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هر كاري را كه انسان باورش اين است كه نسبت به آن كار ضعيف است، نمي تواند 
آن كار را انجام بدهد. ... هر كشــوري كه اعتقادش اين باشد كه نمي تواند خودش 
صنعتي را ايجاد كند اين ملت محكوم به اين است كه تا آخر نتواند، و اين اساس 

نقشه هايي بوده است كه براي ملل ضعيف دنيا قدرت هاي بزرگ كشيده اند.

 امام خميني )قدس سّره الشريف) 



مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي كتاب هاي پودماني

برنامه ريزي تأليف »پودمان هاي مهارت« يا »كتاب هاي تخصصي شاخه  كاردانش« بر مبناي استانداردهاي 
»مجموعه برنامه هاي درســي رشته هاي مهارتي شاخه  ي كاردانش، مجموعه  هشتم« صورت گرفته است. 
بر اين اســاس ابتدا توانايي هاي  هم خانواده ) Harmonic Power( مورد مطالعه و بررســي قرار گرفته 
است. ســپس مجموعه مهارت هاي هم خانواده به صورت واحدهاي كار تحت عنوان )Unit( دسته بندي 
 )Module( مي شوند. در نهايت واحدهاي كار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندي شده و پودمان مهارتي

را شكل مي دهند.
دســته بندي »توانايي ها« و »واحدهاي كار« توسط كميسيون هاي تخصصي با يك نگرش علمي انجام 
شده است به گونه اي كه يك سيستم پويا بر برنامه ريزي و تأليف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي دارد.
با روش مذكور يك »پودمان« به عنوان كتاب درسي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در »شاخه  

كاردانش« چاپ سپاري مي شود.
به طور كلي هر اســتاندارد مهارت به تعدادي پودمــان مهارت )M1 و M2 و ...( و هر پودمان نيز به 
تعــدادي واحــد كار )U1 و U2 و ...( و هــر واحد كار نيز به تعدادي توانايي )P1 و P2 و ...( تقســيم 
مي شوند. به طوري كه هنرجويان در پايان آموزش واحدهاي كار )مجموع توانايي هاي استاندارد مربوطه(

و كليه پودمان هاي هر اســتاندارد، تســلط و مهارت كافي در بخش نظري و عملي را به گو نه اي كسب 
خواهند نمود كه آمادگي كامل را براي شــركت در آزمون جامع نهايي جهت دريافت گواهينامه مهارت 

به دست آورند.
بديهي اســت هنر آموزان و هنرجويان ارجمند شــاخه كاردانش و كليه  عزيزاني كه در امر توســعه  
آموزش هاي مهارتي فعاليت دارند، مي توانند ما را در غناي كيفي پودمان ها كه براي توســعه آموزش هاي 

مهارتي تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تأليف كتاب های درسی
فني و حرفه اي و كاردانش 



مقدمه مؤلف  
 

آموزش عملی نقشه   كشــی و رسم فنی بدون آگاهی درباره ی ماشــين آالت صنعتی، مكانيزم های به كار 
رفته در آن ها   و اجزای  ماشين مقدور نيست.    ساختار خودرو از ميان توليدات صنعتی، مجموعه ای است 
كه انواع مكانيزم ها و سيســتم های صنعتی را  يك جا و در كنار هم شــامل می شود. تشابه و يكسانی بين 
مكانيزم های مختلف مولد قدرت،  انتقال قدرت، كنترل، هدايت و  تنظيم در شــاخه های مختلف صنعت 
و نيز استفاده مستقيم از اجزاء استاندارد ماشين، مانند اتصاالت، محورها، چرخ دنده ها،  ترمزها، مفصل ها 
و كالچ هــا و ياتاقان ها در اتومبيل دليل قانع كننــده ای جهت انتخاب خودرو به عنوان مبنای مباحث اين 

 كتاب است. 
در اين كتاب كوشش شده است كه مكانيزم ها و سيستم های تشكيل دهنده خودرو با توجه به كاربرد 
و وظيفه  هر كدام در  مجموعه و اجزای تشكيل دهنده ی هر قسمت و نحوه ی شناخت و ترسيم نقشه های 
صنعتی آن ها بررســی شود. تمرين هاي  پايانی هر فصل، تأكيدی مجدد بر آموزش و كاربرد آموخته ها در 

ترسيم قطعات است. 
اميد اســت كه اين مجموعه گام كوچكی در افزايش دانش و مهارت های هنرجويان رشته  نقشه كشی 

صنعتی به كمك  رايانه باشد. 
از همكاران محترم، هنرجويان و ســاير مخاطبان عزيز اســتدعا دارد نظرها و پيشنهادهای خود را به 
همراه اشكاالت و كاستی هايی كه می تواند در ارتقای كيفی و كمی محتوای اين كتاب ما را ياری دهد از 

طريق نشانی های پستی يا الكترونيكی  مندرج در شناسنامه كتاب اطالع دهند. 

مؤلف



توصيه هايي به هنرجويان

الف) توصيه هاي كلي
۱. پيش از ورود به كارگاه دست هايتان را با آب و صابون بشوييد.

۲. روپوش مخصوص كارگاه را بپوشيد. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تميز باشد.
۳. كفش هايتان را تميز كنيد. اگر از كفش مخصوص كارگاه استفاده مي كنيد آن را نيز تميز نگه داريد.

