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بخش اول ــ  کلیات

معرفی درس محاسبات فنی

مشخصات کلی درس 
سال ارائۀ درس: پایٔه سوم متوسطه  نوع درس: نظری 

تعداد واحد: 2  شمارۀ درس: 4821 
ساعت نظری در هفته: 2 ساعت نام کتاب درسی: محاسبات فنی 

کل ساعت درس: 60 ساعت کد کتاب: 495/5 

پیش نیاز1: ریاضی 2، فیزیک 2 و آزمایشگاه، موتور های احتراقی، ماشین های کشاورزی
اهمیت موضوع درس

بیش تر کار هایی که بر عهدٔه فن ورز گذاشته می شود به گونه ای است که انجام درست آن ها ، نیاز به دانش فنی و توانایی محاسبه 
دارد. اگر فن ورز این توانایی را نداشته باشد؛ کارهایی را که انجام می دهد نادرست یا پرهزینه خواهد بود. بنابراین یکی از درس های 
برجستٔه هر رشتٔه فنی درس محاسبات فنی آن رشته است. چنین درس هایی وابسته به مفاهیمی هستند که در درس های فنی آن رشته 
آموزش داده می شوند. درس محاسبات فنی رشتٔه ماشین های کشاورزی نیز درسی است که در محتوای آن مهارت های محاسباتی پایه، 
مانند محاسبات ریاضی و فیزیک مکانیک، یادآوری شده است. موضوع اصلی آن، مسائل فنی وابسته به رشتٔه ماشین های کشاورزی 
و محاسبات مورد نیاز این رشته است. لذا این درس به هنرجویان کمک می کند تا کارهای فنی این رشته را با روش های علمی و بینش 
درست انجام دهند. برخی از مطالب این درس نیز درواقع پیش نیاز دروس دورٔه کاردانی است و یادگیری اش برای درک آن دروس 

مورد نیاز خواهد بود.

اهداف آموزشی
هدف یک خواسته دقیق و معین است که برای دست یابی به آن کوشش می شود. هر دورهٔ آموزشی برای رسیدن به اهداف معینی 
تألیف کتاب های درسی،  برنامٔه درسی ،  اهداف در مرحلٔه طراحی  این  آموزشی می نامند.  اهداف  را  اهدافی  طراحی می شود. چنین 
آموزش و ارزش یابی کاربرد دارد. هدف ها آن چنان نوشته می شوند که رفتاری را که باید دانش آموزان  به آن برسند و محتوایی را که 

باید یاد بگیرند نشان دهد. 
اهداف آموزشی در شاخٔه فنی و حرفه ای بر پایٔه توانایی های مورد نیاز حرفه ها و مشاغل و به صورت رفتاری نوشته می شوند. 
برخی از هدف ها فرایند کار و برخی دیگر فرآورده را نشان می دهند که به ترتیب هدف های فرایند و هدف های فرآورده ای خوانده 

1ــ درس هایی که دانش آموز برای یادگیری درس محاسبات فنی به دانستن مفاهیم آن ها نیازمند است. 
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می شوند. هدف فرایندی به هدف هایی گفته می شود که در بردارندٔه چگونگی کوشش ها و تالش یادگیرنده است. هدف  فرآورده ای 
در بردارندٔه نتایج و بازده یادگیری است و به چگونگی انجام کار نمی پردازد. برنامه ریزان درسی سفارش می کنند هدف های آموزشی در 

شاخٔه فنی و حرفه ای بیش تر بر پایٔه فرآورده  های آموزشی نوشته شود.
1ــ هدف کلی

برخی از هدف های آموزشی برای بیان گستره و دامنٔه آموزش، به صورت کلی نوشته می شوند. چند نمونه از فعل ها که در نوشتن 
هدف های کلی به کار می روند عبارت اند از: آشنا شود، بداند، یاد بگیرد، درک کند.

برخی از هدف های کلی دارای فعل نیست و با واژه هایی مانند توانایی، آشنایی و شناخت آغاز می شود. در بیش تر کتاب های 
درسی شاخٔه فنی و حرفه ای هدف  کلی درس در صفحه های نخستین کتاب نوشته می شود و الزم است معلم، پس از آن که درس را به 

دانش آموزان معرفی نمود و دانش آموزان هدف کلی را در کتاب پیدا کردند، کمی دربارهٔ هدف کلی درس با آن ها گفت و گو کند. 
 هدف کلی درس محاسبات فنی: توانایی انجام محاسبات مرتبط با ماشین های کشاورزی

2ــ اهداف جزئی
یا  پایٔه آن کتاب درسی نوشت  بر  یا  تبدیل کرد  به محتوای آموزشی  به یک باره  به گونه ای است که نمی توان آن را  هدف کلی 
ارزش یابی کرد بنابراین برنامه ریزان هدف کلی را به چندین هدف های کوچک تر به نام هدف جزئی تبدیل می کنند. هدف جزئی یک 
موضوع کوچک را پوشش می دهد. هدف کلی و هدف جزئی نسبی هستند. ممکن است چندین سطح هدف کلی و جزئی تعریف شده 

باشد.
هدف های جزئی درس محاسبات فنی

 آشنایی با دستگاه های اندازه گیری و توانایی انجام برخی محاسبات در دستگاه اس آی )SI( و تبدیل یکاها؛
 کاربرد قضایای هندسی برای انجام برخی محاسبات سطح، حجم و زاویه؛

 آشنایی با مفاهیم حرکت و انتقال آن با تسمه ، زنجیر و چرخ دنده و توانایی انجام برخی محاسبات ساده در این زمینه؛
 آشنایی با مفاهیم مربوط به جرم، نیرو ، کار، توان و گشتاور و توانایی انجام برخی محاسبات پایه؛

 آشنایی با نیرو های وارد بر قطعات ماشین ها و اثر نیروها در آن ها؛  
 آشنایی با انواع توان در موتور های احتراقی و توانایی انجام برخی محاسبات ساده در این زمینه؛

 آشنایی با مفاهیم اقتصادی مربوط به برخی از ماشین های کشاورزی رایج و توانایی محاسبٔه برخی از هزینه های ماشین.
3ــ هدف های رفتاری

هدف های رفتاری، هدف هایی کوچک تر از هدف کلی هستند که برای بیان دقیق تر اهداف آموزشی به کار می روند. بنابراین 
هدف رفتاری چنان نوشته می شود که سنجش پذیر باشد و سطح کارکرد و چگونگی آشکار شدن رفتار یادگیرنده در آن مشخص شود. 

هدف های رفتاری باید دربردارندهٔ کارهایی باشد که دانش آموز با انجام آن، نشان دهد یادگیری1 صورت گرفته است. 
هدف های رفتاری باید:

 مخاطب داشته باشد؛
 با فعل رفتاری بیان شود؛ 

 شرایطی که برای انجام عمل الزم است، معین شود؛ 
 درجه و معیار پذیرش، داشته باشد. 

1ــ فرایند تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوهٔ فرد را یادگیری گویند. یادگیری بر اثر تجربه به دست می آید.
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نمونه هدف رفتاری: دانش آموز بدون کمک گرفتن از دیگران بتواند با متر نواری طول یک ورق فلزی را با دقت یک میلی متر 
اندازه بگیرد.

هدف های رفتاری در کتاب های درسی شاخٔه فنی و حرفه ای بر پایٔه روش بلوم1 و در ابتدای هر فصل نوشته شده اند. معلم باید 
هنگام تدریس هدف رفتاری و معیار پذیرش را به روشنی به دانش آموزان خود بیان کند.

4ــ طبقه بندی اهداف رفتاری
در رده بندی بلوم ، اهداف آموزشی به سه حیطٔه زیر تقسیم می شوند:

ج( روانی ــ حرکتی ب( عاطفی  الف( شناختی 
هر کدام از این حیطه ها دارای چندین سطح ساده تا پیچیده است و به صورت سلسله مراتبی است.

الف( حیطۀ شناختی: اهداف حیطٔه شناختی با توانایی های ذهنی و اندیشٔه انسان سر وکار دارند و دارای شش سطح است.
1ــ دانش: دانش سطح اول حیطٔه شناختی است. دراین سطح می توان روش ها، فرایندها و الگوها را شناخت یا یادآوری 
کرد. دانش آموز در این سطح می تواند آنچه پیش از این در موقعیت یادگیری آموخته  است در ذهن نگه دارد و در هنگام الزم آن را 
به یاد آورد یا بشناسد. برخی از افعال )کار واژه( در این سطح عبارت اند از: تعریف کند، بیان کند، نام ببرد، بشمارد، برگزیند، زیر آن 

خط بکشد.
نمونٔه هدف شناختی در سطح دانش: دانش آموز بتواند سرعت خطی را تعریف کند.

2ــ فهمیدن: دریافت مفهوم آنچه آموخته شده است. در این سطح دانش آموز افزون بر توانایی نگه داری آموخته ها در ذهن، 
مفهوم آن ها را نیز می داند و می تواند آموخته های خود را با بیان دیگر بازگو کند. برخی از افعال در این سطح عبارت اند از: توضیح 

دهد، شرح دهد. 
نمونٔه هدف شناختی در سطح فهمیدن: دانش آموز بتواند مفهوم سرعت خطی را شرح دهد.

3ــ کاربرد: در این سطح از شناخت، دانش آموز می تواند دانش )اندیشه های کلی، روش ها و الگوها( آموخته شده را در 
موقعیت های واقعی به کار برد. برخی از افعال در این سطح  عبارت اند از: حل کند، به کار برد، محاسبه کند. 

نمونٔه هدف شناختی در سطح کاربرد: دانش آموز بتواند وزن یک جسم را بر پایٔه قانون نیوتن )F=m*g ( محاسبه کند.
4ــ تحلیل: در این سطح از حیطٔه شناختی دانش آموز می تواند به اجزای تشکیل دهندٔه چیزی پی ببرد و روابط بین آن ها را 

بیان کند. برخی از افعال در این سطح عبارت اند از: تحلیل کند، ارزیابی کند. دسته بندی کند، جدا کند، منظم کند.
نمونٔه هدف شناختی در سطح تحلیل: دانش آموز بتواند ارتباط مسافت و زمان الزم برای طی آن را بر پایٔه رابطٔه سرعت خطی 

تحلیل کند.
5  ــ ساختن: در این سطح، دانش آموز می تواند اجزای یک ساختار را تشخیص دهد و با در کنار هم گذاشتن آن ها ، به یک 
کل جدید برسد. برخی از افعال در این سطح عبارت اند از: بسازد، طراحی کند، رسم کند، خالصه کند، تألیف کند،سازمان دهد. 

شیوه جدید برای … ارائه دهد.

( و P=V*I  رابطه ای بین توان و مقاومت  VR
I

= نمونٔه هدف شناختی در سطح ساختن: دانش آموز بتواند بر پایٔه قانون اهم )
اهمی ارائه کند.  

6  ــ ارزیابی: در این سطح شناخت، دانش آموز موضوع را ارزیابی و درباره آن داوری می کند. برخی از افعال در این سطح 

Blom ــ1
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عبارت اند از: نقد کند، ارزیابی کند. درباره…… قضاوت کند.
نمونٔه هدف شناختی در سطح ارزیابی: دانش آموز بتواند درستی رابطٔه P=V*I را ارزیابی کند.

ب( حیطۀ عاطفی: حوزٔه اثرگذاری حیطٔه عاطفی نگرش، باور، عالقه و ارزش هاست و دارای پنج سطح دریافت، واکنش، 
ارزش گذاری، سازمان بندی و درونی سازی است.

1ــ دریافت: آگاه شدن از چیزی و توجه کردن به آن، آمادگی برای یادگیری.
نمونٔه هدف عاطفی در سطح دریافت: دانش آموز به محتوای کتابچٔه راهنما توجه می کند.

2ــ واکنش: دانش آموز در این سطح، در مورد چیزی که می بیند یا حس می کند واکنش نشان می دهد. نمونٔه فعل: می خواهد، 
فعاالنه پاسخ می دهد.

نمونٔه هدف عاطفی در سطح واکنش: دانش آموز برای جلوگیری از استهالک ماشین و کارایی بیش تر آن داوطلب می شود، 
ماشین را سرویس کند.

3ــ ارزش گذاری: دانش آموز در این سطح، رفتار ، پدیده یا چیزی را با ارزش می داند. پذیرش یک ارزش و برتری دادن آن 
به برخی از ارزش های دیگر، اقدام وفادارانه نسبت به موضوع، آمادگی برای هزینه کردن چیزی.

4ــ سازمان بندی: سازمان بندی ارزش جدید در نظام ارزشی خود، توسعٔه یک نظام ارزشی.
  5ــ درونی سازی: تثبیت ارزش ها برای مدت طوالنی و هدایت رفتار، شخصیت پذیری، اتخاذ سیستم باوری و فلسفی.

ـ  حرکتی: اهداف رفتاری حیطه روانی  ــ  حرکتی، با مهارت های فیزیکی و جسمانی یا کارهایی که نیاز به  ج( حیطۀ روانی  ـ
هماهنگی ماهیچه ها و اعصاب دارند سر و کار دارد. در این حیطه یاد داده می شود حرکت ها با دقت، سرعت و مهارت انجام شوند، 

مانند نوشتن، گرفتن ابزار، هدایت ماشین. 
پنج سطح حیطٔه روانی حرکتی عبارت اند از: تقلید، اجرای مستقل، دقت، هماهنگی حرکات و عادی شدن. 

1ــ تقلید: در این سطح دانش آموز یاد می گیرد با نگاه به چگونگی انجام کار و راهنمایی دیگران، کاری را که جنبٔه حرکتی 
دارد درست انجام دهد.

 2ــ اجرای مستقل: در این سطح دانش آموز یک کار را بدون مشاهده و کمک دیگران و از روی دستورکار درست انجام 
می دهد.

3ــ دقت: دانش آموز پس از رسیدن به سطح اجرای مستقل و با تکرار و تمرین در انجام کارها به چیرگی بیش تری می رسد و 
کار را به درستی و با دقت و سرعت کافی انجام می دهد.

به طور  را  کار  دانش آموز می تواند چند  که  یافته است  اندازه ای گسترش  به  مهارت  این سطح،  در  4ــ هماهنگی حرکات: 
همزمان و هماهنگ انجام دهد، مانند هماهنگی حرکت چشم و دست در کار با یک ماشین.

نیاز  زیاد  تمرکز  به  آن  انجام  برای  و  انجام می دهد  آسانی  به  را  پیچیده  کارهای  دانش آموز  این سطح،  در  5ــ عادی شدن: 
ندارد.

ارتباط حیطه و سطح
دانش آموز برای رسیدن به سطح باالتر هر حیطه باید نخست سطح پایین تر از آن را فرا گرفته باشد.
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 افزون بر پیش نیاز بودن هر سطح نسبت به سطح بعدی، حیطه های سه گانه به همدیگر نیز وابسته اند. برای نمونه کسی که در 
حیطه شناختی می خواهد مسئله ای را پاسخ دهد باید در حیطٔه عاطفی انگیزٔه الزم به او داده شده باشد و در حیطٔه روانی ــ حرکتی 

یاد  گرفته باشد که چگونه با یک خودکار یا وسیلٔه دیگر بنویسد.

خواندنی
برای آشنایی بیش تر با اهداف آموزشی، می توانید کتاب طبقه بندی پرورشی بلوم، برگردان علی اکبر سیف را از 

انتشارات رشد بخوانید.

محتوای آموزش
محتوای آموزشی شامل مفاهیم، حقایق، واژگان رایج، روش ها و اصول است که برای رسیدن به هدف های آموزشی هر دوره 

در مرحلٔه طراحی برنامه درسی یا فرایند تدریس برگزیده می شود. برخی از مالک های گزینش محتوا عبارت اند از: 
 ارتباط با هدف و پوشش آن ها؛  

 تناسب با پیشرفت های علمی؛
 سازگاری با ارزش های اجتماعی؛

 اعتبار)درستی( و روایی 1کافی؛ 
 تناسب با ویژگی های دانش   آموزان؛

 تناسب با زمان آموزش.

سازماندهی محتوا 
پس از گزینش محتوا الزم است آن ها را متناسب با شرایط آموزشی سازماندهی کرد. به مشخص کردن ترتیب و چگونگی ارائٔه 

محتوای آموزشی »سازماندهی محتوا« می گویند. برخی از مالک های سازماندهی محتوا عبارت اند از:
توالی: از ساده به مشکل، از کل به جزء یا جزء به کل، با ترتیب زمانی، از معلوم به مجهول. 

تداوم: انتقال یک نوع از تجارب آموزشی طی یک دورٔه زمانی معین.
وسعت: داشتن گستردگی الزم، نه کم تر نه بیش تر.

ساختن 
تحلیل 
کاربرد

 فهمیدن 
دانش

تحلیل 
کاربرد

 فهمیدن 
دانش

کاربرد
 فهمیدن 

دانش
 فهمیدن 

دانش دانش دانش

   فهمیدن
کاربرد

تحلیل
ساختن

ارزیابی

شکل 1ــ1ــ هدف های رفتاری حیطۀ شناختی

1ــ وابسته به موضوع
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تعادل: تناسب بین محتوا و توان یادگیرنده.
ارتباط افقی و عمودی )پیوستگی مطالب کتاب های یک پایه )ارتباط عرضی یا افقی( و ساماندهی محتوای آموزشی یک 

موضوع در طول یک کتاب یا چند پایه)ارتباط عمودی(.

شایستگی های حرفه ای هنرآموز
هنرآموز گرامی برای تدریس این درس شما باید افزون بر مهارت های معلمی ، توانایی انجام محاسبات پایه و فنی ماشین های 
کشاورزی را داشته باشید. از محاسبات پایه می توان جبر، هندسه و مثلثات، فیزیک مکانیک و مقاومت مصالح و از محاسبات فنی 
اجزای ماشین ، موتورهای احتراق داخلی و مکانیزاسیون کشاورزی را نام برد که در تدریس کتاب محاسبات فنی به آن ها نیاز دارید. 
بنابراین در اسناد برنامٔه درسی، بخش استانداردهای آموزشی نوشته شده است که هنرآموز این درس باید مدرک لیسانس در رشتٔه 

تحصیلی ماشین های کشاورزی و تجربٔه کافی در انجام محاسبات را داشته باشد.

تجهیزات آموزشی 
تجهیزات و وسایل آموزشی به دو دستٔه تسهیل کننده و معیار تقسیم می شوند. تسهیل کننده وسایل و تجهیزاتی هستند که در 
روند آموزش موجب گشایش اند و به یادگیری کمک می کنند ولی پس از یادگیری به آن ها  نیاز نیست. وسایل معیار آن هایی هستند که 
استاندارد کار تلقی می شوند و دانش آموز پس از پایان آموزش باید با آن ها کار کند. برای نمونه در آموزش رانندگی خلبانی شبیه ساز 
پایان دورٔه آموزش آن را هدایت کند وسیلٔه معیار خوانده می شود. در درس  از  باید خلبان پس  تسهیل کننده است ولی هواپیما که 
محاسبات فنی تنها وسیله ای که در واقع وسیلٔه معیار تعریف شده، ماشین حساب مهندسی است. دانش آموزان  این درس باید نشانه های 

روی کلید های ماشین حساب مهندسی رایج را بفهمند و بتوانند محاسبات الزم را با آن انجام دهند. 

یاددهی و یادگیری
1ــ آشنایی با برخی از مفاهیم دربارۀ تدریس

تدریس: تدریس کاری دو سویه، به سامان و هدفمند بین معلم و دانش آموز است که برای رسیدن به اهداف آموزشی انجام 
می شود. چهار ویژگی تدریس عبارت اند از:

 وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان؛  
 انجام کار بر پایٔه اهداف معین و از پیش تعیین شده؛ 

 سازماندهی کارها بر پایٔه موقعیت و امکانات؛ 
 ایجاد فرصت های یادگیری. 

بنابراین  کرد.  کنترل  و  بررسی  را  آن ها  همٔه  نمی توان  که  به طوری  هستند،  مؤثر  تدریس  در  زیادی  تدریس:  عوامل  الگوی 
نامیده  الگوی تدریس  ارائه شده است که  بررسی عناصر مهم تدریس در درون آن،  فرایند تدریس و  برای سامان دادن  چارچوبی 
می شود. در هر الگوی تدریس، چندین روش تدریس وجود دارد و معلم از بین آن ها ، روش یا روش هایی را برای تدریس هر جلسه 

درس برمی گزیند. 
2ــ روش های یاددهی و یادگیری فعال و غیر فعال

یاددهی و یادگیری از جنبٔه نقش یادگیرندگان در آموزش به دو دستٔه فعال و غیرفعال تقسیم می شود. 
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روش های یاددهی و یادگیری غیر فعال: در روش های فعال، معلم، محور و ارائه دهندٔه دانش و مهارت است و سعی می کند 
مطالب را از راه سخنرانی، توضیح یا روش هایی مانند آن ها آموزش دهد و دانش آموز، شنونده است و به روش های آموزشی عمل می کند.

برخی از ویژگی های رویکرد های سنتی یاددهی یادگیری
 معلم فعال و ارائه دهندٔه محتوای آموزشی است؛

 دانش آموزان شنونده و غیر فعال اند؛ 
 دانش آموزان  با دریافت پاسخ ها آن ها را حفظ می کنند؛

 هر دانش آموز به تنهایی یاد می گیرد؛
 منبع یادگیری دانش آموز، فقط کتاب است؛ 

 مالک یادگیری در ارزش یابی بیش تردر مقایسه با دیگر دانش آموزان است؛ 
 ارزش یابِی پایانی بیش تر مالک تصمیم درباره دانش آموز است؛

 موضوعات اجتماعی در دستور کار دانش آموز نیست و او مسائل غیر واقعی را آموزش می بیند؛
 دانش آموز  در بیش تر موارد حتی در موضوعات آزمایشگاهی به صورت نوشتاری آموزش می بیند.

روش های یاددهی و یادگیری فعال: یادگیری فعال به دست آوردن فعاالنٔه دانش، اطالعات و مفاهیم است. در روش های 
فعال، معلم نقش راهنما و تسهیل کنندٔه آموزش را دارد و با توجه به ویژگی های دانش آموزان و نیاز های آن ها  فرایند آموزشی را هدایت 
می کند. دانش آموز در این فرایند با انجام کارها، مهارت و توانایی های خود را رشد می دهد. اگر بپذیریم فرآوردٔه اندیشه، خالقیت 

است، در کالس هایی که به دانش آموز اجازه داده می شود اندیشه کند، دانش آموِز خالق، پرورش می یابد. 
برخی از ویژگی های رویکرد های نوین یاددهی یادگیری

 معلم هدایت گر و تسهیل کنندٔه جریان یادگیری است؛
 دانش آموز در فعالیت های کالسی فعال است؛ 

 دانش آموز با همیاری دیگران به یادگیری می پردازد؛
 دانش آموز پژوهش می کند و نتیجٔه آن را در کالس گزارش می نماید؛

 دانش آموز به جز کتاب های درسی برای یادگیری از سایر مواد آموزشی نیز بهره می برد؛
 سطوح باالی مهارت ها تقویت می شود؛

 در ارزش یابی دانش آموز، افزون بر دانستنی ها، به مهارت و نگرش های او نیز توجه می شود؛ 
 دانش آموز کار های واقعی تر را می آموزد. 

3ــ توصیه هایی برای تدریس بهتر
 تدریس بر پایٔه برنامه ریزی و تهیٔه طرح درس؛ 

 کاربرد روش های تدریس مناسب مانند پرسش و پاسخ، تمرین در فرایند تدریس؛
 به کارگیری درست و پیگیرانه از وسایل کمک آموزشی؛

 تأکید بر مشارکت دانش آموزان در فرایند تدریس؛
 توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و پرهیز از مقایسٔه آن ها  با هم؛

 پیش بینی برنامه ها و کارهای تمرینی و پیشنهاد انجام آن ها  به دانش آموزان بر پایٔه عالقه مندی؛ 
 تأکید بر پرورش خالقیت و پرهیز از انباشتن ذهن دانش آموزان از داده ها.
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4ــ برخی از اثرات منفی بی برنامگی معلم برای تدریس
معلمی که برای تدریس برنامه ای نداشته باشد مواردی برایش پیش می آید که در یادگیری دانش آموزان اثر نامناسب می گذارد، 

از جمله:
 هدف از آموزش بیان نمی شود و دانش آموز نمی داند موضوع را برای چه آموزش می بیند.

 برخی از مفاهیم و روابط را به اشتباه بیان می کند.
 در بیان درس به حاشیه می رود یا مطالب خیلی ساده یا پیشرفته بیان می شود.

 کمی از آن چه را که آموزش می دهد روی تخته یادداشت می کند.
 تمرین هایی را در کالس ارائه می کند که به پاسخ درست یا وابسته به درس نمی انجامد.

 به پرسش های دانش آموزان به درستی پاسخ نمی دهد.
 وقت کالس را با پرداختن به آنچه که مورد عالقٔه دانش آموزان نیست از دست می دهد. 

 دستاوردهای ارزش یابی را برای برنامه ریزی و بهبود تدریس به کار نمی برد.

برخی از روش های تدریس
برخی از معلمان در دورٔه آموزشی و پیش از آغاز خدمت، روش های تدریس را فرا می گیرند و برخی در طول خدمت آموزشی 
به تجربه یا با بهره گیری از منابع گوناگون مهارت الزم را در این زمینه به دست می آورند. در این بخش از کتاب برخی از روش های 
تدریس بیش تر شناخته شده، مانند سقراطی، توصیفی، همیاری، پرسش و پاسخ، حل مسئله، بحث گروهی و تمرینی که برای آموزش 

کتاب محاسبات فنی مناسب است، توضیح داده می شود. 
 سقراطی  دیداری شنیداری

 توضیحی  همیاری
 بحث گروهی  حل مسئله

 پرسش و پاسخ  ...
1ــ روش سقراطی

ویژگی: گفت و گو ، پرسش و پاسخ تا رسیدن دانش آموز به حقیقت، استقرایی بودن )دنبال کردن موضوعات از جزء به کل(.
کاربرد: این روش برای بیان موضوع و روشن شدن ذهن، آشکار کردن اشتباه دانش آموز و پرورش و افزایش مهارت مباحثه در او 

به کار می رود. گفته می شود سقراط از این روش برای تدریس استفاده می کرد و شاگردان  خود را برای کشف حقایق تربیت می نمود.
گروه بندی: این روش در یک جمع کوچک چند نفره تا سطح کالس درس قابل اجراست و بسته به آگاهی افراد حاضر در گروه 

و آمادگی آنان برای پرسش و پاسخ و گفت و گو ، اعضای گروه متغیر است.
کار دانش آموز: سازمان دهی و به کارگیری دانش و تجربٔه گذشته خود برای پاسخ به پرسش ها 

کار معلم: انتخاب پرسش و هدایت بحث
برتری: تقویت مهارت شاگردان برای کشف حقایق 

 کمبود و نارسایی ها: رنجش برخی از دانش آموزان، طوالنی بودن زمان آموزش 
2ــ روش توضیحی

ویژگی: توضیح گام به گام مطالب ، ارائٔه اطالعات در قالب مطالب چاپی، صحبت و انواع ارائٔه کالمی. توضیحات باید دقیق، 
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ساده، کوتاه و دربرگیرندٔه نکته های بنیادین درس باشد. 
کاربرد: ایجاد انگیزه، آگاهی دربارٔه رویدادها، بیان دیدگاه ها، گسترش مفاهیم

گروه بندی: سخنرانی بیش تر در کالس هایی از 20 تا 300 دانش آموز قابل استفاده است.
کار دانش آموز: دانش آموز اطالعات را از طریق گوش کردن و یادداشت برداشتن از سخنان معلم دریافت می کند. 

کار معلم: معلمان در این روش بیش تر گوینده هستند. گاهی نیز برای توضیح وسایل دیداری را به کار می گیرند.
منابع و وسایل تدریس: تختٔه آموزشی، مدل، ارائٔه مطلب رایانه ای )Power Point( و سایر وسایل دیداری شنیداری. 

برتری: می توان مجموعه ای از اصول، حقایق و مفاهیم سازمان یافته را به شیوه هماهنگ به دانش آموزان  آموخت. اجرای این 
روش آسان و کم هزینه است و در زمان اندک می توان مطلب زیاد ارائه داد.

 کمبود و نارسایی ها: این روش اثر بخشی کمی دارد و دانش آموزان  را زود خسته و کسل می کند. 
3ــ بحث گروهی

ویژگی: دانش آموزان دربارٔه موضوعی که معلم طرح کرده است و در باره آن اطالعاتی دارند به اندیشه می پردازند و گفت و گو 
می کنند . آن ها در بحث، از اندیشه و نگرش  خود با بیان دالیل متکی بر اصول علمی و حقایق دفاع می کنند.

برای  می توان  را  روش  این  انتقادپذیری.  و  کارگروهی  انتقادی،  توانمندی های  افزایش  هم افزایی،  مفاهیم،  انتقال  کاربرد: 
موضوعاتی به کار برد که بتوان در آن نظرات مختلف را ارائه داد. ضمناً موضوعاتی چون ریاضیات، علوم تجربی و فنی و … برای 

بحث گروهی مناسبت کّمی دارند. 
گروه بندی: کالس به گروه های کوچک سه تا پنج نفر تقسیم می شود و صندلی ها را به گونه ای که روبه روی هم باشند، می چینند.

این روش در کالس هایی که تعداد دانش آموزان در آن زیاد و فضای کالس کوچک باشد مناسب نیست.
کار معلم : برگزیدن موضوع بحث ، سازماندهی گروه ها، هدایت کار و نگه داشتن زمان ، برگزیدن دانش آموزان برای بیان نتیجٔه 
بحث و جمع بندی بحث در کالس. بهتر است دانش آموزان در هر گروه یک شماره داشته باشند و معلم دانش آموزانی را که باید گزارش 

دهند از روی شماره برگزیند.  
کار دانش آموزان: تشکیل گروه،اندیشه دربارٔه موضوع،بیان نظر، گوش دادن به نظر و انتقاد هم گروه های خود، استدالل، 

نتیجه گیری، گزارش دستاورد های بحث به کالس.
منابع و وسایل تدریس: منابع چاپی

برتری: افزایش توانایی های دانش آموزان در زمینه هاِی اظهارنظر در جمع، استدالل، مدیریت گروه های کوچک، انتقاد پذیری. 
کمبود و نارسایی ها: نیاز به زمان آموزشی زیاد،ایجاد سر و صدا در کالس و مزاحمت از سوی کالس های دیگر مدرسه. 

4ــ روش پرسش و پاسخ
ویژگی: اساس این روش بر پرسش ها و پاسخ هایی دربارهٔ مواد درسی و بحث میان دانش آموزان  و معلم است.

پیشرفت دانش آموزان، تشویق  به سازماندهی دانش و گسترش آن، ارزش یابی  به دانش آموزان، کمک  آگاهی  کاربرد: دادن 
دانش آموز به بیان اطالع خود دربارهٔ موضوع و بازبینی مطالب تدریس شده. 

گروه بندی: این روش بیش تر در کالس هایی با 20 تا 35 نفر دانش آموز اجرا می شود. اثر بخشی این روش در گروه های پنج 
نفره بیش تر است.

کار دانش آموز: پاسخ به پرسش و شرکت در بحث ها. میزان فعالیت در میان دانش آموزان  براساس موضوع یا عنوان درس 
متفاوت است.
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کار معلم: معلم با کارهایی مانند طرح پرسش های ساده و روشن ، برانگیختن دانش آموزان برای دادن پاسخ ، استفاده از وسایل 
شنیداری یا نمایش فیلم ، جریان آموزش را هدایت می کند.

منابع و وسایل تدریس: در این روش ممکن است از کتاب یا سایر مواد درسی چاپ شده، تخته سیاه و مواد سمعی و بصری 
استفاده شود.

برتری: اجرای این روش ساده  است و بسیاری از دانش آموزان در فراگیری با این روش، نسبت به سایر روش های تدریس 
مشارکت بیش تری دارند.

کمبود و نارسایی ها: کم و بیش به زمان طوالنی نیاز دارد، ممکن است به اندازٔه کافی به گسترش دانش نینجامد و دانش آموزان 
 ضعیف کم تر فعال می شوند.

انواع پرسش
این روش با پرسش های گوناگونی اجرا می شود، از جمله:

 یادآوری و بازشناسی، ماننِد تعریف اندازه گیری را بیان کنید.
 مقایسه ای، ماننِد تفاوت سرعت خطی و َدَورانی چیست؟

 انتخابی، ماننِد کدام تنش در اثر نیروی محوری به جسم وارد می شود؟
 علت و معلولی، ماننِد چرا تنش برشی، باعث بریده شدن جسم می شود ؟

 توصیفی، ماننِد روش تعیین استهالک را توضیح دهید.
 دسته بندی، ماننِد نیرو در کدام دسته از کمّیت های برداری یا اسکالر قرار دارد؟

5  ــ روش تمرین
ویژگی: معلم به وسیلٔه تمرین، دانش آموز را به تکرار مطلب یا کاربرد آن تشویق می کند تا در موضوع مورد نظر مهارت الزم را 

کسب کند. باید توجه شود که تمرین ها وسیله تلقی می شوند و هدف نیستند. 
کاربرد: در این روش چندین گونه تمرین مطرح می شود که هرکدام کاربرد ویژه ای دارند:

  تمرین تکراری: برای نگه داری بیش تر اطالعات در ذهن؛
  تمرین استنباطی: برای تسلط به کاربرد مفاهیم در موقعیت های جدید؛

  تمرین مرور: برای تقویت یادگیری، همراه با یادداشت کردن و ترسیم و طراحی؛
  تمرین عملی: برای کسب مهارت های حرکتی و فنی.

گروه بندی: انواع چهارگانٔه تمرین را می توان فردی و گروهی انجام داد، ولی زمانی که دانش آموزان گروه بندی می شوند شمار 
نفرات باید کم باشد.

کار دانش آموز: انجام تمرین هایی که معلم ارا ئه داده است. 
کار معلم: بررسی موضوعات درسی و ارائٔه تمرین مناسب با  آن ، بررسی تمرین هایی که دانش آموزان انجام داده اند، نظارت بر 

کار دانش آموز و هدایت او، ارزش یابی بر اساس نتایج تمرین.
منابع و وسایل تدریس: کتاب کار دانش آموز و کتاب درسی.

6ــ روش دیداری ــ شنیداری
روش دیداری ــ شنیداری در تدریس را شاید نتوان روش مستقل دانست. معلم در هر روش تدریس می تواند با به کارگیری این 

روش، از وسایل دیداری و شنیداری کمک بگیرد. 
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به کارگیری رسانه های دیداری و شنیداری، همچنین امکان پذیری یاددهی و یادگیری  با  ویژگی: یادگیری بیش تر و ماندگار 
برخی مواردکه با روش های رایِج یاددهی یادگیری ناممکن یا دشوار است. 

کاربرد: بیان و روشنگری دربارٔه رویدادها و فرایندها.
گروه بندی: به کارگیری رسانه های دیداری و شنیداری برای افراد کم، برای یک کالس و حتی برای گروه های بزرگ.

کار دانش آموز: داشتن یک حالت بسیار غیرفعال )مانند دیدن تلویزیون یا فیلم( تا بسیار فعال )در کار با رایانه یا گردش های 
علمی و مطالعٔه عملی اشیا(.

کار معلم: تنظیم کاربرد وسایل و مواد آموزشی، توضیح چگونگی به کارگیری وسایل یا نمایش آن ها ، کمک به دانش آموزان 
در به کارگیری درست وسایل، مشاهدٔه شایستگی های دانش آموز، به ویژه در فعالیت های یادگیری.

منابع و وسایل تدریس: مواد چاپی )کتاب ها، جزوات، مجالت، روزنامه ها، کتاب های دستورالعمل، کتابچه های راهنما، 
مدل ها،  نقشه،  نمودار،  چارت،  کامپیوتر،  تلویزیون،  متحرک،اسالید،  )تصاویر  شنیداری  و  دیداری  آموزشی  مواد  دانش نامه ها(، 
نمونه های آزمایشگاهی( مواد شنیداری )صفحات ضبط شده، نوارهای ضبط صوت، رادیو(، دیدن اشیای واقعی )گردش های علمی، 

بررسی وسایل در اختیار گذاشته شده(، دست ورزی با اشیا برای کار کردن با آن ها ، ماشین های آموزشی )مانند رایانه(.
برتری: یادگیری آسان و پایدارتر.

 کمبود و نارسایی ها: نیاز به زمان زیاد آموزش، هزینٔه زیاد تأمین وسایل و نیاز به آموزش معلمان. 
7ــ روش همیاری

دانش آموزان  در گروه های کوچک سازمان داده می شوند. سپس برای شروع به کار موضوعی مطرح می شود. اعضای گروه 
آگاهی  به  را  نتیجه  معلم،  پیشنهاد  با  گروه  و  می نمایند  اعالم  معلم  به  را  آن  رسیدند  نتیجه  به  که  زمانی  می کنند.  کار  موضوع  روی 

هم کالسی های خود می رساند.
کاربرد: تقویت مهارت کار گروهی، هم افزایی و تعامل با دیگران.

کار معلم: گروه بندی دانش آموزان،هدایت گروه ها و طرح پرسش.
کار دانش آموز: همکاری در گروه، انجام کارهای سپرده شده به گروه با همکاری دیگر افراد گروه و پاسخ به پرسش های معلم. 

گروه بندی: دو تا شش نفر.
منابع و وسایل تدریس: وسایل چاپی، اشیا و وسایل آموزشی دیگر.

برتری: کار دانش آموزان در گروه های کوچک و کمک به همدیگر برای یادگیری، عادت آموزی برای همیاری و تخصصی 
شدن.

کمبود و نارسایی ها: نیاز به زمان آموزشی بیش تر، صدای زیاد گروه درکالس و دشواری کنترل فردی دانش آموزان.  
 8  ــ روش حل مسئله 

دانش آموزان با بهره گیری از دانسته های پیشین خود، دربارٔه رویدادهای پیرامون خود می اندیشند تا بتوانند پرسش مطرح شده 
را پاسخ دهند یا مسئلٔه دشواری را حل کنند. 

ویژگی: مسئله با روش های گوناگونی حل می شود. بر این پایه روش حل مسئله را می توان با روش های گوناگونی اجرا کرد، 
از جمله:

 طرح مسئله یا بازنمایی مشکل؛ 
 جمع آوری اطالعات ؛
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 ساختن فرضیه؛ 
 آزمایش فرضیه؛

 نتیجه گیری، تعمیم و کاربرد.
کاربرد: به کارگیری روش حل مسئله بیش تر برای آموزش علوم عملی.

گروه بندی: قابلیت اجرا در گروه های هشت تا ده نفره یا کالس. 
کار دانش آموز: جمع آوری اطالعات الزم و فرضیه سازی براساس اطالعات جمع آوری شده، آزمون از فرضیه ها و سپس 

نتیجه گیری از آن ها. دانش آموزان باید برای ساختن فرضیه، بیندیشند و برای حل مسئله چندین راه را بر گزینند.
کار معلم: راهنمایی دانش آموزان در فرآیند تدریس،  آموزش روش و منابع کسب اطالعات به شاگردان، بیان جنبه های مختلف 
مسئله. معلم باید قبل از طرح مسئله به ویژگی های دانش آموزان مانند سن، تحصیالت، رشد ذهنی و عاطفی و ویژگی های فرهنگی، 

شرایط اجتماعی و اقتصادی و … توجه کند.
منابع و وسایل تدریس: گزینش منابع بر پایٔه موضوع. در این روش تدریس، محتوای آموزشی از پیش تعیین شده نیست.  

برتری: بارش فکری. این روش یکی از روش های فعال تدریس است، زیرا به پرورش روح پژوهش و انتقادگری و احساس 
مسئولیت بیش تر دانش آموز می انجامد و یادگیری آن پایدار است. با این روش دانش آموزان وادار می شوند تمام افکار و اندیشه های 

خود را برای حل مسئله به کار گیرند. این کار مایٔه شکوفا شدن استعدادها و توانایی های آنان خواهد شد.
کمبود و نارسایی ها: اجرای این روش به معلمان با تجربه و پژوهش گر نیاز دارد. امکانات زیاد می خواهد. اجرای آن در 

کالس با بیش از بیست نفر به سختی انجام پذیر است.
9ــ ادغام روش ها، بهترین الگوی آموزش

هر چند برخی از روش ها برای موقعیت یا هدف ویژه ای مناسب ترند ولی چون هیچ روش تدریسی نیست که برای همٔه دانش آموزان 
مناسب باشد و برخی از آنان از کالس خسته خواهند شد، بنابراین بهترین گزینش برای تدریس در یک جلسه، کاربرد چندین روش با 
هم است. برای نمونه یک معلم می تواند آغاز درس را با روش توصیفی، ارائٔه درس را با روش حل مسئله و جمع بندی را با روش 

پرسش و پاسخ انجام دهد.

زمان بندی تدریس و طراحی فرایند تدریس
زمان بندی تدریس برای تنظیم برنامٔه کار معلم در طول سال، نیم سال، ماه، هفته یا جلسٔه تدریس انجام می شود. گاهی زمان بندی 
تدریس )بودجه بندی( را برنامه ریزان یا گروه های آموزشی ارائه می کنند. اما این زمان بندی ها پیشنهادی است و ممکن است با شرایط 
کار معلم تناسب نداشته باشد و نیاز باشد معلم برنامٔه تدریس را براساس ساعت کل درس، ساعت هفتگی، برخی تعطیالت پیش بینی 
نشده و تعطیالت رسمی، که با برنامٔه حضور او در کالس درس برخورد می کند، حجم مطالب درس، اهداف درس و شناختی که از 

دانش آموزان  دارد، سازمان دهد. 
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1ــ زمان بندی درس محاسبات فنی 

موضوع آموزش و کارصفحهجلسۀ آموزشی

معرفی، پیش آزمون، کمیت های اصلی و فرعی، اندازه گیری4ــ11
خطا و اشتباه در اندازه گیری،یکای اندازه گیری،یکای اندازه گیری طول، محاسبات محیط قطعات 8  ــ24
ـ  38 کاربرد محاسبات سطوح هندسی، محاسبٔه سطوح مرکب13ـ
کاربرد محاسبات حجم18ــ413
انطباقات، جرم، محاسبٔه جرم ورق27ــ520
ـ  629 محاسبٔه جرم نیم ساخته، وزن32ـ
زاویه و یاد آوری قضایای هندسی39ــ734
 تمرین های دوره ای یا آزمون اول33ــ81
 قضیٔه فیثاغورث و قضیه تالس44ــ940

 روابط مثلثاتی47ــ1044
ـ   1148  حرکت وسرعت، سرعت َدَورانی و محیطی52  ـ
 سرعت زاویه ای و انتقال حرکت با تسمه و چرخ تسمه58  ــ1253
 انتقال حرکت با تسمه های ذوزنقه ای، چرخ دنده67ــ1359
 تمرین های دوره ای و رفع اشکال 67ــ141
 آزمون دوم )نیم سال اول(67ــ151
ـ   1668  نیرو، گشتاور نیرو، گشتاور گردشی73ـ
 نیروی اصطکاک، انواع اصطکاک جنبشی77ــ1773
 اصطکاک غلتشی،کار81ــ1877
 انرژی و نیروی گریز از مرکز84ــ1981
 نیرو های وارد بر اجسام،تنش90ــ2086
 کرنش،رابطٔه بین تنش و تغییر طول نسبی، استحکام کششی، تنش مجاز94ــ2190
ـ   2295  تنش برشی، استحکام برشی99ـ
ـ   2367 تمرین های دوره ای99ـ
آزمون سوم99ــ2467
 توان، توان موتور107ــ25100
راندمان مکانیکی تا توان تراکتور 111ــ26107
 توان هیدرولیک، افت قدرت در تراکتور117ــ27111
 مفاهیم و تعاریف هزینه های سالیانٔه ماشین124ــ28117
 هزینه های مستمر سالیانه، مدت زمان استفاده، هزینٔه سالیانٔه کار129ــ29124
تمرین های دوره ای130ــ3067
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2ــ ساختار کلی طرح درس روزانه 

مشخصات کلی
تاریخ اجرا:پایۀ تحصیلی:

شمارۀ جلسه:موضوع درس:

منابع کمکی:

اهداف کلی: 
حیطۀ شناختی )دانستنی ها(: 

حیطۀ عاطفی )نگرش(: 
حیطۀ روانی ــ حرکتی )مهارت ها(: 

کارهای پیش از 
اهداف رفتاریتدریس

حیطه و طبقه

زمانروش تدریسوسایلرفتار دانش آموزکارهای هنرآموز

کارهای آغازین 
تدریس

احوال پرسی  و  حضور  و غیاب

ارزش یابی تشخیصی

آماده سازی و ایجاد انگیزه

ۀ درس
ِ
ۀ درس جدیدارائ

ِ
ارائ

کار های پایانی

جمع بندی

ارزش یابی پایانی

تکالیف
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ارزش یابی پیشرفت تحصیلی
1 ــ برخی از مفاهیم ارزش یابی 

ارزش یابی پیشرفت تحصیلی: ارزش یابی پیشرفت تحصیلی فرایندی سازماندهی شده بر پایٔه هدف های آموزشی است که در 
شناسایی میزان پیشرفت یادگیرندگان برای تصمیم گیری دربارهٔ کارهای آموزشی معلم و دانش آموزان به کار گرفته می شود.

اهداف ارزش یابی
 نظارت بر عملکرد افراد نسبت به اهداف نظام آموزشی؛

 شناخت توانایی ها و سطح علمی دانش آموزان برای پیش بینی فعالیت های آموزشی مورد نیاز دانش آموز؛
 بهبود کارهای آموزشی؛

 ایجاد انگیزش در دانش آموزان برای یادگیری بهتر؛
 شناخت کاستی های آموزشی دانش آموزان برای کمک به رفع آن ها؛ 

 تشخیص آمادگی ارتقای دانش آموزان به پایٔه باالتر.
آموزشی  سیاست های  و  درسی  برنامٔه  دانش آموزان ،  دربارٔه  تصمیم گیری  برای  نیاز  مورد  اطالعات  گردآوری  به  سنجش: 

»سنجش« می گویند. سنجش در برگیرندٔه همٔه راه های نمونه گیری و مشاهدٔه مهارت ها ، دانش و توانایی های دانش آموزان است. 
آزمون: یکی از ابزارهای سنجش »آزمون« است. انواع گوناگون آزمون، کتبی و شفاهی برای سنجش به کار می رود. آزمون  

خوب باید روایی و پایایی داشته باشد:
روایی: آنچه را که باید درست اندازه گیری نمود و از حدود اندازه گیری خارج نشود.

پایایی: نتایج اندازه گیری در زمان های مختلف یک سان باشد.
اگر آزمونی روایی و پایایی داشته باشد دارای درستی و اعتبار خواهد بود و گرنه پذیرفتنی نیست.

2ــ مراحل ارزش یابی پیشرفت تحصیلی
برای ارزش یابی پیشرفت تحصیلی دو کار باید انجام داد:

 تعیین هدف های آموزشی
 سنجش عملکرد یادگیری

برای سنجش عملکرد، روش های گوناگونی مانند آزمون های کتبی و شفاهی ، مشاهده و کار عملی به کار برده می شود.
3ــ انواع سنجش از نظر زمان اجرا

سنجش آغازین: سنجش آغازین از پیش نیازهای مفهومی درس جدید انجام می شود. بر پایٔه آن می توان میزان پیش دانسته ها، 
نگرش و مهارت های دانش آموز و آمادگی او را برای یادگیری موضوع آموزش ارزش یابی کرد.

برای  این نوع سنجش مجموعه کارهایی پیوسته، هدفمند و پویاست که معلم آن را  سنجش پیوسته )مستمرــ تکوینی(: 
نارسایی های  به  تا  می کند  کمک  معلم  به  سنجش  این  می برد.  کار  به  آموزش  مختلف  مراحل  در  دانش آموز  آموخته های  ارزش یابی 

دانش آموز در یادگیری پی ببرد.سنجش پیوسته را می توان برای آزمون فردی یا گروهی به کار برد.
آموخته های  همٔه  می توان  آن  کاربرد  با  و  می شود  انجام  آموزشی  دوره  پایان یک  در  این روش،  )تراکمی(:  پایانی  سنجش 
دانش آموزان را به یک باره و در زمانی کوتاه سنجید. بر پایٔه نتایج این سنجش دربارٔه نمرٔه دانش آموز و چگونگی ارتقای او به کالس 
باالتر تصمیم گیری می شود. با سنجش پایانی، کار معلم و میزان کامیابی او در یاددهی و رسیدن به اهداف آموزی به ارزش یابی گذاشته 
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می شود. سنجش پیوسته در کمک به یادگیری، نسبت به سنجش پایانی، برتری هایی دارد، از جمله:
 امکان بهره گیری از دستاوردهای این گونه ارزش یابی برای بهبود یادگیری؛

 برانگیختن دانش آموزان برای ژرف نگری و یادگیری بهتر درس؛
 کاهش اضطراب و استرس آزمون؛

 ایجاد انگیزه و رغبت در دانش آموزان، به منظور تالش برای رفع نارسایی های آموزشی خود؛
 افزایش توانمندی های دانش آموزان؛

 آگاهی معلم از کیفیت روش های یاددهی و امکان بهبود این روش ها.
سنجش تشخیصی: این روش برای پیدا کردن کاستی های آموزشی و دشواری های یادگیری به کار برده می شود.

4ــ انواع آزمون های پیشرفت تحصیلی
صدها روش آزمون پیشنهاد شده اند که از بین آن ها، چند روش را، که برای سنجش درس محاسبات فنی کاراترند نام می بریم. 

باز پاسخ
کوته پاسخ

تشریحی

انواع آزمون های پیشرفت تحصیلی

درست غلط

جور کردنیبسته پاسخ

چند گزینه ای

در آزمون های درست، غلط: چندین پرسش یا جمله در اختیار دانش آموز گذاشته می شود و او درست یا نادرست بودن آن ها  
را تعیین می کند.

در آزمون های درست، غلط باید:
1ــ پرسش ها را تا حد امکان کوتاه، ساده و روشن بنویسید؛
2ــ تا می توانید شمار پرسش های درست و غلط برابر باشد؛ 

3ــ واژه های محدود کننده مانند همه  و هرگز را در متن جملٔه پرسش به کار نبرید؛
4ــ موضوعات بی اهمیت را در پرسش نگنجانید؛

5  ــ تا می توانید طول پرسش های درست و نادرست را هم اندازه طراحی کنید.

برخی از مواردی که باید در نوشتن پرسش های تشریحی رعایت شود:
1ــ پرسش های بسته پاسخ را برای سطح پایین طبقٔه شناختی مانند کاربرد و فهمیدن استفاده کنید؛

2ــ پرسش تشریحی را با جمله ها و واژه های روشن بنویسید؛
3ــ پرسش تشریحی را برای سنجش هدف هایی به کار ببرید که با سایر انواع آزمون ها به خوبی قابل اندازه گیری نیستند.
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4ــ برای اندازه گیری سطح درک و فهم ، تحلیل ، ترکیب و ارزش یابی پرسش های تشریحی به کار ببرید. 
5 ــ از کاربرد کلمات چه کسی،چه وقت،کجا و چرا بپرهیزید. این کلمات تنها معلومات را اندازه می گیرند و به جای این کلمات 

بهتر است از کلمات چرا،چگونه،به چه دلیل و از این قبیل استفاده کنید. این کلمات هدف های سطح باالتری را می سنجند. 
نمونه ای از پرسش های تشریحی:

 منظور از کل نگری یا دید ترکیبی در جغرافیا چیست؟ 
 علت وقوع زلزله چیست و چه مشکالتی پس از وقوع زلزله پیش می آید؟ 

 خشک سالی چیست و چگونه می توان دوره های خشک سالی را پیش بینی نمود؟
 چه عواملی پس از انقالب صنعتی موجب کاهش مرگ و میر و افزایش جمعیت جهان گردید؟ 

 مهاجرت اختیاری و اجباری را با یکدیگر مقایسه کنید و برای هر کدام یک مثال بزنید. 
آزمون بسته پاسخ: در آزمون های کوتاه پاسخ چنان که توضیح داده شد، آزمون شونده در دادن پاسخ به پرسش ها آزادی 
کامل ندارد و پرسش، او را ملزم می سازد تا پاسخ خود را در چهارچوب ویژه برگزیند. یکی از نمونه های این آزمون، آزمون های عینی 
هستند در آزمون های عینی، پرسش ها و پاسخ پاسخ ها در اختیار آزمون شونده ها گذاشته می شود تا تصمیم خود را بگیرند. به همین 

سبب به این آزمون ها، بسته پاسخ می گویند.
آزمون عملکردی: یکی از انواع آزمون ها، که در ارزش یابی پیشرفت تحصیلی به کار برده می شود، آزمون عملکردی است. 
در این گونه از آزمون ها به کاربست آموخته ها، به سنجش مستقیم و به استفاده از مسائل واقعی روزمره در آزمون تأکید می شود.انواع 

آزمون عملکردی در برگیرندهٔ آزمون کتبی عملکردی، آزمون شناسایی، انجام کار در موقعیت شبیه سازی شده و نمونٔه کار است.
با این که آزمون کتبی عملکردی از اهداف آزمون های عملکردی بسیار فاصله دارد ولی در سنجش سطح باالتِر حوزٔه شناختی 

و برخی مهارت ها، روایی آن نسبت به سایر آزمون های کتبی یا شفاهی بیش تر است.
آزمون عملکردی باید هدف هایی را که دارای شرایط و شاخص های عملکرد هستند بسنجد. نمونه ای از آزمون کتبی عملکردی: 

با بررسی داده های پیوست، برای خاک ورزی واحد… ماشین هایی را برگزینید که هزینه  های کاربرِی آن کمینه باشد.
5   ــ برخی از اصول ارزش یابی پیشرفت تحصیلی

 برای ارزش یابی باید روش ها و ابزار هایی را به کار گرفت که با هدف آموزشی انطباق داشته باشد؛
 ارزش یابی باید در حیطه  و سطحی باشد که در هدف های آموزشی بازگو شده اند؛

 ارزش یابی باید بر اساس محتوای آموزشی انجام شود؛
 زمان و شرایط آزمون باید متناسب با زمان و شرایطی باشد که در هدف های آموزشی پیش بینی شده اند.

خواندنی:
برای آشنایی بیش تر با روش های ارزش یابی می توانید، ویرایش چهارم کتاب اندازه گیری ، سنجش و ارزش یابی 

آموزشی، نوشتٔه دکتر علی اکبر سیف از انتشارات آگاه را بخوانید.
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 جدول راهنمای ارزش یابی درس محاسبات فنی رشته ماشین های کشاورزی1

نام کتاب: محاسبات فنی
کد کتاب: 495/5

واحد نظری: 2
ساعت نظری در هفته: 2

مدل ارزش یابی: 6ــ1ــ2ــ1 
نمرۀ قبولی: 10

نوع آزمون: نهایی 
داخلی 

نمرهفصلپایانی نوبت دومنمرهفصلپایانی نوبت اول

ری
 نظ

ای
حتو

م
تمر

مس

شاخص هاروش آزمون

ری
نظ

یی
جرا

ت ا
کا

در آزمون، رابطه ها و جداول الزم در اختیار هنرجویان قرار می گیرد. بنابر این نیازی به یاد سپاری رابطه ها نیست.ن
استفاده از ماشین حساب مهندسی در آزمون ها مجاز است.

توضیح جدول ارزش یابی
نظم 

 آراستگی و پاکیزگی؛ 
 آمد و شد به هنگام؛  
 پاسداشت هنجارهای کالس.   

کار های بیرون از کالس
 کارهای خانه؛

 نوشتن گزارش و مقاالت دربارٔه درس؛
 پژوهش.

کارهای کالسی
 پاسخ گویی به پرسش های کالسی؛

 شرکت در گفتمان درسی؛
1ــ محتوای این جدول به طور ساالنه از طریق دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش اعالم می شود و از سایت دفتر می توان دریافت کرد.
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 همکاری با دیگر هنرجویان در کارهای گروهی؛ 
 کمک به دیگر هنرجویان برای تقویت توانمندی های آموزشی آن ها  زیر نظر هنرآموز.

آزمون های نوشتاری 
 در هر نوبت )نیم سال( دو یا چند آزمون نوشتاری برگزار شود؛

 در آزمون های نوشتاری ، پاسخهایی که بر پایه محتوای کتاب نوشته شده اند، درست اند؛
 پرسش ها در آزمون باید وابسته به پرسش های دیگر نباشد؛ 

 نمرٔه هر آزمون برپایٔه نمره بندی نوشته شده در نمون برگ ارزش یابی ، در نمرٔه هنرجو تأثیر می گذارد.
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آموزۀ اول

هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: با یادگیری این آموزه، هنرجو می تواند:

 مفاهیم کمّیت  اصلی، فرعی و یکای اندازه گیری را توضیح دهد.
 یکاهای فرعی ، اصلی و دیمانسیون را توضیح دهد. 

.) MTS ،عملی MKS ،علمی MKS ،CGS ( رایج ترین دستگاه های اندازه گیری را توضیح دهد 
 اندازه گیری را توضیح دهد. 

 مشخصات یک ابزار اندازه گیری را توضیح دهد.

1ــ1ــ روش حل مسائل
در این مرحله هنرجویان پیش از مطرح کردن و حل مسئله باید بیاموزند که برای حل یک مسئله چگونه عمل کنند تا کمتر 

دچار اشتباه شوند.
شرح کوتاهی دربارٔه اهمیت به کار بردن روش صحیح برای حل مسائل، بیان کنید: »برای حل یک مسئله در زمینٔه فیزیک 

یا ریاضی مواردی را باید رعایت کنید«. 
طرح نشان داده شده در شکل 1ــ1 را روی تخته بنویسید و با کمک آن موارد زیر را برای هنرجویان بخوانید و شرح 

دهید.
1ــ نخست صورت مسئله را یک بار با دقت بخوانید.

2ــ همٔه اطالعات داده شده در مسئله را زیر سؤال سمت چپ با یکای آن بنویسید. )شکل 1ــ1(
3ــ اگر نیاز باشد اندازٔه آن ها را متناسب با یکای خواسته شده اصالح کنید. )تبدیل یکا(

4ــ همٔه نتایج خواسته شدٔه مسئله را زیر داده ها بنویسید و جلوی هر کدام یک عالمت پرسش قرار دهید.
5  ــ زیر صورت مسئله یک تصویر ساده از وضعیت تشریح شده از مسئله رسم کنید. رسم شکل در فهمیدن بهتر مسئله، 
اطالعات داده شده، اطالعات خواسته شده و انتخاب روش مناسب برای حل مسئله بسیار کمک می کند. برخی اوقات به نظر 
می رسد که مسئله بسیار آسان است و نیازی به رسم شکل نیست ولی با رسم شکل نه تنها مواردی که ممکن است تجسم نشوند 

به چشم می آیند بلکه از بروز اشتباهات کوچک جلوگیری می شود.
از  پایٔه داده ها و خواسته های مسئله: بسیاری از هنرجویان پس  بر  برگزیدن روش مناسب حل مسئله  6  ــ فکر کردن و 
خواندن مسئله بی درنگ بدون رعایت موارد فوق و بدون فکر کردن دربارٔه روش درست حل مسئله ، رابطه ای را می نویسند. آن ها 

با این کار ممکن است راه را اشتباه بروند و با از دست دادن زمان، برای حل مسئله نیز با دشواری هایی مواجه شوند.
7ــ نوشتن رابطٔه مناسب برای حل هر قسمت مسئله ، عددگذاری در روابط و انجام محاسبات. 
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نکته:  تا می توانید برای محاسبه از ماشین حساب استفاده کنید و محاسبه را به صورت ذهنی انجام ندهید، زیرا 
ممکن است دچار اشتباه شوید.

8 ــ پس از رسیدن به هر پاسخ دور آن یک کادر بکشید و آن را از دیگر ارقام مشخص کنید. سپس در ستون نتایج خواسته شده 
کنار گزینٔه حل شده عالمتی بگذارید تا در پایان بدانید چند گزینه از نتایج خواسته شده حل نشده است.

حل بخش بعد مسئله، مطابق بند 6 تا 8 تا زمانی که تمام موارد خواسته شده محاسبه شوند.
9ــ بررسی کلیٔه موارد انجام شده و رفع اشتباهات.

نکته: مرتب، منظم و تمیز نوشتن راه  حل مسئله از اهمیت به سزایی برخوردار است.

صورت مسئله

شکل

راه حل و محاسبات

جواب در کادر

راه حل و محاسبات

جواب در کادر

اطالعات 
داده شده 

نتایج 
خواسته 

شده

شکل 1ــ1

اکنون مثال صفحه 49 کتاب را خوانده و مانند روش یاد شده با ارائه توضیح حل کنید.

2ــ1ــ کمّیت های اصلی و کمّیت های فرعی )1ــ1 صفحۀ 1(
 MTS ، عملی یا صنعتی MKS ، علمی MKS و CGS :دستگاه های اندازه گیری

اندازه گیری: مشخصات یک ابزار اندازه گیری شامل دقت ، حساسیت ، قدرت تشخیص ، قابلیت تجدید و تکرار  و ظرفیت 
اندازه گیری است. 

آموخته های پیشین هنرجو: هنرجویان در سال های پیش با روش های اندازه گیری ، دقت اندازه گیری و دستگاه های اندازه گیری 
در کتاب های علوم تجربی ، فیزیک و ریاضی کمی آشنا شده اند.

پیش آزمون: روابط زیر را با به کار بردن قوانین توان پاسخ دهید. 
L×L×L = ? L×L = ?
L LT
T

−= 1

 
 T

T
−= 11  
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 1ــ2ــ1ــ مفهوم کمّیت و یکا: بلندی اندام دو نفر از هنرجویان و دمای کالس و میانگین دمای تابستان و زمستان را 
بپرسید و آن ها را در دو ستون جداگانه زیر هم روی تخته یادداشت کنید.

بلندی اندام )سانتی متر(دما )درجۀ سلسیوس(

نفر اولدمای گرم ترین روز تابستان

نفر دومدمای کنونی کالس

 بیان کنید: »در مثال های گفته شده، طول و دما با یکایی سنجیده شده است و چون هر کدام از آن ها  دو به دو از یک نوع کمیت 
هستند و با یکای یک سان اندازه گیری شده اند می توانیم برابری آن ها را با هم بسنجیم. برای مقایسٔه کمیت ها نیاز به یکای استاندارد )در اینجا 

متر و سانتی گراد( داریم تا بر پایٔه آن اندازه گیری و سپس نتایج اندازه گیری را با هم مقایسه کنیم«. 
توضیح دهید: »در اینجا چون ما یکای استاندارد طول )متر( را داریم توانستیم بلندی دو نفر را اندازه بگیریم و برای نمونه بگوییم، قد 

حسن 155 سانتی متر و بابک 170 سانتی متر است. پس از آن،  قد دو هنرجو را با هم مقایسه کنیم و بگوییم بابک از حسن بلند  قدتر است«.
بیان کنید: »دو ویژگی دیگری که باید یکا داشته باشد در دسترس بودن و بدون تغییر بودن است«.

