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ﺳﺨﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ
ﺷﺮاﻳﻂ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻧﻴﺎي ﻛﺎر در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ،ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي درﺳﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ را در اداﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
روﻳﻜﺮد ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزﺷﻲ
ﺑﺎزﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻛﺘﺎبﻫﺎ ،آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ،
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر واﻗﻌﻲ ﺑﻄﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد و درﺳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش ﻣﻲﺷﻮد.
در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ – ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﻤﺎ ،ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 .1ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺟﺬب در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻜﺎﺗﺮوﻧﻴﻜﻲ
 .2ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آﻳﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮآوري و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ
 .3ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ
 .4ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﻛﺎرداﻧﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي درﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﺧﺒﺮﮔﺎن دﻧﻴﺎي ﻛﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي را ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﻲ و راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ درس ،ﺳﻮﻣﻴﻦ درس ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻳﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻜﺎﺗﺮوﻧﻴﻚ در ﭘﺎﻳﻪ  11ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻛﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن
ﻋﺰﻳﺰ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؛ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي آﻣﻮزش داده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﻛﺴﺐ و در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
رﺳﺎﻧﻴﺪ.
ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻜﺎﺗﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﭘﻮدﻣﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن داراي ﻳﻚ واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ و
ﻫﺮ واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﭘﺲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن ﻳﻚ ﻧﻤﺮه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮات ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  12ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻧﺸﺪن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﺲ
از ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اول ،ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺒﺮان و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺟﻮد دارد.ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ درس ﺷﺎﻣﻞ
 5ﭘﻮدﻣﺎن و از دو ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺮه ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﻤﺮه ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ در ﻳﻜﻲ از ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻤﺮه
ﻗﺒﻮﻟﻲ را ﻛﺴﺐ ﻧﻜﺮدﻳﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﺎن ﭘﻮدﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻳﺪ و ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎي ﻗﺒﻮل ﺷﺪه در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﻻزم ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ درس داراي ﺿﺮﻳﺐ  8اﺳﺖ و در
ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،وﺟﻮد دارد .ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﺟﺰاي ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
در ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻛﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﻮن و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﮕﺎه رﺷﺘﻪ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻲ  www.tvoccd.oerp.irﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻓﻨﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و در ﻛﺘﺎب درﺳﻲ و ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎ را
در ﻛﻨﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻓﻨﻲ آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻳﺪ.
رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ از اﺻﻮل اﻧﺠﺎم ﻛﺎر اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن در ﺧﺼﻮص
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ،در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﺟﺪي ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﮔﺮاﻣﻲ ،ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮي در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي
و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﻮد.

دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﻛﺎرداﻧﺶ

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و نیازهای
متغیر دنیای کار و مشاغل ،برنامهدرسی رشته مکاترونیک طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تالیف گردید.
کتاب حاضر از مجموعه کتابهای کارگاهی می باشد که برای پایه یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب
دارای  ۵پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است .همچنین ارزشیابی مبتنی بر
شایستگی از ویژگیهای این کتاب میباشد که در پ ایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است .هنرآموزان
گرامی می بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند .نمره قبولی در هر
پودمان حداقل  12میباشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل میگردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان
و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمانها است .از ویژگیهای دیگر این کتاب طراحی فعالیتهای یادگیری
ساختیافته در ارتباط با شایستگی های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع ،اخالق حرفهای و مباحث زیست
محیطی است .این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارك دیده شده برای هنرجویان است که الزم است از سایر اجزاء
بستة آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو ،نرم افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود .کتاب همراه
هنرجو در هنگام یادگیری ،ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار میگیرد .شما میتوانید برای آشنایی
بیشتر با اجزای بستهیادگیری ،روشهای تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ،مشکالت رایج در
یادگیری محتوای کتاب ،بودجهبندی زمانی ،نکات آموزشی شایستگیهای غیرفنی ،آموزش ایمنی و بهداشت و
دریافت راهنما و پاسخ فعالیتهای یادگیری و تمرینها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.الزم به
یادآوری است،کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره  ۵پودمان بوده است.ودر هنگام آموزش و
سنجش و ارزشیابی پودمان ها و شایستگی ها ،می بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده
توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی مراجعه گردد .رعایت ایمنی و بهداشت ،شایستگیهای غیر فنی و
مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی می باشند .همچنین برای هنرجویان تبیین شود که
این درس با ضریب  ۸در معدل کل محاسبه می شود و دارای تاثیر زیادی است.
کتاب شامل پودمانهای ذیل است:
پودمااان اول :تفساایر نقشااه هااای مکااانیکی بااه کمااک رایانااه اساات کااه ناارم افاازار solidworksرا آمااوزش داده
خواهد شد
پودمااان دوم :عنااوان "ساااخت قطعااات بااه روش تراشااکاری " دارد ،کااه در آن عااالوه باار آشاانایی بااا اجاازاء دسااتگاه
تاااراش وشااارح اناااواع عملیاااات تراشکاری(روتراشی،پیشاااانی تراشااای،مخروط تراشی،شااایار تراشااای وبااارش وآج
زنی)قسمتهای چرخ،محور ومیکسر کامیون را آموزش خواهید داده خواهد شد.
پودمااان سااوم :دارای عنااوان "ساااخت قطعااات بااه روش فرزکاااری" اساات .در ایاان پودمااان ابتاادا اجاازاء ووظااایف
هرجزء ماشین فرز  ،FP4سپس ساخت قطعات شاسی کامیون آموزش داده خواهد شد.
پودمااان چهااارم" :کاااربری چاااپگر سااه بعاادی " نااام دارد .ابتاادا روشااهای مختلااف تولیااد قطعااات ،مقایسااه روشااهای
قدیم وجدید تولید قطعات وایجاد نقشه وکار با چاپگر سه بعدی آموزش داده خواهد شد.

بشر با اندیشیدن به آنچه نیازش را برطرف میکند و سپس ساخت تصویر ذهنی از آن ،فرایند طراحی را آغاز
می کند .طراحان تصورات ذهنی خود را با کشیدن طرح اولیه روی کاغذ ،به آن نمود ظاهری میبخشند .با
ایجاد نقشة صنعتی طرح ،زبان ارتباطی مشترک بین طراحان و سازندگان شکل میگیرد .بنابراین طراح برای
قطعهسازی باید با اصول نقشهکشی و نقشه خوانی آشنا باشد تا بتواند با طراحان دیگر همکاری داشته و با
قطعهسازان برای ساخت قطعة مورد نظر خود ارتباط برقرار نماید.

واحد یادگیری 1واحد یادگیری
شایستگی تفسیر نقشههای مکانیکی به کمک رایانه

آیا میدانید

 زبان ارتباطی میان طراح و سازنده چیست؟
 برای طراحی نقشههای صنعتی از چه نرمافزارهایی استفاده قرار میشود؟
 کدام نرمافزار طراحی کاربرد بیشتری را در صنعت دارد؟
هدف از این شایستگی عبارتند از:
 -1توانایی ترسیم دوبعدی نقشه
 -2توانایی ترسیم سهبعدی قطعات مکانیکی
 -3توانایی ترسیم نقشه سهنما با استفاده از نقشه سهبعدی

استاندارد عملکرد
پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی ،هنرجویان میتوانند نقشة صنعتی قطعات مکانیکی را بهمنظور
ساخت آن طراحی کنند.
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آیا میدانید

انواع نقشههای مکانیکی
 نقشة اجرا بهمنظور ساخت یک قطعه ترسیم میشود و تمام اندازههای الزم برای ساخت:نقشههای اجرا
.هم در آن بیان میشود
 در نقشه مجسم تمام نقشههای یک دستگاه بهصورت همزمان یا به صورت بازشده:نقشههای مجسم
 این نوع نقشه بیشتر برای معرفی یک دستگاه برای افرادی ترسیم میشود.(انفجاری) نشان داده میشوند
.که از اصول نقشهکشی اطالع کمتری دارند
Teamwork
No designer works in isolation. Designers collaborate with colleagues in the
development and production departments to plan the way forward. Design at
Mercedes includes concept, detail and then production.
The start of the design process–the emotional phase–involves a drawing. Designers
use either an old-fashioned pencil on paper or a virtual drawing board to create this
image, but it’s a vital component as it brings the idea from the designer’s mind.
This allows others to critique it, to suggest modifications and to add their own ideas.
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ترجمه کنید

نقشه چیست؟
پخش فیلم

نقش نقشه در ساخت یك محصول
بهطورکلی هر محصولی قبل از تولید نیازمند طراحی است؛ طراحان ،طرحهای خود را بر اساس استانداردهای
موجود طراحی کرده ،سپس آن را به سازنده ارائه میدهند .زبان ارتباطی بین طراح و سازنده نقشه است.
ممکن است این نقشه مربوط به یک ساختمان ،یک سد ،قطعهای از اتومبیل و مانند آن باشد .در نقشهها
جزئیات الزم موجود است که بیانکنندة طرح تولیدشده طراح است .جزئیات شامل اندازهها ،جنس الزم
برای تولید محصول و سایر موارد است.
ساخت محصول

تولید نقشه (تعیین
جنس ،دقت،
مشخصات سطح)

طراحی براساس
استانداردهای موجود
و محاسبات

پژوهش کنید

چند مورد از موارد اشارهشده را بهعنوان جزئیات در نقشهها نام ببرید.

فعالیت

جدول زیر را تکمیل نمایید (نقشههای دوبعدی و سهبعدی)
نماهای اجسام زیر را ترسیم نمایید
تصویر سهبعدی (مجسم)
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تصویر دوبعدی

تصویر سهبعدی (مجسم)

تصویر دوبعدی

5

آیا میدانید

استفاده از محصوالت دانشبنیان ساخت ایران شش اثر مهم ملّی دارد:
 -1کاهش میزان بیکاری جوانان متخصص و شکوفا شدن استعدادهای نیروی انسانی کشور؛
 -2افزایش توان پولی ،مالی و اعتباری کشور و تقویت پول ملی و توسعة اقتصادی کشور؛
 -3جلوگیری از خروج ارز مورد نیاز کشور و در نتیجه کاهش وابستگی ارزی به کشورهای بیگانه؛
 -4مقابله با تحریمهای اقتصادی و باالرفتن قدرت چانهزنی در معامالت بینالمللی؛
 -5افزایش اعتماد به نفس و تقویت غرور و هویت ملّی؛
 -6دسترسی راحت به خدمات پس از فروش و افزایش رضایتمندی مصرفکنندگان.
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توجه کنید

دستیابی به یک تصویر سهبعدی از نماهای دوبعدی همیشه ساده نیست .به تصویر سهبعدی به دستآمده از
تصاویر دوبعدی زیر بیندیشید.
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پخش فیلم

معرفی نرمافزارهای نقشه کشی

نقش رایانه در تهیة نقشهها
با گسترش استفاده از رایانه در زندگی بشر بهکارگیری رایانه در صنعت نیز افزایش چشمگیری یافت .با توجه
به پیچیدگی بعضی از نقشهها و نیاز به صرف هزینه و وقت زیاد ،استفاده از رایانه در طراحی و نقشهکشی
همهگیر شدهاست.

نرمافزارهای موجود در طراحی و نقشهکشی
شرکتهای معتبر برای طراحی سهبعدی ،نرمافزارهای متنوعی را عرضهکردهاند که در جدول زیر مشهورترین
آنها معرفی شدهاند.
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نام نرمافزار

نام انگلیسی

کشور سازنده

سالیدورکس

SolidWorks

فرانسه

کتیا

CATIA

فرانسه

اتودسك اینونتور

AutoDesk Inventor

آمریکا

پی تی سی کرو

PTC Creo

آمریکا

ان ایکس زیمنس

NX Siemens

آلمان

پژوهش کنید

با استفاده از موتور جستوجوی  https://www.google.com/trendsپراستفادهترین نرمافزار طراحی
سهبعدی مورد استفاده در جهان را از میان نرمافزارهای معرفیشده در بخش قبل پیدا کنید.
بر اساس این مقایسه جدول زیر را تکمیل کنید.
نام نرمافزار

سههه کشههوری که از این نرمافزار سه ک شوری که از این نرمافزار کمترین
استفاده را دارند.
بیشترین استفاده را دارند.

سالیدورکس

………………………….

………………………….

کتیا

………………………….

………………………….

اتودسك اینونتور

………………………….

………………………….

پی تی سی کرو

………………………….

………………………….

ان ایکس زیمنس

………………………….

………………………….

در ایران کدام نرمافزار استفاده بیشتری دارد؟
........................................................................................ 
در ایران ،به تفکیک استانها از چه نرمافزاری استفاده میشود؟
........................................................................................ 
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نرمافزار سالیدورکس
برای کار با این نرمافزار مراحل زیر انجام میشود.
 کلیک بر روی منوی Start -کلیک بر روی All Programs

1

2

 -کلیک بر روی پوشة Solidworks

۲۰۱٦
 کلیک بر روی نرمافزار  Solidworksوباز شدن نرمافزار

بعد از باز شدن نرمافزار انتخاب  Newاز
منوی فایل

باز شدن کادر محاوره

New Solidworks document

3

در این کادر محاوره سه محیط اصلی
نرمافزار به نامهای زیر در دسترس است:

Part
Assembly
Drawing

10

4

با کلیک بر روی دکمة  Advancedیا
 Noviceشکل کادر محاوره تغییر میکند.

اگر گزینة  Partاز کادر محاورة New

5

 Solidworks documentانتخاب شود،
محیط طراحی در دسترس است.

6

تغییر سیستم اندازهگیری و اندازهدهی با
استفاده از فهرست بازشوی واحدها

7

انتخاب یکی از صفحات کاری برای شروع
کار و ترسیم نقشة دوبعدی

Front
Right
Top
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پخش فیلم

شروع نقشهکشی با نرمافزار سالیدورکس

بحث کنید

الف) پنجره و کادر محاوره در محیط ویندوز چه تفاوتی با هم دارند؟

....................................................................................................
ب) تفاوت محیطهای  Assembly ،Partو  Drawingدر چیست؟

....................................................................................................
ج) تفاوت سیستمهای اندازهگیری موجود در نرمافزار سالیدورکس در چیست؟

....................................................................................................
ترجمة فارسی

ترجمه کنید

نوارابزار منوی اصلی
........................
........................
........................
........................
........................
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واژة انگلیسی

ترجمة فارسی

واژة انگلیسی

....................... Main menu toolbar

Origin

.......................

Hide/ show part
feature manager

....................... Triad

Model mode

....................... Task pane

Motion mode

Default part feature
manager

....................... Heads-up view
toolbar
Default command
manager

.......................

Units
Tags

ابزارهای مقدماتی
اولین گام برای مدلسازی سهبعدی ایجاد ترسیمهای دوبعدی است .ایجاد یک ترسیم دوبعدی مستلزم
تعریف یک صفحة کاری( )Planeاست .سه صفحة کاری اصلی صفحات روبهرو( ،)Frontباال( )Topو
راست( )Rightهستند .بعد از انتخاب یکی از این صفحات می توان ترسیم دوبعدی را ایجاد نمود .برای هر
ترسیم دوبعدی باید ویژگیهای ابعادی( ،)Dimensionارتباطی( )Relationیا معادلهای()Equation
بهصورت کامل تعریف شود.
فعالیت

با توجه به نوارابزار دستورهای ترسیم دوبعدی جدول زیر را کامل نمایید.
نوارابزار دستورهای ترسیم دوبعدی()Sketch

ابزار
طراحی

شمایل در
نرمافزار

ترسیم
دستی
دو نقطه ابتدا
و انتها

دستور در نرمافزار

تعبیر فارسی دستور
ترسییییم بییه کمییک
خطوط راهنما
افقی

خط

عمودی
تحت زاویه

مستطیل

دایره

.....................
.......................
...............

...............
.................
...............

.....................
.........................
...........................

…………………..
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ابزار
طراحی
کمان

چندضلعی

دستور

spiline

بیضی،
سهمی

توجه کنید

شمایل در
نرمافزار

ترسیم
دستی
..............
..............
.............

.................
...............
.................
.................

دستور در نرمافزار

تعبیر فارسی دستور

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

بعد از رسم ترسیمات دوبعدی باید موقعیت آن در صفحه مشخص گردد .موقعیت ترسیم دوبعدی به وسیلة
دادن اندازه یا از طریق ارتباط میان اجزای ترسیمشده تعریف میگردد.
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پخش فیلم

ترسیم به کمک ابزارهای مقدماتی در نرمافزار سالیدورکس

فعالیت

نقشههای جدول زیر را در نرمافزار رسم کنید:
نقشة 1

رسم دو دایرة هممرکز به قطرهای  20و  40میلیمتر

نقشة 2

رسم دایره به قطر  20میلیمتر هممرکز با مربع به ضلع  40میلیمتر

نقشة 3

رسم مثلث قائمالزاویه با ارتفاع  10و وتر  20میلیمتر

نقشة 4

رسم نیمدایره به شعاع  15میلیمتر

نقشة 5

رسم کمان به شعاع  25میلیمتر با زاویة کمان  28درجه نسبت به محور افقی

نقشة 6

رسم یك  8ضلعی با ضلع  30میلیمتر

دستورهای پیشرفته نوارابزار ترسیمهای دوبعدی
ابزارکمکی

شمایل در نرمافزار

دستور در نرمافزار

برش

حذف قسمتهایی از ترسیم دوبعدی

ارسال

ارسال یک ترسیم دوبعدی از یک صفحة کاری به صفحة
کاری دیگر

آفست

ایجاد یک ترسیم از ترسیم موجود با فاصله مشخص

آینه

ایجاد قرینه از ترسیم دوبعدی

الگوی تکرار خطی

تکرار در راستای موازی

الگوی تکرار دایرهای

تکرار بهصورت دایرهای

تکثیر ،انتقال ،دوران،
مقیاس و کشیدگی

تکثیر ،انتقال و دوران یک ترسییییم از نقطهای به نقطة
دیگر با نگهداری یا حذف شیییکل اولیه ،بزرا یا کوچک
کردن ترسییم به میزان دلخواه و جابهجایی قسیمتهایی
از یک ترسیم
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پخش فیلم

ترسیم به کمک دستورهای پیشرفته در نرمافزار سالیدورکس

نوارابزار دستور ترسیمهای سهبعدی()Features

این دستورها برای ایجاد حجم به کار میرود .برای استفاده از این دستورها ممکن است نیاز به ترسیم دوبعدی
ضروری یا اختیاری باشد .برای برخی از دستورها نیز نیاز به ترسیمات دوبعدی نیست ،ولی حتماً برای اجرای
آنها باید یک حجم سهبعدی وجود داشته باشد.
ترسیم دوبعدی نیاز نیست ترسیم دوبعدی اختیاری است

پخش فیلم

ترسیم سهبعدی در نرمافزار سالیدورکس

16

ترسیم دوبعدی نیاز است

فعالیت

در نوار ابزار دستور ترسیمهای سه بعدی بر اساس شماره دستور ،کارکرد هر دستور را در جدول زیر بنویسید.

شماره

کارکرد

شماره

کارکرد

1

...................................................

2

...................................................

3

...................................................

4

حذف حجمی از مدل ایجادشده

5

...................................................

6

...................................................

7

...................................................

8

گرد کردن یا پخ زدن

9

...................................................

10

...................................................

11

...................................................

12

...................................................

13

...................................................

14

...................................................

15

...................................................

16

...................................................

17

...................................................

18

...................................................

19

...................................................

20

...................................................

21

...................................................

22

...................................................
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فعالیت

مدلهای زیر را در نرم افزار سالیدورکس رسم نمایید.

1

2

3

4

18

5

6

7

8

19

9

10

توجه کنید

ترسیم مدلهای سهبعدی منحصربهفرد نیست و معموالً چندین روش برای ترسیم آنها وجود دارد.
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محیط سوار کردن ()Assembly
از این محیط برای سوار کردن چندین قطعه به یکدیگر و همچنین مونتاژ چند فایل مونتاژی استفاده می
شود .مراحل زیر برای استفاده از محیط دنبال میشود.

انتخاب محیط
 Assemblyاز کادر
محاوره
New
SOLIDWORKS
Document

اضیییا فه کردن قط عه های
طراحیشده:
بییا کلیییک بر روی دکمییة
… Browseمییی تییوان
قطعههای طراحی شیییده و
نیز فایلهای مونتاژشییده را
فراخوانی نمود.

استفاده از ابزار :Mate
بییا اییین دسییتور میییتییوان
اجزای موجیود در محییط
مونتییاژ را موقعیییتدهییی
نمود.
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فعالیت

در نوار ابزار اصلی محیط مونتاژ بر اساس شماره دستور ،کارکرد هر دستور را در جدول زیر بنویسید.
نوارابزار اصلی محیط مونتاژ:

شماره

کارکرد

شماره

کارکرد

1

.........................................................

2

اضافه کردن مدل به محیط مونتاژ

3

تعریف قید بین مدلها

4

.........................................................

5

ایجاد کپی از مدل

6

.........................................................

7

جابهجایی خطی یا چرخشی

8

.........................................................

9

.........................................................

10

.........................................................

11

.........................................................

12

.........................................................

13

.........................................................

14

.........................................................

15

.........................................................

16

.........................................................

17

22

........................................................

پخش فیلم

محیط مونتاژ در نرمافزار سالیدورکس

فعالیت

هدف از این فعالیت ایجاد مجموعة دستگیرة در نرمافزار سالیدورکس است.

شکل کلی

سازوکار
حرکتی

سرهمبندی
اولیه قفل در

23

سرهمبندی
نهایی

دستة 1

دستة 2

سازوکار قفل

24

صفحة چفت

صفحة رویی

چفت

25

محیط نقشهکشی
در این محیط مدلهای ایجاد شده که به صورت تکی یا یک سیستم مونتاژی مدلسازی شدهاند به نقشههای
دوبعدی تبدیل میگردد .از اصلیترین نکات این محیط آشنا بودن با اصول رسم فنی نظیر اندازهگذاری،
تلورانسگذاری و غیره میباشد .در ابتدای کار نیز اندازه کاغذ مورد نظر تعیین و نیز جدول موجود در نقشه
نیز باید تکمیل شود.

انتخاب کاغذ برای رسم نقشه دو بعدی

جدول مربوط به جزئیات نقشه

پخش فیلم

محیط نقشهکشی در نرمافزار سالیدورکس

26

فعالیت

فعالیت

در نوارابزار محیط نقشهکشی بر اساس شماره دستور ،کارکرد هر دستور را جدول زیر بنویسید.

شماره

کارکرد

شماره

کارکرد

1

ایجاد سه نما استاندارد

2

.............................................

3

.............................................

4

.............................................

5

ایجاد برش در مقطع

6

.............................................

7

.............................................

8

.............................................

9

.............................................

10

.............................................

در نوارابزار محیط نقشهکشی بر اساس شماره دستور ،کارکرد هر دستور را جدول زیر بنویسید.

شماره

کارکرد

شماره

کارکرد

1

اندازهگذاری هوشمند

2

..........................................

3

..........................................

4

..........................................

5

افزودن متن در جدول و نقشه

6

..........................................

7

..........................................

8

..........................................

9

..........................................

10

..........................................

11

..........................................

12

..........................................

