار  باال می رود؛  U شكل 

تغییرات فشار الزم است باید با طول بزرگ تری انتخاب شود.

به علت فشار یكسان سطح مایع در دو لوله 
یكسان است.

تغییر سطح مایع در دو لوله به علت اختالف فشار
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شونده  منبسط  لوله  یا  بوردون  لولۀ  شونده:  منبسط  لولۀ  با  فشار  اندازه گیری 
متداول ترین نوع فشارسنجی است كه در صنعت از آن استفاده می شود و از یك لوله 
توخالی خمیده فلزی با خاصیت فنری، تشكیل شده است. یك طرف این لوله بسته و طرف 
دیگر آن توسط شیری به مخزن فشار متصل می گردد. تا زمانی كه شیر بسته است فشار 

داخل لوله كم و لوله به حالت 
خمیده است، هنگامی كه شیر 
را باز می كنیم فشار داخل لوله 
از  تدریج  به  و  می شود  زیاد 
انحنای لوله می كاهد تا آن را 
به حالت مستقیم در می آورد. 
تعیین  برای  خاصیت  این  از 
مقدار فشار استفاده می شود. 
اندازه گیری  با  حالت  این  در 
لوله،  شكل  تغییر  مقدار 
می توانیم میزان فشار وارده را 

نیز اندازه بگیریم.
 

برای مشاهده تغییرات می توان انتهای لوله را به یك عقربه چرخ دنده دار اتصال 
داد. مطابق شكل زیر، زیاد شدن فشار، لوله خمیده را كمی باز می كند، باز شدن 
لوله سبب حركت دادن چرخ دنده ها و در نهایت حركت عقربه روی صفحه مدّرج 

می شود و میزان فشار را نشان می دهد.

شیر بسته استشیر باز است

تغییر فشار داخل لوله بوردون با باز كردن و بستن شیر آن

اهرم

عقربه

مكانیزم دنده
صفحۀ مندّرج
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فشارسنج دیافراگمی: به طور خالصه 
می توان گفت كه این نوع فشارسنج از 
یك محفظه كامالً آب بندی شده، با دو 
مجرای ورود فشار در دو طرف، تشكیل 
پرده ای  محفظه  وسط  در  است.  شده 
)دیافراگم( از الستیك یا ماده ارتجاعی 
دیگری قرار دارد كه در صورت وجود 
اختالف فشار در دو طرف آن به طرفی 
كه فشار كمتری دارد متمایل می شود.

دیافراگم 
ارتجاعی

فشار

محفظه

فشار
اصول كار فشارسنج دیافراگمی

نام  تفاضلی  فشارسنج  دستگاه،  این 
فشار  اختالف  سنجش  برای  و  دارد 

به كار می رود.

فشارسنج فانوسی: اصول كار این نوع 
فشارسنج ها شبیه به فشارسنج دیافراگمی 
زیاد،  سطح  داشتن  خاطر  به  ولی  است 
دیافراگمی  فشارسنج  از  آن  حساسیت 
بیشتر است. فشاری را كه اندازه گیری آن 
مورد نظر است به محفظه فانوسی شكل 
است  شده  وصل  عقربه ای  به  خود  كه 
هدایت می كنیم. این امر باعث انبساط 
عقربه  و  می شود  آن  طول  افزایش  و 
بدین ترتیب  می آورد.  در  حركت  به  را 
فانوسی  محفظه  حركت  كوچك ترین 
شكل سبب حركت عقربه روی صفحه 

مدّرج می شود.

ترمینال
جاروبک

مقاومت متغیر

دیافراگم
فشار روغن

نمونه ای از فشنگی یا شمع روغن دیافراگمی

حركت  باعث  فانوسی  فشارسنج  محفظۀ  حركت 
عقربه می شود.

فشار هوافشار ماده

محفظۀ 
فانوسی

فنر

عقربه

درجه
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واقع  به روش خازنی در  اندازه گیری فشار  اندازه گیری فشار به روش خازنی: 
یكی از روش های اندازه گیری فشار است كه سنسورهای آن در تجهیزات ابزاردقیق 
و ترانسمیترها استفاده می شود، ظرفیت الكتریكی خازن تابعی از فاصله صفحات، 
مساحت آنها و ضریب دی الكتریك ماده دی الكتریك می باشد و با فاصله صفحات 
رابطه عكس دارد. به عبارت دیگر با كاهش فاصله بین صفحات ظرفیت الكتریكی 

آن افزایش می یابد.
می روند،  به كار  متناوب  جریان  مدارهای  در  بیشتر  كه  خازن ها  ظاهری  مقاومت 
مقاومت  اندازه گیری  با  می توان  لذا  می باشد.  آنها  الكتریكی  ظرفیت  با  متناسب 
ظاهری خازن در یك مدار پل وتستون كه با ولتاژ AC تحریك می شود، ظرفیت 

الكتریكی خازن را محاسبه نمود.
دستگاه های اندازه گیری خازنی از یك سنسور فشار و یك ترنسدیوسر خازنی تشكیل 
یافته است. سنسور فشار كه می تواند یك دیافراگم باشد، پس از دریافت تغییرات 
فشار سیال، آن را به صورت جابه جایی به یكی از صفحات خازن ترنسدیوسر منتقل 
تغییرات  اندازه گیری  با  نتیجه  در  می شود.  آن  ظرفیت  تغییر  سبب  و  می نماید 

ظرفیت الكتریكی خازن، تغییرات فشار محاسبه می گردد.

اندازه گیری فشار روش خازنی

دیافراگم صفحات خازن

لولۀ فشار
مبدل آكاردئونی



61

فصل سوم:  تحلیل كنترل كننده های الكترونیكی

پاسخ: 
از لودسل ها برای توزیع در تهیه جیره غذایی به خصوص در ماشین های فیدر میكسر 

به وفور استفاده می شود. 

فكر كنید لودسل ها در دامداری چه كاربردی می توانند داشته باشند؟

پاسخ:
سامانه بازشناسی با امواج رادیویی )Radio Frequency Identification( یا به 
اختصار RFID سامانه شناسایی بی سیمی است كه قادر به تبادل داده ها به وسیله 
برقراری اطالعات بین یك Tag كه به یك كاال، شیء، كارت و... مّتصل شده است 

و یك بازخوان )Reader( است.
سامانه های RFID از سیگنال های الكترونیكی و الكترومغناطیسی برای خواندن و 
نوشتن داده ها بدون تماس بهره گیری می كنند. به هر سیستمی كه قادر به خواندن 
 Identification یا  شناسایی  سیستم  باشد  كاالها  یا  افراد  اطالعات  تشخیص  و 

System گفته می شود.
)AIDC( روشی است كه طی  نگهداری داده ها  به طور كلّی شناسایی خودكار و 
آن تجهیزات خواه سخت افزاری یا نرم افزاری قادر به خواندن و تشخیص داده ها 
بعدی، سیستم های  باركدها، كدهای دو  فرد هستند.  از یك  بدون كمك گرفتن 
انگشت نگاری، سامانه شناسایی با استفاده از فركانس رادیویی، سیستم شناسایی با 

استفاده از قرنیه چشم و صدا و... از جمله این راهكارها می باشند.
یكی از جدیدترین مباحث مورد توجه دانشمندان جهت شناسایی افراد یا كاالها 

استفاده از سیستم شناسایی با استفاده از فركانس رادیویی یا RFID می باشد.

تصّور كنید وارد یك فروشگاه زنجیره ای شده اید و اقالم مورد نیاز خود را داخل 
چرخ دستی قرار داده اید. صندوق دار با استفاده از باركد باید تك تك اقالم داخل 
سبد را برداشته و اطالعات آن را توسط باركد خوان )Barcode Reader( یكی یكی 

به داخل رایانه وارد كند تا فاكتور اقالم انتخابی شما صادر گردد.

پژوهش با معنی و تاریخچه مختصری از آن را در كالس  عبارت كامل RFID همراه 
ارائه نمایید.
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بسیاری از اوقات به دلیل آنكه تعداد كاالهای خریداری شده بسیار زیاد می باشند 
نیز  اوقات  گاهی  می شود.  تشكیل  زنجیره ای  فروشگاه های  در  طوالنی  صف های 
مخدوش شدن عالئم باركد، از خواندن اطالعات جلوگیری می كند، كه این خود 

موجب مشكالت بیشتری می شود.
با این فناوری جدید یعنی RFID شما سبد كاالی خود را برمی دارید و بدون اینكه 
مجبور به ایستادن در صف های طوالنی شوید و یا حتی بدون اینكه مجبور باشید 
اقالم خریداری شده را به صندوق دار یا نگهبان نشان دهید، از در خارج می شوید. 
و  می باشد   RFID نوع  از  بلكه  نیست  باركد  دیگر  كاال  روی  شناسه  چون  چرا؟ 
خودش با فرستادن عالئم رادیویی كلیه اطالعات جاری خود از قبیل تعداد، قیمت، 

وزن و... را به كامپیوترهای موجود در درهای خروجی مخابره می كند.
این شناسه ها دارای دو بخش تراشه و آنتن هستند و دارای عملكرد بسیار ساده ای 
آنتن منتشر می كند و حسگرهایی كه در  از طریق  را  اطالعات  تراشه  می باشند. 
اطراف قرار دارند، این اطالعات را دریافت می كنند. از جمله مهم ترین محاسن این 
كاربرد كاهش سرقت و محاسبه سریع تر تعداد كاالهای موجود در انبار بدون نیاز 

و كمك به نیروهای انسانی است.
شناسه ها )Tag( وسیله شناسایی متصل شده به كاالیی است كه ما می خواهیم آن 
را ردیابی كنیم و بازخوان ها )Reader(ها وسایلی هستند كه حضور شناسه ها را در 

محیط تشخیص داده و اطالعات ذخیره شده در آنها را بازیابی می كنند.

تجهیزات مورد نیاز
به طور كلی فناوری RFID از تجهیزات ذیل جهت خود استفاده می كند:

Tag 1 شناسه یا
Reader 2 بازخوان برچسب یا

3 آنتن
4 نرم افزار مدیریت اطالعات

با توجه به اینكه این سیستم ها بر مبنای تغییرات امواج مغناطیسی و یا فركانس های 
رادیویی كار می كنند، جهت تقویت سیگنال های موجود در محیط گاهی اوقات از 

آنتن )تقویت كننده سیگنال( نیز استفاده می شود.

RFID مزایای استفاده از فناوری
1 كاهش هزینه ها )كاهش فعالیت های دستی و افزایش سرعت(

2 اتوماسیون )بدون توقف(
3 كاهش خطا

4 كنترل فرایندهای غیرقابل رؤیت
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5 امكان به روز رسانی برچسب ها بدون دخالت دست
6 امنیت

7 یكپارچگی

فواید استفاده از فناوری RFID در صنایع غذایی
بایستی   RFID فناوری  به كارگرفتن  از  قبل  غذایی  محصوالت  تولیدكننده 
تمامی گزینه های پیش روی خود را بسنجد. آیا در تولید محصول شرایط الزم االجرا 
وجود دارد؟ اگر این طور است باید به دنبال باصرفه ترین راه حلی كه شرایط الزم را 
برآورده می كند بود، اما اگر شرط الزم االجرایی وجود ندارد، تولید كننده محصول 
یا   RFID برچسب های  از  استفاده  است:  سودمندتر  كدام یك  كند  معین  باید 

كنار گذاشتن گزینه استفاده از برچسب ها و ادامه بهره گیری از باركد.
RFID تولیدكنندگان محصوالت مواد غذایی فواید بیشتری را  با تكامل فناوری 
در استفاده از این فناوری در صنایع خود مشاهده می كنند. با توجه به اینكه این 
فناوری از سوی بازار به شكل گسترده تری در حال پذیرفته شدن است قیمت های 
آسان تر  تولیدكنندگان  ترتیب  این  به  و  یافت  خواهد  كاهش  فناوری  این  عرضه 

می توانند از این تجهیزات استفاده نمایند.
بهره گیری از فناوری RFID می تواند به بهبود نظارت بر موجودی كاالها و راحتی 
بیشتر مشتریان در استفاده از آنها بینجامد. عالوه براین برچسب های RFID قادر به 
ذخیره اطالعات ارزشمندی نظیر تاریخ انقضای محصول هستند كه به فروشندگان 

جزء اجازه می دهد خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه كنند.

كاربرد RFID در سیستم كتابخانه
اموال كلكسیونشان  بر  افزایش مدیریت  با  كتابخانه های رسمی و عمومی همواره 
گذشته  سال  بیست  طی  بوده اند.  روبه رو  مشتری  به  خدمات  بهبود  و  حفظ  و 
وسایل  تا  دوره ای  و  ساده  كتاب های  از  مراجعین  به  را  خود  كتابخانه ها خدمات 

Media   ـ  Multi همچون CDها و DVDها گسترش داده اند.
همچنین تعداد زیادی كتابخانه كامپیوترهایی برای مراجعین فراهم می كنند تا از 

اینترنت به عنوان منبع دیگر اطالعات استفاده كنند.
افزایش منابع كتابخانه ها باعث توجه بیشتر به مسئله امنیت اموال و نگهداری آنها و 
همچنین بهبود سطوح خدمات مراجعین است، در این هنگام مسئوالن كه سیستم 
و  اجرا  هزینه  تا  هستند  راه هایی  در جست وجوی  می كنند  مدیریت  را  كتابخانه 

استفاده از منابع Media  ـ  Multi و كامپیوتری را كاهش دهند.
و  مغناطیسی  نوار  كه  دارد  زیادی  راه حل های   RFID تكنولوژی  منظور  این  به 

باركدها به سادگی نمی توانند انجام دهند. 
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سیستم RFID Tag بر اساس موادكاغذ و پالستیك تنظیم می شود.
فواید RFID Tag نسبت به باركدها و نوارهای مغناطیسی عبارت اند از:

1 اسكن و ذخیره شدن سریع تر داده ها
2 راه های ساده و آسان تر برای مراجعین تا خود بتوانند از شرایط منابع مطلع شوند

3 سرعت اطالع رسانی باال
4 كاهش قابل مالحظه در تعداد هشدارهای غلط سنسورها در هنگام خروج

5 سرعت باال و كاهش زمان جست وجو برای كاركنان
6  خودكارسازی بازگشت منابع و طبقه بندی شدن دوباره آنها برای دسترسی بهتر 

مراجعه كنندگان
7 دارای یك چرخه بهتر نسبت به باركدها

معایب RFID Tag نسبت به باركدها و نوارهای مغناطیسی عبارت اند از:
1 نبود استاندارد معتبر كه موجب عدم توسعه آن شده است.

2  هزینه راه اندازی این سیستم در مقایسه با سیستم های دیگر بیشتر است.
3  ممكن است با سایر فركانس ها و فلزات تداخل ایجاد كند.

4  عدم شناسایی در محیط های مایع و حایل های فلزی در بعضی از برچسب ها
به طور غیرمحسوس حریم خصوصی  افراد )می توان  به حریم خصوصی  5   تجاوز 

افراد را كنترل كرد(

تحقیقی در مورد GIS در كالس ارائه نمایید.تحقیق كنید

پاسخ:
 )Geographic Information System        ـ GIS ( سامانه اطالعات جغرافیایی یا جی آی اس
یك سامانه اطالعاتی »معموالً رایانه ای« است كه به تولید، پردازش، تحلیل و مدیریت 
برای  رایانه ای  به عبارت دیگر »GIS« یك سامانه  اطالعات جغرافیایی می پردازد. 
واكاوی  توانایی گردآوری، ذخیره،  بوده كه  واكاوی اطالعات جغرافیایی  مدیریت و 
و نمایش اطالعات جغرافیایی را دارد. هدف نهایی یك سامانه اطالعات جغرافیایی، 
پشتیبانی برای تصمیم گیری های پایه گذاری شده بر پایه داده های جغرافیایی می باشد 
و عملكرد اساسی آن به دست آوردن اطالعاتی است كه از تركیب الیه های متفاوت 

داده ها با روش های مختلف و با دیدگاه های گوناگون به دست می آیند.
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در یک سامانه اطالعات جغرافیایی:
داده ها،  موضوع های  موقعیت  از  است  عبارت   )Geographic( جغرافیایی  واژه 

برحسب مختصات جغرافیایی.
ارائه  برای   GIS در  داده ها  كه  می دهد  نشان  اطالعات  یا   )Information( واژه 
به صورت  بلكه  رنگی  تصاویر  و  نقشه ها  به صورت  تنها  نه  مفید،  دانسته های 
گرافیك های آماری، جداول و پاسخ های نمایشی متنوعی به منظور جست وجوهای 

عملی سازماندهی می شوند.
از چندین قسمت   GIS این است كه  نیز نشان دهنده  یا سامانه   )System( واژه

متصل و وابسته به یكدیگر برای كاركردهای گوناگون، ساخته شده است. 
دقیق ترین تعریف مربوط به مؤسسه تحقیقات سیستم های محیطی در ردلند كالیفرنیا 
»  سامانه های  است:  جهان  در  سیستم ها  این  اصلی  فروشندگان  از  یكی  كه  است 
اطالعات جغرافیایی مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار، داده های جغرافیایی و منابع 
انسانی است كه به منظور كسب، ذخیره، به روزرسانی، به كارگیری، تحلیل و نمایش 

كلیه اشكال اطالعات مرجع جغرافیایی طراحی می شود«.
این سامانه را می توان به یك پازل شبیه دانست كه با كنار هم قرار دادن اجزای آن 
معنی و مفهومی پیدا می كند. مكان بیمارستان ها، پمپ بنزین ها، سینماها و... تكه های 
این پازل اند كه با كنار هم قرار دادن آنها نقشه ای كامل و با معنی از یك منطقه 
جغرافیایی به دست می آید. به زبان ساده هرگونه توضیحات مربوط به هر چیزی كه 
در هر مكان متغیر یا ثابت جغرافیایی، در یك سامانه اطالعاتی یا پایگاهی موجود 
است را GIS یا استفاده از GIS گویند. كافی است یك هماهنگی بین طول، عرض 
 GIS و نقشه ها و اطالعات دقیق و كامل سیستم  GPS  و ارتفاع به دست آمده از

به وجود آوریم.

ویژگی های سامانه اطالعات جغرافیایی: این سامانه عالوه بر اطالعات توصیفی، 
امكان ورود اطالعات پیكسلی یا برداری را از منابع مختلفی از قبیل نقشه، تصاویر 

هوایی و ماهواره ای، GPS، تجهیزات نقشه برداری و غیره دارد.
این سامانه امكان انجام تحلیل، پردازش و پرسش وپاسخ های مكانی مورد نیاز كاربر 

را دارد.
این سامانه امكان ارائه نتایج در قالب نقشه، گزارش، جدول و نمودار را دارد.

در طراحی و تولید این سامانه ها از مجموعه فناوری های مهندسی نرم افزار، مهندسی 
اطالعات )مدل داده( و مهندسی GIS برای نیل به خصوصیات فوق استفاده می شود. 
و  شهری  برنامه ریزی  محیطی،  مطالعات  در  جغرافیایی  اطالعات  سامانه های  از 
تهیه  شهری،  ترافیك  و  نقل  و  حمل  مدیریت  شهری،  ایمنی  خدمات  شهرداری، 
مطالعات  پستی،  بانكی، خدمات  اراضی، خدمات  كاربری  مدیریت  پایه،  نقشه های 
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جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق، آب، گاز و كاربردهای مشابه استفاده 
می شود. كمتر بانك اطالعاتی را می توان نام برد كه حداقل بخشی از اطالعات آن به 

گونه ای به مكان وابسته نباشد.
از زمینه های كاربرد سامانه های اطالعات جغرافیایی می توان به موارد زیر اشاره كرد:

1 جغرافیا
2 نقشه كشی و نقشه برداری

3  مهندسی معدن مسائل اكتشاف معادن، تهیه نقشه و مدل از ذخایر معدنی و 
محاسبات آن و...