٤. در شروع كار ميز نقشه كشي را كاماًل تميز كنيد.
٥. وسايلي از قبيل گونيا، خط كش تي، و مانند آن بايد كاماًل تميز باشند هر زمان كه الزم شد آن ها را 

به روش مناسب تميز كنيد.
٦. برس مويي براي پاك كردن نقشه پس از پاك كردن با پاك كن در اختيار داشته باشيد هرازچندگاهي 

برس را بشوييد تا تميز باشد.
٧. كاغذ را با نوارچســب روي ميز نقشه كشــي يا تخته رسم بچسبانيد و قيچي كوچكي براي بريدن 

نوارچسب در اختيار داشته باشيد.
٨. هنگام كار بايد دســتتان خشك باشد، هرگاه دستتان عرق كرد آن را با دستمال خشك كنيد و يك 

برگ كاغذ سفيد اضافي زير دستتان بگذاريد تا نقشه كثيف نشود.
9. هر خطي را فقط با يك حركت در جهت توصيه شده بكشيد.

١٠. پس از كشيدن هر خط نقشه را با برس مويي تميز كنيد.
١١. پس از اتمام كار ميز را به حالت اوليه برگردانيد، چســب ها را جدا كنيد و در سطل زباله بريزيد، 

و ميز را تميز كنيد.
١٢. همه ابزار و وسايل نقشه كشي را سر جاي خود و به صورت مرتب قرار دهيد.

١٣. نقشه ها و ابزارها را در برابر عوامل فيزيكي مانند گرما و نور بيش از حد، حفاظت كنيد.
١٤. اگر ناگزير به استفاده از عينك طبي هستيد، حتمًا با عينك كار كنيد.

١٥. براي حمل ونقل ابزار از كيف مخصوص استفاده كنيد.
١٦ براي خريد ابزار و وسايل و براي اطمينان از كارايي آن ها با افراد متخصص به ويژه هنرآموز محترم 

مشورت كنيد.
١٧. نقشه هاي عملي در پايان هر توانايي را براي تمرين و كسب مهارت بيشتر در منزل انجام دهيد.



ب) توصيه هاي آموزشي
١. ورود و خروج به كالس يا كارگاه آموزشي با اجازه ي هنرآموز محترم باشد.

 ٢. پس از به انجام رساندن هر دستوركار آن را براي تأييد و ارزشيابي در اختيار هنرآموز محترم قرار
دهيد.

 ٣. در حل تمرين ها با هنرآموز محترم در تعامل باشــيد. مشــاركت و همكاري همكالسي هايتان نيز
مؤثر است.

٤. در صورت غيبت در يك جلسه مطالب و تمرين هاي آن جلسه را مطالعه و انجام دهيد.
 ٥. همه ي نقشــه هايي كه در طول دوره ترسيم مي كنيد در محل مناسبي بايگاني كنيد تا بتوانيد بعدها

با دسترسي آسان به آن ها مراجعه كنيد.
 ٦. تمرين ها را، بي آنكه خود را تحت فشاري رواني قرار دهيد، بكوشيد تا آن جا كه مي توانيد حل كنيد

 ولي حتمًا نواقص و اشكاالت آن را بعداً به كمك هنرآموز محترم برطرف كنيد.
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هدف كلی: آشنايي با ترسیم نقشه هاي ساده ي صنعتي قطعات خودرو ◄ 
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شناخت سیستم  های مختلف خودرو

پس از آموزش اين توانايی، از فراگیر انتظار می  رود: ◄
- سيستم  های مختلف به كار رفته در خودرو را نام ببرد.

- سيستم  های مختلف خودرو را تشخيص دهد.
- نقشه ي شماتيك خودرو و سيستم  های آن را با دست  آزاد ترسيم كند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

۲۲4
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پیش  آزمون

۱. كدام يك از موارد زير شامل سيستم  های خودرو است؟
ب( سيستم خنك  كاری الف( سيستم توليد قدرت   

د( همه  ی موارد ج( سيستم ترمز    
۲. سيستم مولد قدرت شامل كدام يك از موارد زير است؟

الف( موتور                                          ب( گيربکس
ج( چراغ راهنما              د( پدال ترمز

۳. سيستم  های اصلی مورد نياز برای كار كردن موتور كدام  اند؟
ب( باتری، كاربراتور، سيستم جرقه الف( باك، كاربراتور، سيستم جرقه  

د( سوخت  رسانی، جرقه  زنی، روغنکاری، خنك  كاری ج( روغن، آب، هوا و بنزين  
4. سيستم  ها ومکانيزم  ها  ی تشکيل  دهنده ي خودرو را نام ببريد.
5. اجزا  ی سيستم انتقال قدرت را ازموتور، به ترتيب نام ببريد.

6. شکل مقابل كدام سيستم خودرو را نشان می  دهد.
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۷. نام قطعات۱تا4 درشکل زير دركدام گزينه صحيح نوشته شده است؟
الف( سرسيلندر،گژن پين، ديسك   ترمز،  فنر فشاری

ب( موتور، شاتون، صفحه كالچ، سوپاپ
ج( موتور، محور كالچ، صفحه كالچ، سوپاپ

د( كارتر، شاتون، ديسك ترمز، پيچ

8. شکل مقابل كدام قسمت از خودرو را نشان می  دهد؟

)۱( )۲( )۳( )4(
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تعريف خودرو

خودرو مجموعه  ای از قطعات بس��يار زيادی است كه در 
ارتب��اط صحيحی با ه��م قرارگرفته و وس��يله  ای را برای 

حركت و جابه  جايی مسافر و بار ايجاد كرده  اند.
قطعات تش��کيل دهنده  ی خودرو را می  ت��وان به چند 

دسته ي   عمده تقسيم  بندی كرد.
- اجزا  ی عمومی ماشين كه شامل موارد زير است:

اتصاالت مانند پیچ و مهره، واشر، خار، گوه، پین،  ◄ 
اشپیل.