13

ایجاد جدول

27

فعالیت

در نوارابزار محیط نقشهکشی بر اساس شماره دستور ،کارکرد هر دستور را جدول زیر بنویسید.

شماره

کارکرد

1

اصالح کاغذ انتخابی

2

..........................................

3

..........................................

فعالیت

مدل سه نما نقشههای  7تا  10را بکشید.

فعالیت

نقشه سهنما از روی فایلهای مدل داده شده مربوط به کامیون میکسر را تهیه کنید.
شماره

28

شکل

شماره

1

2

3

4

5

6

شکل

29

8

7

10

9

12

11

14

13

16

15

18

17

20

19

22

21

24

23

26

25

28

27

30

29

30

ارزشیابی شایستگی تفسیر نقشههای مکانیکی به کمك رایانه سالیدورکس
شرح کار:
مدلسازی مطابق نقشه مقابل:

استاندارد عملکرد:
مدلسازی بر اساس نقشه
شاخصها:
انطباق ابعاد و شکل مدل بر اساس نقشه
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شییرایط -1 :در سییایت نقشییهکشییی؛  -2نور یکنواخت با شییدت  400لوکس؛  –3تهویه اسییتاندارد و دمای 30 °
20°c±؛  -4ابزارآالت و تجهیزات اسییتاندارد و آماده به کار؛  -5وسییایل ایمنی اسییتاندارد رایانه؛  -6زمان 240
دقیقه.
ابزار و تجهیزات :رایانه و متعلقات آن – نرمافزار سالیدورکس
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

ترسیم نقشه دوبعدی

1

2

مدل سازی سهبعدی

1

3

سوار کردن مدلهای سهبعدی

2

4

تهیه نقشه

2

شییایسییتگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشییت ،توجهات
زیست محیطی و نگرش:
 –1رعایت قواعد و اصول در مراحل کار
 -2رعایت دقت و نظم

نمره هنرجو

2

میانگین نمرات

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.

31
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در دنیای امروز با پیشرفت سریع علم و صنعت ،نیاز به سرعت و دقت در کارها طراحی و ساخت دستگاههای
پیچیده و هوشمندی که هر یک دارای قطعات مختلفی به لحاظ شکل ،جنس و  ...هستند ،امری اجتنابناپذیر
است .از این رو روش های متفاوتی هم برای تولید هر نوع از قطعات ابداع شده که طراحان و صنعتگران را به
یادگیری این فریندها ناگزیر ساخته است تا از این رهگذر ایدههای خویش را عملی سازند .بدیهی است
آموزش و یادگیری تمام این روشها و فرایندها برای یک شخص امکانپذیر نیست ،اما آموزش مهمترین آنها
الزم و ضروری است.

واحد یادگیری ,hp2واحد یادگیری 2
شایستگی ساخت قطعات به روش تراشکاری

آیا میدانید

 در کارگاه تراشکاری به جز دستگاه تراش چه دستگاهها و وسایل دیگری به کار میرود؟
 چرا تراشکاری مهمترین روش ساخت قطعات از طریق برادهبرداری است؟
 چگونه میتوان از دستگاه تراش به جای دستگاههای دیگر مانند ماشین فرز و ماشین مته استفاده نمود؟
 چگونه میتوان دستگاه تراش را به دستگاهی ایمن تبدیل نمود؟

هدف از این شایستگی عبارتند از:
 -1شرح اجزای ماشین تراش مدل TN 50ساخت تبریز
 -2توانایی کنترل سطوح روغن مخازن دستگاه و نحوه پر کردن و تخلیه روغن مخازن
 -3شرح وظیفه هر جزء دستگاه تراش
 -4شرح انواع عملیات تراشکاری
 -5رعایت نکات ایمنی در انواع کارهای تراشکاری
 -6تعیین مراحل انجام کار جهت تراشکاری قطعات
 -7ساخت قطعات توسط دستگاه تراش بر اساس نقشه

استاندارد عملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر به تراشکاری قطعات فلزی و غیر فلزی بر اساس نقشه خواهند بود.

34

ساخت قطعات به روش تراشکاری

آیا میدانید

تراشکاری یکی از فرایندهای تولید قطعات به روش برادهبرداری است .در صنعت بیشتر قطعات مورد استفاده
مانند محورها ،پینها ،یاتاقانها و  ...دارای مقاطع دایرهای هستند که بهترین و اقتصادیترین روش برای
تولید این قطعات فرایند تراشکاری است؛ لذا این ویژگی ،دستگاه تراش را به یکی از پرکاربردترین دستگاههای
صنعتی تبدیل کردهاست.

پخش فیلم

فرایند تراشکاری
دستگاه تراش برای تولید قطعاتی طراحی شدهاست که مقطع دایرهایشکل دارند .در فرایند تراشکاری قطعة
کار با قسمتی از دستگاه نگه داشته میشود و با سرعت محاسبهشده و مشخص دوران داده میشود و ابزاری
از جنس سخت تر از قطعه کار با حرکت خطی و جدا کردن براده قطعه را تراش میدهد( .شکلهای  1-2و
)2-2

شکل  1-2دستگاه تراش

شکل – 2-2فرایند تراشکاری

چند نمونه از قطعات تراشکاری در
شکل 3-2نمایش داده شدهاست.

شکل  – 3-2چند نمونه از قطعات تراشکاری شده
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فعالیت

گفتگو کنید و جدول زیر را کامل کنید.
تولید کدامیک از قطعات زیر فقط با تراش امکانپذیر است؟ برای هر یک دلیل بیاورید.

.........................................................

کل قسمتهای قطعه با تراش قابل
ساخت است ،به جز قسمت
ششگوش.
پژوهش کنید

ترجمه کنید

کل قسمتهای قطعه با تراش قابل
ساخت است ،به جز سه سوراخ کوچک.

.........................................................

.........................................................

.........................................................

با استفاده از موتور جستوجوی  https://www.google.comاطالعاتی دربارة میکرومتر ،طرز کار آن و
جایگاه آن در تراشکاری تهیه و در کالس ارائه نمایید.

Engine lathes are designed for various jobs. They can be used for turning external
;cylindrical, tapered, and contour surfaces; boring cylindrical and taper holes
machining face surfaces; cutting external and internal threads; drilling, counterboring,
countersinking, and reaming holes; spotfacing, cutting off, etc.
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ساخت قطعات به روش تراشکاری

پخش فیلم

قسمتهای مختلف دستگاه تراش

معرفی دستگاه تراش TN50
 –1ریل دستگاه :محل قرارگیری و هدایت
قسمتهایی از دستگاه است که دارای حرکت
خطی هستند ،مانند قوطی حرکت و دستگاه
مرغک.

شکل 4-2
 –2الکتروموتور :حرکت دورانی سهنظام را
تأمین میکند.

شکل 5-2
 –3جعبه دندة اصلی :از این وسیله برای
تنظیم تعداد دوران مختلف قطعة کار
استفاده میشود.

شکل 6-2
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 –4محور اصلی :یکک میلکة
فککوالدی تککو خککالی اسککت کککه
در درون جعبککهدنککدة اصککلی
یاتاقان بندی شکده اسکت .یکک
سر این محکور از جعبکه دنکدة
اصلی خکار شکدهاسکت .ایکن
قسککککمت بککککرای بسککککتن
سکهنظککام ،چهارنظکام ،صککفحة
نظکککام و دیگکککر تجهیکککزات
بسککتن قطعککة کککار اسککتفاده
میشود.

شکل 7-2

 –5سه نظاا ::متکداول تکرین
وسککیله بککرای بسککتن قطعککة
ککککار روی ماشکککین تکککراش
است.
شکل 8-2

 –٦جعبه دنادة یشراروی:
جعبککهدنککدة پیشککروی بککرای
حرکککت دادن ابککزار بککه طککور
خودکککار و بککرای پککی تراشککی
استفاده میشود.
شکل 9-2
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ساخت قطعات به روش تراشکاری

 –7قوطی حرکت(سویرت):
مجمو عه ای اسکککت که روی
راهنماهای منشکککوری و تخت
ریل دستگاه قرار گرفتهاست و
وظیفة آن تأمین حرکت طولی
و عرضککی ابزار اسککت و به دو
صکککورت دسکککتی و خود کار
حر کت می ک ند .این مجمو عه
از چ هار قسککک مت تشکککک یل
شدها ست که شامل سوپرت
طولی ،سوپرت عرضی ،سوپرت
فوقانی و ابزارگیر است.

شکل 10-2

 –8دساااتگاه مر اا  :از
ایککککن وسککککیله در هنگککککام
تراشکککیدن قطعکککات بلنکککد و
سککوراخکککاری روی قطعککات
استفاده میشود.
شکل 11-2
 –9کلشاادهای راهاناادازی
دسااتگاه :بککرای روشککن و
خککاموش کککردن الکتروموتککور
استفاده میشود.

شکل 12-2
39

 بکرای بکه:: کاچ:– اهر10
گککککردش درآوردن محککککور
اصکککلی در هکککر دو جهکککت و
.توقف آن به کار میرود

13-2 شکل
All engine lathes have virtually the same arrangement of main units.
Its main units are the bed, the headstock(spindle head), which may accommodate the
speed gearbox, the carriage with the tool post and the apron, the feed gearbox, and the
tailstock.
The bed serves as the base on which all the main units of the lathe are mounted. The
most essential part of the bed is its guide ways, which may be of different shape, such
as flat ways, prismatic ways or combination thereof. The guide ways serve as guides
for the carriage and the tailstock.

. جدول زیر را کامل کنید14-2 با توجه به شکل
شمارة مرخصشده در شکل
1

توضشحات
نگهداشتن قطعة کار

.......

تنظیم سرعت حرکت ابزار

.......

روشن و خاموش کردن الکتروموتور

.......

سوراخکاری قطعات

.......

حرکت دادن ابزار

.......

تنظیم تعداد دوران قطعة کار

.......

به حرکت درآوردن سهنظام

.......

محل نصب ابزار

.......

تکیهگاه قطعات بلند

.......

قطع و وصل کردن برق ورودی دستگاه
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ترجمه کنید

فعالیت

ساخت قطعات به روش تراشکاری

شکل 14-2
نکات ایمنی

نکات ایمنی و حفاظتی
 -1استفاده از انگشتر ،ساعت ،شالگردن و ...در کارگاه ممنوع است؛
 -2هنرجو فقط میتواند با لباس کار و کفش مناسب در کارگاه حاضر شود؛
 -3در بدو ورود به کارگاه به تابلوهای ایمنی و هشداردهنده توجه کنید و از مقرارت داخل کارگاه مطلع شوید؛
 -4در هنگام تراشکاری استفاده از دستکش ممنوع است؛
 -5قبل از شروع به کار با هر دستگاهی قسمتهای مختلف آن را بشناسید و نحوة خاموش و روشن کردن
آن را یاد بگیرید؛
 -6قبل از روشن کردن الکتروموتور مطمئن شوید که اهرم کالچ در وسط قرار دارد؛
 -7قبل از به حرکت درآوردن سهنظام مطمئن شوید که سهنظام در اثر گردش به جایی برخورد نمیکند؛
 -8به هی عنوان برای نگهداشتن سهنظام از کلید خاموش کردن الکتروموتور استفاده نشود؛
 -9اهرمهای تنظیم تعداد دوران را کنترل نمایید و از جابهجا کردن آنها در هنگام دوران سهنظام خودداری
کنید؛
 -10به هی عنوان به سهنظام و دیگر قسمتهای در حال حرکت دست نزنید؛
 -11قبل از شروع به کار دستگاه تراش را روغنکاری کنید و سطح روغن در چشمیها را کنترل کنید؛
 -12به هی عنوان آچار سهنظام روی سهنظام جا نماند.
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The headstock is mounted on the left side of the bed. It contains the speed gearbox
with its principal part, the spindle, which rotates in sliding or antifriction bearings. The
spindle usually has a through hole, through which the bar stock being machined can
pass. On its external surface the spindle nose has the locating journals to mount a chuck
or a faceplate: inside, there is a taper hole to accommodate the shank of a centre.

پخش فیلم

راهاندازی دستگاه تراش

فعالیت کارگاهی 1

پخش فیلم

با توجه فیلم شمارة  ،3موارد خواستهشده را با رعایت نکات ایمنی و تحت نظر هنرآموز محترم انجام دهید:
 -1سطح روغن مخازن را کنترل و قسمتهای مختلف دستگاه را روغنکاری نمایید؛
 -2هر کدام از سوپرتهای اصلی ،عرضی و فوقانی را با اندازههایی که مربی شما مشخص مینماید ،در دو
جهت جابهجا کنید؛
 -3جعبهدندة اصلی را روی کمترین دور تنظیم کنید؛
 -4الکتروموتور را روشن کرده و سهنظام را در دو جهت موافق و مخالف عقربههای ساعت حرکت دهید.
تجهیزات بستن قطعة کار روی دستگاه تراش
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در هنگام تراشکاری به دلیل وارد شدن نیروی برشی به قطعه و ابزار الزم است که هر کدام از آنها بهصورت
محکم و بدون ارتعاش در جای خود بسته شوند .برای نگهداشتن قطعة کار معموالً از سهنظام استفاده میشود؛
اما این قسمت یکی از قسمت های قابل تعویض دستگاه است و بر حسب شکل هندسی قطعه الزم است که
تعویض شود .در جدول زیر چند نمونه از وسایل بستن قطعة کار معرفی میشود.

الف :استقرار فک روی پی
ارشمیدس

ب :پی ارشمیدس

 :پشت صفحة ارشمیدس

شکل 15-2

الف :بستن قطعة گرد با قطر زیاد
توسط فک وارو

ب :بستن قطعة گرد در چهار نظام

 :بستن قطعة گرد در
سهنظام

شکل 16-2

الف :بستن قطعة شش گوش در
سهنظام

ب :بستن قطعه با مقطع مربع در
چهارنظام

 :بستن قطعه با مقطع
مستطیل در صفحة نظام با
فکهای تکرو

شکل 17-2
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Chucks are employed to clamp relatively short workpieces. They are divided into
self-centering and independent types. Independent chucks usually have four jaws,
each jaw being capable of independent movement to clamp workpieces of
nonsymmetrical shape, Self – centering chucks commonly have three jaws, which
are expanded and drawn simultaneously.

ترجمه کنید

انواع قطعة کار و ابزار از نظر جنس
پخش فیلم

تراشکاری فوالد ،چدن ،برنج ،آلومینیم و مواد مصنوعی
مهمترین جنس قطعات و ابزارهای تراشکاری به شرح زیر است:
الف) انواع جنس قطعة کار
 - 1چدن :اگر درصد کربن در آهن بین  2/06تا  6/67درصد باشد ،آن را چدن مینامند.
 – 2فوالد :اگر درصد کربن در آهن بین  0/5تا  2/06درصد باشد ،آلیاژ به دست آمده فوالد نامیده میشود.
برای بهبود خواص فوالد آن را با عناصر دیگری مانند منگنز و کروم و فلزات خاص دیگری بر حسب نیاز
ترکیب میکنند.
 – 3فلزات غیر آهنی سبک :آلومینیم و آلیاژهای آن جزء این دسته از فلزات به شمار میروند .به علت سبکی
وزن و استحکام زیاد در صنایع مختلف از جمله هواپیماسازی کاربرد فراوان دارند .مقاومت آنها نسبت به
خوردگی باالست.
 – 4فلزات غیر آهنی سنگین :از فلزات غیر آهنی سنگین می توان به مس و روی و آلیاژ مهم این دو یعنی
برنج اشاره کرد.
 – 5مواد مصنوعی :این مواد مانند پلیاتیلن از نفت خام به دست میآیند .به علت مزایای زیادی که دارند
کاربرد فراوانی در صنعت داشته و قابلیت برادهبرداری خوبی دارند.
ب) انواع جنس ابزارهای تراشکاری

 – 1فوالد آلیاژی :متداولترین ابزارهای برادهبرداری از این جنس ساخته شدهاند .این فوالدها عالوه بر کربن
با فلزات دیگری مانند کروم ،ولفرام ،وانادیم ،مولیبدن و کبالت آلیاژ شدهاند و بر دو نوع کمآلیاژ و پرآلیاژ
تقسیم میشوند .فوالدهای ابزارسازی کمآلیاژ تا  300درجه سانتیگراد و فوالدهای پرآلیاژ تا  600درجه
سانتیگراد سختی خود را حفظ می کنند .فوالدهای پرآلیاژ به نام فوالدهای تند بر ) )HSSمعروفند .این
رندهها معموالً در مقاطع گرد ،مربع ،مستطیل و یا ذوزنقه در طول  200میلیمتر تولید میشوند.
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شکل 18-2

 - 2فلزات سخت :این نوع ابزارها را از مخلوط پودر کاربید بعضی از فلزات دیرگداز مانند ولفرام ،تیتان ،تانتال،
مولیبدن و وانادیوم به همراه پودر کبالت به عنوان چسب تولید میکنند .از خصوصیات بارز این ابزارها میتوان به
سختی زیاد ،مقاومت زیاد به سایش و مقاومت تا دمای  900درجه سانتیگراد اشاره کرد.

شکل  :19-2تیغچه ها

شکل  :20-2تیغچه بسته شده در نگه دارنده(هولدر)

 - 3سرامیکی :قسمت عمده سرامیک ها را اکسید فلزاتی مانند آلومینیم ،سیلیسیم و کروم به عنوان فلزات سخت
تشکیل داده و مابقی آنها را فلزاتی مانند مولیبدن ،کبالت و نیکل به عنوان فلزات چسباننده تشکیل میدهند.
مقاومت سرامیکها در مقابل سایش  5تا  10برابر فلزات سخت است و تا دمای  1200درجه سانتیگراد سختی
خود را حفظ میکنند.

سطوح و زوایای ابزارهای تراشکاری
پخش فیلم

تیز کردن و معرفی زوایای اصلی ابزار
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شکل  :21-2رنده قبل و بعد تیز کردن

ابزارهای مورد استفاده در کارگاه تراشکاری معموالً از جنس  HSSهستند .این ابزارها در ابتدا بهصورت خام
و غیر قابل استفاده هستند و باید با روش سنگ زنی تیز و آماده کار شوند .برای تیز کردن ابزار باید سطوح
و زوایای مشخصی روی آن ایجاد شود .ابزار تراشکاری را رنده نیز مینامند .بعد از این از کلمة رنده به جای
ابزار استفاده میگردد.

سطوح ابزار

 –1سطح براده :سطحی است که روی رنده ایجاد می شود و نقش آن کمک به نفوذ بهتر ابزار و هدایت
برادهها در هنگام جدا شدن از قطعه است.
 –2سطح آزاد :سطحی است که روی رنده ایجاد میشود و نقش آن کمک به نفوذ بهتر ابزار و جلوگیری
از اصطکاک بین رنده و قطعة کار است .رنده دارای سطح آزاد پیشانی و سطح آزاد بغل است.
 –3لبة اصلی :فصل مشترک بین سطح براده و سطح آزاد بغل است و برادهبرداری باید با این لبهصورت
بگیرد.

 –4لبة فرعی :فصل مشترک بین سطح براده و سطح آزاد پیشانی است و بهتر است برادهبرداری با این
لبهصورت نگیرد( .شکل )22 -2

شکل  :22-2سطوح رنده
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زوایای اصلی ابزار

 –1زاویة براده :زاویة بین سطح براده و سطح قبلی رندة ،را زاویة براده میگویند و با حرف (γگاما) نمایش
داده میشود.
 –2زاویة آزاد :زاویة بین سطح آزاد بغل و سطح قبلی رنده را زاویة آزاد مینامند و با حرف (αآلفا) نمایش
داده میشود.
 –3زاویة گوه :زاویة بین سطح براده و سطح آزاد بغل ،زاویه گوه نام دارد که با حرف (βبتا) نمایش داده
میشود.

شکل 23-2

زوایای فرعی رندة تراشکاری:
 -1زاویة تنظیم  : Xزاویة بین لبة برندة اصلی و امتداد مسیر پیشروی است و مقدار آن در بغل تراشی 90°
و در روتراشی کمتر از  90°است.
 -2زاویة رأسها  :εزاویة بین لبة برندة اصلی و لبة برندة فرعی رنده است و مقدار آن  80° - 110°است.
 -3زاویة تمایل 𝜆  :زاویة لبة برندة اصلی با سطح افق است .اگر صعود لبة اصلی به سمت نوک آن باشد،
زاویة تمایل مثبت و در غیر این صورت زاویة تمایل منفی است .زاویة تمایل بین  -4و  +4درجه انتخاب
میشود.
زاویة تمایل در خشنکاری منفی و در پرداختکاری مثبت در نظر گرفته میشود.

Ƙ
زاویه رأس
زاویه تنطیم
زاویه تمایل

( Ɛاپسیلن)
( Ƙکاپا)
( ƛالندا)
شکل 24-2
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الف :رندة روتراش سر مستقیم ISO-1

ب :رندة روتراش خشن سر مستقیم

 :رندة روتراش سرکج ISO-2

د :رندة پرداختکاری سرگرد

ه :رندة بغلتراش ISO-3

و :رندة راستتراش و چپتراش سر مستقیم

ز :رندة پرداخت سرپهن ISO-4

ح :رندة راستتراش و چپتراش سرخمیده

ت :رندة پیشانیتراش ISO-5

ی :رندة روتراش ISO-6

شکل 25-2
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کاربرد رندههای برشکاری

کاربرد

شکل رنده

روتراشی خشن

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------
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زوایای اصلی رندة تراشکاری را روی شکل مقابل نمایش دهید.

فعالیت

بستن رنده روتراش روی دستگاه تراش
رنده در قسمتی به نام رندهگیر بسته میشود .در دستگاه تراش  TN5Oیک رندهگیر چهارطرفة گردان
دارد .برای بستن رنده از پی های رندهگیر استفاده میشود .رنده باید دقیقاً در مرکز قطعه بسته شود،
برای این کار از نوک مرغک گردان مطابق با شکل استفاده و برای تنظیم ارتفاع رنده از زیر سری پلهای
قابل تنظیم یا ورقههای نازک استفاده میشود.

شکل  :26-2تنظیم رنده

طولی از رنده که تکیهگاه رنده گیر بیرون است ،حدوداً دو برابر ارتفاع رنده است ،چنانچه طول رنده بیشتر
بیرون بسته شود ،احتمال ارتعاش و شکستن رنده وجود دارد و در صورت کوتاه بستن هم احتمال گیر
کردن رندهگیر به سهنظام یا دستگاه مرغک وجود دارد.
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شکل  :27-2بستن رنده

پس از تنظیم ارتفاع رنده ،باید پی های روی رنده را سفت کرد و برای اینکه فشار مستقیم پی
موجب شکستن رنده نشود ،باید یک تکه تسمه روی آن قرار گیرد و حداقل دو پی از رندهگیر
سفت شود و پس از قرار دادن رندهگیر در زاویة تنظیم مورد نظر ،پی مرکزی آن نیز محکم شود.
چنانچه رنده هممرکز با قطعة کار بسته نشود ،زوایای اصلی مقادیر واقعی را نداشته و برادهبرداری با مشکل
مواجه خواهد شد
فعالیت

معایب احتمالی در بستن رنده
عشب موجود

تصویر رنده

.......................................................
...................
.......................................................
...................
.......................................................
...................
.......................................................
...................
.......................................................
...................
.......................................................
...................
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تعیین تعداد دوران سهنظام

سرعت برش  :Vcسرعت محیطی قطعة کار بر حسب متر بر دقیقه ،در حین برادهبرداری را سرعت برش
میگویند.
مقدار سرعت برش بر حسب جنس قطعة کار و جنس ابزار در جدول مندر در کتاب همراه آورده
شدهاست.