4 منابع طبیعی
5 سنجش از دور

6 هواشناسی
7 محیط زیست

8 مخابرات
9 شهرسازی

10 كشاورزی دقیق
11 زمین شناسی

ارزشیابی

ـ ارزشیابی مستمر
تعیین  اهداف  از  یادگیری،  ـ  یاددهی  راهبردهای  اجرای  ضمن  تدریس  هنگام 
شده در طرح درس، چندین مرتبه ارزشیابی انجام گیرد )با توجه به شاخص های 
تعیین شده در جدول ارزشیابی(. این كار موجب مشاركت هنرجویان برای تكمیل 
یادگیری و بادوام تر شدن آن در اهداف تعیین شده گردیده ضمن اینكه جمع بندی 
ارزشیابی ها و سنجه های دیگر مانند مستندات ساخته شده، چگونگی  این  نتایج 
ارائه گزارش، مشاركت پذیری و كار تیمی،... همراه با میانگین نمرات سایر جلسات، 

نمره مستمر هنرجو برای این پودمان را تعیین خواهد كرد.

ـ ارزشیابی پایانی
ارزشیابی پایانی بهتر است به صورت های تشریحی ـ آزمایشگاهی و از نوع شایسته 

محور طراحی و تدوین گردد.
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ارزشیابی پایانی می بایست متناسب با شاخص های تعیین شده در جدول ارزشیابی 
زیر انجام می شود و همه شاخص های تعیین شده را در برگیرد. نتیجه ارزشیابی 

پایانی با توجه به درصد پاسخ های درست تعیین می گردد.
به بیش از 84 درصد از اهداف تعیین شده نمره 3 )باالتر از حد انتظار( از 60 تا 
84 درصد در نمره 2 )در حد انتظار( و كمتر از 60 درصد نمره 1 )كمتر از حد 

انتظار( اختصاص داده شود.

جدول ارزشیابی پودمان

تكالیف عملكردی عنوان پودمان
نتایج مورد استاندارد عملكرد )كیفیت()واحدهای یادگیری(

نمرهشاخص تحققانتظار

تحلیل 
كنترل كننده های 

الكترونیكی

تحلیل اجزای مدار 
الكترونیكی

تحلیل اجزا و كاركرد 
كنترل كننده ها و تجهیزات 
اندازه گیری الكترونیكی در 

ماشین های كشاورزی

باالتر از حد 
انتظار

مقاومت ها،  خازن ها،  نقش  تحلیل 
دیودها  و  ترانزیستورها  آی سی ها، 
تحلیل  ـ  الكترونیكی  مدارهای  در 
كاربرد  و  حسگرها  انواع  درك  و 
ـ  كشاورزی  ماشین های  در  آنها 
كنترل كننده  یك  تجویز  توانایی 
ماشین  عملكرد  بهبود  برای  خاص 

كشاورزی نمونه

3

در حد 
انتظار

مقاومت ها،  خازن ها،  نقش  تحلیل 
دیودها  و  ترانزیستورها  آی سی ها، 
در مدارهای الكترونیكی ـ تحلیل و 
آنها  كاربرد  و  حسگرها  انواع  درك 

در ماشین های كشاورزی

2 تحلیل كاركرد 
كنترل كننده ها و 

تجهیزات اندازه گیری 
پایین تر از الكترونیكی

انتظار
مدارهای  اجزای  نقش  تحلیل 

1الكترونیكی

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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فصل چهارم: نقشه كشي و مدل سازي رايانه اي قطعات

فصل چهارم

نقشه كشي و مدل سازي رايانه اي قطعات
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ساختار كلي پودمان

رشته  درسي  برنامه  مبناي  بر  قطعات،  رايانه اي  مدل سازي  و  نقشه كشي  پودمان 
اجزاي  با  آشنايي  و هنرجويان ضمن  است  تدوين گرديده  ماشين هاي كشاورزي 
و   SOLID WORKS نقشه كشي  نرم افزار  با  نقشه كشي  نرم افزارهاي  و  نقشه 
اين پودمان شامل دو واحد يادگيري است.  نكات فني مربوط به آن آشنا شوند. 
نقشه كشي  و  صنعتي  نقشه هاي  اجزاي  تحليل  كه  اول  يادگيري  واحد  در 
نقشه، سه نما و  انواع خطوط در  نقشه كشي صنعتي،  به تشريح  نام دارد،  دستي 
اندازه گذاري دستي مي پردازد. واحد يادگيري دوم با عنوان تهيه نقشه  مفاهيم 
به كمك نرم افزار و توانايي مونتاژ و مدل سازي آن به معرفي محيط نرم افزار 

ساليدوركس، توانايي اجرا، نقشه كشي و مونتاژ در آن مي پردازد.

هدف هاي رفتاري
  مفهوم نقشه كشي صنعتي را توضيح دهد.

  انواع خط در نقشه را تفكيك كند.
  سه نما را تحليل كند.

  اندازه هاي روي نقشه را تشخيص دهد.
  نرم افزارهاي طراحي سه بعدي را شناسايي كند.
  مزايا و معايب نرم افزار ساليدوركس را بيان كند.

  محيط هاي مختلف نرم افزار را تحليل كند.
  صفحات استاندارد در نرم افزار را شناسايي كند.

  دستورات نمايشي را اجرا كند.
  ترسيمات دو بعدي را با استفاده از زبانه SKETCH انجام دهد.
  حجم دادن تصوير با استفاده از زبانه FEATURES انجام دهد.

  يك پيستون را در محيط نرم افزار مدل سازي كند. 

مدت آموزش: ساعت
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بودجه بندي 

وسعت محتواهفتهواحد يادگيري

تحليل اجزاي مدار الكترونيكي

اول

نقشه كشي صنعتي
انواع خط در نقشه

سه نما
اندازه گذاري

معرفي نرم افزارهاي طراحي سه بعدي

دوم 

آشنايي با محيط نقشه كشي ساليدوركس
محيط قطعه

معرفي صفحات استاندارد
دستورات نمايشي

دستور ترسيم خط
دستور ترسيم دايره

دستور ترسيم مستطيل
دستور كمان

سوم

دستور قيدگذاري
دستور اندازه گذاري

دستور گرد كردن گوشه ها
دستور برش قسمت هاي اضافي

تحليل كاركرد كنترل كننده  ها و 
چهارمتجهيزات اندازه گيري الكترونيكي

قرينه سازي
دستور ايجاد حجم به يك ترسيم دو بعدي

دستور برش قسمتي از مدل
روش كلي ايجاد صفحه

مدل كردن پيستونپنجم
مونتاژ كردن پيستون و شاتون

در جلسه ششم ارزشيابي پاياني انجام مي گيرد. ارزشيابي
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راهنماي گام به گام مطالب

جدول 1 كتاب درسی

مثالكاربرد خطشكل خطنام خط

لبه های جسم، خطوط بيرونی خط ديد يا خط اصلي
تصوير

لبه های داخلی و پشت تصوير، خط نديد
خطوط پنهان

خط تقارن شكلخط محور

خطوط خط نازك اندازه گذاری  خطوط 
هاشور

جدول 1 كتاب درسی كاربرد انواع خط در نقشه كشي را نشان مي دهد. فعاليت كالسی

30

الف

ب

پ
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سه نما

فعاليت كالسی 1 سه نمای شكل هاي ارائه شده در شكل 3 كتاب درسی را از بين نماهای داده 
شده انتخاب و مانند نمونه در جدول داده شده بنويسيد. 

2 نماهاي حذف شده در شكل هاي زير را كامل كنيد. 

شكل 4 كتاب درسی

شكل 3 كتاب درسی

A

D

B

E

C

F

1 2 3

4 5 6

 
شماره سه نمانام قطعه

A3
B5
C4
D1
E6
F2
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مفاهیم اندازه گذاری

با بررسي شكل 5 كتاب درسی و سه نماي داده شده به سؤاالت زير پاسخ دهيد.فعاليت كالسی
1 بزرگ ترين اندازه عرض قطعه كدام است؟ 50
2 بزرگ ترين اندازه ارتفاع قطعه كدام است؟ 40
3 بزرگ ترين اندازه طول قطعه كدام است؟ 75

4 اندازه G ،  A و E را حساب كنيد.
A: 50 - (2×13) = 24
G: A +13 = 24 + 13 = 37
E: 20-12 = 8

V كدام است؟ خط P 5 در نمای باال، خط نشان دهنده سطح
J 6 در نمای جانبی، كدام خط سطح 5 را نشان می دهد؟

7 خط M در نمای رو به رو، نشان دهنده كدام سطح در نمای باال است؟ 5
8 خط M چه نوع خطی است؟ خط نديد

9 در نمای جانبی، كدام سطح نشان دهنده خط W است؟ 15
10 كدام سطح در نمای جانبی، خط P را نشان می دهد؟ 17

X 11 كدام خط در نمای جانبی سطح 2 را نشان می دهد؟

2
5R

P

M

L
15

17

J
X

7
4

Y

W

A

G

E

شكل 5 كتاب درسی
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نصب نرم افزار سالید وركس

توصيه های ايمنی قبل از نصب:
اتصال خود را از اينترنت تا تمام شدن مراحل نصب قطع كنيد.

در حين نصب تمام برنامه های امنيتی از جمله آنتی ويروس را غيرفعال كنيد.
گزينه User Account Control را غير فعال كنيد.

1  بر روی دكمه (Iustoll) نصب در اتوران كليك كرده و با كليك بر روی دكمه 
Next اقدام به نصب نرم افزار كنيد.

2  در صفحه Serial Number شماره سريال نرم افزار را وارد كنيد.

كليك   Cancel دكمه  روی  زير  پيغام  مشاهده  در صورت 
كنيد.

لينك  روی   Products قسمت  در   Summary صفحه  در 
CHANGE كليك كنيد.

 Back to Summary تيك تمام گزينه ها را بزنيد و روی دكمه
كليك كنيد.

 Download Option قسمت  در   Summary صفحه  در 
روی لينك CHANGE كليك كنيد.
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تيك گزينه نشان داده شده در تصوير را برداريد و روی 
دكمه Back to Summary كليك كنيد.

دكمه Install Now كليك كنيد.

در صورت مشاهده پيغام زير روی دكمه Ok كليك كنيد.در صورت مشاهده پيغام زير روی دكمه No كليك كنيد.

منتظر بمانيد تا مراحل نصب تمام شود.
بر روی دكمه Finish كليك كنيد. در اين مرحله نصب برنامه به پايان می رسد 
و بايد برنامه را اكتيو نماييد. قبل از اكتيو كردن برنامه به هيچ عنوان آن را اجرا 

نكنيد و به اينترنت متصل نشويد.

مراحل فعال سازی نرم افزار

بر دكمه keygen در اتوران كليك كرده و فايل را در محل نصب برنامه كپی كنيد و 
از آنجا اجرا نماييد. پس از ظاهر شدن پيغام صفحۀ بعد، بر دكمه Yes كليك كنيد.
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پيغام زير را نيز تأييد كنيد.پس از ظاهر شدن پيغام زير، بر دكمه Yes كليك كنيد.

در صورت درخواست نرم افزار برای فعال كردن نسخه های پايين تر نرم افزار گزينه 
No كليك كنيد.

معرفی صفحه نخست

 (Unit) پس از نصب و اجرای نرم افزار ساليدوركس، پنجره ای برای انتخاب واحد
و استاندارد (Dimension Standard) مورد نظر نمايان می شود كه می توان واحد 

و استاندارد را مشخص كنيم. 



78

معرفی  به  ادامه  در  كه  می شويد  روبه رو   1 شكل  مانند  صفحه ای  با  آن  از  پس 
بخش های مختلف آن پرداخته شده است.

در سمت راست صفحه، task pane قرار دارد كه با كليك كردن در خارج از آن 
ناپديد می شود و برای ثابت ماندن آن بايد روی آيكون شبيه پونس كوچك كليك 

كنيد. اين پنجره خود شامل گزينه های مختلفی می باشد. از جمله: 

ايجاد  برای  امكاناتی  كه   :Solidworks Resourses 1ـ 
لينك های  و  موجود  فايل های  نمودن  باز  جديد،  فايل 

ارتباطی را در اختيار كاربر قرار می دهد.

2ـ Design Library: همان طور كه از نام آن پيداست، اين 
قابل استفادۀ مجدد  برای نگهداری عناصر  قسمت محلی 

در ساليدورک، می باشد. 
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3ـ File Explorer: بخش جستجوگر فايل ها می باشد كه 
در واقع نسخۀ دوم جستجوگر فايل در ويندوز می باشد.

View Pallet: امكاناتی را جهت نماها در اختيار شما  4ـ 
قرار می دهد.

در  ظاهر  تغيير  برای  امكاناتی   :Apprience Scence 5ـ 
اختيار قرار می دهد.

نمودن اطالعاتی در  برای اضافه   :Custom Property 6ـ 
پروژه،  نسخه  قبيل  از  اطالعاتی  می باشد.  پروژه  خصوص 

شماره قطعه و ... در اين بخش اضافه می شوند.

نوار منو در قسمت چپ صفحه در قالب يك پنجرۀ كشويی قرار گرفته است كه با 
كليك روی مثلث كوچك قابل دسترسی است و اگر می خواهيد اين نوار همواره در 
ديد شما باشد با كليك بر روی عالمت مثلث كوچك می توانيد اين كار را انجام دهيد. 
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 File/New و گزينۀ Ctrl+N برای ايجاد فايل جديد می توان با استفاده از كليدهای تركيبی
در نوار منو اين كار را انجام داد. همچنين می توان از آيكون New استفاده كرد. 

 New solidworks به يكی از روش های گفته شده پنجرۀ New با اجرای دستور
Document برای شما باز خواهد شد. كه در آن محيط های كاری نرم افزار (شامل 
part , assembly,drawing ) مشاهده می شود. و شما می توانيد با انتخاب يكی از 

سه محيط يك پرونده جديد ايجاد كنيد.

معرفی محیط های طراحی

همان طور كه گفته شد نرم افزار ساليدوركس دارای سه محيط اصلی برای تهيه 
نقشه به شرح زير می باشد:

1ـ محيط قطعه )Part(: در اين محيط، قطعات به صورت جداگانه مدل سازی 
ايجاد  و مدل  آنها).  ايجاد مدل سه بعدی  و  دو بعدی  (ترسيم طرح های  می شوند. 
شده در اين محيط می تواند مورد استفاده های بعدی در دو محيط ديگر قرار بگيرد.
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در محيط  ايجاد شده  قطعات  اين محيط  در   :)Assembly( 2ـ محيط مونتاژ 
Part كنار هم گذاشته شده و به يكديگر مرتبط می شوند (بر يكديگر سوار شده) و 

حركت خروجی مجموعه و اثر قطعات بر يكديگر مورد بررسی قرار می گيرد.

3ـ محيط رسم نقشه )Drawing(: در اين محيط نقشه های دوبعدی (استاندارد 
و برش خورده) از نماهای مورد نظر و دلخواه قطعات ساخته شده در دو محيط قبل 

به صورت خودكار تهيه می شود.

)Part( معرفی محيط طراحی ايجاد قطعه
طرح های  مبنای  بر   solidworks نرم افزار  در  طراحی  شد،  گفته  كه  همان طور 
دو بعدی انجام می شود. محيط پارت يا همان محيط ايجاد قطعه شامل امكاناتی 
شامل  و  است  دوبعدی  طرح های  مبنای  بر  بعدی  سه  قطعات  مدل سازی  برای 

قسمت های زير می باشد: (شكل 8 كتاب درسی)

فضای  بيشترين  كه  قسمت  اين  در   :)Graphic Area( گرافيكی  محيط  1ـ 
صفحه را به خود اختصاص داده است، به طراحی و مدل سازی قطعات پرداخته 
می شود و می توان قطعات ايجاد شده را مشاهده، با استفاده از ابزار مختلف آنها را 
انتخاب و يا تغيير داد. در مركز اين قسمت مبدأ مختصات و در گوشۀ پايين سمت 

چپ، جهت محورهای y ،  x و z نمايان است.

درخت طراحی

نوار ابزار مديريت فرمان

نوار منوهای اصلی

محيط گرافيكی

نوار وضعيت

شكل 8 كتاب درسی
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2ـ نوار منوهای اصلی )Menu Bar(: به صورت يك پنجره كشويی در قسمت 
از طريق  تمامی دستورهای نرم افزار را می توان  بااليی صفحه قرار گرفته و تقريباً 

اين منوها اجرا كرد.

3ـ نوار ابزار مديريت فرمان )Command Manager(: شامل مجموعه ای از 
زبانه ها (Ribbon) با دستوارت زيرمجموعه ای آنها می باشد. با كليك روی هر زبانه، 

آن زبانه فعال شده و دستورات مربوط به آن نمايش داده می شود.

به  قطعه  روی  شده  انجام  عمليات  تمام   :)Design tree( طراحی  درخت  4ـ 
ترتيب در اين قسمت درج می شود و شامل نام مدل، جنس، مدل صفحات ترسيم 
و ... می باشد. بنابراين می توان با بررسی اين قسمت، با مراحل ساخت قطعه آشنا 
شد. درخت طراحی به طور ديناميكی با محيط گرافيكی در ارتباط است و به طور 

كلی برای دستيابی آسان تر به مدل ساخته شده است.

5ـ نوار وضعيت )State Bar(: در پايين ترين قسمت صفحه نمايش قرار گرفته 
اين  در  مدل  يا  طرح  وضعيت  يا  جاری  دستورهای  به  مربوط  اطالعات  برخی  و 

قسمت نمايش داده می شود.

6ـ مبدأ مختصات )Origin(: تمامی ترسيمات نسبت به مبدأ مختصات ترسيم 
شده و به نوعی نسبت به آن مقيد می شوند.

تعدادی از آيكن ها از جمله آيكن های بزرگنمايی و نماهای مدل به علت استفادۀ 
زياد درقسمت باالی محيط گرافيكی قرار دارد كه در ادامه به صورت مختصر از 

سمت چپ توضيح داده شده است: 

برای افزايش و يا كاهش زبانه ها در اين قسمت می توان با راست كليك بر روی نكته
يكی از زبانه های موجود و انتخاب زبانه دلخواه اين كار را انجام داد.
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1ـ اولين آيكن از سمت چپ، دستور zoom to fit است كه با كليك روی آن مدل 
به صورت كامل در صفحه گرافيكی نمايش داده می شود.

كه  را  مدل  از  قسمتی  می توانيد  دستور  اين  از  استفاده  با   :zoom to area 2ـ 
مدنظرتان است در محيط گرافيكی بزرگ و در حالت نمايش تمام صفحه قرار دهيد. 

3ـ previous view: مدل را به حالت نمای قبلی نمايش می دهد.

نمای  می توانيد  و  دهيد  نمايش  برش  حالت  در  را  مدل   :section view 4ـ 
برش خورده قطعه را به صورت يك نمای جداگانه ببينيد.

5ـ View orientation: نمای جاری مدل را به نماهای پيش فرض كه نماهای 
معمول در نقشه كشی صنعتی باشند تغيير می دهد.