 »برای نمونه متر اندازه ای در دسترس است و می توان با آن اندازه گیری کرد بدون این که در مکان ها و زمان های دیگر تغییر کند« به این 
دلیل است که اگر قد دانش آموزی را امروز در کالس و فردا در خانه، بسنجیم انتظار داریم اندازه ها یک سان باشند.

کیلوگرم نیز که در کارهای روزمره برای اندازه گیری جرم و مقایسٔه مقدار برخی از اجسام به کار می رود، یکای استاندارد است. با 
کیلوگرم و گرم می توان کم و زیاد بودن )یا جرم( دو چیز را با هم مقایسه کرد.

بیان کنید: فرض کنید یکاها استاندارد نباشند و شما با استفاده از ترازوی شاهین دار دو کیلوگرم سیب از مغازه بخرید و هنگامی که 
به خانه می روید پدرتان آن را دوباره با ترازوی شاهین دار وزن می کند و وزن سیب 5/ 2 یا 5/ 1 کیلوگرم1 را نشان می دهد. آیا پیامد این رویداد 

خوب است؟
پرسش: آیا می توان به جای کیلوگرم استاندارد یکای دیگری مانند من را که در برخی از شهرهای ایران رایج است به صورت 

ملی به کار برد ؟
 پاسخ: خیر ، زیرا اگر به جای یکای استاندارد کیلوگرم، »من« به کار رود چون یکای من،مانند من ری ، من تبریز و مانند این ها در هر 

شهر و منطقه ای از کشور اندازٔه ویژه ای دارد و به طور یک سان در دسترس همگان نیست بنابراین دارای دو ویژگی یکا نیست.

یادآوری برای هنرآموز ــ تبدیل دما از سانتی گراد به کلوین
یکی از یکاهای دما درجٔه کلوین است. برای تبدیل یکای دما از سانتی گراد به کلوین ، اندازٔه دما بر حسب سانتی گراد 

را به 273 می افزایند.
 TK =TC +273

TKــ درجٔه کلوین

TC ــ درجٔه سانتی گراد 

1ــ واحد اندازه گیرِی وزن »کیلوگرم نیرو« است، که در جامعه به اختصار کیلوگرم گفته می شود.
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بر پایٔه رابطه گفته شده، هنگامی که دما صفر درجٔه سانتی گراد باشد این دما برحسب کلوین برابر 273 درجٔه 
کلوین است.

جدول1ــ1 را از روی کتاب توضیح دهید.
برای یادگیری بیش تر هنرجویان و آشنا شدن آنان با رویدادهای روزمره ، از آن ها  بخواهید برای هر کمیت و یکای آن ، نمونه ای 

را بیان کنند.

SIجدول 1ــ1 یکاهای1 اصلی در

عالمتنام یکاعالمت کمیتکمیتردیف

MمترLطول1

KgکیلوگرمMجرم2

Sثانیهtزمان3

AآمپرIشدت جریان الکتریکی4

KکلوینTدرجٔه حرارت ترمودینامیکی5

Molُملnتعداد ذرات مواد6

cdکاندالIشدت روشنایی7

 در ایران چون اندازٔه زمین های زراعی کوچک است پهنا و درازای آن ها بیش تر برحسب متر سنجیده می شوند.
 طول زمان یک جلسٔه آموزشی 1/5 ساعت است. این زمان برحسب ثانیه چقدر است؟

 یک المپ رشته ای 100 واتی با 0/4 آمپر برق کار می کند. یک فیوز 10 آمپر حداکثر می تواند چند المپ را روشن کند؟ 
 مول در کارهای شیمیایی برای تعیین مقدار ماده ــ تعداد ذرات ــ به کار می رود2.

 کاندال برای تعیین میزان روشنایی محیط و طراحی نور کافی از طریق نصب تعداد مناسبی المپ روشنایی به کار  می رود.
 هنگام آموزش، بهتر است دمای کالس نزدیک به 18 تا 20 درجٔه سانتی گراد  باشد.

با چند تمرین هنرجویان را با یکاها و کمیت ها بیش تر آشنا کنید.
با اندازه گیری اندازه های کوچک طول به روش تخمینی آشنا و سپس آماده می شوند تا  تمرین: با این دو تمرین، هنرجویان 

وابستگی بین یکای اصلی و فرعی را بهتر درک کنند.
پرسش: با روش ساده ای اندازهٔ درازا و پهنای کالس را برآورد کنید. اندازهٔ مساحت کالس چقدر است؟

راهنمایی ؛ با شمردن کاشی و گام هنرجو
پرسش: وابستگی بین کمیت طول و مساحت و یکای آن ها را بیان کنید؟

2ــ مقدار ذرات موجود یک ماده در یک سیستم ماده ای مانند یک محلول را که برابر یا تعداد ذرات دوازده گرم کربن 12 است، یک »مول« گویند.

1ــ در استانداردهای گذشته، کمیت اصلی در سه مورد تعریف شده بود ولی امروزه هفت کمیت اصلی تعریف می شود. در این کتاب سه کمیت اصلی ردیف 1 تا 3 توضیح داده 
خواهد شد.
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2ــ2ــ1ــ سیستم یکاهای اندازه گیری )2ــ1 صفحۀ 2(
تعریف  پایه  یا  به صورت کمیت اصلی  را  آن چند کمیت  در  که  اندازه گیری ، سیستمی است  یکاهای  توضیح دهید: سیستم 
می کنند، به گونه ای که سایر کمیت ها را بتوان از روی کمیت اصلی و روابط بین آن ها  به دست آورد.از سیستم های یکاهای اندازه گیری 

می توان سیستم اس آی )SI( را نام برد. این سیستم برای اندازه گیری در کل جهان به کار می رود.
کمّیت پایه یا اصلی، به کمیتی گویند که به صورت مستقل از سایر کمّیت ها در یک دستگاه تعریف شود، مانند کمیت طول ، 

جرم ، زمان و…  .
یکای اندازه گیری )واحد اندازه گیری( مقیاسی برای سنجش کمیت هاست. یکای اندازه گیری باید هم جنس با کمیتی باشد 

که برای آن تعریف می شود، مانند یکای متر برای اندازه گیری طول ، یکای کیلو گرم برای اندازه گیری جرم  و…  .
کمیت های اصلی و یکاهای آن ها، که در جدول 1ــ1 آمده است، با دقت زیاد شناسایی، تعریف و استاندارد می شوند. در سیستم 
یکاهای اندازه گیری SI ، طول کمیت پایه است و یکای آن متر است. متر به طور استاندارد تعریف شده و برابر مسافتی است که نور در 

           1 ثانیه در خالٔ می پیماید.
ـــــــــــــــــــــــــ
299792458 

مدت 
پس از تعریف یکاهای اصلی، بر اساس روابطی که بین کمیت پایه و فرعی وجود دارد یکاهای فرعی را تعریف می کنند.

بیان کنید: در تمرین پیش دیدید که کمیت مساحت از حاصل ضرب کمیت طول به دست می آید. بنابراین مساحت، کمیتی 
فرعی است. بر این پایه، یکای مساحت، متر مربع است که از حاصل ضرب یکای طول به دست می آید..

توضیح دهید: رابطٔه 1ــ1 چگونگی محاسبٔه یکای مساحت بر پایٔه یکای اصلی طول را نشان می دهد. به این رابطه، معادلٔه 
ابعادی یا دیمانسیون مساحت می گویند.    

 A = L * L = L2     1رابطٔه 1ــ    ⇒                A = L)m( * L)m( ⇒ A)m2(                                                                         
  A ــ مساحت   L ــ طول 

m2 ــ یکای فرعی m ــ یکای اصلی طول 
پرسش: مفهوم سیستم یکاهای اندازه گیری چیست؟

پاسخ: به مجموعه ای از یکاهای اصلی و فرعی، که به روش ویژه ای به هم وابسته باشند، سیستم یکاهای اندازه گیری یا 
به طور ساده سیستم اندازه گیری می گویند.

پرسش: یکای اصلی و یکای فرعی را تعریف نمایید.
 پاسخ: یکای اصلی بر اساس استاندارد تعریف می شود و یکای فرعی بر اساس رابطٔه یکای اصلی و فرعی به دست می آید.

پرسش: حجم، کمیت فرعی  است. رابطٔه دیمانسیون حجم و یکای آن را برآورد کنید.
 پاسخ: حجم کمیت فرعی است و از کمیت اصلی طول بر طبق رابطٔه زیر به دست می آید.

V = L3        1رابطٔه 2ــ         V = L)m( * L)m( * L)m( ⇒ V)m3(   
V ــ حجم )کمیت فرعی(   L ــ طول )کمیت اصلی( 

m3 ــ متر مکعب )یکای حجم( ــ یکای فرعی   m ــ متر )یکای اصلی طول( 
توضیح دهید: »رابطهٔ 2ــ1 را دیمانسیون یا رابطٔه ابعادی حجم گویند«. چند دستگاه  گوناگون اندازه گیری نام ببرید و توضیح 

دهید که ساخته شدن آن ها بر پایٔه این بوده است که از چه یکایی برای اندازه گیری استفاده  می شود. 
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CGS    سیستم

 CGS دانستنی های معلم: یکاهای سیستم
دیگر یکاهای سیستم CGS به شرح جدول زیر است:

توانکارفشارنیروشتابسرعتحجممساحتزمانجرمطول

سانتی متر مکعبسانتی متر مربعثانیهگرمسانتی متر
 سانتی متر
ـــــــــــــــــ

     ثانیه
  سانتی متر
ــــــــــــــــــ

دین مجذورثانیه
         دین

ــــــــــــــــــــــــ
سانتی متر مربع

ارگ
ـــــــــــــ     ارگ
  ثانیه

cmgrscm2cm3
cm  
   sــــــــــ

cm2 
s2   Dyneــــــــــ

Dyne  
cm2   ergــــــــــــــــ

erg  
   sــــــــــ

زمان  و   )G( برحسب  )C( ، جرم  برحسب سانتی متر  اول طول  این سیستم، CGS مخفف سه حرف  در  بگویید  هنرجویان  به 
برحسب ثانیه )S( است. سپس برای آشنایی بیش تر پرسش زیر را با هنرجویان مطرح کنید.

پرسش: با توجه به این که دیمانسیون مساحت A=L2 است، یکای مساحت در سیستم CGS چیست؟
  A = L * L = L2 پاسخ:  
 = L)cm( × L)cm( = A)cm2(

بنابراین در این سیستم، یکای مساحت، سانتی متر مربع است.
 سیستم MKS علمی

دانستنی ها ی معلم
 یکاهای سیستم MKS علمی به شرح جدول زیر است. 

توضیح دهید عالمت MKS این سیستم از عالمت متر )M( برای طول و کیلوگرم )K( برای جرم و ثانیه )S( برای زمان گرفته 
شده است. به این سیستم ، سیستم بین المللی یکاها با عالمت اختصاری )SI1( می گویند.

توانکارفشارنیروشتابسرعتحجممساحتزمانجرمطول

متر مکعبمتر مربعثانیهکیلوگرممتر
 متر

ـــــــــ
 ثانیه

      متر
ــــــــــــــــــــ
نیوتن مجذورثانیه

    نیوتن
ــــــــــــــــــــ

    متر مربع
واتژول

mkgsm2m3
m  
   sــــــــ

  m    
s2   Nــــــــــ

 N   
m2  J=NmsWــــــــــــ

Systeme international d’ unites ــ1
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برای آشنایی بیش تر هنرجویان با این سیستم، تمرین زیر را در کالس حل کنید.
تمرین: در سیستم MKS علمی یکای حجم چیست؟

V = L3   :پاسخ
Vــ حجم )کمیت فرعی(  L ــ طول )کمیت اصلی( 

V = L3 = L * L * L
یکای طول در این سیستم، متر )m( است.

V = L)m( * L)m( * L)m( = L3)m3( 
بنابراین یکا در سیستم MKS علمی یا بین المللی، متر مکعب )m3( است.

سیستم MKS عملی یا صنعتی

یادآوری برای هنرآموز 
یکاهای سیستم MKS عملی به شرح جدول زیر است.

توانکارفشارنیروشتابسرعتحجممساحتزمانجرمطول

مترمکعبمتر مربعثانیهکیلوگرممتر
 متر

ـــــــــ
 ثانیه

      متر
ــــــــــــــــــــ
کیلوگرم ــ نیرو مجذورثانیه

    نیوتن
ــــــــــــــــــــ

    متر مربع
کیلوگرم ــ 

واتمتر

mkgsm2m3
m  
   sــــــــ

  m    
s2   kgfــــــــــ

 N   
m2  kgmWــــــــــــ

توضیح دهید: یکاهای اصلی در این سیستم برای طول، متر )m(،برای نیرو، کیلوگرم نیرو )kgf( و برای زمان، ثانیه)s( است.
مثال: بر اساس سیستم MKS عملی، یکای سرعت را به دست آورید.

پاسخ: نخست رابطه و سپس دیمانسیون سرعت را روی تخته بنویسید و مثال را حل کنید. 
در سال های پیش رابطٔه سرعت را خوانده اید. در این جا رابطٔه سرعت را  به روش زیر حل کنید.

ــــــــــــــــــــــــ = سرعت                                                                             مسافت طی شده     =ـ  L
T

                                           زمان    رابطٔه سرعت  
 بر پایٔه رابطه سرعت می توانیم دیمانسیون سرعت را چنین بنویسیم:

V =LT 1ــ  

 که در آن: 
L ــ طول یا مسافت طی شده  T ــ زمان  Vــ سرعت

چون در این سیستم طول، برحسب متر و زمان، برحسب ثانیه اندازه گرفته می شود، پس:
L(m)V  متر      LT

T(s)
−= = ⇒1    ـــــــــ = یکای سرعت 

  ثانیه 
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پرسش: با این که می دانیم کیلوگرم یکای جرم است، چرا برای بیان اندازٔه وزن، که کمیتی از نوع نیرو است، کیلوگرم را به کار 
می بریم؟ برای نمونه می گوییم وزن مهرداد 70 کیلوگرم است؟

پاسخ: این یک اشتباه رایج است که به دلیل بیان کوتاه شدٔه یکای وزن در دستگاه MKS عملی، که کیلوگرم نیرو است، پیش 
آمده است. 

MTS سیستم 

یادآوری برای هنرآموز 
 یکاهای سیستمMTS به شرح جدول زیر است.

توانکارفشارنیروشتابسرعتحجممساحتزمانجرمطول

مترمکعبمتر مربعثانیهتنمتر
 متر

ـــــــــ
 ثانیه

      متر
ــــــــــــــــــــ
کیلوگرم نیرو مجذورثانیه

  کیلوگرم نیرو
ــــــــــــــــــــــــــ

کیلوواتکیلوژول      متر مربع

mtSm2m3
m  
   sــــــــ

  m    
s2   Kgfــــــــــ

 Kgf   
m2  KJKWــــــــــــ

توضیح دهید: حروف MTS کوتاه شدٔه کلمات انگلیسی طول، برحسب متر)m( و جرم، برحسب تن )T( و زمان، برحسب 
ثانیه )S( است. 

مثال: در سیستم MTS یکای شتاب را به دست آورید.
پاسخ: 

مسافت    
ــــــــــــ  
رابطٔه شتاب                       ـــــــــــــــ = ـــــــــــــــ = ــــــــــــ = شتاب مسافت زمان سرعت 
2)زمان( زمان زمان 

دیمانسیون شتاب
 

L
Tv La a a LT

t T T
−= ⇒ = = ⇒ = 2

2

a ــ شتاب T ــ زمان    L ــ مسافت 
چون مسافت یا طول، در این سیستم بر حسب متر و زمان، بر حسب ثانیه است، پس 

ma LT ms
s

− −= ⇒ = = =2 2
2

      متر
 مجذورثانیهـــــــــــــــــــــــ

    
کار در خانه: با در نظر گرفتن رابطه های زیر دیمانسیون و یکای کمیت های فرعی زیر را درسیستم های CGS و MKS علمی 

وMTS تکمیل کنید.
نیرو× شتاب )گرانشی( = وزن      نیرو× فاصله  = گشتاور   
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گشتاوروزنسرعتنیروزمانجرمطولسیستم

CGS

MKS

MTS

       
3ــ1ــ ابزارهای  اندازه گیری )3ــ1 صفحۀ 2(

مطالب را با روش پرسش و پاسخ تدریس کنید:
پرسش: در زندگی روزمره با چه کمیت های اندازه گیری روبه رو هستید ؟

 پاسخ: چند نمونه:
 در زندگی روزمره برای خرید میوه، از کیلوگرم برای تعیین وزن آن استفاده می شود.

 برای خرید پارچه از متر، برای اندازه گیری طول پارچه استفاده می گردد. 
 برای تعیین میزان کرایٔه تاکسی سرویس از ساعت یا کیلومتر استفاده می شود و...

پرسش: آیا ترازوی اندازه گیری که در یک آهن فروشی به کار می رود در طالفروشی هم کاربرد دارد؟
 پاسخ: خیر ، در آهن فروشی وزن اجسام بسیار باالست و نیاز نیست دقت اندازه گیری زیاد باشد، اما در طالفروشی، چون طال 
با ارزش است و در وزن های کم خرید و فروش می شود و خطای دستگاه در اندازه گیری طال، فروشنده را بسیار متضرر خواهد کرد. 

بنابراین ترازوهایی که در دو زمینه به کار برده می شوند یک سان نیستند.
پرسش: یک نمونه از پیشرفت وسایل اندازه گیری را در زندگی امروزی مطرح کنید.

 پاسخ: در میوه فروشی ها ترازوی شاهین دار به ترازوی دیجیتالی تبدیل شده که اندازه را درست تر می خواند و می تواند بهای 
کاال را نیز محاسبه کند.

پرسش: اندازه گیری را تعریف کنید.
 پاسخ: اندازه گیری تعیین اندازهٔ یک کمیت برحسب یکای تعریف شدٔه مربوط به آن است.

برای توضیح بیش تر نمونه زیر را مطرح کنید:
چون در خرید و فروش روزمره در پارچه فروشی پارچه را با متر می سنجند، هنگامی که گفته می شود 4 متر پارچه، یعنی طولی 
از پارچه با چهار برابر یک متر استاندارد. می بینید که برای اندازه گیری طول پارچه به شاخص استاندارد، که در این جا متر است، نیاز 

داریم. متر یک طول استاندارد است که برای تمام دنیا یک سان تعریف شده است. 
پرسش: اندازه گیری درست یعنی چه ؟ و چه کارهایی اندازٔه به دست آمده را نپذیرفتنی می کند.

 پاسخ: اندازه گیری درست یعنی این که روش ها و ابزار درستی را به کار ببریم، به گونه ای که تا حد الزم اندازٔه به دست آمده به 
اندازٔه واقعی کمّیت نزدیک باشد. برخی از عواملی که سبب اندازه گیری نادرست می شود عبارت اند از:

 به کار بردن ابزار نامناسب اندازه گیری؛ 
 کاربرد روش نادرست برای اندازه گیری؛

 نبود شرایط مناسب برای اندازه گیری؛
 اشتباه در خواندن اندازه؛
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 اشتباه در محاسبه.
دقت

پرسش: آیا همٔه ابزارهای اندازه گیری مانند هم اندازه می گیرند ؟ اگر پاسخ منفی است، یک دستگاه اندازه گیری چه قدر می تواند 
اندازه ها را درست نشان دهد ؟

 پاسخ: روی دستگاه های اندازه گیری عدد یا عالمتی نوشته می شود که دقت آن را نشان می دهد. برای نمونه روی یک ترازوی 
30 کیلوگرمی عدد g 50± نوشته شده است. مفهوم این عدد این  است که اگر جسمی با این ترازو وزن شود اندازٔه به دست آمده وزن 
جسم را صد در صد درست نشان نداده است و شاید اندازه گیری با آن ترازو همراه با 50 گرم خطا باشد. برای نمونه اگر وزن نشان داده 

شده 300 /12 گرم باشد، وزن جسم بین 250 /12 تا 350/ 12 گرم است.
پرسش: دقت یک نوار متر را چگونه نشان می دهند؟ مفهوم دقت در نوار متر را با یک مثال توضیح دهید. 

 پرسش: آیا با یک ابزار اندازه گیری می توان هر مقداری از یک کمیت را اندازه گرفت؟
 پاسخ: خیر، برای نمونه با اجسام گوناگونی از جنبٔه وزن روبه رو هستیم. بنابراین ترازوهای مختلفی را برای وزن کشی آن ها 

به کار می بریم، بعضی از آن ها عبارت اند از:
 ترازوی طال فروشی: این ترازو سنگین ترین وزنی را که می تواند اندازه بگیرد نزدیک به 1Kg با دقت چند دهم یا چند 

صدم گرم است.
  ترازوی شاهین دار: کاربرد این ترازو، برای اندازه گیری 50 گرم تا 20 کیلوگرم است؛ یعنی جرمی کمتر از 50 گرم را 

اندازه می گیرد و بیش تر از 20 کیلوگرم هم باعث خرابی ترازو می شود.
  ترازوی آهن فروشی: از یک کیلوگرم تا چند تن را اندازه گیری می کند.

برای  فروشی  خواربار  ترازوی  یک  نمونه  برای  می کنند.  اندازه گیری   بیش ترین(  تا  )کمترین  ویژه ای  بازهٔ   در  ابزارها،  بیش تر 
اندازه گیری وزن اجسام از 100گرم تا 30 کیلوگرم به کار می رود و درجات بین آن ها  25 گرم است.کمترین اندازه ای را که یک ابزار 
می سنجد قدرت تشخیص یا ریزنگری آن می گویند و بیش ترین اندازه ای را که می توان با ابزار سنجید ظرفیت ابزار می گویند. در 

ترازوی گفته شده 100 گرم قدرت تشخیص، 30 کیلوگرم ظرفیت آن و 25 گرم دقت آن است. 
قابلیت تجدید و تکرار 

پرسش: آیا ابزار اندازه گیری، هر بار که اندازه گیری می کند یک اندازه را نشان می دهد؟ 
 پاسخ: یک دستگاه اندازه گیری قابل قبول باید در دفعات مختلف اندازه گیری، عدد یک سانی را نشان دهد.

 پرسش: آیادر شرایط اندازه گیری گوناگون، مثالً رطوبت ، فشار یا حرارت متفاوت، مجددًا همان اندازه گیری قبلی با همان 
کمیت حاصل می شود؟

پاسخ: یک دستگاه اندازه گیری باید قابلیت تطبیق با شرایط مختلف موجود را داشته باشد.
 پرسش: آیا دستگاه اندازه گیری در طول سالیان متوالی در شرایط اندازه گیری یک سان یک اندازه را نشان می دهد؟

 پاسخ: یک ابزار اندازه گیری قابل قبول در طی سال های مختلف اگر شرایط اندازه گیری یک سان باشد باید عدد یک سانی را 
نشان دهد.

نتیجه گیری کنید: دربارٔه قابلیت تجدید و تکرار، این نکته با اهمیت است که در هر دستگاه اندازه گیری انتظار این است که 
ارقام حاصل از اندازه گیری های مختلف یک کمیت توسط یک شخص اندازه گیر با یک دستگاه اندازه گیری معین همیشه یک نتیجٔه 

ثابت داشته باشد. ابزار خوب در عمل، معموالً چنین ویژگی ای دارد.
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: با یادگیری این آموزه، هنرجو می تواند:

 خطای اندازه گیری را توضیح دهد.
خطای  محیط،  خطای  عملکرد،  خطای  وسیله،  خطای  یا  کارگیری  به  )خطای  اندازه گیری  خطای  انواع   

دینامیکی( را توضیح دهد.
 یکاهای اندازه گیری طول را توضیح دهد.

 تبدیل یکاهای طول )میلی متر و اینچ( به هم را انجام دهد. 
 محیط قطعات را محاسبه نماید.

1ــ٢ــ  خطا و اشتباه در اندازه گیری )4ــ1 صفحۀ 4(
از هنرجویان بپرسید:

پرسش: خطای اندازه گیری یعنی چه؟
 پاسخ: خطای اندازه گیری یعنی واقعی نبودن آنچه در اندازه گیری به دست آمده است. 

پرسش: آیا در زندگی روزمره با خطای اندازه گیری مواجه بوده اید، اگر بوده اید، چه موضوعی سبب خطا در اندازه گیری 
شده است؟

پس از شنیدن پاسخ هنرجویان پاسخ را چنین جمع بندی کنید که هر چه اندازه گیری دقیق ، اصولی و با روش های مناسب صورت 
گیرد، در بیش تر مواقع اندازٔه حقیقی به دست نمی آید و در هر اندازه گیری اشتباه یا خطا هست و خطا جزء جداناپذیر هر اندازه گیری 

است. منبع این خطاها می تواند از موارد زیر باشد:
خطای دستگاه، خطای عملکرد، خطای محیط. دربارٔه هریک از خطا ها توضیح دهید.

خطای دستگاه
هر وسیلٔه اندازه گیری از تعدادی قطعه، که عملکرد صحیح هر کدام در نتیجٔه اندازه گیری مؤثر است، تشکیل شده است. اگر 

قطعه یا قطعاتی از دستگاه به درستی کار نکند دچار خطا خواهد شد )خطای دستگاه(.
باز هم  به درستی کار کنند  تمام قطعات دیگر  اگر  باشند.  نداشته  ترازوی شاهین دار وقتی دو کپه وزن یک سانی  نمونه در یک  برای 

اندازه گیری همراه با خطا خواهد بود.
خطای عملکرد

خطای عملکرد به علت چگونگی استفاده از دستگاه روی می دهد. مانند زاویٔه دید غلط، نسبت به خطوط مندرج دستگاه، که 
باعث خطای خواندن اعداد می شود. 
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خطای محیط
دربارهٔ خطای محیط توضیح دهید که در بعضی اوقات خطاهایی در اندازه گیری پیدا می شود که چندان قابل کنترل نیست مانند تغییر 

ناگهانی و پیش بینی نشدهٔ دمای محیط ، فشار َجو و لرزش دستگاه که تأثیراتی در اندازه گیری می گذارند و سبب خطا در نتیجه می شود.
هنر آموز دربارهٔ خطای دینامیکی توضیح دهد این خطا در مواقعی اتفاق می افتد که کمّیتی که مورد اندازه گیری قرار گرفته بطور 
دائم در تغییر باشد و دستگاه اندازه گیری نتواند خود را با سرعت تغییر کمّیت تطبیق دهد و اعداد نشان داده شده برای زمانی غیر از 

زمان مورد نظر باشد.
بیان کند هرگاه خطای اندازه گیری بیش از حد مجاز باشد به آن اشتباه گویند اندازٔه خطای مجاز معموالً دو تا سه برابر دقت 

وسیله اندازه گیری تعیین می شود.
برای درک بهتر هنرجویان از خطای مجاز مثال زیر را می توان بیان کرد:

مثال: یک ترازوی 1000 گرمی با دقتی معادل یک در هزار به اندازٔه 1± گرم در دامنٔه اندازه گیری ترازو دقت دارد. خطای 
مجاز آن را محاسبه کنید.

پاسخ: چون خطای مجاز بیشتر دو تا سه برابر دقت وسیله است مثال، با در نظر گرفتن بیشترین احتمال خطا، حل می شود.
 گرم 1± = دقت دستگاه 
گرم 3  ± = 3×1 ± = خطای مجاز  سه برابر دقت دستگاه = خطای مجاز    
? = خطای مجاز 

 پرسش: خطای ایجادشده در اندازه گیری به علت نادرست بودن میزان دستگاه چه نوع خطایی نامیده می شود؟

٢ــ٢ــ یکای اندازه گیری طول )5  ــ1 صفحۀ 4(
 موضوع را با پرسش  های زیر تدریس کنید:

پرسش: نام چند وسیلٔه اندازه گیری را که در کارهای مختلف از آن ها استفاده می شود، بیان نمایید.
 پاسخ: پس ازشنیدن پاسخ هنرجویان توضیح دهید که برای ابعاد بزرگ از مترهای پارچه ای و فلزی به طول 50 متر، که دقت 
عمل تا حدود یک سانتی متر را دارند، استفاده می شود و برای طول نزدیک به نیم متر از خط کش میلی متری یا متر فلزی، که طول را با 
1  میلی متر از کولیس استفاده می شود و 

50
1 تا 

20
دقت یک میلی متر اندازه می گیرد، استفاده می شود و برای اندازه گیری طول ها با  دقت 

برای طول های کمتر از 5 میلی متر از میکرومتر با دقت 0/01 میلی متر و برای کارهای دقیق آزمایشگاهی از میکروسکوپ میکرومتردار 
با دقت 0/001 میلی متر به کار می رود.

در ادامه، توضیح دهید: ممکن است نیاز باشد اندازه  گیری طول را با یکاهای مختلف بیان کنیم، مانند متر ، سانتی متر و یا 
میلی متر. برای این کار وسایل مختلف نیز با یکاهای مختلف مدرج می شوند. هرچند برای مقایسٔه طول ها باید همه با یک یکا بیان شوند. 

در سیستم SI همٔه اندازه های کمیت طول به متر تبدیل می شوند.
برای توضیح تبدیل یکای طول، شکل 1ــ1 صفحۀ 5 کتاب را روی 

تخته بکشید.

را  پیشوند و ضریب هر یک  نوشتن متن جدول صفحٔه 5 کتاب ، عالمت  با 
توضیح دهید. برای یادگیری بیشتر هنرجویان  در پاسخ دادن به هریک از مثال های 

1m = 10dm = 100cm = 1000mm

×10 ×10 ×10

:10 :10 :10

شکل 1ــ ٢ــ ضریب تبدیل )شکل 1ــ 1ــ  صفحۀ 5 کتاب(
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زیر، برای تعیین ضریب و روش تبدیل شکل و جدول این صفحه را به کار ببرید.

جدول اجزا و اضعاف

اضعافاجزا

ضریبعالمتپیشوندضریبعالمتپیشوند

da101دکا d10-1دسی

ha102هکتاc 10-2سانتی

K103کیلو m10-3میلی

M106مگاµ 10-6میکرو

G109گیگاn10-9نانو

T1012تراp10-12پیکو

توضیح دهید: برای تبدیل یکا باید آن را به گونه ای در عبارتی ضرب کنید که یکای اول حذف و یکای خواسته شده باقی 
بماند، مانند:

m1
cm

m
×100

1
cm=100  cm

m
100

1
تبدیل متر به سانتی متر با کاربرد ضریب 

k1
mm

k
×1000

1
m

m
=1000 تبدیل کیلومتر به متر 

mm1000
m
mm

× 1

1000
m mm= =1000

1
1000

تبدیل میلی متر به متر 
مثال های صفحٔه 5 را پاسخ دهید.

مثال: 3/4 کیلومتر، چند سانتی متر است؟
1 km =  1000 m  پاسخ : 

/ km3 4
m

km
×1000

1
m= 3400 تبدیل کیلومتر به متر 

1m =100cm  

m3400
cm

m
×100

1
cm= 340000 تبدیل متر به سانتی متر 

مثال: 140 میکرومتر را به میلی متر تبدیل کنید.
 پاسخ: 

mµ140
mm

m
×

µ1000

mm / mm= =140
0 14

1000  
از هنرجویان بخواهید برای یادگیری بیش تر ، تمرین های زیر را درکالس پاسخ دهند. 

 تمرین: 6/8 متر، چند میلی متر است؟
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 پاسخ :  
1 m  =  1000 mm  

/ m6 8
mm

m
×1000

1
mm=6800  

تمرین: 8650 میلی متر چند متر است؟
 mm8650

m
mm

× 1

1000

m / m= =8650
8 65

1000
 

از هنرجویان بخواهید این تمرین را برای پاسخ دادن در بیرون از کالس یادداشت کنند.
کار درخانه: تبدیل یکاهای زیر را انجام دهید:

ــ 89000 متر چند کیلومتر است؟
ــ 25 کیلومتر چند سانتی متر است؟

سیستم اینچی را این گونه توضیح دهید:
 برخی از کشورها مانند آمریکا و انگلیس به جای سیستم SI از سیستم اینچی استفاده می کنند. یکای اندازه گیری طول در 

سیستم اینچی ، فوت )foot( است ، از اجزای آن اینچ )inch( و از اضعاف آن یارد )yard( را می توان نام برد.
اجزا و اضعاف یکای طول در سیستم اینچی و همچنین ضریب تبدیل آن ها به یکای متریک را روی تخته بنویسید.

         in / mm′′= =1 1 25 4 اینچ به میلی متر                                    
ft / mm′′= =1 12 304 80 فوت به اینچ و میلی متر               

      1yd  =  3f t=914/4mm                      یارد به فوت و میلی متر  
توضیح دهید: چون در کارهای ماشین سازی ابعاد کوچک تر از یک اینچ نیز مورد استفاده قرار می گیرند، یک اینچ را به 16 

قسمت مساوی تقسیم کرده اند. 
 اجزا با کسرهایی به شرح زیر روی تخته نوشته شود.

′′1  ، ′′15

16  
،
 

′′7

8  
،
 

′′13

16  
،
 

′′3

4  
،
 

′′11

16  
،
 

′′5

8  
،
 

′′9

16  
،
 

′′1

2  
،
 

′′7

16  
، ′′3

8  
،
 

′′5

16  
،
 

′′1

4  
،
 

′′3

16  
،
 

′′1

8  
،
 

′′1

16  
مثال های کتاب را پاسخ دهید.

1 اینچ چند میلی متر است؟ 

4
مثال:
پاسخ:

in / / mm′′= = × =1 1 1 25 4 25 4  

  mmin / / mm
in

′′
= × =1 1

25 4 6 35
4 4  

′′  را به میلی متر تبدیل کنید. ′′
=1 5

1
4 4

مثال:  
′′ ′′

=1 5
1

4 4
  

mmin / / mm
in

′′
= × =5 5

25 4 31 75
4 4
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کار در خانه: اندازه های اینچی زیر را به میلی متر تبدیل کنید.
 

, , ,
′′ ′′ ′′ ′′7 3 1 3

8 4 2 8
 

3ــ٢ــ محاسبۀ محیط قطعات )6  ــ1 صفحۀ 7(
برای یادآوری محاسبۀ محیط َاشکال ساده، مثال زیر را ارائه نمایید.

مثال: محیط موارد زیر را به دست  آورید.
الف(  محیط مربعی که طول هر ضلع آن 3 متر باشد.

ب(  محیط مستطیل با اضالع 3 و 4 متر
ج(  محیط دایره ای به شعاع 5 متر 

الف(  
 u  =  4  *  3  = 12 m  
u  =  )3+4(  *  2  = 14 m  
u  =  d.π  =  )2*  5(  *  3/14=  31/4 m  

» از رابطه و شکل صفحۀ 7 کتاب استفاده کنید «

D

d

d

U =
D + d

2
.π

U = d. π
l =

d.π .α
360

α

d

l

شکل ٢ــ٢ــ )شکل شمارۀ  5  ــ1 کتاب صفحۀ 7(

ب( اندازٔه محیط یک بیضی با قطر های 8 و 12 متر را به دست آورید.
برای توضیح قطر کوچک و بزرگ بیضی و محاسبٔه محیط آن از شکل )5  ــ1( و رابطٔه )3ــ1( صفحٔه 7 کتاب استفاده کنید.

 D  =12m                                           D du += π
2

  

d  =  8m                                             /+= ×12 8
3 14

2
  

 u  =?                                                    =31/4m  
ج( طول قطاع دایره ای به قطر 10 متر و زاویٔه قطاع 100 درجه را به دست آورید. 
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در نخستین گام، قطاع دایره را از روی شکل ) 5 ــ1( توضیح دهید، سپس از رابطٔه )2ــ1( صفحٔه 7 کتاب، پاسخ مسأله را 
به دست آورید.

dL × π× α=
360

 
d  =  10  m  
α  =  1000  
 (m) / mL / m× ×= = =10 3 14 100 314

8 7
360360





 

مثال صفحۀ 7 را در کالس روی تخته به روش زیر پاسخ دهید.
 L 1 نخست شکل 6 ــ1 صفحٔه 7 را روی تخته بکشید و سپس توضیح دهید که

دارای طول مشخص L 1  =  200mm است.
1 محیط 

2
L 2، نیم دایره ای به شعاع 200mm است. بنابراین محیط نیم دایره برابر 

دایره خواهد بود که به روش زیر محاسبه می شود: 
    u  =  d  *  π  

 r  =  200mm  ⇒  d  =400mm  
u d / mm× π ×= = =400 3 14

628
2 2 2

 
برای محاسبٔه L 3، شعاع دایرٔه مربوط به L 4 از L 1 کم می شود.

L3  =  L1  - )  L4 شعاع دایرٔه (  
L3    =  200  -  80 =  320mm

1 محیط دایره ای به شعاع mm 80 است، بنابراین خواهیم داشت:
4

اندازه L 4، برابر 
80mm = شعاع 
u D× π=
4 4

 

  ⇒  D  =160mm  
u mm / / mm160 3 14

125 6
4 4

×= =  
اندازه L 5  ، برابر قطر دایره ای به شعاع mm 200 است که از آن شعاع دایرٔه 80 میلی متری کم شده باشد.

mm 400 = قطر ⇒ mm 200= شعاع
L5 =400-80=320 mm

با جمع کردن اندازٔه طول های به دست آمده ، اندازهٔ طول مسیر برش را به دست آورید.
u  =  L1+L2+L3+L4+L5    
u  =  200  +  628  +120 +125/6  +  320  =  1393/6 mm  
u  =  1/394m  

L2

L3

L480

L5

20
0

L 1
=

2
0

0

شکل 3ــ٢ــ )شکل 6ــ1 کتاب صفحۀ 7(
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رابطٔه  )2ــ1( را بنویسید و α را از آن به ترتیب زیر به دست آورید:

d L dL × π×α × π×α= ⇒ =
1360 360

 

 

   

LL d
d
×⇒ × = × × π×α ⇒ α =

× π
360

360 1


    

با توجه به داده ها و خواستٔه مثال که عبارت اند از:
 d  =  400mm  
 L  =  802/8 mm  
 α°=  ?  

از رابطٔه به دست آمده زاویه درگیری لنت را به دست آورید.
L / /

d /
× ×α = = =

× π ×
360 802 8 360

230 1
400 3 14

 

    

کار درخانه: تمرین صفحات 8 و 9 کتاب را به عنوان کار در خانه معرفی کنید.

400

34

19

8
100

10
0

شکل 4ــ٢ــ )شکل 7ــ1 صفحۀ 8 کتاب(

مثال صفحۀ 8 را در کالس بخوانید و داده های مثال را روی تخته بنویسید و خواستۀ آن را مشخص نمایید. سپس 
با رسم شکل 7ــ1 روی تخته، طول قوس درگیری )L  ( ، زاویۀ درگیری)α( وقطر )  d ( را روی شکل نشان دهید.
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: با یادگیری این آموزه، هنرجو می تواند:

 اجزا و اضعاف متر مربع را توضیح دهد و تبدیل یکاها را انجام دهد. 
 محاسبات مساحت متوازی االضالع، ذوزنقه، مثلث، دایره و قطاع دایره را انجام دهد.

 اندازه گیری سطح در سیستم انگلیسی را انجام دهد.
 اضعاف اینچ مربع را توضیح دهد و آن را در تبدیل یکاها به کار برد.

 مساحت سطوح هندسی را محاسبه کند )مربع ، مستطیل ، مثلث ، متوازی االضالع ، ذوزنقه ، دایره ، قطاعی از دایره(.
 مساحت سطوح مرکب هندسی را محاسبه کند.

1ــ3ــ کاربرد محاسبات هندسی سطح )7ــ1 صفحۀ 9(
پرسش های زیر را با هنرجویان مطرح کند و دانسته های آن ها را با توضیح چگونگی محاسبۀ سطوح به کار ببرد.

پرسش: یک متر مربع چه سطحی را شامل می شود؟
پاسخ: یک متر مربع به سطح مربعی می گویند که اندازه هر ضلع آن یک متر باشد.

پاسخ را با رسم شکل روی تخته بنویسید. 
 1m  *  1m  = 1m2  

پرسش: چهار متر مربع برابر چه سطحی است؟
 پاسخ: سطح مربعی که هر ضلع آن دو متر باشد.

پاسخ را با رسم شکل روی تخته بنویسید.
2m  ×2m =4 m2  

 پرسش: اگر   1m    =100cm باشد  1m2چند سانتی متر مربع است؟
 پاسخ:  

1m   =  100cm     
1m  *1m  =  1m2 ⇒ 100cm   *100cm   =  10000cm2  
1m 2 =10000cm2  

تمرین: یک متر مربع چند دسی متر مربع و چند میلی متر مربع است؟ روش محاسبٔه آن را بیان نمایید.
پس از دادن فرصت کافی به هنرجویان، در صورت نیاز پاسخ درست را روی تخته بنویسید. 
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پاسخ:
1  m =10dm  دربارٔه دسی متر
1m × 1m = 10dm × 10dm  
1m2  = 100 dm2  

دربارٔه میلی متر
1m  =1000mm   
1m  *  1m  =1m2 ⇒  1m2  =1000‚000mm2   
1000mm  *  1000mm  =1000‚000mm2  

سرانجام برابری تبدیل ها را به شرح زیر روی تخته بنویسید.
1m2  ⇒100dm2  
1m2  ⇒10000cm2   
1m2  ⇒  1000000mm2  

بیان کنید: ده هزار متر مربع برابر یک هکتار است.
 روی تخته بنویسید.  ha( =10000m2( 1 هکتار

بیان کنید: یک میلیون متر مربع برابر یک کیلومتر مربع است.
روی تخته بنویسد.  km2 ( =1000000m2(1 کیلومتر مربع

کار درخانه: مساحت زمین مستطیل شکلی به ابعاد 000‚10 متر در 1000 متر را به کیلومتر مربع و هکتار به دست آورید.
پاسخ:

  متر مربع 000‚000‚10= )متر( 1000 ×)متر(000‚10= مساحت زمین

ha, , m ha
, m

× =2
2

10000000 1000
10000

 

km, , m K m
, , m

× =
2

2 2
2

10000000 10
1000000

 

پژوهش
الف( مساحت استان محل تحصیل یا محل تولد خود را بر حسب کیلومتر مربع به دست آورید.

ب( مساحت کشور عزیزمان ایران چند کیلومتر مربع و چند هکتار است؟
ج( مساحت یک قطعه از زمین های کشاورزی هنرستانی را که در آن هستید، برحسب هکتار و اندازٔه ضلع های 

آن را، برحسب متر تعیین کنید.

بپرسید: یکای اندازه گیری سطح در سیستم انگلیسی چیست؟
پرسش: اگر یک اینچ برابر 2/54 سانتی متر باشد، هر اینچ مربع چند سانتی متر مربع است؟ 

 سعی کنید هنرجویان خود به پاسخ برسند، سپس پاسخ درست را روی تخته بنویسید.
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 پاسخ: 
)1(

   )الف      
 

in / cm
in / cm / cm

in in in

/ cm

in / cm

= 
⇒ = ×

= × 
=

=

2
2

2

2 2

1 2 54
1 2 54 2 54

1 1 1

6 45

1 6 45

)ب  
    

 موارد زیر را روی تخته بنویسید و توضیح دهید.
     )الف      )2(

)ب   

f t in
f t in in

f t f t f t

in f t in

f t / cm f t / cm

= 
⇒ = ×

= × 

= =

= × =

2
2

2 2 2

2 2 2 2

1 12
1 12 12

1 1 1

144 1 144

1 144 6 45 1 928 8   

  
)3(                  

yd f t

yd f t f t f t yd in yd in

f t in

yd / cm yd / cm

= 


= × = ⇒ = × =
= 

= × =

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2

1 3

1 3 3 9 1 9 144 1 1296

1 144

1 9 928 8 1 8359 2  

توجه هنرجویان را به جدول ٢ــ1 صفحۀ 10 کتاب دربارۀ محاسبۀ اندازۀ سطح هندسی جلب کنید و اسامی شکل هایی 
که در جدول آمده به همراه ابعاد مؤثر آن ها  در محاسبۀ مساحت را بیان نمایید. سپس مثال ها و تمرین ها را پاسخ دهید.

مثال: مساحت مربعی را، که طول یک ضلع آن cm  4 است، به دست آورید. 
 پاسخ:  با توجه به جدول 2ــ 1 خواهیم داشت:

L   = 4cm  
 A  =  L2   
 A=  4cm×4cm  =16cm2  

مثال: مقوایی به شکل مستطیل با ابعاد 6cm و 4cm وجود دارد مساحت مقوا را به دست  آورید.
 پاسخ:  با توجه به جدول 2ــ1 خواهیم داشت:

 b    =4cm  
L  =  6 cm          A  =  L×b  

 A  =  6cm  *  4cm  =  24cm2  

مثال: مساحت متوازی االضالع شکل زیر را به دست آورید.
پاسخ: به شکل متوازی االضالع و رابطٔه مساحت آن در جدول 2ــ1 توجه شود که 

براساس آن خواهیم داشت: 
L  =  6cm  A  =  L  *  b  
b =  4 cm  A  =  6 cm  *  4 cm  = 24cm2           3شکل 1ــ

4
5

6
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 مثال: مساحت ذوزنقه ای را که قاعدٔه بزرگ آن cm 20 و قاعدٔه کوچک آن cm 10 و ارتفاع آن cm 10 است، به دست آورید.
 پاسخ: 

 )Lm( قاعدٔه کوچک است. ابتدا قاعدٔه متوسط L2 قاعدٔه بزرگ و L1 .بیان کنید: به شکل ذوزنقه در جدول 2ــ1 توجه کنید
را به دست می آوریم.  

L1  = 20cm  
L2   =10cm  m

L LL cm+ += = =1 2 20 10
15

2 2  b   =10cm  
بیان کنید: مساحت از رابطٔه )7ــ1( به دست می آید.

A  =  Lm×  b  
  cm * 10cm =150cm2   15= مساحت

تمرین: مثلثی با قاعدٔه cm 20 و ارتفاع cm 30 را در نظر بگیرید، سپس مساحت آن  را به دست آورید. 
پاسخ:  

L  =20cm  
 b =30 cm  

با توجه به رابطٔه مربوط در جدول 3ــ1 خواهیم داشت: 
L b cm cmA cm× ×= = = 220 30

300
2 2  

پرسش:  در تمرین گفته شده شکل مثلث چه تأثیری در روش حل مسئله خواهد داشت؟
پاسخ: مثلث هر شکلی که داشته باشد با داده های مسئله پاسخ همان خواهد بود.

تمرین: مساحت دو سطح هندسی زیر را به دست آورید.
 10cm الف( مساحت دایره ای به قطر

 10cm 20 وcm ب( مساحت یک بیضی به قطرهای
 پس از این که هنرجویان روی تمرین کار کردند، پاسخ درست را  روی تخته بنویسید. 

پاسخ: 
الف( دایره: در جدول 2ــ d ، 1 قطر دایره را نشان می دهد، پس: 

 
d / ( cm)d cm A / cm

2 2
23 14 10

10 78 5
4 4

π× ×= = = =
 ب( بیضی: در جدول 2ــd ،1 قطر کوچک و D قطر بزرگ بیضی را نشان می دهد، پس: 

D cm
D d / cm cmA cm

d cm

=
π× × × ×= = =

=

2

20
3 14 10 20

157
4 4

10
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کار در خانه: مساحت دو سطح هندسی زیر را به دست آورید.
 10cm 20 و قطر داخلیcm الف( تاج دایره با قطر خارجی

 20cm 10 و قطر دایرهcm ب( قطاع دایره با طول قطاع
 پاسخ:  

Dالف( تاج دایره  cm / ( cm) ( cm)(D d )A A / cm
d cm

=  −π −  = = =
=

2 22 2
2

20 3 14 20 10
235 5

4 4
10

 

ب( قطاع دایره 

B

B

d cm
L d cm cmA A cm

L cm

=
× ×= = =

=

2

20
10 20

50
4 4

10

 

٢ــ3ــ محاسبۀ سطوح مرکب )8   ــ1 صفحۀ 10(
توضیح دهید: برای اندازه گیری مساحت شکل های پیچیده می توانید آن ها را به شکل های ساده هندسی تقسیم کنید. سپس در 

مرحلٔه اول مساحت هر کدام از شکل های هندسی و در مرحلٔه دوم مساحت مجموع آن ها را محاسبه نمایید. 
از  دهید، سپس  پاسخ  توضیح  با  را  آن  و  کنید  تخته مطرح  با رسم شکل روی  را  مثال صفحۀ 11  دو  از  یکی 

هنرجویان بخواهید مثال دوم این صفحه را بدون استفاده از کتاب پاسخ دهند. 
بیان کنید: شکل A را می توان A1 فرض کرد که دو شکل A2 و A3 از آن کم شده اند. 

 A  =  A1-A2-A3  :روی تخته بنویسد
توضیح دهید: برای آسان شدن محاسبه بهتر است شکل های A1 و A2  و A3 را جداگانه محاسبه کنیم. سپس اندازه های 

به  دست آمده را در معادله قرار دهیم تا مساحت A به دست آید. 
محاسبٔه مساحت شکل A1 که مستطیل است از رابطٔه زیر به دست می آید.

A1 یک مستطیل استA٢ یک مربع استA3 یک مثلث است

 
L bA ×=3 2

A2   =  L2A1   =  L  *  b

  b=15 cmL   =  10mmL     =     10  +  10  +  10  =  30mm
L   =  10cmb     =    40mm

cm cmA cm×= = 2
3

15 10
75

2

A2   =  10mm  *  10mm=  100mm2A1   =  30mm  *  40mm=  1200mm2
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اندازهٔ مساحت شکل از محاسبٔه اندازٔه رابطه به دست می آید.
A  = A1-A2-A3  
A    =  1200  -  100-  75    =1025 mm2

 

cmA mm / cm
mm

= × =
2

2 2
2

1
1025 10 25

100
 

در ادامه، به توضیح مثال دوم صفحۀ 11 کتاب بپردازید و شکل واشر آب بندی را روی تخته بکشید و سپس 
روش محاسبۀ مساحت را مانند روش پیشین توضیح دهید. آن گاه، روش کار هنرجویان را بررسی و آن ها را راهنمایی 

کنید.
کار در خانه: تمرین های صفحٔه 12 کتاب را به عنوان کار در خانه معرفی نمایید.
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: با یادگیری این آموزه، هنرجو می تواند:

محاسبه  را   )... و  استوانه  منشور،  هرم،  مستطیل،  مکعب  )مکعب،  هندسی  احجام  و حجم  جانبی   سطح 
نماید. 

  یکای اندازه گیری حجم را توضیح دهد. 
 حجم ، سطح جانبی و سطح کل شکل های مرکب هندسی را محاسبه کند.

1ــ4ــ محاسبۀ احجام هندسی )9ــ1 صفحۀ 13(
یکای اندازه گیری حجم )صفحۀ 13 کتاب(

برای شروع بحث، پرسش زیر را مطرح کنید.
پرسش: اگر طول کالس درس شش متر ، عرض پنج متر و بلندی آن سه متر باشد حجم کالس درس چه اندازه است؟

پس از شنیدن پاسخ هنرجویان و یادداشت موارد درست، پاسخ را روی تخته بنویسید و توضیح دهید.
رابطٔه حجم مکعب   ارتفاع × مساحت قاعده = حجم

توضیح دهید: دراین پرسش سطح یا کف کالس به شکل مستطیل است. در این صورت اندازٔه کف محاسبه و در بلندی اتاق 
ضرب می شود. بنابراین حجم برابر است با: 

m                     V  =  A  *  h 6   = طول اتاق  
m× 4 m =24 m2 6= مساحت قاعده                     m 4 = عرض اتاق  
24m2 ×3 m=72 m3= حجم                     m 3 = بلندی اتاق  
m3؟ = حجم اتاق  

 بگویید: همان گونه که در پرسش گفته شد، یکای حجم متر مکعب )m3( است. یک متر مکعب حجم مکعبی است که در ازا، 
پهنا و بلندی آن یک متر باشد.

 1m  *  1m  *  1m  =  m3  
توضیح دهید اجزای متر مکعب عبارت اند از:

1m3=1000dm3=1000000cm3=1000000000mm3  
تمرین: حجم یک مکعب را که درازا ، پهنا و بلندی آن یک متر است برحسب دسی متر مکعب و میلی متر مکعب محاسبه کنید.

زمان کافی به هنرجویان بدهید تا پاسخ تمرین را بنویسند.سپس، پاسخ درست را روی تخته بنویسید و توضیح دهید.
در یکاهای طول داشتیم:

1m =10dm   =100cm  =1000mm  
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بنابراین خواهیم داشت:
1m  * 1m  *  1m    = 1m3 حجم مکعب با ابعاد یک متر 
10dm *10dm     * 10dm  = 1000dm3 حجم آن مکعب برحسب دسی متر مکعب 
100cm *100cm   *100cm  = 1000000cm3 حجم آن مکعب برحسب سانتی متر مکعب 
1000mm *  1000mm     * 1000mm    =  1000000000mm3 حجم آن مکعب برحسب میلی متر مکعب 
1m3 =  1000dm3     = 1000000cm3  = 1000000000mm3 روی تخته بنویسید 

بیان کنید: برای سنجش مایعات، لیتر )L( به کار می رود. هر لیتر برابر با یک دسی متر مکعب است.
1L =  1dm3      :روی تخته بنویسید

بیان کنید: برای اندازه گیری حجم های کوچک تر از لیتر، اجزای لیتر به کار گرفته می شود که عبارت اند از: 
1L =  10dL     = 100cL  = 1000mL     

مثال: حجم مکعبی را که هر ضلع آن یک متر است برحسب لیتر به دست آورید.
پاسخ: 

1m3 =  1000dm3     = 1000L        1m *1m  * 1m   = 1m3

         
m31

L

m
×

3

1000

1
L=1000        

 

٢ــ4ــ محاسبۀ حجم ، سطح جانبی و سطح کل احجام مرکب )صفحۀ 14 کتاب(
توضیح دهید: برای محاسبٔه حجم و سطح احجام مرکب ، نخست آن ها را به احجام هندسی ساده و سطح جانبی هندسی تقسیم 

می شوند ، پس از برآورد حجم یا سطح جانبی هر یک از آن ها  و جمع جبری ، حجم یا سطح جانبی قطعٔه مرکب را به دست می آورند.
توضیح دهید: برای محاسبٔه حجم َاشکال مختلف می توان از جدول پیوست 10 صفحٔه 143 کتاب استفاده نمود. 

مثال: حجم و سطح کل یک مکعب مستطیل را که قاعدٔه آن 6m در 5m و بلندی آن 3m است، به دست آورید.
نخست داده های مسئله را پیدا کنید و جداگانه بنویسید. سپس با به کار بردن رابطه هایی که در جدول صفحٔه 143 کتاب آمده 

است خواسته های مسئله را روی تخته به دست آورید.
پاسخ:

a  =6 m  
b   = 5 m   
c  =3 m  V =  a  *  b   *  c                   حجم    

                                                                        V  =  ?   
 A  =  ?     V =  6 m  *  5 m    * 3 m    = 90 m3     
A  =  2)ab+ac+bc( سطح کل 
A = 2)  6m  *  5 m    +6 m   *3 m   +  5 m    *3 m(  
A = 2)  30m2  +18 m2   +15m2 (  =116 m2  
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مشکالت و اشتباهات رایج
 دربارۀ یکی نبودن سطح جانبی و سطح کل توضیح دهید:

 سطح جانبی از دید فردی که داخل یک مکعب ایستاده است سطوح روبه رو ، پشت سر ، سمت راست و سمت چپ او را شامل 
می شود اما سطح کل، افزون بر سطح جانبی، شامل سطح کف و سقف نیز هست.

تمرین: حجم استوانه ای توخالی با قطر داخلی 20cm، قطر خارجی 40cm و ارتفاع 100cm را به دست آورید. 
اگر نیاز باشد پاسخ تمرین را روی تخته بنویسید .

پاسخ: 
/d cm v h(D d ) ( ) cmπ= = − = × − =2 2 2 2 33 14

20 100 40 20 94200
4 4

  

D cm40= V=  94200 cm  3   
 

 h  =100cm    

                                                      V=  ?  cm3  

کار در خانه: حجم یک مخروط ناقص را، که قطر دایرٔه کف 10cm، قطر دایرٔه رأس cm 5 و بلندی آن 8cm است، به دست 
آورید.

پاسخ:
D   = 10cm   /V h(D Dd d ) ( ) / cmπ= + + = × × + × + =2 2 2 2 33 14

8 10 10 5 5 366 33
12 12

 
 d= 5cm

                                                                              h  =8cm  
هنگامی که در تمرین ها و پرسش ها گفته می شود از هنرجویان بخواهید، به رابطه های مربوط به پیوست 10 مراجعه نمایند. به آنها 

بگویید که این پیوست در صفحات 143 و 144 و 145 کتاب آمده است. 
مثال صفحۀ 14 کتاب را روی تخته شرح دهید.

مثال: حجم استوانه ای برحسب دسی مترمکعب را که قطر قاعدٔه آن 200 میلی متر و ارتفاع آن 500 میلی متر است را به دست 
آورید.

پاسخ: نخست داده های مثال شناسایی و سپس خواستٔه آن محاسبه می گردد، با این توضیح که: 

 
                                                                            1dm  =100mm

                          

dv hπ×= ×
2

4  

                                       d  =200mm  =2dm
                         

/ ( dm)v dm / dm×= × =
2

33 14 2
5 15 7

4  

                                                 h  =500mm =5dm  

مثال دوم صفحۀ 14 را با توضیح روی تخته پاسخ دهید. 
مثال: حجم کره ای 523/33 دسی متر مکعب است. قطر آن را محاسبه کنید.
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پاسخ: 
نخست داده های مسئله را روی تخته بنویسید.

V  =  523/33 dm3                  dv π×= ⇒
3

6 اندازٔه d  را از رابطه به دست آورید و عدد گذاری کنید: 
v v vd d d= ⇒ = ⇒ =

π π π
33 3 3 36 6 6   

/d dm
/

×= =3 33 6 523 33
1000 10

3 14


  

بگویید: اگر نیاز باشد می توانید برای به دست آوردن پاسخ، رابطه های داده شده در جدول پیوست 10 را به کار ببرید.
مثال )صفحۀ 15 کتاب(: حجم حلقه ای مانند شکل 21ــ1 با قطر خارجی 60 میلی متر را تعیین نمائید.

پاسخ: 
 20mm توضیح دهید: در مثال کتاب، قطرداخلِی حلقه، قطر سوراخ وسط حلقه است. دایرٔه سطح مقطع نیز در شکل با قطر

نشان داده شده است.
رابطٔه حجم حلقه را روی تخته بنویسید و پاسخ را گام به گام توضیح دهید.

V  = حجم حلقه           V =  A  *  ds   *  �    ds  = قطر داخلی -  قطر خارجی  
A  = مساحت دایرٔه سطح مقطع    = 60-20=40mm  
 d  = 20cm  قطر دایره سطح مقطع  
ds  = قطر متوسط    d /A π ×= = =

2 23 14 20
314

4 4
 

V=A*ds*π  

V  =  314*40*3/14  
  = 39438/4 mm3  

مثال: حلقه ای )شکل 23ــ1( از فوالد چهارگوش و با مشخصات a  =  8  mm و D  =  95  mm ساخته خواهد شد، حساب 
کنید:

الف( طول مواد اولیٔه ) طول گسترده ( آن را برحسب میلی متر؛
ب( حجم آن را برحسب سانتی متر مکعب؛

ج( سطح کل آن را برحسب سانتی متر مربع.
D

a

a

a

شکل 1ــ4 )شکل ٢3ــ1 صفحۀ 15(
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پاسخ:
 داده های مثال را روی تخته بنویسید و شکل های مثال را رسم کنید.

a  =  8  mm  ضخامت حلقه رابطٔه طول اولیه و طول متوسط را می نویسیم  
D  =  95  mm                             Ls  =  ds  *  �  
                    ds  =  D   -  a            طول مادٔه اولیه ?  =  Ls )الف
 ds  = قطر متوسط حلقه                                                                                                                      
V = ?  cm3)ب  
Ao  = ?  cm2  )ج   

الفب

V =  a  *    a    *  Ls ds  =  D   -  a  =  95  -8  =  87    mm
=  8  *  8  *  273/18  mmL s    =     ds  *  �   =  87  *  3/14  =  273/18  mm
=  17483/52  mm3=17/48   cm3 V    =     17/48   cm3L s    =     273/18  mm     

ج(  )  سطح کل( 
Ao  =  4a  *  Ls   
  =  4  *  8  *  273/18  

=  8741/76  mm2  =  87/42cm2  Ao  =  87/42 cm2  

مثال صفحۀ 16 کتاب را در کالس بخوانید و شکل ٢4ــ1 را روی تخته بکشید ، سپس داده های مثال را کوتاه 
روی تخته بنویسید و پاسخ مسئله را گام به گام به دست آورید.

مثال: موارد زیر را برای منبع استوانه ای شکلی بدون در با ابعاد داده شده در شکل 24ــ1 را، که از ورق آهن ساخته خواهد 
شد، حساب کنید:

الف( طول و ارتفاع سطح جانبی گستردٔه آن را؛ 
ب( سطح ورق اولیه برحسب متر مربع، اگر ریخت و ریز 8 % سطح قطعه ساخته شده باشد؛

ج( ظرفیت مخزن برحسب لیتر.

شکل ٢ــ ٢4ــ1 صفحه 16

3

d = 497

6
0

0

D = 500

6
0

0

d = 494

3

3
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پاسخ الف( 
 Ls =? طول متوسط دیواره  
ds = قطر متوسط استوانه  

 L d= × π0 0       

sd mm+= =500 494
497

2
    قطر کوچک + قطر بزرگ 
ds  = ____________________

2                      Ls = ds * �   
Ls = 497 *  3/14  =   1560/58  mm   

پاسخ ب( 
توضیح دهید: برای محاسبٔه سطح ورق اولیه باید مساحت کل سطوح جانبی و کف مخزن محاسبه شود. این اندازه به روش 

زیر به دست می آید:
Ao = مساحت کل سطوح جانبی و کف مخزن

  Ao  = مساحت کل سطوح جانبی و کف مخزن  
Ag = مساحت کف مخزن  g

dA / dπ= =
2

20 785
4

 
d  = قطر کف مخزن  
Ao  =  Am  + Ag  
Am  =   Ls  *  h  

Ag  =  0/785 d2  
 توضیح دهید: برای به دست آوردن قطر کف مخزن، ضخامت دیوارٔه جانبی از قطر اولیٔه کف مخزن کم می شود و چون این 

اندازه در دو طرف دیواره است، بنابراین ضخامت دیواره، که 3 میلی متر است در عدد دو ضرب شده است، یعنی عبارت
 2*  3  =  6  ⇒  d=  500-  6  
Ag  =  0/785  d 2    =  0/785   *   4942  
Ag  =  191568/26 mm2  

Am  =  Ls  *  h    = 1560/58    * 600  =  936348  mm2  

A0  =  933648  +191568/26     =    1127916/2  mm2  

1m2  =  1000000mm2 تبدیل میلی متر مربع به متر مربع  
mA / mm / m

mm
= × =

2
2 2

0 2

1
1127916 2 1 128

1000000
 

 ج( ظرفیت مخزن برابر حجم آن است که از رابطه زیر به دست می آید:
V= Ag  *  h   

توضیح دهید: در اینجا عبارت )3 ــ600( ارتفاع داخلی مخزن است که در آن از بلندی مخزن، ضخامت کف مخزن کم 
شده است.
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V  =  Ag  *  h     
  = 191568/26    *  )600  -3(  
  =    114366251/2mm3  

برای تبدیل میلی متر مکعب به لیتر به ترتیب زیر عمل می شود.
 1dm3 =1l    = 1000000  mm3  

lV / mm / l
mm

= × =3
3

1
114366251 2 114 36

1000000
 

 
 مثال: در قیفی مانند شکل 25ــ 1 )صفحٔه 17 کتاب( حساب کنید:

الف( حجم قیف برحسب متر مکعب؛
ب( سطح جانبی آن برحسب متر مربع، اگر از ضخامت ورق چشم پوشی شود.