وسايل انتقال حركت و نیرو مانند: چرخ  دنده، چرخ  ◄ 
زنجیر و زنجیر، چرخ تس��مه و تس��مه، محور، مفصل، 

كوپلینگ، كالچ، ترمز، ياتاقان  ها و تكیه  گاه  ها.

- اج��زای اختصاصی كه هركدام بناب��ر وظيفه و موقعيت 
خود دارای شکل و انداز  ه ي معينی هستند، مانند: ميل  لنگ، 

شاتون، پيستون، كاربراتور، شمع و... .

برای شناخت اجزای اختصاصی خودرو، بايد بتوانيم:
-   مکانيزم  های به كار رفته در خودرو و وظيفه  ی هر كدام 

از آن ها را شناسايی كنيم.
-   قطعات تشکيل دهنده ي هر مکانيزم را تشخيص دهيم.

- جايگاه و وظيفه ي هرقطعه در مکانيزم را شناسايی كنيم.
-  ش��کل و جنس قطعه برای كار مورد نظر در مکانيزم را 

بشناسيم.
به  طوركلی، هرخودرو دارای قس��مت  های اصلی است 
ك��ه در هم��ه  ی خودروها نيز وجود دارد. اين قس��مت  ها 

عبارت اند از:

ش��امل كالچ، گيربکس،  انتقال قدرت: انتقال قدرت  ◄
گاردان، ديفرانسيل، پلوس و چرخ هاست.

عض��و توليدكننده ي قدرت  مولد ق��درت )موتور):  ◄
كه خود ش��امل سيستم  های سوخت  رس��انی، روغنکاری، 

خنك  كاری و سيستم جرقه است.

ديفرانسيل

ميل گاردان

گيربکس
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 سیستم  های هدايت و كنترل: شامل سيستم فرمان و سيستم ترمز است. ◄

 شاسی و بدنه: ◄ شامل اتاق، شاسی و فنربندی است.

جعبه دنده فرمان

شير بدنه

مخزن روغن

موتور

سیستم فرمان

سیستم ترمز

درام ترمز

ديسك ترمز

سيلندر اصلي



7

شامل سيستم روش��نايی و اخطار)چراغ ها(، باتری، استارت، آلترناتور، وسايل ايمنی   سیس��تم  های الكتريكی خودرو:  ◄
و رفاهی است.

خودرو  ها از نظر ش��کل، كاربری و اندازه بس��يار متنوع هس��تند و ترتيب قرارگرفتن و محل سيس��تم  های مختلف در 
خودروها، متفاوت اس��ت، ولی دو حالت )۱. موتور و گيربکس جلو- ديفرانسيل عقب و ۲. موتور، گيربکس و ديفرانسيل 

جلو( بيشتر از بقيه حالت  ها در توليدات جديد متداول  اند.



ارزشیابي پايانی

نظری                                                             ◄ 
۱. مکانيزم  های مختلف خودرو را نام ببريد. )5 نمره(

۲. كدام يك از موارد زير جزو سيستم  های اساسی برای كاركردن موتور نيست.
 الف( سوخت رسانی        ب( جرقه زنی        ج( روغنکاری            د( ترمز

۳. ديفرانسيل جزو سيستم ............... است.
4. عضو اصلی توليدكننده  ی قدرت ............... نام دارد.

5. شکل زير كدام سيستم خودرو را نشان می  دهد؟
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توانايی ترسیم قطعات ساده ي موتور اتومبیل

پس از آموزش اين توانايی، از فراگیر انتظار می رود: ◄
- قطعات اصلی موتور را نام ببرد.

- طرز كار هريك از قطعات موتور را شرح دهد.
- تصوير پيستون را رسم كند.
- تصوير شاتون را رسم كند.

- تصوير سوپاپ را رسم كند.
- تصوير گژن پين را رسم كند.
- تصوير ياتاقان را رسم كند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

۱/545/5
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پیش آزمون

۱. وظيفه ي موتور را در خودرو شرح دهيد.
۲. اجزای اصلی موتور را نام ببريد.

۳. قسمت  های مختلف موتور شکل مقابل را بنويسيد.

            -A

             -B

           -CB

C

A
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4. قطعات شکل زير را نام ببريد.

................... .4                                     ................... .۱
...................  .5                                     ................... .۲
................... .6                                     ................... .۳

5. وظيفه  ی رينگ  های پيستون در موتور چيست؟
الف( انتقال حرارت از پيستون به ديواره ي سيلندر                  ب( حفظ تراكم در قسمت باالی پيستون

ج( كاهش سطح تماس بين پيستون و ديواره سيلندر                د( همه  ی موارد

1

2

3

4

5

6
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موتور
موتور، قسمت اصلی و مولد قدرت اتومبيل است كه انرژی حرارتی حاصل از احتراق داخل سيلندر را به انرژی مکانيکی 

تبديل  می كند.

بلوک سیلندر:  ◄ بزرگ  ترين قسمت موتور كه شامل محفظه  ی سيلندر، محل ياتاقان  هاي ميل لنگ و ميل سوپاپ، مجاری 
آب و روغن و... است.