1000Vc
پس از تعیین مقدار سرعت برش به کمک رابطة تعداد دوران
πd
 nتعداد دور در دقیقه

=n

 Vcسرعت برش m/min

 dقطر قطعه بر حسب mm

پس از محاسبة تعداد دور نزدیکترین تعداد دور موجود روی دستگاه را میتوان تنظیم نمود.
تذکر :انتخاب تعداد دور بیش از مقدار محاسبهشده باعث کندی رنده و کاهش عمر رنده خواهد شد.
انتخاب تعداد دور کمتر از مقدار محاسبه شده ،باعث افزایش زمان انجام کار و بعضاً باعث شکستن نوک
رنده خواهد شد.
مثال  :1تعداد دور مناسب برای تراشکاری قطعهای به قطر  30میلیمتر با رندهای از جنس تندبر HSS
چقدر است ؟
 Vc = 35 m minاز جدول کتاب همراه
1000Vc 1000× 35
U
=
= 371 / 55
πd
3 / 14 × 30
min

=n

تعداد دور مناسب برای تراشکاری قطعهای به قطر  40 mmاز جنس آلومینیوم با رندهای از جنس تندبر
 HSSچقدر است؟

فعالیت

انجام عملیات پیشانیتراشی
 -1بستن قطعة کار :طولی از قطعه که بیرون از سهنظام قرار میگیرد ،بیش از دو برابر قطر آن نباشد؛
 -2محاسبه و تنظیم تعداد دوران مورد نیاز برای قطعة کار؛
 -3بستن رنده :بر اساس اصول فنی و ایمنی گفته شده؛
 -4در حالی که سه نظام در حال چرخش است ،ابزار را با حرکت سوپرت طولی به قطعه نزدیک نموده
و پس از برقراری تماس با حرکت عرضی ،رنده را از پیشانی کار دور کنید؛
 -5بهوسیلة سوپرت طولی به مقدار الزم باردهی طولی را انجام دهید؛
 -6به وسیلة سوپرت عرضی با حرکت دستی یا با حرکت پیشروی اتومات تنظیمشده(بر اساس جدول)
عملیات کفتراشی را انجام دهیم.
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تذکر :چنانچه قطعه در قسمت پیشانی سوراخ داشته باشد ،باردهی از مرکز پیشانی به سمت خار آن
بهتر است و اگر فاقد سوراخ باشد حرکت از بیرون به سمت مرکز پیشانی قطعه مناسبتر است.

انجام عملیات روتراشی(روتراشی قطعات کوتاه)
این عملیات برای کم کردن قطر قطعة کار استفاده میشود و رنده با حرکت در جهت محور قطعة کار
عمل برادهبرداری را انجام میدهد .بستن قطعة کار مانند پیشانیتراشی است و چنانچه طولی از سهنظام
که بیرون است ،بیشتر از دو برابر قطر قطعه باشد ،باید از مرغک گردانی که روی دستگاه مرغک بسته
شده است بهعنوان تکیهگاه سر دوم قطعه استفاده کرد .تعداد دوران نیز مانند پیشانیتراشی است .در
روتراشی اگر ابزار فاصلة مناسبی از قطعة کار داشته باشند ،دستگاه را روشن کرده و سهنظام را به حرکت
درآورید و سپس رنده را به آرامی با سطح جانبی قطعه تماس داده ،از سمت راست قطعه خار کنید،
سپس به مقدار الزم عمق بار را با استفاده از سوپرت عرضی تنظیم و با حرکت سوپرت طولی آرام ،رنده
را به پیشانی قطعه تماس دهید و ورنیة حرکت طولی را نیز صفر کنید.
در ادامه میتوانید با حرکت دستی سوپرت طولی بهطور یکنواخت و آرام یا حرکت اتوماتیک طولی تنظیم
شده بر اساس جدول مندر در کتاب همراه ،برادهبرداری را ادامه دهید.

شکل  :29-2تراشکاری قطعات کوتاه
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نکات ایمنی در یشرانیتراشی و روتراشی:

نکات ایمنی

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

توجه کنید

از باقی گذاشتن آچار سهنظام پس از بستن قطعة کار خودداری کنید؛
از لمس کردن برادهها با دست خودداری کنید؛
استقرار در محل صحیح ضروری است و از نزدیک کردن دست و صورت به قسمتهای متحرک
مخصوصاً سهنظام و قطعة کار خودداری کنید؛
دستگاه روشن را هرگز ترک نکنید؛
همیشه سوپرت فوقانی اندکی بیرون از راهنمای دمچلچلهای خود باشد تا هنگام تراشکاری راهنمای
دم چلچلهای به سهنظام برخورد نکند.
لباس کار دارای آستین بسته باشد؛
از زیرپایی مناسب استفاده کنید.
از تکیه دادن به دستگاه خودداری کنید؛
در پایان کار قبل از تمیز کردن دستگاه ابتدا رنده و قطعة کار را باز کنید؛

روتراشی قطعات بلند نیازمند تدابیر خاصی است و در نظر نگرفتن آنها حوادث جبرانناپذیری را رقم
خواهد زد.
The tailstock serves to support the workpiece being turned between the centres,
)and also hold tools for machining holes(such as drill , counterbores ,and reamers
and for cutting threads( such as taps and dies). The tailstock can slide along the
corresponding ways of bed.

ترجمه کنید

عملیات مخروطتراشی

پخش فیلم

فرایند مخروطتراشی
نمونهای از مخروطهای مورد استفاده در دستگاه تراش در شکلهای زیر نمایش داده شدهاست.

ب :مرغک ثابت

الف :مرغک گردان
شکل 30-2
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مشخصات مخروط ناقص:
 :Dقطر بزرگ مخروط
 :dقطر کوچک مخروط
 :Lطول مخروط
 :αزاویة رأس مخروط
 :α/2زاویة تنظیم
شکل 31-2

با توجه به شکل فوق روابط زیر برقرار است:
 cنسبت مخروطی
α
2

 tanشیب

D−d
L
α c D−d
= = tan
2 2
2L

=c

فعالیت

زاویة انحراف سوپرت فوقانی را برای تراشیدن
مخروط شکل مقابل را حساب کنید.



..............................................................................
.........................................................................................

شکل 32-2

انواع روشهای مخروطتراشی

در این کتاب فقط به توضیح روش اول پرداخته شدهاست.
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مخروط تراشی با روش انحراف سوپرت فوقانی :در این روش با شل کردن چهار عدد مهرة مجاور سوپرت
فوقانی میتوان سوپرت فوقانی را بر اساس زاویة تنظیم محاسبهشده انحراف داد و سپس مهرهها را
سفت کرد.

شکل  :33-2انحراف سوپرت فوقانی

مزایای مخروطتراشی با انحراف سویرت فوقانی:
 -1در این روش تنظیم دستگاه راحت است؛
 -2مخروطهای داخلی و خارجی قابل تراشیدن است؛
 -3مخروطهای کامل و ناقص قابل تراشیدن است؛
 -4مخروطهایی که زاویة رأس بزرگ دارند ،قابل تراشیدن است.
معایب مخروطتراشی با انحراف سویرت فوقانی:
 -1در این روش حرکت پیشروی فقط با سوپرت فوقانی انجام میگیرد و این سوپرت فقط بهصورت
دستی هدایت میشود .لذا صافی سطح یکنواخت نخواهد بود.
 -2طول مخروطهایی که در این روش تراشیده میشوند ،محدود به کورس حرکت سوپرت فوقانی است.
تذکر :تعداد دور در مخروطتراشی را میتوان بر حسب قطر بزرگ مخروط محاسبه نمود.
نکات ایمنی

این نکات همانند موارد مطرحشده در کفتراشی و روتراشی است.

با استفاده از موتور جستوجوی  ،https://www.google.com/اطالعاتی درباره سایر وسایل و

پژوهش کنید

روشهای مخروطتراشی را پیدا کنید.
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عملیات شیارتراشی و برش
پخش فیلم

فرایند ششارتراشی و برش

به تراشیدن شیار در محیط قطعة کار شیارتراشی میگویند ،این عمل ممکن است در پیشانی قطعة کار
نیز انجام گیرد.

شکل  :34-2نمونة کار شیارتراشی

رندة ششارتراشی
جنس این رنده فوالد تندبر( )HSSاست و دارای مقطع مستطیل یا ذوزنقه است.

شکل  :35-2رندة شیارتراشی

شکل  :36-2زوایای رندة شیارتراشی
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بستن رندة ششار
پهنای رندة شیار معموالً به اندازة شیاری است که باید تراشیده شود و معموالً کوچک است و به همین
دلیل نمیتوان آن را مستقیماً به رندهگیر بست .برای این منظور رنده باید درون نگهدارنده بسته شود
تا بتوان آن را بهطور مطمئن به رندهگیر بست.

شکل  :37-2بستن رندة شیار

الف :مماس کردن رنده به پیشانی کار
شکل 38-2

ب :حرکت طولی برای موقعیت شیار

عملشات ششارتراشی
برای انجام عملیات شیارتراشی نیز مانند هر عملیات دیگری قطعة کار باید حرکت دورانی داشته
باشد ،اما در این عملیات حرکتهای تنظیم بار و پیشروی ابزار بهطور همزمان اتفاق میافتد؛ در این
عملیات ابتدا رنده در موقعیت طول مورد نظر قرار میگیرد و سپس با دوران قطعة کار رنده با استفاده
از سوپرت عرضی به سطح کار مماس میشود و بعد از تنظیم ورنیه سوپرت عرضی روی عدد صفر،
حرکت تنظیم بار و حرکت پیشروی همزمان با سوپرت عرضی انجام میگیرد.
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عملشات برش
اگر عملیات شیارتراشی تا مرکز قطعة کار ادامه یابد ،قسمتی از قطعة کار جدا خواهد شد که به این
عملیات برش می گویند .عملیات برش از نظر چگونگی انجام ،کامالً شبیه به عملیات شیارتراشی است؛
اما ابزار این دو عملیات چندانی با هم ندارند .اگر برشکاری با رندة شیار انجام گیرد ،در پایان کار و
پیش از رسیدن رنده به مرکز کار ،به علت نازک شدن قطعه در آن قسمت ،شکست اتفاق میافتد و در
نتیجه زائدهای در انتهای قطعة کار باقی می ماند که برای رفع این مشکل باید زاویة کوچکی در لبة
اصلی رندة شیار ایجاد شود تا زائدة باقیمانده از شکست کامالً کوچک شود.

شکل  :39-2نمونة کار شیار و برش

ب :شیارتراشی

الف :برش
شکل 40-2
نکات ایمنی

نکات ایمنی و حفاظتی در حشن کار با رندة ششار
-1
-2
-3
-4
-5
-6

رندة شیار و رندة برش را دقیقاً در مرکز ببندید چراکه در صورت پایین بسته شدن رنده ،احتمال
قالب کردن و شکستن آن زیاد خواهد بود؛
تعداد دوران سهنظام را در عملیات شیارتراشی و برش کمتر از حالت روتراشی انتخاب کنید؛
پیشروی رندة شیار و برش ،به درون قطعة کار را با کمترین سرعت ممکن و بهتدریج انجام دهید؛
طول بیرون آمده رندة شیار از داخل نگهدارندة مخصوص را متناسب با عمق شیار در نظر بگیرید؛
طول بیرون آمده رندة برش از داخل نگه دارنده مخصوص را متناسب با قطر قطعة کار در نظر
بگیرید؛
پس از قرار دادن رندة شیار در داخل نگهدارنده ،پی های آن را بهخوبی محکم کنید.
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آج زنی

پخش فیلم

فرایند آ زنی

ایجاد برجستگی روی سطوح قطعات استوانهای را آ زنی میگویند که به دو منظور انجام میگیرد-1 :
افزایش اصطکاک؛  -2ایجاد ظاهر زیبا.

شکل  :41-2نمونة کار آ زنی

ابزار آجزنی
ابزار آ زنی از دو قسمت تشکیل شدهاست.
 -1قرقره آ زنی
این قرقرهها از جنس فوالد ابزارسازی ساخته میشوند و دارای فرمهای مختلفی هستند.
آ مایل

آ صاف

آ ضربدری

شکل  :42-2انواع قرقرة آ زنی

فاصلة شیارهای روی قرقره با یکدیگر ،گام نام دارد .گام قرقره ،به طول ،قطر و جنس قطعه بستگی
دارد .برای انتخاب گام مناسب میتوانید از جدول مندر در کتاب همراه استفاده کنید.
 -2نگهدارندة قرقره
برای استفاده باید قرقرهها را روی نگهدارندههای مخصوص نصب کرد.
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شکل  :43-2انواع نگهدارندة قرقرة آ زنی

تنظشم ابزار آجزنی
الف) ابزارهای آ زنی که دارای یک قرقره هستند ،باید طوری به رندهگیر بسته شوند که وسط قرقرة
آنها همجهت با نوک مرغک قرار گیرد.
ب) ابزارهای آ زنی که دارای دو قرقره هستند ،باید طوری به رندهگیر بسته شوند که نوک مرغک در
وسط دو قرقره قرار گیرد.

شکل  :44-2تنظیم قلم آ زنی

توجه کنید

در آ زنی قطعات بلند ،استفاده از دستگاه مرغک ضروری است.

بحث کنید

چگونه میتوان از روش انحراف سوپرت فوقانی برای مخروطهای بلند هم استفاده کرد.
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تراشکاری محور

فعالیت کارگاهی 2

ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی و توصیههای بیانشده،
قطعة مقابل را تراشکاری کنید.

مرخصات قطعة کار
نام :محور
جنس :برنج یا آلومینیوم یا تفلون
ابعاد مواد اولیه∅20 × 105 :
تعداد 1 :عدد
تولرانس±0.05 :
مواد اولشه:
ابزار:
 -1کولیس ورنیه 0/05
 -2سوهان متوسط
 -3وسایل روغنکاری
 -4وسایل تمیزکاری
 -5رندة روتراشی و بغل تراشی
 -6آچار  17-19یا آچار رینگی 19
 -7متة مرغک
 -8سهنظام مته همراه با آچار مربوط
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فعالیت کارگاهی 3

تراشکاری واشر
ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی و توصیههای بیانشده ،قطعة مقابل را تراشکاری کنید.

مرخصات قطعة کار
نام :واشر
جنس :برنج یا آلومینیوم یا تفلون
ابعاد مواد اولیه∅20 × 150 :
تعداد 4 :عدد
تولرانس±0.05 :

ابزار:
 -1کولیس ورنیه 0/05
 -2سوهان متوسط
 -3وسایل روغنکاری
 -4وسایل تمیزکاری
 -5رندة روتراشی
 -6رندة برش
 -7آچار  17-19یا آچار رینگی 19
 -8متة مرغک
 -9سهنظام مته همراه با آچار مربوط
 -10مته قطر8/5
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ساخت قطعة مطابق با شکل

فعالیت کارگاهی 4

جنس :برنج یا آلومینیوم یا تفلون
ابعاد مواد اولشه:
ابعاد مواد اولیه∅25 × 150 :
تعداد 1 :عدد
تولرانس ±0.05
ابزار:
 -1رنده روتراشی HSS

-2
-3
-4
-5
-6
-7
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کولیس ورنیه 0/05
آچار  17-19یا آچار رینگی 19
عینک محافظ
روغندان دستی
وسایل تنظیف
رندة برش

ساخت قطعات به روش تراشکاری

فعالیت کارگاهی 5

تراشکاری چرخ
ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی و توصیههای بیانشده ،قطعه مقابل را تراشکاری کنید.

مرخصات قطعة کار
نام :چرخ
جنس :آلومینیوم یا برنج یا تفلون
تعداد 4 :عدد
تولرانس±0.05 :
ابعاد مواد اولشه∅55 × 80 :
ابزار:
 -1کولیس ورنیه 0/05
 -2سوهان متوسط
 -3وسایل روغنکاری
 -4وسایل تمیزکاری
 -5رندة روتراشی
 -6رندة برش
 -7آچار  17-19یا آچار رینگی 19
 -8متة مرغک
 -9سهنظام مته همراه با آچار مربوطه
 -10مته به قطر 11
 -11قلم آ زنی
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فعالیت کارگاهی 6

جنس :برنج یا آلومینیوم یا تفلون
ابعاد مواد اولشه∅20 × 150 :
تعداد 4 :عدد
تلورانس ±0.05
ابزار:
 -1رندة روتراشی HSS

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

کولیس ورنیه 0/05
آچار  19-17یا آچار رینگی 19
عینک محافظ
روغن دان دستی
وسایل تنظیف
مته مرغک
سه نظام مته
مته به قطر  8/2و 6/3

 -10رنده برش
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آیا میدانید

استفاده از دستگاه تراش ساخت ایران اثرات مهم ملّی دارد که به شرح زیر است:
 .1کاهش وابستگی صنعتی به کشورهای بیگانه؛
 .2اشتغال جوانان آموزشدیده و شکوفا شدن استعدادهای نیروی انسانی کشور؛
 .3افزایش توان مالی از طریق خودکفایی و جلوگیری از خرو ارز؛
 .4ارزآوری با ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی و انجام صادرات؛
 .5مقابله با تحریمهای اقتصادی و باال رفتن قدرت چانهزنی در معامالت بینالمللی؛
 .6ارتباط نزدیک بین تولید قطعات و مصرف و تأمین خواستههای مصرفکنندگان.
پژوهش کنید

با استفاده از موتور جستوجوی  ،https://www.google.comاطالعاتی را دربارة انواع ماشینهای
تراش و تواناییهای آنها پیدا کنید.
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ارزششابی شایستگی تراشکاری
شرح کار:
ساخت قطعه مطابق با نقشة مقابل:
تلورانس = ±0.05

استاندارد عملکرد:
ساخت قطعة مطابق با نقشه
شاخصها :اندازهها بر اساس نقشه  -کیفیت سطح بر اساس نقشه
شرایط انجا :کار و ابزار و تجهشزات:

شرایط -1 :در محیط کارگاه؛  -2نور یکنواخت با شدت  400لوکس؛  –3تهویة ا ستاندارد و دمای 20°c± 30 °؛
 -4ابزارآالت و تجهیزات استاندارد و آماده به کار؛  -5وسایل ایمنی استاندارد؛  -6زمان  180دقیقه.
ابزار و تجهیزات :د ستگاه تراش ،کولیس ،نق شه کار ،عینک محافظ ،رنده ترا شکاری بر ا ساس نق شه ،سوهان تخت
 200نرم و متوسط ،وسایل تنظیف ،وسایل روغنکاری و آچار تخت  17و .19
معشار شایستگی:
ردیف

حدا قل نمره قبولی از نمره هنرجو
3

مرحله کار

1

کنترل ابعاد مواد اولیه

2

2

آمادهسازی دستگاه

1

3

آمادهسازی ابزار

1

4

بستن قطعة کار

2

5

انجام عملیات تراشکاری

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی
و نگرش:
 –1رعایت قواعد و اصول در مراحل کار
 -2استفاده از لباس کار و کفش ایمنی
 – 3تمیز کردن گیره و محیط کار
 -4رعایت دقت و نظم
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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2

*

با نگاهی به د ستگاههای جدید صنعتی ،با قطعات متنوعی مواجه می شویم که در ساخت شان فرایندهای
مختلف کاربرد دارند .متناسب با طرح و جنس قطعات از روشهای مختلفی در تولید آنها میتوان استفاده
نمود و برحسب شکل هندسی قطعات ،ساخت آنها به وسیلة ماشین خاصی اقتصادیتر است .در ساخت
قطعاتی که نیازمند دقت باال ه ستند و دارای سطوح ترکیبی ،تق سیمات خاص ه ستند و سطوح فرم دار
خاص و انواع چرخدندهها ،ماشینی که برای تولید اقتصادی میتواند به کار گرفته شود ،ماشین فرز است.
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ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ روش ﻓﺮزﻛﺎري

واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 3
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ روش ﻓﺮزﻛﺎري

آﻳﺎ ﻣﻲداﻧﻴﺪ

 در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺟﺰ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮز ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻠﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود؟
 ﭼﺮا ﻓﺮزﻛﺎري از روش ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮادهﺑﺮداري اﺳﺖ؟
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان از دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮز ﺑﻪ ﺟﺎي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺮاش و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد؟
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮز را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﻳﻤﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد؟
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -1ﺷﺮح اﺟﺰاي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮز ﻣﺪل  FP4ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺒﺮﻳﺰ؛
 -1ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﻮح روﻏﻦ ﻣﺨﺎزن دﺳﺘﮕﺎه و ﻧﺤﻮة ﭘﺮ ﻛﺮدن و ﺗﺨﻠﻴﺔ روﻏﻦ ﻣﺨﺎزن؛
 -2ﺷﺮح وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺮ ﺟﺰء از دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮز؛
 -3ﺷﺮح اﻧﻮاع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮزﻛﺎري؛
 -4رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ در اﻧﻮاع ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﺮزﻛﺎري؛
 -5ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻓﺮزﻛﺎري ﻗﻄﻌﺎت.
 -6ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻳﻦ واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰي و ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ
ﻓﺮزﻛﺎري ﻛﻨﻨﺪ.
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ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ روش ﻓﺮزﻛﺎري

آﻳﺎ ﻣﻲداﻧﻴﺪ

ﻓﺮزﻛﺎري ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﻜﻞدﻫﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ روش ﺑﺮادهﺑﺮداري ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ اﺑﺰار ﺑﺮﺷﻲ ﭼﻨﺪﻟﺒﻪاي
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻴﻐﺔ ﻓﺮز اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ آﺳﺎنﺗﺮ ﻗﻄﻌﺎت ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﻓﺮز اﺑﺪاع ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻣﺜﻼً ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻪ در آن ﺗﻚﺳﺎزي ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي
ﻓﺮز اوﻧﻴﻮرﺳﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺜﻞ اﻳﺠﺎد ﺳﻄﻮح راﻫﻨﻤﺎ در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﺑﺰار ،از
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﻓﺮز دروازهاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮي اﻧﻮاع ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ ،ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي دﻧﺪهزﻧﻲ
ﻏﻠﻄﻜﻲ)ﻫﺎب( ﻳﺎ ﻛﻠﻪزﻧﻲ ﻏﻠﻄﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮزﻛﺎري

دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺻﺎف ،ﺷﻴﺐدار ،ﻗﻮسدار ،ﺳﻄﻮح زاوﻳﻪاي و اﻧﺠﺎم ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻃﻮﻟﻲ
و زاوﻳﻪاي و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻗﻄﻌﺎت ﻓﺮزﻛﺎري در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  :1-3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﺮزﻛﺎري
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.گفتگو کنید و جدول زیر را کامل کنید
تولید کدام یک از قطعات با فرز امکان پذیر است؟

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Milling is performed with a cutting tool called the milling cutter.The cutting teeth may
be located on both a cylindrical surface and on periphery. Each tooth of the cutter is a
simplest tool, I, e. The milling cutter, as a rule, is a multi-tooth tool.Sometimes singletooth cutters are used.
The cutting edges of the cutters are made of tool carbon steels, high-speed tool
steels,carbide and ceramic alloys .