نکته
به حل مثال، عدد های  ابعاد بخش مکعبی قیف اشتباه داده شده است. که پیش از شروع   در شکل25ــ1، 

اشتباهی را درست کنید.
800m  ⇒  80c  m    
400m  ⇒  40c  m  

پاسخ الف(
توضیح دهید: قیف از دو بخش مکعب و مخروط ناقص ساخته شده است. باید نخست حجم هر بخش را جداگانه محاسبه 

کنید. 
V = حجم کل  

 V1 = حجم مکعب  V=V1+V2

 V2 = حجم مخروط ناقص  

h  =60 cm = 0/6 m  بلندی مکعب  V1  = Ag    *    h  
  a  =40 cm = 0/4 m  طول ضلع قاعدهٔ مکعب  =0/42  *0/6  =0/096  m3   حجم مکعب  

 V1  = ?   

 Ag = سطح مقطع مخروط    
  

g d g d
hV (A A ) A A= + + ×2 3

حجم مخروط ناقص   

Ad = سطح سقف مخروط       / /V ( / / / / )−= + + +2 2 2 2
2

1 10 0 6
0 4 0 8 0 4 0 8

3
     

   V2    =0/166  )0/16  +  0/64  +  0/32(  
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  V2    =0/166  *1/12=  0/186 m 3                                                                            
  V  =  V1  +  V2   حجم کل قیف  

V / / / m= + = 30 096 0 186 0 282    

ب(
 Am = سطح کل  

سطح جانبی قیف برابر جمع سطح جانبی مکعب و سطح جانبی مخروط است. 
Am1

سطح جانبی مکعب =  
Am2

سطح جانبی مخروط =  Am=
 
Am1

+
 
Am2

سطح جانبی مکعب
  
Am1

=Ug * h  

Ug = محیط قاعده مخروط  mA / / / m= × × =
1

20 4 4 0 6 0 96    

Ud = محیط سقف مخروط 
 

g d
m s

U U
A h

+
= ×

2 2
  

 

Ug = محیط قاعده مخروط
 

( / ) ( / ) / / m× + ×= × = 20 4 4 0 8 4
0 55 1 32

2
سطح جانبی قیف     

   Am=Am1+ Am2=  0/96 +1/32⇒   

 mA / m= 22 28 سطح جانبی کل         

کتاب های خواندنی در این باره:
رابطه ها، آحاد  و ارقام در علوم و مهندسی، ترجمٔه مهندس مجید بدیعی
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: با یادگیری این آموزه، هنرجو می تواند:

 مفهوم تولرانس در اندازهٔ قطعات را توضیح دهد. 
 انواع انطباقات )لق، پرسی و جذب ( را توضیح دهد.

 اندازٔه اسمی قطعه، اندازهٔ حقیقی قطعه و تولرانس را توضیح دهد. 
 یکای اندازه گیری جرم را توضیح دهد. 

 جرم قطعات را اندازه بگیرد. 
 جرم ورق ها را محاسبه کند. 

 جرم قطعات را از روی جرم ویژه محاسبه کند.

ـ   ٥  ــ انطباق )١٠ــ١ــ صفحۀ ٢٠( ١ـ
موضوع را به روش پرسش و پاسخ تدریس کنید:

پرسش: یک پیچ و مهره در چه شرایطی روی هم بسته می شوند و اگر هم اندازه نباشند چه اتفاقی روی می دهد؟
 پاسخ: اندازهٔ پیچ و مهره سه حالت می تواند داشته باشد: 

 الف( هر دو هم اندازه باشند و قطر مهره کمی بزرگ تر از قطر پیچ ساخته شده باشد. در این صورت مهره روی پیچ پیچیده می شود.
 ب( قطر سوراخ مهره بیش از اندازه بزرگ تر از قطر پیچ باشد. در این صورت، دندانه های رزؤه مهره با دندانه های رزؤه پیچ 

در گیر نمی شود یا اینکه مهرٔه روی پیچ لق است.
 ج( قطر سوراخ مهره کوچک تر از قطر پیچ باشد. در این صورت، مهره نمی تواند روی پیچ بسته شود.
بیان کنید که از سه حالت یاد شده فقط حالت اول پذیرفتنی است؛ یعنی پیچ و مهره هم اندازه هم باشند.

بگویید: هنگامی که از یک تراش کار، ساخت یک پیچ و مهره به اندازه کامالً درست را بخواهید، خواهد گفت به علت عملیات 
زیادی که روی این دو قطعه انجام می شود ساخت پیچ و مهره ای، درست به اندازٔه خواسته شده، امکان پذیر نیست. به زبان ساده تر، 

سازنده قطعات را کمی بزرگ تر از اندازه درخواستی یا کمی کوچک تر از آن می سازد.
بیان کنید: اندازٔه دو قطعه مانند بوش و محور، که یکی در داخل دیگری جای می گیرد، در محل درگیری در دامنه ای که تغییر 

می کند اندازٔه آن ها متناسب با شرایط کار، نوع و اندازٔه قطعه برگزیده می شود. به تعیین این اندازه »انطباقات« می گویند.
توضیح دهید: در سیستم ISA سه حالت اصلی برای انطباق قطعاتی که در داخل هم جا می گیرند وجود دارد، که عبارت اند 

از :
روی تخته بنویسید: انواع انطباقات: انطباق روان یا لق، انطباق پرسی، انطباق جذب
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توضیح دهید:
الف( انطباق روان: در این حالت، اندازٔه قطر میله همواره از اندازٔه قطر سوراخ کوچک  تر است و میله می تواند در داخل 

سوراخ آزادانه حرکت کند.
ـ  ٥ را روی تخته بکشید و به طور ساده آن را توضیح دهید. شکل ردیف اول از جدول ١ـ

ـ  ٥  ــ مربوط به انواع انطباق جدول ١ـ

وضعیتنوع انطباق

آزاد 
یا

 روان

ــ انطباق: لّقی زیاد
ــ جازدن: آزاد، برای جا زدن نیاز به نیرو نیست.

ــ حرکت دو قطعه نسبت به هم: متحرک نسبت به هم با بازی خیلی زیاد

نسبتًا روان 
متحرک

ــ با لّقی متوسط با لّقی کم
ــ جا زدن: ُشل

ــ متحرک نسبت به هم با بازی کم: برای جا زدن فشار کم دست کافی است.

فیت لغزشی 
یا

 ُسِرشی

ــ با لّقی خیلی کم
ــ جا زدن: با فشار زیاد دست

ــ با فشار دست امکان حرکت انتقالی هست.

نسبتًا
 سفت سفت

ــ بدون هیچ گونه لّقی
ــ جا زدن: جا زدن با ضربات چکش سبک میّسر است.

ــ دو قطعه با دست حرکت محوری ندارند.

خیلی سفت  
 پرسی سبک

ــ تداخل کم
ــ جازدن: به کمک پرس سبک.

ــ اتصال بدون چرخش به کمک ضامن
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ـ  ٥  ــ مربوط به انواع انطباق سنگین جدول ٢ـ

وضعیتنوع انطباق

پرسی

ــ تداخلی متوسط
ــ نوع اتصال دائم

ــ تداخل با ضربات چکش سنگین
ــ امکان چرخش وجود ندارد، نیاز به ضامن نیست.

پرسی محکم

ــ تداخلی 
ــ نوع اتصال دائم

ــ تداخل با نیروی زیاد، نیاز به اختالف دما وجود دارد؛ »یعنی باید دمای 
سوراخ زیاد و دمای میله کم باشد«.

پرسی سنگین

ــ تداخلی سخت
ــ نوع اتصال دائم، از نظر استحکام با جوشکاری قابل مقایسه است.

ــ تداخل با نیروی خیلی زیاد و با گرم و سرد کردن قطعات

از هنرجویان بپرسید:
پرسش: چند نمونه برای انطباق روان بیان کنید. 

 ضخامت کلید از اندازٔه سوراخ توپی قفل کم تر است. بنابراین کلید به آسانی به داخل سوراخ توپی قفل وارد می شود.
 قطر آچار آلن از قطر سوراخ چند وجهی سرپیچ ) گل پیچ ( کوچک تر است. 

پرسش: از هنرجویان بخواهید مثال هایی دربارهٔ انطباق لق در تراکتور و ماشین های کشاورزی بیان نمایند.
 پاسخ: اتصال سه نقطٔه اتصال تراکتور به ماشین های سوار با پین.

 ب( انطباق پرسی: در این حالت همواره اندازهٔ قطر میله از اندازهٔ قطر سوراخ بزرگ تر است. بنابراین بین دو قطعه لقی وجود 
ندارد و برای جا زدن میله در سوراخ احتیاج به نیروی زیاد است، مانند گژن پین )  انگشتی ( که پیستون را به دستٔه پیستون وصل می کند.
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 پرسش: چند نمونه از انطباق پرسی در تراکتور یا ماشین های کشاورزی نام ببرید. 
 پاسخ:  جازدن بلبرینگ چرخ روی محور آن

ج( انطباق جذب: در این حالت قطر میله و قطر سوراخ تقریباً هم اندازه است. جا زدن میله در این حالت با نیروی کم دست 
یا ضربٔه مالیم چکش صورت می گیرد .نمونه: جا زدن پولی روی محورمیل لنگ

این حالت می تواند بین حالت لق و پرسی باشد .
پرسش: چند نمونه از انطباق جذب را نام ببرید.

 پاسخ:  قطعات اصلی پمپ انژکتور) بارل و پالنجر(
توضیح دهید:  انطباق با نشانه های ویژه ای در نقشه های فنی نشان داده می شود که بیان کنندٔه اندازٔه قطعه براساس حد مجاز، 

طبق استاندارد تعیین شدٔه طراح است.
مطالب گفته شده در کتاب را توضیح دهید.

اطالعات  است(  میلی متر  برحسب  )  اندازه ها  است  نوشته شده   /

/

+

−
φ

0 100

0 100
40 به صورت  فنی  نقشٔه  در  قطعه ای  اندازٔه  مثال: 

استخراج شده را بیان نمائید.
 پاسخ: موارد زیر را از عالئم می توان استخراج کرد.

 )ϕ 40( قطر قطعه 40 میلی متر است
این قطعه می تواند بین 39/900 تا 40/100 میلی متر ساخته شود )0/100+ و 0/100-( 

قطعه در هر اندازه در دامنٔه مجاز پذیرفتنی است.
ϕ 40 اندازهٔ اسمی، ϕ 40/ 100 بزرگ ترین اندازه و ϕ 39/ 900 کوچک ترین اندازه است.

مقدار اندازه ای که پس از پایان کار به وسیلٔه میکرومتر تعیین می شود» اندازٔه حقیقی« نامیده می شود.
اختالف بزرگ ترین و کوچک ترین اندازه را تولرانس )رواداری ( می گویند.

   40/100  -  39/900   =0/200mm  

است. اندازٔه اسمی، بزرگ ترین اندازه و کوچک ترین اندازه و هم چنین  -0/009
ϕ40       

-0/025 
تمرین: روی نقشٔه فنی اندازه یک میله 

میزان تولرانس قطعٔه مورد نظر را مشخص کنید ) یکا میلی متر است(.
 پاسخ :

اندازه اسمی قطر میله            =   40mm  
بزرگ ترین اندازه      =  40  -0/009   =  39/991  mm  
کوچک ترین اندازه    =  40  -0/25   =  39/975  mm  

تولرانس                                              =  39/991  -39/975   =  0/16  mm  
است. اندازٔه اسمی،  +0/025

ϕ40       
0/000 

تمرین: یک قطعٔه در حال ساخت نیاز به سوراخ کاری دارد. ابعاد سوراخ طبق نقشٔه فنی 
بزرگ ترین اندازه و کوچک ترین اندازه و هم چنین میزان تولرانس آن را مشخص کنید.
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٢ــ ٥  ــ  جرم )١١ــ١ــ صفحۀ ٢٥(
پرسش:  جرم چیست؟

 پاسخ: مقدار مادهٔ موجود در هر جسم را »جرم« آن جسم می گویند. یا تودٔه تشکیل دهندهٔ هر جسم را »جرم« آن گویند.
پرسش:  یکای اندازه گیری جرم چیست؟ 

 پاسخ: پیش از این خواندید که یکای اندازه گیری جرم در سیستم بین المللی )SI( کیلوگرم است که تقریباً برابر جرم یک دسی 
مترمکعب آب خالص در دمای 4 درجٔه سانتی گراد است.

تمرین: جرم یک متر مکعب آب در دمای 4 درجٔه سانتی گراد برحسب کیلوگرم را محاسبه کنید.
 پاسخ:

 1m3   =  1000dm3  1000  *1Kg  =  1000kg
Kg 1  = جرم یک dm3 آب  

توضیح دهید: جرم به وسیلٔه ترازوی شاهین دار اندازه گیری می شود و برای این کار قطعه مورد اندازه گیری را در یک کفٔه 
ترازو و جرم استاندارد را در کفٔه دیگر قرار می دهند. اگر تعادل برقرار شود جرم قطعه برابر جرم استاندارد خواهد بود.

پرسش: چراحجم یک سانی از چند ماده گوناگون جرم یک سانی ندارند؟
به روش بحث گروهی کالس را هدایت کنید. 

 پاسخ: ذرات مواد گوناگون به یک اندازه متراکم نیستند . این ذرات در مواد گوناگون می توانند تراکم زیاد یا کم داشته باشند. 
همچنین جنس این ذرات نیز یک سان نیست.

بیان کنید: هر ماده از این نظر ویژه است و این ویژگی را جرم مخصوص یا جرم ویژه می گویند.

رابطۀ جرم مخصوص را روی تخته بنویسید.                                                        جرم
m جرم مخصوص

v
= ⇒ ρ =  

                                                                                                                                  حجم
بیان کنید: بنابر تعریف، اندازهٔ جرمی را که واحد حجم از هر ماده دارد جرم مخصوص یا جرم ویژهٔ آن ماده می گویند.

mg g kg t, , ,
mm cm dm m3 3 3 3  

kg می سنجند. برای 
dm3 )kg است ولی آن را بیشتر برحسب  )

m3
یکای جرم مخصوص در سیستم SI کیلوگرم به متر مکعب 

/t است. 
m3

7 85 یا  g/
cm3

7 85  ، kg/
dm3

7 85   ،
 

kg
m3

7850 نمونه جرم مخصوص فوالد 

مثال:  با توجه به مثال پیش، جرم مخصوص آب را به دست آورید.
پاسخ: داده های مثال پیشین عبارت است از: 

v  =1000dm3   
m  =1000kg  

با توجه به رابطۀ چگالی)جرم ویژه( بنویسید.
m kg kg
v dm dm

ρ = = =
3 3

1000
1

1000
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توضیح دهید: در جدول 6ــ1 صفحٔه 26 کتاب ، جرم مخصوص برای تعدادی از مایعات ، جامدات و گازها همچنین آب آمده است.
پرسش: چگالی مس و سرب را از جدول 6ــ1 به دست آورید و بیان کنید کدام یک در حجِم برابر، جرم بیشتری دارد؟

تمرین:  جرم 100 دسی متر) لیتر( از بنزین، گازوئیل و آب را حساب کنید.
پاسخ: 

روی تخته بنویسید:
m m v
v

ρ = ⇒ = × ρ   

بگویید: حجم )v( مواد در متن مثال داده شده و جرم مخصوص )ρ( هر کدام از مواد نیز از جدول 6 ــ1 به دست می آید. 
بنزین گازوئیل  آب   

 v  =100dm3  v  =100dm3     v  =100dm3             
kg/

dm
ρ =

3
0 72  

kg/
dm

ρ =
3

0 85
 

kg
dm

ρ =
3

1
 

m   =  ?  m   =  ?  m   =  ?     
m  =  v  *  ρ = 100 *  0/72  m  =  v  *  ρ = 100 *  0/85  m  =  v  *  ρ = 100 *  1     
 m =  72kg     m =  85  kg    m =  100kg     

 با توجه به اعداد فوق، جرم 100 دسی متر مکعب آب از بقیٔه مواد بیش تر است. 
مثال: جرم منشوری فوالد به طول 120 میلی متر با سطح مقطعی مطابق شکل 34ــ 1 صفحه 26 را برحسب کیلوگرم حساب 

کنید.شکل را روی تخته بکشید. 
پاسخ: 

m  =  v  *  ρ رابطۀ جرم مخصوص را بنویسید. 

. پس از آن باید حجم منشور فوالدی محاسبه  kg/
dm

ρ =
3

7 85 در رابطٔه نوشته شده اندازٔه ρ از جدول 6ــ1 به دست می آید 

شود. برای محاسبٔه این حجم، نخست یک مقطع مستطیل 80 ×60 سانتی متر محاسبه می شود و از آن یک مربع 6×8 میلی متر و یک 

+ از آن کم خواهد شد. بنابراین خواهیم داشت: ×56 8
24

2
ذوزنقه 

 
داده هامحاسبه مساحت مقطعحجم

مقطع مورد نظر =  Ag =A1-A2-A3Agطول منشور × سطح مقطع = حجم
V  =  Ag × hA1  =  L  *  b   =  80* 60  =  4800mm2A1 = مقطع مستطیل
 V=3984  *  120   =  478080mm3A2  =  L  1  *  b 1   =  8  * 6    =  48  mm2A2 = مقطع مربع

 L LA b+ += × = ×2 1
3 2

56 8
24

2 2
A2 = مقطع ذوزنقه

 =  768  mm2h  =  120  mm
Ag  =  4800-48-768   =  3948  mm2m   =   ?   kg
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است، بنابراین باید حجم بر حسب دسی متر  kg
dm3

توضیح دهید: چون جرم برحسب کیلوگرم خواسته شده و یکای جرم ویژه 
مکعب محاسبه شود.

V mm478080= dm

mm

3
3 1

1000000
×

3 تبدیل یکای حجم به دسی مترمکعب 
  =  0/47808   dm3    

توضیح دهید: با داشتن حجم و چگالی می توانیم جرم منشور را به دست آوریم. 

m=ρ * V
    

V=0/47808  dm3

                          
m / dm0 47808= kg/

dm

3
7 85× / kg

3
3 752=  

kg/
dm

ρ =
3

7 85                                     

ـ  ٥  ــ محاسبۀ جرم ورق ها)صفحۀ ٢7( 3ـ
رابطٔه 30ــ1 در صفحٔه 28 را روی تخته بنویسد و توضیح دهد.

. kg( / )
dm

ρ =
3

2 7 مثال: ) صفحٔه 28( جرم ورق آلومینیومی به ابعاد mm 2 ×3000×1500 را برحسب کیلوگرم حساب کنید 

توضیح دهید: در ابعاد داده شده دو عدد اول 3000 و1500 درازا و پهنای ورق و عدد 2 ضخامت ورق است .
بنابراین خواهیم داشت:

L  =  3000mm  =  3m  A  =  L  *  b   = 3 * 1/5   =  4/5  m2                
b  =  1500mm  =  1/5  m  m  =  4/5  *  2*2/7   = 24/3   =  kg                

kg/
dm

ρ =
3

2 7   
S  =  2mm   
m  =  A  *  S  

تمرین: جرم ورق فوالدی به ابعاد mm 2× 3000   *  1500  را بر حسب کیلوگرم حساب کنید.

پاسخ:  

( سپس با رابطٔه m =A  *  S  * ρ جرم ورق را 
kg/

dm
ρ =

3
7 85 جرم مخصوص فوالد را از جدول 6  ــ1 به دست آورید: )

محاسبه کنید.    
 A  =  4/5   m2                      A  =  L  *  b  =3  *  1/5  =4/5  m2         
S  =  2 mm                         m  =  A  *  S   *   ρ =  4/5  *  2   * 7/85                                                            

 kg/
dm

ρ =
3

7 85               m =  70/65  kg     

کار در کالس: می خواهیم 200 ورق مس با ابعاد 25mm×2000×1200 را با یک کامیون که ظرفیت حمل آن 10000 
کیلوگرم بار است جابه جا کنیم. جابه جایی این تعداد ورق در چند مرتبه انجام خواهد شد. 
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پاسخ:

     kg/
dm

ρ =
3

8 9  از جدول 6ــ1 به دست می آید که  
داده ها    

L  = 2000mm =2m  
b  =  1200mm =1/2m  
  S  = 25mm   

محاسبٔه جرم و جابه جایی    محاسبه حجم   
    A  =  L   *   b     m  = V  *    ρ             

  =  2   *   1/2   = 2/4m2  m  = 60  * 8/9  =534kg  
                        M  = 534*200=106800kg    وزن کل
V  = A  * S      
 V  =  2/4   *   25   =60dm3                 n /= 106800

10 6 11
10000

  تعداد جابه جایی 
                                  

توضیح دهید 
برای آسان شدن محاسبٔه جرم ورق ها، جدول شمارٔه 6 پیوست کتاب تهیه شده است. در این جدول جرم یک متر مربع ورق 
بر حسب جنس و ضخامت آن داده شده است. بنابراین برای محاسبٔه جرم ورق ها کافی است جرم یک متر مربع از آن ها را از جدول 

به دست آورید و در سطح آن ها ضرب کنید. رابطٔه زیر برای این منظور استفاده می شود که در آن: 
m  =  mA  *  A

m  = جرم قطعه بر حسب کیلوگرم
mA = جرم یک متر مربع از ورق برحسب کیلوگرم

 A = سطح ورق برحسب متر مربع
مثال: جرم ورق آلومینیومی به ابعاد mm 2 ×3000×1500 را برحسب کیلوگرم حساب کنید.

پاسخ:  از جدول 6 پیوست کتاب در قسمت ورق های آلومینیوم، در ردیف دوم Smm آن، با انتخاب S  =2، که در زیر آن عدد 
5/4 به نشانٔه جرم یک متر مربع از ورق مذکور بر حسب کیلوگرم نوشته شده است، انتخاب می گردد.

A
kgm /
m

=
2

5 4
 A  = L  *  b  =3  *1/5  =4/5  m2  
m = mA * A  

m  = 5/4*4/5   = 24/3kg  

تمرین: جرم ورق فوالدی به ابعاد mm 3 × 3000 × 1500  را برحسب کیلوگرم حساب کنید.
پاسخ:  از جدول 6 پیوست در قسمت ورق های فوالدی برای ورق با ضخامت mA  =23 /6 S  = 3mm   به دست می آید.

L  = 3000mm  = 3m   
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b  = 1500mm=1/5 m  A  = L  *  b  

A
kgm /
m

=
2

23 6  A = 3 * 1/5 = 4/5m2  

 m  = mA  *  A  
 = 23/6  *  1/5  *  3  

  = 106/2  kg  

  کار در خانه: ورقی به ابعاد mm 2 × 3000 × 1500 را در نظر بگیرید و جرم آن را برای مواد فوالد، روی، سرب، مس، 
برنج و آلومینیوم محاسبه کنید سپس اندازٔه جرم آن ها را به ترتیب بنویسید.



60

 

آموزۀ ششم

هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: هنرجو با یادگیری این آموزه می تواند:

 جرم نیمه ساخته ها ) نبشی، سه پری، ناودانی و ..( را محاسبه کند. 
 نیرو را توضیح دهد. 

 نیروی وزن را توضیح دهد.
 وزن قطعات را از روی اندازٔه جرم آن ها محاسبه کند. 

 تفاوت وزن با جرم را توضیح دهد. 
 جرم نیم ساخته را از روی جدول استاندارد به دست آورد.

١ــ6  ــ  محاسبۀ جرم نیم ساخته ها )صفحۀ ٢٩(
توضیح دهید:  برای سهولت محاسبٔه جرم نیمه ساخته ها ) مانند پروفیل ها ، لوله ها ، میله ها ( معموالً جرم یک متر از طول آن ها  
را محاسبه و در جداولی استاندارد گردآوری می نمایند. پس از آن می توان به آسانی با داشتن اندازٔه مقطع یا اندازٔه اسمی و بلندی قطعه 

با داده های جدول استاندارد، جرم نیم ساخته را محاسبه کرد. 
بنویسید: رابطٔه محاسبٔه جرم نیمه ساخته ها

  m  =  m 1× L  
که در آن 

m = جرم قطعه بر حسب کیلوگرم 
m1  = جرم یک متر بر حسب کیلوگرم

L  = طول قطعه بر حسب متر
در ادامه، از هنرجویان بخواهید این صفحات از کتاب را باز کنند و کاربرد جدول های پیوست )جدول 9 صفحٔه 141، 142(، 

را که اطالعاتی دربارٔه نیمه ساخته ها داده اند، توضیح دهید.
برحسب  فوالدی  نیمه ساخته های  از  برخی  متر  یک  دربارٔه جرم  اطالعاتی  کتاب ،  و 142  پیوست، صفحات 141   9 جدول 

کیلوگرم است.
توضیح دهید: در جدول صفحٔه 141 در ستون اول از سمت چپ که مربوط به نیمه ساختٔه فوالدی به نام نبشی است اطالعات 

این نیمه ساخته داده شده است.
همان گونه که در شکل باالی این ستون می بینید ، برای نبشی سه اندازه داده شده است. دو ضلع آن که با هم مساوی و عمود بر 
هم هستند با حرف b و ضخامت آن با حرف d آمده است. شناسه های نیم ساخته به روش های گوناگون داده می شود. برای نمونه اندازه 



روش تدریس صفحۀ 20 تا 27 کتاب 61آموزۀ ششم

یک نبشی به دو صورت زیر نوشته می شود:
روی تخته بنویسید: 

الف(  b   = 40 ،  d =4  ، L = 1000             ب(  1000، 4، 40
 توضیح دهید: در هر دو نوع نوشتن ابعاد نبشی در واقع به یک نوع نبشی اشاره شده که اضالعی که اندازٔه آن ها  با b مشخص 
اندازٔه 40 میلی متر و ضخامت نبشی 4 میلی متر و طول نبشی 1000 میلی  متر است. در جدول یاد شده ، زیر شکل  می شود دارای 
نبشی دو ستون وجود دارد که ستون اول از سمت چپ ابعاد نبشی )b  ×b  ×  d ( و ستون دوم )kg/m( جرم هر متر طول نبشی را نشان 

می دهد. 
مثال: جرم یک نبشی به ابعاد 7 × 45 × 45 و طول 3 متر را محاسبه کنید.

پاسخ:  
الف( پیدا کردن جرم یک متر از نبشی در جدول: از جدول صفحٔه 141 مربوط به نبشی در ستون ابعاد ، اندازٔه 7 *45 *45 را 

 kgm /
m

=1 4 60 پیدا کنید. این اندازه در ردیف دهم جدول است . در ستون بعدی )kg/m( همین ردیف جرم یک متر از این نبشی برابر 
آمده است. 

ب( محاسبۀ جرم: داده ها را در رابطٔه محاسبٔه جرم نیمه ساخته بگذارید و محاسبه کنید.
kgm /
m

=1 4 6                                 m  =  m1 * L   

L  = 3000  mm   =3m  m  =  4/6  *  3  = 13/8  kg  
بنابراین جرم نبشی kg 13/8 است.

توضیح دهید: دومین نیم ساخته از سمت چپ در جدول صفحٔه 141 ناودانی است و در آن  شکل دو اندازٔه b وh نشان داده 
شده است. روش استفاده از جدول در مثال زیر آمده است .

 مثال: در ردیف نخست جدول مربوط به ناودانی زیر ستون h×b مقدار 15×30 آمده، یعنی h = 30  و b  = 15 است. این نوع ناودانی 
را با نام ناودانی نمرهٔ 30 می شناسند. در ستون دوم ) kg/m ( این ردیف اندازهٔ جرم یک متر از این ناودانی برابر 1/74 است.

توضیح دهید: نوشتن ابعاد ناودانی به گونه ای دیگر است. برای نمونه اندازه های یک ناودانی با طول 2000 میلی متر، چنین 
نوشته می شود.

الف(     30.2000
h  =  30                
b  =  15                
L  =  2000     )ب

مثال: در سازه ای از یک قطعه، ناودانی به ابعاد 140.2000 به کار  رفته است پیدا کنید:
الف( نمره ناودانی                                             ب( اضالع آن

ج( جرم یک متر از آن ناودانی                            د( جرم ناودانی به کار رفته در سازه
پاسخ: 

الف( نمرهٔ ناودانی mm 140 است.
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  b   =  60mm و h  =  140 mm ب ( اضالع آن عبارت است از
ج( جرم یک متر از این ناودانی بر اساس جدول kg 16 است.

د( جرم ناودانی به کار رفته در سازٔه برابر 
    L  = 2000mm=2m  m  =  m1*L  
    m1   =  16kg  m   =  16  *  2  =  32  

  m = 32kg  

سپری  نیمه ساخته فلزی  نام این  نیمه ساخته های فوالدی در صفحٔه 142 کتاب آمده است.  توضیح دهید: نمونٔه دیگری از 
است.

شکل نشان دهندٔه ابعاد آن به جز صفحٔه 29 در باالی جدول صفحٔه 142 نیز آورده شده است. در این جدول گفته شده سه 
اندازٔه h ، b و d در ناودانی باید داده شود.

مثال: در یک سازه، فلزی یک سپری به ابعاد3000 .30 ⊥ به کار برده شده است. پیدا کنید:
الف( نوع سپری

ب( ابعاد و ضخامت سپری 
ج( جرم یک متر از سپری

د( جرم سپری در سازه
پاسخ: 

جدول مربوط به سپری در صفحٔه 142 است. عالمت 30 ⊥ در اولین ستون سمت چپ جدول )عالمت کوتاه ⊥( عدد 30 را 
انتخاب می کند ) ردیف اول جدول( و بقیه اطالعات نیز از همین ردیف استخراج می شود.

الف( نوع سپری 30 ⊥
ب( ابعاد سپری و ضخامت آن در دومین ستون، ) b  =  h ( ذکر شده است که براساس آن b  =  h  =30m  m و در سومین ستون 

) s  =  t ( ضخامت سپری s  =  3mm است. 
ج( در ستون پنجم، جرم هر متر این سپری 0/88 کیلوگرم نشان داده می شود.

د( در مثال طول نبشی 3000m تعیین شده است )3000 . 30 ⊥( از رابطٔه زیر جرم سپری مصرفی به دست می آید.
kgm /
m

=1 0 88   

L    =  3000m  m  =3m  
m  =  m1  *  L  

kgm / / kg
m

= × =0 88 3 2 64  

مثال: جرم قطعٔه شکل 35ــ1 صفحٔه 29 کتاب را حساب کنید.
توضیح دهید: قطعٔه مورد نظر از چند نیمه ساخته تشکیل شده است. نوع و ابعاد نیم ساخته در شکل آمده است.

از هنرجویان بخواهید اسامی نیمه ساخته ها را کنار شکل هایشان بنویسند.
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 پاسخ: 
نیم ساخته های سمت راست شکل 35ــ1، به ترتیب از باال به پائین : نبشی، سپری و نادانی است و سمت چپ شکل از باال به 

پائین قطعه از نیمه ساخته و ورق فوالدی ساخته شده است.
پاسخ مسئله را با توضیح و رسم شکل روی تخته توضیح دهید:

جرم یک متر مربع ورق فوالدی به ضخامت 5 میلی متر از جدول 6 پیوست به دست می آید. در قسمت ورق های فوالدی ، در 
ردیفی Smm = 5   قرار گرفته )ردیف سوم( در زیر عدد 5 عدد 39/3 نوشته   شده که بیان کنندٔه جرم یک متر مربع از ورق فوالدی با 

ضخامت 5 میلی متر است. 
A

kgm /
m

=
2

39 3     
اشتباهات رایج:

 در جدول 6 پیوست، هر دو ردیف مکمل یکدیگرند. برای نمونه، در ورق های سرب در این جدول، دو ردیف وجود دارد. 
ردیف اول Smm است که S به معنای ضخامت ورق و عالمت mm به معنای میلی متر است؛ یعنی ضخامت ورق بر حسب میلی متر در 
ردیف دوم عالمت mkg  /  m2 آمده است که m به معنی جرم ورق در بخش ورق های فوالدی نیز به همین شکل از باال هر دو ردیف با 

هم مکمل یکدیگر هستند و عدد مورد نظر مثال فوق در دو ردیف سوم از باالی جدول قرار گرفته اند.
جرم یک متر نبشی فوالدی به ابعاد 3  *  30  *  30 میلی متر از جدول 9 پیوست ) صفحه 141 کتاب( به دست می آید.

L
kgm /
m

=1 36   
جرم یک متر سپری فوالدی به ابعاد 4  *  30  *  30 میلی متر از جدول 9 پیوست ) صفحٔه 142 کتاب( به نحوی که پیش از این 

توضیح داده شد، به دست می آید. )ردیف سوم جدول( 

 L
kgm /
m

=1 77  
جرم یک متر ناودانی فوالدی به ابعاد 6  *  45  *  80 میلی متر از جدول 9 پیوست )صفحٔه 141 کتاب( به ترتیبی که پیش از این 

در این باره گفته شده به دست می آید. )این ناودانی تحت عنوان نمرٔه 80 در جدول مذکور است(.
L

kgm /
m

= 8 64   
در ادامه، بعد از مشخص شدن جرم نیمه ساختٔه آن ها، به محاسبٔه جرم آن ها، با توجه به ابعاد داده شده در مثال، پرداخته شود و 

به صورت مجزا برای هر نیمه ساخته بر روی تخته نوشته و مشخص گردد.
محاسبٔه جرم ورق فوالدی به کار رفته در سازه: 

  mA  =  39/3  kg
m2

جرم یک متر مربع ورق   
   

m1    =  mA  *  A
 

 A    =   m2 مساحت ورق    m / / kg= × × =150 150
39 3 0 884

1000 1000
 

kg  m1    =  جرم ورق به کار رفته   
  

توضیح دهید: ابعاد ورق فوالدی بر حسب میلی متر است که برای تبدیل به متر، تقسیم بر1000 شده و مساحت آن چون مربع 
است یک ضلع در خودش ضرب می شود. 
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محاسبٔه جرم نبشی به کار  رفته در سازه: 
     m2    = ?    جرم نبشی به کار  رفته    

جرم یک متر از نبشی    L
kg kgm / m / m / kg
m m

= = × =21 36 1 36 1 1 36     

  L mm m= =1000 1 طول نبشی     
جرم سپری فوالدی به کار رفته در سازه:  

m3    =  mL  *  L  
     m3=    جرم سپری به کار رفته  m3    =  1/77  *  1/2  =  2/124 kg  

    L
kgm /
m

=1 77    جرم یک متر سپری  
                                

  L )طول سپری به کار  رفته( mmm mm / m
mm

= = × =1
1200 1200 1 2

1000
 

جرم ناودانی به کار رفته در سازه 
                                                                          m4    =  mL  *  L  

  m4=  جرم ناودانی به کار رفته  

L جرم یک متر ناودانی
kgm /
m

= 8 64                      m4    =  8/64*2=17/28    kg       

mmm طول ناودانی به کار  رفته  mm m
mm

= = × =1
2000 2000 2

1000
    

محاسبٔه جرم نیمه ساخته های به کار رفته در سازه 
m  =  m1+ m2  +  m3  +  m4  
m=0/884  +  1/36  +  2/124  +17/28    =21/684kg  

کار در خانه: تمرین صفحٔه 31 کتاب را در منزل حل نمایید.

ـ  6ــ وزن ) ١٢ــ١ــ صفحۀ 3١( ٢ـ
توضیح دهید که تمامی اجسام همدیگر را به سمت خود جذب می کنند که به آن »نیروی جاذبٔه بین اجسام« گفته می شود.

هرچه اندازٔه جسم بزرگ تر  باشد جسم دیگر را با نیروی بیشتر جذب خواهد کرد. برای نمونه، کره زمین و ماه همدیگر و سایر 
اجسام را به سمت خود می کشند.

نتیجه گیری زیر را روی تخته بنویسید.
به نیرویی که با آن اجسام مختلف جذب کره زمین می گردند نیروی وزن گفته می شود. یکای کمیت وزن در سیستم SI، نیوتن 

است و نیوتن عبارت است از »مقدار نیرویی که به جسم یک کیلوگرمی، شتابی برابر یک متر بر مجذور ثانیه وارد کند«.
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رابطٔه نیرو که در زیر آمده است روی تخته بنویسید واجزای آن را تعریف کنید.
F=  m  *  a    

که در آن
F = نیرو برحسب نیوتن 

m= جرم بر حسب کیلو گرم
a  = شتاب جسم برحسب متر بر مجذور ثانیه 

در دنباله آن بگویید یک نیوتن عبارت است از: 
 m kgmN kg

s s
= × =

2 2
1 1 1 1  

mg گرفته شود از روابط داده شده وزن به دست می آید.  /
s

=
2

9 81 و اگر شتاب برابر 
F   =   m   *   a  
w  =  m  *  g   

/m در نظر می گیرند. 
s2

9 81  نکته: درحل مسائل فنی مربوط به نیرو و وزن مقدار شتاب ثقل زمین را برابر با 

/N نیز قابل محاسبه است. 
kg

9 81 این اندازه برابر با 

مثال: جرم قطعه ای 100 گرم است وزن آن   را محاسبه کنید. 
  

m  =  100gr   =0/1kg  w  =  m  *  g  
w  =  m  *  g  mw / kg /

s
= ×

2
0 1 9 81  

g /= 9 81  mw / kg N
s

=
2

0 981 1  

w  =  ?   

بنابراین نتیجه گرفته شود جرمی 100 گرمی دارای وزنی در حدود یک نیوتن است.  
تمرین: جرم یکی از هنرجویان 60 کیلوگرم است وزن آن  را به دست آورید.

پاسخ: 
m  =  60k  g  w  =  m  *  g  

mg /
s2

9 81=  w  =  60  *  9/81  
w  =  ?  N  =  588/60N  

    
تمرین: وزن کتابی به جرم یک کیلوگرم را محاسبه کنید.

پاسخ:
m  =  1k  g  
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mg /
s

=
2

9 81  w  =  m  *  g  
w  =  ?  N  w  =  1  *  9/81=9/81N  

  
 

کار در خانه: جرم یک نوزاد 4 کیلوگرم است وزن این نوزاد در روی زمین و سطح ماه و فضا چقدر است؟
از اعداد زیر برای پرکردن جدول استفاده کنید.

الف( 6 نیوتون
ب( صفر نیوتون

ج( 40 نیوتون

در اعماق فضاروی ماهروی زمین

جرم نوزاد

وزن نوزاد

پاسخ:
 

در اعماق فضاروی ماهروی زمین

Kg4  Kg4  Kg  4جرم نوزاد

N6  N0  N 40وزن نوزاد

1 شتاب جاذبٔه زمین است. اما اندازٔه جرم 

6
توضیح دهید: جرم ماه کمتر از جرم زمین است. بنابراین شتاب جاذبٔه ماه حدود 

نوزاد در هر دو جا یک سان است.
 همان گونه که گفته شده است، نیروی وزن اجسام را می توان از حاصل ضرب جرم جسم در شتاب ثقل آن یا از راه حجم و جرم 

مخصوص محاسبه کرد، مانند:
w  =  m  *  g  
w  =  v  *ρ  *  g چون  m  =  v  *  ρ پس  

که در این روابط 
w= نیروی وزن جسم برحسب نیوتن

m= جرم جسم برحسب کیلوگرم 
g= شتاب ثقل برحسب متر بر مجذور ثانیه

ρ= جرم مخصوص برحسب کیلوگرم بر دسی متر مکعب

 v= حجم جسم برحسب دسی متر مکعب 
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kg است.
dm3

1 مثال: حجم 10 دسی متر مکعب از آب چند نیوتن وزن دارد؟ جرم مخصوص آب 

v  =  10dm3                                      w  =  v  *ρ  *  g  

kg
dm

ρ =
3

1                                      w  =  10  * 1*9/81          

mg /
s

=
2

9 81                                  w  = 98/1N   

کار در خانه: تمرین های صفحٔه 33 کتاب را حل کنید.

کتاب هایی برای خواندن بیشتر
فرمول ها ، آحاد و ارقام در علوم مهندسی ، ترجمٔه مهندس مجید بدیعی

فیزیک زنده ، ترجمه اسفندیار معتمدی
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: هنرجو با یادگیری این آموزه می تواند:
 مفهوم زاویه ،مقدار زاویه ،یکاهای زاویه را توضیح دهد.

 زوایا را به یکا های مختلف تبدیل کند.
 یکاهای کوچک تر درجه را توضیح دهد.

 زاویه مرکزی و زاویه بین دو ضلع در چند ضلعی های منتظم را توضیح دهد و محاسبه نماید.
 مجموع زوایای داخلی سه ضلعی و چهارضلعی بسته را توضیح دهد.

 زاویٔه داخلی سه ضلعی و چهارضلعی بسته را محاسبه کند.
 چهار عمل جبری را روی زوایا انجام دهد.

١ــ7ــ زاویه )١ــ٢ــ صفحۀ 3٤( 
شکل 1ــ2 کتاب را روی تخته بکشید و توضیح دهید. 

در شکل 1ــ2 یک دایره به مرکز O وجود دارد که دو 
شعاع OA و OB از مرکز تا پیرامون دایره رسم شده اند.

سطح درونی آن دو شعاع را زاویه می نامیم و در شکل 
با نشانٔه α نشان می دهیم.

حروف  بیشتر  زاویٔه  دادن  نشان  برای  دهید:  توضیح 
یونانی به کار برده می شود برخی از این حروف عبارتند از: 

  α = )آلفا( ،   β= )بتا (،  γ = )گاما(،   δ = )دلتا(،   ε = )ایپسیلن(، روی تخته بنویسید.

٢ــ7ــ یکای زاویه )صفحۀ 3٤(
توضیح دهید: می دانید که زاویه با درجه اندازه گذاری می شود. درجه یکایی است که در صنعت نیز به کار می رود.

دو خط عمود با هم زاویٔه 90 درجه می سازند 
یک  چون  می گویند.  راست  یا  قائمه  زاویٔه  آن  به  که 
 360 دایره  یک  پس  دارد،  راست  زاویه  چهار  دایره 

درجه است.
شکل ٢ــ7 را روی تخته رسم کنید.

α

r

b

α
O

A

B

شکل ١ــ7 )١ــ ٢ کتاب(

3

2

4

1
0360

090

شکل ٢ــ7 )زاویه قائمه و 36٠ درجه(
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داده  نشان   rad با  رادیان  می شود.  نامیده  رادیان  می رود که  به کار  زاویه  اندازه گیری  برای  نیز  دیگری  یکای  دهید:  توضیح 
می شود. 

اندازۀ رادیان: اگر روی محیط دایره از نقطه ای مانند A  کمانی به اندازٔه شعاع دایره رسم کنیم و نقطٔه دوم )B( را به مرکز دایره 
)O( وصل کنیم اندازه زاویٔه به دست آمده یک »رادیان« خواهد بود. اندازٔه زاویه از رابطٔه زیر به دست می آید: 

) رابطه را روی تخته بنویسید (
                                                                                      طول کمان مقابل به زاویه  
___________________ = اندازه زاویه بر حسب رادیان  

                                                                                                شعاع دایره 
بر اساس شکل 1ــ2 کتاب، اندازهٔ زاویه برحسب رادیان به این ترتیب نوشته می شود: 

 b
r

α =


 
که در آن:

α = اندازهٔ زاویه بر حسب رادیان 

= طول کمان مقابل به زاویه  b


 r = شعاع دایره )طول ضلع زاویه (
شکل 2ــ2 را روی تخته بکشید

توضیح دهید: در این شکل یکای زاویه رادیان )rad( است. » اندازٔه رادیان در دایره ای به 
شعاع یک متر ، برابراست با نسبت طول کمانی به اندازٔه یک متر به شعاع آن دایره.« رابطٔه زیر را روی 

تخته بنویسید.
mrad
m

= 1
1

1
 

توضیح دهید: به عبارت دیگر یک رادیان زاویه مرکزی در یک دایره است که طول کمان روبه روی آن، برابر شعاع دایره باشد.
مثال: شعاع دایره ای 200 سانتی متر است. طول کمان روبه رو به زاویه ای از این دایره که برابر یک رادیان است چه اندازه 

خواهد بود؟
 پاسخ: 

برابر 200  مثال  در  دایره  و شعاع  است  دایره  با شعاع  برابر  روبه رو  کمان  رادیان طول  یک  زاویه  در  دهید: چون  توضیح 
سانتی متر، بنابراین طول کمان مقابل به زاویه نیز 200 سانتی متر خواهد بود.

مثال ١ )صفحۀ 3٥(: در دایره ای به شعاع 100 میلی متر حساب کنید: 
 b mm=150
 الف( زاویٔه مقابل به کمانی به طول 

ب( زاویٔه دایرهٔ کامل برحسب رادیان 
 پاسخ: 

توضیح دهید: نخست داده ها و خواستٔه مثال را می نویسیم و پاسخ را با رابطٔه 1ــ2 به دست می آوریم:
  r  =100mm: شعاع دایره 
b طول کمان  mm=150

    
  ?=   α: زاویٔه مقابل به طول کمان 

1m

1radR
=

1m

شکل 3ــ7 )شکل ٢ــ٢ کتاب(
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 b mm / rad
r mm

α = = =150
1 5

100



الف(  

ب( برای زاویٔه کامل دایره ، دور تا دور دایره یا پیرامون آن
b
r

α =


 
b برابر محیط دایره است که آن برابر  �  u  =  2r است.

  طول قوس کامل یک دایره 
بنابراین خواهیم داشت: 

r زاویٔه دایرهٔ کامل بر حسب رادیان
r
π= α = = π2

2   
/ /× ×α = =2 100 3 14

6 28
100

  
توضیح دهید: زاویٔه داخلی یک دایره در مثال �2 به دست آمد که این زاویه چون 360 درجه است پس:

 rad  �2  = °360 از این رابطه می توان برابری های زیر را نوشت:
روی تخته بنویسید: 

rad )90 درجه( زاویٔه قائمه radπ π= = ⇒ =360 2
90

4 4 2



   

π رادیان است، پس می توان نوشت: 
2

توضیح دهید: با توجه به این که زاویٔه راست 90 درجه یا 

L یک درجه rad

π
π= = ⇒ =1 2 1

90 90 180
  

شکل 3ــ7 را روی تخته رسم کنید و توضیح دهید.
برآورد برابری رادیان و درجٔه تناسب زیر را روی تخته بنویسید.

  
rad

rad
rad

rad

x /

x
rad /

×
= =π π= ⇒

=

1 360
57 32 360

2
1

1 57 3











برابری رادیان و درجه را روی تخته بنویسید و توضیح دهید:

   
radπ=1

180


                                                                      

    1rad  =  57/3  °  

مثال دوم صفحۀ 3٥ کتاب: زاویٔه α   =  30º را به رادیان تبدیل کنید.
 پاسخ: ابتدا رابطٔه مقدار یک درجه بر حسب رادیان نوشته شود 

 radπα = =1
180

  
radπ است، پس 30 درجه برابر خواهد بود: 

180
به هنرجویان بگویید: یک درجه برابر 

 radπα = = × = 30
30 30

180


× π1

6180
radπ=

6
 

شکل ٤ــ7ــ برابری چند زاویه برحسب درجه و رادیان
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مثال: زاویٔه α =  60°  را به رادیان تبدیل کنید. 
 پاسخ:  

 rad radπ πα = = × =60 60
180 3

  
تمرین: زاویٔه α =  120º را به رادیان تبدیل کنید.

rad radπ πα = = × = 2
120 120

180 3
   

کار در خانه: زوایای α =  150° و α =  210° را به رادیان تبدیل کنید.
 پاسخ: 

  rad radπ πα = = × = 5
150 150

180 6
  

rad radπ πα = = × =210 210 1
180 6

  
 مثال سوم صفحۀ 3٥: زاویٔه β =  0/7330 چند درجه است؟

 پاسخ: چون در موارد فوق محاسبه گردید که 1rad=57/30ºبنابراین خواهیم داشت: 
β =  0/7330  rad  = 0/7330*  1rad   
=  0/7330  *  57/3  °  
=  42°  

برحسب درجه محاسبه شود. radπα =
6 مثال: زاویٔه 

 پاسخ:
/rad / /π πα = = × = × =3 14

57 3 57 3 30
6 6 6

     

برحسب درجه محاسبه شود . radπα =
4

تمرین: زاویٔه 
 پاسخ :

rad /π πα = = ×57 3
4 4

   
/ /= ×3 14

57 3
6

  

=  45°  
radπα را برحسب درجه محاسبه نمایید.  = 3

2
کار در خانه: زاویه

 پاسخ:
rad /π πα = = ×3 2

57 3
2 3

  

/ /×= ×3 3 14
57 3

2


 
 

=  270°
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3ــ7ــ اجزای درجه )صفحۀ 3٥( 
توضیح دهید: یکاهای کوچک تر درجه عبارت اند از دقیقه و ثانیه. 
موارد زیر را در بارهٔ عالمت هر کدام و تبدیل یکا روی تخته بنویسید.

تبدیالت 

′=1 60

′ ′′=1 60

′ ′′= =1 60 3600

توضیح دهید: در محاسبات صنعتی معموالً اندازهٔ زاویه به صورت اعشاری به دست می آید، بنابراین نیاز است که این اعداد 
به درجه ، دقیقه و ثانیه تبدیل شوند.

مثال: اندازه 45/4ºرا برحسب درجه و اجزای آن به دست آورید.
 پاسخ:  مثال را با روش زیر حل کنید.

/ /
/ ,

=

′ ′= × =
′=

45 45

0 4 0 4 60 24

45 4 45 24

 



 

  

مثال: 64/38º را برحسب درجه و اجزای آن به دست آورید.

/ / /
/ /

/ , ,

=

′ ′= × =
′ ′′ ′′= × =

′ ′′=

64 64

0 38 0 38 60 22 8

0 8 0 8 60 48

64 38 64 22 48

 



 

 پاسخ:  

 تمرین: اندازٔه زاویه ای α  =  5/7106º است، اندازه آن را بر حسب درجه و اجزای آن به دست آورید .
 پاسخ: 

/ / /
/ /

/ , , /

=

′ ′= × =
′ ′′ ′′= × =

′ ′′=

5 5

0 7106 0 7106 60 42 636

0 636 0 636 60 3816

5 7106 5 42 38 16

 



 

 

کار در خانه: زاویٔه مخروطی ́ ´2º.51´.40 است. اندازهٔ این زاویه را بر حسب درجه حساب کنید.

 

S

/

/

, , /

′ = =

′′ = =
×

′ ′′ =

2 2

51
51 0 85

60
40

40 0 011
60 60

2 51 40 2 861

 



 

 

نامعالمت

درجه°  

دقیقه'

ثانیه''
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در ادامه، زاویه های n ضلعی های منظم شکل 3ــ2 را روی تخته بکشید و زوایای α و β روی آن را مشخص کنید. سپس 
رابطه های 3ــ 2 و 4ــ 2 را روی تخته بنویسید و اجزای آن ها را توضیح دهید.

n
α = 360       )3ــ 2(     

n
β = − 360

180


       )4ــ 2(   
که در آن ها  

α = زاویٔه مرکزی مقابل به یک ضلع در چندضلعی منتظم
n = تعداد اضالع

β= زاویٔه بین دو ضلع چند ضلعی منتظم 

مثال: در یک پنج ضلعی منتظم ، زاویٔه مرکزی مقابل به یک ضلع )α( و زاویٔه بین دو ضلع )β( را به دست آورید.
پاسخ:  از رابطٔه 3ــ2 مقدار α را به دست آورید.

n = 5  
α = ?  
β  = ?  

n
α = = =360 360

72
5

 

   
و از رابطٔه )4ــ2( مقدار β را به دست آورید. 

n
β = − 360

180


  

= − 360
180

5



 
=108º  

تمرین: زاویٔه مرکزی مقابل به ضلع و نیز زاویٔه بین دو ضلع یک شش ضلعی منتظم را به دست آورید.
 پاسخ: 

          n = 6                                                                      
n

α = = =360 360
60

6

 

   
α = ?   
β  = ?                                                                      β = − =360

180 120
6



    

کار در خانه: زاویٔه مرکزی مقابل به ضلع و نیز زاویٔه بین دو ضلع را در یک دوازده ضلعی منتظم محاسبه نمایید.
پاسخ:

          n = 12                                                                       
n

α = 360  
α = ?   
β  = ?                                                                      360

30
12

= =    

β = − α = −180 180 30                                                  

                                                                              β =150  
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 ٤ــ7ــ چهار عمل اصلی زوایا )صفحۀ 36(
ــ جمع درجه

توضیح دهید: در جمع زاویه ها اعدادی که کمیت های یکسان دارند با هم )به ترتیب ثانیه با ثانیه و دقیقه با دقیقه و درجه با 
درجه( جمع می شوند و باید در نظر گرفت که به ازای هر 60 ثانیه یکی به دقیقه و به ازای هر 60 دقیقه یکی به درجه اضافه می شود.

مثال: حاصل جمع دو زاویه را به دست آورید.
30º. 40´ .  50´ ́ + 20º . 30´   .40´ ́   

 پاسخ: موارد زیر را با حل مثال توضیح دهید.
ابتدا اندازٔه دو زاویه را زیر هم بنویسید، به گونه ای که درجه زیر درجه ، دقیقه زیر دقیقه و ثانیه زیر ثانیه باشد. سپس حاصل را 

محاسبه کنید.
, ,′ ′′30 40 50                                                                                                                                                   
, ,′ ′′+ 20 30 40  

_ _ _ _ _                                                                                                                                                   
, ,′ ′′= 50 70 90 تبدیل ثانیه به دقیقه 
, ,′ ′′= 50 71 30

 

 , ,′ ′′= 51 11 30 تبدیل دقیقه به درجه 
در پاسخ به دست آمده به ازای هر 60 ثانیه یک واحد به دقیقه و به ازای هر 60 دقیقه یک واحد به درجه اضافه می شود. بنابراین 

   , ,′ ′′= 50 71 30 خواهیم داشت 60 ثانیه کم و یک واحد به دقیقه اضافه می شود. 
, ,′ ′′= 51 11 30 60 دقیقه کم و یک واحد به درجه اضافه می شود.  

ــ تفریق درجه
دربارٔه تفریق زاویه ها توضیح دهید:

در تفریق زاویه ها به ترتیب ثانیه از ثانیه و دقیقه از دقیقه و درجه از درجه کسر می شود و باید در نظر گرفت که اگر عدد باالیی 
ثانیه از عدد پایینی کوچک تر باشد 60 ثانیه به عدد باال اضافه و یک یکا از رقم دقیقه باالیی کم می شود و به همین ترتیب در مورد دقیقه 

نیز عمل می گردد.
, ,′ ′′61 34 42 , ,′ ′′−38 36 37 مثال: )صفحٔه 37(  

پاسخ:  
توضیح دهید: نخست اعداد با کمیت یکسان را به ترتیب گفته شده زیر هم بنویسید.

, ,′ ′′61 34 42  
, ,′ ′′−38 36 37

چون در ستون دقیقه عدد ´36 از عدد ´34 بزرگ تر است پس یک واحد از ستون درجه کم و 60 دقیقه به ستون دقیقه در 
,عدد رویی اضافه می گردد.                                                                                                                           

,

,

′ ′′

′ ′′−
− − − − − − − −

′ ′′

60 94 42

38 36 27

22 58 15
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ــ ضرب درجه
توضیح دهید: زاویه ها را در یکدیگر نمی توان ضرب کرد ولی زاویه را به منظور چند برابر کردن می توان در عددی ضرب کرد. 
به این صورت که عدد به ترتیب در ثانیه و دقیقه و درجه ضرب و حاصل ضرب هر کدام جداگانه نوشته می شود. اگر حاصل ضرب ثانیه 
و دقیقه بیشتر از عدد 60 باشد به ازای هر 60 ثانیه اضافی یک واحد به دقیقه و هم چنین به ازای هر 60 دقیقه اضافی یک واحد به 

درجٔه حاصل ضرب اضافه و نتیجٔه ساده شده نوشته می شود.
مثال صفحٔه 38 و توضیح پاسخ را روی تخته بنویسید.

5 × )62º.34´.56´ ́( مثال:  
 پاسخ: عدد 5 جداگانه در درجه ،دقیقه و ثانیه ضرب می گردد.

62º*  5  =310°  
 34´*  5  =170́  

′′ ′′× =56 5 280

, ,′ ′′310 170 280

سپس به روش گفته شده حاصل ضرب ساده شود.  
, ,′ ′′312 54 40   

ــ تقسیم زاویه
توضیح دهید: دو زاویه را نمی توان بر هم تقسیم نمود، ولی زاویه را می توان به عددی تقسیم کرد. به این ترتیب که نخست 
اندازٔه زاویه برحسب درجه به عدد مورد نظر تقسیم می شود. اگر باقی مانده ای به دست آمد در 60 ضرب و با عدد دقیقٔه همان زاویه 

جمع و بر عدد مقسوم علیه تقسیم می شود و این عمل را در مورد دقیقه و ثانیه نیز انجام می دهند.
,  را بر 4 تقسیم کنید. ,′ ′′33 17 28 کار در خانه: زاویه 

,

, ,

′ ′′ ÷

÷ =

−
′⇒ =

′+

′ ′ ′= ⇒ ÷ =
′−
′ ′′ ′′= = ⇒

′′+

′′ ′′ ′′= ⇒ ÷ =
′′−

′ ′′ ′ ′′= ⇒ ÷ =

33 17 28 4

33 4 8

32

1 60

17

77 77 4 19

76

1 60 60

28

88 88 4 22

88

0 33 17 28 4 8 19 22
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یادآوری برخی از قضایای هندسی )٢ــ ٢ صفحۀ 3٨(
شکل سمت چپ از شکل 4ــ2 را روی تخته رسم کنید.

β

α

o
α +β =180

β

α

o
α +β = 90

شکل ٥   ــ7 )شکل ٤ــ٢ کتاب سمت چپ(

 توضیح دهید: دو زاویه را متمم گویند اگر مجموع زوایای آن ها 90 درجه باشد و در ادامه، رابطٔه دو زاویٔه متمم را روی 
تخته بنویسید.

α + β =90° رابطٔه دو زاویٔه متمم 

مثال: اگر β و α دو زاویٔه متمم باشند و اندازٔه α = 40° است، اندازٔه زاویه β را به دست آورید.
 پاسخ:   
α = 40°  
β  = ?  β  = 90º - α  

α  + β  = 90°  β   = 90º-40º=  50º  

تمرین: دوزاویٔه β و α متمم یکدیگرند. اگر اندازٔه زاویٔه α دوبرابر اندازٔه β باشد اندازه دو زاویه را به دست آورید.
 پاسخ:  

اگر اندازه زاویه β =1 فرض کنیم، اندازه زاویه α = 1*2= 2 خواهد بود و چون اندازه زاویه متمم برابر °90 می باشد خواهیم داشت:
α  + β  = 90°  α + β = 90º  
α = 2β  2β + β = 90º  
α = ?  3β = 90º ⇒ β = =90

30
3



  
β = ?   

توضیح دهید:  اگر مجموع دو زاویه °180 باشد آن دو زاویه را مکمل یکدیگر گویند.
رابطٔه دو زاویٔه مکمل را روی تخته بنویسید.

  α +β  =180°  
مثال: دو زاویٔه β و α مکمل یکدیگرند. اگر اندازٔه α = 50°  باشد اندازٔه β را به دست آورید.

 پاسخ: 
 α = 50°                                         α +β  =180°   

    β = ?                                                            β  =180° - α    

                          β   =180°-  50°=130°  

α   = 30º*2=  60º
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تمرین: اندازٔه α = 38° و β  = 52° است. متمم یا مکمل بودن این دو زاویه را با یکدیگر بررسی کنید. 
 پاسخ:

 52°+ 38°=90° طبق تعریف، دو زاویٔه α و β با یکدیگر متمم هستند. 
شکل 5  ــ2 صفحه 39 کتاب را روی تخته رسم نمایید.

α

β

γ

α +β + γ = 180

γβ

α δ

α +β + γ + δ = 360 α +β + γ + δ = 360

α

β γ

δ

شکل 6 ــ7 )شکل ٥ــ ٢ کتاب(

توضیح دهید: مجموع زوایای داخلی هر مثلث ° 180 و مجموع زوایای داخلی هر چهارضلعی بسته °360 است .
مثال های زیر را در کالس با ارائٔه توضیح حل کنید.

پرسش: اندازٔه یک زاویٔه مثلث قائم الزاویه ای α = 30° است. اندازٔه زاویٔه دیگر آن  را معین کنید.
 پاسخ: مثلث قائم الزاویه است پس یک زاویٔه آن °90 و زاویٔه دیگر آن با شرح مثال °30 است و چون مجموع زوایای یک 

مثلث °180 است، بنابراین خواهیم داشت: 
 α  =30°                                           α + β  +  γ  =180º  

      β  = 90°                                30º + 90º + γ = 180º  

α +β  +  γ  =180°                             γ =180° - 120° = 60°    
γ  = ?  

مثال: در یک چهار ضلعی بسته، اندازٔه زوایای داخلی برابر هم اند. اندازه هر کدام از زوایای آن را محاسبه نمایید.
 پاسخ:  توضیح دهید: چون چهار ضلعی بسته است، بنابراین چون مجموع زوایای داخلی آن °360 درجه و هر چهار زاویٔه 

داخل با هم برابرند، بنابراین اندازه هر زاویه با هم برابر خواهد بود.
روی تخته بنویسید:

α +β  +  γ  + δ  =360°                         α +β  +  γ  + δ  =360°  
α  =  β  =  γ  = δ                                      4α =360º  

α = =360
90

4



                                                                                     

 کار در خانه: تمرین های صفحٔه 39 و 40 کتاب را برای جلسٔه آینده حل کنید.
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تمرین های دوره ای
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری:هنرجوبایادگیریاینآموزهمیتواند:

قضیٔهاولفیثاغورثراتوضیحدهدومسائلمربوطبهآنراحلکند.

قضیٔهدومفیثاغورثراتوضیحدهدومسائلمربوطبهآنراحلکند.
قضیٔهتالسراتوضیحدهدومسائلمربوطبهآنراحلکند.

ـ  9  ــ اشکال هندسی، زوایا، مباحث عمومی هندسه ١ـ
قضیۀ فیثاغورث )صفحۀ 40(

شکل1ــ9رارویتختهرسمنمایدوتوضیحدهدگوشههایمثلثرابیشتربا
حروفبزرگA,B,Cواضالعمثلثراباحروفکوچکa,b,cوزوایایمثلث

راباα,β,γمشخصمینمایند.
توضیح دهید:»اگرمساحتمربعیکهیکضلعآنaباشدبامساحتمربعی
کهیکضلعآنbاستجمعشود،حاصلجمعبرابرمساحتمربعیمیشودکهضلع

آنبرابرcاستورابطهزیربیناضالعآنسهمربعبرقراراست:
c2=a2+b2

مثال:درمثلثقائمالزاویٔهشکل2ــ9،دوضلعمجاورزاویٔهقائمهبهترتیب
a=4وb=3.اندازهٔوترآنمثلثرابهدستآورید.