ميل سوپاپ

پيستون

فاليويل

شاتون

كارتلميل لنگ

تسمه تايمينگ

دينام

صافي روغن

استارت موتور

مجراي خنك كاري
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مجموعه  ی باالی بلوك سيلندر، شامل سوپاپ  ها، فنر سوپاپ ها، اسبك  ها، ، مجاری آب و روغن و... است. سرسیلندر:  ◄

محل نصب ميل  لنگ فاليويل، ياتاقان  ها، اويل  پمپ و كارتر است. ◄  :(crank case( محفظه  ی میل  لنگ

چرخ ميل بادامك

درپوش روغن

ميل بادامك



14

پیس��تون: ◄ قطع��ه  ای اس��ت استوانه  ای ش��کل كه در 
محفظه  ی س��يلندر حركت رفت و برگشتی دارد و با انجام 
مکش و تراكم نق��ش اصلی را در احتراق و تبديل انرژی 

حرارتی به مکانيکی دارد.

حلقه  های فلزی اس��ت كه در قس��مت باالی  رينگ:  ◄
پيستون و داخل شيار  های مربوطه قرار می  گيرند. رينگ بر 
دو نوع است: فشاری)كمپرسی( و روغنی كه وظيفه  ی آن  ها 

حفظ تراكم وآب  بندی فضای باال و پايين پيستون است.
انگش��تي: ◄ س��ر كوچك ش��اتون به كمك انگش��تی 

)گژن پين( به پيستون وصل می  شود.

ميله  ای است كه پيستون را به ميل  لنگ وصل  شاتون:  ◄
می كند و حركت رفت و برگش��ت پيس��تون را به حركت 

دورانی ميل  لنگ تبديل می  كند.

پيستون
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سوپاپ: ◄ قطعه  ای است قارچ مانند كه روی سرسيلندر 
ق��رار دارد و ورود گاز و خ��روج دود را كنت��رل می  كند. 

)ورود گاز »مخلوط سوخت و هوا« به كمك سوپاپ هوا 
و خروج دود به كمك سوپاپ دود(

اسبك

فنر سوپاپ

راهنماي سوپاپ
)گيت سوپاپ(

سوپاپ ورودي

سوپاپ

ميل بادامك

ميل بادامك سوپاپ ورودي
بازوي اسبك

تايپت خروجي

ميل بادامك سوپاپ هاي خروجي

سوپاپ خروجي سوپاپ ورودي

گذرگاه خروجي

نگه دارنده ي فنرسوپاپ
)بشقابك فنرسوپاپ(

فنرسوپاپ

كاسه نمد سوپاپ

مجراي ورودي گذرگاه سوپاپ

سوپاپ خروجي
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میل سوپاپ )میل بادامك): ◄ قطعه  ای است كه حركت 
دورانی خود را از ميل  لنگ می  گيرد و وظيفه  ی باز و بس��ته 
كردن س��وپاپ  های ه��وا و دود را به كم��ك بادامك  های 

تعبيه شده روی آن بر عهده دارد.

محل اس��تقرار محور اس��ت و به دو نوع  ياتاقان:  ◄
ديده  می  ش��ود.

۱.   ياتاقان  های ثابت كه در محل استقرار ميل  لنگ به بلوك 
سيلندر قرار دارند. )۱(

۲.   ياتاقان  ه��ای متحرك كه در مح��ل اتصال ميل  لنگ    ها به 
سر بزرگ شاتون قرار دارند. )۲(

قطعه  ای اس��ت كه به وس��يله  ی شاتون به   میل  لنگ:  ◄
پيستون متصل می  شود و حركت رفت و برگشتی پيستون 

در داخل سيلندر را به حركت دورانی تبديل می  كند.

۲

۱

ياتاقان
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دستوركار شماره ي 1

سوپاپ را ترسیم كنید.                                                        

)60 دقيقه(

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
۳0ْ و45ْگونيا لباس كار

پرگار۱00×۷0تخته رسم يا ميز نقشه كشي
H۲ و HBمداد60 سانتي مترخط كش تي 
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مراحل ترسیم
۱.   لباس كار مناسب بپوشيد.

۲.   كاغذA4 را به صورت افقی روی تخته رسم بچسبانيد و كادر و جدول را ترسيم كنيد.

)H۲ ۳.   در محل مناسبی خط محور افقی را به طول تقريبی ۱50 ميلی  متر ترسيم كنيد)با مداد

4.   به فاصله ي حداقل ۲0 ميلی  متر از كادر سمت چپ، ترسيم نقشه را شروع كنيد.
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۷.     مماس مشترك خط ۱5 درجه و ساقه ي سوپاپ را با شعاع ۱۲ ميلی  متر ترسيم كنيد.

8. پس از ترسيم مماس   مشترك  ها خطوط اضافی را پاك كرده، خطوط اصلی را پررنگ و نقشه را تکميل كنيد. 

۹. پس از تکميل جدول مشخصات، نقشه ي تکميل شده را جهت ارزشيابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.

5.   با توجه به طول كلی قطعه از نقطه ي D )انتهای س��وپاپ( و عمود بر خط محور خطی به طول 45 ميلی  متر ترس��يم كنيد 
و آن گاه به فاصله ي ۱/5 ميلي متر و موازی با آن خط دوم و سپس به فاصله ي ۲ ميلی  متر خط سوم را ترسيم كنيد.

6.  از نقاط A وB دو خط 45 درجه ترسيم كنيد تا خط سوم را قطع كنند. از نقاط به دست آمده خط ْ ۱5 مطابق شکل ترسيم كنيد.
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دستوركار شماره ي   2

گیت سوپاپ )راهنماي سوپاپ) )قطعه ي شماره ي 4)
از مجموعه  ی سوپاپ را ترسیم كنید.             

مراحل ترسیم 
۱.   كاغذ مناسب را با توجه به ابعاد نقشه انتخاب و نصب كنيد.