انواع ماشینهای فرز

 ماشین فرز عمودی:الف
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فعالیت

ترجمه کنید

ساخت قطعات به روش فرزکاری

 ماشین فرز افقی:ب

 ماشین فرز کپی تراش:د

 ماشین فرز یونیورسال:ج

 ماشین فرز دروازهای:ه

 انواع ماشین فرز:2-3 شکل
Horizontal Milling Machines feature the horizontal position of the spindle and three
relatively perpendicular motions-longitudinal, cross and vertical. Plain horizontal
and universal horiztal machines are of this type of milling machines. In universal
knee-type milling machines, the work table, in addition to the above motions, can be
swiveled about its vertical axis through an angle up to 45 to each side. To set the
table to a required angle, in respect to the spindle, use is made of the swivel plate
positioned between the saddle and the work table. The plate is provided is provided
with divisions in begrees.
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ترجمه کنید

معرفی دستگاه فرز ( FP4ساخت تبریز) و اجزای آن

شکل  :3-3دستگاه فرز FP4

شماره مشخص شده در شکل
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توضیحات

1

فلکة حرکت عرضی ابزارگیر

2

مشتی تنظیم پیشروی

3

کلیدهای کنترلی دستگاه

4

کلید توقف اضطراری

5

فلکه حرکت طولی میز

6

فلکه تنظیم ارتفاع

7

پایه دستگاه فرز

8

محور فرزگیر

9

کلگی فرز

10

مشتی تنظیم تعداد دور

ساخت قطعات به روش فرزکاری

فعالیت

گفتگو کنید و جدول زیر را کامل کنید.
توضیحات

وظیفه و کاربرد

کلیدهای کنترلی دستگاه

..............................................................

پایة دستگاه فرز

..............................................................

مشتی تنظیم تعداد دور

تنظیم تعداد دور مورد نیاز

فلکة حرکت طولی میز

..............................................................

مشتی تنظیم پیشروی

..............................................................

فلکه حرکت عرضی ابزارگیر

..............................................................

محور فرزگیر

..............................................................

پخش فیلم

سیستم روغن کاری و خنک کاری ماشین فرز

انتخاب تیغة فرز
برای برادهبرداری از قطعة کار در فرزکاری از ابزار چندلبهای استفاده میشود که آن را تیغة فرز مینامند.

شکل  :4-3زوایای تیغة فرز
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انواع تیغة فرز
الف :غلطکی

ب :پیشانیتراش

ج :انگشتی(دنبالة استوانهای
و دنبالة مخروطی)

د :شکاف تراش و ارهای

ه :فرم

و :زاویهای(چتری)

ی :نمونة تیغة فرزهای
تیغچهدار(مجموعهای)
شکل  :5-3انواع تیغة فرز
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ساخت قطعات به روش فرزکاری

فعالیت

گفتگو کنید و جدول زیر را کامل کنید.
کاربرد

شکل تیغه

...................................................
...................................................
...................................................

...................................................
...................................................
...................................................

...................................................
...................................................
...................................................

...................................................
...................................................
...................................................

...................................................
...................................................
...................................................
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ساخت قطعات به روش فرزکاری

ترجمه کنید

Cutting fluids, or coolants, are utilized primarily for removal of heat from the cutting
tool. They help reduce the temperature in the cutting zone and thus improve the tool
durability and surlace finish, and also protect the tool and workpiece against corrosion.
The cutting fluids should meet the following requirements: high cooling and
lubricating abilithy, anticorrosive properties, and they must be harmless for personnel.

پخش فیلم

تیز کردن تیغة فرز

حرکات الزم در فرزکاری
 -1حرکت اصلی یا برش که با تیغة فرز
انجام میشود؛
 -2حرکت تنظیم عمق بار که با قطعة
کار یا تیغة فرز انجام میشود؛
 -3حرکت پیشروی که با قطعة کار یا
تیغة فرز انجام میشود.

شکل  :6-3حرکات الزم در فرزکاری
تنظیم حرکت پیشروی و عدة دوران بر روی ماشین فرز:
برای عملیات فرزکاری دو شاخص مهم باید محاسبه و بر روی دستگاه تنظیم گردد:

الف) عده دوران :به تعداد چرخش ابزار در واحد زمان(برحسب دقیقه) عدة دوران گفته میشود و واحد
𝑢

آن دور بر دقیقه)𝑀𝑃𝑅( 𝑛𝑖𝑚 است و به سرعت برش بستگی دارد.
تعریف سرعت برش :مقدار مسافتی را که لبة برندة تیغة فرز در یک دقیقه بر حسب متر طی میکند،
سرعت برش میگویند.
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سرعت برش به عوامل ذیل بستگی دارد:

الف) قطر ابزار؛
ب) جنس ابزار؛
ج) جنس قطعة کار؛
د) استحکام ماشین(توان ماشین)؛
ه) خنککاری.
d ×π × n
1000

=v

در رابطة باال:
 :vسرعت برش بر حسب m/min
 :dقطر تیغة فرز بر حسب mm
 :nعدة دوران تیغة فرز بر حسب u/min
سرعت برش برای جنسهای مختلف قطعه کارها و تیغة فرزها با جنسهای متفاوت محاسبه و در جداول
درج گردیده است.

1000× v
d ×π

=n

مثال :1
در فرزکاری یک قطعة فوالد معمولی ،با تیغة فرز انگشتی به قطر  10میلیمتر ،عدة دوران محاسباتی و
تنظیمی را مشخص کنید .اگر بر روی دستگاه امکان تنظیم عدة دورانهای زیر وجود داشته باشد ،سرعت
برشی ابزار  v = 20 m / minرا در نظر بگیرید .عدة دورانهای قابل تنظیم روی دستگاه بر حسب دور بر
دقیقه به شرح زیر است:

)( 50− 63 − 80−100−125 −160 − 200 − 250 − 315 − 400 − 500 − 630 − 800 −1000 − 1250− 1600

1000× v 1000× 20
=
= 636 / 94 u / min
d × π 10× 3 / 14
 n = 630 u / minانتخابی
عدة دوران الزم برای تیغة فرز از جنس فوالد تندبر به قطر  20میلیمتر برای برادهبرداری قطعهای از جنس
فوالد ساختمانی با سرعت برش  20 m/minرا محاسبه کنید .اگر دورهای قابل تنظیم جهت دستگاه طبق
مثال( )1باشد؟
=n

فعالیت
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ساخت قطعات به روش فرزکاری

پیشروی
سرعت حرکت خطی میز یا قطعة کار را سرعت پیشروی میگویند و مقدار آن با توجه به مشخصات تیغة
.فرز و قطعة کار از جدول تعیین میشود

:بستن تیغة فرزها

 با میلههای فرزگیر دوطرفه:الف

 با میلههای فرزگیر یک طرفه:ب

 انواع محور فرزگیر:7-3 شکل
پخش فیلم

بستن تیغة فرزها

Cylindrical(plain) cutters are applied in plane machining. The plain cutter teeth are
positioned along a helix with a definite inclination angle(angle of flute helix), plain
cutters are made solid of high-speed steel with fine or coarse teeth, and also with
inserted blades of high-speed steel or carbide tips. Application of plain cutters with
inserted blades(teeth) contributes to saving expensive tool materials.
The principal dimensions of plain cutters are its length, diameter, hole diameter, and
number of teeth.
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ترجمه کنید

نکات ایمنی

در هنگام بستن تیغة فرز ،بستن گیره و بستن قطعة کار حتماً دستگاه خاموش باشد و برق آن از تابلو قطع
شود.

وسایل بستن قطعة کار

الف :گیرة رومیزی ساده

ب :گیرة رومیزی گردان

ج :گیره رومیزی هیدرولیکی

د :گیرة رومیزی یونیورسال
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ساخت قطعات به روش فرزکاری

ه :روبنده

و :میز صلیبی

ر :میز گردان

ی :دستگاه تقسیم

شکل  :8-3انواع وسایل بستن قطعة کار در فرزکاری
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پخش فیلم

وسایل بستن قطعة کار

فعالیت

ترجمه کنید

با توجه به فیلم باال جدول را تکمیل کنید.
وسیله بستن

کاربرد

گیرة موازی

برای بستن قطعات کوچک و متوسط

روبنده

..........................................................................................

میز صلیبی

..........................................................................................

میز گردان

..........................................................................................

دستگاه تقسیم

..........................................................................................

Face cutters are designed for machining the planes on vertical and horizontal milling
machines. As distinct from the plain cutters the face cutters have teeth located on the
cylindrical surface and on the end face. They may be shell-type face milling cutters
with fine and coarse teeth and sheel-type inserted tooth milling cutters made of highspeed steel or with carbide tips.
The basic dimensions of the face cutters are diameter, cutter length, hole diameter and
the number of teeth.

نحوه سوار کردن گیرة روی میز ماشین فرز و تنظیم آن:
پس از انتخاب گیرة مناسب آن را بر روی ماشین قرار داده ،سپس با پیچ و مهرة مخصوص که در شکاف T
شکل میز ماشین فرز قرار میگیرد ،گیره را بر روی میز ماشین میبندد.
نحوة تنظیم گیره:
قرار گرفتن دقیق پله یا شیار ایجادشده روی قطعه منطبق با فرم مورد نظر ،نیازمند تنظیم فکهای گیره به
موازات محور فرزگیر یا عمود بر آن است و به کمک ساعت اندازهگیری یا گونیا قابل انجام است.

تنظیم گیره به کمک گیرة گونیا
تنظیم گیره به کمک ساعت اندازهگیری
شکل  :9-3تنظیم گیره
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نکات ایمنی

مواردی که هنگام شروع به کار با دستگاه باید رعایت کرد:

 -1کنترل عادی بودن حرکات کشوییهای دستگاه ،اهرمهای کنترل و پیچهای کلگیها؛
 -2تنظیم دور دستگاه روی عدة دوران کم و کار آزمایشی دستگاه و کنترل عملکرد پمپهای روغن و
اهرمها؛
 -3تیغة فرز به طور صحیح و محکم به فرزگیر بسته شود؛
 -4جهت گردش ماشین فرز و جهت لبة برندة تیغة فرز باید با هم تطبیق داشته باشد؛
 -5در باز و بسته کردن تیغة فرزها از آچارهای مخصوص استفاده گردد .هرگز از آچار فرانسه ،آچار شالقی
و انبر قفلی در باز کردن پیچ دستگاهها استفاده نکنید؛
 -6وسایل حفاظتی را از روی دستگاه باز نکنید؛
 -7برای جلوگیری از خطر زخمی شدن دستها در تماس با دندانههای لبة برنده الزم است که موقع قرار
دادن تیغه در داخل میله یا محورهای ماشین از یک تکه پارچه یا چرم استفاده شود؛
 -8هنگام پیاده کردن تیغة فرزهای سنگین الزم است که قطعه چوبی تخت را روی میز ماشین قرار داد و
با حرکت دادن میز گونیایی تیغه را بر روی تخته بنشانید و بعداً پیچ میلة فرزگیر را باز کنید و با پایین
آمدن میز ،میلة فرزگیر و تیغه را پیاده کنید؛
 -9در بستن قطعة کار یک زیرسری سنگ خورده زیر قطعه قرار بگیرد و ارتفاعی از قطعه که باالتر از لبة
گیره قرار میگیرد تا حد امکان زیاد نباشد و به کمک ضربات یک چکش پالستیکی یا چوبی قطعه کامالً
به زیرسری تکیه کرده و محکم شود؛
 -7در حال گردش از نزدیک کردن دست به تیغة فرز باید خودداری شود؛
 -8موهای بلند را با کاله بپوشانید و هیچ گاه با موی بلند سر خود را نزدیک تیغة فرز نیاورید؛
 -9برای دور کردن برادهها از یک قلم مو و در حالت خاموش بودن دستگاه استفاده شود؛
 -10انداره گیری کار فقط در حالی انجام گیرد که ماشین حرکتی نداشته باشد؛
 -11پیوسته مراقب کار تیغة فرز بوده ،کار و عملکرد ماشین را کنترل کنید؛
 -12در مقابل برادههای جهنده از عینک و سپرهای حفاظتی استفاده شود؛
 -13هنگامی که ماشین در حال کار است ،آن را ترک نکنید؛
 -14لباس کار مناسب و کفش ایمنی بپوشید؛
 -15پس از اتمام کار تمام کلید های برق و کلید اصلی دستگاه را خاموش نموده ،سپس تیغة فرز را باز کنید
و دستگاه را تمیز نمایید؛
 -16هنگام کار با ماشین فرز استفاده از شالگردن ،دستکش ،حلقه ،ساعت مچی و لباسهای گشاد ممنوع
است.
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روش گونیا کاری یک بلوك
خطکشی دقیق معموالً نیازمند یک قطعة کار و ایجاد شکلهای خاص است .ابتدا چهار سطح قطعه نسبت به
هم گونیا(متعامد) باشند .برای گونیاکاری چهار سطح قطعة کار ترتیب کف تراشی سطوح و نحوة قرار دادن
آن بر روی گیره حائز اهمیت است.

شکل  :10-3ترتیب فرزکاری سطوح یک مکعب مستطیل

الف :قطعه را طبق اصول گفتهشده در گیرة
مناسب میببندیم(استفاده از زیرسری و
قطعة استوانهای).
ب :اولین سطح را فرزکاری میکنیم و
برادههای روی آن را کامال تمیز میکنیم.
سپس قطعه را طوری برمیگردانیم که
سطح فرزکاری شده به کف ثابت گیره
تکیه دهد .بین کف متحرک و قطعة کار،
میله استوانهای قرار میدهیم.
ج :سطح دوم را فرز کاری میکنیم.

د :سپس قطعه را طوری میچرخانیم که
سطح دوم به کف ثابت تکیه داده شود و
سطح اول به کف گیره بچسبد .برای
برادهبرداری سطح سوم نیاز است ،قبال
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قطعه را اندازهگیری کنیم تا میزان بار برای
برادهبرداری مشخص شود.
ز :قطعه را دوران داده و سطح چهارم را
ماشینکاری میکنیم .اندازهگیری بین
سطح چهارم و دوم مقدار بار را در این
مرحله مشخص میکند.
ر :برای ماشینکاری سطح پنجم و ششم
قطعه میتوان آن را به طور عمودی و با
استفاده از گونیا بین گیره بست و
ماشینکاری کرد .در صورت بلند بودن
طول قطعه ،میتوان قطعه را از پهلو با
استفاده از تیغة فرز بغل تراش(پولکی)
فرزکاری کرد.
شکل  :11-3مراحل فرزکاری مکعب مستطیل
در صورت نیاز پس از ماشینکاری هر سطح به صورت خشن میتوان سطح مورد نظر را فرزکاری ظریف نیز
انجام داد.
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پلهتراشی
پلهتراشی یکی از فرایندهای فرزکاری است که در آن با استفاده از تیغة فرز بر روی سطح اختالف ارتفاع
ایجاد میکنند .به بیان دیگر اختالف ارتفاع دو سطح کنار هم را پله میگویند .پلهتراشی را میتوان با
ماشینهای فرز عمودی و افقی انجام داد.

شکل  :12-3نمونه کارهای پلهتراشی در فرزکاری

پلهتراشی با ماشین فرز عمودی
پلهتراشی با استفاده ماشین فرزهای عمودی و به وسیلة تیغه فرزهای پیشانیتراش یا انگشتی انجام میشود؛
به طوری که از لبههای برنده محیطی و لبههای برندة پیشانی تیغة فرز انگشتی در این عمل استفاده می
گردد.
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شکل  :13-3پله تراشی با تیغة فرز انگشتی

پلهتراشی با ماشین فرز افقی
با استفاده از تیغة فرزهای غلطکی یا پولکی سوارشده بر روی ماشین فرز افقی ،میتوان عملیات پلهتراشی را
انجام داد .با ترکیب کردن چند تیغة فرز میتوان چندین پله را همزمان با هم بر سطح کار ایجاد کرد.

شکل  :14-3پلهتراشی با تیغة فرز شکافتراش

شیارتراشی
شیار ،فرورفتگی فرمداری است که عمدتاً برای هدایت و اتصال قطعات بر روی هم ایجاد و استفاده میشود.
شیارها به کمک تیغة فرز شکافتراش ،ارهای و انگشتی میتواند ایجاد شود.

الف :شیارتراشی با فرز انگشتی

ب :شیارتراشی با فرز ارهای یا شکافتراش

شکل  :15-3شیارتراشی
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 در. به کمک تیغة فرزهای زاویه ای و یا فرز انگشتی با انحراف کلگی یا کج بستن قطعات قابل ایجاد است:سطوح زاویهای
.تصاویر زیر نمونههایی از سطوح زاویهای و شیارهای متنوع نمایش داده شده است

 نمونههایی از سطوح زاویهای و شیارهای متنوع:16-3 شکل
The shoulder is a recess confined by two mutually perpendicular planes forming a step.
A machine part may have one, two and more shoulders . The slot or groove is a recess
in a part restricted by planes or contured surfaces. The slots are classed, according to
the shape, into rectangular ,T-shaped, and contoured ones .The slots of any profile may
be through,open or with an outlet , and closed .

ترجمه کنید

پخش فیلم

ساخت چندضلعیها و چرخدنده به کمک دستگاه تقسیم
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فرزکاری چندضلعیها

𝑳𝒏
𝑻

= 𝒍𝒏

الف :تقسیم مستقیم

𝒊
𝒛

= 𝒌𝒏

ب :تقسیم غیر مستقیم
شکل :16-3 :فرزکاری چندضلعیها

فرزکاری چرخدندة ساده
به کمک تیغة فرز فرم چرخدنده(مدولی) و دستگاه تقسیم ،میتوان روی ماشین فرز چرخدندة ساده را تولید
نمود و برای ساخت آن نیاز به محاسبات خاصی است که در کتاب همراه ذکر گردیدهاست .در ضمن مراحل
انجام کار در فیلم شماره  06ارائه شدهاست.
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 فرزکاری چرخدندة ساده:17-3 شکل
Dividing Heads for Direct lndexing. In many milling operations associated with
indexing, the use of the heads for direct indexing proved to be more efficient. In the
dividing head the angle of spindle rotation is read off the plate having 12 divisions and

ترجمه کنید

hence permitting the division into 2, 3, 4, 6 and 12 equal parts. The spindle with driver
chuck at the end rotates in housing. Center is installed in the spindle, the left-hand end
mounts disk which has 12 slots. Nut serves to adjust the clearance in the spindle
bearings, The spindle is rotated with hand lever and is clamped by disk which is set
to the required position by locking lever /.

 اطالعاتی دربارة انواع ماشینهای فرز وhttps://www.google.com با استفاده از موتور جستوجو
.تواناییهای آن را پیدا کنید

پژوهش کنید

پخش فیلم

راه اندازی دستگاه فرز

: موارد خواسته شده را با رعایت نکات ایمنی و تحت نظر مربی محترم انجام دهید،با توجه به فیلم
 سطح روغن مخازن را کنترل کنید و قسمتهای مختلف دستگاه را روغنکاری نمایید؛-1
 در دو، عرضی و ارتفاعی را با اندازههایی که مربیتان مشخص مینماید، هرکدام از کشوییهای طولی-2
جهت جابجا کنید؛
 جعبهدندة اصلی را روی کمترین دور تنظیم کنید؛-3
 الکتروموتور را روشن کرده و محور فرزگیر را در دو جهت موافق و مخالف عقربههای ساعت حرکت-4
.دهید
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1 فعالیت کارگاهی
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بحث کنید

در صورت نیاز چگونه میتوان از ماشین فرز به جای ماشین تراش استفاده نمود؟

توجه کنید

وقتی یک طرف تیغة فرز برادهبرداری می کند باید جهت پیشروی قطعة کار ،خالف جهت دوران تیغة فرز
باشد(برادهبرداری مخالف-معکوس).
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فعالیت کارگاهی 2

فرزکاری پدال چپ و راست
ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی و توصیههای بیانشده قطعة مقابل را فرزکاری کنید.

جنس :آلومینیوم یا برنج
ابعاد مواد اولیه22 × 160 :
تعداد  2 :عدد.
تولرانس ±0.05 :
ابزار:
 -1کولیس ورنیه 0.05
 -2سوهان متوسط
 -3وسایل روغنکاری
 -4وسایل تمیزکاری
 -5تیغة فرز انگشتی به قطر  24و 12
 -6آچار 17یا آچار رینگی  19،22و 24
 -7گیره موازی رومیزی
 -8گونیا
 -9ساعت اندازه گیری
 -10چکش پالستیکی
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فعالیت کارگاهی 3

ساخت قطعه مطابق شکل:

جنس :آلومینیوم یا برنج
ابعاد مواد اولیه10 × 40 × 50 :
تعداد  2 :عدد
تلورانس±0.05 :
ابزار:
 -1کولیس ورنیه
 -2آچار  19-17یا آچار رینگی 19
 -3عینک محافظ
 -4تیغه فرز انگشتی به قطر  20و 22
 -5مته به قطر 5/2
 -6روغندان دستی
 -7وسایل تنظیف
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آیا میدانید

استفاده از دستگاه فرز ساخت ایران اثرات مهم ملّی دارد:
 -1تأمین قطعات مورد نیاز صنعت؛
 -2آسیبپذیری کمتر در شرایط تحریم با اتکای به تولید داخل؛
 -3انعطافپذیری در تغییرات طراحی و تولید؛
 -4بهرهوری با بهکارگیری اقتصادی ماشینهای تولید قطعات فرزکاری شده؛
 -5کارآفرینی و اشتغال نیروی کار؛
 -6ارتقای سطح مهارتی عوامل تولید.