پاسخ:اندازٔهوترآن)c(،باتوجهبهشکل2ــ9،مشخصمیگرددکه
مساحتمربعضلعcبرابرمساحتمربعضلعaاست،بهعالؤهمساحتمربع

.bضلع
تعداد شود خواسته هنرجویان از موضوع، این درستی نشاندادن برای

مربعهایکوچکداخلهرضلعرادرشکل2ــ9بشمارند.

١ــ ١ــ 9ــ قضیۀ اول فیثاغورث:
 قضیۀ اول  فیثاغورث را روی تخته بنویسید.

پاسخ:درهرمثلثراستگوشه،مربعوتربامجموعمربعدوضلعدیگربرابراست.

C

A

B
c

b
a

α

β

γ=90

ـ  9 )شکل 9ــ2 کتاب( شکل ١ـ

ـ  9 )شکل ١0ــ2 کتاب( شکل 2ـ

C2 = 25

90

a2 = 16
b2=9

C

A B
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aرویتختهبنویسید: c b
c a b

b c a

 = −= + ⇒
= −

2 2 2
2 2 2

2 2 2


مثال )صفحۀ 4١ کتاب(:دریکمثلثقائمالزاویه)راستگوشه(،ضلعمجاوربهزاویٔهراستa=85میلیمترووترآن
c=160میلیمتراست.حسابکنید:

)b(ضلعسوم)الف
ب(مساحتمثلثبرحسبسانتیمترمربع

پاسخ: 
)b(طولسوم)الف

  پاسخ: داریم
a=85mm c2=a2+b2 b2=18375
c=160mm 1602=852+b2 b = 32825

b=?   b mm135 5/

ب(مساحتمثلثبرحسبسانتیمترمربع

g=b=135mm=13/5cm
g.h

h=a=85mm=8/5cm / /A / cm×= = 213 5 8 5
57 38

2
A=?cm2

تمرین:درمثلثقائمالزاویهایکهضلعهایمجاوربهزاویهقائمهآنبهترتیبa=9mmوb=12mmاستطولوترو
مساحتآنرابرحسبسانتیمترمربعمحاسبهنمایید.

پاسخ: 
طولوتر:

a=9mm c2=a2+b2
b=12mm c = +2 29 12
c=?
A=?cm2 c=15mm

مساحتمثلث:
g=b=12mm=1/2cm 

g.hA =
2

h=a=9mm=0/9cm /A / cm×= = 21 2 9
0 54

2

کار در خانه: طولضلعمثلثقائمالزاویهایراکهوترآن35میلیمتروارتفاعآن21میلیمتراست،محاسبهنمایید.
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پاسخ:

b2=c2-a2

b mm= − =2 235 21 28

c=35mm
a=21mm

b=?

a=ارتفاع
b=قاعده

c=وتر

2ــ ١ــ 9ــ قضیۀ دوم فیثاغورث: 
شکل ١2ــ 2 را روی تخته رسم کنید.

توضیح دهید: درهرمثلثراستگوشهارتفاعواردبروترواسطٔه
هندسیبیندوقطعٔهتقسیمشدهوتراست.

رابطۀ زیر را روی تخته بنویسید.
h2=a.b

کهدرآنhارتفاعواردبروتراست.
اشتباه رایج:برخیازهنرجویاندراینرابطهمیپندارندaوbدو
ضلعمثلثاست.برایجلوگیریازایناشتباهشایدبهترباشداینرابطهرا

h2=c1*c2.بهروشزیربنویسید
مثال )صفحۀ 42 کتاب(:درمثلثراستگوشهشکل13ــ2ارتفاعواردبروتر)h(راحسابکنید.

پاسخ: 
شکل ١3ــ 2 کتاب را روی تخته رسم و عدد گذاری کنید.

روش پاسخ را روی تخته بنویسید و توضیح دهید.
a=40mm h2=a.b h = ×40 90

b=90mm  h a.b=  h = 3600

h=?   h=60mm

 تمرین:درمثلثراستگوشٔهشکل14ــ2مقادیرh=50mmوb=30mmاست،مقدارaرابهدستآورید.
پاسخ:

h=50mm h2=a.b a = =
250 2500

30 30b=30mm ha
b

=
2 

a=?  a=83mm  

h

a b

h2 = a .b

ـ  9 )شکل ١2ــ2 کتاب( شکل 3ـ

ـ  9 )شکل ١3ــ2 کتاب( شکل 4ـ

h = ?

40 90

h2 = a .b

h = a.b

h = 40× 90

h = 3600

h = 60mm
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2ــ9ــ قضیۀ تالس )صفحۀ 42(
شکل ١4ــ 2 )صفحۀ 42( را روی تخته رسم کند.

بنویسید و توضیح دهید:
قضیۀ تالس:درهرمثلثراستگوشهضلعروبهرویزاویٔه°30نصفوتراست.

 h L= 1

2 کهدرآن
Lــوترمثلثقائمالزاویه

hــضلعمقابلبهزاویٔه30°
مثال )مثال دوم صفحۀ 42(:طولضلعgرادرشکل15ــ2محاسبه

کنید.
Lــوترمثلثراستگوشه

hــضلعروبهرویزاویٔه30درجه
پاسخ:

توضیح دهید:پاسخاینمسئلهرامیتوانیمازرابطٔهتالسوفیثاغورثبه
دستآوریم.ابتدااندازٔهضلعLرابهدستمیآوریم.

h=50mm  h L= 1

2
 

L=? 
g=?   L=2*h  L=2*50=100mm

سپسباقضیٔهاولفیثاغورثاندازهgرابهدستآورید.
a2=c2-b2 g2=L2-h2

L=100 g L h= −2 2   g = −2 2100 50

b=50   g g /= ⇒ =7500 86 6  

مثالرابهترتیبزیر،همراهباتوضیحدادن،رویتختهحلنماید.
مثال)صفحۀ 43 کتاب(:برایساختسقفگاراژیاندازٔهxموردنیازاست.باتوجه

بهابعاددادهشده،اندازهٔآنرابهدستآورید.

30

L

h

h =
1

2
L

30

L

h

h =
1

2
L

ـ  9 )شکل ١4ــ2 کتاب( شکل ٥ ـ

ـ 9 )شکل ١٥ــ2 کتاب( شکل 6 ـ

g = 7500 g 86/ 6~~

g = 1002 − 502

g = L2 − h2

L =2h = 2 •50 =100

g = ?

L = ?

h
=

5
0

ـ  9 )شکل ١6ــ2 کتاب( شکل 7 ـ

a
=

1
/2

m

b = 5 /80m

x
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پاسخ: 
توضیح دهید:اگربخشباالییشکل16ــ2رابررسیکنیددرآنمثلثیمیبینیدکهضلعقاعدٔهآنb=5/8mوارتفاع
آنa=1/2mاست.چوناینمثلثراستگوشهاست،بنابراینبرایبهدستآوردنپاسخمیتوانیدرابطهاولفیثاغورثرابهکار

ببرید.

a=1/2m x2=a2+b2 x / /= +2 21 2 5 8  x / m= 5 92

b=5/8m x a b= +2 2  x /= 35 08 
x=? 


باشد L=6m2تمرین:اگردرمثلثراستگوشهایمانندشکل14ــ
محیطاینمثلثچندمتراست؟

پاسخ:برایمحاسبٔهمحیطمثلثبایداندازٔههرسهضلعرابهدستآورید.ازرابطٔهتالسخواهیمداشت:
L=6m 

α = 30    h c= 1

2 
b=?     h m= × =1

6 3
2h=?ضلعروبروبهزاویه30درجه  

توضیح دهید:برایمحاسبٔهقاعدٔهمثلثقضیٔهاولفیثاغورثبهکاربردهمیشود.

محیطمثلثبرابرخواهدبود
u=L+h+g

u=6+3+5=14m

b2=c2-a2
g2=L2-h2

g L h= − = −2 2 2 26 3

g m= =25 5

L=6m
h=3m

g=?قاعدهمثلث

ـ  9 شکل 8 ـ

030

L  m= 6  
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری:هنرجوبایادگیریاینآموزهمیتواند:

روابطمثلثاتیراتوضیحدهد.
روابطبینزوایاراتوضیحدهد.

روابطبینزوایاواضالعدرمثلثراستگوشهراتوضیحدهد.

١ــ١0ــ روابط مثلثاتی )3ــ2 صفحۀ 44(
شکل 2١ــ 2 را روی تخته رسم نمایید.

توضیح دهید:
βومجاوربهزاویٔهαــضلعمقابلبهزاویٔهa
αومجاوربهزاویٔهβــضلعمقابلبهزاویٔهb

cــوتریاضلعمقابلبهزاویٔهقائمه

بههنرجویانیادآورشویدترتیبگفتهشدٔهاضالعوزوایادرطولاینآموزهتغییرنمیکندوبرمبنایآنهامطالبموردنظر
گفتهمیشود.

روابط بین زوایا و اضالع در مثلث قائم الزاویه
شکل 22ــ 2 را روی کتاب توضیح دهد و مشخصات هر مثلث و تفاوت مثلث ها را با هم به ترتیب زیر مطرح نماید.

درمثلثΙزاویٔهآنباαواضالعآنباaوbمشخصشدهاست.
مشخصشدهاست. b′و a′واضالعآنباαزاویٔهآنباΙΙدرمثلث
مشخصشدهاست. b′′و a′′واضالعآنباαزاویٔهآنباΙΙΙدرمثلث

شکل ١ ــ١0ــ )شکل 22ــ2 کتاب(

α I

b  20

a


1
0

α II

′b  30

′
a


1

5

α
IV

′
a


3

5
′′

′′b 40′

α III

′′b 40

′
a


2

0
′
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مشخصشده،اماهمانگونهکهدرشکلدیدهمیشودزاویٔهآنبرابرαنیست. b′′′و a′′′اضالعآنباIVدرمثلث
درمثلثΙوΙΙوΙΙΙزاویٔهαباهمدیگرمساویاندامادرمثلثIVزاویٔهαبازاویٔهمشابهدردیگرمثلثهایکینیست.

 توضیح دهید:ازبررسیسهمثلثمیتوانفهمید:
چونزاویٔهαدرمثلثهایراستگوشهΙوΙΙوΙΙΙباهمبرابرندنسبتاضالعآنهانیزباهمبرابرخواهندبود.

روی تخته بنویسید.

ΙΙΙدرمثلثΙΙدرمثلثΙدرمثلث
a /
b
′′

= = =
′′

20 1
0 5

40 2


a
b

15′
=

′

1

30
/

2

1
0 5

2
= =a

b
10=

1

20
/

2

1
0 5

2
= =


وهمچنیندرنسبتهایدیگر

ΙΙΙدرمثلثΙΙدرمثلثΙدرمثلث

b
a

′′
= = =

′′
40 20

2
20 1 

b
a

30′
=

′

2

15 1

2
2

1
= =b

a
20=

2

101

2
2

1
= =

به هنرجویان بگویید:بادرنظرگرفتننسبتهامیتوانگفتکهدرسهنسبتاولپاسخنسبتهابرابر0/5بود:
αضلعمقابلبهزاویٔه
0/5=ــــــــــــــــــــــــــــــ
αضلعمجاوربهزاویٔه

وسهنسبتدومنیز:
αضلعمجاوربهزاویٔه
2=ــــــــــــــــــــــــــــــ
αضلعمقابلبهزاویٔه

هردونوعنسبتدرمثلثهایΙوΙΙوΙΙΙبرابراست.بنابراینمیتوانگفت:
»چونزاویهαدرمثلثهایراستگوشهΙوΙΙوΙΙΙباهمبرابرندنسبتاضالعآنهانیزباهمبرابرخواهندبود«

تمرین:اگردرشکل22ــ2اندازههایدادهشدهبهترتیبزیرباشندوزاویٔهαدرهرمثلثبرابرباشند،نسبتاضالعدر
مثلثهایراستگوشهΙوΙΙوΙΙΙرابهدستآورید.

پاسخ:

Ιدرمثلث a
b

=
 =

20

40
 ΙΙدرمثلث a

b
′ =

 ′ =

30

60
 ΙΙΙدرمثلث a

b
′′ =

 ′′ =

40

80



b
a

= = =40 2
2

20 1 
a /
b

= = =20 1
0 5

40 2 
b
a

′
= = =

′
60 2

2
30 1 

a /
b
′

= = =
′

30 1
0 5

60 2 
b
a

′′
= = =

′′
80 2

2
40 1 

a /
b
′′

= = =
′′

40 1
0 5

80 2 
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کار در خانه:درشکلزیرسهمثلثABCوADEوAFGرسمشده
استکهزاویٔهαدرهمٔهآنهایکیاستآیانسبتاضالعدرآنهابرابراست؟

پاسخ: 
بنویسید و توضیح دهید:چونسهمثلث،راستگوشههستند
وزاویٔهαدرآنهابرابراست،نسبتاضالعسهمثلِثرسمشدهنیزباهم

برابراست؛یعنی:
BC DE FG
AC AE AG

= =

AC AE AG
BC DE FG

= = 
دومین نتیجۀ شکل 22ــ2 را به صورت زیر بیان کنید:

اگراندازٔهزاویٔهαدرمثلثΙΙΙمطابقشکل22ــ2بامثلثIVتغییرکند،نسبتاضالعآننیزتغییرخواهدکرد.
نسبت ها را روی تخته نوشته و توضیح دهید:

a
b

35′′′
=

′′′

7

40
/

8

7
0 875

8
= =     IVدرمثلث

 

b
a

′′′
=

′′′
40

8

35
/= =

7

8
1 142

7    

ایننسبتهابانسبتهایاضالعدرمثلثهایΙوΙΙوΙΙΙیکساننیستزیرازاویهαدرمثلثIVتغییرکردهاست.
رادرشکلزیربهدستآوریدواندازٔهآنهاراباهممقایسهنمایید. AC AE AG, ,

AB AD AF
مثال:نسبتهای

پاسخ:
AC
AB

= =4 2

6 3

AE
AD

+= = =
+

4 2 6 2
6 3 9 3

AG
AF / /

+ += = =
+ +
4 2 3 9 2

6 3 4 5 13 5 3


چونمثلثراستگوشهاستودرهمٔهکسرها،نسبتضلعمجاوربهوترمثلثبرابراستپسنسبتهاباهمبرابرند.
تمرین:درمثلثهایزیرنسبتاضالعیراکهاندازهآنهادادهشدهاستبیابیدوسپسایننسبتهاراباهممقایسهکنید.

 پاسخ:نسبتاضالع:
  Ιدرمثلث

b
a

= =20
1

20
 a

b
= =20

1
20

B

D

F

GEC
A

6

3

34 2

4/5

α

ـ  ١0 شکل 3 ـ

شکل 4 ــ١0

045 030

a = 20

b = 20

I

B

CA A′

B′

C ′

II
a′ = 20

b′ = 30

ـ ١0 شکل 2 ـ

B

D

F

GEC
A α
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 b
a

′
= =

′
30 3

20 2
 a

b
′

= =
′

20 2

30 3
  ΙΙدرمثلث

نسبتاضالعمثلثهاباهمبرابرنیستوعلتآنیکینبودنزاویٔهαدرآنهاست.
توضیح دهید:

»درمثلثراستگوشهاندازٔهزوایایαو βونسبتاضالعباهمبستگیدارد.«
»درهرمثلثراستگوشهباداشتننسبتاضالعمیتواناندازٔهزاویهوباداشتناندازٔهزاویهنسبتاضالعرابهدست

آورد.«
بنویسید و توضیح دهید: 

»همبستگینسبتهایاضالعوزاویهدرمثلثراستگوشهراروابطمثلثاتیگویند.«
شکل23ــ2رارسمکنیدوروابطمثلثاتیرارویتختهبنویسیدورویشکلتوضیحدهید.

 ضلعمجاور
کسینوس bcos

c
= ⇒ α =

 وتر 
 ضلعمقابل 
سینوس asin

c
= ⇒ α =

 وتر
 ضلعمجاور
کتانژانت bcot

a
= ⇒ α =  


ضلعمقابل


 ضلعمقابل
تانژانت atan

b
= ⇒ α =

 ضلعمجاور

مثال:درمثلثراستگوشٔهزیرنسبتهایمثلثاتیزاویٔهαرابهدستآورید.
 پاسخ: 

 bcos
c

α = = 12

13

 asin
c

α = = 5

13



bcot
a

α = = 12

5

 atan
b

α = = 5

12

 تمرین:نسبتهایمثلثاتیزاویٔهβرادرمثلثراستگوشٔهزیربهدستآورید.

 پاسخ:  
acos
c

β = = 3

5 
bsin
c

β = = 4

5

acot
b

β = = 3

4 
btan
a

β = = 4

3

ـ  ١0 شکل 6 ـ

ـ  ١0 شکل 7ـ

ـ  ١0 )شکل23ــ2 کتاب( شکل ٥ ـ

B

C
A

α

c

b

a

B

C
A

α

c =13

b=12

a =5

B

C
A

β
c =5

b=4

a =3
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تمرین:درمثلثراستگوشٔهزیرنسبتهایمثلثاتیزوایایαوβراباماشینحساببهدستآورید.

 پاسخ: 
acos /
c

β = = =2
0 5

4 
bcos /
c

α = = 12
0 86

4
 

bsin /
c

β = = 12
0 86

4



asin /
c

α = = =2
0 5

4 
acot /
b

β = = 2
0 57

12



bcot /
a

α = = 12
1 73

2





btan /
a

β = = 12
1 73

2



atan /
b

α = = 2
0 57

12



 

توضیح دهید:روابطمثلثاتیدرحلبسیاریازمسائلفنیبهکاربردهمیشوند.
 β و α مثال صفحۀ 46 کتاب را با رسم شکل و توضیح چگونگی تشکیل مثلث راست گوشه و محاسبۀ زوایای

توضیح دهید.
مثال:ازمیلهگردیبهقطرd=50mm،قطعهایمانندشکل24ــ2ساختهخواهد

شد.اگرپهنایسطوحتختشدهباهمبرابرباشد،عمقبار)h(راحسابکنید.
پاسخ:  

توضیح دهید:پاسخاینگونهمسائلبیشترباتشکیلمثلثراستگوشهوروابط
مثلثاتیبهدستمیآید.

شکل24ــ2رابررسیکنیدیکمثلثبازاویٔهαکهیکرأسآنرویمرکزدایره
استوضلعمقابلزاویٔهαنزدیکبهمحیطدایرهقرارگرفته،اندازٔهاینضلعبرابر)نصف

درشکلنشاندادهشده(است. 4
2
اندازهٔآنقسمتازمحیطدایرهکهبرابر

)نصفقطردایره(است، 50

2
اندازهٔطولوترمثلثبرابرشعاعدایرهیا

محیطدایرهبازاویه°120مشخصشدهاست.در 1

3
کهدرشکل25ــ2مشخصشدهو

اینقسمتدوزاویٔهαودوزاویٔهβوجوددارد.
برایبهدستآوردنزاویٔهαازرابطٔهمثلثاتیسینوساستفادهمیشود.

, ′⇒ α = 4 30sin /α = =

4
2 0 08
50
2

asin
c

α =

رامیتوانیدازجداولمثلثاتییاباماشینحساببهدستآورید. sin / , ′α = ⇒ α =0 08 4 30 توضیح دهید:اندازٔه
 توضیح دهید:برایبهدستآوردناندازٔهزاویٔهβ،درشکل25ــ2،داریم.

2β+2α=120° 2 β=120°-2α   

5
0

h

4
βα

b

ـ ١0ــ )شکل24ــ2 کتاب( شکل 8 ـ

β β
α α

120

ـ  ١0ــ )شکل2٥ــ2 کتاب( شکل 9 ـ

a 2

c 4

B

C

A

b  12

αβ
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, ′α = 4 30  − αβ = = − α120 2
60

2



  
( , )′β = −60 4 30   

, ′β = 55 30  
توضیح دهید:  ازرابطهکسینوسزاویهβمقدارbدرشکل24ــ2بهدستمیآید.

, ′β = 55 30  bcos
r

β =

cosβ =0/5664 b=cosβ *r
Dr = = =50

25
2 2

b=0/5664*25=14/16mm
h=? h=r-b=25-14/16=10/84mm

کار در خانه: ازهنرجویانبخواهیدتمرینصفحٔه47کتابرادرخانهانجامدهندودرجلسٔهآیندهارائهنمایند.

منابع برای مطالعۀ بیشتر هنرآموز:
کتابحسابدیفرانسیلوانتگرال،تألیفکردودیس،ترجمٔهابوالقاسمالله،مرکزنشردانشگاهیتهران.

ـ  ١0 )قسمت β از  شکل ١0 ـ
شکل2٥ــ2 کتاب(

β β
α α

120
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آموزۀ یازدهم

هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری:بایادگیریاینآموزه،هنرجومیتواند:

حرکتراتعریفکندوانواعحرکترانامببرد.

سرعتراتعریفکندوانواعسرعترانامببرد.
رابطٔهسرعتخطیرادرمسائلبهکاربرد.

رابطٔهسرعتَدَورانی)زاویهای،محیطی(رادرمسائلبهکاربرد.

١ــ١١ــ   حرکت )١ــ 3  صفحۀ 48(
ازهنرجویانبخواهیدتاحرکتراتعریفکنند.پاسخهایهنرجویانراباتوضیحخودتکمیلکنید.

حرکت برای دورانی. و )مستقیمالخط( راست راه در است، نوع دو بر مسیر نوع نظر از حرکت انواع که دهید توضیح
مستقیمالخطنمونههاییمانندحرکتقطاررویریلمستقیم،حرکتجسمروینقالهتسمهایوحرکتپیالههاینقالهپیالهایدرطول
مسیروبرایحرکتدورانینمونههایحرکتچرختراکتور،حرکتتسمهدرنقالٔهتسمهایوپیالههادرنقالٔهپیالهایدرانتهایمسیر،

حرکتچرخزنجیرهاوچرخدندههاوچرختسمههاومانندآنها.
حرکتیکنواختوغیریکنواختراباطرحسؤالوپاسختوضیحدهید.برایمثالبپرسید:»آیاکسیمیداندتفاوتحرکت

یکنواختباحرکتغیریکنواختچیست؟«
پس از پاسخ گویی چند هنرجو، توضیح دهید:»حرکتیکنواخت،حرکتیاستکهدرزمانهایمساوی،مسیرهایبرابر

طیمیگرددمانندحرکتقطارباسرعتثابترویریل.«
درپیآنانواعکلیحرکترابانمودارزیردستهبندیکنید.

حرکت

مستقیم الخطدورانی

          یک نواخت          غیریک نواخت          یک نواخت          غیریک نواخت
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2ــ١١ــ   سرعت )2ــ 3 صفحۀ 48(
پرسشازکالس»سرعتراتعریفکنید«.بابیاناینپرسشدانشآموزانپاسخمیدهند.سپسبیانکنید:»یکیازکمّیتهای
مهمدراندازهگیریحرکت،اندازهگیریسرعتاست.اگرمسافتطیشدهرابرزمانحرکتتقسیمکنیمعددبهدستآمدهکمّیت

سرعتخواهدبودکهیککمّیتفرعیاست.«
توضیح دهید:»سرعتچندینگونهاستکهدراینکتابچهارنوعآنکهعبارتانداز:سرعتخطی،سرعتَدَورانی،

سرعتمحیطیوسرعتزاویهای،بررسیمیشوند«.
3ــ ١١ــ سرعت خطی)صفحۀ 49(

در کالس این سؤال را مطرح کنید: »سرعتخطیراتعریفکنید«.پسازتعریفدرست،ازهنرجویانبخواهیدتادرزمینٔه
استفادهازسرعتخطیدرماشینهایکشاورزینمونههاییرابیانکنند.

پرسش:»باذکرمثال،اهمیتاندازهگیرییامحاسبٔهسرعتخطیرادرماشینهایکشاورزیبیانکنید.«
پاسخ:»اندازهگیرییامحاسبٔهسرعتخطیدرانجامفعالیتهایکشاورزی،کهتوسطماشینهایمختلفانجاممیگیرد،برایتخمین
زمانیاتعدادماشینهایموردنیازیامحاسبٔهعملکردماشینودیگرمواردکاربرددارد.براینمونه،هنگامیکهکارهایگوناگونزراعیدر
مزرعهبادنبالهبندهایاماشینهایکشاورزیانجاممیشود،بامشخصبودنسرعتپیشرویماشین،مساحتمزرعهوعرضکارماشین،
میتوانزمانموردنیازرابرآوردکرد.بامحاسبٔهسرعتخطیتسمٔهیکنقالٔهتسمهای،میتوانعملکردنقالهرادرساعتمحاسبهکرد.«

رابطٔهسرعتخطی)رابطٔه1ــ3کتاب(رارویتختهبنویسیدوآنراشرحدهید:
m( )s

V:سرعتبرحسبمتربرثانیه
sV
t

= )m(مسافتطیشدهبرحسبمتر:S
 )s(زمانطیشدهبرحسبثانیه:t

است.ماازاینیکا m( )s
بیان کنید:»سرعتنیزمانندسایرکمّیتهایکاییدارد.یکایسرعتدرسیستممتریک،متربرثانیه

هنگامیاستفادهمیکنیمکهمسافتبامتروزمانباثانیهتعیینشدهباشد.دررابطٔهسرعت،یکایانتخابشدهبرایسرعتمتناسببا
یکایبهکاررفتهبرایمسافتوزماناست.درمواردیشایدبهکاربردنیکایدیگربرایسرعتبهترباشد.براینمونهبرایتعیین
سرعتوسایلحملونقلمثلماشینیاقطار،چونمسافتباکیلومتروزمانباساعتسنجیدهمیشودسرعتبایکایکیلومتربر

تعیینمیشود.« km( )
h

ساعت
چندیکایسرعترایجرارویتختهبنویسیدوبابیانکاربردشانآنهاراشرحدهید.

km( )s
سرعتنورــکیلومتربرثانیه

m( )
min

سرعتبرشدرسوراخکاری،تراشکاریــمتربردقیقه
m( )s

سرعتصوتــمتربرثانیه
mm( )
min سرعتپیشرویدرماشینهایفرزوسنگزنیــمیلیمتربردقیقه

 کار در کالس:ازهنرجویانبخواهیدتافاصلهایرادرکالسبرحسبمترتعیینکنند.سپسازیکهنرجوبخواهیدتادر
ابتدایمسیربایستد.حالازاوبخواهیدتاطولمسیرراقدمبزندوهمزماندیگرهنرجویانزمانراهرفتنویرویمسیرراباساعت

اندازهگیریکنند.اکنونازهنرجویانبخواهیدسرعتویرابرآوردکنند.
کار در خانه:ازهنرجویانبخواهیدتاپنجموردازیکایسرعتدرماشینهایکشاورزیوکاربردآنرابیانکنند.
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مثالصفحٔه49کتابرابخوانیدوباروشنکردنپیچیدگیهایش،آنراحلکنید.
مثال١:تراکتوریهنگامکاردرمزرعه،طول155متریزمینرادرمدتیکدقیقهو40ثانیهمیپیماید.سرعتخطیاین

تراکتورچقدراست؟
پاسخ:

s=155m

t s′ ′′= + =1 40 100

mV ?
s

=

s mV V /
t s

= = ⇒ =155
1 55

100

km  را با به کار بردن رابطه زیر شرح دهید.
h

m  به 
s

روش تبدیل واحد 
m

1
s

s3600× km
h m

1

1 1000
× km/

h
3 6= 

km تبدیل کنید.
h

یکای مثال حل شده را با روش زیر به  
بیان کنید:اگربخواهیمسرعتبهدستآمده)متربرثانیه(رابرپایٔهکیلومتردرساعتمحاسبهکنیم،آنرابایددرعدد3/6

ضربکنیم.
m s km kmV / /
s h m h

= × × =3600 1
1 55 5 6

1 1000

مثال دوم صفحۀ 49 را با روش گفته شده حل کنید.
برایدرکبهترهنرجویان،تمرینهایبیانشدهدراینآزمونرادرکالسمطرحکنیدوازآنهابخواهیدتمرینهاراحلکنند.

سپسازداوطلبیدرخواستکنیدتامسئلهراپایتختهحلکند.دراینمرحلهاشتباههایهنرجورابهاویادآورشوید.
تمرین١ــبرایحملگندمدریکسیلونقالٔهپیالهایبهکارمیرود.اگرسرعت
تسمٔهنقالٔهپیالهای0/5متربرثانیهباشدو40ثانیهطولبکشدتاهرپیالهازپایینبهباالی

مسیربرسد،طولمسیرچقدراست؟
پاسخ:


mV /
s

=0 5  
t=40s 
s=? 

sV s V t s /
t

= ⇒ = × ⇒ = × ⇒0 5 40


s m= 20
 

شکل ١ــ١١

شکل 2ــ١١

متر

ثانیه

0/٥
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اگر شود. زده شخم باید شکل در شده داده نشان اندازٔه به مزرعهای تمرین2ــ  
باچشمپوشیاززمان سرعتپیشرویتراکتورهنگامشخمزدن4کیلومتردرساعتباشد،
باگاوآهنسهخیشدوطرفهباعرضکار1/3مترانجام دورزدنوبافرضاینکهشخمزدن

 میشود،کمترینزمانموردنیازبرایشخمزدناینزمینبرحسبساعترابرآوردکنید.

پاسخ:
500m=طولزمین
200m=عرضزمین
1/3m=عرضکار

kmV
h

= 4 
t=?h

kms m / km
m

= × =1
500 0 5

1000 
زمانموردنیازبرایپیمودندرازایزمین:

s s /V t t / h
t V

= ⇒ = = ⇒ =0 5
0 125

4
 تعدادپیمایشزمینباتراکتوربرایشخمکلزمین:

 n=عرضکارگاوآهن÷عرضزمین ⇒n=200÷1/3=154
T / T / h= × = =0 125 154 19 25  کلزمانطیشده:

کار در خانه )١(: عملیاتکاشتدریکمزرعهبهابعاد650×300مترمربعقراراستبایکردیفکارنیوماتیک4ردیفهانجام
شود.فاصلٔهردیفهایکاشت75سانتیمتروسرعتپیشرویتراکتور6کیلومتردرساعتدرنظرگرفتهشدهاست.باچشمپوشیاز

زمانالزمبرایدورزدن،کمترینزمانالزمرا،برایانجامعملیاتکاشتدراینمزرعه،برحسبساعتمحاسبهکنید.
کار در خانه )2(:تمرینهایصفحٔه50و51راپاسخدهید.

3ــ ١١ــ  سرعت دورانی )صفحۀ ٥١(
از هنرجویان بخواهید تا چند مورد حرکت دورانی را، که در ماشین های کشاورزی یا اجزای آن ها  وجود دارد، بیان کنند.

پرسش:اهمیتاندازهگیرییامحاسبٔهسرعتدورانیدرماشینهایکشاورزیرابایکنمونهبیانکنید.

شکل 3ــ١١

شکل 4ــ١١

متر

متر

متر
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پاسخ:سرعتدورانیدرماشینهایکشاورزیودرمکانیزمهاییکهدارایحرکتدورانیهستندکاربرددارد.براینمونه،
دنبالهبندهاییکهنیرویموردنیازخودراازمحورانتقالنیرومیگیرندیاماشینهاییکهتوانموردنیازشانازالکتروموتورتأمین
از  برایماشینهاییکهدرآنها انجاممحاسبات تعیینشدهاستودر الکتروموتورهادردامنٔهویژهای میگردد.سرعتدورانی

الکتروموتوراستفادهمیشود،موردنیازاست.
از هنرجویان بپرسید: »دورویژهٔمحورانتقالنیرودرتراکتورMF285چقدراست؟«.

پس از پاسخ گویی چند هنرجو توضیح دهید:540یا1000دوردردقیقه،عددگفتهشدهمعرفسرعتدورانیمحور
انتقالنیرواست.تعدادچرخشیکهیکجسمگرداندر1دقیقهانجاممیدهدمعرفسرعتدورانیآناستکهباnیاNمشخص

نشاندادهمیشود. rev
min

میشود.یکایسرعتدورانیدوردردقیقهاستکهباrpmیاRPMیا
کار در کالس:یکصفحٔهمقواییگردرابایکمیخازمرکزمقوارویدیوارقراردهید.نقطهایرویمحیطدایرهرابا
ماژیکعالمتگذاریکنید.حالازهنرجویانبخواهیدتاوقتیکهشماصفحهرا10دورکاملمیچرخانید،زمانراباساعتیا

زمانسنجاندازهگیریکنند.سپسازهنرجویانبخواهیدسرعتدورانیصفحهرامحاسبهکنند.
سرعت محیطی )صفحۀ ٥١(

شکل روبه رو را روی تخته رسم و سپس بیان کنید:»اینچرخ
زنجیرباقطرdباسرعتدورانی100دوردردقیقهمیچرخد«.

در شده داده نشان کهدندٔه کنیم تعیین بخواهیم اگر دهید: توضیح   
شکلیاهرنقطٔهرویجسمگردانچهمسافتیرادرزمانمشخصمیپیماید
بایدسرعتمحیطیرامحاسبهکنیم.سرعتمحیطییکجسمدّوار،سرعت
این یکای دارد. قرار جسم آن محیط روی که میکند مشخص را نقطهای

سرعتمانندسرعتخطیاست.
 رابطۀ 2ــ 3 کتاب را روی تخته بنویسید و اجزای آن را شرح 

دهید.
d nV × π×=

×1000 60 m( )
s

V:سرعتمحیطیبرحسبمتربرثانیه
)mm(قطربرحسبمیلیمتر:d

)RPM(سرعتدورانیبرحسبتعداددوردردقیقه:n
شکل 6  ــ١١ را روی تخته رسم کنید و موارد زیر را با کمک آن شرح دهید.

باچرخزنجیرها،چرخدندهها، »محاسبٔهسرعتمحیطیدرکار
اگر نمونه، برای است. نیاز مورد گردنده اجزای دیگر و تسمهها چرخ
بایدسرعت بیابیدبیشتر بخواهیدسرعتخطییکزنجیردرحرکترا
محیطیچرخزنجیررامحاسبهکنید.محاسبٔهسرعتتسمٔهنقالهنیزوابسته
الکتروموتور دورانی سرعت محاسبه، پایٔه بر و است محیطی سرعت به

محرکآنانجاممیشود.«

شکل ٥  ــ١١

شکل 6  ــ١١

سرعت خطی زنجیر

سرعت دورانی 
چرخ زنجیر
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توضیح دهید:»دررابطهسرعتمحیطیبایدیادآورشدهرچهقطربیشترباشداندازٔهسرعتمحیطینیزبیشترمیشود.
یعنیدردودایرٔهدّوارباسرعتدورانیمساوی،سرعتمحیطیدایرهایبیشتراستکهقطربزرگتریدارد.براینمونهاگردریک
اتومبیلبهجایچرخهایمحرکآن،چرخهایباقطربیشتربستهشودبااینکهفشارزیادیبهموتورواردمیشودولیسرعتآن

افزایشمییابد.«
اکنون مثال صفحۀ ٥2 کتاب را پاسخ دهید.

تمرین 3ــ چرخزنجیریباسرعتدورانی300دوردردقیقهمیچرخداگرسرعتخطیزنجیرمتصلبهآن5متربرثانیه
باشد،اندازهقطرچرخزنجیررابهدستآودید.

پاسخ:
n=300RPM    
    


mV
s

= 5 
d n VV d d / mm

n /
× π× × ×= ⇒ = = ⇒ =

π× ×
60000 60000 5

318 5
60000 3 14 300

d=?    

  

تمرین 4ــقطرچرخعقبتراکتوری120سانتیمتراستوباسرعتدورانی80دوردردقیقهمیچرخد.سرعتپیشروی
تراکتوررابرحسبکیلومتردرساعتمحاسبهکنید.

پاسخ:
d=1200mm d n / mV V /

s
× π× × ×= = ⇒ =1200 3 14 80

5 024
60000 60000


n=80RPM

kmV ?
h

=  kmV / V /
h

3600
5 024 18 1

1000
= × ⇒ =



ثانیهاست.اگرقطرپولیمحرک40سانتیمترباشد، بر نقالٔهتسمهای1/5متر کار در خانه )2(:سرعتخطیتسمٔهیک 
سرعتدورانیپولیمحرکرامحاسبهکنید.

از هنرجویان بخواهید تمرینهایصفحٔه52کتابرابهمنظورکاردرخانهپاسخدهند.

شکل 7  ــ١١

شکل 8  ــ١١

300

80

١200
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری:بایادگیریاینآموزه،هنرجومیتواند:

نحوهٔانتقالحرکتباتسمهوچرختسمهراشرحدهد.
انواعتسمهوچرختسمهرا،برایانتقالحرکتوحالتهایانتقال،شرحدهد.

روابطمربوطبهانتقالحرکتباتسمهوچرختسمهراتوضیحدهد.
روابطمربوطبهانتقالحرکتباتسمهوچرختسمهرادرحلمسائلمربوطبهکاربرد.

محاسباتانتقالقدرتوتغییردورراانجامدهد.

1ــ 12ــ  سرعت زاویه ای )صفحۀ 53(
دایرهایمانندشکل1ــ12رارسمکنید.

شکل 2ــ12شکل 1ــ12

شکل 3ــ12

نقطٔهAرارویدایرهمشخصکنیدوشعاعآنرارسمکنید)شکل2ــ12(.
توضیح دهید:»فرضکنیدایندایرهدرحالدوراناستودرمدتزمانtنقطٔهAبه
اندازٔهزاویٔهθجابهجامیشودوبهنقطٔهBمیرسد«.شکل2ــ12رامانندشکل3ــ12کامل

کنید.
از روی شکل توضیح دهید:»اگربخواهیمبدانیمایندایرهدرزمانهایمعینبرحسب
کنیم، تقسیم زمان بر را شده جابهجا نقطٔه شعاع مرکزی زاویٔه باید میچرخد اندازه چه زاویه
بهطوریکهعددبهدستآمدهباسرعتزاویهایمتحرکبرابرگردد.سرعتزاویهایباحرف

یونانیω)ُامگا(نشاندادهمیشود«.
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اکنونتعریفسرعتزاویهایرارویتختهبنویسید:
»سرعتزاویهایعبارتاستاززاویهایکهجسممتحرکدرواحدزمانطیمیکند.«

رابطٔهسرعتزاویهای)رابطٔه3ــ3کتاب(رابهصورتزیررویتختهبنویسیدوشرحدهید.

t
θω =

rad( )
s

ω:سرعتزاویهایبرحسبرادیانبرثانیه
)rad(زاویهبرحسبرادیان:θ

)s(زمانبرحسبثانیه:t
مثال1ــ سرعتزاویهایعقربٔهثانیهشمارساعت،چهاندازهاست؟

پاسخ:
θ=2πrad

t=60s
radV /

t s
θ πω = = ⇒ =2

0 105
60

rad?
s

ω =

برایدرکبهترهنرجویان،ازآنانبخواهیدتمرینهایدادهشدهدراینآزمونراپاسخدهند.سپسازیکهنرجوبخواهید
تامسئلهرارویتختهپاسخدهد.

تمرین 1ــ سرعتزاویهایعقربهدقیقهشمارساعتچقدراست؟
پاسخ:


θ=2πrad
t=3600s rad/

t s
θ πω = = ⇒ ω =2

0 00174
3600

rad?
s

ω =

توضیح دهید:سرعتدورانیوزاویهایباهممتناسبهستند.
رابطۀ زیر )رابطۀ 4ــ 3 کتاب( را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

nπω = 2

60 

rad( )
s

ω:سرعتزاویهایبرحسبرادیانبرثانیه
)RPM(سرعتدورانیبرحسبتعداددوردردقیقه:n

مثال صفحۀ 54 را حل کنید.
تمرین 2ــ سرعتزاویهایمحورانتقالنیروتراکتورمسیفرگوسن285رادردور540دوردردقیقهمحاسبهکنید.

شکل 4ــ12
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پاسخ:

n RPM
n rad/rad s?

s

=
π π×ω = = ⇒ ω =

ω =

540
2 2 540

56 52
60 60

تمرین 3ــسرعتزاویهاییکپولی30رادیانبرثانیهاست.سرعتدورانیآنرامحاسبهکنید.
پاسخ:

rad
n n n / RPMs

n ? RPM

ω = π ω× ×ω = ⇒ = = ⇒ =
π π=

30 2 60 30 60
286 6

60 2 2

 تمرین4ــچرخزنجیریباقطر318/5میلیمتردارایسرعتمحیطی5متربرثانیهاست.سرعتزاویهایآنرامحاسبه
کنید.

پاسخ:
d=318/5mm


mV
s

= 5

rad?
s

ω =

d n VV n n RPM
d / /

× π× × ×= ⇒ = = ⇒ =
π× ×

60000 60000 5
300

60000 3 14 318 5

n rad/
s

π π×ω = = ⇒ ω =2 2 300
31 4

60 60

کار در خانه )1(:سرعتدورانییکپولیرا،کهسرعتزاویهایآن45رادیانبرثانیهاست،محاسبهکنید.
کار در خانه )2(:سرعتخطیتسمهدریکنقالٔهتسمهای3متربرثانیهاست.اگرقطرپولیمحرک400میلیمترباشد،

سرعتزاویهایپولیمحرکآنرامحاسبهکنید.
تمرین های صفحۀ 54  کتاب را به عنوان کار در خانه ارائه دهید.

2ــ12ــ  انتقال حرکت به وسیلۀ تسمه و چرخ تسمه ها )3ــ 3 ــ صفحۀ 54(
درسرابابیانایننکتهکههنرجویانبامکانیزمچرختسمهوتسمهدردرساجزایماشینآشناشدهاندآغازکنید.سپس
توضیحدهید:»درماشینها،دستگاههاومکانیزمهایمختلف،سیستمهایگوناگونیبهکارمیروندتاحرکتونیروراجابهجاکنند.
حرکتممکناستخطییادورانییاانواعدیگرباشدکههنگامانتقالمیتواننوعواندازهآنراتغییرداد.براینمونهدرموتور،
میللنگپسازدریافتنیروازدستهپیستونهنگامانتقال،حرکتخطیپیستونرابهحرکتچرخشیتبدیلمیکند.برایانتقال

شکل 5  ــ12
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وچرخ زنجیر دنده، مانندچرخ گوناگونی سامانههای حرکتچرخشی
زنجیر،تسمهوچرختسمهوغیرآنهابهکاربردهمیشود«.

از یکی که کنید بیان و کنید رسم تخته روی را 6ــ12 شکل
سادهترینسامانههابرایانتقالحرکتچرخشیدوچرختسمههمراهبا

یکتسمهاست.
توضیح دهید: »برایانتقالحرکتدرمکانیزمنشاندادهشده
بهیکچرختسمهمحرک،چرختسمهمتحرکوتسمهنیازاست.شاید

اینپرسشبهذهنشمابرسدکهچرادربرخیجاهاازچرختسمهوتسمهودرجاهایدیگرازمکانیزمهایدیگراستفادهمیگردد.هر
مکانیزمیدارایبرتریهاونارساییهاییاستکهباتوجهبهبرتریهاونارساییهایسامانهها،یکیازآنهابرایانتقالحرکتونیرو

برگزیدهمیشود«.برجستهترینبرتریهایتسمهوچرختسمهرارارویتختهبنویسیدوشرحدهید.
ارزانیبها.

مناسببودنبرایانتقالحرکت،هنگامیکهفاصلٔهدومحورمحرکومتحرکزیادباشد.
انتقالحرکتبهدلیلویژگیاالستیسیتهتسمهبهنرمی،بدونسروصداوکوبشانجاممیشود.

دانستنی های معلم:برخیبرتریهایدیگرتسمهوچرختسمهعبارتانداز:
ــنیازیبهروغنکاریندارند.

ــتسمهبهدلیلامکانلغزشرویچرختسمهمیتوانددرصورتگیرکردنمجموعهبهصورتکالچعملکندوباگرفتن
ضربههاازخرابیبیشترجلوگیرینماید.

1ــ2ــ12ــ انتقال حرکت با انواع تسمه و چرخ تسمه )صفحۀ 55(
توضیح دهید:»شکلسطحمقطعتسمهوشیارچرختسمهکهمحلدرگیریتسمهباچرختسمهاستعواملمختلفیبرمیزان
درگیریوچگونگیتوزیعنیروبینتسمهوچرختسمه،حداکثرسرعتونیرویانتقالدادهشدهتأثیرمیگذارد.دربرخیدستگاهها
مانندضبطصوتبایدازتسمهوچرختسمٔهبسیارکوچکومخصوصاستفادهکرد.زمانیکهقراراستازتسمهبهعنواننقاله
استفادهشودیازمانیکهازاینمکانیزمبرایانتقالنیرواستفادهمیشودازنوعتسمٔهدیگریاستفادهمیگردد.مقطعتسمههاشکل

گوناگونیدارندکههرکدامبرایبرآوردهکردنشرایطویژهایساختهشدهاند«.
رویتختهبنویسید:»برخیازمهمترینانواعتسمههاعبارتانداز:تسمٔهتخت،تسمٔهذوزنقهای،تسمٔهگردوتسمٔهدندانهدار«.

2ــ 2ــ 12ــ  انتقال حرکت با تسمه های تخت )1ــ3ــ3ــ صفحۀ 55(
با رسم شکل روبه رو توضیح دهید:»سادهتریننوعتسمه،تسمهتخت

باسطحمقطع)برشگاه(چهارگوشاست«.
بیان کنید:»شکلچرختسمهبرایاینتسمهاستوانهسادهاست.ازاین
مکانیزمبهروشهایگوناگوندرجابهجاییحرکتونیرواستفادهمیشودتااندازه

وراستاینیروتغییردادهشود«.شکل12ــ3صفحٔه55کتابراشرحدهید.
بیان کنید:»ازبرتریهایایننوعتسمه،کاربردآنبرایانتقالنیرودرهنگامیاستکهدوچرختسمه،ازیکدیگربسیار

شکل 6   ــ 12

شکل ٧   ــ12

تسمه

چرخ تسمه چرخ تسمه



راهنمای معلم کتاب محاسبات فنی 100

دورند،مانندنقالههایتسمهای.درمکانیزمهایتسمهوچرختسمهپارامترهایزیادیمانندبیشتریننیرویانتقالدادهشده،فاصلٔهبین
دوچرختسمهو…وجوددارندکهبایدمحاسبهشوند.شمادرایندرسبامحاسباتاولیهبرایبهدستآوردنسرعتدورانیچرخ

تسمههاوسرعتمحیطیچرختسمهها،کهباسرعتخطیتسمهبرابراست،آشنامیشوید«.
کار در خانه: از هنرجویان بخواهید تا فهرست برخی از انواع تسمه  به کار رفته در تراکتورهای موجود در هنرستان 

را تهیه کنند.
کار در خانه: از هنرجویان بخواهید تا ماشین های کشاورزی موجود در هنرستان را از نظر وجود تسمه و چرخ تسمه 

در آن ها  بررسی و چگونگی انتقال سرعت در آن ها  را به صورت گزارش تهیه کنند.
3ــ 2ــ 12ــ  انتقال حرکت با یک زوج چرخ تسمه )نسبت ساده( )2ــ3ــ3ــ صفحۀ 56(

شکل8ــ12رارویتختهرسمکنید)قطرچرختسمههامساویباشند(.

شکل 8   ــ 12

شرح دهید:»سادهترینمکانیزمچرختسمهوتسمٔهتختازدو
در بهحرکت موتور با )که یکیمحرک که مساوی قطر با تسمه چرخ
میآید(ودیگریمتحرکاستویکتسمهتختتشکیلشدهاست«.
سوی و کنید نامگذاری 9ــ12 شکل مانند را مکانیزم اجزای اکنون

حرکتچرختسمههاوتسمهرارویشکلباتوضیحنشاندهید.
چرخ توسط همیشه تسمه که دهید توضیح  را  نکته  این   
تسمٔهمحرککشیدهمیشودوسویحرکتتسمهبهسمتچرختسمٔه

محرکاست.
شرح دهید:»درشکلنشاندادهشدهقطردوچرختسمهباهمبرابراست.پسسرعتمحیطی،سرعتدورانیوسرعت
زاویهایهردوچرختسمهباهمبرابرندونیزسرعتخطیتسمهبرابراستباسرعتمحیطیدوچرختسمه.ازاینمکانیزمبهصورت

گستردهدرنقالههایتسمهایکهبرایانتقالموادواجسامتوسطتسمهبهکارمیروند،استفادهمیشود«.
بیان کنید:»دربیشترمواردکههدفانتقالحرکتونیروازچرختسمٔهمحرکبهچرختسمٔهمتحرکاستممکناستنیازبه
تغییرسرعتودوردرچرختسمهمتحرکباشد.بهطورمثال،اگردستگاهتراکتوریباسرعتدورانی2000RPMکارکندوقرار
باشدحرکتراازمحورانتقالنیروتراکتورمسیفرگوسن285،کهدارایسرعتدورانی540دوردردقیقهاست،تأمینکندو
انتقالحرکتنیزازطریقتسمهوچرختسمهانجامشود،بایدازدوچرختسمهباقطرهایمختلفاستفادهکرد.ولیپرسشاینجاست
کهقطرایندوچرختسمهچگونهبهدستمیآید.اینیکنمونهازاهمیتمحاسبٔهکمیتهایمربوطبهسرعتدرمکانیزمتسمهو

چرختسمهاست«.

شکل 9   ــ12

حرکت تسمه 

چرخ تسمه متحرک تسمهچرخ تسمه محرک
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شکل زیر را روی تخته رسم کنید.

چرخ تسمۀ متحرک
چرخ تسمۀ محرک

شکل 10  ــ 12

پرسش: باتوجهبهشکلچراسرعتمحیطیچرختسمٔهمحرکومتحرکوسرعتخطیتسمهباهممساویهستند؟
پاسخ:چونتسمهباهردوچرختسمهدرگیراستپسسرعتمحیطیهردوچرختسمهبایدباسرعتخطیتسمهبرابرباشد.

بیان کنید:»اگرسرعتمحیطیچرختسمٔهمحرکراباV1وسرعتمحیطیچرختسمٔهمتحرکراباV2مشخصکنیم،
میتوانیمبنویسیم«.رابطۀ زیر را روی تخته بنویسید.

V1=V2

 بیان کنید: »سرعت محیطی دو چرخ تسمه را می توان با استفاده از سرعت های دورانی آن ها  محاسبه کرد«. روابط 
زیر )رابطۀ 5  ــ 3 کتاب( را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

V V
d n d n d nV d n d n

d nV


=
× π× × π× × π×= = ⇒ × = ×× × ×

× π× = × 

1 2

1 1 1 1 2 2
1 1 1 2 2

2 2
2

1000 60 1000 60 1000 60

1000 60



 

m( )
s

V1:سرعتمحیطیچرختسمٔهمحرک

m( )
s

V2:سرعتمحیطیچرختسمٔهمتحرک

)mm(قطرچرختسمٔهمحرک:d1
)mm(قطرچرختسمٔهمتحرک:d2

)RPM(سرعتدورانیچرختسمٔهمحرک:n1
)RPM(سرعتدورانیچرختسمٔهمتحرک:n2

نکته:هموارهتسمههایتخترویچرختسمههابهاندازٔهکمیُسرمیخوردواینموضوعرویسرعتچرخ
تسمٔهمتحرکتأثیردارد.مادراینمحاسبههاازآنچشمپوشیکردهایم.



راهنمای معلم کتاب محاسبات فنی 102

اکنونرابطٔهدوردوچرختسمهرامانندرابطٔه6ــ3کتابرویتختهبنویسید:
n dd n d n
n d

× = × ⇒ =1 2
1 1 2 2

2 1

»نسبتانتقال«نامیدهمیشودوباحرفiنشاندادهمیشود. n
n

1

2
بیان کنید:دررابطٔه6ــ3نسبت

رابطٔه7ــ3کتابرارویتختهبنویسید:
d ni , i
d n

= =2 1

1 2

جدول 1ــ 3 کتاب را روی تخته بنویسید و به شرح زیر توضیح دهید.
اگرقطردوچرختسمهباهممساویباشنددرنتیجهi=1خواهدشدوسرعتدورانیدوچرختسمهبرابرهستند.

اگرقطرچرختسمٔهمحرکبیشترازچرختسمٔهمتحرکباشددرنتیجهi>1خواهدشدوسرعتدورانیچرختسمٔهمتحرک
بیشترازچرختسمٔهمحرکخواهدبود.

اگرقطرچرختسمٔهمحرککمترازچرختسمٔهمحرکباشد،درنتیجهi<1خواهدشدوسرعتدورانیچرختسمهمحرک
بیشترازچرختسمهمتحرکخواهدبود.

کار در کالس:ازهنرجویانبخواهیدتاچندموردازکاربردتسمهوچرختسمهرابرایتغییردوردرماشینهایکشاورزی
بیانکنند.

بیان کنید:»باداشتننسبتانتقالوسرعتدورانییکیازچرختسمههامیتوانقطروسرعتدورانیچرختسمهدیگررا
بهدستآورد.بامحاسبٔهسرعتهایدورانی،سرعتمحیطیدوچرختسمهوسرعتخطیتسمٔهمحاسبهمیگردد.براینمونهاگر

سرعتدورانیچرختسمٔهمحرکونسبتانتقالراداشتهباشیممیتوانیمسرعتدورانیچرختسمٔهمتحرکرابهدستآوریم«.
n ni n
n i

= ⇒ =1 1
2

2

 کار در کالس: روابط فوق را با داشتن نسبت انتقال برای به دست  آوردن قطرهای دو چرخ تسمه، مطابق کتاب، 
توضیح دهید.

مسئله صفحۀ 5٧ کتاب را پاسخ دهید.
از هنرجویان بخواهید مسئله صفحۀ 58 را پاسخ دهند، سپس از یک داوطلب برای پاسخ دادن به مسئله پای تخته 

دعوت کنید.
تمرین 5   ــدردستگاهانتقالحرکت،مانندشکل،اگرنسبتانتقالi=4باشدحسابکنید:

)n2(سرعتدورانیچرختسمٔهمتحرک)الف
 )d2(قطرچرختسمٔهمتحرک)ب

شکل 11   ــ 12
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پاسخ:
i=4
n1=1440RPM
d1=150mm
n2=?
d2=?

n ni n n n RPM
n i

= ⇒ = ⇒ = ⇒ =1 1
2 2 2

2

1440
360

4

di d d i d d mm
d

= ⇒ = × ⇒ = × ⇒ =2
2 1 2 2

1

150 4 600 

تمرین 6  ــدرتمرینقبلسرعتخطیتسمهچقدراست؟
پاسخ:ازآنجاییکهسرعتخطیتسمهباسرعتمحیطیهردوچرختسمهبرابراستکافیاستتاسرعتمحیطییکیاز

چرختسمههامحاسبهشود.


n1=1440RPM
d1=150mm
V=?

V=V1


d n m mV V / V /

s s
× π× × π×= = ⇒ = ⇒ =

× ×
1

1 1
150 1440

11 3 11 3
1000 60 1000 60

کار در خانه )3(:دریکماشینکاهخردکن،انتقالحرکتازالکتروموتوربهاستوانٔهخردکنندهتوسطتسمهوچرختسمه
انجاممیشود.سرعتدورانیالکتروموتور1700دوردردقیقهوقطرچرختسمه200میلیمتراست.اگرنسبتانتقالi=3باشد،

حسابکنید:
الف(قطرچرختسمٔهمتحرک)متصلبهمحوراستوانٔهخردکن(

ب(سرعتدورانیوزاویهایچرختسمٔهمتحرک
 کار در خانه:چندمسئلهطرحکنیدوازهنرجویانبخواهیدآنهارابرایکاردرخانهحلکنند.

شکل 13   ــ 12

شکل 12   ــ 12
n2

n1

d1 d2
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری:هنرجوبایادگیریاینآموزهمیتواند:

تسمٔهذوزنقهایراشرحدهد.
چرخدندهراتعریفکند.

چگونگیدرگیریدوچرخدندهوشرایطدرگیریآنهاراشرحدهد.
مسائلمربوطبهچرخدندههارامحاسبهکند.
انتقالنیروبینچندچرخدندهرامحاسبهکند.

1ــ 13ــ انتقال حرکت با تسمه های ذوزنقه ای )2ــ 3ــ 3ــ  صفحۀ 59(

توضیح دهید:تسمهذوزنقهایبرایانتقالحرکتونیرویزیاددرمواردیمانندکولرخانگی،کمباین،نقاله،اتومبیلو…
آنهابهکارمیرود«.

شکل 1ــ13 را روی تخته رسم کنید.
بیان کنید:»انتقالنیروازتسمهبهچرختسمهدرتمامانواعتسمههااز
انجاممیشود. بینتسمهوچرختسمهوجوددارد نیرویاصطکاکیکه طریق
نیروی که هنگامی تخت تسمههای در میبینید 1ــ13 درشکل که طور همان
عمودیFازتسمهبهچرختسمهواردمیشود،بینسطوحتسمهوچرختسمه
نیرویاصطکاکیایجادمیشود،ایننیروباعثانتقالنیروازتسمهبهچرختسمه
میشود.اندازٔهنیرویاصطکاکبهاندازٔهنیرویF،جنستسمهوچرختسمه،
وچرخ تسمه بین تماس اندازٔهسطح و تماس دوسطح نرمی و زبری وضعیت
Fتسمه)پهنایتسمه(بستگیدارد.اگرمیزانکشیدگیتسمهکمشود،نیروی
ودرنتیجهنیرویاصطکاکبینتسمهوچرختسمهکاهشمییابدوتسمهروی

چرختسمهمیلغزدونیرویکمیمنتقلمیشود.بهدلیلمحدودبودنسطحبینتسمهوچرختسمهومقدارضریباصطکاک،نیروی
اصطکاکبینایندوسطحتااندازهایافزایشمییابد.اگرنیرویFبهقدریزیادباشدکهنیرویاصطکاکازحدمجازبیشترشود،
بازنیروبهدرستیمنتقلنمیشود.بنابراینمیتوانگفتهرتسمهوچرختسمٔهتختبراساسجنستسمهوچرختسمهوپهنایآنها،

تواناییانتقالنیرویمعینیرادارند«.

شکل 1ــ 13

تسمه

محور و 
یاتاقان

چرخ تسمه
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شکل 2ــ13 را روی تخته بکشید. تالش کنید پهنای تسمه در این 
شکل برابر با تسمه شکل قبل باشد.

بیان کنید:»درتسمههایذوزنقهای،انتقالنیروازطریقسطوحجانبیتسمه
پایینتسمهوکفشیار بینسطح انجاممیشود. تسمه دیوارههایجانبیچرخ و
انجامنشود. پایینتسمهوکفشیار ازطریقسطح نیرو تا فاصلهایوجوددارد
چونتماسایندوسطحباعثمیشودکهسطحجانبیتسمهباچرختسمهازهمدور
بافرسودهشدندیوارههای نماید. مانندتسمٔهتختعمل شوندوتسمٔهذوزنقهای
اندازهالزم تا نیرویدرگیریسطحجانبی پایینمیآیدودوباره تسمه،تسمهکمی

تأمینمیشود.
فرضکنیدپهنایاینتسمهذوزنقهایباپهنایتسمٔهتختشکلقبلمساویباشد.همانطورکهمیبینید،اگرهدفانتقالنیروی
Pباشد،ایننیروبهدومؤلفٔهعمودبرسطوحجانبیشیارچرختسمهتجزیهمیشود.چونسطحدرگیریدرتسمهوچرختسمهذوزنقهای

بیشترازتسمٔهتختاستبنابرایننیرویاصطکاکوظرفیتانتقالنیرودرایننوعتسمهبیشترازتسمٔهتختخواهدشد«.
بیان کنید:»همانطورکهدرشکلهامشاهدهمیکنید،درتسمٔهتختتمامنیروبهصورتعمودیبهکفشیارچرختسمهو
ازطریقآنبهیاتاقاِننگهدارندٔهمحورچرختسمهاعمالمیشود.درصورتیکهدرتسمههایذوزنقهاینیرویاعمالشدهازتسمهبه
شیارچرختسمهبهدیوارهایجانبیمنتقلمیشود.چونبرایانتقالنیرویچرخشیباتسمٔهذوزنقهاینیازبهنیرویعمودیکمتری

درمقایسهباتسمهتختاست.بنابرایندرتسمههایذوزنقهاینیرویعمودیکمتریبهیاتاقانهااعمالمیگردد«.
حال شرح دهید:»محاسباتمربوطبهسرعتدورانی،نسبتانتقالوسرعتمحیطیدراینتسمهمشابهتسمٔهتختاستبا

اینتفاوتکهدراینجابهجایاستفادهازقطرخارجیچرختسمهها)d(ازقطرمؤثرچرختسمه)dm(استفادهمیشود«.
اکنون شکل 1٧ــ3 کتاب را روی تخته رسم کنید.

توضیح دهید:»برخالفچرختسمٔهتختدرچرختسمههایذوزنقهایبرای
انجاممحاسباتبایدقطرمؤثرجایگزینشود«.

شکل 4ــ13 را روی تخته رسم کنید.
بیان کنید:»شکلرسمشدهمحیطیکچرختسمهرانشانمیدهدکهدر
آنقطرخارجیومتوسطمشخصشدهاست.قطرخارجیقابلاندازهگیریاست.
cمقداریاستکهبهعرضتسمهبستگیداردوازجدولهاییمانندجدول2ــ3

شکل 2ــ 13

شکل3 ــ 13ــ )شکل 1٧ــ 3 کتاب(

تسمه

چرخ تسمه

محور و 
یاتاقان

شکل4ــ 13
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صفحٔه60کتاببهدستمیآید«.
جدول 2ــ3 کتاب را شرح دهید.

 بیان کنید:»پسازاندازهگیریقطرخارجیچرختسمهوپیداکردنc،قطرمتوسطمحاسبهمیشود«.
رابطٔهزیر)رابطٔه11ــ3کتاب(رارویتختهبنویسیدوشرحدهید.

dm=d2ــc)رابطه11ــ3کتاب(
توضیح دهید: »اگرچرختسمهمحرکیباقطرمؤثرdm1وسرعتدورانیn1،چرختسمهمتحرکیبهقطرمؤثرdm2وسرعت
دورانیn2رابهحرکتدرآورد،سرعتدورانیآنهاباهممتناسباست«.رابطٔهزیر)رابطٔه10ــ3کتاب(رارویتختهبنویسیدو

شرحدهید:
dm1*n1=dm2*n2 i:نسبتانتقال)بدونواحد(

)mm(قطرمؤثرچرختسمٔهمحرک:dm1
ni
n

= 1

2
)mm(قطرمؤثرچرختسمٔهمتحرک:dm2

)RPM(سرعتدورانیچرختسمٔهمحرک:n1
 m

m

di
d

= 2

1
)RPM(سرعتدورانیچرختسمٔهمتحرک:n2

)mm(فاصلٔهقطرمؤثرتاقطرخارجیچرختسمه:c
بیان کنید: »هرتسمهوچرختسمهتواناییانتقالاندازٔهمشخصینیرورادارد.اگرنیازباشدنیرویبیشتریمنتقلشودچرخ
تسمههایدوشیاره،سهشیارهیابیشترباچندتسمهذوزنقهایبهکاربردهمیشود،کهتعدادشیارهابرپایٔهاندازهنیروتعیینمیشود.