۲.   كادر و جدول را ترسيم كنيد.
۳.   ب��ا در نظر گرفتن ابعاد تصوير قائم، ابتدا نمای افقی را 

در محل مناسب ترسيم كنيد.
4. ب��ا اس��تفاده از نم��ای افقی، نمای اصل��ی را در حالت 

نيم  برش- نيم  ديد ترسيم كنيد.
5.   خطوط اضافی را پاك كنيد.

6. خطوط اصلی را پر رنگ و نقشه را تکميل كنيد.
۷.   اطالعات جدول را كامل كنيد.

8. نقشه ي كامل شده را جهت ارزشيابی به هنرآموز محترم 
خود ارائه دهيد.

۹. محي��ط اطراف و ابزار خ��ود را تميز كنيد و ابزار را در 
جاي مخصوص خودشان قرار دهيد.

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
خط كش تيتخته رسم
H۲ و HBمداد   ۳0ْ و45ْدوگونيا

پاك كنپرگار

فاصله ي بازي
)اندازه فيلر(

۱ بشقابك فنر

۲ خار سوپاپ

۳ فنر سوپاپ

4 گيت سوپاپ

5 ساقه ي سوپاپ

فاصله ي انطباقي

عرض سطح نشت سوپاپ

6 سيت سوپاپ

)۷5 دقيقه(
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مراحل ترسیم
۱.   كاغذ مناس��ب را با توجه به ابعاد نقش��ه انتخاب و نصب كرده و كادر و 

جدول را ترسيم كنيد.

۲. با در نظر گرفتن ابعاد تصوير قائم پس از ترسيم محورهاي تقارن، نماي 
افقي را در محل مناسب رسم كنيد.

۳. با اس��تفاده از نماي افقي، نماي اصلي را در حالت در نيم برش � نيم ديد 
رسم كنيد.

4. خطوط اضافي را پاك كرده، خطوط اصلي را پررنگ و نقشه را تکميل كنيد.
5. اطالعات جدول را كامل كنيد.

6. نقشه ي كامل شده را جهت ارزشيابي به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.
۷. محيط اطراف و ابزار خود را تميز و ابزار را در جاي مخصوص خودشان قرار دهيد.



22

دستوركار شماره   ي 3

تصاوير روبه  رو و افقی اسبك سوپاپ را ترسیم كنید.   
)۱05 دقيقه(
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مراحل ترسیم
۱.   كاغذ مناسب را با توجه به ابعاد نقشه انتخاب و نصب كنيد.

۲.      كادر و جدول را ترسيم كنيد.
۳. تصوير قائم را با توجه به فاصله  ی مابين محور  های تقارن ترسيم كنيد. )در ترسيم كمان R30 دقت كنيد.(

4.   تصوير افقی را در فاصله  ی مناسب از نمای اصلی ترسيم كنيد.
5. با توجه به نقاط برخورد دايره  های 20∅ و 18∅ با بدنه  ی اصلی اسبك در تصوير افقی، تصوير قائم را كامل كنيد.

6. خطوط اضافي را پاك كنيد.
۷. خطوط اصلي را پررنگ و نقشه را كامل كنيد.

8. نقشه را اندازه  گذاری كنيد.
۹.   نقشه ي كامل شده را جهت ارزشيابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.

۱0. محيط اطراف و ابزار خود را تميز كنيد و ابزار را در جاي مخصوص خودشان قرار دهيد.

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
خط كش تي۷0 ×۱00تخته رسم
H۲ و HBمداد   ۳0ْ و45ْدوگونيا

پاك كنكاغذ رسم
لباس كارپرگار



ارزشیابی پاياني

 ◄ نظری:
۱.   كدام يك از قطعات زير باعث تبديل حركت خطی پيستون به حركت چرخشی ميل  لنگ می  شود؟

الف( سوپاپ          ب( ميل  لنگ         ج( شاتون          د( ميل بادامك
۲.   بلوك سيلندر شامل كدام يك از گزينه  های زير نيست؟

الف( مجاری روغن        ب( مجاری آب        ج( ياتاقان  های لنگ        د( بوش سيلندر
۳.   قطعه ي اتصال پيستون به شاتون ............... نام دارد.

الف( گژن پين        ب( ميل بادامك        ج( سوپاپ        د( ياتاقان
4.   مجموعه قطعاتی كه در تبديل حركت رفت و برگشتی پيستون به حركت دورانی ميل  لنگ نقش دارند كدام  اند؟ نام ببريد.

5.   نام قطعات شماره  ی ) ۲، 4، 5، ۹ و ۱4 ( را در نقشه  ی مقابل بنويسيد.

...........................   .۲
.......................... .4
.......................... .5
.......................... .۹

.......................... .۱4
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عملی: )زمان: 3 ◄ ساعت)                               
با توجه به نقشه  ی داده شده )نقشه ي تركيبی پيستون و شاتون( قطعه  ی شماره ي ۳ )پيستون( را در دو نما ترسيم كنيد. )در مقياس ۱:۱(



توانايی ترسیم قطعات ساده  ی سیستم خنك كننده

پس از آموزش اين توانايی، از فراگیر انتظار می  رود: ◄
-   لزوم خنك  كاری موتور را توضيح دهد.
-   روش  های خنك  كاری موتور را نام ببرد.

-   اجزای سيستم خنك  كاری موتور را نام ببرد.
-   اجزای سيستم خنك  كاری موتور را در نقشه تشخيص دهد.