پژوهش کنید

با استفاده از موتور جستوجو  ،https://www.google.comاطالعاتی را دربارة انواع ماشینهای تراش و
تواناییهای آنها پیدا کنید.
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ارزشیابی شایستگی فرزکاری
شرح کار:
ساخت قطعه مطابق با نقشه مقابل:
تلورانس = ±0.05

استاندارد عملکرد :ساخت قطعه مطابق نقشه
شاخصها :اندازهها بر اساس نقشه  -کیفیت سطح بر اساس نقشه.
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط -1 :در محیط کارگاه؛  -2نور یکنواخت با شدت  400لوکس؛  –3تهویه استاندارد و دمای 20°c± 30 °
 -4ابزارآالت و تجهیزات استاندارد و آماده به کار؛  -5وسایل ایمنی استاندارد؛  -6زمان  240دقیقه.
ابزار و تجهیزات :دستتتگاه فرز -گیره موازی – زیرستتری – کولیس – نقشتتة کار – عینک محافظ – تیغة فرز بر
ا ساس نق شه – سوهان تخت  200نرم و متو سط – و سایل تنظیف – و سایل روغنکاری – آچار تخت ،19 ،17
 22و - 24گونیا  -ساعت اندازهگیری.
معیار شایستگی:
ردیف

حداقل نمرة قبولی

مرحلة کار

نمرة هنرجو

از 3
1

کنترل ابعاد مواد اولیه

2

2

آمادهسازی دستگاه

1

3

آمادهسازی تیغة فرز

1

4

بستن قطعة کار

2

5

انجام عملیات فرزکاری

2

شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و
نگرش:
 –1رعایت قواعد و اصول در مراحل کار؛
 -2استفاده از لباسکار و کفش ایمنی؛
 – 3تمیز کردن گیره و محیط کار؛
 -4رعایت دقت و نظم.
میانگین نمرات

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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اﻣﺮوزه ﻣﺪلﺳﺎزي ﺳﻪﺑﻌﺪي در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزي ،ﻣﻌﻤﺎري ،ﻃﺮاﺣـﻲ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ،روﺑﺎﺗﻴـﻚ،
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎ و  ...راﻳﺞ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺪلﺳﺎزيﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از اﻳـﻦ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺗﺼـﺎوﻳﺮ دوﺑﻌـﺪي روي ﺻـﻔﺤﻪﻫـﺎي
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻳﺎ روي ﻛﺎﻏﺬ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻳﺪن آﻧﻬﺎ درﻛﻲ از آﻧﭽﻪ ﻃﺮاﺣﺎن در ذﻫﻨﺸـﺎن دارﻧـﺪ ،ﺑـﻪ دﺳـﺖ
آورﻧﺪ.
ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎي ﺳﻪﺑﻌﺪي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﻄﻌﻪاي را دارﻧﺪ؛ ﺣﺎل ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﺷـﻜﻞ و زاوﻳـﻪاي ،ﺗـﻮﭘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻳـﺎ
ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ،ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ و ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪاي ﺑﺎ ﻫﺮ ﻃﺮاﺣﻲ .اﻳﻦ ﻧﻴﺎز در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ اﺳﺖ.
در ﺻﻨﻌﺖ ،ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺧﻮدرو ﺳﺎزي ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻫﺮ ﻛﺎري ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ،ﺗﻮﻟﻴـﺪ
ﻣﺎﻛﺖ و ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪي ،ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ زﻣـﺎنﺑـﺮ ﺷـﺒﻴﻪﺳـﺎزي و
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻛﺖ ﻗﻄﻌﺎت را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﺪ و ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻃﺮح ﺳﻪﺑﻌﺪي در زﻣـﺎﻧﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ ،ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.

واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 4واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 4
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪي

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ،
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺣﺬف دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭼﻬﺎرم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﺪه اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭼﻬﺎرم در ﺳﺎل
 2011در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ آﻟﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ .اﻳﻦ اﻳﺪه ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف را
دﮔﺮﮔﻮن ﻛﺮد ،ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار داد .اﻳﺪه اﺻﻠﻲ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ رﺷﺪ ﻛﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي
ﺳﺮﻳﻊ) (RPﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي »ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي« ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮕﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ را
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي.

ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز و ﻳﺎدآوري
ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻦ واﺣﺪ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻣﺎﻧﻨﺪ
 Solidworksو Inventorو ....ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

100

ﻛﺎرﺑﺎﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي 3D printer

روشﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت
روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮل و راﻳﺞ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي ،ﻓﻮرج ،ﻧﻮرد ،اﻛﺴﺘﺮوژن ،ﻛﺸﺶ ،ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ورق ،اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﻣﺎﺷﻴﻦﻛﺎري و...

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻼﺳﻲ 1

رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي

اﻛﺴﺘﺮوژن

ﻓﻮرج

ﻛﺸﺶ

ﺷﻜﻞ
دﻫﻲ ورق

ﻧﻮرد

ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮ آﻣﻮز ﺧﻮد ﻧﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺷﻜﻞ

ﻧﺎم

ﺗﻮﺿﻴﺢ

ﺷﻜﻞ

ﻧﺎم

ﺗﻮﺿﻴﺢ
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ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ » روش ﻫﺎي
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي ﻣﻌﻤﻮل« از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ آن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ،ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ ،اﻋﻤﺎل
ﺳﺮﻳﻊ اﺻﻼﺣﺎت و ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي ﺳﺮﻳﻊ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﻌﻴﻒ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي
ﻧﮕﻬﺪاري دﺳﺘﮕﺎه و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻄﺢ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ ﺷﻤﺮد.
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي :اﻣﺮوزه ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزي،
ﻣﻌﻤﺎري ،ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،روﺑﺎﺗﻴﻚ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎ و… راﻳﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻪ
ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ دو ﺑﻌﺪي روي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻳﺎ روي ﻛﺎﻏﺬ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺳﻨّﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻬﺎرت
دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻳﺪن آﻧﻬﺎ درﻛﻲ از آﻧﭽﻪ ﻃﺮاﺣﺎن در ذﻫﻨﺸﺎن دارﻧﺪ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .اﻣﺎ
ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي اﻳﺪهﻫﺎي ﻃﺮاﺣﺎن را در زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
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ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.
1ـ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي FDM
):(Fused Deposition Modeling
ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ از ﻳﻚ ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ
)» (Filamentﺳﻴﻢ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻮﭘﺮ« ،از ﺟﻨﺲ ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ذوب ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ و ﺳﭙﺲ
اﻛﺴﺘﺮود) (Extrudeﻛﺮدن آن ﺟﺴﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ
ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻧﺤﻮة ﻛﺎر  :FDMدر اﻳﻦ روش ،ﻧﺎزل اﻛﺴﺘﺮوژن ﺣﺮﻛﺘﻲ اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي را ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ) (platformﻃﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك ﻛﻪ از ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺳﺨﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ
ﻻﻳﻪ زﻳﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﻻﻳﺔ ﺑﻌﺪي روي آن از ﻣﻮاد ذوب ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭼﺎﭘﮕﺮ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ دارد .اﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎي اﻣﺮوزه
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
2ـ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  :(Digital Light Processing) DLPﭘﺮدازش دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻧﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ،از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ در ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻼﺳﺎزي ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺪل ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي دﻗﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ روش رزﻳﻦﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮي در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ رزﻳﻦ ﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮي داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﻣﻮاد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ داده و ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻻﻳﻪ از ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻜﺠﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  .ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ روش
از دﻗﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ 1-4
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻔﺎوت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  DLPﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  SLAرا ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ.

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  :(StereoLithography) SLAﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺪ ،در اﻳﻦ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،از ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ رزﻳﻦ و ﺗﺎﺑﻴﺪن اﺷﻌﻪ ﺑﺮروي اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣﺪ
ﺷﺪن آن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .

ﺷﻜﻞ 2-4
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي :(Sintering Laser Selective) SLS
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻟﻴﺰري و رﺳﻮب ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﻠﺰي ،در اﻳﻦ
روش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎي ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺗﻮان
از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻣﻮادي از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻳﻠﻮن )ﺧﺎﻟﺺ و ﺷﻔﺎف(،
ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ،ﻓﻠﺰات )از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮﻻد ،ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم( آﻟﻴﺎژﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط،
ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎ و ﺷﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﭼﺎپ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮوﻧﺪ.

ﺷﻜﻞ 3-4
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ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ

راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي روش  FDMﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻛﺎرﺑﺮدي ﻓﺮاوان ،ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰاﻳﺎي ﺷﺮح داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺗﺮﻳﻦ روش ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺳﻪ ﮔﺎم زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﺷﻮد.

ﮔﺎم اول :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻴﺪورﻛﺰ ﻣﺪل ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻗﻄﻌﻪ در ﻓﻀﺎي ﻧﺮماﻓﺰار
اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد.
ﮔﺎم دوم :اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺑﺮش دﻫﻨﺪه ) (Slicerﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺪل ﺳﻪ
ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺑﺮشﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﺑﺮش ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻫﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺮﻛﺪام
از اﻳﻦ ﺑﺮش ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎزل
را ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﮔﺎم ﺳﻮم :ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﻳﺰش ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺧﻤﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ روي ﻫﻢ ﻛﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎﭘﮕﺮ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ

اﺻﻮل ﻛﺎر ﻫﻤﺔ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺑﺮش دﻫﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺑﺮش دﻫﻨﺪه ﻓﺮﺿﻲ ﻣﺪل اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺮماﻓﺰار  Curaﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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آﻣﻮزش ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار)(Cura
در اﺑﺘﺪا از ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ در ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده اﻳﻢ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  s tlو ﺑﺎ  objﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﺑﺮاي
اﻳﻨﻜﻪ  curaاﻳﻦ ﻓﺮﻣﺖ را ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  curaﻳﻚ ﻃﺮح ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  s tlرا ﺑﺎز
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ  curaآﺑﺠﻜﺖ )ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر( ﺧﻮد را ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ.
2 3
1

5

4

6

ﺷﻜﻞ 4-4
ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه

1

ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎي .stl/obj/dae/amf

ذﺧﻴﺮه ﻣﺪل ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ

2

)(Gcode

5

6

3

اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري ﻣﺪل

7

4

زﻣﺎن ﭘﺮﻳﻨﺖ ،ﻃﻮل و وزن ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ

8

8

7

ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺮﻳﻨﺖ
در ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺪل و ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻣﺪل و ﻳﺎ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اوﻟﻴﻪ
ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺳﺎزي ﻳﺎ ﻣﺪل آﻳﻨﻪ اي در
راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮرﻫﺎ

ﻧﻮار اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻢ Cura
ﻋﻼوه ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ) 1ﺗﺎ  (8ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ راﺳﺖ ﻛﺮدن روي ﺻﻔﺤﺔ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺻﻔﺤﺔ ﺑﻌﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.
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1ـ ﻗﺮار دادن ﻣﺪل در وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺧﺖ
2ـ ﭘﺎك ﻛﺮدن ﻣﺪل از ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺧﺖ
3ـ اﻳﺠﺎد ﻛﭙﻲ از ﻣﺪل
4ـ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻣﺪل ﺑﻪ اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه
5ـ ﭘﺎك ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪل
6ـ ﺑﺎر ﮔﺬاري ﻫﻤﻪ ﻣﺪلﻫﺎ
 7و  8ـ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺪل )ﻣﻮﺿﻮع( ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
اوﻟﻴﻪ
ﺷﻜﻞ 5-4
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﺻﻠﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﺻﻠﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
Basic setting -١
) Qualityﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ(
 :layer heightﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﭘﺮﻳﻨﺖ.
 :shell thicknessﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮارهﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺪل در راﺳﺘﺎي اﻓﻖ.ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻗﻄﺮ ﻧﺎزل دﺳﺘﮕﺎه) .در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﻧﺎزل ﺑﺎﺷﺪ(.
 :Enable retractionﺗﻮ و ﭘﺲ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺎزل.

ﺷﻜﻞ 6-4
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ﺷﻜﻞ 7-4
) Fillﭘﺮ ﻛﺮدن(
 : Botton/Top thicknessﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدن ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻒ ﻣﺪل و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺪل ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺿﺮاﻳﺒﻲ از ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ.

ﺷﻜﻞ 8-4
 :Fill Densityﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدن درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي داﺧﻞ ﻣﺪل.
) Speed And Temperatureﺳﺮﻋﺖ و دﻣﺎ(
 :Print Speedﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ اﻛﺴﺘﺮودر ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود .ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ اﻛﺴﺘﺮودر
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻜﻞ 9-4
 :Print Temperatureﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي اﻛﺴﺘﺮودر اﺻﻠﻲ )اﻛﺴﺘﺮودر ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ( ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود و ﻗﺎﺑﻞ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد.
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 :Bed Temperatureﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد) .ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ(.
) : Supportﻧﮕﻪ دارﻧﺪه(
 :Support Typeﺟﻬﺖ ﻣﺪل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎﭘﻮرت ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻬﻢ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻮﻻً ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ داراي زاوﻳﻪ  45درﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺎﭘﻮرت ﮔﺬاري اﻟـﺰاﻣﻲ اﺳﺖ .ﻋـﺪم
ﺳﺎﭘﻮرت ﮔﺬاري ﺑﺎﻋﺚ رﻳﺰش ﻣﻮاد از روي ﻣﺪل درﺣﺎل ﭘﺮﻳﻨﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪن ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 Platform Adhesion Typeﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻟﺒﻪﻫﺎي ﻗﻄﻌﻪ در ﺣﺎل ﭘﺮﻳﻨﺖ
از ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺧﺖ در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 :Filamentﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺑﻌﺎد ﻓﻴﻠﻤﺎن و ﺟﺮﻳﺎن ذوب ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود.
 :Machinﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺑﻌﺎد ﻧﺎزل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود.

ﺷﻜﻞ 10-4
2ـ Advance Setting

ﺷﻜﻞ 11-4
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) : Retractionﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺗﻮ و ﻳﺎ ﭘﺲ ﻛﺸﻴﺪن(
 :Speedﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺲ ﻛﺸﻴﺪن ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮﻋﺖ  80ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺷﻮد.
 : Distanceﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﭘﺲ ﻛﺸﻴﺪن ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻞ
ﭘﺲ ﻛﺸﻴﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار  5ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ 12-4
) : Qualityﻛﻴﻔﻴﺖ(

ﺷﻜﻞ 13-4
 Initial layer thicknessﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.
 Initial layer line widthﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻛﺴﺘﺮودر در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻻﻳﻪ اول ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.
 Cut off object bottomﺟﻬﺖ ﻓﺮو ﺑﺮدن ﻣﺪل در ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎرﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﺪل داراي ﻛﻒ ﺻﺎف ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻳﺪن ﻗﻄﻌﻪ و ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻧﻤﻮدن ﻗﺴﻤﺘﻲ از
آن ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
 :Dual Extrution overlapﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﻧﺎزل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮ روي ﻧﺎزل اﺻﻠﻲ )در ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎي دو ﻧﺎزﻟﻪ(
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) :Speedﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎر(

ﺷﻜﻞ 14-4
 :Travel speedﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎزل در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﻳﻨﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود .ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ  80ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار آن اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺎ ﻧﻴﺰ دارد.
 :Bottom layer speedﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻻﻳﻪ اول ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود .ﻣﻘﺪار 20
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻻﻳﻪ اول ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻻﻳﻪ اول ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻲ ﺷﻮد.
 :Infill speedﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺷﺒﻜﻪ داﺧﻠﻲ ﻣﺪل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺷﺒﻜﻪ داﺧﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 Top / bottom speedﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻻﻳﻪ اول و ﻻﻳﻪ آﺧﺮ
 Outer shell speedﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﻳﻨﺖ دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 Inner shell speedﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﻳﻨﺖ دﻳﻮاره ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار
ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ دﻳﻮاره ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 : COLLﺧﻨﻚ ﻛﺮدن ﻣﻮاد رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه از ﻧﺎزل
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ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اوﻟﻴﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻟﺨﻮاه را روي دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده و
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺻﺤﺖ ﺣﺮﻛﺎت را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
اﮔﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه در
اوﻟﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﻳﻪ زدن ﻛﻨﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
ﻻﻳﻪ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ) (Baseﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر در ﺣﺎل ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪن

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم
ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺟﺪا ﻛﺮدن از  Bedﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎره 2را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺳﻪﺑﻌﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﻞ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم

113

3ـPlugins
 :Pulingﭼﻨﺪﻳﻦ اﻓﺰودﮔﻲ در اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺎ
ارﺗﻔﺎعﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ دﻗﺖ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ
دﻫﻴﺪ .ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ
روي آﻧﻬﺎ دﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ اﻳﻦ
اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ روي آﻳﻜﻮن  Vﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ 15-4
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ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺪلﺳﺎزي ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﺑﺴﺎزﻳﺪ.

Expert setting
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺟﺰﻳﻲ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻛﻪ در زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎي  Basicو  Advanceﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻳﻜﺠﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﮔﺰﻳﻨﻪ  Open Expert settingدر زﺑﺎﻧﻪ  Expertاز ﻧﻮار اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
1ـ  :Retractionﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮاد ﺑﻪ داﺧﻞ ﻧﺎزل
2ـ  :Skirtﻣﺤﺪوده ﭘﺮﻳﻨﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع(
3ـ  :Coolﺗﻨﻈﻴﻤﺎت دﻣﻨﺪه و ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺬاب از ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺎزل
4ـ  :In fillﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ
 5ـ  :Supportﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﻄﻌﻪ اﺻﻠﻲ
 6ـ  :Black Magicﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮر Z
7ـ  :Brimاﺟﺰاي ﻛﻤﻜﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻘﺒﺎض
 8ـ  :Raftﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر
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ﻗﻄﻌﺎت زﻳﺮ را ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻛﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ 16-4
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ 5

ﻗﻄﻌﻪ دﻟﺨﻮاه )زﻳﻨﺘﻲ ﻳﺎ دﻛﻮري( را ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻛﺮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ.
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ارزﺷﻴﺎﺑﻲ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮدي
)ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ(

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي

ﻧﻤﺮه ﻣﺴﺘﻤﺮ از 5
ﻧﻤﺮه ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮدﻣﺎن از 3
ﻧﻤﺮه ﭘﻮدﻣﺎن از 20
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎده ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎﭘﮕﺮ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪي

ﻧﺘﺎﻳﺞ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد
)ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ،داوري ،ﻧﻤﺮه دﻫﻲ(

ﻧﻤﺮه

ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر

ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي

3

در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر
)ﻛﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ(

ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي

2

ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر
)ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ(

ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ راه اﻧﺪازي ﭼﺎﺑﮕﺮ
ﺳﻪﺑﻌﺪي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ آن

1

رﺑﺎت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ در آن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻛﺎر ﺗﻌﺮﻳﻒﺷﺪهاي را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮاي
اﻧﺴﺎن دﺷﻮار ﻳﺎ ﺧﺴﺘﻪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻠﻤﺔ رﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻛﺎر ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪدﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
اﻣﺮوزه از رﺑﺎتﻫﺎ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت
زﻳﺮآب ﻳﺎ در ﺳﻴﺎرات دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
رﺑﺎت (ROBOT)1وﺳﻴﻠﻪاي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﮔﺮدد ﻳﺎ ﻳﻚﺳﺮي اﻋﻤﺎل وﻳﮋه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آن دﺳﺘﻪ از ﻛﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﻓﺮاﺗﺮ
از ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﻋﻤﺎﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ
اﺣﺴﺎس ﻛﺮدن ،درك ﻧﻤﻮدن و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ اﺷﻴﺎ ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻜﺮاري ﺷﺒﻴﻪ ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
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ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب

آﻳﺎ ﻣﻲداﻧﻴﺪ

 ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺑﺎﺗﻴﻚ در ﺟﻬﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﻟﻴﮓﻫﺎي ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺑﺎﺗﻴﻚ در اﻳﺮان ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟
 ﭼﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﻳﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻚ رﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد؟
 ﻳﻚ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب ﭼﻪ ﻛﺎرﺑﺮد واﻗﻌﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
-1
-2
-3
-4
-5

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ دوﺑﻌﺪي و ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺎﺳﻲ رﺑﺎت؛
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ روي ﺷﺎﺳﻲ؛
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب؛
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ و  PCBرﺑﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒﺷﺪه ﺑﺮاي رﺑﺎت و ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي آن،
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺮاي رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒﺷﺪه.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺑﺎت و اﻧﻮاع آن آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﺎ
اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮدﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﺳﺎز و ﻛﺎر رﺑﺎتﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ آﻧﻬﺎ ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻳﻚ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎي ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﻨﺎوري و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻣﺮوزي اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻫﻤﺔ زﻧﺪﮔﻲ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهاي دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﻜﺎﺗﺮوﻧﻴﻚ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ دوﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻜﺎﺗﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
رﺑﺎتﻫﺎﺳﺖ.
رﺑﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،رﺑﺎتﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺧﺴﺘﻪﻛﻨﻨﺪه ،دﺷﻮار ﻳﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ .ﻳﻚ رﺑﺎت واﻗﻌﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻜﺮ
ﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﻮد و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻔﺶ ﺣﺮﻛﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻳﻚ رﺑﺎت
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻇﺎﻫﺮش ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ از ﺧﻮد ﻳﺎ از ارﺑﺎب)ﺳﻔﺎرشدﻫﻨﺪه
ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه( ﺧﻮد را اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲدﻫﺪ .رﻳﺸﺔ ﻛﻠﻤﻪ رﺑﺎت از واژة  Robotaﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮده ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.
وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ زﻳﺎد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﺠﺪد اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﻛﺎر را دارد و ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ
ﻣﻮاد ،ﻗﻄﻌﺎت ،اﺑﺰارﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و داراي ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪهاي اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﺪف از ﺳﺎﺧﺖ آن اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ.
ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺑﺎت

آﻳﺎ ﻣﻲداﻧﻴﺪ

ﻃﺮاﺣﺎن ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ از »ﻗﻮاﻧﻴﻦ رﺑﺎﺗﻴﻚ« آﻳﺰاك آﺳﻴﻤﻮف ﭘﻴﺮوي
ﻛﻨﻨﺪ .آﻳﺰاك آﺳﻴﻤﻮف ،دﻛﺘﺮاي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ روﺳﻲﺗﺒﺎر ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،ﻋﻠﻤﻲ -ﺗﺨﻴﻠﻲ
ﺧﻴﺎلﭘﺮدازي و وﺣﺸﺖ ﺑﻮد .ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﺳﻴﻤﻮف ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ رﺑﺎت ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن آﺳﻴﺐ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻳﺎ او را ﺑﻜﺸﺪ .رﺑﺎت ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪة ﺧﻮد ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﻨﺪ و رﺑﺎتﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮد
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻮد.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﺟﺪول زﻳﺮ)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي رﺑﺎتﻫﺎ( را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
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ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ رﺑﺎت
ﻋﻠﻢ رﺑﺎﺗﻴﻚ از ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺔ اﺻﻠﻲ زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ:

ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ

در ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻳﻚ رﺑﺎت ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد؟ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب ﺟﺰء ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻫﺎﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاي روي آن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺪار رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب از ﺑﺨﺶﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻳﻚ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻴﻢ.