هرچهتعدادشیارهاوتسمههابیشترباشدتواناییانتقالنیروبیشترخواهدبود«.
مسئله صفحۀ 61 کتاب را حل کنید.

برای درک بهتر هنرجویان، تمرین های بیان شده در این آزمون را در کالس مطرح کنید و از آن ها بخواهید تا این 
تمرین ها را حل کنند. سپس از داوطلبی بخواهید تا مسئله را 

پای تخته حل کند و اشتباهات هنرجو را به او یادآور شوید.
تمرین 1:دردستگاهانتقالحرکت،مطابقشکل،ازتسمٔه
انتقال نسبت اگر استفادهشدهاست. 22mmباعرض ذوزنقهای

i=4باشد،حسابکنید:
)n2(سرعتدورانیچرختسمٔهمتحرک)الف

 )d2(قطرچرختسمٔهمتحرک)ب

پاسخ:
i=4
b=22mm
n1=1440RPM
d1=150mm
n2=?
d2=?

شکل 5 ــ 13

شکل 6 ــ 13
n2

n1

d1 d2
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ازجدول:
 m m mc mm d d c d d mm= ⇒ = − ⇒ = − × ⇒ =1 1 17 2 150 2 7 136

m m
m

m

d di d mm
d

= ⇒ = ⇒ =2 2
2

1

4 544
136

mc mm d d c d d mm= ⇒ = − ⇒ = + × ⇒ =2 2 2 27 2 544 2 7 558

n ni n n n RPM
n i

= ⇒ = ⇒ = ⇒ =1 1
2 2 2

2

1440
360

4

کار در خانه:دریکماشینکاهخردکن،الکتروموتورباتسمٔهذوزنقهایوپولیاستوانٔهخردکنندهرابهحرکتدرمیآورد.
سرعتدورانیالکتروموتور1700دوردردقیقهوقطرپولی200میلیمتراست.اگرنسبتانتقالi=3باشد،حسابکنید:

الف(قطرچرختسمٔهمتحرک)متصلبهمحوراستوانٔهخردکن(
ب(سرعتدورانیوزاویهایچرختسمٔهمتحرک

کار در خانه:مسائلصفحٔه61و62

2ــ 13ــ   چرخ دنده )4ــ 3ــ صفحه  63(

توضیح دهید:»برایجابهجاییحرکتدورانیونیرومیتوانازچرخدندهاستفادهکرد)قبالًدردرساجزایماشینباانواع
وکاربردهایآنآشناشدهاید(.چرخدنده،بیشتردرموتور،ماشینهایکشاورزیوبهویژهدرجعبهدندههابرایجابهجایی،تغییر
اندازهوجهتحرکتونیروبهکارمیرود.چرخدنده،نسبتبهتسمهوچرختسمه،برتریهاییداردکهکهبرخیازآنهاعبارتاند

از:
انتقالنیرویبیشتردرحجمکم؛

نبودلغزشهنگامانتقالحرکتــازاینروبرایزمانبندی)تایمینگ(مکانیزمها،تسمهــبهجزتسمٔهدندانهدارــکارایی
نداردوبرایاینکاربیشترچرخدندهبهکارمیرود؛

عمربیشتر؛
نیازکمتربهسرویسونگهداری.

درسیستمچرخدندهای،انتقالنیرووحرکتبادرگیرشدندودندانٔهمجاورانجاممیشود«.
شکل 22ــ 3ــ الف( کتاب را روی تخته رسم کنید.میتوانیدبهجایرسمچرخدندهها،دایرهیاچرخدندههاییباتعداد

دندانٔهکمتررسمکنید.

شکل ٧ ــ 13

Z2Z1

I
I I

ω2
ω1
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بیان کنید:»برایمشخصکردنتعداددندانههاییکچرخدندهازحرفانگلیسیZاستفاده
میشود.درزمانانتقالنیروازیکدندانهبهدندانٔهدیگر،دودندانهروییکنقطٔهمشترکباهمتماس
پیدامیکنند.فرضکنیدکهایننقطهPنامدارد«.نقطٔهPرارویشکلمشخصکنید)شکل8ــ13(.

توضیح دهید:»میتوانبهمرکزهردوچرخدندهدودایرهرسم
بهصورت را باشند«.شکل7ــ13 برهممماس Pنقطٔه کردکهدر

روبهروتکمیلکنید.

مماساند. هم با که 2هستند و 1 دندههای گامچرخ دایرههای ،D2 و D1 قطرهای با دایرهها این از »هرکدام کنید: بیان 
همانطورکهمیدانیدهنگامدوران،دوچرخدندهنسبتبههملغزشندارند.بنابراینمانندآنچهدرتسمهوچرختسمهگفتهشد،نسبت

قطردوچرخدندهباسرعتدورانیآنهابرابراست«.
رابطۀ زیر )رابطۀ 12ــ 3 کتاب( را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

D n
D n

=1 2

2 1

بیان کنید:»برایاستفادهازرابطٔهفوقالزماستقطرD1وD2تعیینگردد.ولیچوندایرههایگامرویچرخدندههاقابل
دیدننیستند،قطرآنهانیزبهراحتیاندازهگیرینمیشود.رویهرچرخدندهتعدادمشخصیدندانهبافواصلمساوینسبتبههم

وجوددارد.بهفاصلٔهبیندندانهها»گامدندانه«گفتهمیشودکهباtمشخصمیگردد«.
شکل 10ــ 13 را روی تخته بکشید و شرح دهید. 

ABبیان کنید:»همانطورکهرویشکلمیبینید،طولگامباطولکمان
)کهرویدایرٔهگامقراردارد(متناسباست،بنابراینمجموعطولگامهاییک
تعداد بر گام دایرٔه اگرمحیط متناسباست.پس گام دایرٔه بامحیط دنده چرخ
دندانههاتقسیمشود،طولگامبهدستمیآید«.رابطٔهزیر)رابطٔه13ــ3کتاب(

رارویتختهبنویسیدوشرحدهید.
)mm(گامدندانه:t

)mm(قطردایرٔهگام:D
 Z:تعداددندانههایچرخدنده

شکل 8 ــ 13

شکل 9 ــ 13

شکل 10 ــ 13

دایره گام چرخ دنده 1دایره گام چرخ دنده 2

p

طول گام

Dt
Z

π=

D1
D2
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بیان کنید:»ازطرفدیگرگامدندانههادردوچرخدندهدرگیرباهممساویساختهمیشوندتادندانههایچرخدندهدرشیار
چرخدندهدیگرقرارگیرد.بنابراینتعداددندانههاوقطرگامدوچرخدندهدرگیربایدباهممتناسبباشند«.

روابطزیر)رابطٔه14ــ3کتاب(رارویتختهبنویسیدوشرحدهید.
Dt
Z D D D D D Z
D Z Z Z Z D Zt
Z

π =  π π ⇒ = ⇒ = ⇒ =π =


1

1 1 2 1 2 1 2

2 1 2 1 2 2 1

2



پسمیتواننوشت: D n
D n

=1 2

2 1

nچون Z
n Z

=1 2

2 1

تمرین2:دوچرخدندهباهمدرگیرهستند.سرعتدورانیچرخدندٔهاول240دوردردقیقهاست.اگرتعداددندانههایچرخ
دندٔهاول36عددوتعداددندانههایچرخدندٔهدوم12عددباشد،سرعتدورانیچرخدندهٔدومرامحاسبهکنید.

پاسخ:
Z1=36
Z2=12
n1=240RPM
n2=?

3ــ13ــ محاسبۀ سرعت دورانی در بیش از دو چرخ دنده )صفحۀ  65(

نیرو یاجهت اندازه تغییر و انتقال برای جعبهدندهها مانند چرخدنده، با نیرو انتقال مکانیزمهای بیشتر »در دهید: توضیح 
هستند هرزگردی چرخدندههای جعبهدندهها، از برخی در میرود. کار به چرخدنده چند یا دو متحرک و محرک محورهای بین

به نیرو کهبرایتغییراندازهیاجهتحرکتو
کارمیروند.روشکاربرایبهدستآوردن
سرعتدورانیمحورهایورودی،خروجیو
چرخدندههاشبیهمراحلگفتهشدهاست،بااین
تفاوتکهدراینجابایددرمسیرانتقالحرکت
سرعت خروجی محور تا ورودی محور از
دورانیوتغییرسویحرکتتمامچرخدندههای
درگیرمشخصشودتاسرانجامسرعتدورانی
وسویچرخشعضوموردنظربهدستآید«.
 65 صفحه  )23ــ3  شکل11ــ13 

شکل 11ــ 13ــ )شکل 23ــ 3 کتاب(کتاب( را روی تخته رسم کنید. 

n Z n Zn n RPM
n Z Z

× ×= ⇒ = = ⇒ =1 2 1 1
2 2

2 1 2

240 36
720

12
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 بیان کنید: »همانطورکهمیبینیددرشکلرسمشده،6چرخدندهوجوددارد.چرخدندٔه1رویمحورمحرک1قراردارد
وسرعتدورانیوسویچرخشهردومساویاست.چرخدندههای2و3رویمحور2قراردارندوهرسهعضوبایکسرعت
دورانیودریکسومیچرخند.چرخدندههای4و5رویمحور3قراردارندوهرسهعضوبایکسرعتدورانیوهمسو

میچرخند.چرخدندٔه6نیزرویمحور4قرارداردوسرعتدورانیوسویچرخشآنهابرابراست.
حرکتازچرخدندٔه1به2منتقلمیشودوسویچرخشومقدارآنتغییرمیکند.میتوانسرعتدورانیچرخدندٔه2را

محاسبهکرد«.
 رابطۀ زیر را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

بیان کنید:»چرخدندٔه2و3رویمحور2قراردارندوهمدوروهمسوهستند«
رابطۀ زیر را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

n2=n3=nsh2
بیان کنید:»nsh2معرفسرعتدورانیمحور2است.سپسحرکتازچرخدندٔه3بهچرخدندٔه4باتغییردرجهتواندازٔه

دورمنتقلمیگردد«. رابطۀ زیر را روی تخته بنویسید و شرح دهید.


بیان کنید:»چونچرخدندههای4و5رویمحور3قراردارند،بنابرایناندازهوسرعتدورانیوسویحرکتاین3قطعه

باهمبرابراست«.رابطۀ زیر را روی تخته بنویسید و شرح دهید.
n4=n5=nsh3

بیان کنید:»سرانجامحرکتازچرخدندٔه5بهچرخدندٔه6باتغییردرجهتواندازٔهسرعتدورانیمنتقلمیشود«.رابطۀ 
زیر را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

 بیان کنید:»سرعتدورانیمحور4نیزباچرخدندٔه6یعنیn6برابراست«.

نکته: برایپیداکردنسویچرخشچرخدندٔهمتحرک،بایدتوجهکنیدکهاگرچرخدندههاهرکدامروییک
محورجداگانهباشندیعنیروییکمحوردوچرخدندهوجودنداشتهباشدوتعدادمحورهاییکهبینچرخدندٔهاول
وآخرقرارمیگیرندزوجباشد،سویحرکتچرخدندٔهمتحرکخالفسویچرخشچرخدندٔهمحرکاستواگر

تعدادمحورهایبینآنهافردباشدسویحرکتآنهایکیخواهدشد.

مسئلۀ صفحۀ 66 کتاب را حل کنید.
باهمدرگیرند.سرعتدورانیچرخدندٔهاول150دوردردقیقهاست. سهچرخدندٔهنشاندادهشدهدرشکل تمرین3: 

سرعتوسویچرخشچرخدندٔهسومرامحاسبهکنید.

n Zn
Z

= 1 1
2

2

n Zn
Z

= 3 3
4

4

n Zn
Z

= 5 5
6

6
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پاسخ:
Z1=12
 n Zn n n RPM

Z
×= ⇒ = ⇒ =1 1

2 2 2
2

150 12
50

36


Z2=36

سویچرخشچرخدندٔه2خالفسویچرخشچرخدندٔه1یعنی
Z3=20       همسویحرکتعقربههایساعتاست.
n1=150RPM

 n Zn n n RPM
Z

×= ⇒ = ⇒ =2 2
3 3 3

3

50 36
90

20
n3=?

سویچرخشدورانچرخدندٔه3خالفسویچرخشچرخدندٔه2یعنیخالفحرکتعقربههایساعتاست.
کار در خانه)2(:سهچرخدندٔهنشاندادهشدهدرشکلباهمدرگیرند.سرعتدورانیچرخدندٔهسوم250دوردردقیقه

است.سرعتوسویچرخشچرخدندٔهاولرامحاسبهکنید.

شکل 12 ــ 13

شکل 13 ــ 13

از هنرجویان بخواهید مسائل صفحۀ 6٧ کتاب را برای کار در خانه حل کنند.

Z1 =12

Z2 =36
Z3 =20

Z1 =10

Z2 =24
Z3 =18
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آموزۀ شانزدهم

هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: هنرجو با یادگیری این آموزه می تواند:
 مفهوم نیرو ، نیروی مقاوم و نیروی محرک را شرح دهد.

 یکاهای رایج نیرو را بیان کند و تبدیل یکاهای نیرو را با جدول انجام دهد.
 مفهوم گشتاور نیرو و کاربرد آن در ماشین های کشاورزی را با آوردن چند نمونه شرح دهد.

 یکای گشتاور را بیان کند و تبدیل یکای گشتاور را انجام دهد.
 رابطٔه گشتاور را برای حل مسائل مربوط به ماشین های کشاورزی حل کند.

1ــ16ــ  نیرو )1ــ4 صفحۀ 68(
از هنرجویان بخواهید نیرو را تعریف کنند. گفته های هنرجویان را روی تخته بنویسید و آن ها را برای رسیدن به 

پاسخ درست هدایت کنید.
تعریف نیرو: نیرو عاملی است که باعث می شود یک جسم از حالت سکون شروع به حرکت کند، یا جسمی که در حرکت است 

متوقف شود، نیرو همچنین می تواند باعث  شود یک جسم سریع تر یا آهسته تر حرکت نماید، یا مسیر حرکت جسم تغییر کند.
اکنون از هنرجویان بخواهید نمونه ای برای نیرو بیان کنند، مانند:
 نیروی پیش رانندٔه موتور باعث می شود تراکتور به حرکت بیفتد.

 نیروی رو به جلوی تراکتور گاوآهن را از حالت سکون به سمت جلو به حرکت می اندازد.
 نیروی وزن باعث سقوط بذر در لولٔه سقوط خطی کار می گردد.

بیان کنید: »برخی نیروها باعث ایجاد حرکت جسم می شوند که به آن ها  نیروی محرک می گویند«. در این زمینه با استفاده 
از روش پرسش و پاسخ مثال بیاورید، مانند:

 نیروی الکتروموتور برای به حرکت انداختن تسمه در نقالٔه تسمه ای؛
 نیروی دست برای به حرکت انداختن دسته های قیچی باغبانی.

سپس بیان کنید: »نیروهایی که از حرکت جسم جلوگیری می کنند یا از سرعت آن می کاهند، »نیروی مقاوم« نامیده می شوند. 
اگر نیروی مقاومی وجود نداشت تمام اجسامی که در حرکت اند، بدون به کار بردن نیرو، به حرکت خود ادامه می دادند«. مانند:

 نیروی ترمز چرخ ها برای متوقف کردن تراکتور؛
 مقاومت هوا در هنگام افتادن برگ درختان.

بیان کنید: »گاهی ترکیب چند نیرو به صورت نیروی مقاوم عمل می کنند. برای نمونه تراکتوری که در یک سر باالیی حرکت 
می کند و راننده در مسیر ترمز می گیرد نیروی ترمز، نیروی مقاومت هوا )هرچند ناچیز( و وزن تراکتور ناشی از شیب باعث کم شدن 
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سرعت و سرانجام ایستادن تراکتور می شود. در این وضعیت همٔه این نیروها به صورت نیروی مقاوم عمل می کنند. در مسائل و شکل ها 
معموالً نیرو با F و جهت نیرو با یک پیکان مشخص می شود. یکای نیرو در سیستم متریک )SI( نیوتن است و با حرف N مشخص 

می گردد«. 
 روی تخته بنویسید: »یک نیوتن )N( مقدار نیرویی است که اگر به جسمی به جرم یک کیلوگرم اعمال شود جسم با شتاب یک 

متر بر مجذور ثانیه حرکت خواهد کرد«.
 شکل 1ــ14 را روی تخته بکشید.

شرح دهید: این تعریف زمانی صادق است که نیروی مقاومی به جسم اعمال نشود 
یا برایند نیروها برابر یک نیوتن باشد. بنابراین می توان نوشت:

1N= 1kg×1m/s2 یا mN kg
s

= ×
2

1 1                                    

نمونه،  برای  دارد،  ویژه ای  یکای  اندازه گیری  سیستم   هر  در  »نیرو  کنید:  بیان 
یکای نیرو در سیستم MKS کیلوگرم نیرو )  kgf( و در سیستم انگلیسی پوند نیرو )  lbf( است. می توان یکاهای نیرو در سیستم های 

مختلف را به یکدیگر تبدیل کرد. برای این کار می توانید از پیوست جدول 1 صفحٔه 132 کتاب استفاده کنید«.
)با نوشتن مطالب زیر روی تخته، روش استفاده از جدول را شرح دهید(.

 NN lbf / lbf
/

= × ⇒ = 1
1 1 4 45 1

4 45

NN kgf / kgf
/

= × ⇒ = 1
1 1 9 81 1

9 81 
برای درک بهتر هنرجویان، تمرین های مطرح شده در این آزمون را در کالس ارائه دهید و از آن ها  بخواهید تا تمرین ها 

را حل کنند. یکی از هنرجویان را پای تخته بیاورید تا مسئله را حل کند. جاهایی را که هنرجو اشتباه می کند یادآور شوید.
تمرین 1: 3/5 نیوتن چند پوند نیرو و چند کیلوگرم نیرو است؟

پاسخ: 
F = 3/5 N

F = ? lbf N / Nlbf F F / lbf
/ /

= ⇒ = ⇒ =1 3 5
1 0 787

4 45 4 45
F = ? kgf

 
N / Nkgf F F / Kgf
/ /

= ⇒ = ⇒ =1 3 5
1 0 357

9 81 9 81

تمرین 2: 10 پوند نیرو چند نیوتن و چند کیلوگرم نیرو است؟
پاسخ: 

F = 10 lbf

F = ? N
 

شکل 1ــ 16

N lbf / F / F / N= × ⇒ = × ⇒ =1 1 4 45 10 4 45 44 5
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F= ? kgf

  
N / Nkgf F F / Kgf

/ /
= ⇒ = ⇒ =1 44 5

1 4 536
9 81 9 81

کار در خانه: 56 پوند نیرو چند نیوتن و چند کیلوگرم نیرو است؟
کار در خانه: از هنرجویان بخواهید تا هر کدام نیروهای محرک اعمال شده به یک وسیلٔه کشاورزی در حرکت و نیروهای 

مقاوم آن  را مشخص کند.
کار در خانه: از هنرجویان بخواهید تا به صورت گروهی ارقام مختلفی را برای نیرو با واحدهای مختلف انتخاب کنند، سپس هر 

هنرجو در منزل آن نیروها را به واحدهای دیگر تبدیل کند و در جلسٔه آینده، پاسخ به دست  آمده را با دیگر هنرجویان مقایسه نماید.
کار در خانه: چند مسئله برای کار در خانٔه هنرجویان طرح و به آنان ارایه کنید.

2ــ16ــ تعادل نیروها )2 ــ 4ــ صفحۀ 69(
نخست با استفاده از روش پرسش و پاسخ بیان کنید »نیرو یک کمّیت برداری است و از این رو برای تعیین یک نیرو باید 

مقدار، نقطٔه اثر، امتداد و جهت آن را داشت و نیز جمع بردارها به صورت  برداری انجام می گردد«. 
شرایط دو نیروی هم راستای متعادل را با رسم شکل بیان کنید. اکنون با رسم شکل برآیند دو نیرو و نیرویی را 

که با آن نیرو در تعادل است شرح دهید.
پیشنهاد می شود که تعادل گشتاورها و رابطٔه آن ها را پس از تدریس گشتاور نیرو بیان کنید.

نکته: در این کتاب، تعادل جسم در حالت تعادل همزمان نیروها و گشتاور به صورت همزمان مورد نظر نیست و تنها تعادل نیروها 
بدون در نظر گرفتن گشتاور مورد نظر است.

با پرسش و پاسخ، پارامترهای مورد نیاز را برای تعیین یک نیرو معین کنید. از هنر جویان بپرسید: »فرض کنید به یک جسم 
در حال سکون، نیرو اعمال شده است و می خواهید آن را بررسی کنید. اولین پرسشی که از ذهن شما در مورد نیروی اعمال شده پدید 

می آید چیست؟«
پاسخ هنرجویان را روی تخته بنویسید و موارد را به صورت زیر تکمیل کنید:

 مقدار نیرو؛
 نقطٔه اثر نیرو )نقطه ای از جسم که نیرو به آن اعمال می گردد(؛

 راستای نیرو؛
 جهت نیرو.

بیان کنید: »با دانستن پارامترهای فوق می توانید نیروی اعمال شده به جسم را بررسی کنید و در صورت نیاز محاسبات مربوط 
به آن را انجام دهید«. 

بپرسید: »کدام نوع از کمّیت ها هستند که برای تعیین آن ها  نیاز به پارامترهای فوق است«. پس از پاسخ دادن هنرجویان تأکید 
کنید که کمیت های برداری دارای این ویژگی هستند و از این موضوع نتیجه گیری کنید که نیرو یک کمیت برداری است.

بیان کنید: »عملیات ریاضی کمیت های برداری روش خاصی دارد و از آنجایی که نیرو یک کمیت برداری است، برای جمع 
دو یا چند نیرو باید از جمع برداری استفاده کرد«.
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اشتباه رایج
 برخی دانش آموزان برای انجام عملیات ریاضی روی کمیت های برداری از روش های معمولی، که در ریاضی برای کمیت های 
اسکالر آموخته اند، استفاده می کنند. به هنرجویان این نکته را یادآوری و تأکید کنید که در صورت انجام این اشتباه به پاسخی غلط 

خواهند رسید. بهتر است برای درک اهمیت موضوع چند مثال در کالس مطرح و آن ها را حل کنید.
شکل 2ــ16 را روی تخته رسم و بیان کنید نیروی F1 به یک جسم ساکن اعمال 

می شود.

بپرسید: »برای خنثا کردن نیروی اعمال شده به جسم چه باید انجام دهیم؟«. پس 
از پاسخ هنرجویان بیان کنید: » باید نیروی F2 را که مساوی، هم راستا و در جهت مخالف 

نیروی F1 است، به جسم اعمال کنیم«. شکل فوق را به صورت روبه رو تکمیل کنید.

بیان کنید: در این وضعیت نیروهای اعمال شده به جسم همدیگر را خنثا می کنند 
و جسم درحال تعادل است.

شکل 4ــ 16 را روی تخته رسم و بیان کنید که نیروهای F1 و F2 به یک جسم ساکن اعمال 
می شوند.

بیان کنید: »این جسم پس از اعمال دو نیرو از حالت سکون خارج می شود و به حرکت در 
می آید«. 

بپرسید: »جسم در کدام سو حرکت می کند F1 یا F2 ؟«
پس از پاسخ چند هنرجو بیان کنید: »جسم در راستا و سوی برداری که برابر با حاصل جمع دو نیروی 
F1 و F2  است حرکت می کند . به این بردار، برآیند دو نیروی F1 و F2 می گویند. برای پیدا کردن برآیند نیروها 

که بیشتر با حرف R نشان داده می شود از جمع برداری استفاده می شود«. شکل روبه رو را رسم کنید و جمع 
برداری به روش مثلث را شرح دهید.

 بیان کنید: »امتداد دو نیروی اعمال شده به جسم را باید رسم کنید تا در یک نقطه یکدیگر 
را قطع کنند. نیروی برآیند R را در این نقطه قرار دهید«. سپس شکل روبه رو را رسم کنید.

شکل 2ــ 16

شکل 3ــ 16

شکل 4ــ 16

شکل ٥ ــ 16

شکل 6 ــ16

F2

F1

R
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بیان کنید: »می توان دو نیرو را از شکل حذف کرد و به جای آن ها  برآیند R را به جسم در نقطٔه 
تعیین شده اعمال کرد«. شکل 7ــ16  رسم کنید.

نیروی  باید یک  برسد  تعادل  به حالت  دیگر  بیان  به  یا  و  بایستد  بخواهیم جسم  »اگر  کنید:  بیان 
ـ  16 را مانند  مساوی، هم راستا با راستای نیروی R در سوی مخالف به جسم اعمال کنیم«. شکل 7ـ

شکل 8   ــ16 تکمیل کنید.

با یادآوری این موضوع که نیروی F3 در واقع نیروهای F1 و F2 را خنثا می کند، روابط ریاضی آن را به صورت 
زیر و با شکل های رسم شده شرح دهید:

 مرحلۀ اول: جمع دو نیرو
F1+F2=R    )1(

 مرحلۀ دوم:  مطابق شرط تعادل مجموع تمام نیروهای اعمال شده برابر صفر است.
 F∑ =0    

یعنی:
 R+F3 =0    )2(

 مرحلۀ سوم:  در رابطٔه 2 به جای R مساوی آن را از رابطٔه 1 بگذارید:

F F R
R F F F F
F F F

+ = 
+ = ⇒ + = −
+ + = 

1 2

3 1 2 3

1 2 3

0

0

با اعمال نیروی F3 به تعادل  نیروی F3 مساوی و خالف سوی حاصل جمع برداری نیروهای F1 و F2 است. بنابراین جسم 
می رسد یا می ایستد.

3ــ16ــ  گشتاور نیرو )3ــ4ــ صفحۀ 70(
بپرسید: »اگر نتوانید با دست و بدون ابزار یک مهره را که روی یک پیچ بسته شده است باز کنید، از آچار استفاده می کنید. در 

این حالت با اعمال همان نیرو مهره باز می شود. چرا؟ یا هنگام جابه جایی اجسام سنگین، چرا از اهرم استفاده می کنید؟«.

شکل 7 ــ 16

شکل 8 ــ 16
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بیان کنید: »در تمام کار های گفته شده و مانند آن از ویژگی یک کمیت فیزیکی به نام گشتاور استفاده می گردد«.
تعریف گشتاور را روی تخته بنویسید: لنگر یا گشتاور نیرو نسبت به یک نقطه برابر است با حاصل ضرب نیرو در فاصلٔه 

عمودی نقطه تا امتداد نیرو.
شکل روبه رو را رسم کنید.

بیان کنید: »اهرمی به طول L را فرض کنید که به لوالی O متصل است و به انتهای   
دیگر آن نیروی F اعمال می گردد. گشتاور به وجود آمده در اثر نیروی F، که با حرف M مشخص 

می شود، تمایل دارد تا اهرم را در جهت عقربه های ساعت بچرخاند«. 

شکل 9ــ 16 را مانند شکل 10ــ 16  تکمیل کنید.
اکنون رابطٔه گشتاور را با توجه به شکل 10ــ 16 شرح دهید.

M = F * L 
)N.m( گشتاور نیرو بر حسب نیوتن متر :M

)N( نیرو بر حسب نیوتن :F
)m( فاصلٔه عمودی نیرو تا مرکز دوران یا بازوی گشتاور بر حسب متر :L

بیان کنید: »جهت گشتاور روی شکل با یک عالمت پیکان گرد مشخص می شود که بیشتر کنار مرکز دوران رسم می شود. البته 
می توان این عالمت پیکان گرد را کنار پیکان نیروی عامل گشتاور و یا هر جای دیگری نزدیک بازوی گشتاور رسم نمود. اگر اهرم در 

سوی عقربه های ساعت بچرخد، عالمت گشتاور مثبت و اگر خالف عقربه های ساعت بچرخد با عالمت منفی نشان داده می شود«.

مثال 1: در شکل زیر مقدار نیرو 20 نیوتن و بازوی گشتاور 20 سانتی متر است. گشتاور نیرو حول نقطٔه O را محاسبه کنید.
پاسخ: 

F = 20 N
L = 20 cm = 0/2 m
M = ? N.m
                                                        M = F * L 
                                                ⇒M =20×0/2⇒M  = +4/0N.m
شرح دهید: چون نیروی F تمایل دارد اهرم را در جهت عقربه های ساعت بچرخاند پس عالمت گشتاور مثبت است.

تمرین 3: در شکل نشان داده شده، نیروی 60 نیوتنی به اهرمی به طول 2 متر اعمال می شود. 
گشتاور نیرو حول نقطه O را محاسبه کنید.  

پاسخ: 

شکل 9 ــ 16

شکل 10 ــ 16

شکل 11 ــ 16

شکل 1ــ12 ــ 16

F = 60 N
L = 2 m
M = ? N.m
L2 = L - L1= 2 -0/2 = 1/8 m

L1=20cm L=200cm

L1=20cm

L2=180cm
شکل 2ــ12 ــ 16
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         M = F * L  

شرح دهید: چون نیروی F تمایل دارد اهرم را هم سو با عقربه های ساعت بچرخاند پس عالمت گشتاور مثبت است.
کار در خانه )2(: مهره ای به وسیلٔه آچار ترک  متر با گشتاور N.m 200 روی پیچی بسته شده است. اگر فاصلٔه دست تا مهره 

روی آچار 15 سانتی متر باشد، نیروی مورد نیاز برای باز کردن مهره چقدر است؟ 
پاسخ: 

M = 200 N.m
L = 15 cm = 0/15 m
F= ?

      
M F L F / F / N= × ⇒ = × ⇒ =200 0 15 1333 3

بیان کنید: »هنگامی که می خواهید مهره یا پیچی را با آچار باز کنید، نیروی الزم دست برای باز کردن مهره به فاصلٔه قرارگیری 
دست روی آچار ــ که همان بازوی گشتاور است ــ تا مهره بستگی دارد«. 

بنابراین  شکل های 14ــ 16 را رسم کنید و شرح دهید: »هر چه دست از مهره دورتر باشد، بازوی گشتاور زیادتر می شود، 
گشتاور افزایش می یابد پس برای باز کردن مهره به نیروی کمتری نیاز است«.

پرسش: از هنرجویان بپرسید چرا برای بستن پیچ  و مهره  در قطعات حساس، از آچار ترک متر استفاده می شود؟

شکل 13 ــ 16

شکل 14 ــ 16

شکل 1٥ ــ 16

پاسخ: برای اینکه گشتاور بیش از حد به پیچ یا مهره یا قطعه اعمال نشود و از بریدن پیچ ، خرابی مهره یا اعمال نیروی زیاد به 
قطعه جلوگیری شود.

شکل 1٥ــ 16 را رسم کنید.
بیان کنید: »اهرم نشان داده شده روی یک پایه در نقطٔه O قرار دارد. نیروی F1 و F2 مانند شکل به اهرم اعمال می گردد. 

 M1 گشتاور F1 کمتر است و اهرم هم ثابت است و نمی چرخد. نیروی F2 از F1 فرض کنید
و نیروی F2 گشتاور M2 را حول نقطٔه O ایجاد می کنند. گشتاور M1 تمایل دارد تا اهرم 
را هم سوی عقربه های ساعت بچرخاند و عالمت آن مثبت است و گشتاور M2 تمایل دارد 

تا اهرم را خالف عقربه های ساعت بچرخاند و عالمت آن منفی است«.

M / M N.m⇒ = × ⇒ = +60 1 8 108

F2

L2

F1

L1
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شکل 1٥ــ16 را به صورت شکل 16ــ16 تکمیل کنید و سوی 
چرخش را نسبت به تکیه گاه نشان دهید.

آشکار  پس  نمی چرخد  و  است  ثابت  اهرم  که  آنجایی  »از  کنید:  بیان 
است که دو گشتاور همدیگر را خنثا می کنند و مجموع آن ها  برابر صفر است. 

در این وضعیت اهرم در حالت تعادل است و گشتاورها با هم برابرند با این که نیروها برابر نیستند«. 
روابط زیر را روی تخته بنویسید و شرح دهید. 

M M ( M ) M M M M∑ = ⇒ + − = ⇒ − = ⇒ =1 2 1 2 1 20 0 0

پس می توان نوشت:
F LF L F L
F L

× = × ⇒ =1 2
1 1 2 2

2 1  
مثال 2: در شکل 17ــ16 اگر نیروهای F1 و F2 به ترتیب 20 و 50 کیلونیوتن و فاصلٔه F2 تا نقطٔه O، 40 سانتی متر باشند ، 

فاصلٔه F1 تا نقطٔه O باید چقدر باشد تا اهرم در حالت تعادل قرار بگیرد؟
پاسخ: 

F1 = 20 kN= 20000 N
F2 = 50 kN= 50000 N
L2= 40 cm= 0/4 m
L1= ?
                  M1=M2

                  

F LF L F L
F L

⇒ × = × ⇒ =1 2
1 1 2 2

2 1    
⇒

       

/ L m
L

= ⇒ =1
1

20000 0 4
1

50000

تمرین 4: در شکل روبه رو نیروی 60 کیلونیوتنی F1 به اهرم اعمال می شود. فاصلٔه 
F1 تا نقطٔه O، 85 سانتی متر است. اگر فاصلٔه F2 تا نقطٔه O، 35 سانتی متر باشد، اندازٔه نیروی 

F2 چقدر باید باشد تا اهرم در حالت تعادل قرار بگیرد؟

پاسخ: 
 F1 = 60 kN= 60000 N
F2 = ? kN
L1= 85 cm= 0/85 m
L2= 35 cm= 0/35 m

                              

 

F LM M F L F L
F L

= ⇒ × = × ⇒ =1 2
1 2 1 1 2 2

2 1

شکل 16 ــ 16

شکل 18 ــ 16

شکل 19 ــ 16

شکل 17 ــ 16

F2

L2

F1

L1

M2 M1

F2

F2L2

F1

F1

L1

M2

M1
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/ F N
F /

= ⇒ =1
1

60000 0 35
201681

0 85
                           

کاردرخانه )3(: بیل نصب شده ای در  تراکتوری به جرم 980 کیلوگرم 
در موقعیت نشان داده شده در شکل روبه رو قرار دارد. مرکز ثقل تراکتور با 
نقطٔه G تعیین شده است. بیشترین وزنه ای را که زنبٔه تراکتور می تواند بارگیری 
کند، بدون این که تراکتور واژگون شود چه اندازه است؟ از وزن شاسی زنبه 

چشم پوشی می شود. 
پاسخ: 

m  = 980 kg
L1 = 53 cm = 0/53 m
L2= 143 cm = 1/43 m
F = ?
                                                   W= mg = 980*9/8⇒W=9604 N
                                                   M1= M2

                                                 

LW /W L F L F N
F L F /

⇒ × = × ⇒ = ⇒ = ⇒ =2
1 2

1

9604 1 43
3560

0 53

بپرسید: »وقتی با آچار می خواهید یک پیچ را باز کنید  آیا اگر بازوی شما عمود بر طول آچار باشد نیروی بیشتری می توانید 
وارد کنید یا زمانی که بازوی شما عمود بر آچار نباشد؟«.

پس از پاسخ دادن هنرجویان توضیح دهید که امتداد نیرو می تواند بر امتداد بازوی گشتاور عمود نباشد، مانند آنچه 
در شکل نشان داده شده است.

شکل 22ــ16 را روی تخته رسم کنید.
بیان کنید: »در این حالت مقدار گشتاور را نمی توان از رابطه ای که پیش از این 
گفته شد به دست آورد؛ یعنی برای محاسبٔه گشتاور نیروی F حول نقطٔه O، نمی توان F را 
در d ضرب کرد. چون، همان طور که در تعریف گشتاور بیان شد، گشتاور برابر است با 

 .»L تا فاصلٔه F حاصل ضرب نیرو در فاصلٔه عمودی نقطه تا امتداد نیرو، یعنی
شکل 22ــ16 را مانند شکل 23ــ16 کامل کنید.

 بیان کنید: »در شکل ایجاد شده گشتاور برابر خواهد شد با«:
M = F * L 

توضیح دهید که در مثلث d ،OHB وتر است و برای زاویٔه α می توان نوشت:
Lsin L d sin
d

α = ⇒ = × α

شکل 20 ــ16

شکل 21 ــ 16

شکل 23 ــ16

٥3cm 143cm

شکل 22 ــ16

L2L1
M2
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پس خواهیم داشت:

M F L
M F d sin

L d sin
= × 

= × × α= × α

مثال 3: در شکل 24ــ16 مقدار نیرو 35 نیوتن و طول d برابر 25 سانتی متر و زاویه α برابر 45 درجه است. گشتاور نیرو 
حول نقطه O را محاسبه کنید.

پاسخ: 

F = 35 N
d = 25 cm= 0/25 m
M = ?
                                                               M = F * d * sinα

                                                             
M / sin M / N.m= × × ⇒ = +35 0 25 45 6 19

پرسش: »چرا هنگامی که نیرو عمود بر بازوی گشتاور است، اندازهٔ گشتاور بیشتر است؟«.
پاسخ: زیرا در این حالت اندازٔه زاویٔه α، 90 درجه و سینوس این زاویه برابر یک است که بیشترین عدد برای سینوس زاویه 

است پس در این وضعیت گشتاور بیشترین خواهد بود.
مثال صفحۀ 71 را حل کنید.

تمرین ٥: مهره ای به وسیله آچار ترکمتر با گشتاور N.m 200 روی پیچی بسته شده است. اگر فاصلٔه دست تا مهره روی 
آچار 15 سانتی متر باشد و نیرو با زاویٔه60 درجه نسبت به بازوی آچار به آن اعمال شود، نیروی مورد نیاز برای باز کردن مهره چقدر 

خواهد بود؟ 
پاسخ: 

M = 200 N.m
L = 15 cm= 0/15 m
F = ?
                                                               M = F * d * sinα

                                                               200=F * 0/15 * sin60° ⇒  F=1540N 

کار در خانه)4(: در شکل مقابل، مقدار نیرو 70 نیوتن و طول d برابر 55 سانتی متر و 
زاویٔه α برابر 45 درجه است. گشتاور نیرو حول نقطٔه O را محاسبه کنید.  

کار در خانه)٥(: از چند نفر از هنرجویان بخواهید تا هر کدام فهرستی تهیه کنند که در 
آن کاربرد گشتاور نیرو در ماشین های کشاورزی نام برده شده باشد و شکل سادهٔ  یکی از موارد 

نام برده شده را رسم کنند و در جلسٔه آینده در کالس ارائه دهند.

شکل 24 ــ16

شکل 2٥ ــ16

شکل 26 ــ16
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: هنرجو با یادگیری این آموزه می تواند:

 گشتاور گردشی را تعریف کند.
 اندازه گشتاور گردشی یا کوپل َدَورانی را بیان کند و محاسبات مرتبط را انجام دهد.

 عوامل مؤثر در نیروی اصطکاک را شرح دهد.
 انواع اصطکاک را شرح دهد.

 محاسبات اصطکاک لغزشی را انجام دهد.

1ــ 17ــ  گشتاور گردشی یا کوپل دورانی )4ــ 4ــ صفحۀ  72(
چرخ دندۀ شکل 1ــ17 را روی تخته رسم کنید.

توضیح دهید: این چرخ دنده بر روی یک محور ثابت قرار گرفته است. محور را در داخل سوراخ مرکزی نشان دهید )شکل 
2ــ17(. 

شکل 1 ــ17

شکل 3 ــ17

شکل 2 ــ17

شکل 4 ــ17

 چرخ دندۀ دیگری کنار این چرخ دنده مطابق شکل 3ــ17 رسم کنید.

F
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توضیح دهید: »فرض کنید چرخ دندهٔ دوم محرک است در این صورت دندانٔه آن به دندانٔه چرخ دندهٔ اول نیرو اعمال می کند«.
اکنون چرخ دندۀ دوم را پاک کنید و به جای آن نیروی اعمال شده از طرف دندانۀ چرخ دندۀ دوم به اول را مانند 

شکل 4ــ 17 رسم نمایید.
از هنرجویان بپرسید: »در اثر اعمال نیرو به چرخ دنده چه اتفاقی می افتد؟«

پس از پاسخ هنرجویان، توضیح دهید: »این نیرو چون مماس بر محیط چرخ دنده است به 
آن نیروی مماسی گفته می شود. به دلیل نصب شدن چرخ دنده بر روی محور ثابت، چرخ دنده و محور 
نمی توانند جابه جا شوند ولی چرخ دنده می تواند حول محور بچرخد. نیروی مماسی F باعث به وجود 
آمدن گشتاوری حول محور ثابت می شود. بازوی گشتاور معادل شعاع دایره گام )فاصله نقطٔه درگیری 

دو دندانه تا مرکز محور ثابت( است«. شکل 4ــ17 را مانند شکل 5  ــ17 تکمیل کنید.

توضیح دهید: »چون گشتاور اعمال شده باعث چرخیدن چرخ دنده حول محور می شود از این رو به آن گشتاور َدَورانی یا 
کوپل می گویند«. اکنون رابطٔه گشتاور دورانی را روی تخته نوشته و شرح دهید.

 M = F * r
که در آن:

M: گشتاور نیرو بر حسب نیوتن متر )N.m(؛
F: نیرو بر حسب نیوتن )N(؛

.)m( شعاع چرخ دنده بر حسب متر :r
ایجاد  آن ها  غیر  و  زنجیرها  چرخ  دنده ها،  چرخ  چرخ تسمه،  و  تسمه  مانند  مکانیزم هایی  در  دورانی  »گشتاور  کنید:  بیان 

می شود«. 
پرسش: از هنرجویان بخواهید تا نمونه هایی از کاربرد گشتاور دورانی در ماشین های کشاورزی بیان کنند.

اکنون مثال صفحٔه 72 کتاب را حل کنید.

یادآوری برای هنرآموز 
گشتاور را می توان بر پایٔه اثری که در جسم می گذارد نام گذاری کرد. یک تیر فلزی را در نظر بگیرید که یک 
سر آن درون دیوار ثابت شده و انتهای دیگر آن آزاد است )شکل 6ــ 17(. تیر با اعمال نیرو به سر آزاد آن، خمیده 

می شود )شکل 7ــ17(. 

شکل ٥ ــ 17

شکل 7 ــ17شکل 6 ــ 17

نیروی F با گشتاور M، که به تیر وارد می کند، باعث خم شدن تیر می شود. از این رو به این گشتاور، گشتاور خمشی 
می گویند. 

F
r
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گشتاور پیچشی ــ  لولهٔ  فلزی را در نظر بگیرید که یک سر آن بین دو فک گیره محکم شده است و سر دیگر آن 
آزاد است )شکل 8  ــ17(.

شکل 8 ــ17

شکل 11 ــ 17

شکل 9 ــ17

شکل 12 ــ 17

شکل 10 ــ 17

اگر با یک آچار لوله گیر نیروی F را به انتهای لوله اعمال کنیم آچار، گشتاور M را به انتهای لوله اعمال می کند 
)شکل 9ــ17(.

این گشتاور، گشتاور  به  این رو  از  لوله حول محور طولی ایجاد می شود.  این گشتاور، پیچیدگی در  اثر  در 
پیچشی می گویند. نوع دیگری از این گشتاور در فنر میله ای پیچشی وجود دارد )شکل 10ــ17(.

2ــ17ــ  نیروی اصطکاک )٥   ــ 4ــ صفحۀ  73(
1ــ 2ــ 17ــ اصطکاک در حال سکون: از هنرجویان تعریف نیروی اصطکاک را بپرسید و گفته های آن ها را روی تخته 

بنویسید و نوشته ها  را با گفته های دیگر هنرجویان تکمیل کنید تا سرانجام به پاسخ زیر برسید:
»هر گاه جسمی روی سطح جسم دیگری بلغزد، هر یک از دو سطح بر یکدیگر نیرویی وارد می کند که این نیرو در امتداد سطح 

است و مانع حرکت دو جسم روی یکدیگر می شود. این نیرو را نیروی اصطکاک می نامند«.
از هنرجویان بخواهید »مثال هایی از کاربرد نیروی اصطکاک بیان کنند«.

شما نیز می توانید مثال های دیگری مطرح کنید، مانند: نیروی اصطکاک بین لنت ترمز و کاسه چرخ، الستیک و زمین، تسمه و 
چرخ تسمه و غیر آن ها.

 شکل 11ــ 17 را روی تخته رسم کنید.

p



روش تدریس صفحۀ 73 تا 77 کتاب 127آموزۀ هفدهم

 بیان کنید: »فرض کنید به جسمی که روی جسم دیگر قرار دارد نیروی کمی برابر با T اعمال  شود. بر پایٔه دانسته های پیش، 
این جسم باید حرکت کند ولی این پیش بینی رخ نمی دهد. زیرا نیروی برابر و هم راستا و غیر هم سو با نیروی T، که بین سطح دو جسم 
 T را خنثی می کند. این نیرو، نیروی اصطکاک است و تا زمانی که جسم شروع به حرکت نکند برابر با نیروی T پدید می آید، نیروی
است . به این نیروی مقاوم، نیروی  اصطکاک ساکن می گویند و آن را با fs نشان می دهند.« شکل 11ــ17 را مانند شکل 12ــ 17 

تکمیل کنید.
بیان کنید: »اگر نیروی T به قدری افزایش یابد که جسم شروع به حرکت کند در این مرحله 
نیروی اصطکاک از نیروی T کمتر است و به آن نیروی اصطکاک در حال حرکت یا نیروی اصطکاک 

جنبشی می گویند که با عالمت f k نشان داده می شود«. شکل 13ــ 17 را رسم کنید.
از هنرجویان بپرسید: »عوامل مؤثر بر نیروی اصطکاک چیست؟«

پاسخ هنرجویان را روی تخته بنویسید تا به صورت زیر تکمیل شود و هر کدام را کوتاه شرح دهید.
 اندازهٔ نیروی عمود بر سطح تماس؛

 صافی یا زبری سطح تماس،
 جنس دو قطعه در سطح تماس.

ـ  ٥  ــ 4 صفحۀ 74(: از هنرجویان بپرسید: »اصطکاک و محاسبٔه آن چه  2ــ 2ــ17ــ  انواع اصطکاک جنبشی) 1ـ
اهمیتی در ماشین های کشاورزی دارد. با ذکر مثال توضیح دهید«.

پاسخ: »از آنجایی که ما در ماشین های کشاورزی با انواع مختلف اجسام، ماشین ، مکانیزم  و قطعات سروکار داریم که با هم 
درگیر هستند و نسبت به هم حرکت دارند یا بر هم نیرو وارد می کنند باید بتوانیم نوع نیروی اصطکاک بین آن ها  را تشخیص دهیم و 

مقدار آن را محاسبه کنیم«. 
 از هنرجویان بپرسید: »بر اساس نوع حرکت اجسام نسبت به یکدیگر چند نوع اصطکاک موجود است؟«

سپس پاسخ ایشان را با بیان نام اصطکاک لغزشی و اصطکاک غلتشی تکمیل کنید و روی تخته به صورت زیر بنویسید.
                                                   لغزشی

                                            انواع اصطکاک جنبشی 
                                                  غلتشی

 کار در کالس: از هنرجویان بخواهید تا برای هر نوع اصطکاک مثال هایی بیان کنند.
پاسخ ها را به صورت زیر روی تخته بنویسید:

اصطکاک لغزشی: بین لنت ترمز و کاسه چرخ تراکتور، بین خاک و صفحه برگردان گاوآهن برگرداندار، بین جسم متحرک 
و سطح شیبدار و…

اصطکاک غلتشی: بین چرخ تراکتور و سطح زمین هنگام حرکت تراکتور، بین سطح خارجی ساچمه و سطح داخلی کنس های 
بلبرینگ.

بیان کنید: »اصطکاک لغزشی خود دارای دو نوع اصطکاک در حال سکون و در حال حرکت است که پیش تر توضیح داده 
شده است«. نمودار زیر را روی تخته بنویسید. 

                                                     در حال سکون
                                            انواع  اصطکاک لغزشی 

                                                     جنبشی

شکل 13 ــ 17
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الف( اصطکاک لغزشی )صفحۀ 7٥(
بیان کنید: »جسمی به وزن W روی سطح قرار دارد و از آنجایی که جسم در حال سکون است پس در حال تعادل است. 

می دانیم به جسم نیروی وزن وارد می شود ولی چون این جسم در وضعیت تعادل است پس نیروی دیگر به جسم وارد می شود 
که نیروی وزن جسم را خنثی می کند«.

شکل 14ــ 17 را رسم کنید:

شکل 14 ــ17

شکل 16 ــ17

شکل 1٥ ــ 17

شکل 17 ــ17

شکل 18 ــ17

بیان کنید: »این نیرو باید با W برابر ، هم راستا و در سوی مخالف باشد. به این نیرو که به جسم اعمال می گردد تا W را خنثی 
کند »نیروی عمود بر سطح« می گوییم و آن را با N نشان می دهیم«.

حال شکل 15ــ17 را کنار شکل فوق رسم و بیان کنید که در شکل ها از گشتاورها صرف نظر شده است.
بیان کنید: »فرض کنید این جسم با نیروی T کشیده می شود. مقدار نیروی T به قدری کم است که جسم به حرکت نمی افتد 
ولی مقدار آن به تدریج افزایش می یابد. نیروی T هر مقداری که باشد باید باعث حرکت جسم شود ولی پس از اعمال نیروی T یک 

نیروی عکس العمل fs بین سطح تماس دو جسم پدید می آید که T را خنثا می کند«. 
شکل 15ــ17 را به صورت شکل 16ــ17 تکمیل کنید.

بیان کنید: »fs نیروی اصطکاک در حالت سکون است. با افزایش نیروی T ، نیروی fs نیز افزایش می یابد، ولی در این مرحله 
مقدار آن همواره برابر T است، زیرا جسم آغاز به حرکت نمی کند. اکنون فرض کنید که نیروی T به اندازه  ای افزایش یابد که نیروی 
fs نتواند به آن اندازه افزایش یابد و جسم در آستانه حرکت قرار گیرد. اکنون بیشترین نیروی اصطکاک در حال سکون پدید می آید که 

قابل محاسبه است«. 
شکل 17ــ17 را که در آن افزایش دو نیروی fs وT دیده می شود رسم کنید.

بیان کنید: »پس از آغاز حرکت جسم ، دیگر نیروی اصطکاک در حال سکون وجود ندارد و بین دو سطح اصطکاک در حال 
حرکت یا اصطکاک جنبشی پدیدار می شود که با fk مشخص می گردد و در برابر حرکت ایستادگی می کند«.

 شکل 18ــ17 را رسم کنید.
در  اصطکاک  نیروی  مقدار  از  جنبشی  اصطکاک  نیروی  »مقدار  کنید:  بیان   
آستانه حرکت کمتر است. بنابراین با آغاز حرکت جسم، نیروی کمتری برای حرکت جسم 
نیروی اصطکاک  نیروی اصطکاک در آستانٔه حرکت و  نیاز خواهد بود. برای محاسبٔه 
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جنبشی از روابط زیر استفاده می شود«. روابط زیر را روی تخته بنویسید و کامالً شرح دهید.
fs=µs.N

fk=µk.N

)N( بر حسب نیوتن )نیروی اصطکاک در حال سکون)در آستانٔه حرکت :fs

µs: ضریب اصطکاک در حال سکون )بدون یکا(

)N( نیروی اصطکاک در حال حرکت بر حسب نیوتن :fk

µk: ضریب اصطکاک در حال حرکت )بدون یکا(

)N( نیرو عکس العمل سطح بر جسم بر حسب نیوتن :N
حال بیان کنید: »µs و µk ضرایب اصطکاک برای دو وضعیت اصطکاک ساکن و جنبشی هستند. معموالً µs از µk بیشتر 

است. ضریب اصطکاک به اندازٔه سطح بستگی ندارند«. 
بپرسید: »به نظر شما ضریب اصطکاک به چه چیزی بستگی دارد؟«. پاسخ های درست هنرجویان را روی تخته بنویسید و 

به صورت زیر تکمیل کنید:
 نوع جسم

 ماهیت جسم
 درجٔه صیقلی بودن سطوح 

 دما
 رطوبت

اکنون جدول 1ــ 4 صفحٔه 76 کتاب را توضیح دهید.
 مثال اول صفحۀ 76 کتاب را حل کنید.

تمرین 1: تنٔه درختی به جرم kg 400 روی سطح بتنی قرار دارد. اگر قرار باشد این تنه به وسیلٔه یک تراکتور جابه جا شود، 
برای شروع حرکت، چه نیرویی باید اعمال کند. ضریب اصطکاک ساکن چوب روی بتن 0/62 است.

پاسخ: 
m = 400 kg
µs = 0/62 
fs= ?
                                                   
                                                      W = mg = 400*9/81 ⇒ W = 3924N
                                                       N = W ⇒ N = 3924N
                                                      fs = µs.N ⇒ fs=0/ 62*3924 ⇒ fs=2432/9N
                                                      T = fs ⇒ T=2432/9N

کار در خانه )1(: در تمرین قبل پس از آغاز حرکت، تراکتور چه نیرویی باید اعمال کند؟ ضریب اصطکاک جنبشی چوب روی 
بتن 0/3 است.

شکل 19 ــ17
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 پاسخ: 

m = 400 kg
µk = 0/3 
fk= ?
                                                   W= mg = 400*9/81⇒W=3924N
                                                   N=W⇒N=3924N
                                                   fk=µk.N ⇒ fk=0/3*3924 ⇒  fk=1177/2N
                                                  T = fk ⇒  T=1177/2N

حال مثال دوم صفحٔه 76 کتاب را با شرح کامل حل کنید. 
شرح دهید: »بر پایٔه آنچه در تمرین پیش اثبات شد، اندازٔه ضریب اصطکاک در سطح شیبدار به زاویٔه شیب بستگی دارد«. 

روابط زیر را روی تخته بنویسید.
µ > tg α                                                                     حالت سکون 
µ = tg α                                                                    حالت تعادل 
µ < tg α                                                                    در حال حرکت 

نقالٔه تسمه ای خاموش است و تسمه  نقالٔه تسمه ای شیبدار قرار دارد.  به جرم kg 60 روی یک  تمرین 2: بستٔه علوفه ای 
حرکت نمی کند. در این حالت زمانی که زاویٔه شیب نقاله به °35 تغییر می کند، بسته به سمت پایین حرکت می کند. نیروی اصطکاک 

ساکن جسم و تسمه چقدر است؟ 
پاسخ: 

m = 60 kg
α = 35° 
fs= ?
                                               µs=tgα=tg35°⇒µs=0/ 7
                                                     N=W*cosα = m*g*cosα =60*9/81*cos35°⇒ N=482/2N

fs = µs*N ⇒fs= 0/7*482/2 ⇒  fs=337/5N  

شکل 20 ــ17

شکل 21 ــ17
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شکل 22 ــ17

کار در خانه )2(: بسته ای به جرم kg 100 روی یک نقالٔه تسمه ای شیبدار قرار دارد. نقالٔه تسمه ای خاموش است و تسمه 
حرکت نمی کند. در این حالت زمانی که زاویٔه شیب نقاله به °30 تغییر می کند، بسته به سمت پایین حرکت می کند. نیروی اصطکاک 

ساکن جسم و تسمه چقدر است؟ 
پاسخ: 

m = 100 kg
α = 30° 
fs= ?
                                   µs=tgα=tg30°⇒µs=0/ 577
                                                  N=W*cosα = m*g*cosα =100*9/ 81*cos30° ⇒  N=850N
                                                 fs = µs*N ⇒fs= 0/577*850 ⇒  fs=490N

کار در خانه )3(: از هنرجویان بخواهید نمونه هایی از انواع اصطکاک  را، که در ماشین های کشاورزی روی می دهد، تهیه 
کنند.
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری:هنرجوبایادگیریاینآموزهمیتواند:

اصطکاکغلتشیراشرحدهد.
روشهایانتقالنیروبااستفادهازاصطکاکغلتشیراشرحدهد.

نیرویاصطکاکغلتشیمؤثررابرآوردکند.
مفهومکارراشرحدهد.

رابطهکاررادرحلمسئلهبهکاربرد.

ـ   1٨ــ اصطکاک غلتشی )ب ــ صفحه 77( 1ـ
از هنرجویان بپرسید: »چراچرخهایمحرکروییکسطحلیزبکسواتمیکنند،درصورتیکهرویمسیرهایآسفالت

بدونسرخوردنبهسمتجلوحرکتمیکنند؟«.
پس از پاسخ هنرجویان بیان کنید: »هنگامغلتیدنیکجسمدّوارروییکمسیر،بیندوجسماصطکاکغلتشیایجاد
میشود.اصطکاکغلتشیعاملحرکتاجسامرویمسیرهایاعاملانتقالنیروازیکجسمدّواربهجسمیدیگراست.اصلیترین
کاربردایننیرودرتماموسایلنقلیهاتفاقمیافتد؛یعنیبینچرخهایمحرکوسطحمسیر.بینچرخهاییکخودرووسطحمسیر
تازمانیکهخودرودرحالحرکتاستاصطکاکغلتشیوجوددارد،ولیپسازترمزکردنبهدلیلنبودحرکتدورانیچرخها،
بینچرخهاوسطحمسیراصطکاکلغزشیپدیدمیآیدکهمقدارآنبسیاربیشترازاصطکاکغلتشیاستوباعثمتوقفشدن
خودرومیشود.ازاصطکاکغلتشیدرماشینهاومکانیزمهابهشکلهایمختلفاستفادهمیشود.براینمونه،ازایناصطکاکدر
چرخهایاصطکاکمخروطی،کهدرشکل7ــ4کتابنمونههاییازآننشاندادهشدهاست،برایانتقالحرکتبیناجساممخروطی

شکلاستفادهشدهاست«.
چگونگی انتقال حرکت و نیرو را در شکل 7ــ4 کتاب شرح دهید. 

نیروی از نیز دندهها چرخ در یا داخلی مخروط و خارجی مخروط از استفاده با توان انتقال سیستمهای »در کنید: بیان 
اصطکاکغلتشیبرایانتقالنیرووحرکتاستفادهمیشود.

با توجه به شکل ٨  ــ 4 کتاب، مسیر انتقال نیرو و حرکت را شرح دهید.
مکانیزمهایدیگریراکهمیتواننامبردچرخهایاصطکاکیبشقابیهستند.دراینمکانیزمکهبیشترازدوبشقابعمودبر
همتشکیلشدهاست)باتوجهبهشکل9ــ4کتاب(حرکتازیکبشقابمحرکبهبشقابدیگرمنتقلمیشود.دراینمکانیزمهمراه

باانتقالحرکت،سرعتدورانیوسویحرکتتغییرمیکند«.
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از هنرجویان بپرسید:»چرادراینمکانیزمسرعتدورانیتغییرمیکند؟«
پاسخ: سرعتخطیدایرٔهدرگیردوبشقابدرنقطٔهتماسباهمبرابراست،چونقطردودایرٔهتماسبشقابهاباهمبرابرنیستند

بنابراینسرعتدورانیدوبشقاببهنسبتقطردرگیرخواهدبود.
بیان کنید:میخواهیمچگونگیمحاسبٔهاصطکاکغلتشیرایادبگیریم.

ـ18رارسمکنید. شکل1ـ
بیان کنید:»اینچرخ،بانیرویFباحرکتغلتشیبهسمتجلوبهحرکتدرمیآید.نیرویاصطکاکغلتشیFrبینچرخو
سطحزمینایجادمیشودکهجهتآنمخالفسویحرکتچرخیعنیبهسمتچپاست.فرضمیکنیموزناینچرخWوشعاعآن
rباشد.چرخباسرعتثابتحرکتمیکند.بنابرایننیروهاباهمدرتعادلهستند؛یعنینیرویپیشرویFبانیرویاصطکاکغلتشی
FrونیرویوزنWنیزبانیرویعمودیسطحیعنیNخنثاشدهوباآنبرابراست.توجهکنیدکهبرایسادگیمحاسباتفرضکردهایم

کهدرنقطٔهتماسجسمفرورفتگیایجادنمیشودوازتغییراتکوچکچرخچشمپوشیمیکنیم.درمقابلچرخیکبرجستگیایجاد
ـ18تکمیلکنید. ـ18رابهصورتشکل2ـ میشودکهچرخبرایچرخیدنوحرکتبهسمتجلوبایدازآنعبورکند.«شکل1ـ

شکل 2 ــ 1٨شکل 1 ــ 1٨

بیان کنید:»نقطٔهDازبرجستگیرادرنظربگیریدکهچرخبایدبرایعبورازبرجستگیحولآنبچرخد.ابعادبرجستگی
نشاندادهشدهدرشکلبسیاربزرگترازآنچیزیاستکهاتفاقمیافتد.فاصلهافقیDتاOیعنیlبسیارکوچکاستوفاصلٔه

عمودیDتاOیعنیhتقریباًبرابرشعاعدایرهrاست.نیروهایFوWدوگشتاورحولنقطٔهDبهوجودمیآورند«.
ـ18تکمیلوگشتاورهارارویشکل،مشخصکنیدوآنهاراشرحدهید. ـ18رابهصورتشکل3ـ شکل2ـ

نکته:فاصلٔهعمودیFrتانقطٔهDبهقدریکوچکاستکهگشتاورآنصفردرنظرگرفتهمیشود.

بیان کنید: »برایغلتیدنچرخحولایننقطه،مجموعایندوگشتاور
بایدمساویصفرباشد«.

روابط زیر را روی تخته بنویسید و آن ها را شرح دهید.
DM M ( M )∑ = ⇒ + − =1 20 0

⇒Fr*h-N*l=0⇒Fr*h=N*l
شکل 3 ــ 1٨
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کهدرآن:
)N(نیرویاصطکاکغلتشیبرحسبنیوتن:Fr

)m(طولمؤثرگشتاورمحرکبرحسبمتر:h
)N(نیروعکسالعملسطحبرجسمبرحسبنیوتن:N

)m(طولمؤثرگشتاورمقاومبرحسبمتر:l
بیان کنید: در رابطۀ نشان داده شده F=Fr و W=N و طول h نزدیک به شعاع دایره، یعنی r است. پس می توان نوشت. 

رابطٔهزیررارویتختهبنویسید.
Fr*r=N*l

بیان کنید:»Frکههماننیرویاصطکاکغلتشیاستازرابطٔهنشاندادهشدهمحاسبهمیگردد.دراینرابطهNنیروی
عمودبرسطحاست«.

شرح دهید:»اگربادقتاینرابطهرابارابطٔهاصطکاکلغزشیمقایسهکنید)رابطٔهاصطکاکلغزشیرارویتختهبنویسید

معادلµیعنیضریباصطکاکاست.دراصطکاکغلتشینسبتl/rضریباصطکاک
r
1 ff= µN(متوجهمیشویدکهنسبت

غلتشیاستکهباµiمشخصمیشود«.رابطٔهزیررارویتختهبنویسید.

rF N
r

= ×1

تمرین 1:نیرویالزمبرایغلتاندنتنٔهدرختیبهقطر70cmوجرم100kgرا،درصورتیکهطولمؤثرگشتاورمقاومآن
2cmباشد،محاسبهکنید.