-   قطعه محور را ترسيم كند.
-   قطعه  واترپمپ را ترسيم كند.
-   قطعه  ياتاقان  ها را ترسيم كند.

-   قطعه توپی را ترسيم كند.
-   قطعه پروانه را ترسيم كند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

۱/5۱/5۳
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پیش آزمون

۱.   روش  های متداول برای خنك  كاری موتورها كدام اند؟
۲.      اجزای سيستم خنك  كننده را نام ببريد.

۳.   كار تسمه پروانه در موتور چيست؟
4.   وظيفه  ی ترموستات .................................................... است.

5.   كدام يك از موارد زير جزو سيستم خنك  كننده  ی موتور نيست؟
الف( واترپمپ ترموستات                     ب( برف پاك  كن، كولر

ج( رادياتور، شيلنگ های الستيکی             د( شمع آب، شير تخليه
6.   قطعات شکل زير را نام ببريد.

۲ ۱۳
5

6

۷
8

۹
۱0 ۱۱

۱۲

۱۳

4
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سیستم خنك  كننده   و طرز كار آن

گرم��ای حاصل از احتراق می  تواند باعث آس��يب  ديدن يا 
ذوب  شدن قطعات موتور شود. 

برای خنك  كردن قطعات از گردش آب در مجاری داخلی 
بلوك سيلندر و سرسيلندر استفاده می  شود. آب حرارت را از 

نقاط گرم می  گيرد و با خود به رادياتور مي برد و در آن جا به 
هوای بيرون منتقل می  كند. در موتورسيکلت  ها و موتورهای 
هواخنك، با وجود پره  های آلومينيمی درسطح خارج سيلندر 

و سرسيلندر عمل خنك  كاری انجام می  شود. 

درب رادياتور
مخزن جبران

)مخزن بازگشت سرريز(
)شيلنگ لوله( رادياتور

ترموستات كنترل كننده ي بخاري رادياتور بخاري

لوله هاي بخاري

واترپمپ

رادياتور

جريان هوا
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اجزای سیستم خنك  كننده

سيستم خنك  كننده از قطعات واترپمپ، پروانه، ترموستات 
و راديات��ور، مجاری آب بلوك س��يلندر و سرس��يلندر و 

لوله  های رابط تشکيل شده است.

واترپمپ
مجموعه  ای اس��ت از چند قطعه كه حركت خود را توسط 
تس��مه پروانه از پولی)چرخ تسمه( سر ميل  لنگ مي گيرد و 
با گردش محوری، كه پروانه  ی پمپ بر آن س��وار اس��ت، 

آب را در مدار به جريان در می  آورد.

پروانه
قطعه  ای است فلزی يا پالسيکی كه مابين موتور و رادياتور 
و روی مح��ور واترپمپ ق��رار دارد و با گردش خود هوا 
را از درون ش��بکه ي رادياتور می  كشد و سبب خنك شدن 

آب رادياتور می  شود.

ترموستات
ب��ازده حرارت��ی موتوره��ا در درج��ه ح��رارت معينی به 
بيشترين مقدار خود می  رسد. برای كنترل دمای آب موتور 

از ترموستات استفاده می  شود. 

درپوش
شيلنگ بااليي

موتور الکتريکي
محفظه

سنسور دماشيلنگ زيرين

انواع واترپمپ
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ترموستات كليد حرارتی خودكاری است كه در حالت 
سردی موتور راه خروج آب از موتور به رادياتور را مسدود 
می  كند و وقتی كه آب موتور گرم ش��د و به درجه حرارت 
معينی رسيد سوپاپ ترموس��تات دريچه  ی خروجی را باز 

می  كند و آب خارج می  شود.
  

 رادياتور
وس��يله  ای است كه در آن قسمتی از حرارت آب موتور به 

هوا منتقل می  شود. آب گرم پس از عبور از ترموستات به 
مخ��زن باالی رادياتور منتقل می  ش��ود. در رادياتور ضمن 
عب��ور از لوله  هايی كه اطراف آن  ها ش��بکه  ای از ورق  های 
نازك مس يا آلومينيم قرار دارد حرارت را به شبکه منتقل 
می  كن��د. عب��ور هوا از الب��ه  الی ش��بکه  ی رادياتور باعث 

خنك  شدن آن ها و خنك شدن آب می  شود.
 آب خنك شده توس��ط واترپمپ دوباره در موتور به 

جريان می  افتد. 

زبانه ي اتصال
خروجي رادياتور )پالستيکي(

خنك كننده ي روغن جعبه دنده درزگير
رادياتور آلومينيمي

آب بند )درزگير(

شير تخليه

ورودي رادياتور

درب رادياتور
لوله ي ورودي

درپوش مخزن

رادياتور
مخزن بازيافت مايع خنك كننده * لوله ي سرريز

* بخار آب خارج شده از درب رادياتور در اين مخزن به آب تبديل مي شود و پس از خنك شدن رادياتور دوباره به رادياتور مکيده مي شود!
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دستوركار

قطعات واترپمپ را ترسیم كنید.
                                         

با توجه به نقشه  ی واترپمپ زير، مطلوب است: 
الف( ترسيم قطعه  ی شماره  ی ۹ )فالنچ چهارسوراخ( 

در دو نما )مقياس ۲:۱(
ب( ترسيم قطعه  ی شماره  ی 8 در دو نما )مقياس ۲:۱(

)۹0 دقيقه(

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
خط كش تيتخته رسم

مداد   ۳0ْ و45ْگونيا
پرگار
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4. تصوير افقي را رسم كنيد.

مراحل ترسیم
۱. كاغذ مناسب را انتخاب و رسم كنيد.

