
 وردوخ ریز زا و دیهد رارق  کج یالاب ار وردوخ
 )3( هرامش لکش قباطم ارنآ لاصتا و ینایم هرابنا
. دیهد رارق یسررب دروم

ایآ
 خاروس و یگدیسوپ یاراد ینایم هرابنا

؟ دشاب یم یگدش
.دییامن ضیوعت ار ینایم هرابنا

هلب
ایآ

 هدینش یداعریغ یادص هرابنا ضیوعت زا دعب
؟ دوش یم

هلب

 زاگ لادپ ندرشف اب و هدرک نشور ار وردوخ
 ار دود دلوفینم هب زوزگا ییولگ لاصتا لحم

.دینک یسررب

  ایآ
 دلوفینم هب زوزگا ییولگ لاصتا لحم
 یداع ریغ یادص و یتشن یاراد ،دود

؟ دشاب یم

ریخ

ایآ
 ای یگدش خاروس ییولگ هلول رد

؟ دراد دوجو یگدیسوپ

؟دنک یم ذوفن  وردوخ قاتا لخاد هب دود  ایآ ؟  دوش یم داجیا یگدننار تلاح رد طقف ادص ایآ

)5(  زوزگا ینایم هلول)4(   ینایم هرابنا)3(  تسیلاتاک)2(   زوزگا ییولگ هلول و ییولگ

. دهد یم ادص وردوخ زوزگا

یکیناکم متسیس یسررب

)6(  زوزگا هدنرادهگن یاهکیتسال 

 رد زوزگا ینایم هلول لرتنک و یسررب هب
. دوش هعجارم )5( شخب

ریخ

 .دش بیع عفر

 هب ار بقع هرابنا و هدرب کج یالاب ار وردوخ
 رد یگدروخ هنوگره ظاحل زا یرهاظ تروص
 ای خاروس ، یگمرفد ، یگتسکش ، اهشوج هیحان
.دییامن یسررب کرت

ایآ
 ملاس یرهاظ ظاحل زا بقع هرابنا

؟دشاب یم

ایآ
 هدینش یداعریغ یادص هرابنا ضیوعت زا دعب

؟ دوش یم

 دیدرگ بیع عفر

 لاصتا لحم و هدرب الاب کج هلیسوب ار وردوخ
 لکش قباطم ار ینایم هرابنا هلول و ییولگ هلول

.دییامن یسررب )2( هرامش

 رد یهاتوک نامز تدم هب ار یکیتسال شوپرد
 نشور زا دعب و دیهد رارق زوزگا یجورخ تمسق
 یتشن دوجو ظاحل زا ار  ینایم هلول روتوم ندومن
) 4 هرامش لکش( دییامن یسررب دود

هلب
ایآ

یگدیسوپ ای یگدش خاروس ینایم هلول
؟ دراد 

.دییامن ضیوعت ار ینایم هلول

ایآ
 یداع ریغ یادص ینایم هلول ضیوعت زا دعب

؟ دراد دوجو دود یتشن ای

ریخ
 رد زوزگا بقع هرابنا لرتنک و یسررب هب

. دوش هعجارم )7( شخب

. دش بیع عفر

ریخ

 وردوخ ریز زا و هدرب کج یالاب ار وردوخ
 لصتم بقع هرابنا هب هک ار هدنرادهگن یاهکیتسال
 زا ) 6( و )5( هرامش لاکشا قباطم ار دنشاب یم
. دیهد رارق یسررب دروم یرهاظ ظاحل

هلب
ایآ

؟دنشاب یم ملاس  هدنرادهگن یاهکیتسال .دییامن ضیوعت ار اهکیتسال

ایآ
 یداعریغ یادص اهکیتسال ضیوعت زا دعب

؟ دوش یم هدینش

ریخ
 رد زوزگا بقع هرابنا لرتنک و یسررب هب

. دوش هعجارم )7( شخب

 دش بیع عفر

ریخ

هلب

)7(  بقع هرابنا

 ییولگ رشاو و هدرک زاب ار لاصتا یاهچیپ
رواتشگ اب سپس هدومن ضیوعت ار زوزگا
 .دییامن تفس رتم رب مرگولیک1/6-2/3 

 ییولگ هلول و هدرب الاب کج طسوت ار وردوخ
 ظاحل زا )1( هرامش لکش قباطم ار زوزگا
 ندوب تفس و یگدیسوپ ، خاروس نتشادن
 تسا هدش صخشم لکش رد هک نآ تالاصتا
. دییامن یسررب ار

دعب ایآ
 یاهچیپ نتسب و رشاو ضیوعت زا 
   یداع ریغ یادص و یتشن  ، لاصتا

؟ دراد دوجو

.دییامن ضیوعت ار  ییولگ هب لاصتا هلول

ایآ
 ریغ یادص لاصتا هلول ضیوعت زا دعب

؟ دوش یم هدینش یداع
. دش بیع عفر

هلب

ریخ

ریخ

ریخ هلب

هلب

 هدینش زوزگا زا یداع ریغ یادص ،اجرد تل اح ردزاگ لادپ نداد راشف ماگنه ایآ
؟دوش یم

شخب رد تسیلاتاک لرتنکو یسررب هب
.دوش هعجارم )3( 

هلب

.دییامن ضیوعت ار بقع هرابنا

 )7( هرامش لکش رد هک یکیتسال شوپ رد
 نامز تدم هب ار تسا هدش هداد ناشن
 لحم و هداد رارق زوزگا یجورخ یور یهاتوک
.دینک یسررب ار زوزگا هرابنا شوج