.
جمله  از  می كند  فراهم  مدل  نمايش  برای  را  گزينه هايی   :Display style 6ـ 
 hidden lines  ،hidden lines removed  ،Shaded with edge  ،shaded

.wireframe و visible

فعا ليت گزينه های آيكن Display style را بررسی كنيد.

7ـ Apply scene: برای تغيير زمينۀ محيط گرافيكی (بك گراند) به كار می رود. 
مثاًل kitchenbackground محيطی كه مدل در آن قرار دارد را شبيه سازی می كند.
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8ـ View setting: اين گزينه وظيفۀ فعال نمودن سايه و پرسپكتيو را برعهده 
دارد كه به وسيلۀ آنها می توان نمای واقعی تری را به مدل داد.

 Rotate و Pan برای جابه جايی و چرخاندن مدل در محيط گرافيكی از دستورات
 View Toolbar استفاده می شود كه اين دستورات زيرمجموعۀ دستورات نمايشی

هستند و مسير دستيابی به دستورات نمايشی به شرح زير است:
View → Modify → Zoom to fit, Zoom to Area, ...

راه ديگر دستيابی به اين دستورات كليك راست در فضای خالی محيط گرافيكی 
اين  به  نيز  كليد  صفحه  و  موس  ميانبر  كليدهای  از  می توان  همچنين  می باشد. 
دستورات دسترسی پيدا كرد به طور مثال برای جابه جايی مدل در محيط گرافيكی 
برای  می شود.  استفاده  موس  وسط  دكمۀ  و   ctrl كليد  تركيب  از   (pan (دستور 
و  از دكمۀ وسط موس در حالت فشرده  نيز  چرخاندن مدل در محيط گرافيكی 
نيز  موس  وسيلۀ  به  نمايی  كوچك  و  بزرگنمايی  می شود.  استفاده  موس  حركت 
توسط دكمه scroll موس انجام می شود. با حركت چرخ موس به سمت عقب مدل 

نزديك تر و با چرخش به سمت جلو مدل دورتر می شود. 

معرفی برخی زبانه ها در محیط پارت )ایجاد قطعه(

دارند  پارت  محيط  در  را  كاربرد  و  اهميت  بيشترين  كه  اصلی  و  مهم  بخش های 
زبانه های اسكچ و فيچرز می باشند.

دارد.  قرار  زبانه  اين  در  دو بعدی  ترسيم  به  مربوط  امكانات  كليۀ   :Sketch زبانه 
دستورات ايجاد هندسه های دو بعدی، دستورات ويرايشی و قيدگذاری در اين زبانه 

قرار دارند كه در ادامه با چند دستور پركاربرد اين قسمت آشنا می شويد.
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زبانه Features: در اين بخش به طرح های ترسيم شده در محيط Sketch، حجم 
داده می شود و مدل سه بعدی قطعات ايجاد می شود. شامل دستوراتی جهت ايجاد 

مدل های سه بعدی طبق ترسيم های دوبعدی است.

زبانه Evaluate: اين زبانه شامل امكاناتی جهت آناليز مدل های ايجاد شده است. 
آناليزهايی مانند آناليز جرمی، آناليز هندسی و ... كه می توان محاسبات مربوط به 

جرم، حجم، مساحت و ممان اينرسی را به آسانی انجام داد.

زبانه Mold tools: اين بخش به منظور طراحی قالب های تزريق پالستيك برای 
مدل های ايجاد شده می باشد.

زبانه Sheetmetal: محيط طراحی برای قطعات ورقكاری است. قطعات ساخته 
شده از ورقكاری حاصل عمليات خم كاری و برشكاری روی ورق های نازك فلزی 
اين گونه  طراحی  امكان  شده  گنجانيده  ابزار  نوار  اين  در  كه  دستوراتی  با  است. 

قطعات در نرم افزار Solidworks فراهم گشته است.

با  است كه  پيچيده  زبانه جهت طراحی سطوح مدل های  اين   :Surfaces زبانه 
روش های معمول طراحی، طراحی آنها مشكل می باشد.

معرفی صفحات استاندارد

برای شروع كار مدل سازی، حتماً بايد صفحه ای انتخاب و يا ايجاد شود تا ترسيم 
دوبعدی روی صفحه انتخابی انجام شود. نرم افزار به طور پيش فرض دارای سه صفحه 
استاندارد روبه رو (Front)، راست (Right) و چپ (Left) است كه شروع طراحی و 

مدل سازی روی اين صفحات انجام می شود.

نكته به طور  نرم افزار  شود،  انتخاب   Sketch دستور  صفحه،  انتخاب  از  قبل  اگر   :1
چپ  و   (Right) راست   ،(Front) (روبه رو  استاندارد  صفحه  سه  پيش فرض 
(Left)) را به نمايش می گذارد كه پس از كليك روی يكی از آنها و انتخاب آن 

می توان مدل سازی قطعه را شروع كرد.
2: برای اينكه صفحه انتخابی ترسيم در جهت عمود بر زاويه ديدتان قرار گيرد، 

از گزينۀ Normal to (كليد تركيبی ctrl +8) استفاده می شود.
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معرفی قواعد مربوط به ترسیمات دو بعدی

و  Plane گفته می شود رسم  آنها  به  ترسيمات دو بعدی نخست در صفحاتی كه 
برای  تبديل می شوند.  به شكل های سه بعدی  نرم افزار  به كمك دستورات  سپس 
اينكه ترسيم دو بعدی قابل تبديل به شكل سه بعدی باشد الزم است يكسری قواعد 
هنگام ترسيم دو بعدی اوليه رعايت گردد كه در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره 

می شود:
1  ترسيم اوليه بايد دارای كمترين تعداد اجزا باشد. به عنوان مثال برای ترسيم 
مثلث كه يك سه ضلعی به حساب می آيد به كار بردن 4 يا 5 ضلع در ترسيم 

اوليه خطا است.

1

2

3

2

3

4

1

2  طول اضالع، كمان ها و زوايا در ترسيم اوليه بايد در محدودۀ ابعاد ترسيم نهايی 
اگر ضلعی در  به عنوان مثال  باشد.  تغييرات در محدوده 10 درصد  و  باشند 
ترسيم نهايی برابر با 300 باشد در ترسيم اوليه نمی توان طول آن را حدود 16 
در نظر گرفت. توجه نكردن به اين اصل، باعث می شود هنگام رساندن اندازه ها 

به اندازه نهايی مدل به هم ريختگی زيادی داشته باشد مانند شكل زير.

12
0

40

×
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3  در ترسيمات دوبعدی برای ايجاد قطعات بايد سعی نمود از يك منحنی بسته 
استفاده نمود.

روش كلی مدل سازی قطعات در محیط نرم افزار

1  انتخاب سطح يا صفحه طراحی
2  ترسيم اسكچ (ترسيم دو بعدی) اوليه

3  قيدگذاری اسكچ (قيدهای هندسی و اندازه) و مقيد كردن هندسه ايجاد شده 
(Origin ) به مركز

4  ايجاد فيچرز اصلی و تكميلی (ايجاد مدل سه بعدی)

انواع قیدها و مفهوم قیدگذاری

برای اينكه قطعه در حين مراحل مدل سازی دچار تغييرات ناخواسته نشود بايد 
اسكچ ها را كاماًل مقيد كرد. پس از اتمام مراحل ترسيم دو بعدی سه حالت برای 

ترسيم موجود پيش خواهد آمد:
1  در صورتی كه تمام قيدهای الزم در يك ترسيم اعمال نشده باشد آن ترسيم 
 Under Defined نامعين و به رنگ آبی خواهد بود كه اصطالحاً به آن ترسيم

می گويند.
2  در صورتی كه تمام قيدهای الزم در يك ترسيم اعمال شده باشد رنگ ترسيم، 
 Fully مشكی شده كه نشانگر معين شدن ترسيم می باشد كه اصطالحاً به آن

Defined می گويند.
حد  از  بيش  بعدی  دو  ترسيم  يك  روی  شده  اعمال  قيدهای  تعداد  3  چنانچه 
مورد نياز برای معين كردن آن باشد، به آن ترسيم با قيدهای تداخل يافته يا 
Over Defined گفته می شود. در اين حالت قيدهای اندازه اضافی به رنگ زرد 

و قيدهای هندسی و اجزای ترسيم به رنگ قرمز در می آيند.

× 
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بنابراين با تعريف قيدهای هندسی و قيدهای اندازه می توان ترسيمات دو بعدی را از 
حالت نامعين به معين تبديل نمود. ابتدا بهتر است قيدهای هندسی شامل قيدهای 
و... روی  تقارن، هم راستايی، مماس، هم مركزی كمان ها، موازی  افقی، عمودی، 
ترسيم دو بعدی قرار داده شود و سپس با تعريف اندازه زوايا، طول اضالع و فاصله 

اجزا از هم و تعيين موقعيت آنها نسبت به مبدأ مختصات، ترسيم را معين نمود.
در ادامه دو نمونه از حاالتی كه در آن قيدگذاری معين نشده آورده شده است.

قيدهای اعمال شده: افقی بودن ضلع 1 و ثابت بودن طول اندازه های اضالع 1، 2 و 3

تغييرات: تغيير موقعيت مثلث نسبت به مبدأ مختصات

قيدهای اعمال شده: افقی بودن ضلع 1 و ثابت بودن موقعيت مثلث نسبت به 
مبدأ مختصات و ثابت بودن طول اندازه های اضالع 1 و2 

تغييرات: تغيير اندازه ضلع 3

1

H

=cte 

3 =cte 2
=c

te 

1
H
=cte 

2 =cte 
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معرفی برخی دستورات ترسیمی و ویرایشی پركاربرد در 
نوار ابزار اسکچ و پاسخ فعالیت ها

1ـ دستورات ترسيمی
دستور خط)Line(: ابزار ترسيم خط معمول ترين و پر كاربرد ترين ابزار در ترسيم های 
دو بعدی می باشد. اين ابزار از روش های گوناگون قابل دسترسی می باشد. اولين مورد 
استفاده از آيكن مربوطه استفاده از دستور رسم خط در زبانۀ Sketch می باشد. دقت 
داشته باشيد كه اين ابزار از نوع باز شونده می باشد و شامل دو دستور خط و خط 
محور می باشد. با كليك روی آيكن دستور ايجاد خط اجرا می شود و اگر بخواهيد از 

خط محور استفاده كنيد بايد آن را از منو انتخاب كنيد.

 
همچنين با راست كليك در محيط طراحی روش ديگر استفاده از منوی Tools می باشد. به شكل زير دقت كنيد. 

داشته  دسترسی  ابزار  اين  به  می توانيد 
باشيد.
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اين  به  كرد.  انتخاب  را  ابزار  اين  می توان  نيز  موس  حالت  از  استفاده  با 
صورت كه دكمه سمت راست موس را به حالت فشرده نگه داشته و موس 
را به سمت چپ حركت دهيد كه به اين طريق چهار ابزار در اختيار شما 

قرار می گيرد و يكی از آنها ابزار line می باشد.

سريع تری  راه   S ميانبر  كليد  از  استفاده 
برای دسترسی به اين ابزار می باشد.

دستور،  اين  انتخاب  از  بعد  كنيد.  فعال  را  دستور خط  باال  روش های  از  يكی  به 
عالمت موس به اين شكل  در می آيد كه در واقع مشخص كنندۀ دستور جاری 

مورد استفاده می باشد.
برای كشيدن خط، ابتدا با كليك بر دستور خط آن را انتخاب كرده و نشانگر موس 
را به محيط گرافيكی بكشيد، با كليك بر دو نقطه از محيط گرافيكی، پاره خطی با 
نقاط ابتدايی و انتهايی مشخص شده كشيده می شود. بعد از كليك بر روی نقطۀ 
دوم می بينيد كه دستور line هنوز فعال است و می توانيد به رسم خطوط بيشتر 

به صورت زنجيره وار ادامه دهيد.

1 در صورتی كه پس از كليك بر روی نقطۀ شروع دكمۀ موس را در حالت نكته
و  می شود  رسم  خط  يك  فقط  دهيد  حركت  بعدی  نقطۀ  سمت  به  فشرده 

داشت. نخواهيد  خطوط  از  زنجيره ای 

2 برای خروج از حالت انتخاب هر يك از دستورات می توان به يكی از روش های 
زير عمل كرد:

1 فشردن كليد Esc روی صفحه كليد 
2 كليك دوباره روی آيكن دستور مورد نظر

Select 3 راست كليك روی صفحه و انتخاب گزينۀ
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پاسخ فعاليت كالسی صفحه 20 كتاب درسی

:Orientation عملكرد گزينه های قسمت
در حالت انتخاب As Sketched: می توان 

خطوط را با زوايای دلخواه ترسيم كرد.

Horizontal: با انتخاب اين گزينه شما 
فقط قادر به ترسيم خطوط افقی خواهيد 

بود.

Vertical: با انتخاب اين گزينه شما فقط 
خواهيد  عمودی  خطوط  ترسيم  به  قادر 

بود.

Angle: با انتخاب اين گزينه شما با وارد 
ترسيم  به  قادر  فقط  زاويه  مقدار  كردن 

خطوط با زاويه مشخص شده خواهيد بود.

3 برای پاك كردن ترسيمات ابتدا با كليك روی ترسيم مورد نظر آن را انتخاب 
كليد  كمك  با  می توان  سپس  می كند.  تغيير  نيز  آن  رنگ  كار  اين  با  كنيد، 
delete از صفحه كليد يا با راست كليك و انتخاب گزينۀ delete ترسيم مربوطه 
را پاك كرد. برای پاك كردن بيش از يك خط برای انتخاب آنها، هم زمان كليد 
ctrl را نگه داريد. همچنين برای انتخاب تمامی ترسيمات داخل صفحه می توان 

از كليد تركيبی ctrl+A استفاده نمود.

4 می توان با درگ كردن موس، گروهی از ترسيمات را انتخاب نمود. در اين 
حالت اگر برای رسم مستطيل، درگ موس از چپ به راست باشد عناصری كه به 
طور كامل در مستطيل قرار بگيرند انتخاب می شوند و اگر جهت درگ از راست 

به چپ باشد هر عنصری كه در تماس باشد انتخاب می شود. 

5 با انتخاب هر يك از دستورات پنجره محاوره ای مربوط به آن دستور (بخش 
مديريت فرمان آن دستور) در محل نمودار درختی نمايان می شود. 

شكل 13 كتاب درسی

فعاليت كالسی
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دستور دايره )Circle(: دايره را می توان با كليك يك نقطه به عنوان مركز دايره و 
يك نقطه به عنوان نقطه ای روی محيط ترسيم كرد و يا با كليك سه نقطه به عنوان 

سه نقطه روی محيط دايره.

دستور مستطيل )Rectangle(: دستور رسم مستطيل نيز مانند خط از روش های 
انتخاب دستور در كادر محاوره ای حالت های  از  اجرا می باشد. پس  قابل  ذكرشده 
مختلف ترسيم آن مشاهده می شود، هر حالت در نرم افزار با نقاط و شماره هايی كه در 

واقع ترتيب اجرای نقاط در صفحۀ گرافيكی است مشخص شده است.

دستور كمان )3D Point Arcـ Center Point Arc – Tangect Arc(: از اين 
سه دستور برای كشيدن كمان استفاده می شود. دستور Tangect Arc برای ترسيم 
يك كمان از انتهای يك خط كاربرد دارد. در اين حالت، روی نقطه انتهايی خط كليك 
و كمان رسم می شود. از دستور Center Point Arc زمانی استفاده می شود كه نقاط 
ابتدايی و انتهايی همچنين مركز كمان مشخص باشد. پس از انتخاب دستور، ابتدا بر 
نقطه ای به عنوان مركز كمان كليك كرده و سپس بر دو نقطه به عنوان نقاط ابتدايی و 
انتهايی كمان كليك می شود. در حالت هايی كه مركز كمان مشخص نيست از دستور 
دوم يعنی 3D Point Arc استفاده می شود. در اين حالت نيز بايد سه نقطه ابتدا و 

انتها و يك نقطه روی كمان در محيط گرافيكی انتخاب شود. 

)Add Relation( 2ـ دستور قيدگذاری بين پارامترها
قيدها روابطی هستند كه هر يك از قسمت های مختلف ترسيم می توانند به تنهايی 
يا با قسمت های ديگر داشته باشند. وجود قيد، ترسيم را به صورت هوشمندانه تحت 
كنترل طراح در می آورد. برای اعمال قيد بين قسمت های مختلف ترسيم دستور 
قيدگذاری را از نوار ابزار اسكچ انتخاب كرده و روی موضوعات مربوطه كليك كنيد. 
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در اين حالت، با توجه به موضوعات انتخابی، يكسری از قيدهايی كه امكان اعمال آنها 
بر موضوعات انتخاب شده وجود دارد، در قسمت مشخصات دستور نمايان می شود. 
با انتخاب هر يك از آنها و تأييد دستور، قيد مربوطه روی ترسيم اعمال می شود. در 
جدول 3 كتاب درسی با برخی از قيدهای هندسی به صورت مختصر آشنا می شويد.

كاماًل  اجزای  آبی،  رنگ  با  نشده  مقيد  كاماًل  اجزای   solidworks نرم افزار  در 
مقيد شده به رنگ مشكی و اجزای با قيد اضافی به رنگ قرمز نمايش داده می شوند. 
برای ديدن روابط هندسی در صفحه گرافيكی بايد گزينه sketch relations را از 

منوی view فعال كنيد. 

جدول 3 كتاب درسی

قيد
نتيجهموارد انتخابنماد

فارسیانگليسی

Horizontalيك يك يا چند خط، چند نقطهافقی در  نقاط  و  شده  افقی  خط ها 
راستای افقی قرار می گيرند.

Verticalخط ها عمودی شده و نقاط در يك يك يا چند خط، چند نقطهعمودی
راستای عمودی قرار می گيرند.

Parallelخط ها با هم موازی می شوند.دو يا چند خطموازی

Equalدو يا چند خط، دو يا چند مساوی
دايره (كمان)

طول خط ها و شعاع كمان ها با هم 
برابر می شوند.

Perpendicularدو خط بر هم عمود می شوند.دو خطعمود

Collinearخط ها در راستای هم قرار می گيرند.دو يا چند خطهم راستا
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قيد
نتيجهموارد انتخابنماد

فارسیانگليسی

Coradial هم مركز و
دو يا چند كمان يا دايرههم شعاع

هم  و  مركز  هم  دايره ها  و  كمان ها 
شعاع می شوند، به عبارتی روی هم 

قرار می گيرند.

Concentricيك هم مركز كمان،  چند  يا  يك 
نقطه و يك كمان

كمان ها با هم، هم مركز می شوند و 
نقطه در مركز كمان قرار می گيرد.

Tangentكمان با يك خط، كمان با مماس
يك كمان

مماس  همديگر  با  انتخابی  موارد 
می شوند.

Midpointنقطه در وسط خط قرار می گيرد.يك نقطه و يك خطنقطه وسط

Coincident منطبق
نقطه روی كمان يا خط قرار می گيرد.يك نقطه با يك خط يا كمانكردن

Intersection محل
بر محل برخورد دو خط قرار دو خط متقاطع و يك نقطهتقاطع نقطه 

می گيرد.