اﻟﻒ .ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ رﺑﺎتﻫﺎ
ﻫﺮ رﺑﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ اﺳﺖ .ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ رﺑﺎت ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﺎﺳﻲ ،ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ،ﭼﺮخدﻧﺪه ،ﭼﺮخﻫﺎ ،ﺑﺴﺖﻫﺎ و ..اﺳﺖ.
ﺑﺪﻧﻪ)ﺷﺎﺳﻲ(:
ﺑﺪﻧﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻤﺎم اﺟﺰاي رﺑﺎت را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ,ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ وزن و ﺣﺠـﻢ
اﺟـﺰا دارﻧﺪ .ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ,ﭼﻮب ,ﻃﻠﻖ)ﭘﻠﻜﺴﻲ( و ...ﺑﺎﺷﺪ.
در رﺑﺎتﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻳﺎ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و اﺗﺼﺎل اﺟﺰاي رﺑﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ،
اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺷﺎﺳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺎﺳﻲ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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اﻟﻒ– وزن رﺑﺎت
وزن ﻳﻚ رﺑﺎت ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﺷﺘﺎب ،ﭘﺎﻳﺪاري ﻋﻤﻠﻜﺮد و ...از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد ،ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﻌﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ وزن رﺑﺎتﻫﺎ دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ
در اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ اﺟﺰاي ﻣﺤﺮك رﺑﺎت و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﺣﻔﻆ اﻧﺮژي ﺑﺎﺗﺮي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارد.
اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ وزن ﺷﺎﺳﻲ رﺑﺎت ،ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﻲ و ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺎﺳﻲ
اﺳﺖ.
ب– ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺷﺎﺳﻲ
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺟﺰاي رﺑﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﺮي ،ﻣﻮﺗﻮر ،ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه و ...ﺑﺮ روي ﺷﺎﺳﻲ رﺑﺎت ﺳﻮار ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد
ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از رﺑﺎت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ اﺷﻴﺎي اﻃﺮاف ﻧﻴﺮو وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﺷﺎﺳﻲ ﻳﺎ
ﻫﻤﺎن اﺳﻜﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮان ﻧﮕﻪداري اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﺎﻻت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﺷﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮشﻛﺎري ،ﺧﻢﻛﺎري ،ﺳﻮراخﻛﺎري را داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻧﻬﺎﻳﻲ ،از
اﻧﻌﻄﺎف ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ج– ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺰاي رﺑﺎت
در ﻃﺮاﺣﻲ اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ رﺑﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺳﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻗﻄﻌﺎت و ﻧﺤﻮة اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ
ﺷﺎﺳﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺳﻲ ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ،ﭘﻮﻟﻜﺴﻲ ﮔﻼس ،ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و
ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ...اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺳﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و
ﻓﻴﺒﺮ ﻓﺸﺮدة ﻛﺮﺑﻦ و ﻓﻴﺒﺮ ﻓﺸﺮدة اﻟﻴﺎف ﺷﻴﺸﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،وزن ﻛﻢ و اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮش و ﺧﻢ و
ﺳﻮراخﻛﺎري در اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﻳﺎي آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ.
ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮار ﻛﺮدن ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي رﺑﺎت ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﭼﺴﺐ،
ﭘﻴﭻ ،ﭘﺮچ و ﺑﺴﺖﻫﺎ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺳﻲ رﺑﺎت را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .از اﻳﻦ ﺷﺎﺳﻲﻫﺎ
در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﻴﺎري از رﺑﺎتﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل رﺑﺎت ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻮر ،رﺑﺎت ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﺧﻂ ،رﺑﺎت ﺣﻞ ﻣﺎز ،رﺑﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻲﺳﻴﻢ و....
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ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ

ﺟﺪول زﻳﺮ)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ( را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ

ﻣﺰاﻳﺎ

ﻣﻌﺎﻳﺐ

ﭼﻮب

............................................

............................................

ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

............................................

............................................

آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم

............................................

............................................

ﭘﻠﻜﺴﻲ

............................................

............................................

ﺗﻔﻠﻮن

............................................

............................................

ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ رﺑﺎت در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي solid works , catia, autocad,corel drawاﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .در
اﻳﻦ ﺟﺎ از ﻧﺮماﻓﺰار solid worksدر ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻳﻜﻲ از ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار داﺷﺘﻦ
ﺳﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺖ .ﻣﺤﻴﻂ اول ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﺤﻴﻂ دوم ﻗﻄﻌﺎت ﻳﻚ ﺳﺎزوﻛﺎر ﺑﺮ
روي ﻫﻢ ﺳﻮار ﺷﺪه و در ﻣﺤﻴﻂ آﺧﺮ از آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ)ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ( ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ رﺑﺎت
ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ

ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ رﺑﺎتﻫﺎ

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻳﻚ رﺑﺎت ،ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ »ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮك« رﺑﺎت اﺳﺖ .رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ،
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع رﺑﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري
ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ)ﻓﻨﺎوري ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻻت ،ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮوي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ( ﻳﺎ روشﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.
ﻃﺮاﺣﺎن رﺑﺎتﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﻈﻴﻢ،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﻨﺎوري ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ رﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ رﺑﺎتﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻣﺎ در رﺑﺎتﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و رﻳﺰ رﺑﺎتﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﺳﻠﻮﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ و
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ .ﻫﺮ دوي اﻳﻦ اﺑﺰار ،ﻧﻴﺮوي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻢ ،از ﺳﻠﻮﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﻠﻮﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎﻳﻲ داراي ﻫﺴﺘﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻫﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺪرت
ﺟﺬب)و دﻓﻊ( ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺮوي اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ دوراﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮوي
دوراﻧﻲ دو ﻣﺸﺨﺼﺔ اﺳﺎﺳﻲ دارد :ﻳﻜﻲ ﺳﺮﻋﺖ دوران)ﺑﺮﺣﺴﺐ دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ( و دﻳﮕﺮ ﻗﺪرت دوران ﻳﺎ ﻫﻤﺎن
ﮔﺸﺘﺎور ﻧﻴﺮو)ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ( اﺳﺖ .از ﺿﺮب ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻄﻲ)ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ( در ﻧﻴﺮوي ﻣﻮﺗﻮر ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺗﻮان ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ .اﻳﺪه ﻛﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن
اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻳـﻚ ﻣﻴـﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴـﻲ ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﺑﺮ روي آن ﻣﺎده از ﺳﻮي ﻣﻴﺪان
اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﻳﻚ ﻣﺒﺪل اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺷـﻤﺎ اﻳـﺪهآل ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗـﻮان
ﺧﺮوﺟـﻲ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻮان ورودي ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺼﺮفﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در رﺑﺎتﻫﺎ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔــﻲ دارﻧــﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫــﺎي  ،DCﻣﻮﺗﻮرﻫــﺎي ،AC
اﺳﺘﭗﻣﻮﺗﻮرﻫــﺎ و ﺳــﺮورﻣﻮﺗﻮرﻫــﺎ از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ دارد
ﻣﺜﻼً اﺳﺘﭗﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ داراي دﻗﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻲﺗﻮان دﻗﺖ ﮔﺮدش ﻣﻮﺗﻮر را در
ﺣﺪ ﭼﻨﺪ درﺟـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﻤـﻮد .از وﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي  DCاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ و
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻟﺘﺎژ ورودي ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر را
ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗـﻮر)ﭘﻼرﻳﺘﻪ( ﺟﻬـﺖ دوران ﺷﺎﻓﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدي دارﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ رﺑﺎت،
اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮك رﺑﺎت اﺳﺖ.
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ
ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ،روش
ﺟﺎﺑﻪﺟـﺎﻳﻲ و اﻣﺘﻴــﺎزاﺗﺸﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎي  DCﮔﻴــﺮﺑﻜﺲدار ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻪاي و ﺳﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .در ﺟﺪول ذﻳﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرتﺷﺎن ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر

ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر

ﻛﻼس وزﻧﻲ

ﻣﻮﺗﻮر  DCﮔﻴﺮﺑﻜﺲدار

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪرت

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم وزنﻫﺎ

ﺳﺮو ﻣﻮﺗﻮر

ﻗﺪرت ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺑﺎتﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 2/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻠﻪاي

ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪرت

ﺑﺮاي رﺑﺎتﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﺟﺪول زﻳﺮ)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ( را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

126

ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر

ﻣﺰاﻳﺎ

ﻣﻌﺎﻳﺐ

ﻛﺎرﺑﺮد

ﻣﻮﺗﻮر DC

..................................
..................................
..................................

ﺳﺮﻳﻊ و ﮔـﺮانﻗﻴﻤـﺖ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎدي
ﻣﺼﺮف ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ،اﺗﺼﺎل
ﭼﺮخﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺷـﻮار
اﺳــﺖ ،ﻛﻨﺘــﺮل آﻧﻬﺎ
ﭘﻴﭽﻴــﺪه اﺳﺖ)(PWM

.................................
.................................
.................................

ﺳﺮو ﻣﻮﺗﻮر

ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ و ﺳـﺮﻋﺖ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ دارﻧﺪ ،ﻣﺘﻨـﻮع،
ارزان و ﺑـﺮاي رﺑﺎتﻫـﺎي
ﻛﻮﭼـﻚ ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ
ﭼﺮخﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ،
اﻳﻨﺘـﺮﻓﻴﺲ آﻧﻬﺎ آﺳﺎن
اﺳﺖ.

..................................
..................................
..................................

.................................
.................................
.................................

ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻠﻪاي

..................................
..................................
..................................

..................................
..................................
..................................

رﺑﺎت ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﺧـﻂ ،رﺑﺎت ﺣﻞ
ﻣﺎز

ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در رﺑﺎتﻫﺎ:
ﻧﺎم ﻣﻮﺗﻮر

ﻣﺰاﻳﺎ

EMG30

ﺟﺮﻳﺎن در زﻣﺎن ﻗﻔﻞ  0/25آﻣﭙﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ آن1
ﺑﻪ 30اﺳﺖ.
اﻧﻜﻮدر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ دور  360ﭘﺎﻟﺲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ

در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻓﺎلﻫﺎﺑﺮ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﻓﺎلﻫﺎﺑﺮ)و ﻳﺎ ﺷﺎﻧﻪ
ﻋﺴﻠﻲ( ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ از
آﻫﻦرﺑﺎي آﻟﻨﻴﻜﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎر زﻳﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻧﻮع اﻧﻜﻮدر :ﻧﻮري
ﻓﺎلﻫﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻟﺲ در ﻫﺮ دور ﻣﻮﺗﻮر 12ﭘﺎﻟﺲ
 120RPMﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ :ﺧﺮوﺟﻲ دوﺗﺎﻳﻲAB
اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺑﺎت ﻣﻮﺗﻮر اﺳﭙﻴﻨﺪل ،ﺑﺮاي
اﺳﺘﻔﺎده در رﺑﺎتﻫﺎي ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﻧﻮع ﻗﺪرﺗﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و
ﻣﺘﻮﺳﻂ ،رﺑﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت روﺑﻮﻛﺎپ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد دور ﻧﻬﺎﻳﻲ آن  120دور در دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻮﺗـﻮر
AX12

 AX 12ﻳﻚ ﺳﺮو ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ Dynamixel
اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺮو ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﻛﺎﻫﻨﺪه ،ﻳﻚ ﻣﻮﺗـﻮر
 DCو ﻳﻚ ﻣﺪار ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ در ﻳﻚ ﭘﻜﻴﺞ
اﺳﺖ ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ و ﭼﺮخدﻧﺪة اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر از ﭘﺎﻟﺴﺘﻴﻚ ﺧﺎص
اﺳﺖ .ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻲﺑﺎري اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر  59دور در دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ .دﻳﮕﺮ
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
دﻗﺖ29° :
ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻛﺖ :ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  300°ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت .Endless
ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻓﺮﻣﺎنpacket :ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل.
ﭘﺮوﺗﻜﻞ :ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﻳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت Half duplex
Asynchronous
ﻻﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲLevel Multi Drop.TTL
ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 2 45 :ﻛﺪ از  0ﺗﺎ .35
دو ﺳﺮﻋﺖ ارﺗﺒﺎط bps3743 :اﻟﻲ  Mbps 1ﻓﻴﺪﺑﻚ :ﻣﻜﺎن،
دﻣﺎ ،ﺑﺎر ،وﻟﺘﺎژ ورودي و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
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ﮔﺮﻳﭙﺮ ﻳﺎ ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ دو ﻓﻚ ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺖ ﻛﻪ از آن در ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ اﺟﺴﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮﻳﭙﺮ ) (Gripperو ﻛﻨﺘﺮل آن ﺑﺎ ﺳﺮو ﻣﻮﺗﻮر
ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮﻳﭙﺮ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﮔﺎه و ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮد ﺑﺮاي راهاﻧﺪازي و ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺮو
ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﮔﺮﻳﭙﺮﻫﺎ:

دراﻳﻮر ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وزن رﺑﺎت ،ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ  500ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ آﻣﭙﺮ ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻫـﻴﭻ آيﺳﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ،ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻧـﺪارد؛
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣـﺪار واﺳﻄﻲ ﺑﻴﻦﺑﺨﺶ ﭘﺮدازﻧﺪه و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮده و ﺑﺎ
وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑـﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ .اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ در رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻣﺪارات دراﻳﻮر اﺳﺖ .دراﻳﻮر در ﻟﻐﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي راهاﻧـﺪازي اﺳﺖ.
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ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب

اﻧﻮاع دراﻳﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي  DCﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻧﻮع
دراﻳﻮر

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﻳﻚﻃﺮﻓﻪ

ﻣﻨﻈﻮر از دراﻳﻮرﻫﺎي ﻳﻚﻃﺮﻓﻪ ﻣﻮﺗﻮر  DCﻣـﺪاراﺗﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻮﺗﻮر  DCرا ﺗﻨﻬـﺎ در ﻳـﻚ ﺟﻬـﺖ ﺑـﻪ ﺣﺮﻛــﺖ
درآورﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻛﺮدن ﺟﻬـﺖ ﭼــﺮﺧﺶ ﻣﻮﺗــﻮر
ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻓﺮﻣــﺎن  STOPو
) ORWARDﻳﺎ  (BACKWARDرا ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ.

دوﻃﺮﻓﻪ

ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر  DCﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭼﺮﺧﺶ دوﻃﺮﻓﻪ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ دراﻳﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻄﻮط ﺗﻐﺬﻳـﻪ
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﺮ روي دو ﭘﺎﻳﺔ ﻣﻮﺗﻮر ﺳـﻮﺋﻴﭻ ﻛﻨـﺪ .ﺑـﺮاي
اﻳــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر از ﻣــﺪاراﺗﻲ ﻣﻮﺳــﻮم ﺑــﻪ ﭘــﻞ (BridgeH) H
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺪار دراﻳﻮر ﺑﻪ
ﺣﺮف  Hاﺳﺖ.

ﻧﻮع
دراﻳﻮر

ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي

ﻣﺪار

ﺗﺼﻮﻳﺮ

اﻟﻒ .دراﻳﻮر ﻳﻚ ﻃﺮﻓﺔ ﻣﻮﺗﻮر  DCﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر
ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻛﻠﻴـﺪ را در ﻣـﺪار اﻳﻔــﺎ
ﻛﻨـﺪ .در ﻣـﺪار روﺑـﻪرو زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺮدازﻧـﺪه
ﻳﻚ ﺷﻮد ،ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر وﺻﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در
دراﻳﻮر ﻣﻲآﻳﺪ.
ﻳﻚﻃﺮﻓﻪ ﻧﻜﺘﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﻴﻨﺔ ﺟﺮﻳـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ
ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر در اﻳـﻦ ﻣـﺪار ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﺒـﻮر دﻫــﺪ ،ﺑــﺎ
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﺲ در ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
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ﻧﻮع
دراﻳﻮر

ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي

ﺗﺼﻮﻳﺮ

ب .دراﻳﻮر ﻳﻚﻃﺮﻓﻪ ﻣﻮﺗﻮر  DCﺑﺎ رﻟﻪ

ج .دراﻳﻮر ﻳﻚﻃﺮﻓﻪ ﻣﻮﺗﻮر  DCﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ
روش دﻳﮕــﺮ ﻛﻨﺘــﺮل ﻳــﻚﻃﺮﻓــﻪ ﻣﻮﺗــﻮر  ،DCاﺳــﺘﻔﺎده از
ﺑﺎﻓﺮﻫﺎاﺳﺖ .ﺑﺎﻓﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﮔﻴـﺖﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﮔﻔﺘـﻪ
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻲ ورودي و ﺧﺮوﺟـﻲ آﻧﻬـﺎ ﻳﻜﺴـﺎن
اﺳــﺖ .ﺗﻨﻬــﺎ وﻇﻴﻔــﺔ ﺑﺎﻓﺮﻫــﺎ ﺗﻘﻮﻳــﺖ ﺟﺮﻳــﺎن اﺳــﺖ .از
ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ آيﺳﻲﻫﺎي ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ULN2003A
و  L6203و  ULN2803اﺷﺎره ﻛﺮد .اﻳﻦ دو آي ﺳـﻲ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  8و  7ﻋﺪد ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻌﻜﻮسﻛﻨﻨﺪه دارد .اﻳﻦ آيﺳـﻲﻫـﺎ
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  500mAﺟﺮﻳـﺎن ورودي را

ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨـﺪ .در ﺻـﻮرت اﺣﺘﻴـﺎج ﺑـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻣﻲﺗﻮان ﺧﻄﻮط را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮازي ﻛﺮد.
اﻟﻒ .ﭘﻞ  Hﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر
دراﻳﻮر
دوﻃﺮﻓﻪ
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ﻧﻮع
دراﻳﻮر

ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي

ﺗﺼﻮﻳﺮ

ب .ﭘﻞ  Hﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻟﻪ

ج .آيﺳﻲﻫـﺎي آي ﺳﻲ L293
ﭘﻞH

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي  DCﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ دو ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻼرﻳﺘﺔ وﻟﺘﺎژ دو ﺳﺮ ﻣﻮﺗﻮر ،ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ آن ﻋﻮض ﻣﻲﺷﻮد .ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﻧﺎﻣﻲ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻬﻤﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪارات دراﻳﻮ
ﻣﻮﺗﻮر  DCﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول آورده ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻛﺮد .اﺳﺎس ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اي ﺳﻲ ﻫﺎي دراﻳﻮ ﻣﻮﺗﻮر DC
از ﺟﻤﻠﻪ  ULN2003 ،L298 ،L293و  L6203ﻣﺪاري ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻞ  Hاﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ دراﻳﻮر ﻣﻮﺗﻮر  ) DCﭘﻞ ( H
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ﻣﺪار ﭘﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪة زﻳﺮ را ﺑﺮ روي ﺑﺮد ﺳﻮراخدار ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪي و ﻟﺤﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ آن دو ،ﻣﻮﺗﻮر را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ 1

ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮر از ﺳﻮﻛﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ 2

در رﺑﺎتﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً دو ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺪار ﻓﻮق را ﺑﺮاي دراﻳﻮر دو ﻣﻮﺗﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ،رﺑﺎت اﺗﺼﺎل دو ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ؟
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ﭼﺮخدﻧﺪه :از اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو)ﻛﻮﭘﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ( ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ و
ﻗﺪرت ﮔﺮدش ﻳﻚ ﮔﺮدﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .در ﻟﻮازم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮطﻛﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ،ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﭼﺮﺧﻪ و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﻜﻠﺖ و اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،از
ﺗﻌﺪادي ﭼﺮخدﻧﺪه ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮخدﻧﺪه را
ﻧﻤﺎﻳﺶ دادهاﺳﺖ.
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ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه)(Gear box
ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ

ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه

در ﺑﺴﻴﺎري از رﺑﺎتﻫﺎ ،ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رﺑﺎت از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد .وﻟﺘﺎژﻛﺎر ﻧﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ  3ﺗﺎ  18وﻟﺖ اﺳﺖ .ﺗﻮان ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ
درآوردن رﺑﺎت ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ)ﺑﻴﻦ
 1000ﺗﺎ  30000دور در دﻗﻴﻘﻪ( اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﮔﺮدش اﺟﺰاي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ رﺑﺎت از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎزو و
ﭼﺮخﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪادي ﭼﺮخدﻧﺪه ﺑﺎ ﻗﻄﺮ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش ﻣﺤﻮر
ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻻزم ﻛﺎﻫﺶ داده و در ﻋﻮض ﻗﺪرت آن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻳﻦ ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه) (Gear boxﻗﺮار داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در ﻳﻚ ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه ﺑﺎ
ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻗﻄﺮ ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ و ﻗﺪرت ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .در ﻳﻚ ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺮوي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ،ﻧﺴﺒﺖ
دور ورودي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دور ﺧﺮوﺟﻲ ،ﻗﻄﺮ ﻣﺤﻮر ورودي ،ﻗﻄﺮ ﻣﺤﻮر ﺧﺮوﺟﻲ و ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺟﺰء
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺔ اﻃﻼﻋﺎت آن ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻧﻜﺘﻪ

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت در رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه از ﭘﻮﻟﻲ و ﺗﺴﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ورودي ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺴﻤﻪ و ﭘﻮﻟﻲ ،ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﭘﻮﻟﻲﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد؛ ﻣﺜﻼً
اﮔﺮ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ ورودي ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ،ﺑﻪ ﭼﺮخدﻧﺪه ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﭼﺮخدﻧﺪه ﺑﻪ ﭼﺮخدﻧﺪه
ﺑﺰرگﺗﺮي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش ﭼﺮخدﻧﺪة ﺑﺰرگ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﺪرت آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .در
ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه و ﻳﺎ ﺗﺴﻤﻪ و ﭘﻮﻟﻲ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻗﺪرت در ﺧﺮوﺟﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ دارﻧﺪ.
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ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ

رﺑﺎت

اﻧﻮاع ﭼﺮخ رﺑﺎت
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﺪ در رﺑﺎتﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ،ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺤﺮك از ﭼﺮخ ،زﻧﺠﻴﺮ ﭼﺮخ ،ﭘﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰار
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪة رﺑﺎت در ﻣﻮرد ﭼﺮخﻫﺎ ،ﻗﻄﺮ ﭼﺮخ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻫﺮزﮔﺮد ﺑﻮدن ﻳﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﭘﻴﺶراﻧﺸﻲ ،اﻣﻜﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﮔﺮدش ﭼﺮخ
ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﺗﻜﺎدﻫﻨﺪه و ...اﺳﺖ.
اﻧﻮاع ﭼﺮخﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﭼﺮخ

ﻣﺰاﻳﺎ

 5ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮي

ﭼﺮخ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ رﺑـﺎتﻫـﺎي ﻗـﺪرﺗﻲ و رﺑـﺎتﻫـﺎي
ﻛﻮﭼﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب ،ﻣﺎز و ...ﺑﺎ روﻛﺶ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ .ﻗﻄــﺮ اﻳــﻦ
ﭼـﺮخ  5ﺳـﺎﻧﺘﻲﻣﺘـﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ آن  2ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﻣﺤﻮر از ﻗﻄـﺮ  4ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  8را دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ
ﻣﺮﻏﻮب ﭼﺮخ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮاشﻛﺎري ﺑـﺮ روي آن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.