پاسخ: 

r=70cm=0/7m
l=2cm=0/02m
m=100kg
F=?

N=m*g=100*9/81⇒N=981N

                                             
r r r

/F N F F N
r /

= × ⇒ = × ⇒ =1 0 02
981 28

0 7

F=Fr⇒ F=28N
مثال صفحۀ ٨0 را حل کنید.

کار در خانه )1(:اگردرمثالصفحٔه80،نیرویالزمبرایبهحرکتدرآوردنتریلر1200نیوتنباشد،وزنآنچقدرخواهد
بود؟

شکل 4 ــ 1٨
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F

ـ  1٨ــ  کار )6ــ4ــ صفحۀ  ٨0( 2ـ
از هنرجویان بخواهید:کارراتعریفکنند.

پاسخ هنرجویان را تکمیل کنید و به صورت زیر روی تخته بنویسید:
»اگرجسمیتحتاثرنیروجابهجاشودکارانجامشدهاست«.

میتوانند جسم جابهجایی و جسم به شده اعمال »نیروی کنید: بیان 
ـ18میبینید«. همراستاوهمجهتباشند،مانندآنچهدرشکل٥ـ
ـ 1٨ را روی تخته رسم کنید و شرح دهید. شکل ٥ ـ

بیان کنیددرحالتنشاندادهشدهدرشکل،کارازرابطٔهزیربهدستمیآید.
رابطه را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

W=F*d
)J(کاربرحسبژول:W
)N(نیروبرحسبنیوتن:F

 )m(جابهجاییبرحسبمتر:d
بیان کنید:»یکایکاردرسیستمSIنیوتنمتر)N.m(استکهباژول)J(مشخصمیگردد«.

اشتباه رایج:ازهنرجویانبپرسید:»واحدگشتاورچیست؟«.
پاسخ دهید:یکایگشتاورنیزN.mاستولیدرروابط،کارراهمیشهبایکایژولنشانمیدهند.

تمرین 2:تنٔهدرختیبهجرم400kgرویسطحبتنیقراردارد.
اعمال نیوتن 1177 معادل نیرویی تراکتور بهوسیلٔه تنه این کشیدن برای
شده انجام کار کند، جابهجا متر 100 را درخت تنٔه تراکتور اگر میشود.

 چقدرخواهدبود؟
m=400kgپاسخ: 

F=1177N
d=100m W=F*d
W=? W=1177*100⇒F=117700J

کار در خانه )2(:اگردرتمرین2،تنٔهدرختمسافت220مترجابهجاشود،کارانجامشدهچقدرخواهدشد.بامقایسٔهپاسخ
بهدستآمدهوپاسختمرین2چهنتیجهایمیگیرید؟

اکنونشکلروبهرورارسمکنید.
میتوانند جسم جابهجایی و جسم به شده اعمال »نیروی کنید: بیان   
ـ18میبینید.درحالتنشان همراستاوهمجهتنباشند،مانندآنچهدرشکل7ـ
ـ18اندازٔهکارازرابطٔهزیربهدستمیآید«.رابطۀ زیر  دادهشدهدرشکل7ـ

را روی تخته بنویسید و شرح دهید.
W=F*d*cosθ 

شکل ٥ ــ 1٨

شکل 6 ــ 1٨

شکل 7 ــ 1٨
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کهدرآنθزاویٔهبینراستایبردارنیرووراستایجابهجاییاست.
تمرین 3:درتمرین2اگرتنٔهدرختبهوسیلٔهمیلهایکهباسطحافقزاویٔه°30دارد،باتراکتورکشیدهشود،کارانجامشده

چقدرخواهدبود؟
پاسخ: 

m=400kg
F=1177N
d=100m
θ=30º

W=?
W=F*d*cosθ

W=1177*100*cos30°⇒  F=101931/2J

کار در خانه)3(:اگردرتمرین3،زاویٔهمیلهباسطحافق°4٥باشد،کارانجامشدهچقدرخواهدشد؟بامقایسٔهپاسخبهدست
آمدهوپاسختمرین3چهنتیجهایمیگیرید؟

شکل ٨ ــ 1٨

F
300
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
 هدف های رفتاری:شمادراینجلسهیادمیگیرید:

انرژیراتعریفکنید.
انواعانرژیمکانیکیرانامببرید.

انرژیپتانسیلراشرحدهید.
اندازهٔانرژیپتانسیلجسمرامحاسبهکنید.

انرژیجنبشیراشرحدهید.
اندازٔهانرژیجنبشیجسمرامحاسبهکنید.

نیرویگریزازمرکزراتوضیحدهید.
رابطٔهانرژیگریزازمرکزرادرحلبرخیمسائلبهکاربرید.

1ــ1٩ــ انرژی )7ــ 4ــ صفحۀ  ٨0(
الف( انرژی پتانسیل:

از هنرجویان بخواهید انرژی را تعریف کنند. پاسخ را روی تخته بنویسید.
»انرژی،عاملانجامدهندهٔکاراستوواحدآنژولاست«.

از هنرجویان بخواهید:چندنوعانرژیرابیانکنند.
پاسخ را روی تخته بنویسید، به نحوی که انرژی مکانیکی نیز در پاسخ باشد.

بیان کنید:»انرژیمکانیکیدرزندگیروزمرهبیشترکاربرددارد«.
 از هنرجویان بپرسید:انواعانرژیمکانیکیرانامببرید.

پاسخ: انرژیپتانسیل،انرژیجنبشی.
از هنرجویان بخواهید: انرژی پتانسیل را تعریف و برای آن نمونه ای را بیان کنند. 

پاسخ:»انرژیپتانسیل،انرژیذخیرهشدهایدرجسماستکهمیتواندمورداستفادهقراربگیرد.مثلانرژیذخیرهشده
درفنرجمعشدهیاجسمیکهدربلندیhنسبتبهسطحزمینقرارگرفتهاست.اگرفنروجسمرهاشوند،انرژیخودراآزاد

میکنند«.
روش محاسبه انرژی پتانسیل

شکل 1ــ 1٩ را روی تخته رسم کنید.
شکل 1 ــ 1٩ بیان کنید: »اگراینجسمبهارتفاعhبردهشودنیروییبرابربانیرویوزنآنبرای
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باالبردنجسمبهارتفاعhالزماستکهاندازٔهآنF=mgاست«.
ـ19رارسمکنید. رابطٔهF=mgرارویتختهبنویسیدوشکل2ـ

حال بیان کنید:»کارانجامشدهدراینحالترا،کهباWPنشاندادهمیشودمیتوان
بهآسانیمحاسبهکرد«.

رابطۀ زیر را روی تخته بنویسید و شرح دهید:دراینجامقدارنیرویFبرابروزن،
یعنیmgوجابهجاییdبرابربلندیhاست)رابطٔه8ــ4کتاب(.

Wp=F*d⇒Wp=m*g*h 
EPبیان کنید:»کارانجامشدهدرجسمبهصورتانرژیدرجسمذخیرهمیگرددکهبا

نشاندادهمیشود.درمواردیمانندآن،انرژیپتانسیلرامیتوانمستقیماًمحاسبهکرد«.
رابطۀ ٩ــ4 کتاب را روی تخته بنویسید.

Ep=W*h
پرسش:»چراواحدکاروانرژییکیاست؟«

پاسخ:چونانرژیپتانسیلهمانکارانجامشدهاست،کهدرجسمبهصورتانرژیذخیرهمیشود.
مثال اول صفحۀ ٨2 را حل کنید.

تمرین 1:منبعآبیدرارتفاع80mاززمینقراردارد.جرمآبموجوددراینمنبع800kgاست.انرژیپتانسیلذخیره
شدهدرآباینمنبعچقدراست؟

پاسخ:

m=800kg
h=80m
EP=?

Ep=W*h=m*g*h=800*9/8*80⇒Ep=627‚200J

کار در خانه )1(: اگرارتفاعمنبعدرتمرین1به100مترتغییرکند،انرژیپتانسیلذخیرهشدهچقدرخواهدبود.بامقایسٔه
پاسخبهدستآمدهباپاسختمرین1چهنتیجهایمیگیرید؟

ب( انرژی جنبشی )صفحۀ ٨2(
پرسش:انرژیجنبشیراتعریفکنیدوبرایآنیکنمونهبیاننمایید.

پاسخهنرجویانرابابیانمطلبزیرتکمیلکنید:
تراکتور روشن، موتور یک سیلندر در پیستون مانند است، انرژیجنبشی دارای باشد درحرکت که »هرجسمی پاسخ:

داریحرکتدریکمزرعهوبذریکهدرلولٔهسقوطبهسمتزمینسقوطمیکند«.
بپرسید:اندازٔهانرژیجنبشیبهچهعواملیبستگیدارد؟

داده نشان Ec با جنبشی انرژی است. ژول آن واحد و دارد بستگی آن سرعت و جسم جرم به جنبشی »انرژی پاسخ:
میشود«.

رابطۀ روبه رو را روی تخته بنویسید و شرح دهید.
 cE mV= 21

2

شکل 2ــ1٩

شکل 3ــ1٩
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جهت دوران

کهدرآن:
)J(انرژیجنبشیبرحسبژول:Ec

)m(جرمجسمبرحسبمتر:m
)m/s(سرعتجسمبرحسبمتربرثانیه:v

مثال دوم صفحۀ ٨2 را حل کنید.
تمرین 2:تراکتوریبهجرم800kgیکپینوردبهجرم1٥00kgراباسرعت20km/hمیکشد.انرژیجنبشیتراکتور

باپینوردرامحاسبهکنید.
پاسخ: 

m1=800kg m=m1+m2=800+1٥00⇒m=2300kg
m2=1٥00kg

v=20km/h mV /
s

= × =1000
20 5 6

3600

EC=? c cE mv / E J= = × × ⇒ =2 21 1
2300 5 6 36064

2 2

کار در خانه)2(:تراکتوریبهجرم22٥00کیلوگرمیکپینوردراکهجرمآن200کیلوگرماستباسرعت1٥کیلومتربر
ساعتمیکشد.انرژیجنبشیتراکتورباپینوردرامحاسبهکنید.

2ــ 1٩ــ نیروی گریز از مرکز)٨  ــ4ــ صفحۀ  ٨3(
از هنرجویان بخواهید:

نیرویگریزازمرکزراباذکرمثالتوضیحدهند.
پاسخ هنرجویان را با بیان مطلب زیر تکمیل کنید:

پاسخ:»فرضکنیدسنگیرابهیکریسمانبستهایدواینسنگراباریسمان،بهصورتیکهدرشکلنشاندادهمیشود،
میچرخانید«.

ـ 1٨ را رسم کنید. شکل 4ـ

شکل ٥ ــ1٩شکل 4 ــ1٩

توضیح دهید:»زمانیکهسرعتسنگزیادباشد،نیرویکششیرادردستخوداحساسمیکنیدبهگونهایکهاگرریسمان
پارهشودویاشماریسمانرارهاکنیدسنگپرتابمیشود.پرتابشدنسنگبهدلیلنیروییاستکهبهآن»گریزازمرکز«میگویند
کهبراثرحرکتچرخشیایجادشدهدرآناست.ایننیرودرراستایشعاعَدَوران،کهدراینجاریسماناست،قرارداردوجهتآن

بهسمتخارجدایرٔهمسیرحرکتسنگاست.

مرکز چرخش

نیروی گریز از مرکز

سنگ
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شکل4ــ19رابهصورتشکل٥ــ19تکمیلکنیدوسپسآنراشرحدهید.ایننیروازطرفسنگبهریسمانومحوری
کهسنگبهدورآنمیچرخداعمالمیگردد«.

بیان کنید:»ازطرفدیگرنیروییبهنامنیرویمایلبهمرکزازطرفمحوروریسمانبهجسماعمالمیگرددکهمساوینیروی
گریزازمرکزاست،ولیسویآنمخالفسوینیرویگریزازمرکزاست.ایندونیروهمدیگرراخنثامیکنند«.

شکل 6  ــ1٩ را رسم کنید و شرح دهید.
 بیان کنید: برایمحاسبٔهنیرویگریزازمرکزمتناسببااینکهسرعت

خطییادورانیجسمدردستباشد،میتوانازدورابطهاستفادهکرد.
رابطه های زیر را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

mvF
r

=
2


F=m*r*ω2

کهدرآن:
)N(نیرویگریزازمرکزبرحسبنیوتن:F

)kg(جرمجسمبرحسبکیلوگرم:m
)m/s(سرعتخطیجسمبرحسبمتربرثانیه:v

)m(شعاعدورانجسمبرحسبمتر:r
)rad/s(سرعتدورانیجسمبرحسبرادیانبرثانیه:ω

مثال صفحۀ ٨4 را حل کنید.
ازمرکز20m/sاست.نیرویگریزازمرکزیکعددکودشیمیایی تمرین 3:سرعتمحیطیصفحهگردانیککودپاشگریز

بهجرم2گرمراکهدرفاصلٔه10cmازمرکزصفحهقرارگرفتهاست،محاسبهکنید.
پاسخ:

m=2g=0/002kg

v=20m/s mv /F F N
r /

2 20 002 20
8

0 1

×= = ⇒ =

r=10cm=0/1m
F=?

کار در خانه 3:دریکدروگربشقابیکهدرآنتیغٔه80گرمیبهفاصلٔه210میلیمترازمرکزبشقابدرچرخشاست،نیروی
گریزازمرکزیکهازتیغهبهپیناعمالمیگردد1200نیوتناست.سرعتدورانیبشقابرامحاسبهکنید.

کار در خانه 4:ازهنرجویانبخواهیدتاتمرینهایصفحٔه84و8٥راحلکنند.

شکل 6 ــ 17
نیروی مایل از مرکز
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری:هنرجوبایادگیریاینآموزهمیتواند:

مفهوممقاومتمصالحراشرحدهد.
نیروهایواردبرجسمراشرحدهد.
مفهومتنشوانواعآنراشرحدهد.

رابطٔهتنشرادرحلمسائلبهکاربرد.
بیان کنید:»کتابعلومشاملمباحثفیزیک،شیمی،زیستشناسیوزمینشناسیاستکهدردورٔهدبیرستانهریکازآنها
بهطورجداگانهبررسیمیشوند.همچنینهریکازاینمباحثدرمقاطعباالترعلمیبهشاخههایدیگرتقسیممیشوند.براینمونه

دردورٔهکارشناسیرشتٔهمکانیکماشینهایکشاورزیموضوعفیزیکبهشاخههایاستاتیکودینامیکتقسیممیشوند«.
روی	تخته	بنویسید:		

استاتیک:نیروهایمختلفواردبریکجسمدرحالتتعادلساکن. 
دینامیک:حرکتاجساموارتباطآنبانیروهایواردبرجسممتحرک. فیزیک

مقاومت مصالح:چگونگیطراحیشکلظاهریوجنسیکجسمبرایتحملنیروهایواردبرآنوکارایی  
درشرایطویژه. 

توضیح دهید:درفیزیکاستاتیکچگونگیمحاسبٔهنیروهایمختلفواردبریکجسمساکندرحالتتعادلرامیآموزید،
مانندنیروهاییکهازطرفعواملمختلفنظیروزنخودرو،بادوغیرآنهابهیکپلاعمالمیشوندونیروهایعکسالعملمانند
نیروهاییکهازتکیهگاهزمینبهآناعمالمیشوندتاازریختنپلجلوگیریکندوآنرادرحالتتعادلنگهدارند.درفیزیکدینامیک

بررسیحرکتاجساموارتباطآنرابانیروهایواردبرجسممتحرکمیآموزید.
 نمونه مسائل در مکانیک:برایحرکتتراکتوریبهجرم800کیلوگرمباسرعت4کیلومتردرساعتچهمقدارنیروالزم
است.محورانتقالنیرودرتراکتوردردوروتوانویژهچهاندازهاینیرومنتقلمیکند.محاسبٔهنیروهایمنتقلوتحملشدهچگونه

است.
بیان کنید:محورتواندهیتراکتوربایددارایچهابعادومشخصاتظاهریوساختهشدهازچهجنسیباشدتانیروهایوارد

شدهراتحملکند؟درکوتواناییمحاسبٔهکمّیتهاییدراینزمینهدرعلمیبهنام»مقاومتمصالح«آموزشدادهمیشود.
بنویسید:درمقاومتمصالحمیآموزیمکهویژگیهایظاهریوجنسیکجسمراطراحیکنیمبهگونهایکه:

ایمنباشد.
جسمبتواندنیروهاراتحملکندوکارخودرابهدرستیانجامدهد.

ازنظرهزینٔهاقتصادیبهصرفهباشد.
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یکتکنسینماشینهایکشاورزیبادرکمفاهیممقاومتمصالحمیتواندانواعماشینهایکشاورزیرابهنحویبهکاربرد
کهنیروهاییکهدرکاربهآنواردمیشوددراندازٔهطراحیشدهباشدتاعمردستگاهبیشترشودوهزینٔهکاربردونگهداریآنبهحداقل

برسد.سودیکهازاینراهبهدستخواهدآمدبیشتراست.دستگاهنیزباکمترینخرابیبهکارخودادامهخواهدداد.

یادآوری برای هنرآموز
)MechanicsofMaterial(یامکانیکمصالح)MechanicsofSolid(مباحثمرتبطبامکانیکجامدات
کهدرایراناغلبباناممقاومتمصالح)StrengthofMaterial(ازآنیادمیشودشاخهایازعلممکانیکاست
پایداری نیز و )Rigidity( وصلبیت )Strength( مقاومت تعیین و بررسی به تحلیلی روشهای از استفاده با که

ارتجاعی)ElasticStability(اعضایباربرمیپردازد.

1ــ20ــ نیروهای وارد بر اجسام )1ــ ٥  ــ صفحۀ ٨6(
از کالس بپرسید:»چهنیروهاییبهقالبنگهدارندهٔتختهسیاهیاوایتبرداعمالمیشود؟«

پاسخ های هنرجویان را پس از بررسی روی تخته بنویسید.ایننیروهامیتوانندشاملنیرویوزنتختهونیروینگهدارندٔه
دیوارباشند.

بیان کنید: »هرنیروییکهازعواملیااجسامخارجیبهجسمیاعمالشود،نیرویخارجیاعمالشدهبهآنجسماست.در
اینمثال،نیروهایاعمالشدهازطرفتختهودیواربهقالب،نیروهایخارجیایهستندکهبهقالباعمالمیشوند«.دراینزمینه

نمونههایدیگریمانندنیروهاییراکهبهمیزهنرآموزیاصندلیهنرجواعمالمیشودمطرحکنیدتابهدرکمطلبکمکنماید.
بیان کنید: »هرجسمازذراتبسیارریزیتشکیلشدهاستکهبانیرویجاذبٔهزیادکنارهمقرارگرفتهاندوباهمیکجسم
رامیسازند.زمانیکهیکنیرویخارجیبهجسماعمالمیشود،ایننیروبهذراتداخلیجسماعمالمیگرددوذراتجسمدر
برابرایننیروهاازخودواکنشنشانمیدهند.نیروهایخارجیاعمالشدهبهجسمتوسطذراتبهیکدیگرمنتقلمیشوندونیروی
واکنشیدرداخلجسمدربرابرنیروهایخارجیپدیدمیآیدکهبهآن»نیروهایداخلی«میگویند.نیروهایداخلیبانیروهایخارجی
درتعادلهستند.اگرنیروهایخارجیازنیرویجاذبٔهبینذراتبیشترشود،باعثجداشدنذراتازیکدیگرمیگرددوبهزباندیگر

جسمدراثرنیروازهمگسیختهمیشود.در»مقاومتمصالح«باانجاممحاسباتیتالشمیشودکهایناتفاقنیفتد«.

نکته:تامیتوانیدبارسمشکلهایسادهایازقطعات،نیروهایخارجیوداخلیرارویشکلتوضیحدهید.

یادآوری برای هنرآموزــ  ترسیمۀ آزاد
برایتحلیلنیروهایخارجیاعمالشدهبهیکجسمخاصیامجموعٔهمکانیکی،نخستبایدآنمجموعهیا
جسمرابدونهیچگونهابهامتعریفکنیموهمهنیروهایواردبرآنرابهروشنیوبهطورکاملبیانکنیموآنهارابه
روشنیودرستینشاندهیم.پیامدحذفیکنیرویواردشدهیابهحسابآوردننیرویواردنشدهبرجسم،تحلیل
رادچاراشتباهخواهدنمود.یکمجموعٔهمکانیکیبهصورتیکجسمیاگروهیازاجسامتعریفمیشودکهبتواند
ازاجزایدیگرمجزاشود.چنینمجموعهایمیتواندیکجسمیگانهیاترکیبیازاجساممتصلبهیکدیگرباشد.
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همینکهتصمیمگرفتیمکهکدامجسمیاترکیباجسامبایدموردتجزیهوتحلیلقرارگیرد،آنجسمیاترکیباجسام
رابهصورتجسمییگانهازسایراجساموابستٔهبهآنجدامیکنیم.اینجداسازیبهوسیلٔهترسیمٔهآزادجسمانجام
میپذیردکهتصویریانموداریازجسمیاترکیباجسامجداشدهبهمفهومیکجسمیکتاست.درایننمودار،همٔه
نیروهایواردشدهباتماسمکانیکیباسایراجسامنشاندادهمیشودکهفرضاًازمجموعٔهموردنظرجداشدهاند.
نیروهایقابلتوجهمثلوزن،نیزدرترسیمٔهآزادجسمبهنمایشدرمیآیند.ترسیمٔهآزادجسم،مهمترینمرحلهدر

تحلیلمسائلمکانیکاست«.
رسمترسیمٔهآزاددارایمراحلزیراست:

مرحلۀ اول:گزینشجسم؛
مرحلۀ دوم:جداکردن.جسمیامجموعٔهبرگزیدهازمحیطوابستٔهخودجدامیگرددودرشکلینشانداده

میشودکهمرزخارجیکاملآنمشخصشدهاست.
برجسممجزاشدهرا، نیروهایوارد اینمرحلههمه برجسم.در نیروهایوارد نشاندادن مرحلۀ سوم: 
همانگونهکهتوسطاجساموابستهوجداگشتهواردمیآمدند،درموقعیتدرستخوددرترسیمٔهجسممجزاشده
نشانمیدهیم.ایننیروهاشاملهمهنیروهایکششی،فشاری،معلوم،مجهول،وزن،گشتاورها،کوپلهاو…است.
نیروهارامیتوانبهصورتمؤلفههایمستطیلینمایشداد.درموردنیروهاوگشتاورهایمجهول،نیروهاراباپیکان
درجهتیدلخواهــکهسعیشوداینجهت،صحیحانتخابگرددــمشخصکنیدودرصورتیکهعالمتنیرویا

گشتاوردرنتیجٔهتحلیلمنفیبهدستآمد،جهتاشتباهانتخابشدهاست.
مرحلۀ چهارم:رسمدستگاهمحورهایمختصات.دستگاهمحورهایمختصاتانتخابشدهمستقیماًروی

ترسیمٔهآزادمشخصشود.

نکته:نبایدترسیمٔهآزادرابارسمنیروهایاضافی،کهبهاینجسممجزامربوطنمیشوند،شلوغکرد.درعین
حال،نبایدهیچنیرویخارجیایرا،کهبهاینجسماعمالمیگردد،حذفنمود؛هرچندبهظاهردرمحاسباتتأثیری

نداشتهباشد،زیراامکانبروزاشتباهباحذفبرخینیروهاافزایشمییابد.

تا ذهن  شکل 1ــ20 را بدون هیچ توضیحی روی تخته رسم کنید 
کنجکاو هنرجو برای دانستن علت رسم شکل تحریک شود.

بیان کنید:»درشکل،تختٔهنشاندادهشدهدرنقطٔهBرویتکیهگاهقرار
داردودردوانتهایآندوجسمباجرمهاینشاندادهشدهقرارگرفتهاند.تخته

درتعادلاست.بهنظرشماچهنیروهایخارجیبهآناعمالمیشود؟«.
پسازپاسخهنرجویان،پاسخدرسترارویتختهبنویسیدوشرحدهید:»وزنتختٔه)W(،وزنقطعٔه1)W1(،وزنقطعٔه

»)RB(Bونیرویتکیهگاهدرنقطٔه)W2(2
 بیان کنید:»براینشاندادننیروهایاعمالشدهبهتختهنیازنیستکلشکلرسمشودوتنهاآنقسمتازشکلراکه

میخواهیمنیروهایاعمالشدهبهآنرانشاندهیمــکهدراینجاتختهاستــرسممیکنیم«.

شکل 1 ــ 20

m2 m1
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شکل 2ــ20 را رسم کنید.
بیان کنید:»حالنیروهایاعمالشدهبهتختهرابارسمپیکانیدرمحلاعمالنیرو

کهمحلوجهتنیرورانشانمیدهد)بانامنیروهادرکنارهرپیکان(نشانمیدهیم«.
شکل 2ــ20 را مانند شکل 3ــ20 تکمیل کنید.

شکل، این میگویند. آزاد ترسیمٔه شده، رسم ـ20 3ـ شکل »به کنید: بیان   
چگونگیاعمالنیروهابهجسمرانشانمیدهد«.

نکته:بههنرجویانیادآورشویدکهگشتاورهارانیزمیتوانرویترسیمٔهآزادنشانداد،مبحثیکهجایآن
درسطحدورٔهمتوسطهنیست.

شکل )1ــ ٥  ــ الف( کتاب را رسم کنید و با کمک هنرجویان، ترسیمۀ آزاد آن را مانند شکل1ــ ٥ــ ب کتاب 
تهیه نمائید.

تمرین 1: برایتمرین،نخستشکلهایزیررارویتختهرسمکنیدوسپسباکمکدانشآموزانترسیمٔهآزادآنهارا
بکشیدونیروهایرویآنهاراتعیینکنید.

شکل اولیهترسیمۀ آزاد بدون تعیین نیروهاترسیمۀ آزاد پس از تعیین نیروها

 
  

روش مقطع زدن برای نمایش نیروهای داخلی
بیان کنید: »برایمحاسبٔهنیروهایداخلینیزمیتوانترسیمٔهآزادجسمرارسمکرد،کهالبتهباروشبیانشدهبرایرسم

ترسیمٔهآزادنیروهایخارجی،کمیمتفاوتاست«.
شکل 4ــ20 را روی تخته رسم کنید.

شکل 2 ــ 20

شکل 3 ــ 20

شکل 4ــ20

R2

R2

R1

R1
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بیان کنید:»اگربخواهیمنیروهایداخلیاینجسمرادرنقطهایمشخصمورد
بررسیقراردهیمازآننقطه،صفحٔهفرضیعمودیبهناممقطععبورمیدهیم«.شکل 

٥ــ20 را رسم کنید.

توضیح دهید:»فرضمیشودکهاینصفحهقطعهرابهدوبخشجدامیکند«.
شکل 6ــ20 را رسم نمایید.

بایادآوریقانونسومنیوتون،توضیحدهید:»برایخنثاشدننیرویP،کهبهدو
قطعٔهجدیداعمالمیشود،نیروهایداخلیبینذراتجسمایجادمیشود«.

شکل 7ــ20 را رسم کنید.

سرانجامبابیاناینکهجمع،یابهعبارتدیگربرآیندنیروهایداخلی،مساویودر
خالفجهتنیرویPاست،بههمیندلیلمیتوانبرآیندراجایگزیننمود.

شکل ٨  ــ20 را رسم کنید.

2ــ20ــ تنش چیست؟ )2ــ ٥  ــ صفحۀ  ٨٨(
از هنرجویان بپرسید:»نیروهایخارجیبهچهحالتهاییبهیکجسماعمالمیشوند؟«

کالسرابرایرسیدنبهپاسخهدایتکنید.درپیآنروییکخودکار،چگونگیاعمالنیروهایخارجیبهاجسامراتشریح
کنیدونامهریکراتوضیحدهید.

با رسم ساده ای از شکل ٩ــ20 مطالب گفته شده را برای هنرجویان روشن کنید. 

شکل ٥ ــ 20

شکل 6 ــ 20

شکل 7 ــ 20

شکل ٨ ــ 20

شکل ٩ــ20

فشاریپیچشی
کششی

برشی
خمشی
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با یادآوری قانون سوم نیوتن، تشکیل نیروهای داخلی از طرف ذرات داخلی جسم در مقابل نیروهای خارجی را 
توضیح دهید وبگوییدکهذراتداخلیهرجسمبرایایستادگیدربرابرانواعنیروهایخارجیایکهبرآنهاواردمیشود،نوعی

نیرویداخلیرادرخودایجادمیکنند.
توضیح دهید:»سادهتریننوعنیروکهبراجسامواردمیشودنیروهایکششیاستکه

پیشازاینگفتهشد«.شکل 10ــ20 را رسم کنید.
توضیح دهید:»بااعمالنیروهایکششیازدوسریکجسم،نیروهایداخلیبینذرات
نیروهای آنایجادمیگردد.اگرازهرنقطهازاینجسمیکصفحٔهعرضیعبوردهیموتمام
در اعمالشده نیروی مقدار با کنیم، دارندجمع آنصفحهوجود کهروی را داخلیکوچکی
انتهایجسمبرابراست.اکنوناگراینمقدارنیرورابرمساحتآنصفحهتقسیمکنیمعددیبه
دستمیآیدکهنشانمیدهدنیروهایداخلیدرکلمقطعجسمبهچهمقدارتوزیعشدهاست.این
عددکمّیتیاستکهبهآنتنشگفتهمیشود.تنشباحرفیونانیσ)سیگما(نشاندادهمیشود.
تنش آن به وابستٔه تنش به برسطحمقطعاست اعمالشدهعمود نیرویخارجی که آنجایی از
عمودیگفتهمیشود.درجاییکهنیرویخارجیبهوجودآورندهازنوعکششیباشدجسمدر

حالتکششقرارمیگیردوتنشناشیازایننیرو، تنش کششینامیدهمیشود.اگرتنشکششیواردبرسطحمقطعجسمبیشتراز
تحملآنباشد،جسمگسیخته)پاره(میگردد.نیرویخارجیمیتواندازنوعفشاریباشد.ایننوعبارگذاریدرجسمتنشفشاری

ایجادمیکند.اگرتنشفشاریموجوددرسطحمقطعبیشترازتحملقطعهبشود،جسمخمیاخردمیگردد«.
بیان کنید:»اندازٔهتنشازنسبتاندازٔهنیروبهاندازهٔسطحمقطعیکهنیروبرآنواردمیشودبهدستمیآید«.

رابطۀ زیر )رابطۀ 1ــ ٥ کتاب( را روی تخته بنویسید و شرح دهید.
F
A

σ =


بیان کنید:»چوندرسیستممتریک)SI(نیروبرحسبنیوتن)N(وسطعمقطعبرحسبمترمربع)m2(است،لذایکایتنش

(بهدستمیآید.نامدیگراینیکاپاسکال)Pa(است.چونپاسکالیکایبسیارکوچکیاستدر N
m2

برحسبنیوتنبرمترمربع)

عملاینیکاراباضرایبیمانندکیلوپاسکال)kPa(،مگاپاسکال)MPa(وگیگاپاسکال)GPa(بهکارمیبرند«.

نکته:درروابطتنشبرایمشخصکردنتنشکششیازفشاری،تنش کششیرامثبتوتنش فشاری منفی
میگیرند.

مثال صفحۀ ٨٩ را حل کنید.
 تمرین 2:بهقطعهایفلزیبامقطعمستطیلیبهابعاد20×40میلیمترمربع،نیرویعمودیفشاری70kNاعمالمیشود.

تنشموجوددرقطعهرامحاسبهکنید.

شکل 10ــ 20
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پاسخ:
a=40mm
b=20mm
F=70kN
σ=?

 

F Pa / MPa
A ( / ) ( / )

σ = − = − = − ⇒ σ =
×

70000
87500000 87 5

0 02 0 04

کار در خانه )1(:بهمحوریبامقطعدایرهایبهقطر٥سانتیمتر،نیرویکششی1٥0kNاعمالمیشود.تنشموجوددر
محوررامحاسبهکنید.

کار در خانه )2(: بهمحوریبامقطعدایرهایبهقطر٥سانتیمتر،نیرویکششی200kNاعمالمیشود.تنشموجوددر
محوررامحاسبهکنید.پاسخبهدستآمدهراباپاسختمرینقبلمقایسهکنید،چهنتیجهایمیگیرید؟

پرسش:شکل12ــ20رارویتختهرسمکنیدوازهنرجویانبپرسیداگرنیرو
درراستایخطرسمشدهواردشدهباشدنوعنیروییراکهموجبتغییرشکلجسمشده

استبیانکنید.
کار در خانه )3(:بهلولهایباقطر6سانتیمترباضخامتدیوارٔه2/٥میلیمتر،

نیرویفشاری120kNاعمالمیشود.تنشموجوددرمیلهرامحاسبهکنید.
کار در خانه )4(:بهلولهایباقطر6سانتیمترباضخامتدیوارٔه4میلیمتر،نیرویفشاری120kNاعمالمیشود.تنش

موجوددرمیلهرامحاسبهکنید.پاسخبهدستآمدهراباپاسختمرینقبلمقایسهکنید،چهنتیجهایمیگیرید؟

شکل 11 ــ 20

شکل 12 ــ 20
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: هنرجو با یادگیری این آموزه می تواند:

 مفهوم کرنش را شرح دهد.
 رابطٔه کرنش را برای حل مسائل به کار ببرد.

 رابطٔه بین تنش و کرنش را شرح دهد.
 مفهوم استحکام کششی را شرح دهد.

 تنش مجاز وضریب اطمینان را توضیح دهد.
 رابطٔه بین تنش مجاز وضریب اطمینان را در حل مسائل به کار ببرد.

١ــ٢١ــ تغییر طول نسبی در کشش و فشار )کرنش() 3ــ 5ــ صفحۀ 90(

یادآوری برای هنرآموز
یکی از جنبه های مهم در تجزیه و تحلیل و طراحی سازه ها، تغییر 
شکل آن ها  در اثر نیروهای وارد شده است. بدیهی است که در هر سازه 
باید از تغییر شکل بیش از حد جلوگیری کرد، زیرا تغییر شکل در یک 
سازه  اصلی ساخت  هدف  از  دور شدن  و  کارایی الزم  کاهش  به  سازه 
می انجامد. میلٔه فلزی به طول L و سطح مقطع یک نواخت A را در نظر 
می گیریم. میلٔه مزبور از نقطٔه B آویخته شده است. اگر نیرویی مثل F را 

از انتهای C اعمال کنیم، بلندی میله به اندازٔه δ زیاد  می شود. 
با پیدا کردن تغییر شکل مربوطٔه δ برای مقادیر مختلف نیروی F و 
رسم آن روی محورهای مختصات، منحنی تغییرات نیرو نسبت به تغییر 
برای  این منحنی دارای اطالعات مفیدی  آمد.  به دست  خواهد  شکل 
تجزیه و تحلیل میله مورد نظر است، لیکن نمی توان آن را برای پیش بینی 

تغییر شکل میلٔه دیگری از جنس مشابه ولی با اندازهٔ دیگر به کار برد. 
بررسی ها نشان می دهند که اگر در اثر نیروی F تغییر شکل δ در 
2A ولی با سطح مقطع L به وجود آید، در میلٔه دیگری به طول BC میله

شکل ١ــ٢١

شکل ٢ــ٢١
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 A به میله ای با سطح مقطع F 2 الزم خواهد بود. از طرفی اعمال نیرویF برای ایجاد همان تغییر شکل نیرویی برابر
و طول 2L باعث بوجود آمدن تغییر شکلی برابر δ 2 در میله می شود. ولی نسبت اندازٔه تغییر شکل بر طول یا کرنش 
ε در هر دو مورد برابر است. با یافتن نقاطی مربوط به تنش در مقابل کرنش بر روی محورهای مختصات، منحنی 
مشخصه ای برای ماده به دست  می آید که شکل آن به ابعاد نمونه آزمایشی بستگی ندارد. این منحنی را نمودار تنش  ــ 

کرنش می نامند.

به روش پرسش و پاسخ مطالب زیر را تدریس کنید.
پرسش: »اگر به میله ای فلزی نیروی کششی اعمال شود، آیا طول آن تغییر می کند؟ طول میله افزایش می یابد یا کم می شود؟«

پاسخ: »طول میله زیاد می شود«.
پرسش: »مقدار افزایش طول با نیرو چه رابطه ای دارد«؟

پاسخ: »هر چه نیرو بیشتر باشد افزایش طول بیشتر است«.
پرسش: »اگر به میله ای فلزی نیروی فشاری اعمال شود، آیا طول آن تغییر می کند؟ طول میله افزایش می یابد یا کم می شود؟«

پاسخ: »طول میله کم می شود«.
پرسش: »آیا تغییر طول اجسام در اثر اعمال نیرو اهمیت دارد؟ با یک نمونه شرح دهید«.

نیرو اتفاق  با اهمیت است. اگر تغییرات طول و ابعاد در قطعات یک مکانیزم، که در اثر اعمال  پاسخ: »این موضوع بسیار 
می افتد، بیش از حد باشد، آن مکانیزم کار نمی کند و یا کارایی اش کاهش می یابد«.

بیان کنید: » مقدار افزایش طول به عوامل مختلفی مانند مقدار و جهت نیرو، جنس جسم و ابعاد جسم بستگی دارد. در 
محاسبات، به جای تغییر طول، از نسبت تغییر طول به طول اولیه استفاده می شود که به این نسبت »تغییر طول نسبی« یا »کرنش« می گویند 

و با حرف یونانی ε )اپسیلون( مشخص می شود«. رابطٔه زیر )رابطٔه 2ــ 5( کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید. 
X
l

ε =
  

که در آن:
ε: تغییر طول نسبی یا کرنش )بدون یکا(

)m( افزایش یا کاهش طول بر حسب متر :x
)m( طول اولیه بر حسب متر :l

پرسش: »چرا کرنش بدون یکاست؟«
پاسخ: »همان طور که در رابطه مشاهده می شود، کرنش از تقسیم دو کمیِت همانند که دارای یک واحدند به دست  می آید. در 

تقسیم انجام شده واحدها از هم ساده شده و نتیجٔه تقسیم که کرنش است بدون واحد خواهد شد«.
بیان کنید: »اگر به جسم نیروی کششی اعمال شود و در آن افزایش طول داشته باشیم کرنش مثبت و اگر نیروی فشاری اعمال 

شود و در آن کاهش طول پدید آید، کرنش منفی خواهد شد«.
مثال ١: به میله ای با مقطع مستطیلی به طول mm 40 و عرض mm 20 نیروی عمودی فشاری اعمال می شود. طول اولیٔه میله  

m 2/8 است. پس از اعمال نیروی فشاری kN 70 طول آن به mm 1/2 کاهش می یابد. کرنش در میله را حساب کنید.
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پاسخ: 
l = 2/8 m
x = -1/2 mm
ε = ?   

X / /
l /

−−ε = = ⇒ ε = − × 40 0012
4 29 10

2 8

است.  کرده  پیدا  افزایش   2/3  mm میله طول  است.  اعمال شده   100 kN مقدار به  نیروی کششی  میله ای  به  تمرین ١: 
محاسبات نشان می دهد که کرنش پدید آمده در این میله 6  -10 ×561 است. طول اولیه میلهٔ  را محاسبه کنید.

پاسخ: 
l = ? m
x = + 2/3 mm

ε = 561×10-6  
X X /l l / m
l −ε = ⇒ = = ⇒ =

ε × 6

2 3
4 1

561 10

کار در خانه )١(:  قطعه ای فلزی با طول اولیٔه میله  m 1/6 است. پس از اعمال نیروی کششی kN 150 طول آن 3/2 
میلی متر افزایش می یابد. کرنش در قطعه را حساب کنید.

 0/3 mm 150 اعمال شده، به طوری که طـول محور kN کار در خانه )٢(:  به محـوری فلـزی نیـروی فشاری به مقـدار
کاهش پیدا کـرده است. محاسبات نشان می دهـد که کـرنش پدید آمـده در این میله 6-10×81  است. طول نخستین محور را محاسبه 

کنید.

٢ــ٢١ــ رابطۀ بین تنش و تغییر طول نسبی )4ــ 5ــ صفحۀ 9١(

یادآوری برای هنرآموز
نمودار تنش و کرنش برای یک ماده ویژگی 
کرنش  ــ  تنش  نمودار  یافتن  برای  است.  مهمی 
برای یک ماده، روی نمونه ای از آن ماده آزمون 
کشش انجام می شود. این آزمون روی یک نمونٔه 
استوانه ای شکل، که سطح مقطع بخش میانی آن 
روی  می شود.  انجام  است،  شده  تعیین  دقت  با 
این استوانه دو نشانٔه اندازه گیری درج شده است 

که به آن طول اندازه گیری می گویند. 
ایـن نمـونـٔه آزمـایشی در دستگاه آزمـون 
گـذاشته  می شـود. دستگاه آزمـون بـرای اعمـال 

نیروهای محوری در اندازٔه دل خواه ساخته شده است.

شکل3ــ٢١ــ  نمونۀ آزمایشی برای آزمون کشش

طول اندازه گیری
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زیاد  نیز  نشانه  دو  بین  فاصلٔه  بار،  افزایش  با 
شده  اعمال  نیروهای  ازای  به  طول  ازدیاد  می شود. 

 اندازه گیری و ثبت می شود. 
به ازای هر سری از اندازه های به دست  آمده 
برای نیرو و تغییر طول، مقدار تنش از تقسیم F بر سطح 
مقطع A و مقدار کرنش از تقسیم ازدیاد طول بر طول 
با قرار  اولیه بین دو عالمت محاسبه می گردند. سپس 
دادن مقادیر تنش و کرنش روی محورهای مختصات، 

نمودار تنش ــ کرنش به دست  می آید. 
مختلف  مواد  برای  کرنش  ــ  تنش  نمودارهای 
بر  کششی  متعدد  آزمون های  است.  گوناگون  بسیار 
روی یک نوع ماده ممکن است ما را به نتایج متفاوتی 
برساند. وجود تفاوت و مقدار آن به دمای نمونهٔ  آزمایشی 

و سرعت بارگذاری بستگی دارد. 
بیـن  مشتـرک  ویـژگی هـای  از  بـرخی  می تـوان 
نمودارهای مواد گوناگون را از هم جدا کرد. بر اساس 
این ویژگی هـا، مـواد در دو دستٔه بـزرِگ مـواد نـرم و 
مـواد شکننده جای دارند. مواد نرم در برگیرندٔه فوالد 
ساختمانی و آلیاژهایی است که از فلزات گوناگون ساخته 
 می شوند. هنگامی که در دمای محیط نمونه ای از این 
مواد ، زیر بار قرار می گیرند، با افزایش بار نخست، طول 

آن به طور خطی و با نرخ بسیار آهسته تغییر می کند.
 بنابراین اولین قسمت از نمودار تنش ــ کرنش یک خط مستقیم با شیب تند است. این وضعیت تا رسیدن 

شکل4ــ٢١ــ  دستگاه آزمون کشش

شکل5 ــ٢١

شکل 6ــ٢١ــ  نمودار تنش ــ کرنش یک فلز نرم

تنش گسیختن

تنش نهایی
تنش

تنش تسلیم

پالستیک

ک
ستی

اال

کرنش

نخ شدگی
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تنش به تنش تسلیم )تنش بحرانی( δy ادامه می یابد. اگر تا این مرحله اعمال نیرو قطع شود، ابعاد جسم به وضعیت 
قبل از اعمال نیرو برمی گردد. به این مرحله، که با اعمال نیرو تغییر دائمی در جسم ایجاد نمی شود، مرحله االستیک 

می گویند.
نمونٔه آزمایشی، پس از رسیدن به تنش تسلیم )تنش بحرانی( δy، به مرحله ای می رسد که با افزایش بار به اندازٔه 
ـ کرنش دیده می شود که در باالی نقطٔه تسلیم ازدیاد طول نمونٔه آزمایشی  کم ، تغییر شکل زیاد می شود. در نمودار تنشـ 
ممکن است 200 برابر بیشتر از مقدار آن قبل از رسیدن به نقطٔه مزبور باشد. در مرحلٔه جدید با اعمال نیرو در نمونه، 
افزایش دائمی طول ایجاد می شود. به این صورت که اگر اعمال نیرو قطع شود دیگر جسم به حالت اولیه برنمی گردد. 

به این مرحله پالستیک می گویند. 
پس از این که بار اعمال شده به بیشترین اندازه رسید قطر نمونٔه آزمایشی در بخش میانی کاهش می یابد. این 
با  نخ شدگی می نامند. پس از آغاز مرحلٔه نخ شدگی افزایش طول قطعٔه آزمایشی ،  یا  الغر شدن  پدیده را اصطالحاً 

نیروی کمتری ادامه می یابد و سرانجام نمونٔه آزمایشی با اعمال نیرو از هم گسیخته می شود.

نخ شدگی
طول اولیهنخ شدگی

طول پس از بارگذاری

شکل7ــ٢١ــ  نمونۀ آزمایشی قبل از اعمال نیرو و پس از رسیدن به مرحلۀ نخ شدگی

 بر این اساس سه تنش زیر معرفی می شوند:
تنش تسلیم δy تنشی است که در آن مرحلٔه تسلیم آغاز می شود.

تنش نهایی δu تنشی است که در اثر حداکثر بار اعمال شده بر 
نمونٔه آزمایشی به وجود می آید.

بریدن  یا  گسیختن  زمان  در  که  است  تنشی   δB گسیختن  تنش 
به وجود می آید.

مـواد شکننده مثـل چدن، شیشه و سنگ در بـرابـر تحمل تنش 
ویژه اند. در این نوع مواد گسیختن بی خبر و بدون افزایش نرخ ازدیاد طول 
رخ می دهد. بنابراین در مواد شکننده، بین تنش نهایی و تنش گسیختن 
تفاوتی وجود ندارد و در مقایسه با مواد نرم، کشش و زمان گسیختن آنان 

نیز به مراتب کمتر است.
بیشتر سازه های مهندسی به گونه ای طراحی می شوند که تغییر شکل در آنان کم باشد. برای رسیدن به این هدف 

همواره بخش خطی نمودار تنش ــ کرنش در نظر گرفته می شود.  

شکل8  ــ٢١ــ  نمودار تنش ــ کرنش یک 
ماده شکننده

کرنش

تنشگسیختن
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در بخش خطی از نمودار، تنش δ با کرنش ε نسبت مستقیم دارد 
پس می توان نوشت:

σ = E * ε  
مدول  را   E ضریب  است.  معروف  هوک  قانون  به  رابطه  این 
نیز  یانگ  مدول  به  که  می نامند،  نظر  مورد  ماده  یک  برای  االستیسیته 
مدول  لذا  است  دیمانسیون  بدون  کمیتی   ε کرنش  چون  است.  معروف 
بیان می گردد. مدول یانگ در  نیز بر حسب واحد تنش یعنی پاسکال   E
آزمایشگاه برای مواد گوناگون به دست می آید و در جدول های ویژه در 

دسترس است.

توضیح دهید: »اگر به یک قطعه ِکش نیروی کششی وارد شود، طول افزایش می یابد. این افزایش در مواد دیگر مانند فلزات 
نیز حاصل می شود، فلزات نیز در برابر نیروهای کششی افزایش طول و در برابر نیروهای فشاری کاهش طول دارند. البته در فلزات 
اندازٔه تغییر طول بسیار کم است و با چشم تشخیص داده نمی شود. هنگامی که اثر نیروی کششی از روی ِکش برداشته می شود ِکش به 
طول پیشین برمی گردد ولی اگر نیروی کششی زیاد باشد، ِکش تحمل نمی کند و پاره می شود. فلزات نیز نیروی کششی را تا حدی تحمل 
می کنند و پس از قطع نیرو، طول آن ها  به حالت پیشین برمی گردد. به این حالت قابلیت ارتجاعی یا االستیسیته گفته می شود. اگر 
اندازٔه نیرو بیش از اندازه ای باشد که فلز تاب و توان آن را دارد، پس از برداشتن نیرو طول قطعه به اندازٔه نخست بازنمی گردد و تغییر 
شکل دائمی پیدا می کند که به این حالت پالستیک می گویند. دانستن مقدار نیرویی که جسم توان آن را دارد تا در حالت االستیک 
آن ساخته شده اند مناسب  برای  انجام کاری که  برای  بدهند دیگر  تغییر طول  نیرو  اعمال  با  اگر قطعات  زیرا  بسیار مهم است.  بماند 
نخواهند بود. بنابراین طراحان این موضوع را در طراحی سازه در نظر می گیرند و کاربران نیز باید اندازٔه بیشترین نیروی را که می توانند 

به اجسامی که با آن کار می کنند وارد کنند بدانند«.

ـ  5  ــ صفحۀ 93( 3ــ٢١ــ استحکام کششی)5ـ

یادآوری برای هنرآموز 
در طراحی و ساخت، رعایت موارد ایمنی از اهمیت زیادی برخوردار است. باید بدانیم که مصالح مورد نظر 
در بارگذاری چگونه عمل می کنند. این اطالعات دربارٔه مواد گوناگون از راه آزمون های ویژه روی نمونه های از قبل 
تعیین شده به دست می آید. مثالً نمونه ای از فوالد مورد نظر در دستگاه آزمون تحت نیروی کششی قرار می گیرد. با 
افزایش نیروی وارد بر نمونٔه آزمایشی تغییرات مختلف حاصل در آن مثل تغییر طول و قطر اندازه گیری می شوند. در 
نهایت، بزرگ ترین مقدار نیروی ممکن بر نمونه اعمال می شود. در این مرحله نمونه یا گسیخته می شود و یا شروع به 
تحمل بار کمتری می نماید. بزرگ ترین نیروی اعمال شده را بار نهایی می نامند و آن را با Fu  نمایش می دهند. تنش 

نهایی در کشش یا تنش عمودی نهایی یا استحکام کششی نیز از رابطٔه زیر به دست  می آید:
u

u
F
A

σ =
 

شکل9ــ٢١
کرنش

تنش
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بیان کنید: »اجسام با اعمال نیرویی بیش از اندازٔه ویژه تغییر طول دائمی می دهند. اکنون اگر مقدار نیرو باز هم افزایش یابد 
قطعه به جایی می رسد که گسیخته  شود و به بیان دیگر جسم از هم پاره می شود. این رویداد در برخی قطعات می تواند فاجعه آمیز باشد. 
برای جلوگیری از این رخداد، طراح و در برخی موارد کاربر باید بداند هر قطعه ای تا چه مقدار نیرو را می تواند تحمل کند. به این نیرو 
بیشترین بار وارده می گویند و آن را با Fu نشان می دهند. مقدار این نیرو در فلزات مختلف، متفاوت است برای نمونه اندازٔه این نیرو 
در فوالد بسیار بیشتر از آلومینیوم است. هرچند آستانٔه تحمل جسم به سطح مقطع آن نیز بستگی دارد و هر چه قطر جسم بیشتر باشد 
نیروی بیشتری را تحمل می کند. نسبت این نیرو به سطح مقطع، که همان تنش است، برای هر فلزی ثابت است. تنش به وجود آمده در 
جسم برای بیشترین بار وارده به جسم، بیشترین تنشی است که آن جسم )فلز( می تواند تحمل کند، پیش از این که گسیخته شود. به این 

تنش استحکام کششی یا تنش نهایی می گویند و آن را با σu نشان می دهند«. 
uرابطۀ 4ــ 5 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید:

u
F
A

σ =
  

که در آن:
)Pa(استحکام کششی یا تنش نهایی بر حسب پاسکال :σu

)N( بیشترین بار وارده بر حسب نیوتن :Fu

)m2( سطح مقطع بر حسب مترمربع :A
بیان کنید: »استحکام کششی تمام مواد در آزمایشگاه ها تعیین شده و اندازٔه آن ها در جدول های مقاومت مصالح آمده است تا 

طراحان و تولیدکنندگان با توجه به آن ها  جنس مطلوب را برای قطعاتی که می سازند برگزینند«.
کرد؟  وارد  می توان  کششی  نیروی  مقدار  چه  حداکثر  مربع،  میلی متر   30×20 مقطع  سطح  با  فوالدی  قطعه ای  به   :٢ مثال 

استحکام کششی فوالد را MPa 420 در نظر بگیرید.
پاسخ: 

A = 30×20 mm2

σu = 420 MPa   
u

u u u
F F A ( ) ( )
A

−σ = ⇒ = σ × = × × × × ⇒6 6420 10 30 20 10

Fu = ?    Fu = 252000N = 252kN 

تمرین ٢: بیشترین نیروی کششی، که یک محور آلومینیومی به قطر 5 سانتی متر تاب آن را دارد، چه اندازه است؟ استحکام 
کششی فوالد را MPa 100 در نظر بگیرید.

پاسخ: 
d = 5cm    A = π r2 = 3/14 * )0/025(2  ⇒ A = 1/96 * 10-3m2

σu = 100 MPa   u
u u u

F F A ( ) ( / )
A

−σ = ⇒ = σ × = × × × ⇒6 3100 10 1 96 10

Fu = ?        Fu = 196000N = 196kN 

نیروی کششی  تا  باشد  باید  اندازه  با استحکام کششی MPa 420 چه  کار در خانه )3(:  کمترین قطر یک محور فوالدی 
kN 300 را تحمل کند؟
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4ــ ٢١ــ تنش مجاز و ضریب اطمینان )6ــ 5ــ صفحۀ 93( 

یادآوری برای هنرآموز 
قطعات سازه یا ماشین باید به گونه ای طراحی شود که بار نهایی در آن ها  به مراتب بیش از نیرویی باشد که در 
بنابراین  بار طراحی معروف است.  یا  بار عملی  بار مجاز ،  به  نیروی کمتر  این  شرایط معمول کاری مجاز است. 
هنگامی که بار مجاز اعمال می شود تنها درصدی از ظرفیت مجاز تحمل بار در عضو به کار گرفته می شود. بخش 
باقی مانده از ظرفیت تحمل بار عضو برای ایمنی کار به نشانٔه ضریب اطمینان حفظ می شود. نسبت بار نهایی به بار مجاز 

uرا ضریب اطمینان یا ضریب ایمنی می نامند.

al

FS.F
F

=
  

uچون تنش و بار رابطٔه خطی دارند پس:

al
S.F. σ

=
σ   

شود  انتخاب  کوچک  اندازه  از  بیش  ایمنی  اگر ضریب  است.  مهم  بسیار  طراحی  در  ایمنی  گزینش ضریب 
امکان خرابی به حد غیر قابل قبولی باال می رود و از سوی دیگر اگر بیش از اندازه بزرگ باشد فرآوردٔه کار از نظر 
طراحی غیراقتصادی و غیرعملی خواهد بود. گزینش ضریب ایمنی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که برخی از آن ها  

عبارت اند از:
 تغییراتی که در خواص و کیفیت مصالح رخ می دهد؛

 تعداد دفعات بارگذاری که در طول عمر مفید سازه یا ماشین پیش بینی می شود؛
 نوع و شرایط بارگذاری پیش بینی شده در طراحی یا شرایطی که امکان رخ دادن آن در آینده وجود خواهد 

داشت؛
 نوع خرابی و امکان آن؛

 تردید در مورد روش های تجزیه و تحلیل به کار گرفته شده؛ 
 فرسایش ممکن در آینده بر اثر نگه داری نشدن، تعمیرات صحیح نداشتن یا عوامل غیر قابل اجتناب طبیعی؛

 اهمیت دادن به یک عضو مشخص در هم بستگی کل ساختمان یا سازه.
برای بیشتر کاربردها، در کتابچه های طراحی که به وسیله مؤسسات معتبر تعیین شده اند، ضرایب ایمنی اعالم 

می شود. 

بیان کنید: »اجسام با اعمال بیشترین بار وارده Fu گسیخته می شود ولی آیا قطعات باید طوری ساخته شوند که در شرایط اعمال 
این نیرو قرار بگیرند. به بیان دیگر، آیا در زمان طراحی یک قطعه برای تعیین جنس و سطح مقطع، اعمال بیشترین بار Fu به قطعه را 
در محاسبات مد نظر قرار می دهند؟ اگر این کار انجام می شد، برای نمونه شاسی یک گاوآهن چهار خیش طوری طراحی می شد که 
تحمل نیروی کششی گاوآهن در خاک را داشته باشد. در این صورت با برخورد خیش به یک مانع، که نیروی زیادتری را به شاسی 
اعمال می کند، شاسی می شکست. در طراحی تمام قطعات، نسبتی از استحکام کششی برگزیده می شود تا هنگام کار، تنش از تنشی که 
جسم می تواند تحمل کند کمتر باشد. به این تنش، تنش مجاز می گویند و آن را با σal نشان می دهند. برای به دست آوردن تنش مجاز، 
استحکام کششی فلز مورد نظر را به عددی تقسیم می کنند که به آن ضریب اطمینان گفته می شود و با S.F مشخص می گردد«. رابطٔه 
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ـ  5 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید: 5u  ـ
al S.F

σ
σ =

  
که در آن:

)Pa( تنش مجاز بر حسب پاسکال :σal

)Pa( استحکام کششی یا تنش نهایی بر حسب پاسکال :σu

.S.F: ضریب اطمینان )بدون واحد(
بیان کنید: »با اعمال ضریب اطمینان هنگام طراحی و ساخت قطعات، استحکام آن ها  در برابر نیروهای بیشتر و پیش بینی نشده 
حفظ می شود. اما مقدار ضریب اطمینان به موارد مختلفی مثل شرایط کار قطعه، دقت محاسبات، نوع و مرغوبیت مواد مورد استفاده 
بستگی دارد. برای نمونه، ضریب اطمینان به کار  رفته در یک گاوآهن کمتر از ضریب اطمینان به کار  رفته در قطعات یک هواپیما 
است، زیرا در هواپیما جان صدها مسافر، که در آسمان و در برخورد با شرایط پیش بینی نشده اند، به طراحی این قطعات بستگی دارد. 

هر چند اندازهٔ ضریب ایمنی برای شرایط گوناگون تعیین می شود و دارای استاندارد است«.
 مثال صفحٔه 94 کتاب را حل کنید و جدول 2ــ 5 کتاب را توضیح دهید.

تمرین 3: قطعه ای آلومینیومی با سطح مقطع 20×40 میلی متر مربع، تحت نیروی کششی قرار می گیرد. اگر استحکام کششی 
آلومینیوم مصرفی MPa 100 و ضریب ایمنی 2/5 باشد، حداکثر نیروی مجاز را محاسبه کنید.

پاسخ: 
A = 40×20 mm2

u
al al MPa

S.F. /
σ

σ = = ⇒ σ =100
40

2 5

σu = 100 Mpa  
a a a

Fa F A ( ) ( )
A

−σ = ⇒ = σ × = × × × × ⇒6 640 10 40 20 10

S.F.= 2/5
Fa = ?   Fa = 32000N = 32kN

کار در خانه )4(: کمترین قطر یک محور فوالدی با استحکام کششی MPa 420 باید چقدر باشد تا در برابر نیروی کششی 
kN 300 ایستادگی کند؟ ضریب ایمنی را 3 در نظر بگیرید.
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: هنرجو با یادگیری این آموزه می تواند:

 تنش برشی را توضیح دهد.
 رابطٔه تنش برشی را توضیح دهد و آن را در حل مسئله به کار برد.

 استحکام برشی را توضیح دهد.
 تنش برشی مجاز را توضیح دهد.

 رابطٔه تنش برشی مجاز و استحکام برشی را در حل مسائل به کار برد.

١ــ٢٢ــ تنش برشی )7ــ 5ــ صفحۀ 95(

یاد آوری برای هنرآموز
نیروهای داخلی مورد بحث در بخش های پیش و تنش های وابسته، همگی بر مقطع بخش عمود بودند، از این رو 
به تنش های کششی و فشاری »تنش عمودی« می گویند. اگر نیروی F به طور عرضی بر قطعه اعمال شود یک نوع تنش 

متفاوت به دست می آید. با برش دادن عضو از نقطٔه C، بخش BC را از عضو AB )مانند شکل 1ــ22( جدا می کنیم.

شکل١ــ٢٢

قطعٔه جدا شده چون در وضعیت تعادل است پس در سطح برش خوردٔه نیروهای داخلی وجود دارند که مماس 
بر سطح هستند. برآیند این نیروها را با FS نشان می دهیم. این نیروهای داخلی کوچک را نیروهای برشی )نیروهای 
مماسی( می نامند و برآیند آنان نیروی برشی مؤثر در آن مقطع است. از آنجایی که در این حالت نیروهای داخلی مماس 
بر سطح مقطع اند بنابراین به تنش به وجود آمده در این وضعیت »تنش مماسی« می گویند و چون با افزایش این تنش در 
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سطح مقطع برش ایجاد می شود به آن »تنش برشی« گفته می شود و با حرف یونانی τ نشان داده می شود. تنش برشی 
Sمیانگین از رابطٔه زیر محاسبه می گردد.

ave
F
A

τ =
  

تنش های برشی بیشتر در پیچ ها، پین ها و پرچ های مورد استفاده و در انواع عضوهای سازه ای و محورهای 
انتقال گشتاور چرخشی دیده می شوند. باید تأکید شود که اندازهٔ تنش برشی به دست آمده از رابطٔه باال، میانگین تنش 
برشی در کل مقطع در نظر گرفته شده است. بر عکس آنچه پیش تر درباره تنش های عمودی گفته شد، توزیع تنش های 
برشی در سطح مقطع را نمی توان یک نواخت فرض نمود. اندازٔه واقعی تنش برشی بر روی سطح مقطع از صفر تا 

حداکثر τMAX تغییر می کند. حداکثر مقدار می تواند به مراتب بیشتر از مقدار میانگین τave باشد. 

توضیح دهید: »پیش تر دیدید که اگر یک قطعه استوانه ای شکل را بین دو فک یک گیرٔه آهنگری قرار دهیم و گیره را محکم 
 کنیم، از طرف گیره نیروی فشاری به سطح مقطع استوانه اعمال می شود. این نیرو عمود بر سطح مقطع است. نیروی کششی نیز عمود 
بر سطح مقطع است«. شکل های زیر را روی تخته رسم کنید و توضیح دهید که به این نیروها، نیروهای عمودی گفته می شود و تنشی 

که این نیروها ایجاد می کنند تنش عمودی است.

شکل٢ــ٢٢ــ  نیروهای عمودی
نیروی فشارینیروی کششی

نیروی فشاری

طرحی از شکل های زیر را روی تخته رسم و سپس بیان کنید: » نیروی کششی و تنش ناشی از آن سرانجام به گسیختن 
یا پاره  شدن قطعه می انجامد و نیروی فشاری و تنش ناشی از آن قطعه را خرد یا خم می کند«.

نیروی کششی

شکل3ــ٢٢ــ  گسیختن یا خرد شدن قطعه پس از اعمال حداکثر نیروهای عمودی

شکل 4ــ٢٢ را روی تخته رسم کنید. 
بیان کنید: »اگر همین استوانه را از گیره باز کنیم و بین دو لبٔه قیچی آهن بُر قرار دهیم و 

بخواهیم با قیچی استوانه را ببریم، نیروهای داخلی چگونه خواهند بود؟«
شکل4ــ٢٢ــ  اعمال نیروهای مماسی
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 شکل 5 ــ٢٢ را روی تخته رسم کنید و توضیح دهید: »در این حالت نیروهای 
داخلی که در استوانه شکل می گیرد عمود بر سطح نخواهد بود بلکه بر سطح مماس اند«.