۲. كادر و جدول را رسم كنيد.
۳. با در نظر گرفتن ابعاد تصوير قائم ابتدا محورهاي تقارن را رسم كنيد.

5. با استفاده از تصوير افقي تصوير قائم را رسم كنيد.

6. خطوط اضافي را پاك كنيد. خطوط اصلي را پررنگ و نقشه را  تکميل كنيد.
۷. پس از تکميل اطالعات جدول نقشه را جهت ارزشيابي به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.



ارزشیابی پاياني

نظری: ◄ 
۱.   وظيفه  ی آب در سيستم خنك  كاری چيست؟

۲.   كار واترپمپ را توضيح دهيد.
۳.   نقش ترموستات در مدار خنك  كننده را بنويسيد.

4.     قطعات واترپمپ را نام ببريد.
5.   حركت واترپمپ از چه طريق تأمين می  شود؟

الف( با گرمای آب                 
ب( توسط برق باتری

ج( به كمك تسمه پروانه          
د( به كمك برق دينام 

6.   جنس شبکه ي رادياتور..................... يا ................... است.
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عملي: )زمان: 3 ◄ ساعت)
          قطعات سيستم خنك  كننده را در شکل زير نام  گذاری كنيد.

نقش��ه ي مربوط به سيس��تم خنك  كاری زير را با مقياس ۲:۱ رسم كنيد. سپس قسمت هاي مختلف را شماره گذاري و نام هر 
يك را در جدول بنويسيد



توانايی ترسیم قطعات ساده ی سیستم روغنكاری موتور 

پس از آموزش اين توانايی، از فراگیر انتظار می  رود: ◄ 
-   لزوم روغنکاری را بيان كند.

-   اجزای سيستم روغنکاری را نام ببرد.
-   نحوه  ی روغنکاری موتور را توضيح دهد.

-   انواع پمپ روغن را نام ببرد.
-   قطعات پمپ روغن را در نماهای الزم ترسيم كند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

۱۳4
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پیش آزمون

۱.   چه محل  هايی از موتور نياز به روغنکاری دارد؟
۲.   كاربرد پمپ روغن را شرح دهيد.

۳.   وظيفه  ی فيلتر روغن در مدار روغنکاری چيست؟
الف( روغنکاری موتور

ب( گرفتن ذرات و براده  های موجود در روغن
ج( خنك  كاری موتور

د( كنترل و تنظيم فشار روغن در مدار
4.   شکل زير نشان  دهنده ي كدام يك از قطعات موتور است؟
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سیستم روغنكاری

حركت نس��بی قطع��ات فلزی موت��ور روی ه��م باعث 
س��اييدگی و فرسودگی س��ريع آن  ها می  شود. برای از بين 

بردن زيان  های سايش از روغن موتور استفاده می  شود.
 روغن موتور، كه خاصيت چس��بندگی، پاك  كنندگی، 

انتقال حرارت و مقاومت در برابر فش��ار را دارد، به كمك 
پمپ روغن، از طريق مجاری تعبيه ش��ده در داخل بلوك 
س��يلندر و ميل  لنگ با فشار به همه  ی قسمت  های متحرك 
موتور منتقل و سبب  روغنکاری سطوح متحرك می  شود.
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اجزای سيس��تم روغنکاری عبارت  اند از: پمپ روغن 
)اويل پمپ(، فيلتر، كارتر، مجاری روغن، 

پم��پ روغن: ◄ روغن را از محفظه ي كارتل با فش��ار 
الزم به نقاط مورد نياز )ياتاقان  ها( هدايت می  كند.

حرك��ت محور پمپ روغ��ن توس��ط دنده  های روی 
ميل سوپاپ تأمين می  شود و در دو نوع دنده  ای و روتوری 
س��اخته می  ش��ود. روغن در فضای بين دنده ها و پوس��ته 
قرار می  گي��رد و با حركت دورانی چرخ  دنده  ها از مجاری 
ورودی به سمت مجاری خروجی با فشار رانده می  شود. 

روتور داخلي روتور خارجي

محور پمپ

روتور خارجي محور پمپ

محفظه ي داخليروتور داخلي
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روغ��ن پس از خ��روج از اويل پمپ  فیلت��ر روغن:  ◄
جهت تصفيه و كاهش ذرات ناخالصی و براده  ها از فيلتر   

روغ��ن   می  گ��ذرد.
فيلتر روغن دو نوع است:

فيلتر كاغذی و فيلتر پارچه  ای

محفظه  ای اس��ت كه روغن م��ورد نياز برای  كارتر:  ◄
روغنکاری موتور در آن ذخيره می  شود. 

روغن مورد نياز قس��مت  های  مج��اری روغنكاری:  ◄
مختلف موتور توس��ط مجاری خاصی در بدنه  ی سيلندر 
موتور، س��وراخ  هايی در ميل  لنگ، شاتون و ميل سوپاپ و 
در م��واردی به كمك لوله  های فل��زی به قطعات متحرك 
موتور می  رس��د. مجموعه  ی اين مسيرها به عنوان مجاری 

روغنکاری شناخته می  شوند.
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دستوركار

اجزای پمپ روغن را ترسیم كنید.     
                    

الف( درپوش شماره ي ۱ را در دو نما )نمای اصلی بدون برش( ترسيم كنيد.
ب( چرخ دنده  ی شماره ي ۲ را در دو نما )نمای اصلی در نيم برش( با مقياس ۲:۱ ترسيم كنيد.

ج( درگيری چرخ  دنده  ها را در دو نما با مقياس ۲:۱ ترسيم كنيد.

