ساخت تجهیزات مکاترونیکی
رشتۀ مکاترونیک

گروه مکانیک
شاخه فنی و حرفهای
پايۀ يازدهم دوره متوسطه

1396

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهریزی اموزشی
نام کتاب:

ساخت تجهیزات مکاترونیکی ـ 744122

پدیدآورنده:

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تالیف:

دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کار دانش

شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف:

حمید یزدانی ،زهرا لطفی ،سعید صفایی موحد ،محسن بهرامی ،سید حسن سید
تقی زاده (اعضای شورای برنامهریزی)
بهنام آخوندی ،قاسم ایزدپناه ،پیمان ایوبی ،امیرحسین جعفری ،رضا خاجی ،کاوه
رشوند ،محمد سعید کافی ،سعید هادی (اعضای گروه تالیف)

مدیریت آماده سازی هنری:
شناسه افزوده آماده سازی:
نشانی سازمان:

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
ایمان اوجیان (طراح یونیفورم) ـ سیدمرتضی میرمجیدی(رسام)
مرضیه توماج و مهسا اوشلی(صفحه آرا)
تهران :خیابان ایرانشهرشمالی -ساختمان شماره آموزش و پرورش (شهیدموسوی)
تلفن  ، ۱۱۱۱44۸4 -۹ :دورنگار  ۹7۸۸ :ه  ،۱۱۱کد پستی4۵۱1212۱۵۹ :
وب سایتwww.chap.sch.ir :

شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران :تهران-کیلومتر 42جاده مخصوص کرج-

ناشر:

خیابان ( ۸4دارو پخش) تلفن  ۵-11۹۱۵4۸4:دورنگار،11۹۱۵4۸4 :
صندوق پستی۱2۵4۵ - 4۱۹ :
چاپخانه:

شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران «سهامی خاصی»

سال انتشار و نوبت چاپ:

چاپ اول 4۱۹۸

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزشی و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به
صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاههای مجازی ،نمایشی ،اقتباسی ،تلخیصی،
تبدیلی ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیه قیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون
کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.

شابک  9ـ8282ـ50ـ969ـ972

ISBN 978-964-05-2838-9

فهرست

فصل اول :تفسیر نقشههای مکانیکی به کمک رایانه 1 ............................. SolidWorks
فصل دوم :ساخت قطعات به روش تراشکاری33 .................................................
فصل سوم :ساخت قطعات به روش فرزکاری67 ..................................................
فصل چهارم :کار با چاپگر سهبعدی 99 ..............................................3D Printer
فصل پنجم :ساخت ربات مسیریاب121 ..............................................................

سخنی با هنرجویان عزیز
شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوریها و تحقق توسعه پایدار ،ما را بر آن داشت تا
برنامههای درسی و محتوای کتابهای درسی را در ادامه تغییرات پایههای قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی
و تألیف کنیم .مهمترین تغییر در کتابها ،آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است .شایستگی ،توانایی انجام
کار واقعی بطور استاندارد و درست تعریف شده است .توانایی شامل دانش ،مهارت و نگرش میشود .در رشته تحصیلی
– حرفه ای شما ،چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:
.1

شایستگیهای فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی ساخت تجهیزات مکاترونیکی

.2

شایستگیهای غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه

.۳

شایستگیهای فناوری اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

.4

شایستگیهای مربوط به یادگیری مادامالعمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش مبتنی بر اسناد باالدستی و با مشارکت
متخصصان برنامهریزی درسی فنی و حرفهای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشتههای شاخه فنی
و حرفهای را تدوین نمودهاند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتابهای درسی هر رشته است.
این درس ،سومین درس شاستگی های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته مکاترونیک در پایه  11تألیف شده است.
کسب شایستگیهای این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه ای شما بسیار ضروری است .هنرجویان عزیز سعی
نمایید؛ تمام شایستگیهای آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی به اثبات رسانید.
کتاب درسی ساخت تجهیزات مکاترونیکی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک واحد یادگیری است و
هر واحد یادگیری از چند مرحلهکاری تشکیل شده است .شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان میتوانید
شایستگی های مربوط به آن را کسب نمایید .هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات
منظور مینماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل  12میباشد .در صورت احراز نشدن شایستگی پس ارزشیابی
اول ،فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد.کارنامه شما در این درس شامل  ۵پودمان و
از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر دریکی از پودمان ها نمره قبولی را کسب
نکردید ،تنها در همان پودمانه ا الزم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان هایی قبول شده در مرحله اول
ارزشیابی مورد تایید و الزم به ارزشیابی مجدد نمی باشد .همچنین این درس دارای ضریب  ۸است و در معدل کل
شما بسیار تاثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تالیف شده
است ،وجود دارد .یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو میباشد که برای انجام فعالیتهای موجود
در کتاب درسی باید استفاده نمایید .کتاب همراه خود را میتوانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته
باشی د .سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با
نشانی  www.tvoccd.medu.irمیتوانید از عناوین آن مطلع شوید.

فعالیتهای یادگیری در ارتباط با شایستگیهای غیرفنی از جمله مدیریت منابع ،اخالق حرفهای ،حفاظت از محیط
زیست و شایستگی های یادگیری مادام العمر و فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگیهای فنی طراحی و
در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است .شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگیها را در کنار
شایستگیهای فنی آموزش ببینید ،تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیتهای یادگیری به کار گیرید.
رعایت نکات ایمنی ،بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیههای هنرآموز محترمتان در خصوص
رعایت مواردی که در کتاب آمده است ،در انجام کارها جدی بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی ،گامهای مؤثری در جهت سربلندی و
استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.

دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش

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.
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هرجزء ماشین فرز  ،FP4سپس ساخت قطعات شاسی کامیون آموزش داده خواهد شد.
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