شکل 6  ــ٢٢ را رسم و سپس بیان کنید: »نیروهای داخلی مماسی باعث ایجاد 
تنش برشی )تنش مماسی( در جسم می شوند که اگر از حد مجاز بیشتر شوند جسم در 
سطح مقطعی که نیروها اعمال می شوند، بریده می شود. تنش برشی با حرف τ )تاو( نشان 

داده می شود«.
بیان کنید: »تنش برشی بیشتر در پیچ ها، پین ها، پرچ ها و محورهای انتقال گشتاور 
چرخشی مـانند محـور گاردان ایجاد می گردد. اگـر جنس و ابعـاد ایـن قطعـات به درستی 

محاسبه و انتخاب نشوند، زیر بار بریده خواهند شد«. 
Fرابطٔه 6ــ 5 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

A
τ =

  
که در آن:

)N( بر حسب نیوتن )نیروی مماس بر سطح برش)نیروی برشی :F
 )m2( بر آن اعمال می شود بر حسب متر مربع )سطح مقطعی که نیروی مماسی )نیروی برشی :A

)Pa( تنش برشی بر حسب پاسکال :τ
مثال صفحۀ 96 را حل کنید.

تمرین ١: در یک دروگر بشقابی که در آن تیغه به وسیلٔه یک پین به بشقاب در حال چرخش متصل شده، نیروی گریز از مرکزی 
که از تیغه به پین اعمال می گردد 1200 نیوتن است. اگر قطر پین 1 سانتی متر باشد، تنش برشی در پین را محاسبه کنید.

پاسخ: 
d = 1 cm   A = πr2 = 3/14 * )0/005(2 ⇒  A = 7/85 * 10-5 m2  

F = 1200 N  F MPa
A / −τ = = ⇒ τ ≈

× 5

1200
153

7 85 10
τ = ?

 
ـ  5 کتاب برابر 500 نیوتن باشد و تنش برشی مجاز پین MPa 380 باشد،  کار در خانه )١(: اگر نیروی برشی بر پین شکل 8  ـ

قطر پین را حساب کنید.

شکل5  ــ٢٢ــ  مقایسه نیروهای داخلی در دو 
حالت مماسی و عمودی

شکل6  ــ ٢٢ــ  برش قطعه در اثر نیروهای برشی
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ـ  5 ــ  صفحۀ 97( ٢ــ٢٢ــ استحکام برشی )8 ـ

یادآوری برای هنرآموز
برای تعیین تنش برشی نهایی یا استحکام نهایی برشی یک ماده، روش های آزمون متعددی وجود دارد. 
یک روش عبارت است از قفل کردن بخشی از میله آزمایشی با مقطع مستطیل یا دایره شکل از جنس دل خواه در 

دستگاه آزمون برش و اعمال نیروی F و افزایش آن تا اندازه ای که بار نهایی Fu برای برش به دست آید.

شکل7ــ ٢٢ــ  دستگاه آزمون استحکام کششی

اندازٔه تنش های مجاز مواد گوناگون، که در طراحی ها مورد استفاده قرار می گیرند، در جداول مقاومت مصالح 
موجود است. 

برشی،  نیروهای  در   مقابل  »مواد  دهید:  توضیح  سپس  کنید.  یادآوری  را  برشی  استحکام  با  آن  ارتباط  و  کششی  استحکام 
ایستادگی گوناگونی دارند. اگر به یک قطعه نیروی برشی اعمال شود و این نیرو افزایش پیدا کند، قطعه تا رسیدن نیرو به مقدار معینی که 
به آن بار نهایی می گویند ، در برابر نیرو ایستادگی می کند. بار نهایی با FU نشان داده می شود. اگر اندازٔه نیرو بیش از بار نهایی افزایش 
یابد جسم برش می خورد. به تنش برشی که در اثر این بار در سطح مقطع ایجاد می شود تنش برشی نهایی یا استحکام برشی می گویند 

که با τu نشان داده می شود«. 
ـ  5 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید. uرابطه 7ـ

u
F
A

τ =
  

که در آن:
)N( نیروی نهایی بر حسب نیوتن :FU

)m2( سطح مقطع بر حسب متر مربع :A
)Pa( استحکام برشی بر حسب پاسکال :τU

بیان کنید: »استحکام برشی همٔه فلزات و بیشتر مواد تعیین شده است و اندازٔه آن در جدول های ویژه آمده است تا طراحان و 
تولیدکنندگان برپایٔه این اندازه ها جنس دل خواه را برای قطعاتی که می سازند مشخص کنند«.

ـ  5 کتاب را شرح دهید. جدول 3ـ
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استحکام برشی چند فلز

MN فلز
m2

استحکام برشی 

320 تا 390 فوالد نرم 

300آهن چکش خوار 

90 تا 200چدن 

150برنج 

بپرسید: »چرا نباید در محاسبات طراحی ها از استحکام برشی استفاده شود؟«
بیان کنید: باید تنشی به مراتب کمتر از حد تحمل قطعه را در نظر گرفت، که به آن تنش برشی مجاز گفته می شود و با τal نشان 

ـ  5 کتاب( را روی تخته بنویسید و شرح دهید. داده می شود. رابطٔه زیر )رابطٔه 8  ـ
u

al S.F.
τ

τ =   
که در آن:

)Pa( تنش برشی مجاز بر حسب پاسکال :τal

 )Pa( استحکام برشی بر حسب پاسکال :τu

.S.F: ضریب اطمینان )بدون یکا(
برای یادگیری بهتر استحکام برشی می توانید موارد عملی مانند طول دستٔه آچار را، که در کتاب گفته شد، برای دانش آموزان 

بگویید همچنین دلیل کاربرد پین  برشی را در ماشین های کشاورزی و به کار نبردن مواد محکم تر را به جای آن توضیح دهید.
مثال صفحۀ 97 را شرح دهید.

تمرین ٢: در یک دروگر بشقابی که در آن تیغه به وسیلٔه یک پین به بشقاب در حال چرخش بسته شده است نیروی گریز از 
مرکزی که از تیغه به پین اعمال می گردد 1500 نیوتن است. اگر پین از جنس برنج باشد، کمترین قطر مجاز پین را محاسبه کنید. ضریب 

ایمنی3 است.
راهنمایی: استحکام برشی برنج از جدول 3ــ 5 کتاب به دست  می آید.

پاسخ:  
F = 1500 N  U

al al MPa
S.F.
τ

τ = = ⇒ τ =150
50

3

τu= 150 MPa  F FA A m
A

−τ = ⇒ = = ⇒ = ×
τ ×

5 2
6

1500
3 10

50 10S.F. = 3
d = ?   AA r r / m d / mm

/

−
−×= π ⇒ = = = × ⇒ =

π

5
2 33 10

3 1 10 6 2
3 14

کار در خانه )٢(: حداقل قطر پین شکل 8ــ 5 کتاب با جنس فوالد نرم باید چقدر باشد تا نیروی برشی kN 300 را تحمل 
کند؟ ضریب ایمنی را 2/5 در نظر بگیرید.

کار در خانه )3(: از هنرجویان بخواهید تمرین های آخر فصل را پاسخ دهند.
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تمرین های دوره ای
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آموزۀ بیست  و چهارم

آزمون سوم
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آموزۀ بیست و پنجم

هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: هنرجو با یادگیری این آموزه می تواند:

 توان را شرح دهد.
 تبدیل یکای توان را انجام دهد.

 رابطٔه توان را در پاسخ به مسئله به کار برد.
 توان داخلی، توان مفید و توان مصرفی موتور را شرح دهد.

 توان داخلی موتور را در حل مسئله به کار برد.
در آغاز جلسه، پرسش های هنرجویان را دربارهٔ آزمون سوم پاسخ دهید. 

ـ  ٢5ــ  توان ) صفحۀ ١00( ١ـ
باید بتواند با محاسبه، توان  بیان کنید: »توانایی محاسبٔه توان برای تکنسین ماشین های کشاورزی ارزش ویژه ای دارد. او 
برای نمونه یک تکنسین  انتخاب کند.  برای آن را  تا منبع تولید توان مناسب  برآورد کند  برای انجام کارهای گوناگون  مورد  نیاز را 
ماشین های کشاورزی باید بتواند تراکتور مناسب برای کار هر ماشین  کشاورزی را از نظر توان برگزیند یا موتوری را برای راه اندازی 
پمپ آب روی شاسی آن ببندد. اگر در این زمینه اشتباهی رخ دهد، یا کار انجام نمی شود یا به تراکتور و موتوری که منبع توان است و 

به ماشینی که برای انجام کار توان می گیرد، آسیب می رسد«.
از هنرجویان تعریف توان را بپرسید. سپس تعریف زیر را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

»توان یا قدرت، سرعت انجام کار را نشان می دهد و عبارت است از کار انجام شده در یکای زمان.«
بیان کنید: »برای نمونه تراکتوری می تواند با بیشترین توانی که دارد با گاوآهنی 10 هکتار زمین را در 8 ساعت شخم بزند. 
می توان همان 10 هکتار را در 4 ساعت شخم زد اگر از تراکتوری که توان آن 2 برابر توان تراکتور پیشین است و از گاوآهنی با عرض 

کار بیشتر استفاده کنیم. توان با حرف P نشان داده می شود و یکای آن در سیستم متریک وات )W( است«.
ـ  6 کتاب( را روی تخته بنویسید و شرح دهید. رابطۀ زیر )رابطۀ ٢ـ

WP
t

=   
که در آن:

)W( میانگین توان دستگاه بر حسب وات :P
)J( کار انجام شده بر حسب ژول :W

)s( زمان انجام کار بر حسب ثانیه :t
مثال اول صفحۀ ١0١ را حل کنید.
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تمرین ١: تراکتوری برای کشیدن جسمی روی سطح صاف به فاصلٔه 2 متر kW 5 در مدت 5 ثانیه نیرو صرف کرده است. 
نیرویی که از تراکتور به جسم اعمال شده چقدر است؟ 

پاسخ: 
P = 5 kW
t= 5 s   

WP W P t W J
t

= ⇒ = × = × ⇒ =5000 5 25000

d= 2 m   WW F d F F N
d

= × ⇒ = = ⇒ =25000
5000

5F= ? N

کار در خانه )١(:  نیروی kN 10/5 از طرف تراکتوری برای کشیدن جسمی روی سطحی به فاصله 5 متر در مدت 8 ثانیه 
صرف شده است. توان مصرفی تراکتور برای انجام این کار را محاسبه کنید. 

پرسش: »یک وات چه مقدار کار انجام می دهد؟«
پاسخ: یک وات توانی است که برای انجام 1 ژول کار در مدت زمان 1 ثانیه مورد نیاز است. اگر جسمی به وزن 1 نیوتن، 

فاصله ای به طول 1 متر جابه جا شود، در این حالت 1 ژول کار انجام شده است.
 روابط زیر را روی تخته بنویسید و آن را شرح دهید.

W = F.d ⇒ W = 1N * 1m = 1N.m = 1j   
بیان کنید: »اگر این 1 ژول کار در 1 ثانیه انجام شده باشد، 1 وات توان صرف شده است«. 

Wرابطه روبه رو را روی تخته بنویسید و شرح دهید. jP W
t s

= = =1
1

1   

ـ  ٢5ــ  تبدیل یکای توان ٢ـ
بیان کنید: »چون وات یکای کوچکی است برای توان های بیشتر یکای کیلو وات )kW( به کار می رود.« 

رابطۀ زیر را روی تخته بنویسید.
1kW = 1000W   

مشخص   hp با  که  است  بخار  اسب  می رود  کار  به  توان  سنجش  برای  متریک  سیستم  در  که  دیگری  »یکای  کنید:  بیان 
می شود.« 

رابطۀ زیر را روی تخته بنویسید.
1hp = 746W ⇒ 1hp = 0/746 kW ⇒ 1kW = 1/341hp   

بیان کنید: »اسب بخار در سیستم انگلیسی نیز تعریف شده است که با Ps نشان داده می شود و اندازٔه آن با اسب بخار متریک 
یکی نیست«. 

رابطۀ زیر را روی تخته بنویسید.
1Ps = 736 W ⇒ 1Ps = 0/736kW ⇒ 1kW = 1/36Ps   

مثال صفحۀ ١07 را حل کنید.
تمرین٢: توان موتوری 45 اسب بخار متریک است. توان این موتور را برحسب کیلووات حساب کنید. 
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پاسخ:  
P = 45 hp   

hp
(45

W) (
hp

736
1 1

× ) W33120=

P = ? kW   W kW P / kW
W

× ⇒ =1
33120 33 12

1 1000  
کار در خانه )٢(:  توان یک الکتروموتور 50 کیلوواتی چند اسب بخار است؟

بیان کنید: »برای محاسبٔه توان می توان رابطٔه سرعت خطی را نیز به کار برد. این رابطه از رابطٔه قبلی به دست می آید«.
 روابط زیر را روی تخته بنویسید و آن ها را شرح دهید.

WP
t F dPW F d t P F V

dV t








= 
 ×== ×  = ×

=  
که در آن:

)W( توان متوسط دستگاه بر حسب وات :P
)N( نیروی وارد بر جسم بر حسب نیوتن :F
) m

s
V: سرعت جسم بر حسب متر بر ثانیه ) 
مثال دوم صفحۀ ١0١ را حل کنید.

تمرین3: یک گاوآهن با نیروی N 1022 و با سرعت 4 کیلومتر بر ساعت کشیده می شود. توان مورد نیاز را بر حسب اسب 
بخار برآورد کنید. 

پاسخ: 
F = 1022 N   mkm / mshV /km s

h

= × =
3 6

4 14 4
1 1V= 4 km

h     

P = ? hp    P F.V / P / W= = × ⇒ =1022 14 4 14716 8

    
W hpP / P hp

W
= × ⇒ =1

14716 8 20
1 736  

کار در خانه )3(:  تراکتوری با نیروی N 1500 یک پی نورد را می کشد و برای این کار hp 25 توان صرف می کند. سرعت 
تراکتور را محاسبه کنید.

بیان کنید: »ممکن است جسم دارای سرعت دورانی باشد. برای محاسبه توان در این حالت رابطه ای به کار گرفته می شود که 
سرعت بر حسب سرعت دورانی باشد«.

 روابط زیر را روی تخته بنویسید و آن ها را شرح دهید.
P F V

P F d n
V d n

= × 
= × π× ×= π× ×    

که در آن:
)W( توان متوسط دستگاه بر حسب وات :P
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)m( قطر دایره مسیر دوران بر حسب متر :d
n: سرعت دورانی جسم بر حسب دور در ثانیه

مثال دوم صفحۀ ١0٢ را حل کنید.
تمرین4: در یک نقالٔه پیاله ای، 150 پیاله هر کدام با جرم تقریبی Kg 2 از پایین به باال منتقل می شود. اگر قطر چرخ تسمٔه 
برای  نیاز را  توان مورد  پولی ها، کمترین  از وزن تسمه و  با چشم پوشی  باشد،   60 rpm محرک 75 سانتی متر و سرعت دورانی آن

الکتروموتوری که چرخ تسمٔه محرک را به حرکت می اندازد محاسبه کنید.
پاسخ: 

m = 2 kg * 150 = 300kg  F = m * g = 300 * 9/81 = 2943N
d = 0/75 m   

P F d n / / P W= × π× × = × × × ⇒ =60
2943 3 14 0 75 6931

60n = 60 rpm
P = ? W

ـ ٢5ــ  توان موتور)١ــ 6ــ  صفحۀ ١0٢( 3ـ

نکته: در این بخش، هنرجویان روابط زیاد و کم و بیش پیچیده ای را برای محاسبٔه توان موتور می خوانند. 
هدف از آوردن این روابط در کتاب آشنایی هنرجویان با کمّیت ها و پارامترهای مؤثر در توان موتور است و نباید از آنان 

کاربرد این روابط را در مسائل خواست. 

بیان کنید: »موتور احتراقی دستگاهی است که با استفاده از آن انرژی حاصل از احتراق مخلوط سوخت شیمیایی و هوا به 
انرژی مکانیکی تبدیل می شود. انرژی مکانیکی به دست آمده از موتور به صورت کارهای مکانیکی در ماشین های مختلف به کار برده 
می شود. بیشترین انرژی مکانیکی، که در موتورهای مختلف تولید می شود، یا اندازٔه کاری را که در واحد زمان انجام می دهد، توان 

آن موتور می نامند. 
توان موتور با تغییر دور میل لنگ، تغییر می کند. از این رو توان موتور را در یک دور ویژه اندازه گیری می کنند.

تمام انرژی حاصل از سوخت موتور به کار مکانیکی تبدیل نمی شود. بنابراین توان های مختلفی برای موتور تعریف شده است. 
است.  برای نمونه، مقدار انرژی حاصل از انفجار سوخت در سیلندر، که باعث حرکت پیستون ها می گردد، توان داخلی موتور 
توانی که از محور میل لنگ دریافت می شود که توان خروجی موتور است، توان مفید نیز است. توان مفید همیشه از توان داخلی 

موتور کمتر است«.
پرسش: چرا توان خروجی موتور همیشه از توان داخلی کمتر است؟

 پاسخ: توان مفید از توان داخلی موتور کمتر است زیرا برای غلبه بر نیروهای اعمال شده به اجزای داخلی موتور، مانند نیروی 
اصطکاک بین قطعات، مقداری از توان صرف می شود که به آن توان مصرفی می گویند. 

توضیح دهید: برای اندازه گیری توان مصرفی موتور، موتور را در حالت خاموش با دور ثابت به حرکت در می آورند. مقدار 
توان مورد نیاز برای این کار توان مصرفی تراکتور است.

پرسش: چرا سفارش می شود که برای راه اندازی و کار با ماشین های مختلف کشاورزی و دنباله بندها تراکتور باید در دور 
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ویژه کار کند؟
پاسخ: چون ماشین های مختلف کشاورزی برای کار در دور ویژه و توان مشخص شده در این دور طراحی می شوند و در این 

دور بهترین راندمان را دارند.

بخش مطالعۀ آزاد کتاب
اگر بخواهید مطالعه آزاد را تدریس کنید روش کار به شرح زیر خواهد بود.

بیان کنید: »توان یک موتور به عوامل گوناگونی بستگی دارد که یکی از آن ها  حجم مخلوط هوا و سوختی 
است که در سیلندر محترق می شود و نیروی مورد نیاز را فراهم می کند. برای محاسبٔه حجم، نخست باید سطح دهانٔه 

سیلندر را اندازه گیری کرد. 
رابطٔه 4ــ 6 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

dA × π=
2

4
  

که در آن:
)cm2( سطح دهانٔه سیلندر بر حسب سانتی متر مربع :A

)cm( قطر دهانٔه سیلندر بر حسب سانتی متر :d
یا مفید سیلندر، که پیستون در آن جابه جا می شود، سطح دهانٔه  بیان کنید: »برای محاسبٔه حجم جابه جایی 

سیلندر را در کورس پیستون یعنی فاصله بین نقطٔه مرگ باال و پایین ضرب می کنند«. 
ـ  ٢5 را روی تخته رسم کنید و آن را شرح دهید. طرح ساده ای از شکل ١ـ

ـ  ٢5 شکل١ـ

نقطۀ مرگ پایین

نقطۀ مرگ باال

طول کورس 
پیستون

ـ  6 کتاب را روی تخته بنویسید و آن را شرح دهید. رابطۀ 5ـ
Vh = A * S   

که در آن:
 )cm3( حجم مفید یک سیلندر برحسب سانتی متر مکعب :Vh

 )cm2( سطح دهانٔه سیلندر برحسب سانتی متر مربع :A
)cm( کورس پیستون برحسب سانتی متر :S

بیان کنید: » یکاهایی که در سیستم متریک برای اندازه گیری حجم کاربرد دارند مترمکعب و لیتر است ولی چون 
این یکاها برای سنجش حجم موتور، بزرگ اند یکای کوچک تر سانتی متر مکعب یا سی سی   به کار برده می شود«.
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بیان کنید: »موتور ممکن است یک تا چند سیلندر داشته باشد. برای محاسبٔه حجم مفید سیلندرهای یک 
موتور, باید حجم مفید یک سیلندر را در تعداد سیلندرهای موتور ضرب کرد«. 

ـ  6 کتاب را روی تخته بنویسید و آن را شرح دهید. رابطه 6ـ
VH = Vh× k   

که در آن:
)cm3( حجم مفید سیلندرهای یک موتور بر حسب سانتی مترمکعب :VH

 )cm3( حجم مفید یک سیلندر بر حسب سانتی مترمکعب :Vh

k: تعداد سیلندرهای موتور
بیان کنید: »چون در مراحل مختلف کار موتور، فشار داخلی آن یکسان نیست برای 
محاسبات میانگین، فشار داخلی موتور به کار گرفته می شود که با Pm نشان داده می شود با 
این فرض که فشار داخل سیلندر در کورس پیستون ثابت است. طرح ساده ای شبیه شکل 

روبه رو را روی تخته رسم کنید و موارد فوق را به کمک آن شرح دهید.

فشار میانگین با اعمال نیرو بر سطح پیستون، آن را به سمت نقطٔه مرگ پایین 
می راند. به این نیرو، نیروی مؤثر احتراق روی پیستون می گویند«. طرح ساده ای شبیه 

شکل روبه رو را روی تخته رسم کنید و شرح دهید. 
 رابطۀ 7ــ 6 کتاب را روی تخته بنویسید و آن را روی شکل 3ــ٢٢ 

شرح دهید.
F = A  *  Pm   

که در آن:
)N( نیروی مؤثر احتراق روی پیستون بر حسب نیوتن :F

سانتی مترمربع  بر  نیوتن  برحسب  پیستون  روی  احتراق  متوسط  فشار   :Pm

 N( )
cm2

)cm2( سطح دهانٔه سیلندر بر حسب سانتی متر مربع :A
نیروی  اثر  پایین، که در  نقطٔه مرگ  به سمت  بیان کنید: »با جابه جایی پیستون 
مؤثر انجام می شود، کاری انجام می گردد که به آن کار پیستون می گویند. برای محاسبٔه 
کار پیستون، اندازٔه نیروی مؤثر احتراق در جابه جایی پیستون، که کورس پیستون است، 
طرح ساده ای شبیه شکل روبه رو را روی تخته رسم کنید و  ضرب می گردد«. 

آن را شرح دهید.

ـ ٢5  شکل٢ـ

ـ ٢5 شکل3ـ

ـ ٢5 شکل4ـ
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ـ ٢5 آن را شرح دهید. رابطۀ 8  ــ 6 کتاب را روی تخته بنویسید و با استفاده از شکل 4ـ
W = F × S   

 )J( کار پیستون بر حسب ژول :W
 )N( نیروی مؤثر احتراق روی پیستون بر حسب نیوتن :F

 )cm( کورس پیستون بر حسب سانتی متر :S
 بیان کنید: » برای به دست  آوردن سرعت خطی یک جسم دّوار باید سرعت َدَورانی را در محیط دوران ضرب 
کرد. در موتور برای به دست آوردن سرعت محیطی میل لنگ، سرعت خطی یاتاقان متحرک در نظر گرفته شده است، 
یعنی سرعت محیطی میل لنگ، سرعت خطی یاتاقان متحرک است. برای محاسبٔه این سرعت، نخست باید محیطی را 
که یاتاقان متحرک دوران می کند محاسبه نمود. قطر دایره ای که یاتاقان متحرک در آن دوران می کند با کورس پیستون 

برابر است«.
ـ ٢5 را روی تخته رسم کنید و موارد باال را روی شکل شرح دهید. شکل 5  ـ

محل قرارگیری یاتاقان متحرک 
در نقطۀ مرگ باال

مرکز دوران میل لنگ

محل قرارگیری یاتاقان متحرک 
در نقطه مرگ پایین

نصف کورس پیستون

کورس پیستون

ـ ٢5 شکل5   ـ

یاتاقان متحرک را به آسانی  با داشتن کورس پیستون می توان محیط یک دور گردش    بیان کنید: »بنابراین 
ـ  6 کتاب را روی تخته بنویسید و آن را روی شکل 5  ــ٢5 شرح دهید. محاسبه کرد«. رابطۀ 9ـ

 U = D × π  
که در آن:

)m( محیط مسیر دوران یاتاقان متحرک :U
)m( قطر محیط مسیر دوران یاتاقان متحرک برابر با کورس پیستون بر حسب متر :D

رابطٔه سرعت محیطی را یادآوری کنید. سپس بیان کنید که با داشتن محیط یک دور گردش یاتاقان متحرک، 
سرعت محیطی میل لنگ محاسبه می شود. رابطٔه زیر )رابطٔه 10ــ 6 کتاب( را روی تخته بنویسید و آن را شرح دهید.

D nV × π×=
60
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که در آن:
 m( )s

V: سرعت محیطی میل لنگ )بر حسب متر بر ثانیه( 
 )m( قطر محیط مسیر دوران یاتاقان متحرک برابر با کورس پیستون بر حسب متر :D

 )rpm( )سرعت دورانی میل لنگ )بر حسب دور در دقیقه :n

ـ  6ــ صفحۀ ١05(  ـ   سرعت متوسط پیستون )١١ــ١ـ 4ــ٢5ـ
شکل زیر را روی تخته رسم کنید.

سرعت کم

سرعت کم
سرعت زیاد

شکل6  ــ ٢5

به  نیست،  یک سان  آن،  کورِس  مختلف  نقاط  در  پیستون  »سرعت  دهید:  توضیح  شده  رسم  شکل  روی 
گونه ای که در ابتدای کورس سرعت صفر است و به تدریج این سرعت تا به وسط کورس افزایش می یابد. در این نقطه 
سرعت پیستون به حداکثر می رسد، سپس سرعت آن کاهش می یابد که در انتهای کورس سرعت آن صفر می شود. برای 
انجام محاسبات مربوط به موتور، برای پیستون یک سرعت متوسط تعریف می شود. این سرعت با استفاده از سرعت 

دوران میل لنگ در دور ثابت محاسبه می شود«.
رابطه ١١ــ 6 کتاب را روی تخته بنویسید و آن را شرح دهید.

m
S n S nV × ×= =2

60 30
  

که در آن:
 m( )s

Vm: سرعت متوسط پیستون بر حسب متر بر ثانیه 

)m( کورس پیستون بر حسب متر :S
)rpm( سرعت دورانی میل لنگ بر حسب دور در دقیقه :n

ـ  ٢5ــ  محاسبۀ توان داخلی )١٢ــ ١ــ 6ــ صفحۀ ١06( 5 ـ
رابطٔه توان را روی تخته بنویسید و اجزای آن را یادآوری کنید.

 P = F * V  
بیان کنید: »در یک موتور یک سیلندر چهار زمانه، تنها در یک مرحله از چهار مرحلٔه حرکت پیستون که مرحلٔه انفجار است 
و پیستون با اعمال نیرو به سمت نقطٔه مرگ پایین حرکت می کند، کار مفید انجام می شود و توان تولید می گردد. بنابراین اگر در رابطٔه 
نوشته شده ، F نیروی مؤثر احتراق روی پیستون و V سرعت متوسط پیستون باشد و کل رابطه را بر عدد 4 تقسیم کنیم، توان مؤثر در 



راهنمای معلم کتاب محاسبات فنی 172

یک چرخه کامل از حرکت پیستون در یک موتور چهار زمانه به دست  می آید«. 
mرابطۀ ١٢ــ 6 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

i
F VP ×=

4   
)W( توان داخلی موتور بر حسب وات :Pi

)N( نیروی مؤثر احتراق بر پیستون بر حسب نیوتن :F
 m( )

s
Vm: سرعت متوسط پیستون بر حسب متر بر ثانیه 

بیان کنید: »اگر تعداد پیستون های یک موتور بیش از یک عدد باشد با ضرب تعداد سیلندرها در رابطه نوشته شده، توان تولید 
شده کل موتور به دست  می آید.« 

رابطۀ ١3ــ 6 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید.
m

i
F V kP × ×=

4   
k: شمار سیلندرهای موتور 

بیان کنید: »در رابطٔه به دست آمده به جای F و Vm اندازه های به دست آمده از روابط پیشین را قرار می دهیم تا رابطٔه جدیدی 
به دست  آید«. 

روابط زیر را روی تخته بنویسید و آن ها را شرح دهید.

                              رابطۀ توان داخلی برحسب حجم و فشار داخلی موتور

  

m

m
m i

m
i

F A P
P S A n kS nV P

F V kP


= ×
 × × × ×× = = ×

× × = 

30 30 4

4
 

 )W( توان داخلی موتور بر حسب وات :Pi 
 )m( کورس پیستون بر حسب متر :S

)cm2( سطح دهانه سیلندر بر حسب سانتی متر مربع :A
 )rpm( سرعت دورانی جسم بر حسب دور در دقیقه :n

k: تعداد سیلندرهای موتور 
N( )

cm2
Pm:فشار متوسط احتراق روی پیستون بر حسب نیوتن بر سانتی متر مربع 

در رابطٔه توان داخلی یکای کورس )S( را از متر به سانتی متر تبدیل کنید و مطابق روابط زیر روی تخته بنویسید. در این مرحله 
جلوی هر کمیت یکای آن را بنویسید تا هنرجویان مراحل تبدیل یکاها را متوجه شوند. 

m

i

N cmP ( ) S(m ) A(cm ) n(rpm) k
mcmP (W)

× × × × ×
=

×

2
2

100
1

4 30  
 

m

i

NP ( ) S(cm A(cm ) k n(rpm)
cmP (W)

× × × × ×
⇒ =

2
2

100

120
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رابطۀ فوق را با رابطۀ حجم مفید سیلندرهای یک موتور )VH( و رابطۀ تبدیل لیتر را به سانتی متر مکعب ترکیب 
کنید و روی تخته بنویسید و آن ها را شرح دهید.

بنویسید و شرح دهید: با در نظر گرفتن سه رابطه زیر می توان رابطه مناسبی به دست آورد.

m

i

NP ( ).S(cm).A(cm ).k.n(rpm)
cmP (W)

×
=

2
2

100

120  
VH)cm3(= A)cm2( * S)cm( * k  
1lit = 1000 cm3  

m H
N litP ( ) V (cm ) n(rpm) k

cm cmP (W)
× × × × ×

⇒ =

3
2 3

1

1
100

1000
120

 
 

رابطۀ باال را ساده کنید. سپس یکای فشار متوسط احتراق روی پیستون )Pm( را از نیوتن بر سانتی متر مربع به 
بار )bar( تبدیل کنید و به صورت زیر روی تخته بنویسید و آن ها را شرح دهید.

m
m H

i
i

NP (NP ( ) V (lit) n(rpm) k cm
cmP (W)

P (W)
Nbar

cm

× × × 
=  =


= 



2
2

2

1200

1 10

bar
N

cm

×

2

1

10
H) V (lit) n(rpm)× ×

1200

  m H
i

P (bar) V (lit) n(rpm)P (W) × ×⇒ =
12000  

در رابطۀ باال یکای توان داخلی موتور )Pi( را به کیلووات )kW( تبدیل کنید و به صورت زیر روی تخته بنویسید 
و شرح دهید.

m H
i

P V nP × ×=
12    

که در آن:
)kW( توان داخلی موتور بر حسب کیلووات :Pi

)bar( فشار متوسط احتراق روی پیستون بر حسب بار :Pm

)Lit( حجم مفید سیلندرهای موتور بر حسب لیتر :VH

)rpm( سرعت دورانی جسم بر حسب دور در دقیقه :n
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: هنرجو با یادگیری این آموزه می تواند:

 راندمان مکانیکی را شرح دهد و رابطٔه آن را در حل مسائل به کار ببرد.
 مفاهیم توان حجمی ، توان وزنی و گشتاور موتور را شرح دهد و رابطٔه آن را در حل مسائل به کار ببرد.

 نسبت تراکم موتور را شرح دهد و رابطٔه آن را در حل مسائل به کار ببرد.
 توان کششی و هیدرولیک تراکتور را شرح دهد و رابطٔه آن را در حل مسائل به کار ببرد.

 رابطٔه توان الکتریکی را در حل مسائل به کار ببرد.

1ــ26ــ  راندمان مکانیکی )14ــ 1ــ 6  ــ  صفحۀ 107(
می گویند.  مکانیکی  راندمان  را  درصد،  بر حسب  داخلی  توان  به  مفید  توان  نسبت  احتراقی  موتورهای  »در  کنید:  بیان 

راندمان مکانیکی در موتورهای بنزینی بین 80% تا 92% و در موتور های دیزل بین 75% تا 86% است«. 
Wرابطۀ 15ــ 6 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

m
i

P
P

η =
 

)W( توان مفید موتور بر حسب وات :PW

)W( توان داخلی موتور بر حسب وات :Pi

ηm: راندمان مکانیکی موتور )بدون واحد(

پرسش: چرا راندمان موتورهای احتراقی همیشه کمتر از 100% است.
از راه های دیگر هدر  نیز  براصطکاک قطعات داخلی می شود و  توان مفید موتور صرف غلبه  از  پاسخ: چون مقدار زیادی 

می رود.

2ــ26ــ  توان لیتری یا قدرت حجمی موتور)15ــ 1ــ 6  ــ  صفحۀ 107(
 بیان کنید: »برای ارزیابی کار موتورها، کمیت های گوناگونی به کار می رود. توان لیتری که به آن توان حجمی موتور نیز 
می گویند و توان وزنی موتور دو نمونه از این کمیت ها هستند. توان حجمی موتور نسبت توان مفید به حجم مفید سیلندرهای 

موتور است«. 
رابطۀ 16ــ 6 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید.
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W

H
H

PP
V

=  
 ) kW

lit
PH: توان حجمی موتور بر حسب کیلو وات بر لیتر )

)kW( توان مفید موتور بر حسب کیلو وات :PW

)Lit( حجم مفید سیلندرهای موتور بر حسب لیتر :VH

kW است. پس عدد به دست  
lit

بیان کنید: »همان گونه که در رابطه می بینید، یکای عدد به دست  آمده برای توان حجمی برحسب 
آمده نشان دهندهٔ توانی که تا به حال با آن سر و کار داشته ایم نیست، زیرا یکای توان kW است. توان حجمی عددی را به ما می دهد که 

از روی آن می توان موتورهای گوناگون را مقایسه کرد که نسبت به حجم سیلندرهایشان چه اندازه توان مکانیکی تولید می کنند«.
پرسش: از بین دو موتور که حجم سیلندری برابر دارند، کدام برتر است؟

پاسخ: موتوری که توان حجمی بیشتری دارد .
بیان کنید: »توان وزنی موتور نسبت توان مفید موتور به وزن خالص موتور )بدون آب و روغن( است. توان وزنی موتور 
کمیتی است که برای ارزیابی موتورها به کار می رود«.  رابطۀ زیر )رابطۀ 17ــ 6 کتاب( را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

W
G

PP
G

=
 

kW( )
kg

PG: توان وزنی موتور بر حسب کیلووات بر کیلوگرم 

)kW( توان مفید موتور بر حسب کیلو وات :PW

)kg( وزن موتور بر حسب کیلوگرم :G
بیان کنید: »  عدد به دست  آمده از رابطٔه نوشته شده، نشان می دهد که به ازای هر کیلوگرم از وزن موتور، چه مقدار توان توسط 

موتور تولید شده است«.
از هنرجویان بپرسید: از بین دو موتور که وزن یک سان دارند کدام بهتر است ؟

پاسخ: موتوری که توان وزنی بیشتری دارد برگزیده می شود.
بیان کنید: »از توان وزنی و حجمی یک موتور می توان کیفیت طراحی آن موتور را ارزیابی کرد. یک موتور هرچه نسبت به 
وزن و حجم سیلندرهایش قدرت بیشتری تولید کند از طراحی بهتری برخوردار است. البته اعداد به دست  آمده برای این دو کمیت 

در انواع مختلف موتورهای بنزینی و دیزل متفاوت است ولی این اعداد باید در محدودهٔ استاندارد باشند«. 
جدول صفحۀ 108 را شرح دهید.

3ــ 26ــ  محاسبۀ گشتاور موتور)17ــ 1ــ6 ــ صفحۀ 108(
ـ  6 کتاب ــ  را روی تخته بنویسید.  تعریف گشتاور را بپرسید. رابطۀ گشتاور ــ  رابطۀ 18ـ

M = F * R   
)N.m( گشتاور نیرو بر حسب نیوتن متر :M

)N( نیرو بر حسب نیوتن :F
)m( فاصله نیرو تا مرکز دوران یا بازوی گشتاور بر حسب متر :R
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با اشاره به رابطه نوشته شده، بیان کنید: »اگر در این رابطه، F نیروی محیطی میل لنگ و R شعاع لنگ باشد، M گشتاور 
موتور خواهد بود. اما محاسبٔه نیروی محیطی میل لنگ و شعاع لنگ کار دشواری است. در این صورت با استفاده از روش دیگری 
گشتاور موتور محاسبه می گردد. توان مفید موتور، مقدار توانی است که در دور مشخص از میل لنگ یا چرخ لنگر می توان گرفت که قابل 

اندازه گیری است. از طرفی توان مفید میل لنگ با نیروی محیطی میل لنگ و سرعت محیطی میل لنگ دارای رابطٔه ریاضی است«. 
ـ  6 کتاب( را روی تخته بنویسید. رابطۀ زیر )رابطۀ 19ـ

PW = F * V   
)W( توان مفید بر حسب وات :Pw

)N( نیرو بر حسب نیوتن :F
m( )
s

V: سرعت محیطی لنگ بر حسب متر بر ثانیه 
بیان کنید: » برای تبدیل یکای توان در رابطه نوشته شده به کیلووات )kW(، طرف راست رابطه را بر 1000 تقسیم می کنیم«. 

رابطۀ زیر )رابطۀ 19ــ 6ــ کتاب( را روی تخته بنویسید.
w

F VP ×=
1000  

بیان کنید: »سرعت محیطی میل لنگ را می توان بر پایٔه سرعت دورانی آن محاسبه نمود«. 
روابط زیر را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

w
w

w

R n R nV F PM n M nP M
F V nP

× × π×  × × π×= × ×× × π × = = ≅ ⇒ =× =


2 2
9550260 60

1000 60000 9550
1000

 
 

)N.m( گشتاور موتور بر حسب نیوتن متر :M
)W( توان مفید بر حسب وات :Pw

)rpm( دور میل لنگ بر حسب دور در دقیقه :n
پرسش: برای انجام کاری که به گشتاور زیاد نیاز دارد دو موتور با توان های مساوی و با دورهای متفاوت موجود است. برای 

این کار کدام یک از موتورها را انتخاب می کنید؟
پاسخ: موتوری که دارای دور کمتر و گشتاور بیشتری است، انتخاب می شود.

ـ  6ــ صفحۀ 108( 4ــ 26ــ  تعیین نسبت تراکم موتور)19ــ 1ـ
 با استفاده از روش پرسش و پاسخ نسبت تراکم را بیان کنید. سپس عبارت زیر را روی تخته بنویسید.

= نسبت تراکم موتور
حجم اتاقک احتراق + حجم جابه جایی پیستون    

                               ______________________________                                                                      
                                                                                          حجم اتاقک احتراق             

بیان کنید: »رابطٔه نوشته شده، نسبت تراکم را به صورت ریاضی نشان می دهد. نسبت تراکم موتور عددی را تعیین می کند که 
نشان می دهد حجم فضایی که مخلوط سوخت و هوا را در زمان تنفس اشغال می کند چند برابر حجم فضایی است که در زمان احتراق 
اشغال می کند. به بیان دیگر، حجم مخلوط سوخت و هوا در زمان احتراق به میزان چند برابر متراکم شده است. در این رابطه، حجم 
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جابه جایی پیستون، حجمی از سیلندر است که ارتفاع آن از نقطٔه مرگ پایین تا نقطٔه مرگ باال امتداد دارد که به آن حجم مفید سیلندر 
نیز می گویند و با Vh مشخص می گردد. حجم اتاقک احتراق، حجم فضایی است که در زمان احتراق توسط سوخت در داخل سیلندر 
اشغال شده، که با Vc مشخص می گردد. نسبت تراکم عددی بدون واحد است و با حرف یونانی ε )  اپسیلون  ( نشان داده می شود«. 

ـ  6 کتاب( را روی تخته بنویسید و شرح دهید. رابطۀ زیر )رابطۀ 23ـ
h C

C

V V
V
+

ε =   
که در آن:

ε: نسبت تراکم )بدون واحد(
)cm3( حجم مفید سیلندر بر حسب سانتی متر مکعب :Vh

)cm3( حجم اتاقک احتراق بر حسب سانتی متر مکعب :VC

پرسش: چه نوع تعمیر موتوری نسبت تراکم را تغییر می دهد. چرا؟
پاسخ: تعمیراتی که باعث تغییر در حجم سیلندر یا محفظٔه احتراق شوند.

تمرین 1: رابطٔه نسبت تراکم را به گونه ای بنویسید که با داشتن حجم اتاقک احتراق و نسبت تراکم، حجم مفید سیلندر محاسبه 
شود.

hپاسخ: C
C h C C C h h C

C

V V V V V V V V V V ( )
V
+ε = ⇒ ε× = + ⇒ ×ε − = ⇒ = ε −1

  
کار در خانه )1(:  رابطٔه نسبت تراکم را به گونه ای بنویسید که با داشتن حجم مفید و نسبت تراکم، حجم اتاقک احتراق محاسبه 

شود.
hپاسخ: C h

C h C C C h C h C
C

V V VV V V V V V V ( ) V V
V
+ε = ⇒ ε× = + ⇒ ×ε − = ⇒ ε − = ⇒ =

ε −
1

1   
مثال صفحۀ 109 را حل کنید.

تمرین 2: اندازه فضای تراکم در سیلندری که حجم مفید آن 500 سانتی متر مکعب و نسبت تراکم 6:1 است، چقدر است؟ 
پاسخ: 

Vh = 500 cm3  h C C
C C

C C

V V V V V
V V
+ +

ε = ⇒ = ⇒ = + ⇒
500

6 6 500

ε = 6:1
VC = ?   C C C CV V V V cm− = ⇒ = ⇒ = 36 500 5 500 100

تمرین 3: در موتوری با نسبت تراکم 8:1 ، فضای تراکم 100 سانتی متر مکعب است. حجم مفید سیلندر چقدر است؟ 
پاسخ: 

ε = 8 :1
VC = 100 cm3   Vh= VC )ε -1(= 100)8-1( ⇒  Vh= 700cm3

Vh= ? cm3

کار در خانه )2(:  حجم مفید در سیلندری که فضای تراکم آن 20 سانتی متر مکعب و نسبت تراکم 7:1 است، چقدر است؟ 
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ـ  6ــ  صفحۀ 109 ( 5ــ26ــ  توان تراکتور) بند 2ـ
برخی از انواع توان های تراکتور) بند 3ــ 6ــ  صفحۀ 109(

 بیان کنید: » توان مورد نیاز ماشین های کشاورزی به روش های گوناگونی تأمین می شود«. 
ماشین های خودگردان و کششی را به روش پرسش و پاسخ شرح دهید.

توان کششی )مالبندی( تراکتور) صفحه  110(
بیان کنید: »توانی که روی مالبند تراکتور وجود دارد و تراکتور برای کشیدن ماشین ها و ادوات کشاورزی صرف می کند، 
توان کششی یا توان مالبندی تراکتور نامیده می شود که با Pdb )مخفف کلمه draw bar power به معنای توان مالبندی( نشان داده 

می شود. برای محاسبٔه توان با رابطٔه P = F ×V ، داشتن اندازهٔ سرعت و نیرو الزم است.
رابطه را روی تخته بنویسید.

سرعت تراکتور را می توان با سرعت سنج به دست آورد. نیرو با دینامومتر که یک نیروسنج پیشرفته است، اندازه گیری می شود. 
دینامومتر پشت تراکتور بسته می شود و اندازٔه نیروی کششی را که تراکتور در دنده ها و سرعت های پیشروی مختلف دارد اندازه گیری 

می نماید. پس اندازه های به دست آمده را در رابطٔه محاسبٔه توان مالبندی قرار می دهند«. 
رابطۀ 25ــ 6 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

db
F VP

/
×=

3 6

  
که در آن:

)kW( بر حسب کیلووات )توان کششی )مالبندی :Pdb

)kN( نیروی کششی تراکتور بر حسب کیلونیوتن :F
km( )
hr

V: سرعت پیشروی تراکتور بر حسب کیلومتر در ساعت 
پرسش: عدد 3/6 در رابطٔه یاد شده برای چه به کار رفته است؟

m می باشد.
s

km  به 
h

پاسخ: ضریب تبدیل 

مثال صفحه 110 را حل کنید.
تمرین 4: توان مالبندی تراکتوری هنگام کشیدن یک گاوآهن 5 خیش kW 50 گزارش شده است. سرعت تراکتور هنگام کار   

km 5 بوده است. نیروی به کار رفته برای کشیدن گاوآهن چه اندازه بوده است؟ 
h :پاسخ

 Pdb = 50kW  db
db

P /F VP F
/ V

××= ⇒ = ⇒3 6
3 6

V= 5 km  

F= ? kN   
/F F / kN×= ⇒ =50 3 6

3 6
5

 31 /5 kN 35 و نیروی به کار گرفته شده kW کار در خانه )3(:  توان مالبندی تراکتوری هنگام کشیدن یک گاوآهن قلمی 
گزارش شده است. سرعت پیشروی تراکتور را محاسبه کنید؟
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 توان دورانی تراکتور) صفحۀ  110 کتاب(
از هنرجویان بخواهید تا توان دورانی تراکتور و موارد کاربرد آن را بیان کنند.

بیان کنید: »این توان که توسط محور انتقال نیرو در تراکتور به دست می آید با PPTO نشان داده می شود. برای محاسبٔه این 
توان کمیت های سرعت دورانی و نیروی مماسی محور انتقال نیرو الزم است. سرعت دورانی محور توسط دورسنج تراکتور و یا یک 
دستگاه دورسنج، اندازه گیری می شود. برای به دست آوردن نیروی مماسی نیز دینامومتر به کار می رود. اندازه های به دست آمده را در 

رابطه محاسبه توان دورانی می گذارند و توان دورانی محور انتقال نیرو را در هر دور محاسبه می کنند«. 
رابطۀ 26ــ 6 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

PTO
F R nP × × π× ×= 2

60
  

)kW( توان دورانی محور انتقال نیرو تراکتور بر حسب کیلووات :PPTO

)kN( نیروی مماسی روی محور انتقال نیرو تراکتور بر حسب کیلونیوتن :F
)m( شعاع محور انتقال نیرو تراکتور بر حسب متر :R

)rpm( سرعت دورانی محور انتقال نیرو تراکتور بر حسب دور در دقیقه :n
مثال صفحۀ 111 را حل کنید.

تمرین 5: در یک تراکتور کشاورزی دور محور انتقال نیرو rpm 540 و قطر آن mm 35 است. دینامومتر توان خروجی از 
این محور را kW 30 نشان می دهد. نیروی مماسی روی محور انتقال نیرو چقدر است؟ 

پاسخ: 
 PPTO = 30kW  /R / m= =0 035

0 0175
2

n = 540 rpm 
d = 35 mm   

PTO
PTO

PF R nP F
/ R n

×× × π× ×= ⇒ =
× × ×

602

60 2 3 14

F= ? kN   F F / kN
/ /

×= ⇒ =
× × ×

30 60
30 33

2 3 14 0 0175 540

 کار در خانه )4(: در یک تراکتور کشاورزی دور محور انتقال نیرو rpm 1000 و قطر آن mm 44/5 است. دینامومتر توان 
خروجی از این محور را kW 42 نشان می دهد. نیروی مماسی روی محور انتقال نیرو را به دست آورید؟ 
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: هنرجو با یادگیری این آموزه می تواند:

 توان هیدرولیکی را از روی اندازهٔ فشار و دبی برآورد کند.
 تبدیل یکای توان هیدرولیکی را انجام دهد.

 رابطٔه توان الکتریکی و راندمان را در حل مسائل به کار ببرد.
 انواع افت قدرت را در تراکتور نام ببرد.

 افت قدرت چرخشی را تعریف کند و رابطٔه آن را در حل مسائل به کار ببرد.
 افت قدرت لغزشی در تراکتور را شرح دهد و رابطٔه آن را در حل مسائل به کار ببرد.

1ــ27ــ  توان هیدرولیکی ) صفحۀ  111(
موارد کاربرد توان هیدرولیکی در ماشین های کشاورزی را به روش پرسش و پاسخ شرح دهید، سپس بیان کنید: 
توان  محاسبه  رابطٔه  می شود.  گرفته  کار  به  بسیار  ماشین های کشاورزی  در  هیدروموتورها  و  هیدرولیکی  »امروزه جک های 
هیدرولیکی با آنچه که شما برای محاسبٔه توان های مکانیکی آموخته اید یک سان نیست. برای محاسبٔه توان هیدرولیکی، که با Phy نشان 
داده می شود، فشار روغن در لوله های خروجی پمپ و پیش از مصرف کننده را باید داشته باشیم. کمیت دیگری که مورد نیاز است 
شدت جریان یا دبی روغن است .پس از به دست آوردن اندازٔه کمیت ها، آن ها  را در رابطٔه توان هیدرولیکی قرار می دهند توان را 

محاسبه می کنند«.
ـ  6 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید. رابطۀ 27ـ

hy
P QP ×=
1000   

)kW( توان هیدرولیکی بر حسب کیلووات :Phy

)kPa( فشار روغن بر حسب کیلوپاسکال :P
) lit

s
Q: شدت جریان )دبی( روغن بر حسب لیتر بر ثانیه ) 

یکاهای فشار که در سیستم متریک به کار می روند، پاسکال)Pa( است ولی چندین یکای دیگر نیز برای آن به کار برده می شود، 
.)bar( و بار )kPa( مانند کیلوپاسکال

این یکاها را به روش پرسش و پاسخ شرح دهید.
 0/5 lit

s
تمرین 1: توان مورد نیاز برای به کار افتادن یک سیستم هیدرولیک را، که فشار و دبی سیال در آن kPa 12000 و  

است، محاسبه کنید. 
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پاسخ:  
P = 12000kPa
 Q = 0/5 lit

s
 hy hy

P Q /P P kW× ×= = ⇒ =12000 0 5
6

1000 1000
Phy = ? 

 
 lit

s
 کار در خانه )1(:  یک سیستم هیدرولیک با استفاده از یک الکتروموتور kW 10 کار می کند. دبی روغن در سیستم  

0/7 است. اگر راندمان الکتروموتور و سیستم هیدرولیک 100% باشد، فشار روغن در سیستم چقدر است؟ 

2ــ27ــ  توان الکتریکی )صفحۀ 111(
نیاز  الکتریکی مورد  توان  باید  تراکتور  به همین دلیل  برق کار می کنند.  با  به کار می رود که  لوازمی  تراکتور  »در  بیان کنید: 
و  ژنراتور  باتری،  اصلی  از سه قسمت  که  است  تعبیه شده  تراکتور  در  الکتریکی  مدار  این رو یک  از  کند.  فراهم  را  این دستگاه ها 
تولید  برق  می کند.  تبدیل  الکتریکی  توان  به  را  آن  و  می گیرد  موتور  از  را  دورانی  توان  ژنراتور  است.  تشکیل شده  مصرف کننده ها 
و حتی  تراکتور  برقی  لوازم  دیگر  و  استارتر، چراغ ها  از مصرف کننده ها،  می شود.  ولت ذخیره  یا 12   6 باتری  در  ژنراتور  در  شده 
مصرف کننده های خارج از تراکتور را می توان نام برد، توان الکتریکی مورد نیاز خود را از باتری تأمین می کنند. یکا توان الکتریکی 
وات است. طبق تعریف هرگاه مولدی بتواند جریان 1 آمپر با فشار الکتریکی 1 ولت را تأمین کند، دارای قدرتی معادل 1 وات خواهد 
بود. توان الکتریکی دو نوع است، یکی توان تئوری الکتریکی Pi که از روابط فیزیکی محاسبه می گردد«. رابطٔه زیر )رابطٔه 28ــ 

6 کتاب( را روی تخته بنویسید و شرح دهید.
Pi = I * E   

)W( توان تئوری الکتریکی بر حسب وات :Pi

)A( شدت جریان برق بر حسب آمپر :I
)V( فشار یا ولتاژ برق بر حسب ولت :E

بیان کنید: »به دلیل هدر رفتن توان الکتریکی در مدار به راه های گوناگون مثل گرما در وسایل تولید کنندٔه برق، مصرف کننده ها 
و سیم های مدار الکتریکی، توان مفید این وسایل از توان تئوری کمتر است. در هر دستگاه الکتریکی توان مفید که با Pe نشان داده 

می شود، با توان تئوری بستگی دارد«. 
رابطۀ 29ــ 6 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

e

i

P
P

η =  
η: راندمان )بدون یکا(

)W( توان مفید الکتریکی بر حسب وات :Pe

)W( توان تئوری الکتریکی بر حسب وات :Pi

بیان کنید: »پتانسیل الکتریکی و شدت جریان الکتریکی یک مصرف کننده یا تولیدکنندٔه الکتریکی را می توان به آسانی اندازه گیری 
کرد. با اندازه گیری این کمیت ها ، توان تئوری الکتریکی )توان مصرفی یا تولیدی( محاسبه می شود. با داشتن توان مفید )توان مصرفی 

یا تولیدی( نیز راندمان الکتریکی آن وسیله، به دست می آید«.
مثال های صفحه های 112 و 113 را حل کنید.
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تمرین 2: ژنراتوری با فشار الکتریکی 7/5 ولت 20 آمپر برق می دهد. اگر راندمان الکتریکی ژنراتور 72% باشد، مطلوب است 
محاسبٔه توان مفید و توان تئوری ژنراتور بر حسب وات. 

پاسخ: 
E = 7/5 V
I = 20 A i i iP I E P / P W= × ⇒ = × ⇒ =20 7 5 150

η = 0/72
Pe = ? W 

e
e i e

i

P P P / P W
P

η = ⇒ = η× = × ⇒ =0 72 150 108

Pi = ? W
 

کیلووات ، چند وات  مفید 2  توان  و  استارتر %30  الکتریکی  راندمان  با  استارتر  توان مصرفی یک  الف(  کار در خانه )2(: 
است؟ 

با این راندمان ، چه توانی را مصرف خواهد  با باتری 12 ولت کار کند در شرایطی 220 آمپر برق بکشد  اگر این استارتر که 
کرد. 

3ــ 27ــ  افت قدرت تراکتور)4ــ 6ــ  صفحۀ 113(
1ــ 3ــ 27ــ  افت قدرت چرخشی در تراکتور)1ــ 4ــ 6ــ  صفحۀ 113( 

شکل 1ــ 27 را روی تخته رسم کنید و بیان کنید که این شکل نشان دهندۀ چرخ محرک تراکتور است.  

شکل2ــ27شکل1ــ 27

از هنرجویان بپرسید: »در زمان کشیدن ماشین با تراکتور چه نیروهایی به چرخ محرک اعمال می شود؟«
شکل 1ــ27 را مانند شکل 2ــ27 تکمیل کنید. 

بیان کنید: »F نیروی کششی تراکتور است که در زمان کشیدن ماشین ها توسط تراکتور به چرخ اعمال می گردد و Fr نیروی 
اصطکاک غلتشی است که در برابر حرکت چرخ ایستادگی می کند. Fm  نیروی پیش برندهٔ تراکتور است که از طرف موتور و سیستم 
با مجموع  باید   Fm نیروی تراکتور می گردد.  و  باعث حرکت چرخ محرک  و  اعمال می شود  )واداشته(  به چرخ محرک  توان  انتقال 

نیروهای F و Fr در تعادل باشد تا تراکتور با سرعت ثابت به سمت جلو حرکت کند«.
رابطۀ زیر را بنویسید و آن  را شرح دهید.

             Fm = F + Fr                                                                                   
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شکل 3ــ27 را روی تخته رسم کنید.
بیان کنید: »برای این که تراکتور به سمت جلو حرکت کند، چرخ محرک باید حول نقطٔه D بچرخد«.

بیان کنید: »این کار با گشتاور دورانی که از سمت نیروی Fm حول نقطٔه D اعمال می شود انجام می گیرد«.
شکل 3ــ27 را مانند شکل 4ــ27 تکمیل کنید.   

شکل 4ــ27شکل 3ــ27

رابطۀ زیر را بنویسید و از روی شکل 4ــ 27 آن را شرح دهید.
T = Fm * h  )گشتاور الزم برای چرخیدن چرخ محرک(

بیان کنید: » همان طور که در فصل مربوط به نیروی اصطکاک غلتشی بیان شد، R = h و Fm = F + Fr است. پس در رابطٔه 
به دست  آمده به جای Fm و h می توان اندازه برابر با آن ها را گذاشت«.

رابطۀ زیر را بنویسید و آن ها را شرح دهید.
m rF F Fh R

m m rT F h T F R T (F F) R= +== × → = × → = + ×    
T (F R) (F R)⇒ = × + ×  

بیان کنید: »در رابطه فوق Fr × R گشتاور دورانی معادل ناشی از نیروی Fr است که با Cr مشخص شده و به آن گشتاور مقاوم 
می گویند. F × R گشتاور دورانی معادل ناشی از نیروی کششی تراکتور است که با T1 مشخص شده و به آن گشتاور کششی تراکتور 

می گویند«.
روابط زیر را روی تخته بنویسید و آن ها را شرح دهید.

Cr = Fr * R  
T1 = F * R  

)N.m( گشتاور مقاوم بر حسب نیوتن متر :Cr

)N( نیروی اصطکاک غلتشی بر حسب نیوتن :Fr

)N.m( گشتاور نیروی کششی تراکتور بر حسب نیوتن متر :T1

)N( نیروی کششی تراکتور بر حسب نیوتن :F
)m( شعاع چرخ محرک بر حسب متر :R

رابطۀ محاسبۀ توان دورانی را روی تخته بنویسید و یادآوری کنید.
سرعت دورانی × محیط دوران × نیرو = توان دورانی

بیان کنید: »با استفاده از رابطٔه نوشته شده، توان مورد نیاز برای چرخیدن چرخ محرک را می توان با استفاده از گشتاورهای 
T1 و Cr محاسبه کرد«.
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 روابط زیر را روی تخته بنویسید و آن ها را شرح دهید. 
PW = [Fr + F] * 2πRn   
 ⇒PW = 2π [)Fr * R( + )F * R(] * n  
 ⇒PW = 2π [Cr + )F * R(] * n  

)W( توان روی چرخ محرک بر حسب وات :PW 
)N.m( گشتاور مقاوم بر حسب نیوتن متر :Cr

)N( نیروی کششی تراکتور بر حسب نیوتن :F
)m( شعاع چرخ محرک بر حسب متر :R

n: سرعت دورانی چرخ محرک بر حسب دور در ثانیه
بیان کنید: »می توان با تبدیل واحد، رابطٔه فوق را به صورتی در آورد که اجزای آن با واحدهای متداول تری به کار روند«. 

روابط زیر را روی تخته بنویسید و رابطۀ 31ــ 6 کتاب را به دست  آورید.

[ ]W r
hp kgf minP C (F R) n

N / N s
× = π + × × × ×746 1 1

2
1 0 102 60   

(C F R) n+ × ×⇒ =
716 2  

)hp( توان روی چرخ محرک بر حسب اسب بخار :PW

)kgfm( گشتاور مقاوم بر حسب کیلوگرم نیرومتر :Cr

)kgf( نیروی کششی تراکتور بر حسب کیلوگرم نیرو :F
)m( شعاع چرخ محرک بر حسب متر :R

)rpm( سرعت دورانی چرخ محرک بر حسب دور در دقیقه :n

rC  برابر افت قدرت در چرخ محرک است«. .n
/716 2

F.R.n  برابر قدرت مفید و 
/716 2

بیان کنید: »در رابطٔه فوق عبارت 

تذکر:  عدد دقیق در مخرج رابطٔه فوق 727 است، که به اشتباه در کتاب 716/2 ذکر شده است.
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شکل 7ــ27 را مانند شکل 8   ــ27 کامل کنید.

2ــ 3ــ27ــ  افت قدرت لغزشی در تراکتور) 2ــ 4ــ 6 صفحۀ 114(
از هنرجویان بخواهید تا لغزش چرخ های تراکتور را شرح دهند. در پی سخنان آنان بیان کنید: »اگر تراکتوری که محیط چرخ 
عقب )محرک( آن به اندازٔه l0 باشد و روی یک زمین بدون لغزش حرکت کند، مقدار پیشروی آن وقتی چرخ 1 دور بزند برابر طول 
محیط چرخ یعنی l0 خواهد بود، ولی زمانی که این تراکتور روی یک مسیِر با لغزش مانند جادٔه مرطوب یا خاکی حرکت می کند، مقدار 
پیشروی تراکتور پس از 1 دور چرخش چرخ کمی کمتر از l0 خواهد بود که به دلیل ُسر خوردن چرخ بر روی زمین پدید می آید. به این 
پدیده لغزش یا بکسوات می گویند که با S و رابطه زیر نشان داده می شود. لغزش در برخی محاسبات تراکتور تأثیرگذار است، مقدار 

عددی بکسوات با این رابطه محاسبه می شود«. 
رابطۀ 32ــ 6 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

l l lS S
l l
−= ⇒ = −0

0 0

1
  

 S: لغزش یا بکسوات )بدون یکا(
)m( تراکتور بر حسب متر )محیط چرخ عقب )محرک :l0

)m( تراکتور بر حسب متر )طول مسیر پیشروی تراکتور بعد از 1 دور چرخش چرخ عقب )محرک :l 
بیان کنید: »برای بیان لغزش S بر حسب درصد، آن را در 100 ضرب می کنند«.
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تمرین 3: تراکتوری که قطر چرخ عقب آن m 1/15 است پس از 10 دور دوران کامل چرخ عقب، 32/5 متر جلو رفته است. 
میزان لغزش تراکتور را حساب کنید.