 10ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮي

ﭼﺮخ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ رﺑـﺎتﻫـﺎي ﻗـﺪرﺗﻲ ﺑـﺎ روﻛـﺶ
ﻻﺳــﺘﻴﻜﻲ .ﻗﻄــﺮ اﻳــﻦ ﭼــﺮخ  10ﺳــﺎﻧﺘﻲﻣﺘــﺮ و ﺿــﺨﺎﻣﺖ آن 4
ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﺗﺼﺎل ﻣﺤﻮر از ﻗﻄﺮ 4ﺗـﺎ
ﻗﻄﺮ  8را دارد .ﺑﻮش ﻓﻠﺰي روي ﭼﺮخ دور ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗـﺎﻳﺮ
را ﻣﺤﻜﻢ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﻜﺴﺘﻦ آن در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد
ﻛﻪ ﺑﺎر و ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮ رﺑﺎت وارد ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺑﻮش ﻓﻠﺰي ﺷﻤﺎ ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﻣﻮﺗـﻮر و
ﮔﻴﺮﺑﻜﺲﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﺑـﻪ آن)ﺗﻨﻬـﺎ ﺑــﺎ
ﭘﻴﭽﺎﻧـــﺪن ﭘـــﻴﭻ روي ﻗﻄﻌـــﻪ( وﺻــﻞ ﻛﻨﻴ ـﺪ .ﺟــﻨﺲ ﺑــﻮش از
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻳﺎ ﻓﻮﻻد ﺑـﻮده و اﻓـﺰاﻳﺶ وزن رﺑـﺎت ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻓﻠﺰي ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮر را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ،
ﻣﺎﻧﻊ از ﺧـﻢ ﺷـﺪن ﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺷﻜﺴﺘﻦ آن ﻣﻲﺷﻮد.
از ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛـﺮد ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﺷـﺎﻓﺖ
ﻣﻮﺗـﻮري ﻛﻮﺗﺎه ،ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘـﻴﭻ روي ﻗﻄﻌـﻪ
ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﺮ روي ﭼﺮخ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ
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ﭼﺮخ

ﻣﺰاﻳﺎ

ﺧﻮرﺷﻴﺪي

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﭼﺮخ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در دو ﺟﻬﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺳﻪ ﭼﺮخ ﺧﻮرﺷﻴﺪي رﺑﺎﺗﻲ ﺑﺴﺎزﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ دور زدن در
ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻋﺖ رﺑـﺎت
ﻣﻲﺷﻮد ﭼﻮن رﺑﺎت ﺷﻤﺎ دﻳﮕﺮ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺮ ﭘﻴﭻﻫﺎ زﻣـﺎﻧﻲ را
ﺑﺮاي دور زدن ﺗﻠﻒ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ دور
ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﭼﺮخ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ
ﭼﻮن ﭼﺮخﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ روي ﭼﺮخ اﺻﻠﻲ داراي روﻛﺶ و اورﻳﻨـﮓ
ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺮ روي زﻣـﻴﻦ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ اﺻـﻄﻜﺎك زﻳـﺎدي دارد،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻳﻦ ﭼﺮخ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺮخ ﻫﺮزﮔﺮد در ﺟﻠﻮي روﺑﺎت ﻧﻴﺰ
ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .اﻳﻦ ﭼﺮخ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻴﭻﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﻔـﻞ
ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﺟﻬﺖ رﺑﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲدﻫﺪ.

اﻣﻨﻲ داﻳﺮﻛﺸﻨﺎل
 4ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮي:

اﻳﻦ ﭼﺮخ ﺑﻪ رﺑﺎت ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ﺣﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺔ ﺟﻬﺎت را ﺑﺪون ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ دور زدن ﻣﻲدﻫﺪ ﻳﻌﻨﻲ رﺑﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻳﺎ راﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮود .اﻳﻦ ﭼﺮخ ﺳﺎﺧﺖ
ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎي دﻳﮕﺮ از اﺻﻄﻜﺎك زﻳﺎدﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭼﺮخ در رﺑﺎتﻫﺎي ﺟﻮﻧﻴﻮر ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارد.

داراي ﭘﻴﭻ آﻟﻦ ﺑﺮ روي ﺷﺎﻓﺖ ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺤﻮر ﭼﺮخ ﺑﺮاي اﺗﺼــﺎل
ﻣﺤﻜــــــﻢ ﺷــــــﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗــــــﻮر ﺑــــــﻪ ﻣﺤــــــﻮر ﭼــــــﺮخ
ﺟﻨﺲ :ﺟﻨﺲ ﭼﺮخ از آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﻘـﺎوم ﺑــﺮاي ﺳــﺎﺧﺖ
ﭼﺮخ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ رﺑﺎتﻫﺎي ﻻﺑﻴﺮﻧﺖ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب ﻣـﺎز آﺗـﺶﻧﺸـﺎن و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن اﺳـﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﭼﺮخ داراي روﻛﺶ ﻻﺳـﺘﻴﻜﻲ ﺑـﺎ اﺻـﻄﻜﺎك ﺧـﻮب
ﺑﺎ روﻛﺶ
اﺳﺖ .از ﻧﻈـﺮ زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺟـﻼ و درﺧﺸـﺶ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑـﻪ رﺑـﺎت ﺷـﻤﺎ
ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ:
ﻣﻲدﻫﺪ .ﻣﻲﺗﻮان از ﺳﻮراخﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺮ روي ﺗـﺎﻳﺮ ﺑـﻪ اﻧﻜـﺪر
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﺗﺎﻳﺮ آن ﻗـﺪر ﺑـﺮاق اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧـﻮر را ﺑﺎزﺗـﺎب
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﭼﺮخﻫﺎي
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي
رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮل
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اﻧــﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔــﻲ از ﭼــﺮخﻫــﺎي ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫــﺎ را ﻛﻤﭙـــﺎﻧﻲﻫــﺎي
,Dubroﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزد .اﻳﻦ ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺑـﻪراﺣﺘـﻲ ﺳـﻮراخﻛـﺎري،
ﭼﺴﺐﻛﺎري و ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي  Dubroﺑﺎ وﺟـﻮد
ﻧﺮم ﺑﻮدن ،اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارﻧﺪ و ﺑﺮ روي ﺳـﻄﻮح ﺻــﺎف

ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب

ﻣﺰاﻳﺎ

ﭼﺮخ

ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﭼﺴــﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ .ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي Dave
 Brownﺑﺴﻴﺎر ﺳﺒﻚ اﺳﺖ و ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﻧﺎﻫﻤﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮش
و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻴﺰ اﺻﻄﻜﺎك ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎرﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي رﻳﻤـﻮت
ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﺮخ ﻫﺮزﮔﺮد

ﭼﺮخﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﻧﻜﺘﻪ

اﻳﻦ ﭼﺮخ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل رﺑﺎت اﺳﺖ و در ﺗﻤـﺎم ﺟﻬـﺎت ﻣـﻲﭼﺮﺧـﺪ.
ﺑﻴﺸـﺘﺮ در رﺑـﺎتﻫـﺎي ﺳﻪ ﭼﺮخ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴـﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻋﺪد از اﻳﻦ ﭼﺮخ ﺗﻌﺎدل رﺑﺎت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﻛﺮده از اﺻﻄﺤﻜﺎك رﺑﺎت ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ.

ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﭼـﺮخﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻲآﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ
ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴـﺪ .ﺑﺮﺧـﻲ از
اﻧﻮاع ﭼﺮخ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻓﺮوﺣﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷـﻮﻧﺪ .ﻗﺮﻗـﺮهﻫـﺎ،
ﭼﺮخﻫﺎي اورﻳﻨﮓ و ﭼﺮخﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮﻳﻨﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧـﺪ ،از
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﻳـﻦ ﭼـﺮخﻫـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺤﻜـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از
ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻓﺸﺮده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده در
ﻃﺮحﻫﺎي رﺑﺎﺗﻴﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪﺳـﺎدﮔﻲ در ﻣﺤـﻞ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد اﻳـﻦ
ﭼﺮخﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻧﻜﻪ از ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎهﻫـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
رﺑﺎتﻫﺎي ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻫﻢ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﭼﺮخﻫﺎي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﭼﻤﻦزﻧﻲ ،دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ
و ...وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﺑﺰارﻓﺮوﺷﻲﻫﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﺪازة ﻗﻄﺮ ﻳﻚ ﭼﺮخ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دور ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼـﻪ ﻗﻄـﺮ
ﭼﺮخ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻳﻚ دور ،ﻣﻮﺗﻮر رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻃﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﻄﺮ آن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﻳـﻚ دور ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮﺗﻮر رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮي را ﻃﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ,دور ﻣﻮﺗﻮر و اﻧﺪازة ﻗﻄﺮ ﭼﺮخ ﺳـﺮﻋﺖ رﺑـﺎت را
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲﻛﻨﺪ.
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اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﺮﻛﺖ در رﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﻧﺎم ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﻣﺤﺎﺳﻦ

ﻣﻌﺎﻳﺐ

ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮﻛـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺘﺸـﻜﻞ از 4
ﭼﺮخ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در  2ﻃﺮف رﺑﺎت اﺳﺖ ،ﻳﻜﻲ
از ﭘﺮﻛـﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮاﺳـﺘﻔﺎدهﺗـﺮﻳﻦ ﻧـﻮع
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮﻛﺖ در رﺑﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ.

ﺳﺎده ﺑﻮدن

ﻧﭽﺮﺧﻴﺪن از ﻣﺮﻛﺰ،
اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﺮﺧـﻮرد
ﻟﺒﺔ ﺷﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺮﻛـﺰ
رﺑﺎت

دو ﭼﺮخ و
ﻳﻚ ﭼﺮخ
ﻫﺮزﮔﺮد

اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در رﺑـﺎتﻫـﺎي
ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب ﻛـﺎرﺑﺮد دارد ،ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ
ﺑﺮاي رﺑﺎت اﻣﺪادﮔﺮ اﺳﺖ.

ﭼﺮﺧﻴﺪن ﺣﻮل
 2ﭼﺮخ ﻋﻘﺐ،
ﺳﺎدﮔﻲ

ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺻﻄﻜﺎك
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷـﺘﻦ 2
ﭼﺮخ

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺑﺎتﻫـﺎي ﺳﺎدﮔﻲ ،ﭘﻮﺷﺶ
اﻣﺪادﮔﺮ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻧـﻮع زﻳﺮي ﻛﻞ رﺑﺎت

اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺴﻤﻲ
ﺑﺎ اﺻﻄﻜﺎك ﺑﺎﻻ

زﻧﺠﻴﺮ و
ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮ

ﭘﻮﻟﻲ و
ﺗﺴﻤﻪ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺣﺘﻤـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﻳـﻚ ﺟﺴـﻤﻲ ﺑـﺎ
اﺻﻄﻜﺎك ﺑﺎﻻ ﺑﺮ روي آن ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

اﺻﻄﻜﺎك ﺑﺎﻻ،
اﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي
رﺑﺎتﻫﺎي اﻣﺪادﮔﺮ اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺨﺘﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ
زﻳﺮي رﺑﺎت،
ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺗﺶ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴـﻲ از آن اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺴﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺴﻤﻲ ﭼﺮﺧﺶ از ﻣﺮﻛﺰ
ﭘﺎﻟﺴﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺻﻄﻜﺎك ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺨﺘﻲ اﺟﺮا

ﺳﻪ ﭼﺮخ
ﺧﻮرﺷﻴﺪي

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  3ﻣﻮﺗﻮر و  3ﭼـﺮخ
ﺧﻮرﺷﻴﺪي دارد ،ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﺮاي ﺣﺮﻛـﺖ در
ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

ﺣﺮﻛﺖ در
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻬﺎت

اﺳــﺘﻔﺎده از 3
ﻣﻮﺗـﻮر ،اﺻـﻄﻜﺎك
ﻛﻢ

ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ
ﺧﻮرﺷﻴﺪي

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ
ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻲ اﺳﺖ و در رﺑﺎتﻫﺎي
اﻣﺪادﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮد.

ﺣﺮﻛﺖ در
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻬﺎت

اﺻــﻄﻜﺎك ﻛــﻢ،
اﺳﺘﻔﺎده از  4ﻣﻮﺗﻮر

دو ﭼﺮخ و
دو ﭼﺮخ
ﻫﺮزﮔﺮد

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﺑﺮد در ﻟﻴﮓﻫﺎي ﺣـﻞ ﻣـﺎز
دارد ،ﭼـﻮن ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎﻻ ﻫـﻢ از ﻣﺮﻛـﺰ
ﻣﻲﭼﺮﺧﺪ.

ﭼﺮخ از ﻣﺮﻛﺰ،
ﺳﺎدﮔﻲ

ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻋﺒـﻮر از
ﺳﻄﺢ ﺷـﻴﺐدار را
ﻧﺪارد.

ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ
اﻣﻨﻲ)(omn

اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻟﻴـﮓﻫـﺎي
اﻣـﺪادﮔﺮ ﻛـﺎرﺑﺮد دارد ،ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ در ﻫﻤـﺔ
ﺟﻬﺎت ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ.

ﺣﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺔ
ﺟﻬﺎت،
اﺻﻄﻜﺎك ﺧﻮب

ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﭼﺮخ
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ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺑﺎت
در ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑﺮاي رﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد:

ﻧﻜﺘﻪ

در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺗﻮر و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﻮراخ ﭼﺮخﻫﺎ  -ﭘﻮﻟﻲﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ

در ﻣﻮرد ﺷﻴﻮة ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺑﺎتﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دو ﭼﺮخ)ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دو ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ( و ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻚ
ﻫﺮزﮔﺮد در رﺑﺎتﻫﺎي ﺧﻮدرو ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ.

ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻴﺪ

اﻟﻒ– در ﻣﻮرد دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﻧﻮاع روشﻫﺎي ﺣﺮﻛﺖ و ﭼﺮخﻫﺎ در رﺑﺎتﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ را در ﻛﻼس ﺑﻪﺻﻮرت
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل رﺑﺎت:
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ،ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﻗﺎﻳﻊ در اﻃﺮاف رﺑﺎت و ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺰاي ﻳﻚ رﺑﺎت و
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻴﺎز رﺑﺎت و ﺷﻴﻮه ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎز ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ

ﻳﻚ راﻧﻨﺪه و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ او ،ﻳﻚ ﺧﻮدرو ،ﭘﺪال ﮔﺎز و ﺗﺮﻣﺰ و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺳﺮﻋﺖ آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،اﮔﺮ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  60ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ– در ﻣﻮرد ﻧﻮع اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ)ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎز ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ( ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ.
ب– ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻃﻲ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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ب( اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ رﺑﺎت
ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ رﺑﺎت ﺑﺮاي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي و اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪار
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دارﻳﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ،رﺑﺎت را از ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
درﻣﻲآورﻳﻢ.
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ رﺑﺎتﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در دو ﻧﺮماﻓﺰار زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد:
 -1ﭘﺮوﺗﺌﻮس)ﺗﺤﻠﻴﻞ و اﺟﺮاي ﻣﺪار( )(proteus؛
 -2آﻟﺘﻴﻮم دﻳﺰاﻳﻨﺮ)ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ و.Altium Designer – ( PCB
 Proteusﻧﺮماﻓﺰاري ﺑﺮاي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ،اﻳﺠﺎد ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻃﺮاﺣﻲ  PCBاﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار از
ﺳﺮي ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎده،ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ،ﻗﺪرت زﻳﺎد و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از
ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ،ﻃﺮﻓﺪاران زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻲﺗﻮان ﻗﻄﻌﺎت را ﭼﻴﺪه و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ را در ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
ﻧﺮم اﻓﺰار ،Altium Designerﻳﻜﻲ از ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارﭼﺎﭘﻲ اﺳﺖ .ﻫﺪف از اراﺋﻪ ﻧﺮماﻓﺰار
ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﻄﻌﺎت  PCBو ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺮماﻓﺰار از ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ رﺑﺎت:
در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ رﺑﺎتﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ زﻳﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺧﺎزن ،ﺳﻠﻒ ،دﻳﻮد ،ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ،رﮔﻮﻻﺗﻮر ،LED ،ﺑﺎﺗﺮي ،ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ،ﺣﺴﮕﺮ ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ،LCD
ﺑﺎزر و. ...
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪة ﻗﻄﻌﺎت ذﻛﺮﺷﺪه ﻗﺒﻼً در ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺳﺎل دﻫﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪهاﺳﺖ و در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﺮح
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻃﺮز ﻛﺎر ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎ ،ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي  ،AVRﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺎژولﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در رﺑﺎتﻫﺎ
ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.
ﺑﺎﺗﺮي ﻳﺎ ﭘﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ)وﻟﺘﺎﺋﻴﻚ( ﻣﻨﺒﻌﻲ از اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در درون آن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
واﻛﻨﺶﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،اﻧﺮژي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد ،اﻳﻦ اﻧﺮژي در ﻗﻄﺐﻫﺎي ﺑﺎﺗﺮي
ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺖ .اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ در ﻗﻄﺐﻫﺎي ﺑﺎﺗﺮي ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  Electromotive forceﻳﺎ  emfﺑﺎﺗﺮي ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﻳﻜﺎي وﻟﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻗﻄﺐ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺗﺮي را آﻧﺪ و ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ آن را ﻛﺎﺗﺪ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ)در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺐﻫﺎ)ﭘﻼرﻳﺘﻪ( ،ﺳﺮ ﻣﺜﺒﺖ و
ﺳﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد(.
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ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از وﻟﺘﺎژ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎندﻫﻲ آن اﺳﺖ .ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﺔ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻣﻴﻠﻲآﻣﭙﺮﺳﺎﻋﺖ) (mahﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﺔ ﻳﻚ ﺑﺎﺗﺮي  1200mAhﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺗﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎندﻫﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1200mAدر ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ را دارد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ،ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ،ﻛﺎرﺑﺮد و ﺷﻜﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي AVR
ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮوﻟﺮﻫﺎي  AVRداراي اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﻲﻫﻤﺘﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﺪي ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻌﻤﺎري ﻛﺎراﻣﺪ از ﻃﺮﻳﻖ زﺑﺎنﻫﺎي  Cو  Assemblyﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ در ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﻳﺎ ﭼﺮﺧﺔ ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ
.ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي  AVRﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ ،ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻛﺎراﻳﻲ  16ﺑﻴﺘﻲ اراﺋﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻴﻤﺘﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻳﻚ  8ﺑﻴﺘﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ  AVRﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﻛﻼك)ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻛﺎﻓﻲ
ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ آزادي ﻋﻤﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺪان ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ،
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ  AVRﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻤﺎري) RISCﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ( ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺷﺪه
و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را ﻛﻪ ﺑﺎ  32ﺛﺒﺎت ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﻧﻮع
Flashﻛﻪ AVRﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ  AVRﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﺔ  2/7ﺗﺎ  5/5وﻟﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺶ ﭘﻴﻦ ﺳﺎده
در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﻮد ﻳﺎ  Programﺷﻮد .ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي  AVRﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ 1/8
وﻟﺖ ﺗﺎ  5/5وﻟﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﻮان ﭘﺎﻳﻴﻦ) (Low Powerﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .راهﺣﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
AVRﭘﻴﺶ ﭘﺎي ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﺬارد ،ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ:
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ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎورﻧﻜﺮدﻧﻲ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻓﺮاوان در ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ،AVRآﻧﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﭘﻴﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  AVRﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﻣﻌﻤﺎري
ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻛﺪﻫﺎي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ داﻧﻠﻮد ﺷﻮدو
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﻳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻫﻤﺎن ﻛﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و در
ﻋﻮض آن را در ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوي ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ داﻧﻠﻮد ﻛﻨﻴﺪ.
LCD

ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ،ﻗﻄﻌﻪاي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
درآورد .ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎ در ﻣﺪلﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ .از LCDﻫﺎي
رﻧﮕﻲاي ﻛﻪ در ﻣﻮﺑﺎﻳﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺪلﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  7 segmentﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ
آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻳﻢ .ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ  lcdﻣﻲﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺪﮔﺬاري  ASCIIوﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶ درآورد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ،اﻋﺪاد ﻻﺗﻴﻦ و... .ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع
LCDرا در اﺻﻄﻼح ﺗﺠﺎري LCDﻫﺎي ﻛﺎراﻛﺘﺮي) (Alphanumeric LCDﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

LCDﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺘﺮي در اﻧﺪازهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻧﺪازة اﻳﻦ ﻧﻮع  LCDرا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد
ﻛﺎراﻛﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازة LCDﻫﺎي
ﻛﺎراﻛﺘﺮي  2*16اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ  LCDﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دو ردﻳﻒ  16ﺗﺎﻳﻲ ﻛﺎراﻛﺘﺮ را ﻫﻢزﻣﺎن روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
دﻫﺪ.
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 LCDﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دو ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﺔ  +و – دارد .در LCDﻫﺎي 2*16
اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ  5وﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  1ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  GNDو ﭘﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  2ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ  5وﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﭘﺎﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  3ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮر زﻣﻴﻨﻪ در  LCDﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ  GNDﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي 15و  16ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻧﻮر ﭘﺸﺖزﻣﻴﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺎﻳﺔ
 15ﺑﻪ)  5 Vccوﻟﺖ( و ﭘﺎﻳﺔ  16ﺑﻪ  GNDﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ
ﺣﺴﮕﺮ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺖﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف را ﺣﺲ ﻛﺮده ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن وﻟﺘﺎژ
ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن در ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲدﻫﺪ.
اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ رﺑﺎت)ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ( اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ و وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒﺷﺪه ﺑﺮاي رﺑﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺷﺎﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﺑﻘﻴﺔ اﺟﺰاي
رﺑﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﺎژولﻫﺎي آﻣﺎده اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺞ
ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺞﻫﺎ ﻳﻚ ﺣﺴﮕﺮ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺎژول ،ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻫﺮ ﺟﺴﻢ از ﺟﻠﻮي ﺣﺴﮕﺮ اﺳﺖ.
اﻧﻮاع ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺞ:

در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﮕﺮ دﻗﺖ ﻛﺮد:

 .1ﺣﺴﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﻳﺰﭘﺬﻳﺮي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .2 .ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
 .4ﺧﺮاﺑﻲ آن ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3اﻧﺪازهاي ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺞ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ)(IR
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺠﻲ دﻳﮕﺮي داراي دو ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺖ:

ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺞ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه اﻣﻮاج ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ را ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﻧﻮر ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ را اﻧﺪازه ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﻣﺤﺎﺳﻦ :دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ،زاوﻳﺔ دﻳﺪ ﻛﻢ.
ﻣﻌﺎﻳﺐ :ﻧﻮﻳﺰﭘﺬﻳﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﻣﻘﺪار اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﻢ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﻦ

ﻣﻌﺎﻳﺐ

ﺣﺴﮕﺮ

..........................

..........................

..........................

..........................

CNY70

..........................

..........................

GP2S28

..........................

..........................

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ
 5ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ
 3ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﮕﺮ:
در رﺑﺎت اوﻟﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻮﻳﺰﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دو ﺣﺴﮕﺮ اوﻟﻲ از ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ ﭘﺎك
ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭼﻮن ﺣﺴﮕﺮ  GP2S28داراي ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺧﻮد ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﻢ ﻧﺪارد ،از ﺣﺴﮕﺮ  CNNY70اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
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ﻣﺸﺨﺼﺎت CNY70

اﻳﻦ ﺣﺴﮕﺮ اﻣﻮاج ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻴﺮون ارﺳﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺟﺴﻤﻲ و ﻣﺎﻧﻌﻲ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،اﻣﻮاج ﺑﺎزﺗﺎب داده ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺘﻮﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر اﺳﺖ ،درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
اﻳﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن اﻧﻮاع اﻧﻜﻮدر
اﺳﺖ. ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراﻳﻲ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي ﻛﻢ ﻛﺮدن اﺛﺮ ﻧﻮر ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﻧﻮع ﭼﻴﺪﻣﺎن آن ﺑﺴﻴﺎر دﻗﺖ ﻧﻤﻮد.
روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻂ ﺳﻴﺎه از زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪ
در اﻳﻦ ﺣﺴﮕﺮ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪة اﻣﻮاج ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ
ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ  ،اﻣﻮاج ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻔﻴﺪرﻧﮓ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺎه از ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﺳﺖ.