)Smart Dimension( دستور اندازه گذاری

برای تكميل و مقيد شدن ترسيم، عالوه بر اعمال قيدهای هندسی مربوطه، بايد 
قيدهای اندازه را نيز روی آن اعمال كرد. برای اينكه بتوانيد ترسيمی از قطعه مورد 
نظر با اندازه های دقيق داشته باشيد، (برای داشتن ترسيم با اندازه های دقيق و واقعی) 
 Sketch پس از كشيدن نمای كلی آن، از دستور اندازه گذاری ترسيم در نوار ابزار
استفاده می شود. پس از انتخاب دستور بر قسمت های مورد نظر از ترسيم كليك كرده 
كه با اين كار عدد فعلی اندازه به صورت كمرنگ نمايان می شود. با كشيدن موس و 
كليك در فاصله كمی از ترسيم پنجره Modify فعال می شود (شكل 16) كه عالوه بر 
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نمايش عدد اندازۀ فعلی، امكان درج عدد اندازۀ دلخواه و مورد نظر را به كاربر می دهد. 
عالوه بر تايپ مقدار عدد اندازه در كادر مربوطه می توان با كمك فلش های كناری 

پنجره Modify يا نوار غلتكی پايين عدد اندازه، مقدار عددی را كم يا زياد كرد.

 :Modify گزينه های پنجره
عالمت تيك سبز رنگ برای تأييد مقدار اندازه وارد شده می باشد.

عالمت ضربدر برای عدم تأييد تغييرات و بستن پنجره Modify است.

.Modify عالمت  اعمال تغييرات و فعال نگهداشتن پنجره

 با فشردن اين دكمه، مقدار عددی از مثبت به منفی و يا بالعكس تغيير خواهد كرد.

برای  كناری  فلش های  فرض  پيش  مقدار  می توانيد  گزينه  اين  انتخاب  با   
افزايش يا كاهش مقدار عددی جاری را تغيير دهيد. با انتخاب اين گزينه، پنجره 
يا كاهش عدد  افزايش  برای  فعال می شود و می توانيد عدد جديد   ،Increment
جاری را در اين قسمت وارد كنيد. در حالت پيش فرض، عدد 10 برای فاصله ها و 

عدد 1 برای زاويه ها در نظر گرفته شده است.

 با فعال كردن اين گزينه می توانيد هنگام انتقال مدل به محيط رسم نقشه 
(Drawing)، اندازه هايی كه اين گزينه در آنها فعال بوده است را به محيط نقشه 

انتقال دهيد.
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مراحل ترسيم شكل 20 كتاب درسی: نرم افزار را اجرا كرده و يك پرونده جديد فعاليت كالسی
در محيط ايجاد قطعه باز كنيد.

 (front) 1ـ ايجاد هندسه اوليه ترسيم: در درخت طراحی روی صفحه روبه رو
كليك كرده و سپس در نوار ابزار اسكچ، روی گزينه Sketch كليك كنيد تا در 
حالت ترسيم روی اين صفحه قرار بگيريد. حال با استفاده از دستور خط مدل 
دو بعدی زير را با اندازه های تقريبی رسم كنيد. دقت كنيد نقطه شروع ترسيم 

را از مبدأ مختصات شروع كنيد.

قطر  به  دايره  سه  دايره  ترسيم  دستور  از  استفاده  با  دايره ها:  ترسيم  2ـ 
12 ميلی متر و يك دايره به قطر 26 ميلی متر مطابق شكل زير رسم كنيد.

1

2
3

4
5

6
7

8

9

10
11

13
12

14

15 17
16

18



97

فصل چهارم: نقشه كشي و مدل سازي رايانه اي قطعات

3ـ اعمال قيدهای هندسی روی ترسيم: دستور Add Relation را با كليك بر مثلث كوچك 
مجموعه دستورات Display/Delete Relation در نوار ابزار Sketch اجرا كنيد. حال برای اعمال قيد 
افقی روی پاره خط های 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16 و 18، در محيط گرافيكی آنها را انتخاب كنيد 
تا نام آنها در بخش كادر محاوره ای فرمان و در قسمت Selected Relations ثبت شود و سپس در 
 Existing را انتخاب نماييد تا نام اين دستور در قسمت Horizontal گزينه ،Add Relation قسمت
Relations ثبت شده و تمام پاره خط های انتخاب شده به حالت افقی در بيايند (عالمت قيد افقی 
در كنار آنها ديده می شود) (شكل الف). همين كار را برای پاره خط های 1، 9، 11، 13، 15 و 17 برای 

اعمال قيد عمودی انجام دهيد و اين بار دستور Vertical را انتخاب كنيد (شكل ب).

برای اعمال قيد Collinear )همراستايی(، پاره خط های 
2 و 6 را انتخاب و بر گزينه Collinear كليك كنيد تا 
مطابق شكل دو پاره خط با يكديگر در يك راستا قرار 

بگيرند. 

موازی  قيد  آنها  بين  و  انتخاب  را   5 و   3 پاره خط های 
)Parallel( را اعمال كنيد تا دو پاره خط به صورت موازی 

با هم قرار بگيرند.
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همين طور بين دو پاره خط 11 و 13 دو پاره خط 12 و 14 
قيد مساوی )Equal( قرار دهيد.

در ادامه دايره كوچك به قطر 12 ميلی متر و پاره خط 6، 
را انتخاب كرده و بين آنها قيد مماس قرار دهيد تا اين 
باشند.  اتصال همواره حالت مماس داشته  دو در محل 
اين كار را برای دايره دوم و پاره خط 8 نيز تكرار كنيد.

انتخاب شده در  تا مركز دو دايره  آنها قيد عمودی قرار دهيد  بين  و  انتخاب كرده  را  همچنين مركز دو دايره 
راستای عمودی يكديگر قرار گيرند. دايره به قطر 26 ميلی متر و پاره خط 18 را انتخاب كرده و بين آنها قيد 

مماس قرار دهيد.
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نكته 1 اگر ترسيم خود را از نقطۀ مبدأ مختصات شروع نكرده ايد، برای اينكه نقطۀ 
 Coincident قيد  از  كنيد  منطبق  مختصات  مبدأ  نقطه  بر  را  ترسيم  شروع 
استفاده كنيد. برای اين كار پس از اجرای دستور قيدگذاری، نقطۀ مبدأ و نقطۀ 
شروع ترسيم را در محيط گرافيكی انتخاب و روی گزينه Coincident كليك 

كنيد. با اين كار نقطه شروع ترسيم روی مبدأ مختصات قرار می گيرد.
 Ctrl می توانيد با نگه داشتن دكمه ،Add Relation 2 به جای اجرای دستور
موضوعاتی را كه می خواهيد روی آنها قيد قرار دهيد انتخاب كنيد و در داخل 

پنجره Properties قيدهای مورد نظر خود را بين آنها اعمال كنيد.

 Smart روی گزينه Sketch 4ـ اعمال قيدهای اندازه: برای اندازه گذاری ترسيم، در نوار ابزار
Dimension كليك كرده و مطابق شكل ابتدا روی پاره خط 1 و سپس در يك محل دلخواه در 
سمت چپ آن كليك كنيد تا مقدار اندازه فعلی اين پاره خط به همراه خط اندازه، در اين محل قرار 
گيرد و پنجره Modify برای تصحيح مقدار اندازه باز شود. در اين پنجره مقدار 55 را وارد كرده و با 
كليك بر روی عالمت تيك سبز رنگ آن را تأييد نماييد تا اندازه اين پاره خط به 55 ميلی متر تغيير 
پيدا كند. برای ويرايش مقدار اندازه، روی آن دو بار كليك كنيد تا پنجره Modify باز شود و بعد 
از تغيير مقدار عددی مورد نظر، آن را تأييد نماييد. اكنون بقيه پاره خط ها را به روش گفته شده و 
مطابق شكل اندازه گذاری كنيد. برای اندازه گذاری زاويه بين دو خط متقاطع و يا فاصله بين دو خط 
يا دو نقطه همين طور فاصله بين خط و نقطه، با كليك بر روی آنها انتخابشان كرده و برای تعيين 
محل اندازه در يك محل دلخواه ديگر كليك كنيد. همين طور برای اندازه گذاری كمان يا قطر دايره، 

بر محيط آن كليك و سپس در يك نقطه بيرون از محيط كليك نماييد.
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پاسخ سؤاالت فعاليت كالسی 
1 پاره خط 6 با خط افقی به اندازه 40 ميلی متر هم راستا است.

2  خطوط مورب 3 و 5 با هم موازی هستند.
3  قيد عمودی بين دو خط 12 بار به كار رفته است. 

بين خطوط  قيد مماس  به قطر 26ـ  دايره  و  بين طول مستطيل  4  قيد مماس 
مورب و دايره های كوچك به قطر 12

5  قيد هم مركزی بين دايره ها با قطره های 12 و 26 به كار رفته است.  
6  دو دايره كوچك هم اندازه و مركز آنها در راستای عمودی هم قرار گرفته است.

7  خطوط مساوی: خطوط مورب با اندازه عمودی 18ـ خطوط افقی به طول 20ـ 
طول های مستطيل به اندازه 75ـ عرض های مستطيل به اندازه 15ـ

كار در منزل
مراحل ترسيم شكل

نرم افزار را اجرا كرده و يك پرونده جديد در محيط پارت ايجاد كنيد.
1ـ ايجاد هندسه اوليه ترسيم: در درخت طراحی روی صفحه روبه رو كليك 
كرده و سپس در نوار ابزار اسكچ، روی گزينه Sketch كليك كنيد تا در حالت 
ترسيم روی اين صفحه قرار بگيريد. حال با استفاده از دستور خط مدل دو بعدی 
زير را با اندازه های تقريبی رسم كنيد. دقت كنيد نقطه شروع ترسيم را از مبدأ 

مختصات شروع كنيد.
2ـ اعمال قيدهای اندازه: با استفاده از دستور اندازه گذاری در نوار ابزار اسكچ، 

پاره خط های كشيده شده را مطابق شكل اندازه گذاری كنيد.

ترسيم را با نام Pin ذخيره كنيد.
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كار در منزل
مراحل ترسيم شكل 

 (front) 1ـ ايجاد هندسه اوليه ترسيم: در درخت طراحی روی صفحه روبه رو
كليك كرده و سپس در نوار ابزار اسكچ، روی گزينه Sketch كليك كنيد تا در 
حالت ترسيم روی اين صفحه قرار بگيريد. حال با استفاده از دستور خط مدل 

دو بعدی زير را با اندازه های تقريبی رسم كنيد.

2ـ گرد كردن گوشه مدل: روی 
گزينه Fillet در نوار ابزار اسكچ 
كليك كنيد. در بخش مديريت 
فرمان آن، عدد 25 را وارد كرده 
و سپس گوشۀ نشان داده شده 
با  نماييد.  انتخاب  را  ترسيم  در 
با  انتخاب شده  گوشۀ  كار  اين 
شعاع 25 ميلی متر گرد می شود.

1
2 3

4

5

67
8

9

10

11
12
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3ـ ترسيم دايره ها: با استفاده از دستور ترسيم دايره، دو دايره به قطر 20 ميلی متر و يك دايره 
به قطر 30 ميلی متر مطابق شكل زير رسم كنيد.

4ـ اعمال قيدهای هندسی روی ترسيم: دستور قيدگذاری (Add Relation) از نوار ابزار 
Sketch اجرا كنيد. مطابق شكل پاره خط های 2، 4، 6، 8، 10 و 12 را با كليك روی آنها در 
 Horizontal محيط گرافيكی انتخاب كرده و سپس در قسمت محاوره ای دستور، بين آنها قيد
را اعمال كنيد. همين كار را برای پاره خط های 1، 3، 5، 7، 9 و 11 برای اعمال قيد عمودی 
(Vertical) انجام دهيد. در ادامه دايره كوچك به قطر 20 ميلی متر و خط شماره 4 را انتخاب 

كرده و بين آنها قيد مماس قرار دهيد. اين كار را برای دايره دوم نيز تكرار كنيد.
در انتها دايره به قطر 30 ميلی متر و كمان به شعاع 25 ميلی متر را انتخاب كرده و بين آنها قيد 

هم مركزی قرار دهيد.
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ابزار اسكچ روی گزينه Smart Dimension كليك كرده و  نوار  5ـ اعمال قيدهای اندازه: در 
مطابق شكل و همان طور كه در تمرين قبل گفته شد پاره خط های عمودی و افقی را اندازه گذاری 

كنيد.

آن  محيط  بر  دايره،  قطر  يا  كمان  اندازه گذاری  برای 
كليك  محيط  از  بيرون  نقطه  يك  در  سپس  و  كليك 
 Modify پنجره  در  را  مورد نظر  اندازه  عدد  و  نماييد 

وارد و دستور را تأييد كنيد.

برای اندازه گذاری فاصله بين خط عمودی و مركز دايره، 
همچنين فاصله بين مركزهای دو دايره، با كليك بر روی 
يك  در  اندازه  محل  تعيين  برای  و  كرده  انتخابشان  آنها 
محل دلخواه ديگر كليك كنيد و در پنجره مربوطه عدد 

اندازه مربوطه را وارد كنيد.
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)Trim( دستور ویرایشی برش قسمت های اضافی

برای حذف قسمت های اضافی دستور از دستور برش استفاده می كنيم كه مراحل 
اجرای دستور به شرح زير می باشد:

1  انتخاب دستور برش
2  انتخاب گزينه Trim to Closest در كادر محاوره ای

3  كليك بر قسمتی از ترسيم كه قصد پاك كردن آن را داريد
4  تأييد دستور

)Mirror( دستور ویرایشی ایجاد قرینه یک طرح

از اين دستور برای قرينه كردن ترسيم نسبت به يك خط محور استفاده می شود. 
قسمت های مختلف كادر محاوره ای آن به شرح زير است:

شكل 24 كتاب درسی

Option
و  قسمت  اين  شدن  فعال  با   :Entities to mirror 1ـ 
قرينه  می خواهيم  كه  ترسيم  از  قسمت هايی  انتخاب 

شوند، نام آنها در اين قسمت درج می شود.
2ـ Copy: فعال بودن يا نبودن اين گزينه باعث می شود 
خود ترسيم مربوطه قرينه شود و يا يك كپی از آن تهيه 

شود.
قرينه  عمليات  برای  محور  خط   :Mirror about 3ـ 
در اين قسمت مشخص می شود. برای فعال كردن اين 
قسمت در كادر مربوطه كليك كنيد و خط محور را از 

محيط گرافيكی انتخاب كنيد. 
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دستور ویرایشی تکرار ترسیم های دو بعدی به صورت خطی 
)Linear Sketch Pattern(

شكل 26 كتاب درسی

فعاليت كالسی می شود  باعث   Mirror دستور  محاوره ای  كادر  در   Copy گزينه  بودن  فعال 
در  شود.  كپی  محور  مقابل خط  قسمت  در  قرينه،  برای  شده  انتخاب  ترسيم 
مقابل خط  به قسمت  انتخاب شده  ترسيم  گزينه،  اين  نبودن  انتخاب  صورت 

می شود. قرينه  محور 

برخی مواقع با ترسيم هايی رو به رو می شويد كه در آن يك شكل چندين بار در 
امتداد خط يا خطوطی تكرار شده است. برای سهولت كار ترسيم، نرم افزار دستور 
Linear Sketch Pattern را برای الگو قرار دادن يك ترسيم و تكرار آن به صورت 

خطی در زوايای دلخواه را در اختيار كاربران قرار داده است.
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:x 1ـ محور
Reverse: برای تغيير جهت تكرار )چپ به راست در حالت 

پيش فرض( می باشد.
ترسيم  دو  در  متناظر  نقطه  دو  بين  فاصله   :Spacing 2ـ 

متوالی در اين قسمت درج می شود.
گزينه،  اين  كردن  فعال  با   :Dimension X Spacing 3ـ 
محيط  در  فاصله،  قسمت  در  شده  وارد  فاصله  مقدار 

گرافيكی نمايش داده می شود.
4ـ Number: تعداد تكرار را مشخص می كند.

اين قسمت  با فعال شدن   :Display instance count 5ـ 
از  پس   ،Number قسمت  در  شده  مشخص  تكرار  تعداد 

تأييد دستور در محيط گرافيكی نمايش داده می شود.
حالت  در  افق  امتداد  با  تكرار  راستای  زاويه   :Angle 6ـ 

پيش فرض در اين قسمت وارد می شود.
7ـ Item to repeat: با فعال شدن اين قسمت، می توانيد 
ترسيم های مدنظر برای تكرار را از محيط گرافيكی انتخاب 
كنيد. با اين كار عناوين آنها در اين قسمت درج می شود.

برای تكرار ترسيم مربوطه در دو جهت عمودی و افقی، تنظيمات مربوط به جهت نكته
دوم در قسمت Direction2 اعمال می شود و برای فعال شدن اين قسمت ابتدا 

بايد تعداد تكرار آن را از حالت پيش فرض 1، به بيش از آن تغيير دهيد.

فعاليت كالسی
مراحل ترسيم: پس از اجرای نرم افزار و ايجاد پرونده جديد در محيط ايجاد 

قطعه مراحل زير را انجام دهيد:
ـ ايجاد هندسه اوليه ترسيم: در درخت طراحی روی صفحه روبه رو كليك كرده 
و سپس در نوار ابزار اسكچ، روی گزينه Sketch كليك كنيد تا در حالت ترسيم 
روی اين صفحه قرار بگيريد. با استفاده از دستور Rectangle يك مستطيل در 
صفحه روبه رو بكشيد به طوری كه مركز مستطيل در مبدأ مختصات قرار گيرد. 
برای اين كار می توانيد از حالت دوم ترسيم مستطيل استفاده كنيد (شكل الف) يا 
با استفاده از حالت اول و كشيدن مستطيل، برای اينكه مركز مستطيل روی مبدأ 
مختصات قرار گيرد از دستور Add Relation استفاده می كنيم. به اين صورت كه 
پس از انتخاب دستور قيدگذاری، روی طول مستطيل كليك راست كرده و گزينه 
Select Midpoint را انتخاب كنيد (با اين كار نقطه وسط طول پاره خط به 
حالت انتخاب در می آيد و در قسمت Selected Relations ثبت می شود) سپس 
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 ،Add Relation مبدأ مختصات را انتخاب كرده و در كادر محاوره ای دستور قيد گذاری و قسمت
گزينه Vertical را انتخاب كنيد. با اين كار نقطه وسط طول مستطيل و مبدأ در راستای عمودی 
هم قرار می گيرند. دوباره دستور قيدگذاری را انتخاب و اين بار نقطه وسط عرض مستطيل و مبدأ را 
انتخاب و بين آنها قيد افقی قرار دهيد. می بينيد كه نقطه وسط عرض مستطيل و مبدأ در راستای 
افقی هم قرار گرفته و مركز مستطيل دقيقاً روی مبدأ مختصات قرار می گيرد (شكل ب). سپس با 

استفاده از دستور اندازه گذاری مقادير طول و عرض مستطيل را وارد كنيد.

بالف

با استفاده از دستور ترسيم كمان(Tangent Arc)، يك كمان با نقاط ابتدايی و انتهايی عرض 
مستطيل بكشيد(شكل الف).

همچنين می توانيد يك دايره بر روی عرض مستطيل كشيده و قسمت داخلی دايره را با استفاده 
از دستور برش پاك كنيد(شكل ب).

بالف
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برای طرف دوم مستطيل نيز به همين شكل عمل كنيد. همچنين می توانيد از دستور قرينه استفاده 
كنيد. برای اين كار پس از انتخاب دستور Mirror، در كادر محاوره دستور يا همان بخش مديريت 
فرمان و در قسمت Option، در كادر Entities to mirror كليك كرده و سپس در محيط گرافيكی 
كمان كشيده شده را انتخاب كنيد. سپس در كادر Mirror about خط محور كشيده شده، را به 

عنوان خطی كه می خواهيد قرينه ترسيم حول آن ايجاد شود، انتخاب نماييد. 