پاسخ: 
d = 1/15 m l0 = d * π = 1/15 * 3/14 ⇒
l0 = 3/611 m 10 = تعداد دوران چرخ

m 32/5 = مسافت پیشروی   /l l / m= ⇒ =32 5
3 25

10

 
S = ? 

l /S S /
l /0

3 25
1 1 0 1 %10

3 611
= − = − ⇒ = =

  
کار در خانه )3(:  تراکتوری که قطر چرخ عقب آن m 1/15 است اگر میزان لغزش تراکتور 8% باشد پس از 25 دور دوران 

کامل چرخ عقب، چند متر جلو می رود؟ 
ـ 3 کتاب( را روی تخته بنویسید و یادآوری کنید. رابطٔه محاسبه سرعت خطی با استفاده از سرعت دورانی )رابطٔه 2ـ

d  )رابطٔه 2ــ 3 کتاب صفحٔه52( nV × π×=
60

رابطٔه سرعت خطی 

) m
s

V: سرعت محیطی یا خطی بر حسب متر بر ثانیه )
)m( قطر مسیر دوران بر حسب متر :d

)RPM( سرعت دورانی بر حسب دور در دقیقه :n
بیان کنید: »برای محاسبٔه سرعت پیشروی تراکتور با استفاده از سرعت دورانی چرخ عقب، می توان از رابطٔه فوق استفاده 
کرد که در این صورت d * π محیط چرخ عقب است که قبالً با l0 مشخص شده است. با استفاده از این رابطه سرعت نظری تراکتور 

محاسبه می شود«. رابطٔه زیر )رابطٔه 33ــ 6 کتاب( را روی تخته بنویسید و شرح دهید.
l )رابطه 33ــ 6 کتاب( nV ×= 0

0 60
رابطٔه سرعت نظری                                 

) m
s

V0: سرعت پیشروی نظری تراکتور بر حسب متر بر ثانیه )
)m( تراکتور بر حسب متر )محیط چرخ عقب )محرک :l0

)RPM( سرعت دورانی چرخ عقب تراکتور بر حسب دور در دقیقه :n
پرسش: از هنرجویان بپرسید عدد 60 در رابطٔه فوق چیست؟

پاسخ: ضریب تبدیل دقیقه به ثانیه است که یکای زمان که دور در دقیقه است )rpm( به دور در ثانیه تبدیل می کند.
بیان کنید: »همان گونه که پیشتر گفته شد، حرکت تراکتور همراه با لغزش است که باید برای محاسبه سرعت واقعی تراکتور در 

نظر گرفته شود. در رابطٔه بیان شده، اگر به جای l ،l0 درج شود، سرعت پیشروی واقعی تراکتور )V( به دست  می آید«. 
رابطۀ 34ــ 6 کتاب را روی تخته بنویسید و شرح دهید.

l )رابطٔه 34ــ 6 کتاب( nV ×=
60

رابطٔه سرعت نظری  
) m

s
V: سرعت پیشروی واقعی تراکتور بر حسب متر بر ثانیه )

)m( طول مسیر پیشروی تراکتور پس از 1 دور دوران چرخ عقب تراکتور بر حسب متر :l
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)RPM( سرعت دورانی چرخ عقب تراکتور بر حسب دور در دقیقه :n
شرح دهید که با حذف n از روابط نوشته شده سرعت واقعی از سرعت نظری محاسبه می شود. سپس روابط زیر را روی 

تخته بنویسید و آن ها را شرح دهید. 
l n VV n

l
V V lV V

l l l
l n VV n

l

× × = ⇒ = 


× × = ⇒ = ×

× × = ⇒ =


0 0
0

0

0
0

0 0

60

60

60 60

60

60  
با کاربرد رابطۀ لغزش و رابطۀ سرعت ، رابطۀ 36ــ 6 کتاب را به صورت زیر به دست  آورید)مراحل را روی 

تخته بنویسید و آن ها را شرح دهید(. 
  

l lS S
l l

V V ( S)
lV V
l

= − ⇒ = −  = −
= ×


0 0
0

0
0

1 1

1
  
 

تمرین 4: اگر سرعت نظری تراکتوری 8 کیلومتر در ساعت محاسبه شده باشد و میزان لغزش آن در مسیر 10% باشد، سرعت 
واقعی آن را محاسبه کنید.

پاسخ: 
V0= 8  km

h
S = % 10 kmV V ( S) V ( / ) V /

h0 1 8 1 0 1 2 7= − ⇒ = − ⇒ =

V = ?  km
h  

کار در خانه )4(:  سرعت نظری و سرعت واقعی تراکتوری به ترتیب 7 و 6/23 کیلومتر در ساعت است. لغزش آن را محاسبه 
کنید.

رابطٔه توان کششی تراکتور )رابطٔه 25ــ 6 کتاب( را روی تخته بنویسید و یادآوری کنید. 

db )رابطٔه 25ــ 6 کتاب(
F VP

/
×=

3 6
 

)kW( بر حسب کیلووات )توان کششی )مالبندی :Pdb

)kN( نیروی کششی تراکتور بر حسب کیلونیوتن :F
) km

h
V: سرعت پیشروی تراکتور بر حسب کیلومتر در ساعت ) 

بیان کنید: »در رابطٔه نوشته شده، V سرعت پیشروی واقعی تراکتور است. برای محاسبٔه توان کششی باید سرعت پیشروی 
واقعی را از روی سرعت پیشروی نظری و لغزش محاسبه نمود«. 

روابط زیر را روی تخته بنویسید و شرح دهید.
 db

db

F VP F VP ( S)/
/V V ( S)

× = × = −
= − 

0

0

13 6
3 6

1

توان کششی مالبندی     
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)kW( بر حسب کیلووات )توان کششی )مالبندی :Pdb

)kN( نیروی کششی تراکتور بر حسب کیلونیوتن :F
) km

h
V0: سرعت پیشروی نظری تراکتور بر حسب کیلومتر در ساعت )

S: لغزش یا بکسوات )بدون یکا(
بیان کنید: »می توان رابطٔه 37ــ 6 را برحسب یکاهای دیگر نیز به دست آورد. برای این کار الزم است تا تبدیل یکا انجام 

شود«. رابطۀ فوق را با انجام تبدیل یکا به صورت زیر بنویسید تا رابطۀ 37ــ 6 کتاب به دست آید.

db

m/kgf km sF(kN) V( )
kmkN h

/ hp F VhP(kW) ( S) ( S) P ( S)
kW /

 
  × × ×     
  × × − = − ⇒ = −

3 6

102
0 746

1 1 1
3 6 75

  

)hp( بر حسب اسب بخار )توان کششی )مالبندی :Pdb

)kgf( نیروی کششی تراکتور بر حسب کیلوگرم نیرو :F
) m

s
V0: سرعت پیشروی نظری تراکتور بر حسب متر بر ثانیه )

S: لغزش یا بکسوات )بدون یکا(
F  توان مالبندی نامی تراکتور  V× 0

75
F افت قدرت لغزش تراکتور و جملٔه  V S× 0

75
بیان کنید: » در رابطٔه نوشته شده، جملٔه  

را نشان می دهد«. بر اساس یکاهای مسئله یکی از روابط را برگزینید و پاسخ را محاسبه کنید. 
مثال صفحۀ 115 را حل کنید.

تمرین 5: چرخ عقب یک تراکتور کشاورزی با قطر m 1/15 در دندٔه 2 حدود 15 دور در دقیقه می گردد. آزمون توان مالبندی 
برای این تراکتور روی یک زمین کشاورزی انجام شده است. اطالعات به دست  آمده نشان می دهد که میزان لغزش تراکتور معادل 

11% و نیروی کشش روی مالبند تراکتور kN 27 بوده است. توان مالبندی را محاسبه کنید.
پاسخ:  

d = 1/15 m l0= d*π =1/15*3/14 ⇒ l0=3/611m
n = 15 rpm
S = %11 

l n / mV V /
s

× ×= = ⇒ =0
0 0

3 611 15
0 9

60 60

F = 27 kN 
db

F V ( / / )P ( S) ( / )
/ /

× × ×= − = − ⇒0 27 0 9 3 6
1 1 0 11

3 6 3 6Pdb = ?
 dbP / kW= 21 6  

 
کار در خانه )4(:  چرخ عقب یک تراکتور کشاورزی با قطر m 1/15 در دندٔه 2 حدود 17 دور در دقیقه می گردد. آزمون 
توان مالبندی برای این تراکتور روی یک زمین کشاورزی انجام شده است. اطالعات به دست آمده نشان می دهد که نیروی کششی 

روی مالبند kN 30 و توان مالبندی kW 23/5 است. مقدار لغزش و افت قدرت لغزشی را محاسبه کنید.
کار در خانه: از هنرجویان بخواهید تا تمرین های آخر فصل را حل کنند.
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هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: با یادگیری این آموزه هنرجو می تواند:
 مفهوم دارایی ، بدهی،سرمایه، درآمد و هزینه را شرح دهد.

 مفهوم استهالک و استهالک ماشین های کشاورزی را شرح دهد.
 استهالک ماشین های کشاورزی را برآورد کند.

 هزینٔه ثابت و جاری را شرح دهد.
 سود سرمایه را شرح دهد.

ـ  28ــ  معادلۀ اصلی حسابداری 1ـ
در آغاز، معادلٔه اصلی حسابداری را روی تخته بنویسید.

بدهی - دارایی = سرمایه  
توضیح  دهید:

مثال: مهرداد از هنرجویان کالس است. او ماهیانه ای از پدرش برای خرج های روزانه خود دریافت می کند. امروز با شمردن 
پول هایش متوجه شد مبلغ 50000 ریال برایش باقی مانده است. همچنین به یاد دارد که دیروز 1000 تومان از جمشید هم کالسی خود 

قرض گرفته است. مهرداد اکنون  می خواهد باقی ماندٔه پولش را محاسبه کند.
پاسخ: رابطٔه سرمایه را برای محاسبه   به کار می بریم:

ریال 50000  = دارایی
    ریال  10000 = بدهی
 بدهی - دارایی = سرمایه ? = سرمایه
ریال  40000 = 10000 - 50000 = سرمایه  

توضیح دهید:  40000 ریال پولی است که از آِن مهرداد است . بنابراین برخالف مفهوم عامیانه آن چیزی را که افراد نسبت 
به آن مالکیت واقعی دارند سرمایه است.    

مثال: مهرداد به یاد دارد هفته گذشته در گفت و گویی که در خانواده اش داشته از داریوش، برادر بزرگش، شنیده که با وام 
دریافتی از بانک مسکن توانسته است یک دستگاه آپارتمان بخرد . بهای آپارتمان 500/000/000 ریال است، که مبلغ 180/000/000 
ریال را از بانک وام گرفته  است. داریوش همچنین گفته ماشینش را 150/000/000 خریده که 50/000/000 ریال از طریق وام 
خودرو بوده است . داریوش دفترکاری نیز دارد که آن را 200/000/000 ریال خریده، که 100/000/000 ریال آن از طریق تسهیالت 

بانکی توسعٔه مشاغل تأمین شده است. سپس داریوش از مهرداد خواسته است که سرمایٔه او را محاسبه کند.
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از هنرجویان بخواهید با معادلٔه اصلی حسابداری  سرمایه داریوش را محاسبه کنند با هم فکری هنرجویان و به روش حل مسئله 
پاسخ مثال را به دست آورید.  

پاسخ:
جدول زیر را رسم کنید.

میزان بدهی)ریال(میزان دارایی )ریال(صورت اموالردیف

500/000/000180/000/000آپارتمان1

150/000/00050/000/000ماشین2

200/000/000100/000/000دفتر کار3

850/000/000330/000/000جمع

بدهی - دارایی = سرمایه
   ریال 520/000/000 =330/000/000 - 850/000/000 = سرمایه

مثال: پدر مهرداد که یک کشاورز است از او خواست که سرمایٔه او را نیز حساب کند. پدر مهرداد فهرست دارایی و بدهی 
خود را به شرح زیر بیان کرد: 

 یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 10 هکتار به بهای 1/500/000/000 ریال که 700 میلیون ریال آن به صورت وام 
است )زمین (؛

 خانه به بهای 700 میلیون ریال )ساختمان(؛
 خودروی سواری به بهای 200 میلیون ریال که 70 میلیون ریال آن  وام خودرو است )وسایل نقلیه(؛

 تراکتور و ماشین های کشاورزی روی هم رفته 450 میلیون ریال که 120 میلیون ریال آن ها وام است )ماشین آالت(؛
 محصوالت امسال، قبل از رسیدن ، پیش فروش شده و مبلغ 100/000/000 ریال پول پیش دریافت کرده است ) پیش دریافت 

در آمد (؛
 مبلغ 50 میلیون ریال برای حوادث پیش بینی نشده در گاو صندوق نگه داری کرده است )صندوق(؛

 مبلغ بیست میلیون ریال از محصول سال قبل در انبار نگه داری کرده است )موجودی کاال(؛
 100 میلیون ریال از سهام یک شر کت خودروسازی خریداری کرده است )سهام(؛

 اثاثیٔه منزل و محل کار روی هم به مبلغ 50 میلیون ریال برآورد شده است  )اثاثیه(.
در توضیح مثال، موارد داخل پرانتز را نیز یادآوری کنید.  برای نمونه می توانید بگویید شمارٔه 6 تعریف عملی صندوق است که 

در صفحٔه 118 کتاب آمده است .
در مثال پیش ، دارایی و بدهی را با همکاری هنرجویان در جدول بنویسید.
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بدهی )ریال(دارایی )ریال(صورت اموالردیف

1/500/000/000700/000/000زمین کشاورزی1

______700/000/000منزل مسکونی2

200/000/00070/000/000وسیلٔه نقلیه3

450/000/000120/000/000ماشین آالت4

100/000/000_______پیش دریافت درآمد5

_______50/000/000صندوق6

_______20/000/000موجودی کاال7

_______100/000/000سهام8

_______50/000/000اثاثیه9

جمع

پس از نوشتن اجزای دارایی و بدهی، جمع آن ها را مشخص می کنید. سپس از معادلٔه اصلی حسابداری مقدار سرمایٔه پدر 
مهرداد را حساب کنید.

اکنون مفاهیم درس را به هنرجویان بگویید و مواردی را که در مثال های فوق نیامده اند برحسب توضیحات کتاب   شرح دهید:

جاری  صندوق       
بدهکاران ثابت       

موجودی کاال   دارایی  
ملزومات غیر مشهود   

پیش پرداخت ها                          

توضیح دهید: شکل باال یعنی دارایی به سه بخش تقسیم می شود و هرکدام نیز اجزائی دارند.
با توجه به زمینۀ ذهنی ایجاد شده در هنرجویان، مفاهیم مربوط به اجزای بدهی و سرمایه و همچنین دورۀ مالی و 

هزینه ، درآمد و سود را طرح کنید و پیرامون آن ها  توضیحات کتاب را بیان نمائید.

2ــ 28ــ  هزینۀ ماشین های کشاورزی )2ــ7ــ صفحه 120(
توضیح دهید: تولید محصوالت کشاورزی هزینه هایی دارد، مانند خرید یا اجارٔه زمین، خرید بذر، کود، سم، پرداخت دستمزد 

کارگران شاغل در مزرعه و هزینه های کاربرد ماشین های کشاورزی  که در کشت به کار برده می شوند.
ماشین هایی که در تولید محصوالت کشاورزی به کار می روند اجاره ای یا در مالکیت کشاورزند هزینٔه ماشین های کشاورزی 



راهنمای معلم کتاب محاسبات فنی 192

نسبت به دیگر هزینه های گفته شده )به غیر از زمین( رقم زیادی را به خود اختصاص می دهد. بنابراین، الزم است روش هایی را به کار 
گرفت تا بهره وری از ماشین)کاهش هزینه و افزایش بازدهی( افزایش یابد.  با به کار بردن این روش هاست که می توان فعالیت اقتصادی 

را سود آور کرد.
 از هنرجویان بپرسید:  به کارگیری تراکتور در مزرعه  چه هزینه هایی دارد؟

پاسخ های درست را روی تخته بنویسید:  هزینه هایی مانند رانندگی،سوخت ، تعویض روغن تعمیرات، سرویس ونگه داری ، 
خرید الستیک ، بیمه ، توقفگاه و مالیات 

از هنرجویان بپرسید: از دو تراکتور که مدل یک سانی دارند، اولی 400 ساعت  و دومی 1000 ساعت در سال کار می کنند. 
کدام یک هزینٔه سوخت بیشتری دارند؟

پاسخ: تراکتوری که ساعات کار بیشتری دارد سوخت بیشتری نیز مصرف می کند. بنابراین هزینٔه سوخت بیشتری دارد.
از هنرجویان بپرسید: از دو تراکتور گفته شده کدام یک هزینٔه سایبان بیشتری دارند؟

پس از پاسخ هنرجویان توضیح دهید: هزینٔه سایبان به ساعت کارکرد تراکتور بستگی ندارد. بنابراین هزینٔه سایبان هر دو 
تراکتور یک سان است.

 از هنرجویان بپرسید: آیا هزینٔه بیمه دو تراکتور یاد شده یک سان است؟
پس از پاسخ هنرجویان توضیح دهید: هزینه بیمه هر دو تراکتور یک سان است و هزینٔه بیمه به عملکرد سالیانٔه آن ها بستگی 

ندارد. مبلغ این هزینه سالی یک بار پرداخت می شود.
 توضیح دهید: با بررسی پاسخ پرسش های گفته شده هزینه ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 

دستۀ اول: هزینه های ثابت که با ساعت کار سالیانه تراکتور بستگی ندارند، مانند هزینه های بیمه و سایبان.
دسته دوم: هزینه های پیوسته، که با افزایش ساعات کارکرد تراکتور ، افزایش می یابند، مانند هزینٔه سوخت.

از هنرجویان بخواهید هزینه های مطرح شده برای تراکتور را به تفکیک هزینه های ثابت و متغیر بیان کنند و پاسخ ها را تحت 
عنوان هزینه های ثابت و هزینه های متغیر روی تخته بنویسید.

هزینه های متغیرهزینه های ثابت                         

هزینٔه بیمه 
هزینٔه مالیات 

هزینٔه توقفگاه 
هزینٔه سود 

هزینٔه استهالک

هزینٔه سوخت یا برق مصرفی
هزینٔه تعمیرات

هزینٔه خرید الستیک برای تراکتور یا ماشین
هزینٔه روغن

هزینٔه نگه داری و سرویس
هزینٔه رانندگی تراکتور

ـ   28  ــ  استهالک )1ــ 2ــ 7ــ  صفحۀ 121( 3ـ
توضیح دهید: هر ماشینی که  خریداری می شود چون هر کدام از قطعات  آن عمر مفید) زمان کارکرد( محدودی دارد پس 
از سپری شدن عمر مفید، ماشین کارایی خود را از دست می دهد. تعمیر یک ماشین، زمانی پیشنهاد می شود که چند قطعه یا سیستم 



روش تدریس صفحۀ 117 تا 124 کتاب 193آموزۀ بیست و هشتم

ماشین دچار فرسودگی یا کاهش کارایی باشد. اگر قطعات زیادی از ماشین دچار فرسودگی شود، تعمیر ماشین پیشنهاد درستی نیست 
و هزینٔه تعمیر ماشین بیش از سودآوری آن خواهد بود. از سوی دیگر درصد اطمینان  به کارکرد به موقع ، سریع و درست آن به شدت 

کاهش می یابد.
در چنین شرایطی ادامٔه کار آن ماشین از دید اقتصادی درست نیست و باید آن ماشین را کنار گذاشت و ماشین دیگری خرید که 
بتواند به جای آن کارها را انجام دهد. چون با فرسوده شدن یک ماشین و خارج شدن آن از چرخٔه کار، دارایی کاهش می یابد، بنابراین 

باید هزینه مربوط به فرسودگی و استهالک ماشین را در هزینه ها پیش بینی کرد. 
توضیح دهید: استهالک را برای طول مدت مشخصی مانند یک سال یا عمر مفید ماشین حساب می کنند. چون در هر سال از 

عمر ماشین از بهای آن کم می شود، بنابراین هزینٔه استهالک را می توان ساالنه حساب کرد که به آن استهالک ساالنه می گویند. 
 پرسش: هزینٔه استهالک را چگونه می توان حساب کرد؟

پس از شنیدن دیدگاه هنرجویان ، پاسخ درست را بیان کنید.
بهای ماشین کارکرده ــ بهای ماشین نو = هزینٔه استهالک

از هنرجویان بپرسید: چه راهی برای تعیین بهای ماشین کارکرده وجود دارد؟
پاسخ: مراجعه به مراکز خرید و فروش ماشین های نو و کارکرده ، مراجعه به بهاییٔه سازمان های رسمی تعیین بها . در برخی از 

کشورها سازمان هایی برای بررسی و اعالم بهای انواع ماشین ها و تجهیزات وجود دارند.
محاسبۀ استهالک به روش خطی 

رابطۀ 1ــ 7 صفحۀ 121 کتاب را دربارۀ روش محاسبۀ هزینۀ استهالک سالیانه روی تابلو بنویسید و اجزای آن 
Pرا توضیح دهید. SD

L
−=

  
D = استهالک سالیانه ) ریال و یا ..(

P = بهای خرید دستگاه )ریال و یا .. (
L = عمر مفید دستگاه )سال یا ساعت (

S = ارزش فروش ماشین کارکرده یا اسقاطی ) ریال و یا .. (
پرسش: عمر مفید دستگاه چگونه تعیین می شود؟

پاسخ: عمر مفید هر دستگاه در دفترچٔه راهنمای آن دستگاه یا در جداولی علمی یا تجاری ویژهٔ آن رشته آورده می شود.

اشتباهات رایج
بیان کنید: »در رابطه استهالک، بهای ماشین باید با یک واحد پولی مانند ریال ، تومان و …محاسبه شود. 
همچنین اگر عمرمفید به سال است هزینٔه استهالک، سالیانه گزارش شود و اگر عمر مفید به ساعت باشد این هزینه، 

ساعتی تنظیم گردد«.

مثال:  قیمت خرید یک تراکتور مسی فرگوسن  مدل 285 نزدیک به 65 میلیون ریال )P( و عمر مفید آن بر اساس پیشنهاد مراکز 
مسئول در وزارت جهاد کشاورزی 13 سال )L( و ارزش آن پس از عمر مفید نزدیک به 6 میلیون ریال )S( است.

الف( استهالک سالیانه این تراکتور را محاسبه کنید.
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ب( بهای تراکتور را در پایان هر سال مشخص کنید.
پاسخ:

الف( داده های مثال را روی تخته بنویسید. سپس مسئله را همراه با توضیح پاسخ دهید.
P = 65/000/000 ریال  

P SD
L
−=

  
L = 13 سال  
S = 6 /000/000 ریال   / / / /D −= =65 000 000 6 000 000

4538461
13

 
? = Dریال

به دست  سال  آن  در  تراکتور  بهای  کم شود،  استهالک  هزینٔه  تراکتور  باقی ماندٔه  بهای  از  سال  هر  در  اگر  دهید  توضیح  ب( 
می آید.

بهای خرید تراکتور را روی تخته بنویسید و هزینٔه استهالک سالیانه را از آن کم کنید. حاصل، قیمت تراکتور در پایان سال 
اول است. 

ریال  60461538/5 = 4538461/5 - 65/000/000  
مثال: یک دستگاه دروگر شانه ای به بهای 20/000/000 ریال خریداری شده است و پیش بینی می شود بعد از 10 سال کار، 

ارزش آن 4/000/000 ریال باشد. هزینٔه استهالک ساالنٔه آن را محاسبه کنید.
پاسخ:

فرمول محاسبۀ استهالک را بنویسید و عدد گذاری کنید.
P =  20/000/000 ریال  
S = 4 000/000 ریال  

P SD
L
−=

L = 10 سال     / / / /D / /−= =20 000 000 4 000 000
1 600 000

10
ریال 

D = ?
 

تمرین: شرکتی یک دستگاه سمپاش فرغونی به ارزش 5/000/000 ریال خریداری کرده است. پیش بینی می شود عمر مفید 
این سمپاش 7 سال باشد و آن گاه 800/000  ریال به فروش برسد. هزینٔه استهالک سالیانٔه سمپاش را محاسبه کنید.

برای یافتن پاسخ، چند دقیقه ای  به هنرجویان فرصت دهید. سپس از یکی از هنرجویان بخواهید تمرین را روی تخته حل نماید. 
کار در خانه: شرکتی، 3 دستگاه ماشین را در ابتدای سال1384 به شرح زیر خریداری نمود.

عمرمفید)سال(برآورد ارزش اسقاط)ریال(بهای تمام شده)ریال(نوع ماشینردیف

2/800/000400/0005قالب زنی1

4/200/0001/700/0008پرس2

6صفر1/700/000رنگ آمیزی3

هزینٔه استهالک هر دستگاه را محاسبه نمائید.
کل هزینٔه استهالک سالیانه ماشین های این شرکت را به دست آورید.
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کار در خانه: عمر مفید یک دستگاه رایانه خریداری شده 6 سال است. چنانچه ارزش اسقاط این دستگاه 1/000/000 ریال 
و هزینٔه استهالک سالیانٔه آن 2/000/000 ریال در سال باشد، بهای تمام شده دستگاه را حساب کنید.

ـ   28ــ  سود سرمایه )صفحۀ 122( 4ـ
از هنرجویان بپرسید: هدف از کسب و کار چیست ؟

پاسخ: هدف در آمد و کسب سودی که موجب رشد شخص و جامعه شود .
از هنرجویان  بپرسید: اگر سرمایه ای در اختیار داشتید و قادر بودید آن را در دو زمینه سرمایه گذاری کنید که از جنبٔه 

سوددهی ناهم سان اند، کدام زمینه را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنید؟
پاسخ: سرمایه گذاری ای را که سود آوری بیشتری داشته باشد. 

توضیح دهید: اگر سرمایه گذاری در یکی از زمینه های گفته شده را انتخاب کنید خود را از سودآوری در زمینٔه دوم بی بهره 
کرده اید بنابراین انتخاب زمینه سرمایه گذاری باید درست و سودآورترین باشد.

پرسش: در بین بنگاه های اقتصادی مطمئن ترین محل برای سرمایه گذاری کجاست؟
پاسخ: بانک ها؛ زیرا اصل پول و سود آن تضمین شده است .

توضیح دهید: اگر کشاورزی سرمایه اش را برای خرید تراکتور به کار نمی برد پسندیده ترین آن است که سرمایٔه خود را در بانک 
سرمایه گذاری کند.

بنابراین اگر کشاورزی سرمایه ای را برای خرید تراکتور به کار برد از سرمایه گذاری در بانک چشم پوشی کرده و از سودی که 
بانک برای آن سرمایه گذاری  اختصاص داده بی بهره شده است. او می توانست آن را در بانک سرمایه گذاری کند و ماهیانه یا سالیانه 

سود آن را بگیرد. بنابراین کار با تراکتور باید بتواند  سود از دست رفته بانک را به او بر گرداند. 
توضیح دهید: در هر سرمایه گذاری به هزینٔه برابر با سودی که در بانک به سرمایه به کار رفته، داده می شود »هزینٔه سود سرمایه« 

می گویند و رابطٔه 2ــ 7 )مندرج در صفحٔه 122 کتاب(، روش محاسبه این هزینه را بیان می کند.
در تخته بنویسید:

P SI ( )i+=
2   

I = سود ساالنٔه سرمایه
i  = نرخ بهره و S و P توضیح داده شده است.

مثال )صفحۀ 123 کتاب(: ارزش تراکتور مسی فرگوسن مثال 1 در پایان عمر مفید آن S = 6/000/000 ریال است. چنانچه 
نرخ بهرٔه رایج بازار در زمان محاسبه 18 درصد در نظر گرفته شود ، سود ساالنٔه سرمایه صرف شده برای خرید تراکتور 65/000/000 

ریال را حساب کنید . 
S = 6/000/000    
i = % 18 = kW

lit
 

P SI ( )i+=
2   

p = 65/000/000  / / / /I ( ) / /+= × =65 000 000 6 000 000 18
6 390 000

2 100  
i = ?   
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  مثال: یک دستگاه دروگر شانه ای به مبلغ 20/000/000 ریال خریداری شده است و پیش بینی می شود پس از پایان عمر مفید 
آن به ارزش 4/000/000 ریال فروخته  شود چنانچه نرخ سود. رایج بازار در زمان محاسبه 18% باشد سود سرمایه ای را که صرف 

خرید این دستگاه شده است، محاسبه نمائید.
 P = 20/000/000 ریال  P SI ( )i+=

2

  
 S = 4/000/000 ریال   

i = % 18 = kW
lit

 / / / /I ( )+= ×20 000 000 4 000 000 18

2 100
 

I = 2/160/000 ریال  
  

کار در خانه: یک دستگاه سمپاش فرغونی به مبلغ 5/000/000 ریال خریداری شده است و پیش بینی می شود پس از پایان 
عمر مفیدآن دارای ارزش 000/000/  8 ریال باشد. چنانچه سود رایج بازار در زمان محاسبه 15% باشد سود ساالنه سرمایه به کار  

رفته جهت خرید سمپاش را محاسبه نمائید.
پاسخ:

 P SI ( )i+=
2   

P SI ( )i+=
2   

 P = 5/000/000 ریال  / / /I ( )5 000 000 800 000 15

2 100

+= ×  
S = 800/000 ریال     ⇒I = 435/000   ریال   

i = % 15 = 15

100
  

ـ   28ــ هزینه های حفاظت ، بیمه و مالیات )صفحۀ 123( 5  ـ
مطالب را به روش پرسش و پاسخ تدریس کنید.

پرسش: آیا وجود سایبان که تراکتور در مواقع بیکاری در زیر آن نگه داری شود تأثیری در عمر مفید تراکتور خواهد داشت؟
تراکتور را افزایش  اثرات بارش های جّوی نگه می دارد. این کار عمر مفید  تابش نور آفتاب و  پاسخ: سایبان تراکتور را از 

می دهد .
پرسش: برای ساختن سایبان و نگه داری آن سرمایه ای به کار می رود. برآورد هزینٔه آن چگونه خواهد بود؟

پاسخ: سرمایه برای این کار هزینه شده است که باید سود سرمایٔه آن برآورد و جزو هزینه ها محاسبه شود. از سوی دیگر چون 
ساختمان سایبان پس از مدتی مستهلک می شود پس هزینٔه استهالک را باید محاسبه کرد و نیز ساختمان نیاز به تعمیرات دارد. پس 

هزینٔه تعمیرات را نیز باید محاسبه نمود.
توضیح دهید: چون برآورد این هزینه ها دشوار است روش ساده در نظر گرفتن درصدی از بهای خرید تراکتور نو به منظور 

هزینٔه سایبان یا حفاظت است.
پرسش: آیا حوادثی مانند تصادف و آتش سوزی که برای خودروی سواری پیش می آید برای تراکتور هم اتفاق می افتد؟

پرسش: آیا همانند وسیلٔه نقلیه برای تراکتور هم بیمه ضروری است؟ 
با شکل دهی ذهنیت هنرجویان به این پاسخ می رسند که انواع بیمٔه معمول برای تراکتور هم ضروری است و مبلغ آن برای مدت 
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یک سال مقداری ثابت است. 
توضیح دهید: براساس آمار و ارقام موجود می توان درصدی از قیمت خرید تراکتور را سالیانه برای بیمه پیش بینی کرد.

پرسش: اگر مالیات بر پایٔه دارایی مؤسسه است آیا با خرید تراکتور ، بر دارایی آن مؤسسه افزوده می شود؟ در این صورت آیا 
مالیات آن باید داده شود؟ 

توضیح دهید: اگر مالیات ماشین ها مشخص نباشد می توان از ضریب ثابتی که در منابع آورده می شود استفاده کرد.
توضیح دهید: اگر هزینه های گاراژ ، بیمه و مالیات در اختیار باشد می توان این اعداد را برای محاسبه این هزینه ها به کار برد، 

ولی هزینه های حفاظت ، بیمه و مالیات را برای هر سال نزدیک به  1/5 تا 2 درصد بهای خرید اولیه ماشین در نظر می گیرند .
توضیح دهید: در مثال صفحٔه 123، برای هزینه های حفاظت ، بیمه و مالیات 2% در نظر گرفته شده است.

تمرین: هزینه های حفاظت ، بیمه و مالیات. یک دروگر شانه ای به ارزش  20/000/000 ریال را محاسبه کنید.
   ریال 400000= 2% × 20/000/000 =  2% × قیمت خرید = هزینه های حفاظت ، بیمه و مالیات

در باالی صفحۀ 124 رابطۀ )3ــ 7( جمع بندی هزینه های ثابت گفته شده است. این رابطه را روی تخته نوشته 
توضیح دهید:

هزینٔه حفاظت + هزینٔه مالیات + هزینٔه بیمه + هزینٔه سودسرمایه + هزینٔه استهالک = هزینٔه ثابت
C1 = D + I + K1 + K2 + K3   

 K2= هزینٔه مالیات  C1 = هزینٔه ثابت
K3 = هزینٔه حفاظت  D = هزینٔه استهالک

I = هزینٔه سود  K1 = هزینٔه بیمه
 کار در خانه: ارزش خرید یک دستگاه تراکتور 200/000/00 ریال و عمر مفید آن 12 سال و ارزش آن پس از عمر مفید 

40/000/000  است. اگر نرخ سود  17% باشد هزینٔه ثابت تراکتور را محاسبه کنید.

منابع آموزشی 
مدیریت ماشین های کشاورزی ، دکتر مدرس رضوی، انتشارات دانشگاه، فردوسی مشهد

مبانی مکانیزاسیون کشاورزی ، دکتر الماسی و همکاران ، انتشارات حضرت معصومه )س(
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 آموزۀ بیست و نهم

هدف های رفتاری را روی تخته بنویسید.
هدف های رفتاری: با یادگیری این آموزه هنرجو می تواند:

 هزینه های مستمر سالیانٔه تراکتور را نام ببرد.
 با داشتن جداول و رابطه های مربوط هزینٔه مربوط به سوخت تراکتور یا مصرف برق موتور محرک ماشین را 

محاسبه کند.
 با داشتن جداول و رابطه های مربوط، روش هزینٔه الستیک تراکتور یا ماشین را محاسبه کند.

 با داشتن جداول و رابطه های مربوط، هزینٔه نگه داری و سرویس را محاسبه کند.
 با داشتن جداول و رابطه های مربوط، هزینه های مربوط به تعمیرات را محاسبه کند.

 با داشتن جداول و رابطه های مربوط، هزینٔه مربوط به رانندگی یا دستمزد راننده را محاسبه کند. 
 با داشتن جداول و رابطه های مربوط، هزینٔه روغن جهت سرویس تراکتور را محاسبه کند.

1ــ29ــ محاسبۀ هزینۀ سالیانه کار ماشین های کشاورزی )5 ــ 7  صفحۀ 124(
پس از بیان پرسش، با مشارکت هنرجویان به آن ها کمک کنید به پرسش ها پاسخ درست بدهند.

پرسش: هزینٔه ثابت را تعریف کنید و بیان کنید هزینٔه ثابت شامل چه هزینه هایی می شود.
پرسش: هزینه متغیر را تعریف کنید و بگویید شامل چه هزینه هایی می شود؟

در صورت نیاز، پاسخ پرسش ها را در کالس تشریح کنید.
هزینه های مربوط به سوخت تراکتور یا مصرف برق موتور محرک ماشین.

پرسش: آیا بزرگی و کوچکی تراکتور در میزان مصرف سوخت آن مؤثر است؟
پاسخ: بلی

پرسش: بزرگی یا کوچکی تراکتور یا به عبارت درست تر تراکتورهای با توان تولیدی زیاد و تراکتور با توان تولیدی کمتر چه 
اختالفی در مصرف سوخت دارند؟

پاسخ: هرچه توان تراکتور بیشتر باشد معموالً مصرف سوخت نیز بیشتر خواهد بود. برای نمونه تراکتوری که بیشترین توان 
تولیدی آن 110 اسب بخار است از تراکتوری که توان تولیدی آن 70 اسب بخار است، مصرف سوخت بیشتری دارد.

پرسش: آیا میزان ساعات کارکرد سالیانه بر میزان مصرف سوخت مؤثر است؟
پاسخ: بلی ، هرچه ساعات کار سالیانه افزایش می یابد به همان نسبت مصرف سوخت نیز بیشتر می شود.
بیان کنید: توان تولیدی تراکتور و ساعات کارکرد سالیانه آن در میزان مصرف سوخت آن مؤثر است .
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رابطۀ زیر را برای برآورد مصرف مخصوص متوسط، بر روی تخته بنویسید.

                                               سوخت مصرفی ساالنٔه تراکتور بر حسب لیتر
_____________________________________________  = مصرف مخصوص متوسط  

                              توان تراکتور برحسب اسب بخار×تعدادساعات کارکرد تراکتور 

توضیح دهید:  اگر میزان مصرف سوخت و توان تراکتور و نیز تعداد ساعات کارکرد مشخص باشد می توان مصرف مخصوص 
متوسط را محاسبه کرد.

مثال زیر که مانند مثال صفحۀ 124 کتاب است طرح و روی تخته حل شود.
مثال: یک تراکتور دیزل با توان 40 اسب بخار در 800 ساعت کار سالیانه 1460 لیتر گازوئیل مصرف کرده است. مصرف 

مخصوص متوسط آن را محاسبه نمائید.
پاسخ: ابتدا موارد معلوم مثال را روی تخته بنویسید و خواستٔه آن را مشخص نمائید.

ساعت 800 = ساعات کار سالیانه  
لیتر4160 = مصرف سالیانه سوخت  
اسب بخار 40= توان تراکتور  
? = مصرف مخصوص متوسط  

خواستٔه مثال با رابطٔه محاسبٔه مصرف مخصوص متوسط به دست می آید .

=/ مصرف مخصوص متوسط =
×

4160
0 13

800 40
لیتر بر اسب در ساعت 

با توجه به موارد اشاره شده دربارٔه مصرف سوخت ، رابطٔه محاسبٔه هزینٔه سالیانه سوخت را روی تخته بنویسد.
LF = P * n′ * LS * F   

 LF = هزینٔه سالیانٔه سوخت 
P = قدرت تراکتور 

n′ = تعداد ساعات کار در سال 
LS = مصرف مخصوص متوسط

F = قیمت هر لیتر سوخت
جدول 1ــ 7 صفحۀ 125 کتاب را توضیح دهید و برای آشنایی بیشتر هنرجویان مثال زیر را ارائه کنید.

مثال: مصرف مخصوص تراکتورهای زیر را از جدول 1ــ 7 به دست آورید.
الف( تراکتور دیزل چهار زمانه با قدرت 60 اسب بخار

ب( تراکتور دیزل چهار زمانه با قدرت 20 اسب بخار
هنرجویان را راهنمایی کنید تا پاسخ مثال را از ستون نیمه گاز به دست آورند. در ادامه، برای تفهیم بهتر تمرین زیر را طرح کنید 

و به آن پاسخ دهید.
تمرین: اگر در مثال قبل قیمت هر لیتر گازوئیل 1000 ریال باشد هزینٔه سوخت را محاسبه نمائید.

چند دقیقه ای به هنرجویان فرصت دهید. سپس از یکی از آن ها بخواهید پاسخ درست را روی تخته بنویسند.
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پاسخ: در مرحلٔه اول اطالعات مثال را بنویسید و خواستٔه آن ها مشخص شود .
P = 40 اسب بخار  
n′ = 800 ساعت   

                                                                                                                                      لیتر 
LS = 0/13 ________________  

                                                                                                                        اسب بخار × ساعت 
 F = 1000 ریال  
LF = ؟  
LF = P * n′ * LS * F سپس با نوشتن رابطٔه مربوط آن را پاسخ دهید. 
LF = 40 * 800 * 0/13 * 1000 = 4/160/000  ریال  

تمرین زیر را برای پاسخ  دادن هنرجویان در کالس مطرح نمائید.
تمرین: یک تراکتور دیزل 50 اسب بخار که 200 ساعت کار می کند اگر قیمت هر لیتر گازوئیل 1000 ریال باشد سوخت 

سالیانٔه آن را محاسبه نمائید.
پاسخ : 

P = 50 اسب بخار  
n′ = 200 ساعت   
برای تراکتور دیزل چهار زمانه با قدرت 50 اسب بخار از ستون نیمه گاز جدول 1ــLS = 0/125 ،7  به دست  می آید .
LS = 0/125  
 F = 1000 ریال  
LF = ؟  
LF = P * n′ * LS * F  
LF = 50* 200 * 0/125 * 1000 = 1250 ریال  

2ــ29ــ محاسبۀ هزینۀ برق مصرفی
با استفاده از روش پرسش و پاسخ و استفاده از  دانسته های پیشین هنرجویان دربارٔه ماشین های کشاورزی که با برق کار می کنند 

و توضیح فرمول 5ــ 7 و ارایٔه مثال، هنرجویان را با محاسبٔه این هزینه آشنا کنید.
پرسش: چه ماشین هایی در کشاورزی از برق استفاده می نمایند؟

پاسخ: پس از شنیدن پاسخ هنرجویان در صورت لزوم توضیح دهید که بیشتر ماشین های ثابت روستایی از قبیل بوجاری ، 
آسیاب ها ، میکسرها و برخی دیگر از ماشین های کشاورزی با برق کار می کنند.

توضیح دهید: بر روی پالک ماشین هایی که با برق کار می کنند توان مصرفی دستگاه بر حسب کیلو وات آمده و نیز روی قبض 
برق، قیمت هر کیلو وات مصرفی نوشته شده است. بنابراین هزینٔه برق مصرفی از رابطٔه 5  ــ7 صفحٔه 125 کتاب به دست می آید. 

رابطۀ زیر را روی تخته بنویسید و آن را توضیح دهید.
LS = w * n′ * F   
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که در این رابطه  
LS = )... قیمت برق مصرفی )ریال و 

w = کیلو وات ساعت مصرفی 
n′ = ساعات کار در سال  

F1 = )... قیمت هر کیلو وات مصرفی )ریال و 
مثال: یک دستگاه گرم کنندهٔ برقی در یک مرغداری داری برق مصرفی 1800 وات در ساعت است. اگر قیمت هر کیلو وات 
مصرفی 1000 ریال باشد و این دستگاه در هر روز 10 ساعت سالن روشن شود ، در یک دورٔه سه ماهٔه تولید مرغ گوشتی هزینٔه برق 

مصرفی آن چند ریال خواهد شد؟
پاسخ : نخست باید ساعات کارکرد را به دست آورد. برای این منظور خواهیم داشت:

روز 90= 30 × 3 = 3 ماه  
و اگر در هر روز 10 ساعت روشن باشد ساعات مصرف برابر است با 

ساعت 900 = 10 ×90  
در ادامه، اطالعات موجود را بنویسید و سپس با بیان رابطه و جاگذاری داده های مثال، پاسخ را به دست  آورید.

W = 1800W = 1/8 KW  LS = w * n′ * F  
n′ = 900 ساعت  LS = 1/8 * 900 * 1000=1/620/000 ریال  
F1 = 1000 ریال   
LS = ?   

3ــ29ــ هزینۀ روغن برای سرویس تراکتور
هنرآموز برای شروع بحث دربارۀ این موضوع، این پرسش را بیان نماید.

پرسش: آیا قیمت فراورده های نفتی از قبیل بنزین ، گازوئیل و روغن های مختلف با هم مرتبط هستند؟
پاسخ:  به دلیل ارتباط قیمت سوخت با روغن مصرفی و نیز تأثیر ساعات کارکرد در هر دو ، می توان قیمت یکی را برحسب در 

صد قیمت دیگری تعریف نمود .
موارد زیر را روی تخته بنویسد.

 در تراکتور های دیزل هزینٔه روغن مساوی 50% هزینٔه سوخت محاسبه می شود .
 در تراکتورهای بنزینی هزینٔه روغن مساوی 10% تا 15% هزینٔه سوخت محاسبه می شود.

توضیح دهید: با در نظر گرفتن درصدهای گفته شده می توان هزینٔه روغن را از رابطٔه هزینٔه سوخت به دست آورد. 
رابطه های 6ــ 7 و 7ــ 7 صفحۀ 126 کتاب را روی تخته بنویسد.

   LF = 0/5 * P * n′ * LS * F                 هزینٔه روغن برای تراکتور دیزل  
   LS = 0/1 * P * n′ * LS * F                 هزینٔه روغن برای تراکتور بنزینی

مثال: یک تراکتور دیزل با قدرت 50 اسب بخار که سالیانه 300 ساعت کار می کند و مصرف مخصوص متوسط آن  0/125 
لیتر بر اسب بخار در ساعت و قیمت هر لیتر سوخت 1000 ریال باشد، هزینٔه روغن مصرفی آن را به دست آورید. 
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پاسخ : 
P = 50  اسب بخار   
n′ = 300 ساعت   

                                                                                                                                      لیتر 
LS = 0/125 ________________  

                                                                                                                      اسب بخار × ساعت 
 F = 1000  
LS = 0/5 * P * n′ * LS * F  
LS = 0/5 * 50 * 300 * 0/125 * 1000 = 937500 ریال  

اشتباهات رایج
توضیح دهید: هزینٔه روغن محاسبه شده شامل روغنی است که هنگام تعویض روغن موتور مصرف می شود 
و شامل مقدار روغنی که برای جبران کسر روغن موتور به کار می رود یا روغن هایی که در گیربکس و دیفرانسیل و یا 

در سیستم هیدرولیک به کار می رود و در دیگر روغن های مصرفی نمی شود .

4ــ29ــ  هزینۀ الستیک تراکتور یا ماشین 
توضیح دهید: هر کدام از اجزای تراکتور عمر محدودی دارد و بعد از سپری شدن این زمان دیگر کارکرد درستی ندارد و باید 
تعویض گردد. میانگین عمر الستیک تراکتور 3000 ساعت کار در نظر گرفته می شود. بنابراین اگر قیمت آن B در نظر گرفته شود 

هزینه الستیک تراکتور برابر خواهد بود.
B هزینه الستیک تراکتور K= = 43000

 

رابطۀ باال را روی تخته بنویسید و آن را توضیح دهید: در این رابطه هزینٔه ساعتی الستیک را بیان می کند. اگر هزینٔه 
سالیانه مورد نیاز باشد هزینٔه ساعتی در تعداد ساعات کار سالیانه )′n ( ضرب می شود. 

رابطۀ زیر را روی تخته بنویسید.
′K4 * n = هزینٔه ساالنٔه کار الستیک   

5  ــ29ــ هزینۀ نگه داری وسرویس
توضیح دهید: تراکتور به سرویس هفتگی یا ماهیانه یا بر اساس تعداد ساعات کار کرد مشخص ، مثالً هر 50 ساعت، به سرویس 
نیاز دارد. در این سرویس از گریس ، آب باتری ، مواد شست وشو و دیگر مواد به کار برده می شود. اگر هزینه ای را که برای خرید این 

وسایل به کار  می رود بر ساعات کارکرد در این دوره تقسیم کنیم هزینٔه نگه داری و سرویس ساعتی تراکتور به دست  می آید.
مثال: تراکتوری هر 50 ساعت کارکرد  یک بار سرویس می شود که هزینٔه میانگین این سرویس 25000 ریال است. تعیین کنید 

هزینٔه ساعتی نگه داری و سرویس این تراکتور برای سرویس 50 ساعتی چقدر می شود؟ 
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پاسخ : 
ساعت 50 = تعداد ساعات کارکرد در هر دورٔه سرویس  
ریال  25000 = هزینه مصرف شده در هر دورٔه سرویس  

هزینٔه صرف شده جهت سرویس و نگه داری در یک دوره  
= هزینٔه ساعتی سرویس

ساعت کارکرد در یک دوره

= هزینٔه ساعتی سرویس =250000
5000

50
ریال   

توضیح دهید: اگر این تراکتور در هر سال 300 ساعت کارکرد داشته باشد هزینٔه سالیانٔه نگه داری و سرویس تراکتور این گونه 
محاسبه می شود:

روی تخته بنویسید
تعداد ساعات کار سالیانه × هزینٔه ساعتی نگه داری و سرویس = هزینٔه سالیانٔه نگه داری وسرویس  

ریال 150000= 300×500=  
′K5 * n =  هزینٔه سالیانٔه نگه داری وسرویس  

و اجزای رابطه را توضیح دهید. 
K5 = هزینٔه مربوط به نگه داری و سرویس برای یک ساعت کار تراکتور

n′ = تعداد ساعات کار سالیانٔه تراکتور 

6  ــ29ــ   هزینه های مربوط به تعمیرات
بپرسید: 

پرسش: اگر چند دستگاه تراکتور با مدل برابر در شرایط یک سان به کار گرفته شوند نیاز به تعمیرات یک سانی خواهند داشت 
یا نیاز تعمیرات آن ها گوناگون خواهد بود؟

پس از شنیدن پاسخ هنرجویان، مطلب را این گونه جمع بندی نماید.
تراکتورهایی که مدل و شرایط کاری یک سان دارند به تنظیم و تعمیرات یک سان نیاز خواهند داشت. بنابراین پیش از شروع به 

کار تراکتور، می توان برای تعمیرات و هزینه های مورد نیاز آن اقدامات درستی را پیش بینی کرد. 
توضیح دهید: در جدول 2ــ7 )صفحٔه 126 کتاب( براساس تجربیات موجود و نیاز قطعات مختلف تراکتور ، لیست تعمیرات 
الزم بر اساس ساعات کار تراکتور و نیز تخمین هزینه های الزم برحسب در صد قیمت تراکتور آمده است . در جدول 3ــ 7 )صفحٔه 
128 کتاب( نیز برای بیشتر ماشین های کشاورزی بدون جزئیات زیاد تعمیرات در دو ستون هزینٔه سالیانه برای مزرعه 50 هکتاری و 

هزینٔه ساعتی بر حسب قیمت خرید تراکتور آمده است.
تا 500  برای تخمین هزینٔه تعمیراتی آن  به قیمت 50/000/000 ریال خریداری شود  تراکتوری   مثال)صفحۀ 126(: اگر 
ساعت کارکرد که شامل تنظیم انژکتور ، بازدید پمپ انژکتور ، تعویض پیستون ها و رینگ های آن ، بازدید جعبه دنده و دیفرانسیل ، بازدید 
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دستگاه هیدرولیک و تعویض لنت ترمز است، چه هزینه ای برای هر ساعت کار کرد آن باید در نظر گرفت؟
پاسخ: با هدایت هنرجویان برای به کاربردن داده های جدول 2ــ 7 میزان هزینٔه 5000 ساعت را در ستون هزینٔه متوسط در 

ساعت برحسب درصد قیمت خرید مشخص کنید. این عدد 0/005 است.

0/ در قیمت خرید ، هزینٔه متوسط در هر ساعت برحسب درصد قیمت خرید به ترتیب زیر محاسبه  005

100
سپس با ضرب عدد 

 مربوط به این است که 0/005 یک در صد از قیمت خرید تراکتور است . /0 005

100
می شود. عدد 100 در مخرج 

, هزینٔه متوسط در ساعت برحسب در صد قیمت خرید ,= ×
×
5

50000000
1000 100

 
  

, , ×
×
5

50000000
1000 100  

ریال2500 =   
توضیح دهید: اگر هزینٔه تعمیرات یک ساعت کار تراکتور K6 و ساعت کارکرد سالیانٔه آن ′n باشد هزینٔه تعمیرات ساالنه عبارت 

است از: 
رابطۀ زیر را روی تخته بنویسید و اجزای آن را از هنرجویان بپرسید.

′K6 * n =  هزینٔه تعمیرات ساالنه    
مثال: یک تراکتور با قیمت 000‚000‚200 ریال خریداری شده و عمر مفید آن 8000 ساعت است. موارد زیر را محاسبه 

نمائید.
الف( هزینٔه تعمیرات به صورت هر ساعت کارکرد. 

ب( در کل طول عمر مفید تراکتور، هزینٔه تعمیرات آن چقدر می شود .
پاسخ : 

مثال را روی تخته به شکل زیر پاسخ  دهید.
از جدول 2ــ 7 در ستون تعداد ساعات کار، از ابتدا ردیف 8000 ساعت انتخاب می گردد و در آن ردیف در زیر ستون هزینٔه 
متوسط در ساعت بر حسب درصد قیمت خرید عدد 0/005 مشخص می شود و همانند  مثال قبل برای تعیین هزینٔه ساعتی تعمیرات 

عدد 0/005 درصد در قیمت خرید تراکتور ضرب می شود .

K/ هزینٔه متوسط در ساعت به ریال , , ,= × =6
0 005

200000000 10000
100

ریال   

توضیح دهید: پس از محاسبه هزینه ساعتی تعمیرات ، هزینه تعمیرات در طول عمر مفید تراکتور به ترتیب زیر به دست می آید.
′K6 * n = هزینه کل تعمیرات در طول عمر مفید     

K6 = 10‚000 ریال    
n′ = 8000 ساعت  
    ریال 000‚000‚80 = 8000 * 000‚10 =
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اشتباهات رایج
در مثال پیش هزینٔه متوسط تعمیرات برای هر ساعت کار برابر 0/005  درصد قیمت خرید است. یعنی از نظر 

ریاضی می شود:
 

0/ قیمت خرید = 0/005 درصد قیمت خرید 005

100

ـ 7  بنابراین دقت شود اگر 0/005 قیمت خرید در نظر گرفته شود، اشتباه است تمامی اعداد موجود در جداول2ـ
و 3ــ7، که برحسب درصد قیمت خرید بیان شده اند، مشابه روش مذکور محاسبه  شوند.

تمرین: شرکتی یک دستگاه گاوآهن برگردان دار به قیمت 000‚000‚20 ریال خریداری کرده است و برای عملیات حسابداری 
به محاسبٔه هزینٔه تعمیرات گاوآهن نیاز دارد. هزینٔه تعمیرات هر ساعت کارکرد گاوآهن را محاسبه نمائید.

پاسخ: 
پس از بررسی پاسخ هنرجویان، پاسخ درست را روی تخته بنویسید.

توضیح دهید: در ستون ساعت بر حسب درصد قیمت خرید در جدول 3ــ7 برای گاوآهن عدد 4% برای گاوآهن آمده است. 
بنابراین هزینه تعمیرات یک ساعت کار گاوآهن عبارت است از 

K/ هزینه تعمیرات برای هر ساعت کار گاوآهن   , ,= × =6
0 04

20000000 8000
100

ریال   
 

7ــ29ــ هزینۀ مربوط به رانندگی یا دستمزد راننده
توضیح دهید: هزینٔه مربوط به رانندگی یا دستمزد راننده از رابطٔه زیر به دست  می آید.

رابطه را روی تخته بنویسید و اجزای آن را بازگو نمایید.
′K7 * n = هزینه رانندگی    

K7 = هزینٔه مربوط به رانندگی تراکتور در هر ساعت
n′ = تعداد ساعت کار در سال

مثال زیر را روی تخته توضیح دهید.
مثال: مزرعه داری پس از محاسبٔه پرداخت حقوق رانندٔه تراکتور و در نظر گرفتن ساعات کار او متوجه شد هزینٔه ساعت کار 

راننده تراکتور 30000 ریال است. اگر کارکرد تراکتور در سال 1000 ساعت باشد هزینٔه رانندگی ساالنه را محاسبه نمائید.
پاسخ: 

K7 = 30‚000 ریال    
n′ = 1000 ساعت  
′K7 * n = هزینٔه رانندگی ساالنه  

    ریال 000‚000‚30 = 1000 * 000‚30 =
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کار درخانه: اگر حقوق ماهیانه رانندٔه تراکتوری 400,000 تومان باشد و این راننده در هر ماه با تراکتور 100 ساعت کار  کند 
هزینٔه رانندگی تراکتور را بر اساس کارکرد تراکتور به دست  آورید.

پاسخ :
تومان   000‚400= حقوق ماهیانٔه رانندٔه تراکتور  
ساعت 100= تعداد ساعات کارکرد تراکتور  
؟ = هزینٔه ساعتی رانندگی تراکتور  

                                                                     حقوق ماهیانٔه رانندٔه تراکتور
_________________________ = هزینٔه ساعت های رانندگی تراکتور  

                                                                     تعداد ساعات کارکرد تراکتور 
 ,= =400000

4000
100

تومان   
برای جمع بندی، هزینه های جاری سالیانه را روی تخته بنویسید و آن  را توضیح هید.

هزینۀ جاری سالیانه = هزینٔه سوخت سالیانه + هزینٔه روغن سالیانه + هزینٔه الستیک + هزینٔه سرویس ونگه داری سالیانه + 
هزینٔه سالیانه تعمیرات + هزینٔه سالیانه رانندگی 

C2 = 1/5 )P * n′ * LS * F( + n′ )K4 + K5 + K6 + K7(   
در این رابطه C2 هزینٔه جاری سالیانه است.
رابطه را روی تخته بنویسید و توضیح دهید

هزینٔه مستمر تراکتور + هزینٔه ثابت تراکتور = کل هزینه های ثابت و مستمر تراکتور
 Ct = C1 + C2  

که در رابطٔه فوق 
Ct = کل هزینه های ثابت و مستمر تراکتور
C1 = هزینٔه ثابت تراکتور
C2 = هزینٔه مستمر تراکتور

رابطۀ صفحه 129 را به صورت گستردۀ آن روی تخته بنویسید.
 Ct = C1 + C2   
= D + I + K1 + K2 + K3 + 1/5 )P * n * LS * F( + n′ )K4 + K5 + K6 + K7(   

»این رابطٔه با شمارٔه 9ــ7 در کتاب آمده است«.

8  ــ29ــ  کارکرد سالیانۀ تراکتور در کشت های گوناگون
جدول 4ــ 7 صفحۀ 129 را که دربارۀ کارکرد سالیانۀ تراکتور در کشت های گوناگون است، توضیح دهید.

مثال: با بررسی جدول 4ــ 7  کارکرد سالیانٔه تراکتور را در یک هکتار کشت گندم و ذرت دانه ای مقایسه کنید.
پاسخ: یک هکتار کشت ذرت دانه ای به ساعت کارکرد تراکتور بیشتری نیاز دارد .
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تمرین: از بین کاشت های چغندر قند ، سیب زمینی ، نخود و کتان کدام یک ساعات کار تراکتور کمتری در هکتار دارند؟
پاسخ: کتان از دیگر محصوالت زراعی به ساعات کار کمتر تراکتور در هکتار نیاز دارد.

اشتباهات رایج
اعداد گفته شده در جدول 4ــ 7 برای تراکتوری با قدرت متوسط و ادوات با ظرفیت کاری متوسط بیان شده است. اگر قدرت 
تراکتور و ظرفیت کاری ماشین تغییر کند ساعات کار تراکتور در یک هکتار برای کشت های داده شده در جدول نیز تغییر خواهد کرد.

9ــ29ــ  محاسبۀ هزینۀ سالیانۀ کار ماشین های کشاورزی
برای ورود به بحث از هنرجویان بپرسید:

پرسش: چهار ماشین خودگردان و هشت ماشین دنباله بند تراکتور را نام ببرید .
پاسخ نمونه: 

الف( ماشین های خودرو شامل: کمباین غالت ، چاپر خودگردان ، سمپاش های بزرگ خودگردان ، کمباین پنبه  
ب( ماشین های دنباله بند تراکتور شامل: گاوآهن ، دیسک ، بذرکار ، کودپاش ، سمپاش ، بسته بند ، ردیف کن ، زیر شکن

1ــ 9ــ 29ــ  محاسبۀ هزینۀ سالیانۀ کار یک ماشین کشاورزی خودگردان
توضیح دهید: همٔه ماشین های خود گردان را می توان به وسیلٔه رابطٔه هزینٔه تراکتور با لحاظ تفاوت بین آن ها محاسبه نمود.

پرسش: آیا در چگونگی برآورد کل هزینه های بین تراکتور و کمباین تفاوتی وجود دارد .
پاسخ: محاسبٔه هزینه های سوخت و روغن و سرویس و تعمیرات و رانندگی کمباین مانند محاسبٔه همین موارد در تراکتور است.
توضیح دهید: برای ماشین های خود گردان می توان با تغییرات کمی از رابطٔه 9ــ 7 مربوط به کل هزینه های ثابت و مستمر 

تراکتور استفاده نمود.
تمرین: آیا هزینٔه ماشین بوجاری غالت را، که به وسیلٔه برق کار می کند، می توان با رابطٔه 9ــ7 محاسبه نمود؟ اگر می توان چه 

تغییراتی در آن رابطه  باید به وجود آورد؟
پاسخ: می توان هزینٔه کار ماشین بوجاری غالت را از رابطٔه 9ــ7 محاسبه نمود. اما به جای هزینٔه سوخت ، باید هزینٔه برق 
مصرفی محاسبه شود و هزینٔه روغن مصرفی حذف می شود. هم چنین، به جای هزینٔه ساعتی راننده تراکتور ، هزینه ساعتی کارگر ساده 

محاسبه می شود و بقیٔه اجزای رابطٔه مذکور مشابه هزینٔه تراکتور محاسبه می گردد.
2ــ 9ــ29ــ  محاسبۀ هزینۀ سالیانۀ کار یک ماشین دنباله بند 

توضیح دهید: در این نوع ماشین ها، هم هزینٔه تراکتور و هم هزینٔه ماشین دنباله بند محاسبه می شود .
با چند مثال   هنرجویان را با اجزای رابطۀ  10ــ 7 صفحۀ 130 کتاب آشنا کنید.

روی تخته بنویسید.
 هزینٔه کار ماشین دنباله بند + هزینٔه کار تراکتور = هزینٔه سالیانٔه کار یک ماشین دنباله بند
)ب(                            )الف(                 

توضیح دهید: محاسبٔه هزینٔه کار ماشین دنباله بند دارای دو جزء الف و ب است. بخش الف پیش از این گفته شد.حال بخش 
ب گفته می شود .

برای محاسبٔه هزینٔه کار ماشین کشاورزی دنباله بند از رابطٔه  9ــ7 استفاده می شود. اما چون در این رابطه تغییرات زیادی  داده 
می شود به صورت رابطٔه 10ــ 7 صفحٔه 130 کتاب در می آید .
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رابطۀ 10ــ 7 را روی تخته بنویسید و اجزای آن را توضیح دهد.
Cm = D + I + K1 + K2 + K3 + n′ )K4 + K5 + K6 + K7(   

که در آن 
Cm = هزینه های ثابت و جاری سالیانٔه ماشین های کشاورزی برحسب ریال 

D = استهالک سالیانه 
I = سود ساالنه سرمایه 

 n = تعداد سال های استفاده از ماشین های کشاورزی
K 1 = هزینٔه بیمٔه سالیانه ماشین به ریال 

K 2 = هزینٔه مربوط به مالیات و عوارض سالیانٔه ماشین به ریال 
K 3 = هزینٔه مربوط به گاراژ در سال به ریال 

K 4 = هزینٔه الستیک برای یک ساعت کار ماشین به ریال 
K 5 = هزینٔه مربوط به نگه داری و سرویس برای یک ساعت کار ماشین به ریال 

K 6 = هزینٔه مربوط به تعمیرات برای یک ساعت کار ماشین به ریال 
K 7 = هزینٔه مربوط به دستمزد کارگران در صورت داشتن

′n = تعداد ساعات کار ماشین در سال 

پرسش: آیا ماشین های دنباله بند زیر همٔه موارد گفته شده در رابطٔه 10ــ7 را دارند؟ موارد تفاوت را ذکر نمائید .
الف( گاوآهن برگردان دار

ب( دیسک بشقابی
ج( نشا کار

پاسخ: 
پس از دادن فرصت کافی به هنرجویان ، تک تک موارد رابطۀ 10ــ7 را مورد بررسی قرار دهید و در صورت 

نیاز پاسخ را روی تخته بنویسید.
الف( گاو آهن برگردان فاقد چرخ است و به کارگر هم نیاز ندارد. بنابراین K4 و K7 از رابطٔه 10ــ 7 حذف می شود.

ب( دیسک بشقابی نیازی به کارگر جداگانه ندارد. بنابراین K7 از رابطٔه 10ــ7 حذف می شود.
ج( نشا کار تمامی موارد رابطٔه 10ــ7 را داراست.

از هنرجویان بخواهید برای جلسۀ آینده تمرین صفحۀ 131 کتاب را انجام دهند و ارائه نمایند.
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