در زﻣﺎن روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻔﻴﺪ ،ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ و آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻔﺮ ﻳﺎ
ﻳﻤﻚ ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﺴﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺎهرﻧﮓ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ،ﻋﻜﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺴﮕﺮ در رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺴﻴﺮ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪيﺗﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع رﺑﺎت اﺳﺖ .ﺷﻜﻞ زﻳﺮ
ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻂ ﺳﻴﺎه از ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺣﺴﮕﺮ  IRﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺣﺴﮕﺮ:

ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻂ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد:
 .1ﺧﻂﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎي ﻛﻢ؛
 .2ﺧﻂﻫﺎي  90درﺟﻪ؛
 .3ﺧﻂﻫﺎي  30درﺟﻪ؛
 .4ﺧﻂ ﭼﻴﻦﻫﺎ  20ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ و  30ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ؛
 .5ﻋﺒﻮر از  3راه و  4راه.
145

ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭼﻴﺪﻣﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﻴﺪﻣﺎن از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺣﺴﮕﺮ در ﻳﻚ ﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﺳﺮﻋﺖﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮاي
وﺟﻮد زواﻳﺎي 90درﺟﻪ و  30درﺟﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

ﺧﻄﻲ

اﻳﻦ ﭼﻴﺪﻣﺎن ،ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ وﺟﻮد زواﻳﺎي  30درﺟﻪ
ﻧﻴﻤﻪﻣﺮﺑﻌﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

ﻫﺸﺘﻲ)(8

ﻫﻼﻟﻲ

رﻳﺸﻲ

اﻳﻦ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮاﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻫﺎﺳﺖ وﻟـﻲ ﺑـﺎز
ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ از  30درﺟﻪ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ.

اﻳﻦ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻫﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﺸﺘﻲ اﺳﺖ .ﭘـﺲ ﺑـﺎز ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ از
زاوﻳﺔ  30درﺟﻪ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ.

ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭼﻴﺪﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﭼﻴـﺪﻣﺎن ،ﭼﻴـﺪﻣﺎن رﻳﺸـﻲ اﺳـﺖ .اﻳـﻦ
ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻫﺸﺘﻲ و ﻧﻴﻤﻪﻣﺮﺑﻌﻲ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ
ﻛﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻋﺒـﻮر از زواﻳـﺎي  90درﺟـﻪ و  30درﺟـﻪ را دارد و ﺑـﻪ
راﺣﺘﻲ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻋﺒﻮر از ﺳﻪراه و ﭼﻬﺎرراه:
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻖ ﭼﻴﺪﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دارﻳﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚﭼﻬﺎرراه و ﺳﻪراه را روي آن آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺳﻪ راه
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ﭼﻬﺎرراه

ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺳﻪراه و ﭼﻬﺎرراه را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﻢ ،وﻟﻲ ﺑﺮاي اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺎ زاوﻳﺔ  30درﺟﻪ دو ﺣﺴﮕﺮ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮد ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ درآﻣﺪهاﺳﺖ.

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮ :IR
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺠﻲ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺣﺴﮕﺮ IR

ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ

GP2D12

10cm to 80cm

GP2D120

4cm to 30cm

GP2Y0A21

10cm to 80cm

ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎژولﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺞ  ،IRﻣﺎژولﻫﺎي ﺷﺎرپ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ  Sharpﺧﺎﻧﻮادهاي از
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻛﻮﭼﻚ ،ﻣﺼﺮف ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و
ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺮي ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﺷﺎرپ ،GP2DXXروﻳﻜﺮد ﺗﺎزهاي ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودة ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺷﻴﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻗﺒﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻮرد ﺣﺴﮕﺮ
ﻫﺎي GP2D120،GP2D12و  GP2DY0Aاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودة ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻣﻲﮔﺬارد .اﻳﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺞﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اراﺋﻪ روشﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻓﺎﺻﻠﻪ ،آزادي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻮر
ﻣﺤﻴﻄﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
 .2ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺞ آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ:
آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻛﻠﻤﺔ آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ  Ultrasonicﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت اﺳﺖ .ﻣﺤﺪودة ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺷﻨﻮاﻳﻲ اﻧﺴﺎن  20ﻫﺮﺗﺰ
ﺗﺎ  20ﻫﺰار ﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ .ﻣﺤﺪودة ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ اﻣﻮاج ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت  40ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ .اﻣﻮاج
ﻣﺎﻓﻮق ،ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻟﻴﺰر ،ﺗﺨﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﺳﻄﺤﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ
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ﺑﺎرﺑﺮداري ،ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻋﻤﻖ ﻣﺨﺰن ،ﺷﺴﺖوﺷﻮي دﻗﻴﻖ ﻇﺮوف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻴﻤﺎر،
ﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻣﺬاب ،ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻫﻢﺟﻨﺲ ،رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي ،ﺗﺮاشﻛﺎري ،ﻓﺮزﻛﺎري ،ﺳﻮراخﻛﺎري و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دارد.
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺪودة ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ دو
دﺳﺘﺔ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻓﺮاﺻﻮت ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ
 40ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺣﺪ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﻳﻚ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪة آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﻮاج ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه از ﺣﺴﮕﺮ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ
ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﮔﻴﺮﻧﺪة ﺣﺴﮕﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮج و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻣﻮاج ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ،ﻧﻮع و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻓﺮاﺻﻮت ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻧﻮﻳﺰﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﺣﺴﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪة آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎژول ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﺞ  SRF05آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ.

اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮاج دﻳﮕﺮ ﺧﻮاص ﺷﻜﺴﺖ ،ﭘﺮاش ،ﺑﺎزﺗﺎب و ﻋﺒﻮر دارﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺳﻪ روش
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺞ دﻳﮕﺮي دو ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﻴﺮﻧﺪه دارد.

اﻧﺪازهﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺞﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و
ﺻﺒﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن آن را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت در ﻫﻮا
ﻓﺎﺻﻠﻪ را اﻧﺪازه ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﻣﻌﺎﻳﺐ :ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺰرگ.
ﻣﺤﺎﺳﻦ :ﺑﺎزة اﻧﺪازهﮔﻴﺮي وﺳﻴﻊ ،ﻧﻮﻳﺰﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ.
148

ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب

ﺣﺴﮕﺮ آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ

ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ

SRF08

3cm to 600cm

SRF05

1cm to 400 cm

ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻧﻮﻳﺰﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺞﻫﺎي ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻮارﻫﺎي دور ﺗﺎ دور از ﭘﻠﻜﺴﻲ ﺑﻲرﻧﮓ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ از
ﻣﺎژولﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﻨﺞ آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ .ﭘﺮوﺗﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺎژول  SRFﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ  I2Cاﺳﺖ
و واﺣﺪﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎژول ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ و اﻳﻨﭻ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮداد.
ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ در رﺑﺎتﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده در دور زدن ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  3ﻣﺎژول آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ
ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺴﮕﺮ آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ
.1

در ﺟﻠﻮي رﺑﺎت

ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ:

 .2در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ
ﻳﻜﻲ از اﻟﺰاﻣﺎت دور زدن ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻮاﺻﻞ ﻛﻨﺎري اﺳﺖ ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ رﺑﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺪام ﻃﺮف
ﻣﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي دور زدن رﺑﺎت اﺳﺖ.
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ﻣﻜﺎن ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻞ دو ﺣﺎﻟﺖ دارد:
اﻟﻒ( ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﻴﺎن ﻳﻚ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﻣﺎﻧﻊ
ب( ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻚ ﭘﻴﭻ  90درﺟﻪ

ﻣﺎﻧﻊ
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ
ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺐدار اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﺘﺎب ﺻﺤﻴﺢ) (Proper Accelerationرا اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺷﺘﺎب ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺘﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط آزاد اﺳﺖ .ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ داراي ﻣﺪلﻫﺎي ﻳﻚﻣﺤﻮري و
ﭼﻨﺪﻣﺤﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺪازه و ﺟﻬﺖ ﺷﺘﺎب را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮداري اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ؛
ﻣﻲﺗﻮان از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و آﺷﻜﺎرﺳﺎزي ﻟﺮزش و ﺿﺮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﺷﻴﻦﻛﺎري ﺷﺪه ﺑﺎ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻟﻮازم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي
ﺑﺎزيﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ورودي ﺑﺎزيﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از
ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در رﺑﺎت MPU6050 ،اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ و
ﻫﻢ ژﻳﺮوﺳﻜﻮپ اﺳﺖ).ژﻳﺮوﺳﻜﻮپ ﺣﺴﮕﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي زاوﻳﻪ اﺳﺖ(.
ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ

ﺳﺮ ﻫﻢ ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزوي رﺑﺎﺗﻴﻜﻲ

ﺷﻴﻮهﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮ روي ﺑﺮد ﻣﺪار ﭼﺎﭘﻲ
دو ﺷﻴﻮة اﺻﻠﻲ اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮ روي ﺑﺮدﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ :اﻟﻒ -ﺳﻮراخﻛﺎري ﺑﺮد و ﻟﺤﻴﻢﻛﺎري ﭘﺎﻳﺔ
ﻗﻄﻌﺎت) (Through holeو ب– ﻧﺼﺐ ﺳﻄﺤﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺎ  (Surface Mountage technology)SMTﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺤﻴﻢﻛﺎري و ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخ اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو روش را در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ.
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ﻧﻜﺘﻪ

ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮد ﻣﺪار ﭼﺎﭘﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﻧﺼﺐ ﺳﻄﺤﻲ) (SMTاز ﻗﻄﻌﺎت وﻳﮋة اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺼﺐ
ﺳﻄﺤﻲ) (SMDاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺣﺮوف اﺧﺘﺼﺎر ،ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺎدﻳﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ دو ﺑﻪ ﺟﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﻄﺤﻲ

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎزن ﻧﺼﺐ ﺳﻄﺤﻲ

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﻮد ﻧﺼﺐ ﺳﻄﺤﻲ

151

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﻧﺼﺐ ﺳﻄﺤﻲ

ج .ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ رﺑﺎت
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  Atmel Studioو Code visonﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي  8و 32ﺑﻴﺘﻲ  AVRداراي ﻛﺎرﺑﺮان زﻳﺎدي در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮاي اﻳﻦ
ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ و دﻳﺒﺎﮔﺮ AVR Studioﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ و
ﭘﺮﻗﺪرتﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ.ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ و دﻳﺒﺎﮔﺮ  AVR Studioاز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادة  avrﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
ﻛﺮده و در آن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎي  cو  c++ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺷﺮﻛﺖ اﺗﻤﻞ ،ورژن ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار را ﺑﺎ ﻧﺎم  Atmel Studioﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖAVR .
Studioﻛﻪ ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﺪﻳﺪ  Atmel Studioدر دﺳﺘﺮس ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد ،از ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادة  avrو ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادة  ARMﺳﺮي  Cortexﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي  AVRﺑﻮده و داراي وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﻪ ﺷﺮح
زﻳﺮ اﺳﺖ:
• وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﺔ دﺳﺘﻮرﻫﺎ؛
• ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﺑﺎن  cو ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي آن؛
• ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﺮﻫﺎ و دﻳﺒﺎﮔﺮﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮي ﺷﺮﻛﺖ اﺗﻤﻞ؛
• ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻨﻮع و راﻫﻨﻤﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ.
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Code vison

 CodeVisionAVRﻳﻚ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮاي رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ)ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار( اﺳﺖ .در
واﻗﻊ اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ  Cاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي  AVRاز آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ و ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻞ ﻛﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ
ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﺔ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪرت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺒﻠﻲ آن ﺑﺮﻃﺮف
ﺷﺪهاﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي وﻳﻨﺪوز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ.

ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ

رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب

ﻧﻜﺘﻪ

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺮ ﺣﺴﮕﺮ در
ﺑﺮﮔﺔ اﻃﻼﻋﺎت آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ.
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رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻂ):(Line Follower
رﺑﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﺔ اﺻﻠﻲ آن ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮدن ﻣﺴﻴﺮي ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺜﻼً ﺳﻴﺎه در زﻣﻴﻨﻪاي ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﺜﻼً ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ) (IRﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد .ﻳﻜﻲ از
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﺪة اﻳﻦ رﺑﺎت ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ وﺳﺎﻳﻞ و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ،
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ...اﺳﺖ .رﺑﺎت ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻂ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﺔ ﻛﺘﺎبداري ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دادن ﻛﺪ ﻛﺘﺎب ،رﺑﺎت ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﻛﺪ آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ
ﻛﺘﺎب در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲرود و ﻛﺘﺎب را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﻲآورد .ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻧﻮع رﺑﺎت در
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻂﻛﺸﻲﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﻛﻪ
ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮ رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﮕﺮ  IRو ﭼﻴﺪﻣﺎن آن اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻫﻢ
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺴﻴﺮ دارد.
ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻴﺪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰي ﻛﻪ در رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ،درﺑﺎره ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻫﺮ
ﻛﺪام ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮده و در ﻣﻮرد آن در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ.

ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي IR
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي دادهﺷﺪه ﺗﻌﺪاد و ﻧﺤﻮة ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ را در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺷﻜﻞ ﻣﺴﻴﺮ

ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﮕﺮ

ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺣﺴﮕﺮ

...................................

...................................

...................................

...................................
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺎﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ رﺑﺎت

ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ:
 -1ﺷﺎﺳﻲ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب ﺣﺮﻓﻪاي ﻳﻚ ﺷﺎﺳﻲ ﺳﺒﻚ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از
ﻣﻮارد ﻃﺮاﺣﺎن از ﺧﻮد  PCBرﺑﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﺎ رﺑﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻚ رﺑﺎت اﻣﺪادﮔﺮ)ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داﻧﺶآﻣﻮزي اﻣﺪادﮔﺮ اﻟﻒ  ،(RESQUE A -ﺣﻞ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ رﺑﺎت ﻗﺪرﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎژولﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ؛
 -2در اﻳﻦ رﺑﺎت از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي  ZGA28ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺷﺎﻓﺖ  4 mmاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؛
 -3ﻳﻚ  LCDﻛﺎراﻛﺘﺮي ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎژولﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد؛
 -4ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻳﻚ رﺑﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ در اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻨﺠﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻬﺎرﭼﺮخ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه ،وﻟﻲ در ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب ﺣﺮﻓﻪاي ﭼﻬﺎرﭼﺮخ رﺑﺎت را ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً از دوﭼﺮخ و ﻳﻚ ﻫﺮزﮔﺮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛
 -5ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي ﻣﺎژولﻫﺎي ﺑﻠﻮﺗﻮث) (HC05و آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ) (SRF08و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻳﻚ ﮔﺮﻳﭙﺮ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻛﺮدن ﻣﺎﻧﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ؛MM
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 -6ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﺋﻴﭻ ﻧﻴﺰ در ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ رﺑﺎت ﺑﺮاي ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي دﻳﻮارهﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺎز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻓﻮق ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺎﺳﻲ را ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  Solid Worksﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ:

ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻻي رﺑﺎت)ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ  LCDو ،ﻛﻠﻴﺪ و LED

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺴﮕﺮ ﺷﺎرپ

ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻧﮕﻪدارﻧﺪة ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ

ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻧﮕﻪدارﻧﺪة ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ
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ﺷﺎﺳﻲ ﻛﻒ رﺑﺎت

ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮد ﺣﺴﮕﺮ

ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻧﮕﻪدارﻧﺪة ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ

ﭼﺮخ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ

ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب

ﻣﻮﺗﻮر  DCﮔﻴﺮﺑﻜﺲدار ZGA28

ﺣﺴﮕﺮ ﺷﺎرپ GP2D120

ﻧﺒﺸﻲ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻳﺎﺗﺎﻗﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺳﻲ ﻛﻒ رﺑﺎت

ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ از ﺑﺮد اﺻﻠﻲ رﺑﺎت

ﭼﺮخ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ

ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﺋﻴﭻ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻳﻮارة ﻣﺴﻴﺮ

ﺑﺴﺖ  Lﺑﺮاي اﺗﺼﺎل دﻳﻮاره ﺑﻪ ﺷﺎﺳﻲ ﻛﻒ و ﺳﻘﻒ

 LCDﻛﺎراﻛﺘﺮي ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ رﺑﺎت
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺑﺮد ﻣﺪار ﭼﺎﭘﻲ) (PCBﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﺑﺮد اﺻﻠﻲ رﺑﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار Altium Disigner

ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺑﺮد اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺪار ،ﻛﺎﻧﻜﺘﻮرﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻴﻜﺮو  ،AVRدراﻳﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر و ﻣﺪار اﻋﻼن)ﺑﺎزر(

ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺑﺮد ﺣﺴﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ  24ﻋﺪد ﺣﺴﮕﺮ  IRدﻳﻮدي  3ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي و ﺳﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﻓﺮ  74245ﺑﺮاي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﺣﻤﻠﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ)ﺑﺮاي ﺳﻴﺎه و  1ﺑﺮاي ﺳﻔﻴﺪ(
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ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب

ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در رﺑﺎت ATMEGA64

)PCBﺑﺮد ﻣﺪار ﭼﺎﭘﻲ( ﺑﺮد ﺣﺴﮕﺮ

 PCBﺑﺮد ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ATMEGA64
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 PCBﺑﺮد اﺻﻠﻲ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  CodeVisionﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ رﺑﺎت ﻓﻮق ﻣﺴﻴﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮط دادهﺷﺪه در
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻤﺎرة  1را ﻃﻲ ﻛﻨﺪ.
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ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب

ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب
ﺷﺮح ﻛﺎر :ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؛ اﺑﺘﺪا ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ رﺑﺎت ﻛﻪ ﺷﺎﺳـﻲ و
ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪلﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ رﺑﺎت ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺮد ﻣـﺪار اﺳـﺖ ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد و
ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻟﺤﻴﻢﻛﺎري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺮوﮔﺮام ﻛﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑـﺮ روي ﻣﻴﻜـﺮو آن را ﺑـﺮ
روي ﺑﺮد اﺻﻠﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻟﺤﻴﻢﻛﺎري ﺑﺮد ﺳﻨﺴﻮر ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ روي ﺷﺎﺳﻲ ﻛـﻪ آﻣـﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﺴـﺘﻪ و
آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺑﺎت و اﻧﻮاع آن آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛـﺮده و ﺑـﺎ اﺻـﻮل
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮدﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم رﺑﺎتﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﻚ رﺑﺎت
ﻣﺴﻴﺮﻳﺎب ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ :ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ،ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ
رﺑﺎت
ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات:
ﺷﺮاﻳﻂ -1 :در ﻛﺎرﮔﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ؛  -2ﻧﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﺷـﺪت  400ﻟـﻮﻛﺲ؛  –3ﺗﻬﻮﻳـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و دﻣـﺎي
20°c±30°c؛  -4اﺑﺰارآﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﺎﻧﺪارد و آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر؛  -5وﺳﺎﻳﻞ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد راﻳﺎﻧﻪ؛
 -6زﻣﺎن  360دﻗﻴﻘﻪ .اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات :راﻳﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ،ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺎﻟﻴﺪورﻛﺲ ،اﺑﺰار ﻛـﺎر آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ،ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ،ﻧﺮماﻓﺰار ﻛﺪوﻳﮋن و ﭘﺮوﺗﺌﻮس
ﻣﻌﻴﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ردﻳﻒ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮة
ﻗﺒﻮﻟﻲ از 3

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎر

1

ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺎﺳﻲ

1

2

ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ

2

3

ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺻﻠﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮي(

3

4

ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﻟﺤﻴﻢﻛﺎري ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮد ﺳﻨﺴﻮر و ﺑﺮد اﺻﻠﻲ

2

5

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ رﺑﺎت

1

6

ﺗﺴﺖ و راهاﻧﺪازي رﺑﺎت

3

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ ،اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،ﺗﻮﺟﻬـﺎت زﻳﺴـﺖﻣﺤﻴﻄـﻲ و
ﻧﮕﺮش:
 –1رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل در ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر؛
 -2رﻋﺎﻳﺖ دﻗﺖ و ﻧﻈﻢ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات

ﻧﻤﺮة ﻫﻨﺮﺟﻮ

2

*

* ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺮاي ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﻛﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ 2 ،اﺳﺖ.
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ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺧﻄﻴﺮ ﺧﻮد در اﺟﺮاي ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻬﻢ دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ
اﻣﺮ در اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ راهاﻧﺪازي ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﻣﻌﻠﻤﺎن درﺑﺎرة
ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﻧﻮﻧﮕﺎﺷﺖ ،ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ را در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﭼﺎپ ،ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .در اﻧﺠﺎم ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮوه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﮔﺮوهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﺔ
راﻫﺒﺮي دروس ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪهاي را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﺿﻤﻦ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺗﻼش ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎران ،اﺳﺎﻣﻲ دﺑﻴﺮان و ﻫﻨﺮآﻣﻮزاﻧﻲ
ﻛﻪ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اراﺋﺔ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن را در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻳﺎري ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح
زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد.

اﺻﻔﻬﺎن  :آﻗﺎﻳﺎن :اﺣﺴﺎن رﻓﻌﺘﻲ ،ﻋﻠﻲ اﻳﻤﺎﻧﻴﺎن ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي ،رﺿﺎ ﺣﻴﺪرﭘﻮر ﺑﺎرده ،ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﻲ اﻳﺰدﭘﻨﺎه ،ﻋﺒﺎس
ﻣﻨﻈﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ ،ﻓﺮزاد اﻋﻈﻢ ،ﻣﻬﺪي ﻛﺎﻇﻤﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻫﺎدي ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﺎﻳﺎ،
ﺑﻬﺰاد ﺳﻴﺪ ﻣﻌﻠﻤﻲ ،ﺳﻴﺪ اﻛﺒﺮ زﻫﺮاﻳﻲ
ﻗﺰوﻳﻦ :ﮔﻞ دوﺳﺖ ﻟﻴﺎوﻟﻲ ،ﻣﻬﺪي ﻧﺎﺻﺮﻟﻮﻳﻲ
ﻣﺮﻛﺰي :ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻔﻴﻊ ﻧﻴﺎ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪي ﻧﺴﺐ ،ﻋﻠﻲ ﭘﻮر ﺷﺠﺎع ،ﺣﺎﻣﺪ ﻛــﻮﭼﻜﻲ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن :آرش ﻗﻨﻮاﺗﻲ ،ﺑﻬﺰاد ﺑﻬﺰادي ﻣﻘﺪم ،اﻣﻴﻦ ﻧﻘﺎش ،ﻣﺤﺴﻦ ﻳﻮﻧﺴﻲ
اﻟﺒﺮز :ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎآﻗﺎﻳﺎري ﻛﻠﻮر ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺧﺴﺮوي ،اﻣﻴﺮ ﻣﻬﺪﻳﺨﺎﻧﻲ
ﺗﻬﺮان :ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ رﻋﻨﺎﻳﻲ ،ﺑﻬﺰاد ﻣﺤﺴﻨﻲ آﻫﻨﮕﺮ ،ﺣﺴﻦ ﺧﺎﺟﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎري ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﭘﺎرﺳﺎ ﻧﮋاد
ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻳﻮﻧﺲ ﻏﻔﺎرزاده ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻲ ،ﻋﺒﺎس رﺳﻮﻟﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﻮري ﻣﻴﻼﻧﻲ ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺼﻄﻔﻲ زاده
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺗﻬﺮان :اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻌﻔﺮي ،ﻣﻴﺜﻢ ﺑﺤﺮ ﻛﺎﻇﻤﻲ
ﻗﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ ورزﻧﻪ ،ﻋﻠﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﺻﺤﺒﺖ ،اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ واﻟﻲ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻈﻬﺮﻗﺮاﻣﻠﻜﻲ ،ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪي
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