يك دايره به قطر 15 ميلی متر به فاصله طولی 10 ميلی متر از مبدأ مختصات ترسيم كنيد. برای 
تكرار دايره در راستای افق و عمود، دستور Linear Sketch Pattern را اجرا نموده و در داخل 
كادر قسمت Entities to Pattern كليك كنيد و دايره ترسيم شده را انتخاب نماييد. تعداد تكرار 
در راستای افقی (محور ) را روی 3 و فاصله آنها را روی 20 ميلی متر قرار دهيد. در راستای عمودی 

نيز تعداد تكرار را روی 2 و فاصله آنها را روی 15 ميلی متر قرار داده و دستور را تأييد كنيد.
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در  مستطيل  يك   ،Rectangle دستور  از  استفاده  با 
قسمت پايين ترسيم كشيده و آن را اندازه گذاری كنيد. 

روی گزينه Fillet در نوار ابزار اسكچ كليك كنيد. در بخش 
مديريت فرمان آن عدد 5 را وارد كرده و سپس گوشه های 
كار  اين  با  نماييد.  انتخاب  را  ترسيم  در  داده شده  نشان 

گوشه های انتخاب شده با شعاع 5 ميلی متر گرد می شود.

 Trim را اجرا كرده و با فعال كردن قسمت Trim دستور
to closest مطابق شكل روی قسمت های اضافه كليك 
با قسمت های ديگر حذف  تقاطع شان  از محل  تا  كنيد 

شوند. 

كليك   3Point Arc گزينه  روی  اسكچ  ابزار  نوار  در 
نشان  معلوم  نقطه  سه  با  كمانی  شكل  مطابق  و  كرده 
داده شده رسم كنيد و مقدار شعاع آن را با استفاده از 

دستور اندازه گذاری وارد كنيد.
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Features زبانه

ترسيم های  طبق  سه بعدی  مدل های  ايجاد  برای  دستوراتی  شامل  بخش  اين 
دوبعدی است كه در ادامه با برخی دستورات آن آشنا می شويد.

)Extrude( دستور ایجاد حجم با ارتفاع دادن به یک اسکچ

برای  كه  می باشد   Features زبانه  پركاربرد  و  اساسی  دستورات  از  دستور،  اين 
انتخاب  از  از قبل به كار می رود. پس  ارتفاع دادن به يك Sketch كشيده شده 
دستور Extrude از زبانه Features، كادر محاوره ای مشخصات آن در محل نمودار 

درختی نمايان می شود كه شامل موارد زير است:
الف( قسمت From: اين قسمت مشخص میكند كه Extrude از چه صفحه و با 
چه شرايطی شروع شود كه اين قسمت نيز 4 گزينه يا حالت انتخاب دارد كه اكثر 
اوقات گزينه اول، Sketch Plane انتخاب می شود به معنای شروع Extrude از 
surface/face/ در آن ترسيم شده است. در حالت دوم كه Sketch صفحه ای كه
plane است، می توانيد سطح، صفحه يا وجهی از مدل را انتخاب كنيد تا اكسترود 
از آن موضوع آغاز شود. در حالت سوم با عنوان Vertex، می توانيد نقطه يا رأسی 
از مدل را انتخاب كنيد تا اكسترود از صفحه ای به موازات صفحه اسكچ و گذرنده 
از ميان اين نقطه آغاز شود و در حالت انتخاب آخر با عنوان Offset، اكسترود از 
صفحه ای با فاصله مشخص نسبت به صفحه Sketch فعلی و به موازات آن آغاز 

می شود و الزم است فاصله موردنظر را وارد كنيد.

از هر دو  Direction: عمليات حجم دادن به يك ترسيم میتواند  ب( قسمت 
مشخص  قطعه  به  دادن  حجم  جهت  قسمت  اين  در  بيفتد.  اتفاق  ترسيم  جهت 

می شود كه شامل موارد زير است:

1ـ قسمت End Condition: اين قسمت چگونگی ايجاد حجم دادن به ترسيم 
را مشخص می كند به عنوان مثال سه گزينه پركاربرد آن به شرح زير است:
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1ـ Blind: در حالت انتخاب اين گزينه نرمافزار از شما مقدار ارتفاع مدنظر برای 
حجم دادن به قطعه را می خواهد كه بايد در قسمت عمق Depth، وارد شود.

نظر،  مورد  ارتفاع  مقدار  كردن  وارد  و  گزينه  اين  انتخاب  با   :Mid Plane 2ـ 
عمليات حجمدهی در دو طرف صفحه Sketch و به مقدار مساوی انجام می شود.

3ـ Through All: با انتخاب اين گزينه عمليات حجمدهی از صفحه Sketch و 
در راستای عمود بر آن تا آخرين صفحه موجود در مدل پيش می رود.

Blind شكل برایMid Plane شكل برایThrough All شكل برای

فعاليت كالسی پس از كشيدن ترسيم دوبعدی زير و حجم دادن آن به روش Blind به اندازه 
30 ميلی متر، سطح نشان داده شده در شكل را انتخاب كرده و پس از فعال 
و  كشيده  سطح  اين  روی  دايره  يك  اسكچ،  ابزار  نوار  در  اسكچ  گزينه  كردن 

كنيد. بررسی  را  اكسترود  ديگر دستور  گزينه های 

بالف
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:End Condition بررسی ساير گزينه های قسمت

مدل  از  بعدی  صفحه  تا  اكسترود   :Up to Next گزينه 
را  پروفيل اسكچ  بتواند كل  به صفحه اسكچی كه  نسبت 
شامل شود ادامه می يابد به عبارتی تا حدی پيش می رود 
كه سطح انتهايی اكسترود بتواند كاماًل روی آن سطح قرار 

گيرد.

در  كه  صفحه ای  تا  اكسترود   :Up to Surface گزينه 
انتخاب  دستور  محاوره  كادر  در   Face/Plane قسمت 

می نماييد ادامه می يابد.

كه  فاصله ای  تا  اكسترود   :Offset from Surface گزينه 
كه  صفحه ای  از  شده  وارد   Offset Distance قسمت  در 
انتخاب  دستور  محاوره  كادر  در   Face/Plane قسمت  در 
 Reverse offset گزينه  اگر  و  می يابد  ادامه  می نماييد 
انتخاب شود اكسترود به همان اندازه كه وارد شده تا بعد 

از صفحه پيش می رود.

در  كه  از مدل  راسی  تا  اكسترود   :Up to Vertex گزينه 
قسمت Vertex انتخاب می نماييد ادامه می يابد.
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به  ايجاد حجم  اين گزينه، سطح مدل در هنگام  انتخاب  با   :Draft 2ـ قسمت 
اندازه مقدار وارد شده درDraft Angle به سمت داخل شيب پيدا می كند.

3ـ قسمت Direction of Extrude: در اين قسمت راستای عمليات حجم دهی 
مشخص می شود كه به طور پيش فرض عمود بر صفحه Sketch می باشد.

4ـ قسمت Thin Feature: با انتخاب و فعال كردن اين قسمت، می توانيد يك 
مدل جدار نازك ايجاد كنيد. در اين حالت، با وارد كردن مقدار اندازه جدار نازك 

در قسمت Offset، ترسيم اصلی با ضخامت مربوطه حجم پيدا می كند.

مراحل اجرای دستور Extrude (حجم دادن) به شرح زير است:
1  انتخاب دستور 

2  اعمال تغييرات مورد نظر در كادر محاوره ای دستور 
3  تأييد دستور و خارج شدن از آن

كار در منزل
كليك  رو به رو  روی صفحه  طراحی  درخت  در   :Piston Pin ترسيم  1ـ 
كرده و سپس در نوار ابزار اسكچ، روی گزينه Sketch كليك كنيد تا در 
صفحه  اينكه  برای  همچنين  بگيريد.  قرار  صفحه  اين  روی  ترسيم  حالت 
 Normal انتخابی ترسيم در جهت عمود بر زاويه ديدتان قرار گيرد، گزينۀ
دستور  از  استفاده  با  حال  كنيد.  انتخاب  را   (  ctrl  +8 تركيبی  (كليد   to
ترسيم دايره (Circle) در نوار ابزار اسكچ، دو دايره هم مركز با نقطه شروع 
آنها  قطرهای  گذاری  اندازه  از دستور  استفاده  با  و  ترسيم  مبدأ مختصات 
را به ترتيب 11 و 22 ميلی متر قرار دهيد. حال وارد زبانه فيچرز شده و 
انتخاب  با   ،End Condition و در قسمت  اجرا كرده  را  اكسترود  دستور 
گزينه Mid Plane و اعمال مقدار 80 و تأييد دستور ترسيم را نهايی كنيد.
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 )Extrude Cut( دستور برش قسمتی از مدل

با اين تفاوت كه در اين قسمت  عملكرد اين دستور شبيه دستور Extrude است 
تعيين  كننده در كادر  به شرايط  با توجه  به مدل حجم داده شود،  اينكه  به جای 
محاوره ای اين دستور، قسمتی از حجم مدل كاسته می شود به عبارتی برش می خورد. 

2ـ Bush: برای ترسيم اين قطعه مانند قطعه شماره 1 عمل كرده با اين تفاوت كه قطر 
دايره ها به ترتيب 22 و 24 و مقدار عددی وارد شده در قسمت اكسترود 42 می باشد. 

Piston Pin 1ـBush 2ـ

در درخت طراحی روی صفحه روبه رو كليك كرده و سپس در نوار ابزار اسكچ، فعاليت كالسی
روی گزينه Sketch كليك كنيد تا در حالت ترسيم روی اين صفحه قرار بگيريد. 
با استفاده از دستور ترسيم مستطيل، يك مستطيل به ابعاد (90×110) بكشيد. 
سپس به زبانه فيچرز رفته و به مستطيل كشيده شده به اندازه 60 حجم دهيد.

صفحه رويی اين مستطيل را انتخاب كرده و دوباره به زبانه اسكچ برويد. دوباره 
قرار  صفحه  اين  روی  ترسيم  حالت  در  تا  كنيد  كليك   Sketch گزينه  روی 
بگيريد و مطابق شكل يك مستطيل با ابعاد داده شده (40×70) بكشيد و با 
فعال كردن زبانه فيچرز دستور اكسترود كات را انتخاب و اين مستطيل را به 

انتها ببريد. تا   Through all روش
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اين بار صفحه نشان داده شده در شكل را انتخاب كرده و با فعال كردن گزينه Sketch در زبانه 
اسكچ، يك دايره به قطر 25 ميلی متر روی اين صفحه بكشيد و اندازه گذاری های الزم را انجام 

دهيد.
به طور  نرم افزار  می بينيد  كه  همان طور  كنيد.  انتخاب  را  فيچرز  زبانه  از  كات  اكسترود  دستور 
پيش فرض جهت برش دايره را نشان می دهد. می توانيد با كليك فلش نشان داده شده و درگ 
كردن در محيط گرافيكی اين مقدار را كم يا زياد كنيد و يا جهت برش را تغيير دهيد. همچنين 

می توانيد از طريق كادر محاوره دستور اين كار را انجام دهيد.

كردن  وارد  با  می توانيد  شما   ،Blind گزينه  انتخاب  با 
مقدار برش، اندازه و مقدار آن را تعيين كنيد.

به صورت  Through All، برش  انتخاب گزينه  در حالت 
سرتاسری تا آخرين صفحه موجود در مدل در راستای 

عمود بر صفحه اسكچ كشيده شده پيش می رود.

Blind. Reverce

انتخاب  برای  كادری   ،Up to Vertex گزينه  انتخاب  با 
مدل  در  رأس  يك  انتخاب  با  كه  می شود  فعال  راس 

اكسترودكات تا رأس انتخاب شده پيش می رود.

گزينه Up to Surface: اكسترودكات تا صفحه ای كه 
در قسمت Face/Plane در كادر محاوره دستور انتخاب 

می نماييد ادامه می يابد)شكل (

Up to Surface
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گزينه Up to Next: اكسترودكات تا صفحه بعدی از مدل 
نسبت به صفحه اسكچی كه بتواند كل پروفيل اسكچ را 

شامل شود ادامه می يابد.

گزينه Mid Plane: با انتخاب اين گزينه و وارد كردن 
دو  در  حجم  كاهش  عمليات  نظر،  مورد  ارتفاع  مقدار 
طرف صفحه Sketch و به مقدار مساوی انجام می شود.

Up to Next Mide Plane

فعاليت كالسی
مراحل مدل كردن سه قطعه داده شده

قطعه 1: نرم افزار را اجرا كرده و يك پرونده جديد در محيط ايجاد قطعه باز كنيد. 
صفحه استاندارد رو به رو انتخاب كرده و پس از فعال كردن گزينه اسكچ، ترسيم 
دو بعدی زير را با استفاده از دستور ترسيم خط، ترسيم كنيد و با استفاده از دستور 

قيدگذاری و دستور اندازه گذاری ترسيم مربوطه را مقيد كنيد.
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نحوه  و  كرده  اجرا  را  اكسترود  دستور  فيچرز،  زبانه  در 
رشد آن را روی گزينه Blind قرار دهيد و مقدار آن را 

روی 30 ميلی متر تنظيم كنيد.

صفحه رويی قطعه را برای ترسيم انتخاب و گزينه اسكچ از 
زبانه اسكچ را فعال كرده و روی اين صفحه، يك مستطيل 
به ابعاد مشخص شده در شكل بكشيد و آن را مقيد كنيد.

و  انتخاب  را  فيچرز  زبانه  از  كات  اكسترود  حال دستور 
به  و  انتخاب  را  قبل  مرحله  در  شده  كشيده  مستطيل 

اندازه 5 ميلی متر به روش Blind برش دهيد.

صفحه نشان داده شده در شكل را انتخاب و روی آن 
مستطيل با ابعاد داده شده بكشيد و آن را نيز به روش 

Blind به اندازه 5 ميلی متر برش دهيد.
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)Fillet( دستور ویرایشی گرد كردن لبه ها و گوشه ها

 Fillet برای گرد كردن گوشه ها و لبه های تيز مدل سه بعدی، از دستور ويرايشی
فعال  برای  باشيد كه  بايد توجه داشته  استفاده می شود.   Features ابزار  نوار  در 
بودن آيكن اين دستور، بايد حداقل يك مدل در محيط وجود داشته باشد. پس از 
انتخاب دستور 4 گزينه يا حالت در كادر محاوره ای دستور ديده می شود. پس از 
انتخاب حالت پيش فرض نرم افزار يعنی Constant radius (شعاع ثابت) مراحل 

كار به شرح زير است:
1  انتخاب دستور

2  وارد كردن مقدار شعاع در قسمت مربوط به آن در كادر محاوره ای
3  انتخاب لبه های مورد نظر مدل از محيط گرافيكی

Constant radius 4  تأييد دستور

اگر وجهی از مدل يا كل مدل انتخاب شود، به تمامی لبه های وجه يا مدل انتخاب نكته
شده دستور گرد كردن اعمال می شود.

فايل قطعه ذخيره شده با نام Part1 در فعاليت كالسی كتاب درسی را باز كنيد. فعاليت كالسی
دستور Fillet در زبانه فيچرز را اجرا كرده و با انتخاب لبه يا سطحی از مدل و 
وارد كردن مقدار شعاع در كادر مربوطه اگر گزينه Full Preview فعال باشد 
به طور پيش فرض نحوه اجرای دستور در محيط گرافيكی نشان داده می شود. 

برای تأييد دستور، روی تيك سبز رنگ كادر محاوره ای كليك كنيد.
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كار در منزل
مراحل ترسيم اسكچ اوليه شاتون در صفحه رو به رو:

در درخت طراحی روی صفحه روبه رو كليك كرده و سپس در نوار ابزار اسكچ، 
قرار  صفحه  اين  روی  ترسيم  حالت  در  تا  كنيد  كليك   Sketch گزينه  روی 
بگيريد. با استفاده از دستور ترسيم دايره، دو دايره هم مركز از مبدأ مختصات 
رسم كنيد. با استفاده از دستور مستطيل، خط و دايره ترسيم زير را كامل كنيد.

حال با استفاده از دستور ، نيم دايره پايين دايره بزرگ تر را حذف كنيد.

مبدأ  و  بزرگ تر  مستطيل  وسط عرض  نقطه  قيدگذاری،  دستور  از  استفاده  با 
عرض  وسط  نقطه  بين  و   .(Coincident)كنيد منطبق  هم  روی  را  مختصات 

.(Vertical)دهيد قرار  عمودی  راستای  قيد  مبدأ،  و  كوچك تر  مستطيل 
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با فعال كردن دستور اندازه گذاری، مطابق شكل اندازه های مربوطه را وارد كنيد.

با استفاده از دستور Tangent Arc، دو كمان در قسمت بااليی و پايينی مستطيل كوچك بكشيد 
و ترسيم دوبعدی را كامل كنيد.

زبانه فيچرز را فعال كرده و دستور اكسترود را اجرا كنيد. دقت كنيد اسكچ كشيده شده فعال باشد. 
در غير اين صورت از قسمت نمودار درختی اسكچ را فعال كنيد. سپس در محيط گرافيكی محدوده 
داخل دايره بزرگ تر پايينی را انتخاب كنيد و در بخش مديريت فرمان گزينه Mid Plane را انتخاب 

و مقدار اكسترود را 38 وارد كنيد. در ادامه مراحل 1 تا 8 را برای تكميل مدل انجام دهيد.
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 38 مقدار  به  و   Mid Plane روش  به  قطعه  حجم  1ـ 
ميلی متر

 42 مقدار  به  و   Mid Plane روش  به  قطعه  حجم  2ـ 
ميلی متر

 23 مقدار  به  و   Mid Plane روش  به  قطعه  حجم  3ـ 
ميلی متر

 5 مقدار  به  و   Mid Plane روش  به  قطعه  حجم  4ـ 
ميلی متر

 Through All و برش به روش Direction2 5ـ فعال كردن
در هر دو جهت

 Through All و برش به روش Direction2 6ـ فعال كردن
در هر دو جهت
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8ـ گرد كردن به شعاع 60 ميلی متر7ـ گرد كردن به شعاع 16 ميلی متر

مراحل تكميلی قطعه

1ـ صفحه رو به رو را انتخاب كنيد و پس از فعال كردن 
داده  نشان  ترسيم  خط،  دستور  از  استفاده  با  اسكچ، 

شده در شكل را انجام دهيد.

كشيده  ترسيم  اكسترود،  دستور  از  استفاده  با  2ـ 
به مقدار 23 ميلی متر  شده در مرحله قبل را دو طرفه 

گسترش دهيد.
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3ـ با اجرای دستور Fillet، قسمت های نشان داده شده 
در شكل را به شعاع 11/5 ميلی متر گرد كنيد.

4ـ با اجرای دستور Fillet، قسمت های نشان داده شده 
در شكل را به شعاع 3 ميلی متر گرد كنيد.

به  دايره  دو  و  كرده  انتخاب  را  قطعه  زيرين  سطح  5ـ 
اين  شدن  مقيد  برای  كنيد.  ترسيم  متر  ميلی   6 قطر 
ترسيم، بين دايره كشيده شده و كمان كناری آن قيد 

هم مركزی قرار دهيد.