ایآ
؟ دراد دوجو دود یتشن اهشوج لحم زا

 دیناسرب RPM 4000 دودح ات ار روتوم رود
.دییامن یسررب ار زوزگا هرابنا یادص سپس و

 دش بیع عفر

.دییامن ضیوعت ار بقع هرابنا

 فلتخم تاهج رد و دینک زاب ار بقع هرابنا
 رد ار هدش هدروخ تارذ دوجو و دیهد ناکت

.دینک یسررب نآ

زا ایآ
؟ دوش یم هدینش یداعریغ یادص هرابنا

.دییامن ضیوعت ار بقع هرابنا
 یازجا دروخرب زا یشان یداع ریغ یادص ایآ

؟ دوش یم هدینش رگیدکی هب یلخاد

ایآ
 یداع ریغ یادص بقع هرابنا ضیوعت زا دعب

؟ دوش یم هدینش
هلب

ریخ

هلب

ریخ

هلب

ریخ

هلب ریخ

هلب

ریخ

ریخ

دییامن یسررب ار دوشیم زوزگا متسیس لک رد یگمرفد و هبرض داجیا هب رجنم هک فداصت نتشاد ظاحل زا وردوخ

هلب
 لحم رد ایآ

 ینایم هرابنا هلول و ییولگ هلول لاصتا
؟ دراد دوجو دود یتشن

 لادپ اجرد تلاح رد و دینک نشور ار وردوخ
 رود هکیروطب ، دیهد راشف اهتنا ات ار زاگ
 رد ، دسرب  6000RPM~5000 هب روتوم
 اهر یناهگان روط هب ار زاگ لادپ ماگنه نیا
. دینک

ایآ
 یداع ریغ یادص رشاو ندومن ضیوعت زا دعب

؟ دوش یم هدینش

ریخ

 رد  ینایم هرابنا لرتنک و یسررب  هب
 . دوش هعجارم )4( شخب

 ار رشاو لاصتا یاهچیپ ندرکزاب زا دعب
 لماک یگدرشف دح ات سپس ، هدومن ضیوعت
. دییامن مکحم ارنآ یاهچیپ اهرنف

سپ ایآ
 زاگ لادپ  ندرک اهر زا سپ ای و نداد زاگ زا

 هندب اب تسیلاتاک هتسه دروخرب یادص
؟ دوش یم هدینش

.دییامن ضیوعت ار تسیلاتاک

 فلتخم تاهج رد ارنآ و دینک زاب ار تسیلاتاک
 .دیهد ناکت

ایآ
 لدبم لخاد زا مسج ود دروخرب یادص

؟ دوش یم هدینش تسیلاتاک

ایآ
 یداع ریغ یادص ،  تسیلاتاک ضیوعت زا دعب

؟ دوش یم هدینش
ریخ

هلب

ریخ

هلب

هلب

ریخ

ریخ

هلب . دش بیع عفر

 یسررب  و لرتنک اددجم ار یبای بیع لحارم
.دییامن

ریخریخ

هلبهلبهلب

 ار )7( و )5( و )4( و )2( و )1( لحارم
. دییامن یسررب

. دییامن یسررب ار )6( هلحرم
 یسررب ار  )5( و )4( و )2( و )1( لحارم

. دییامن

هدینش زادنا تسد زا روبع ماگنه رد ادص ایآ
؟ دوش یم 

ریخ

هلب

 ار )7( و ) 6( و )5( و )4( و )3( لحارم
. دییامن یسررب

)1( هرامش لکش

)2( هرامش لکش

)3( هرامش لکش

)4( هرامش لکش

)6( هرامش لکش )5( هرامش لکش

)1(  دود دلوفینم

 زاگ لادپ ندرشف اب و هدرک نشور ار وردوخ
 ار ردنلیس رس هب دود دلوفینم لاصتا لحم

.دییامن لرتنک و یسررب

  ایآ
 ،ردنلیس رس هب دود دلوفینم لاصتا لحم

 یداع ریغ یادصو یتشن یاراد
؟ دشاب یم

هلب

 دلوفینام رشاو و هدرک زاب ار لاصتا یاهچیپ
 اب سپس هدومن ضیوعت ار ردنلیسرس هب دود
 ار اهچیپ رتم رب مرگ ولیک 1/6 –  2/3رواتشگ
.  .دییامن تفس

ریخ

دعب ایآ
 یاهچیپ نتسب و رشاو ضیوعت زا 
   یداع ریغ یادص و یتشن  ، لاصتا

؟ دراد دوجو

هلب

ریخ

 دش بیع عفر

ریخهلب

)7( هرامش لکش

هلب

 ییولگ هلول و ییولگ لرتنک و یسررب هب
. دوش هعجارم )2( شخب رد زوزگا
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