6ـ دايره های كشيده شده در مرحله قبل را با استفاده از 
دستور اكسترود كات به روش Through All برش دهيد.

)Revolve( ایجاد حجم با چرخش ترسیم دوبعدی حول یک محور

چرخش  با  می توانيد  دستور  اين  كمك  به  پيداست،  دستور  نام  از  كه  همانطور 
يك ترسيم حول يك محور مركزی، حجم دلخواه خود (پروفيل) را ايجاد كنيد. 
نمايان شده،  بايد در كادر محاوره ای  انتخاب آن  از  اين دستور پس  اجرای  برای 

قسمت های زير را با توجه به خواسته تان تنظيم كنيد:
1ـ Axis of Revolution: برای تعيين محور چرخش: با كليك در كادر آن و 
فعال شدن اين قسمت، خط محور را از محيط گرافيكی انتخاب كنيد تا نام آن در 

كادر مربوطه نمايان شود.
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2ـ Revolve Type: مشخص میكند چرخش ترسيم حول محور در يك جهت 
با زاويه مشخص (Blind)، يا در دو جهت به صورت مساوی به اندازه نصف زاويه 

وارد شده (Mid Plane) صورت پذيرد.

3ـ Thin Feature: همانند دستور Extrude برای ايجاد يك مدل جدار نازك 
با چرخش ترسيم دوبعدی حول محور اصلی

به ياد داشته باشيد برای اجرای دستورات حجم دهی آموخته شده تا اين قسمت، نكته
حتماً بايد Sketch اصلی فعال باشد، در غير اين صورت، آيكن اين دستورات در 

زبانه Features به حالت خاموش خواهد بود.

)Shell( پوسته ای كردن مدل

با استفاده از اين دستور می توانيد مدل های تو خالی با يك ضخامت جداره معين 
ايجاد كنيد. در اين قسمت نيز پس از انتخاب دستور به كادر محاوره ای آن رفته و 

تنظيمات دلخواه را انجام داده و با تأييد دستور، از آن خارج شويد:
1ـ قسمت Parameters: وارد كردن مقدار ضخامت مورد نظر 

2ـ قسمت Face to Remove: انتخاب صفحهای از مدل كه هم زمان با توخالی 
شدن مدل، قصد حذف كردن آن را داريد.
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3- قسمت Shell Outward: ايجاد ضخامت به سمت بيرون صفحات بيرونی. 
توجه داشته باشيد كه در حالت پيش فرض، با توجه به مقدار وارد شده در قسمت 
ضخامت از حجم مدل كاسته شده و يك مدل پوستهای با ضخامت معلوم خواهيد 
داشت، ولی در حالت انتخاب اين قسمت به حجم فضای توخالی مدل اضافه می شود.

كار در منزل پس از ترسيم دو بعدی و اندازه گذاری و مقيدكردن آن، با استفاده از دستور 
Revolve به ترسيم مربوطه حجم داده و سپس دستور Shell را اجرا كرده مقدار 
 Face to Remove ضخامت پوسته را 3 ميلی متر قرار داده و در كادر مربوط به
كليك كنيد تا فعال شود و سپس از محيط گرافيكی صفحه رويی قطعه را برای 

حذف شدن انتخاب كنيد. با تأييد نهايی دستور مدل كامل می شود.

فعاليت كالسی در  را   Pin نام  به  شده  ذخيره  قطعه 
از  استفاده  با  ابتدا  كرده،  باز  نرم افزار 
 15 پاره خط  حول   Revolve دستور 
دوران  درجه  را 360  آن  ميلی متری، 
دهيد و لبه بااليی قطعه را به شعاع 2 
ميلی متر گرد كرده و ترسيم نهايی را 

Pin Plug ذخيره كنيد. نام  با 
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)Plane( روش كلی ایجاد صفحه

همانطوركه قباًل گفته شد، برای شروع كار ترسيم دوبعدی و مدل سازی، نياز به 
يك صفحه داريم. اين صفحه می تواند يكی از صفحات استاندارد يا يكی از وجوه 
صاف مدل مانند يكی از وجه های جانبی مكعب باشد و يا صفحاتی كه با استفاده 
از دستور Plane ايجاد می شوند. برای اجرای اين دستور، مسير زير را دنبال كنيد:

Features → Insert → Refrence Geometry → Plane
با انتخاب و فعال كردن اين دستور، مانند دستورات قبل كادر محاوره ای تنظيمات 
دستور نمايان می شود. شما می توانيد بسته به نوع و محلی كه قصد ايجاد صفحه در 
آن قسمت را داريد، سه نقطه، يا يك خط و يك نقطه، يا يك صفحه و ... را انتخاب 
كنيد و اندازه های مربوطه و خواسته شده را وارد كنيد. با انجام دو فعاليت كالسی 

زير با دو حالت ايجاد صفحه آشنا می شويد.

1 مطابق شكل روی يكی از صفحات استاندارد يك مستطيل با ابعاد 100 در 60 ميلی متر فعاليت كالسی
كشيده و با دستور اكسترود به آن به اندازه 50 ميلی متر به روش Mid plane حجم دهيد. 
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در زبانه فيچرز در زيرمجموعه دستوراتRefrence Geometry، دستور Plane را انتخاب كنيد 
و در محيط گرافيكی با انتخاب دو ضلع مكعب مطابق شكل يك صفحه ايجاد كنيد.

در صفحه ايجاد شده يك مستطيل به طول 20 و عرض 16 كشيده و در زبانه فيچرز، دستور 
 Through را فعال و به روش Direction2 و Direction1 اكسترود كات را اجرا و دو قسمت

All اين قسمت را از مكعب اصلی حذف كنيد. 
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2  مطابق شكل روی يكی از صفحات استاندارد يك مستطيل كشيده و به آن حجم دهيد. در 
زبانه فيچرز در زيرمجموعه دستوراتRefrence Geometry، دستور Plane را انتخاب كنيد در 
 ،Distance محيط گرافيكی صفحه رويی مستطيل را انتخاب و در كادر محاوره دستور در قسمت
مقدار 50 ميلی متر وارد كنيد تا يك صفحه به فاصله 50 ميلی متر از صفحه رويی مكعب ايجاد 

شود.
 

رويی  صفحه  تا  را  دايره  سپس  بكشيد.  ميلی متر   15 قطر  به  دايره ای  صفحه  اين  روی  حال 
دهيد. رشد   Up to Surface روش  به  مستطيل 
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پروژه
مدل كردن پيستون

1 برای شروع كار، وارد محيط Part شده و از قسمت درخت طراحی، صفحه 
استاندارد رو به رو را انتخاب كرده و ترسيم ابتدايی زير را انجام دهيد:

 Horizontal روی پاره خط های افقی قيد ،Add Relation با استفاده از دستور
و روی پاره خط های عمودی، قيد (Vertical) اعمال كنيد.

را  شكل  در  داده شده  نشان  خط های  پاره  و  كرده  اجرا  را  قيدگذاری  دستور 
كنيد. اعمال  مساوی  قيد  آنها  بين  و  انتخاب 
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همين مرحله را بار ديگر تكرار كرده و اين بار بين پاره خط های نشان داده شده در شكل قيد مساوی اعمال كنيد.

با استفاده از دستور Smart Dimension ترسيم را مطابق شكل اندازه گذاری كنيد و در مرحله 
آخر با استفاده از دستور 3D point Arc، يك كمان با شعاع 189 ميلی متر بكشيد.
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نكته 1 در صورت مقيد و معين شدن كامل ترسيم، ترسيم به رنگ مشكی درآمده 
و در نوار وضعيت عنوان Fully Defined به چشم می خورد. در حالت مقيد 
نشدن، ترسيم به رنگ آبی بوده و در نوار وضعيت عنوان Under Defined به 
چشم می خورد و زمانيكه قيدهای اعمال شده بر ترسيم با هم تداخل داشته 
باشند، ترسيم قرمز رنگ خواهد شد و به حالت Over Defined در خواهد آمد.

با استفاده از دستور Revolve، ترسيم را حول محور مركزی با زاويه 360 درجه 
دوران دهيد.
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3 در نوار ابزار فيچرز دستور Plane، را اجرا كرده و از درخت طراحی صفحه استاندارد روبه رو 
را انتخاب كنيد و در بخش مديريت فرمان دستور ايجاد صفحه، فاصله 25 ميلی متر را وارد كرده 

و دستور را تأييد كنيد. 

آن  روی  اسكچ،  زبانه  در   Sketch كردن  فعال  و  شده  كشيده  انتخاب صفحه جديد  با  سپس 
دايره ای به قطر 39 ميلی متر ترسيم كنيد. دقت كنيد در زمان انتخاب دستور Plane، دستور 

نباشد. فعال  ديگری 
با اجرای دستور قيدگذاری، مركز دايره و مبدأ مختصات را با استفاده از قيد Vertical در راستای 

عمودی هم قرار دهيد.
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نحوه  و مطابق شكل  انتخاب كرده   Features ابزار  نوار  از  را   (Extrude) اكسترود  4 دستور 
از  يكی  داخلی  گرافيكی سطح  در محيط  و  تنظيم   Up to Surface گزينه  روی  را  اكسترود 
شيارها را انتخاب و دايره كشيده شده در قسمت قبل را انتخاب كنيد. با اين كار دايره مربوطه تا 

صفحه داخلی يكی از شيارها رشد می كند.

 
5 با اجرای دستور Plane، مطابق شكل صفحه بعد، صفحه ای موازی صفحه استاندارد روبه رو 
به فاصله 55 ميلی متر ايجاد كرده و روی آن دو دايره هم مركز با شعاع های 22 و 36 ميلی متر 
ترسيم كنيد. با اجرای دستور Add Relation، مركز دو دايره را با مبدأ مختصات در راستای 

عمودی يكديگر قرار دهيد.
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6 دستور برش (Extrude Cut) را از نوار ابزار Features انتخاب كرده و مطابق شكل صفحه  بعد 
نحوه برش را روی گزينه Up to Surface تنظيم كرده و مرز بين دو دايره را انتخاب كنيد و تا 

سطح داخلی يكی از شيارها، اين قسمت را برش دهيد.



135

فصل چهارم: نقشه كشي و مدل سازي رايانه اي قطعات

7 پس از برش مرز بين دو دايره، با اجرای مجدد دستور برش، اين بار قسمت داخلی دايره اول 
را انتخاب كرده و تا سطح داخلی دايره رشد داده شده در قسمت 4، دستور برش را اجرا كنيد.

8 با توجه به اينكه دو طرف پيستون دقيقاً مشابه هم می باشد، می توان تمامی ترسيم های انجام 
شده در مراحل 4 تا 7 را به قسمت روبه روی آن قرينه كرد. برای اين كار دستور Mirror را از نوار 
ابزار Features انتخاب كرده و در قسمت مديريت فرمان در كادر Features to Mirror كليك
كرده تا رنگ آن آبی شود، سپس نمايه های ايجاد شده در مراحل 4 تا 7 را از درخت طراحی 
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 Face// Mirror انتخاب كنيد، با اين كار نام آنها در كادر مربوطه نمايان می شود. حال در كادر
Plane كليك و از درخت طراحی صفحه استاندارد روبه رو را به عنوان صفحه قرينه، انتخاب كنيد 
تا نام اين صفحه نيز در كادر مربوطه قرار گيرد. پس از تأييد دستور، نمايه های انتخاب شده، در 

قسمت روبه روی آن نيز ايجاد می شوند. مدل نهايی را با نام Piston ذخيره كنيد.

)Assembly( محیط مونتاژ

همانطور كه قباًل توضيح داده شد؛ در محيط مونتاژ، قطعات ايجاد شده در محيط 
به  می شوند  مرتبط  يكديگر  به  قيدهايی  توسط  و  شده  گذاشته  هم  كنار   ،Part

عبارتی يك مجموعه متصل به هم ايجاد می شود.
انتخاب كرده  را  New محيط مونتاژ  از قسمت  ابتدا  به محيط مونتاژ  برای ورود 
و يك پرونده جديد ايجاد كنيد. با وارد شدن به اين محيط، به طور پيش فرض 
پنجره محاوره ای Insert Component (وارد كردن يك قطعه) باز می شود. در اين 
حالت می توانيد با كمك دكمه Browser يكی از قطعات ذخيره شده در محيط 
Part را وارد محيط مونتاژ كنيد. اولين قطعه ای كه وارد محيط مونتاژ می شود به 
عنوان قطعه اصلی و مبنا شناخته می شود و بهتر است مبدأ مختصات قطعه مبنا 
را روی نقطه مبدأ محيط كاری مونتاژ قرار دهيد. برای وارد كردن قطعات ديگر به 
ابزار Assembly اجرا كنيد.  اين محيط دستور Insert Component را از نوار 
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همچنين دستورات Component Move و Component Rotate برای جابه جا 
كردن و چرخاندن قطعات وارد شده به اين محيط به كار می روند. برای مقيد و 

مرتبط كردن قطعات در اين محيط از دستور Mate استفاده می شود. 

پروژه
 Piston Pin و Bush ، Piston( مونتاژ كردن مجموعه پيستون و شاتون

)Shatton و
ابتدا دستور Insert Component از نوار ابزار Assembly را اجرا كرده و قطعه 
ذخيره شده با نام شاتون را به عنوان قطعه مبنا وارد اين محيط كرده و نشانگر 
موس را روی نقطه مبدأ برده و كليك كنيد. با اين كار مبدأ مختصات قطعه مبنا 

روی نقطه مبدأ محيط كاری مونتاژ منطبق می شود. 

نكته (View Origins) .دقت كنيد كه نقاط مبدأ در حالت نمايش باشند
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به كمك دستور Insert Component قطعه دوم كه همان Bush است را انتخاب و در محلی 
از صفحه كليك كنيد تا قطعه مذكور وارد محيط شود. 

همانطور كه می بينيد نام هر دو قطعه (مشخصات و مراحل طراحی قطعه) در درخت طراحی 
نمايان می شود. مونتاژ 

برای اينكه قطعه در هنگام قرار دادن قيود در جهت مورد نظر شما قرار بگيرد، نكته
از دكمه Flip ate Alignment موجود در منوی قيد در جهت مورد نظرتان 

استفاده كنيد.

برای مقيد و تركيب كردن اين دو قطعه، دستور Mate از نوار ابزار Assembly را 
اجرا كرده و در كادر محاوره ای دستور Mate در كادر Selection كليك كنيد.

حال بايد سطوح يا لبه هايی كه می خواهيد بين آنها قيد قرار دهيد، انتخاب كنيد. 
برای مقيد كردن شاتون و بوش، سطح خارجی بوش و سطح داخلی حفره شاتون 
را انتخاب كرده و در كادر باز شده قيد Concentric را انتخاب و دستور را تأييد 

كنيد(شكل های باالی صفحه بعد).
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بار ديگر دستور Mate را اجرا كرده، اين بار از درخت طراحی هر قطعه صفحه رو به رو (Front) هر 
كدام را انتخاب كرده و بين آنها قيد Coincident را قرار دهيد. با اين كار اين صفحات روی هم 

قرار می گيرند.
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مجدداً دستور Insert Component از زبانه Assembly را اجرا كرده و قطعه سوم مجموعه يعنی 
پيستون و سطح  Mate، سطح داخلی حفره  اجرای دستور  از  وارد محيط كنيد. پس  را   Piston
خارجی حفره شاتون را انتخاب و بين آنها قيد Concentric قرار دهيد، سپس با كليك بر عالمت 
به عالوه در درخت طراحی (+)، درخت طراحی را باز كرده و صفحه رو به رو (Front) شاتون و صفحه 

راست (Right) پيستون را انتخاب كنيد و بين آنها قيد Coincident قرار دهيد.

در انتها Piston Pin را وارد محيط كرده و بعد از قرار دادن قطعه در محل مناسب برای مونتاژ، با 
كمك دستور Mate سطح داخلی حفره شاتون و سطح خارجی پين را با قيد Concentric با يكديگر 
هم مركز و سپس صفحات رو به رو (Front) مربوط به شاتون و پين را با استفاده از Coincident روی 

يكديگر منطبق كنيد.
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)Drawing( محیط ترسیم نقشه

از  بعدی  دو  نقشه های  تهيه  برای  شد،  مطرح  ابتدايی  جلسات  در  كه  همانطور 
وارد   ،(Assembly) مونتاژ  و   (Part) قطعه  محيط های  در  ايجاد شده  مدل های 
محيط ديگری به نام ترسيم نقشه (Drawing) می شويم. برای وارد شدن به اين 
انتخاب می شود. هنگام   Drawing گزينه   New document پنجره  در  محيط، 
ورود به اين محيط به طور خودكار پنجره ای باز می شود كه به كمك آن می توان 

اندازه كاغذ مربوطه را تعيين كرد. 

در نهايت مجموعه مونتاژی به شكل زير خواهد بود. آن را با نام Piston Assembly ذخيره نماييد.
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پس از انتخاب يك صفحه و تأييد اين پنجره، فرمان Model View نيز به طور 
اين پنجره قطعه ای كه  Browser در  از دكمه  با استفاده  خودكار اجرا می شود. 
می خواهيد از آن نقشه تهيه كنيد را انتخاب نماييد. همچنين می توان اين دستور 

را از زبانه View Layout اجرا كرد.

پس از انتخاب قطعه و تعيين نوع نما در كادر محاوره ای اين دستور و حركت موس 
با كليك موس در محل مورد  به داخل صفحه، نمای مربوطه نشان داده شده و 
نظرتان در آن محل قرار می گيرد. همچنين در كادر محاوره ای اين دستور می توان 
تنظيماتی از قبيل (Scale)، نحوه نمايش (Display Style) و ... را انجام داد. برای 
تهيه نماهای ديگر از دستور Projected View در زبانه View Layout استفاده 
می شود. پس از انتخاب دستور و تعيين نوع نما با حركت موس در سمت مورد نظر 

به طور خودكار نمای قطعه ايجاد می شود.



143

فصل چهارم: نقشه كشي و مدل سازي رايانه اي قطعات

Section View ایجاد نمای برش خورده

 Section View برای داشتن نمای برش خورده از دستور
در زبانه View Layout استفاده می شود. پس از انتخاب 
را  برش  يا خط  از شما می خواهد جهت  نرم افزار  دستور، 
پيش فرض  از خطوط  يكی  انتخاب  از  كنيد. پس  تعيين 
از كادر محاوره دستور،   Cutting Line برش در قسمت
وارد محيط گرافيكی شده و پس از انتخاب نمای مربوطه 
با حركت ماوس به سمت مد نظر و كليك در آنجا و تأييد 

دستور، نمای برش خورده آن ايجاد می شود.

نكته 1 برای تغيير محل هر نما، بعد از ايجاد آن روی آن نما كليك كرده و با نگه 
داشتن دكمه سمت چپ ماوس و كشيدن آن محل نما را تغيير دهيد.

كادر  در  و  كرده  كليك  مربوطه  نمای  روی  نما،  هر  مقياس  تغيير  برای   2
محاوره ای نمايان شده، با فعال كردن گزينه Scale Use custom در قسمت 

كنيد.  انتخاب  را  نظر  مورد  مقياس   Scale
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Detial View نمای جزئیات

 View Layout زبانه  در   Detial View دستور  از  جزئيات  نمای  ايجاد  برای 
استفاده می شود. پس از انتخاب دستور، در ناحيه مورد نظر از نما كه می خواهيد 
رسم  دايره  يك  و  كرده  كليك  كنيد،  مشاهده  بزرگ تر  به صورت  را  آن  جزئيات 
نماييد. در اين هنگام ناحيه انتخابی به صورت يك نما و بزرگ تر از نمای اصلی 
ظاهر می شود و با كليك در هر قسمت از صفحه نقشه اين نما در آن قسمت ايجاد 
می شود. همچنين می توانيد با استفاده از كادر محاوره ای آن ويژگی  های اين نما را 

مانند نماهای ايجاد شده قبلی تغيير دهيد.
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ارزشیابي

ـ ارزشيابي مستمر
هنگام تدريس ضمن اجرای راهبردهای ياددهی ـ يادگيری، از اهداف تعيين شده 
در طرح درس، چندين مرتبه ارزشيابی انجام گيرد (با توجه به شاخص های تعيين 
شده در جدول ارزشيابی). اين كار موجب مشاركت هنرجويان برای تكميل يادگيری 
و بادوام تر شدن آن در اهداف تعيين شده گرديده ضمن اين كه جمع بندی نتايج 
ارائه  شده، چگونگی  ساخته  مستندات  مانند  ديگر  سنجه های  و  ارزشيابی ها  اين 
گزارش، مشاركت پذيری و كار تيمی،... همراه با ميانگين نمرات ساير جلسات، نمره 

مستمر هنرجو برای اين پودمان را تعيين خواهد كرد.

ـ ارزشيابي پاياني
ارزشيابی پاياني بهتر است به صورت های تشريحی ـ آزمايشگاهی و از نوع شايسته 

محور طراحی و تدوين گردد.
ارزشيابی پايانی می بايست متناسب با شاخص های تعيين شده در جدول ارزشيابی 
صفحه بعد انجام شود و همه شاخص های تعيين شده را در برگيرد. نتيجه ارزشيابی 

پايانی با توجه به درصد پاسخ های درست تعيين می گردد.
به بيش از 84 درصد از اهداف تعيين شده نمره 3 (باالتر از حد انتظار) از 60 تا 
84 درصد نمره 2 (در حد انتظار) و كمتر از 60 درصد نمره 1 (كمتر از حد انتظار)



146

جدول ارزشيابی پودمان

عنوان 
پودمان

تكاليف 
عملكردی 
)واحدهای 
يادگيری(

استاندارد عملكرد 
)كيفيت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقيق

نقشه كشی 
و مدل سازی 

رايانه ای 
قطعات

تحليل اجزای 
نقشه های 
صنعتی و 
نقشه كشی 

تحليل و درك دستی
استانداردهای نقشه كشی 
صنعتی و توانايی تهيه 

نقشه و مدل سازی 
قطعات با استفاده از 
نرم افزار ساليدوركس

باالتر 
از حد 
انتظار

تهيه سه نما و پرسپكتيو دستی قطعات 
پيچيده صنعتی با رعايت اصول، قوانين و 
استانداردهای نقشه كشی صنعتیـ  توانايی 
مدل سازی  و  ساليدوركس  برنامه  اجرای 
مونتاژ  و  نما  سه  استخراج  سه بعدی، 
و  قيد گذاری  با  صنعتی  پيچيده  قطعات 

به كارگيری دستورات مناسب.

3

در حد 
انتظار

تهيه سه نما و پرسپكتيو دستی قطعات 
پيچيده صنعتی با رعايت اصول، قوانين و 
استانداردهای نقشه كشی صنعتیـ  توانايی 
مدل سازی  و  ساليدوركس  برنامه  اجرای 
مونتاژ  و  نما  سه  استخراج  سه بعدی، 
قطعات ساده صنعتی در محيط نرم افزار 

با به كارگيری دستورات مناسب.

2
تهيه نقشه به 
كمك نرم افزار 

و توانايی 
مونتاژ و 

پايين تر مدل سازی آن
از 

انتظار

توانايی ترسيم اشكال هندسی ساده در 
1محيط نرم افزار ساليدوركس

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20



147

فصل پنجم:كسب اطالعات فني

فصل پنجم

كسب اطالعات فني
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ساختار كلي پودمان

كشاورزي  ماشين هاي  رشتۀ  درسي  برنامۀ  مبناي  بر  فني،  اطالعات  پودمان كسب 
تدوين گرديده است و هنرجويان ضمن آشنايي با برخي اصطالحات فني و پركاربرد 
شامل  پودمان  اين  مي شوند.  آشنا  آنها  به  مربوط  فني  نكات  با  انگليسي،  زبان  به 
يك واحد يادگيري است كه در 5 درس تنظيم شده است. درس اول ماشين هاي 
كشاورزي، درس دوم ساختمان موتور ديزل، درس سوم راهنماي انتخاب تراكتور، 
درس چهارم اصول ايمني در ماشين هاي كشاورزي و درس پنجم كسب اطالعات از 
كتابچه راهنماي ماشين. هر درس شامل كلمات كليدي، درك مطلب و تمرين است.  

هدف هاي رفتاري
  آشنايي با كلمات پركاربرد تخصصي به زبان انگليسي
  توانايي استخراج مطالب مورد نياز از منابع انگليسي

  توانايي درك دفترچه راهنماي كاربري ماشين
  توانايي استخراج موارد ايمني و زيست محيطي 

از كتابچه هاي راهنما يا سايت هاي     توانايي استخراج مشخصات فني ماشين ها 
اينترنتي شركت سازنده

  مقايسه مشخصات فني انواع يك ماشين

بودجه بندي 

وسعت محتواهفتهواحد يادگيري

كسب اطالعات فنی

درس اولاول

درس دومدوم 

درس سومسوم

درس چهارمچهارم

درس پنجمپنجم

در جلسه ششم ارزشيابي انجام ارزشيابي
مي گيرد. 

مدت آموزش: ساعت
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راهنماي گام به گام مطالب كتاب درسي

  فايل صوتي تلفظ كلمات كليدي

درس اولماشین های كشاورزی

لغتترجمهلغتترجمه

Agricultural ماشين آالت كشاورزیPestآفت
machinery

Balerبسته بند علوفهPlantingكاشت

BroadcasterبذرپاشPloughشخم زدن

Chisel Plowگاوآهن قلميPotatoes harvesterسيب زميني كن

Combinataماشين مركبPrimary tillageخاك ورزي اوليه

Harvester ـ Combineكمباين برداشتRollerغلتك

CultivatorكولتيواتورRotary Plowگاوآهن دوار

Diskingديسك زدنRotary tillerخاك همزن دوار

Disk Harrowهرس بشقابيRow Crop Planterرديف كار

Disk Plowگاوآهن بشقابيSeederبذركار

Farm implementsادوات زراعيSecondary tillageخاك ورزي ثانويه

Spreader Fertilizerكودپخش كنSelf-propelledخودگردان

ترجمه كلمات 
كليدي
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Fertilizingكود دادنSlurry tankمخزن مايع

Grain Drillخطي كارSowingكاشت

Hand toolsابزار دستيSprayerسم پاش

HarrowهرسTrailersتريلر

Harvestingماشين برداشتTrans Plantersنشاكار

خاك ورزي
Tillageماشين برداشت

علوفه سيلو
Hay forage
Harvester

Land Levellerتسطيح كنTooth Harrowهرس دندانه اي

Moldboard Plowگاوآهن برگردان دارTowed behindعقب سوار

Mountedماشين سوارWeedعلف هرز

Mowerدروگر

الف( خواندن و درک مطلب

  فايل صوتي خواندن و درک مطلب

ترجمه خواندن و 
درك مطلب

ماشين های كشاورزی يك عامل كليدی در كشاورزی مكانيزه 
از هر  عبارت  ماشين آالت كشاورزی  است.  و كشاورزی مدرن 
كاربردهای كشاورزی  و ساير  مزارع  ماشينی است كه در  نوع 
مورد استفاده قرار می گيرند. انواع مختلفی از اين تجهيزات، از 
ابزارهای دستی و ابزارهای ماشينی گرفته تا تراكتورها و انواع 
نمونه  يك  می شوند  گرفته  كار  به  زراعی  ادوات  از  بی شماری 

خيلی آشنا از اين ماشين ها، تراكتور است.
ماشين های  است.  مهندسی   / كشاورزی  وسيله  يك  تراكتور 
كشاورزی ممكن است به پشت تراكتور متصل شوند و يا روی 
تراكتور سوار شوند و تراكتور توان مورد نياز آنها را تأمين كند.

يك تراكتور كشاورزی برای كشيدن و يا هل دادن ماشين های 
كشاورزی يا پی نوردها به منظور شخم زدن، خاك ورزی،
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ديسك زدن، هرس زدن، كاشت، برداشت و ساير كارهای مشابه 
مورد استفاده قرار می گيرند.

تا  گرفته  زمين  آماده سازی  از  مختلفی  كارهای  كشاورزی  در 
از  مختلفی  انواع  دليل،  همين  به  می شود.  انجام  و...  كاشت 
ادامه  آنها در  از  بعضی  ماشين های كشاورزی ساخته شده اند. 

فهرست شده اند:
برگردندار،  گاوآهن های  شامل؛  كه  خاك ورزی  ماشين های 
دوار  گاو آهن های  و  قلمی  گاو آهن های  بشقابی،  گاو آهن های 
كه در خاك ورزی اوليه استفاده می شوند و چنگه های بشقابی، 
چنگه های دندانه ای، غلتك ها و تسطيح كن ها كه در خاك ورزی 

ثانويه مورد استفاده قرار می گيرند، می باشند.
ماشين های كاشت كه شامل بذرپاش ها، بذرريزها، خطی كارها، 

رديف كارها، نشاكارها و كمبينات ها می باشند.
ماشين های داشت )كودپاش ها و ماشين های كنترل علف های 
هرز و آفت ها( كه شامل كود پخش كن دامی، كودپاش مايع و 

سم پاش ها می باشند.
ماشين های برداشت كه شامل كمباين های غالت، ماشين های 
برداشت سيب زمينی، ماشين های برداشت علوفه سيلوكردنی، 
ماشين های  متداول ترين  كه  می باشند  دروگرها  و  بسته بند 

برداشت در ايران هستند.

  فايل صوتي آيا مي دانيد؟

در ايران بيش از 300 شركت به توليد تراكتور، كمباين و ساير 
ماشين های كشاورزی مربوطه مشغول هستند.

ترجمه آيا 
مي دانيد؟

Iran produces agricultural machinery such as tractor, combine and other 
related equipment by more than 300 manufactures.

Did you
 know?
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ب( فعاليت های كالسی

برداشت خود از متن باال را در چند سطر به فارسی بنويسيد.فعاليت كالسی
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

نام مرتبط به هر ماشين را در مقابل تصوير آن بنويسيد.فعاليت كالسی
 tractor sprayer blower, broadcast spreader, chisel plough, sprayer,
drum mower, moldboard plough, cube baler, potato harvester

از  از اين فعاليت ترجمه لغت به لغت نمي باشد و توصيه مي شود  توصيه: هدف 
هنرجويان نيز ترجمه لغت به لغت خواسته نشود. آنچه در اين فعاليت بايد مدنظر 

قرار گيرد، درك مطلب است.

NamesMachinery/EquipmentNamesMachinery/Equipment

drum mowerchisel plough

tractor sprayer blowercube baler

moldboard ploughpotato harvester

broadcast spreadersprayer
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نام گروهنام ماشين ها

Moldboard Plows, Disk Plows, Chisel Plows, Rotary Plowsprimary tillage

Rollers, Land Leveller, Disk Harrows, Tooth Harrowssecondary tillage

فعاليت كالسی نام هر كدام از ماشين های ذكر شده را در مقابل گروه مشخص شده بنويسيد.
Moldboard Plows, Rollers, Land Leveller, Disk Plows, Disk 
Harrows, Chisel Plows, Rotary Plows, Tooth Harrows.

فعاليت كالسی در محل تعيين شده در متن، حرف مربوط به تصوير مرتبط را بنويسيد.

Is a machine that combines the tasks of harvesting, threshing, and 
cleaning grain crops. )c(

Sows the seeds for crops in a ploughed field. )d(

Used for pulling or pushing agricultural machinery. )a(

soil in preparation for sowing seed or planting. )b(
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  فايل صوتي تلفظ كلمات كليدي

ساختمان موتور دیزل درس دوم

ترجمه كلمات 
كليدي

لغتترجمهلغتترجمه

Camshaftميل بادامكSpark plugشمع

CompressionتراكمSprinklerآبپاش

Connecting rodشاتونStrokeمرحله

Crankshaftميل لنگFour-stroke cycleچهار زمانه

CylinderسيلندرInjection nozzleانژكتور

Cylinder blockبلوك سيلندرIntakeمكش

Cylinder headسرسيلندرInternal combustionاحتراق داخلي

Engine DieselموتورMain bearingياتاقان ثابت

ExhaustتخليهTiming drivesچرخ دنده زمان بندي

Flywheelچرخ لنگرTransmitionانتقال قدرت

PowerتوانTwo-stroke cycleدو زمانه

Piston پيستونValveسوپاپ

Piston ringرينگ پيستون
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فصل پنجم:كسب اطالعات فني

 الف( خواندن و درک مطلب

  فايل صوتي خواندن و درک مطلب

تراكتورها،  دارند،  حركت  به  نياز  كه  كشاورزی  ماشين های  بيشتر  در  امروزه 
ماشين های برداشت، ماشين های خودگردان و غيره از موتورهای ديزل احتراق 
داخلی استفاده می شود. به طور كلی اين موتورها به دو گروه عمده طبقه بندی 

می شوند: موتورهای دو زمانه و موتورهای چهارزمانه.
استفاده  چهارزمانه  موتورهای  از  معموالً  برداشت،  كمباين های  و  تراكتورها  در 
می شود. در يك موتور چهارزمانه هر چرخه كاری از چهار مرحله تشكيل می شود 
كه عبارت اند از: مكش، تراكم، انفجار و تخليه. تمام موتورهای چهارزمانه دارای 

اجزای يكسانی هستند كه بعضی از آنها در ادامه فهرست شده اند:

ترجمه خواندن 
و درک مطلب 

        تخليه                         انفجار                           تراكم                          مكش
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ـ بلوك سيلندر كه در محفظه اصلی موتور است و دربرگيرنده ساير قسمت ها 
می باشد.

ـ ميل لنگ كه نيرو را از پيستون دريافت می كند و آن را به توان دورانی تبديل 
می كند.

و حركت دورانی ميل لنگ  پيستون  واسطه حركت رفت و برگشتی  ـ شاتون كه 
است.

ـ پيستون كه در اثر نيروی حاصل از احتراق، داخل سيلندر باال و پايين می رود.
انتقال حرارت  و  احتراق  به منظور آب بندی محفظه  ـ رينگ های پيستونی كه 

مورد استفاده قرار می گيرند.
ـ سرسيلندر كه باالترين قسمت موتور است و شامل مكانيزم سوپاپ ها و مجاری 

ورودی و خروجی می باشد.
ـ سوپاپ ها كه با باز و بسته شدن اجازه ورود مخلوط سوخت )هوا( و خروج دود 

از هر سيلند را می دهند.
ـ ميل بادامك كه با دوران خود داخل بلوك سيلندر سبب می شود كه سوپاپ ها 

به وسيله مكانيزم مربوطه باز و بسته شوند.
ـ سيلندر استوانه ای است كه پيستون داخل آن كار می كند. سيلندر ممكن است 

به صورت يكپارچه با بلوك سيلندر بوده يا به صورت بوش باشد.
ـ ياتاقان های اصلی كه ميل لنگ را در داخل بلوك سيلندر مهار می كند.

ـ فاليويل به ميل لنگ متصل می شود و انرژی ذخيره شده در هر مرتبه پايين 
آمدن پيستون را برای بازگرداندن مجدد آن آزاد می كند.

ـ چرخ دنده های زمان بندی كه ميل لنگ، ميل سوپاپ و ساير قسمت های كليدی 
را به يكديگر به نحوی متصل می كنند كه از انجام شدن كارها در زمان مشخص 
اطمينان حاصل شود. انژكتورها كه سوخت را به صورت پودر در داخل سيلندر 

تزريق می كند.
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فصل پنجم:كسب اطالعات فني

  فايل صوتي

Note Although there is no spark plug of the diesel engine, it is a key part in the 
petrol engine.

  فايل صوتي به ياد داشته باشيد

اگرچه موتورهاي ديزلي فاقد شمع هستند، اما آن يك عضو مهم 
در موتورهاي بنزيني است.

ترجمه نكته

هرگز در رادياتور را در حالت گرم بودن موتور باز نكنيد، هميشه 
اجازه دهيد موتور خنك شود. ترجمه به 

ياد داشته 
باشيد

Remember Never open the radiator cap when the engine is hot. always wait for the 
engine to cool down.

In Tabriz, there is the largest manufacturer of diesel in the country with 
the services and equipment neccessary to design and manufacture three 
- four- and six - cylinder engines for various applications, such as agricul-
ture, outomobile industrial, roadmachinery, etc.

Did you
 know?
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  فايل صوتي آيا مي دانيد؟

بزرگ ترين شركت سازنده موتورهای ديزلی كشور در تبريز قرار 
موتورهای  انواع  ساخت  و  طراحی  خدمات،  سرويس،  كه  دارد 
كاربردهای  برای  را  سيلندر  و شش  چهارسيلندر  سيلندر،  سه 

كشاورزی، اتومبيل ها و صنايع انجام می دهد. ترجمه آيا 
مي دانيد؟

ب( فعاليت های كالسی

برداشت خود از متن باال را در چند سطر به فارسی بنويسيد.فعاليت كالسی
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

جواب مناسب هر سؤال را با عالمت )×( مشخص كنيد.فعاليت كالسی

از اين فعاليت ترجمه لغت به لغت نمي باشد و توصيه مي شود از  توصيه: هدف 
هنرجويان نيز ترجمه لغت به لغت خواسته نشود. آنچه در اين فعاليت بايد مدنظر 

قرار گيرد، درك مطلب است.

پاسخ: 

      c 5       d   4      a   3       a   2        b  1
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فصل پنجم:كسب اطالعات فني

فعاليت كالسی با توجه به شكل اعداد مناسب را در مقابل كلمات مرتبط بنويسيد.

قطعهشمارهقطعهشماره

9Cylinder head6Piston

8Cooling water11Intake valve

3Fuel injector5Connecting rod

12Crankcase4Crankshaft

2Oil pan (Sump)1Oil

7Piston pin10Exhaust valve
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  فايل صوتي تلفظ كلمات كليدي

راهنمای انتخاب تراكتور درس سوم

 

ترجمه كلمات 
كليدي

لغتترجمهلغتترجمه

Accessoriesلوازم يدكيOperatorكاربر

كاتالوگ 
محصول

Product catalogue خدمات پس
از فروش

After-sales service

AgencyنمايندگيPurchaseخريد

چرخ عقب 
محرك

Rear-wheel drive (RWD) آرم، عالمت
تجاري

Brand

سرويس هاي 
دوره اي

Regular maintenance چهار چرخ
محرك

Four-wheel drive (4WD)

چرخ جلو Specificationsمشخصات
محرك

Front-wheel drive (FWD)

GuaranteeگارانتيTechnical  specificationsمشخصات فني

Horsepowerاسب بخارTransmissionانتقال قدرت

ManufactureكارخانهTwo-wheel driveدو چرخ محرك

مدل، سال Warrantyضمانت
ساخت

Model
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فصل پنجم:كسب اطالعات فني

الف( خواندن و درک مطلب
  فايل صوتي خواندن و درک مطلب

در  مهندسين  و  كاربران  اساسی  مشكالت  از  يكی  كشاورزی  ماشين  انتخاب 
برندهای  و  نوع  اندازه،  نظر  از  گسترده ای  تنوع  می باشد.  مكانيزه  كشاورزی 
انتخاب  در  را  نامحدودی  پيچيدگی های  و  تركيب  كشاورزی،  ماشين های 
ماشين های كشاورزی به وجود آورده كه روی عملكرد و هزينه های ماشين های 
انتخابی تأثيرگذار هستند و تصميم گيری در اين زمينه را مشكل ساخته است. 
قرار  مدنظر  بايد  نكاتی  ماشين چه  هر  هنگام خريد  به  كه  مطلب  اين  دانستن 
گيرند می تواند سبب صرفه جويی در زمان و هزينه شود. تراكتورها برخالف ساير 
ماشين های كشاورزی كه به صورت دوره ای استفاده می شوند می تواند در تمام 
طول سال مورد استفاده قرار گيرد. به همين دليل برخی از مهم ترين فاكتورهايی 

كه در انتخاب تراكتور بايد مدنظر قرار گيرد در ادامه فهرست شده اند:
 كدام اندازه ماشين بايد انتخاب شود؟

 كدام مشخصات تراكتور بايد مدنظر قرار گيرد؟
 كدام برند بهتر است؟

 چه مقدار توان مورد نياز است؟
 كدام نوع تراكتور مورد نياز است؟

 كدام نوع سيستم انتقال قدرت برای شما مطلوب است؟
 دو چرخ محرك، چهار چرخ محرك، چرخ جلو محرك يا چرخ عقب محرك؟

 چه نوع ادواتی مورد نياز شما است؟
 سرويس های دوره ای )چگونه است(؟

 خدمات پس از فروش )چگونه ارائه می شود(؟
 ميزان سرمايه گذاری شما چه مقدار می باشد؟

پروراندن اين مطالب در ذهن می تواند به كاربران و فروشندگانی كمك كند تا 
بهترين تراكتور را برای نياز خاص انتخاب كنند.

اينترنتی كارخانه های  برای يافتن پاسخ سؤال های باال، می توانيد به پايگاه های 
سازنده )يا كاتالوگ ماشين ها( مراجعه كنيد و آنچه را كه مورد نياز شما است 
را با مقايسه آنها انتخاب كنيد. پايگاه های اينترنتی يا كاتالوگ های شركت های 
سازنده معموالً اطالعات خوبی را در مورد انواع توليدات، خدمات پس از فروش، 
آنها  لوازم يدكی، مشخصات فنی و نحوه خريد  گارانتی، نمايندگی ها قطعات و 
ارائه می دهند. در تصوير زير نمونه ای از وب سايت يك شركت سازنده كه انواع 

تراكتور توليدی آن را نشان می دهد آورده شده است.

ترجمه خواندن 
و درک مطلب
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  فايل صوتي به ياد داشته باشيد

RememberNever buy a Tractor based on HP, it is very deceiving. and never buy any 
machinery without seeing it in person.

هرگز تراكتور براساس توان خريداری نكنيد، زيرا بسيار فريبنده 
است و هرگز ماشين را بدون ديدن آن خريداری نكنيد.

ترجمه به 
ياد داشته 

باشيد

  فايل صوتي آيا مي دانيد؟

More than 70% of Iran's agricultural machinery are nationally manu-
factured and the rest are imported. In Iran, an agricultural mechaniza-
tion coefficient of 105 harspower per hectare is raported.

Did you
 know?

ب( فعاليت های كالسی

ايران  در  استفاده  مورد  كشاورزی  ماشين های   %70 از  بيش 
در داخل كشور توليد می شوند و بقيه وارداتی هستند. ضريب 
مكانيزاسيون كشاورزی ايران 105 اسب بخار در هكتار گزارش 

است. شده  ترجمه آيا 
مي دانيد؟

برداشت خود از متن باال را در چند سطر به فارسی بنويسيد.فعاليت كالسی
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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فصل پنجم:كسب اطالعات فني

از  از اين فعاليت ترجمه لغت به لغت نمي باشد و توصيه مي شود  توصيه: هدف 
هنرجويان نيز ترجمه لغت به لغت خواسته نشود. آنچه در اين فعاليت بايد مدنظر 

قرار گيرد، درك مطلب است.

فعاليت كالسی با مراجعه به كاتالوگ ارائه شده، مشخصات فنی تراكتور را در جدول زير، وارد 
كرده و جدول را تكميل كنيد.

2300mmHeight47hpRated engine power

thermo startStarting aid37.7hpMax P.T.O power

50 literFuel tank capacity3Number of cylinders

1220mm-1930mmFront track adjustmentwaterCooling

Front:6.16
Rear: 12.4-28

Wheels and tires sizesdryAir cleaner

Three point linkage18.5:1Compression ratio
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  فايل صوتي تلفظ كلمات كليدي

اصول ایمنی در ماشین های كشاورزی درس چهارم

ترجمه كلمات 
كليدي

لغتترجمهلغتترجمه

Assistanceكمك، دستياريManualsكتابچه راهنما

AttentionتوجهMinor injuryجراحت جزئي

AccidentتصادفModerate injuryصدمه متوسط

CautionاحتياطOperator’s manualsكتابچه راهنماي كاربر

CureدرمانPreventionپيشگيري، جلوگيري

DangerousخطرناكRegulationsتنظيم، آئين نامه

DangerخطرSafety consciousnessآگاهي ايمني

Faulty maintenanceتعميرات نادرستSafety instructionsدستورالعمل هاي ايمني

HazardخطرSafety signsعالئم ايمني

InstructionدستورالعملSerious injuryمصدوميت شديد

InjuryصدمهServicingسرويس كردن

ImproperنادرستWarningاخطار

فروشنده linkagesارتباط، وسيله اتصال
ماشين آالت

Machinery dealer

Manipulationدست كاري

Properlyبه درستي
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فصل پنجم:كسب اطالعات فني

الف( خواندن و درک مطلب
  فايل صوتي خواندن و درک مطلب

تمام ماشين های كشاورزی اگر به درستی استفاده نشوند می توانند خطرآفرين 
باشند. هر بخشی از ماشين نيز همچنين خطرآفرين باشد اگر به درستی سرويس 
نشده باشد يا دست كاری شده باشد. بنابراين كاربران ماشين های كشاورزی هميشه 
بايد اطمينان حاصل كنند كه نكات ايمنی رعايت شده است. در كشاورزی، كاربر 
ماشين مسئول نگهداری و اطمينان از كاركرد آن در شرايط ايمن است. بنابراين 
داشتن دانش پايه از دفترچه های راهنما، سرويس های دوره ای، دستورالعمل های 
ايمنی برای كاربر ماشين ضروری است. عالوه بر  ايمنی، عالئم هشداردهنده و 

موارد باال، خواندن كتابچه های مربوط به هر ماشين بسيار بااهميت است.
دستورالعمل های ايمنی را دنبال كنيد:

 با دقت پيام های ايمنی داخل كتابچه راهنما و پيام های عالئم ايمنی نصب شده 
روی ماشين را مطالعه كنيد.

 هرگز اجازه ندهيد كسی بدون آموزش با ماشين كار كند.
 نحوه كار با ماشين و نحوه به كارگيری كنترل كننده های ماشين را ياد بگيريد.

 ماشين خود را در شرايط مناسب نگهداری كنيد.
نياز  را متوجه نمی شويد و به كمك  از كتابچه راهنما   د صورتی كه قسمتی 

داريد، با نمايندگی شركت تماس بگيريد.

عالئم ايمنی
تا كاربر  باشد  ايمنی نصب شده  بايد عالئم  بر روی تمام ماشين های كشاورزی 
ماشين و ديگران را از خطرات در كمين هنگام كار، سرويس و نگهداری ماشين 
آگاه كند. عالئم ايمنی بر روی تمام ماشين های كشاورزی و كتابچه راهنمای آنها 
ارائه می شود. عالئم ايمنی متناسب با شدت نسبی خطراتی كه اعالم می كنند با 
كلمات مختلفی همراه می باشند. اين كلمات عبارت اند از احتياط، هشدار و خطر 
اين كلمات خواننده را از وجود خطر و شدت آن آگاه می سازند. كلمات ديگری 

مانند مهم، توجه و دقت نيز ممكن است به كار گرفته شود.

احتياط
اين كلمه يك وضعيت بالقوه خطرناك را نشان می دهد كه می تواند سبب آسيب 

جزئی يا متوسط شود.

ترجمه خواندن 
و درک مطلب
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  فايل صوتي به ياد داشته باشيد

هشدار
اين كلمه يك وضعيت بالقوه خطرناك را نشان می دهد كه می تواند سبب آسيب 

جدی يا مرگ شود.

خطر 
اين كلمه يك وضعيت غيرقابل پيش بينی را نشان می دهد كه در صورت رعايت 

نكردن سبب مرگ يا آسيب جدی خواهد شد.

RememberNever forget that " prevention is better than cure".

هرگز فراموش نكنيد كه پيشگيري بهتر از درمان است.
ترجمه به 
ياد داشته 

باشيد

  فايل صوتي آيا مي دانيد؟

Although the number of farm accident is globany remarkable, there is no 
clear data available on this topic for Iran.

Did you
 know?

اگرچه تعداد حوادث مزرعه ای در سطح جهانی قابل توجه است 
اما متأسفانه هيچ اطالعاتی در اين زمينه در ايران وجود ندارد؟

ترجمه آيا 
مي دانيد؟
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فصل پنجم:كسب اطالعات فني

ب( فعاليت های كالسی

فعاليت كالسی برداشت خود از متن باال را در چند سطر به فارسی بنويسيد.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

فعاليت كالسی حرف مربوط به هر تصوير ايمنی را در مقابل متن مربوط به آن بنويسيد.

cHigh pressure fluid- injection into body

eFalling into machinery- Auger

dSevering of toes or fingers- Rotary mower blade

aSevering of fingers or hand-Engine fan

bRiding on this machine is allowed only on a passenger seat.

از  از اين فعاليت ترجمه لغت به لغت نمي باشد و توصيه مي شود  توصيه: هدف 
هنرجويان نيز ترجمه لغت به لغت خواسته نشود. آنچه در اين فعاليت بايد مدنظر 

قرار گيرد، درك مطلب است.

A :پاسخ

فعاليت كالسی متن مناسب تصوير ارائه شده را با عالمت )×( مشخص كنيد.

فعاليت كالسی از بين كلمات داده شده، كلمه مناسب در جای خالی جمالت قرار دهيد.

a- dangerous, properly
b- Learn
c- anyone
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گزينه يا گزينه های صحيح را با عالمت )×( مشخص كنيد.فعاليت كالسی
d و c و a 3ـ             d و c و b 2ـ             c و a 1ـ

تصوير قسمتی از كتابچه راهنمای يك تراكتور در كتاب درسی آورده شده است. فعاليت كالسی
متن آن را ترجمه كنيد.

تهويه محوطه كارگاه
بايد اطمينان حاصل كرد كه  اگر قرار است موتور به منظور خاصی روشن شود، 
كارگاه از تهويه مناسب برخوردار است. هرگز موتور را در محيط بسته روشن نكنيد. 

دود خروجی اگزوز حاوی گازهای سمی از جمله مونوكسيد كربن است.

جلوگيری از اسيد سوختگی
كه  است.  می رود، سمی  كار  به  باتری  الكتروليت  عنوان  به  كه  اسيد  سولفوريك 
قدرت كافی برای سوزاندن پوست و لباس را داشته و می تواند در صورت تماس با 
چشم سبب كور شدن شخص گردد. همواره الكتروليت را از چشم خود دور نگه 
با آب فراوان بشوييد و به  داريد و اگر روی چشم يا بدن شما ريخته شد سريعاً 

پزشك مراجعه كنيد.

دفع مناسب مايعات
مايعات مستعمل را روی زمين نريزيد. زير محل های تخليه ظرف مناسب قرار دهيد 

و از مقررات مربوطه برای دفع ضايعات پيروی كنيد.

آماده سازی تجهيزات كمک های اوليه 
تجهيزات كمك های اوليه و آتش نشانی را هميشه همراه داشته باشيد. شماره های 
ضروری مانند اورژانس و خدمات پزشكی بيمارستان ها و آتش نشانی را در دفترچه 

تلفن خود همراه داشته باشيد.

d- proper
e- prevention
f- agency, machinery dealer
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درس پنجمكسب اطالعات از كتابچه راهنمای ماشین

  فايل صوتي تلفظ كلمات كليدي

ترجمه كلمات 
كليدي

لغتترجمهلغتترجمه

Air cleanerفيلتر هواLubricantروانكاري

Axleمحور، اكسلMachine capacityظرفيت ماشين

BearingياتاقانMachine elementاجزای ماشين

BeltتسمهMaintenanceنگهداري، سرويس

BrakeترمزManualكتابچه راهنما

كتابچه دستورالعمل 
كاربر

 Operator instruction
bookبادامك و پيرو

Cam and
follower

ChainزنجيرRepairتعمير

كتابچه راهنماي 
تعميرات

 Repair instruction
bookبررسيChecking

ClutchكالچReplacingتعويض

Cooling systemسيستم خنك كنندهSealكاسه نمد

Electrical systemسيستم الكتريكيServicingسرويس كردن

FrameشاسيSteeringفرمان

Fuel systemسيستم سوخت رسانيTechnical dataداده هاي فني

Gear trainsمجموعه چرخ دنده هاTransmissionانتقال

HydraulicهيدروليكUser’s manualكتابچه راهنماي كاربر
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الف( خواندن و درک مطلب
  فايل صوتي خواندن و درک مطلب

توليدكننداگان ماشين های كشاورزی كتابچه هايی مانند كتابچه راهنمای كاربری، 
راهنمای سرويس و نگهداری و كتابچه راهنمای تعميرات را همراه با محصوالت 

خود را ارائه می دهند.
استفاده  نحوه  كه  است  نكاتی  بيانگر  مجموعه  اين  كاربری:  راهنمای  كتابچه 
تنظيمات،  ماشين،  ظرفيت  كتابچه ها؛  اين  در  است.  نياز  مورد  ماشين  از  ايمن 
چگونگی بهبود عملكرد ماشين، نكات الزم برای حذف موارد غيرضروری و نحوه 

سرويس های ماشين ارائه می شود.
دوره های  در  قطعات  تعويض  تنظيمات،  بازديدها،  شامل،  سرويس  كتابچه 
شامل  تراكتور  يك  دوره ای  سرويس های  مثال  برای  است.  مشخص  زمانی 
بازديدهای دوره ای، تنظيمات دوره ای، و تعويض قطعات سيستم های هوارسانی، 
سوخت رسانی، خنك كننده، برق رسانی، انتقال قدرت، هيدروليك، فرمان، كالچ 

و ترمزها می باشد.
كتابچه راهنمای تعميرات با تمركز اين كتاب بر چگونگی انجام تعميرات استوار 
تعميركاران  به  گام به گام  دستورالعمل ها  و  فنی  اطالعات  با  همراه  كه  است 
جهت انجام تعميرات، عيب يابی و سرويس های دوره ای ياری می رساند و شامل 
اطالعاتی مانند مشخصات فنی و ديگر اطالعات مورد نياز برای تعويض اجزای 

ماشين می باشد.
روانكار ها،  آب بندها،  محورها،  ياتاقان ها،  شاسی،  شامل  می تواند  ماشين  اجزای 
بادامك پيرو، ترمز و كالچ  يا زنجيرها، اتصاالت، مكانيزم  چرخ دنده ها، تسمه ها 

باشد.

ترجمه خواندن 
و درک مطلب

ب( فعاليت های كالسی

برداشت خود از متن باال را در چند سطر به فارسی بنويسيد.فعاليت كالسی
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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از  از اين فعاليت ترجمه لغت به لغت نمي باشد و توصيه مي شود  توصيه: هدف 
هنرجويان نيز ترجمه لغت به لغت خواسته نشود. آنچه در اين فعاليت بايد مدنظر 

قرار گيرد، درك مطلب است.

فعاليت كالسی شكل زير قسمتی از كتابچه راهنمای تعميرات يك دروگر استوانه ای را نشان 
می دهد. با توجه به شكل به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

1  اندازه مهره بزرگ چرخ تسمه )3( چقدر است؟
2  اگر بخواهيم اين مهره را از شركت سازنده خريداری كنيم، شماره فنی آن 

چند است؟
3  اين مهره براساس چه شماره ای از استاندارد دين ساخته شده است؟

4  قطعه گردگير با چه شماره ای مشخص شده است؟
5  واشر تنظيم در چه اندازه هايی ارائه شده است؟

فعاليت كالسی نمودار زير، سرويس های دوره ای يك تراكتور را نشان می دهد. با توجه به نمودار 
به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

1  كدام يك از سرويس های سيستم خنك كننده نيست؟
2 سرويس های سيستم هيدروليك كدام اند؟ زير آنها خط بكشيد.

3 كدام يك از سرويس ها بايد توسط نمايندگی های مجاز انجام شود.
4 سرويس های 10 ساعته اين تراكتور را مشخص كنيد.

پاسخ:
30×2×12      1

     s1647902   2
934      3
6        4

5      0/1 ، 0/3 ، 0/5 و 1 ميلي متر 
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پاسخ: 
1  سرويس هاي سيستم خنك كننده عبارت اند از: 

Necessary Check the radiator coolant level and replenish if
Clean the radiator fins
Drain, flush and refill the cooling system

2  سرويس هاي سيستم هيدروليك عبارت اند از:
necessary Check the transmission oil level and replenish if
Change the hydraulic oil
Change the transmission oil filter element
 * عالمت  با  جدول  در  شوند  انجام  نمايندگي  توسط  بايد  كه  3  سرويس هايي 

مشخص شده اند.
 ● به 10 ساعت عالمت  مربوط  در ستون  و  آنها  مقابل  در  كه  4  سرويس هايي 

گذاشته شده است. 
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جدول ارزشيابی پودمان

عنوان 
پودمان

تكاليف عملكردی 
)واحدهای يادگيری(

استاندارد عملكرد 
)كيفيت(

نتايج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

كسب 
اطالعات 

فنی
كسب اطالعات فنی

و  انگليسی  متون  درك 
در  تخصصی  اصطالحات 
حوزه ماشين های كشاورزی 
به منظور استفاده از كتابچه 
نرم افزار  كاتالوگ،  راهنما، 
و يا صفحات تخصصی در 

اينترنت

باالتر از حد 
انتظار

درك متون تخصصی انگليسی و توانايی 
زيست محيطی  ايمنی،  موارد  استخراج 
و مشخصات فنی ماشين های كشاورزی 
كتابچه  از  آنها  اجزای  ويژگی های  و 
شركت های  اينترنتی  سايت  يا  راهنما 
سازنده مقايسه مشخصات نی انواع يك 
ماشين با استفاده از كاتالوگ های آنها و 
انتخاب يك نمونه مناسب برای شرايط 

پيشنهادی

3

در حد 
انتظار

درك متون تخصصی انگليسی و توانايی 
زيست محيطی  ايمنی،  موارد  استخراج 
و مشخصات فنی ماشين های كشاورزی 
كتابچه  از  آنها  اجزای  ويژگی های  و 
شركت  اينترنتی  سايت  يا  راهنما 
سازنده ـ مقايسه مشخصات فنی انواع 
يك ماشين با استفاده از كاتالوگ های 

آنها

2

پايين تر از 
انتظار

اطالعات  برداشت  در  توانايی  عدم 
انگليسی متون  از  نياز  مورد  1تخصصی 

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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