)۱80 دقيقه(

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
60 سانتي مترخط كش تي۷0 ×۱00تخته رسم

پرگار ۳0ْ و45ْگونيا
نرمپاك كنH۲ و HBمداد
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مراحل ترسیم:
۱.   پس از چسباندن كاغذ مناسب و رسم كادر و جدول، هر يك از نقشه  های خواسته شده را در كاغذ A4 ترسيم كنيد. 

۲.   با درنظر گرفتن تصاوير روبه  رو و نيم  رخ موقعيت درپوش را شناسايی و سپس آن را در دو نما ترسيم كنيد. )بهتر است 
از نمای جانبی شروع كنيد.(
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۳.   ب��ا اندازه  گيری قطر دايره  های س��ردنده، پای دن��ده و گام دنده، ابتدا نمای جانبی چرخ  دنده و س��پس نمای اصلی را در 
نيم  برش ترسيم كنيد.

4.   ب��ا درنظرگرفت��ن فاصله  ی مح��وری چرخ  دنده  ها، پس از ترس��يم نمای جانبی، نم��ای اصلی را در حالت بدون 
برش ترس��يم كنيد.

5.   نقشه  های ترسيمی را جهت ارزشيابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.



ارزشیابی پاياني

نظری: ◄ 
۱.   به چه دليل قطعات موتور را روغنکاری می  كنند؟

الف( كم  كردن ساييدگی و اصطکاك قطعات
ب( خنك  شدن قطعات متحرك و تميز  كردن آن  ها

ج( آب  بندی بهتر قطعات و كم  كردن ضربات و صدای قطعات
د( همه  ی موارد صحيح است.

۲.   اصطکاك چيست؟ زيان  های اصطکاك در قطعات موتور چيست؟
۳.   انواع پمپ  های روغن را نام ببريد.

4.   نوع پمپ   روغن شکل زير چيست؟

5.   كار فيلتر در مدار روغنکاری ..................... است.
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عملی: ◄ 
روتور خارجي در دو نما رسم شود.

B

A

C



توانايی ترسیم قطعات ساده  ی سیستم سوخت رسانی و مدار سوخت رسانی

پس از آموزش اين توانايی، از فراگیر انتظار می  رود: ◄
-   قطعات اساسی مدار سوخت  رسانی را نام ببرد.

-   وظيفه  ی هر كدام از قطعات را در مدار توضيح دهد.
-   روش  های سوخت  رسانی را در موتورهای مختلف نام ببرد.

-   انواع پمپ بنزين را نام ببرد.
-   تفاوت اساسی سيستم سوخت  رسانی ديزلی و بنزينی را شرح دهد.

-   قطعات و مدار سوخت  رسانی اتومبيل را در نقشه ترسيم كند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

۱۳/54/5
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پیش آزمون

۱.   قطعات اساسی مدار سوخت  رسانی را نام ببريد.
۲.   كدام يك از حالت  های سوخت برای احتراق موتور مناسب  تر است؟

الف( مايع             ب( گاز                ج( جامد                    د( موارد الف و ج
۳.   نام چند قطعه در زير داده شده است. كدام قطعه  ها جزو سيستم سوخت  رسانی هستند؟

باك، رادياتور، كمك  فنر، كاربراتور، پمپ بنزين، ترموستات، درجه ي بنزين ، ميل بادامك
4.   برای عمل احتراق در موتور چه شرايطی الزم است؟

5.   وظيفه  ی كاربراتور در موتور چيست؟
  6.   چرا در موتور  های ديزل شمع به كار نرفته است؟

۷.   شکل زير كدام قطعه  ی سيستم سوخت  رسانی را نشان می  دهد.
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سیستم سوخت  رسانی

ان��رژي مکانيک��ی الزم برای حرك��ت خودروها از طريق 
احتراق س��وخت تأمين می  ش��ود. احتراق كامل )با نسبت 
معينی از س��وخت و هوا( باعث افزاي��ش راندمان موتور 

می  شود.

اجزای سیستم سوخت  رسانی
ب��اك بنزين، صافی بنزين، پمپ بنزي��ن، كاربراتور، صافی 
ه��وا، لوله  های رابط، انژكتور، پمپ انژكتور)در موتورهای  

ديزلی(

باک   
مخزن بنزين يا سوخت مصرفی خودرو باك نام دارد كه از 
ورق فوالدی پرس  شده با سطح داخلی گالوانيزه ساخته و 

در محل امنی در عقب و زير شاسی نصب می  شود.

فیلتر بنزين 
برای جلوگيری از ورود ناخالصی  ها به مدار سوخت  رسانی 
فيلتر)تصفيه كننده  ی س��وخت( بين باك و كاربراتور قرار   

می  گيرد. 

باك شامل لوله و دريچه  ی ورودي سوخت، صفحات 
موج  گير، لوله  ی خروجی، دريچه  ی تهويه  ی هوا و ش��ناور 

اندازه  گير ارتفاع سوخت است.

درپوش باك
لوله ي ورودي باك

لوله هاي انتقال

پمپ سوخت

فيلتر سوخت
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پمپ بنزين
سطح باك عمومًا پايين  تر از محفظه  ی احتراق موتور است. برای انتقال بنزين از باك به كاربراتور و نيز تأمين فشار اوليه 

الزم از پمپ بنزين استفاده می  شود.
پمپ بنزين دو نوع است:

الف( پمپ بنزين مکانيکی)ديافراگمی(
ب( پمپ بنزين برقی

فیلتر هوا 
ه��وای مصرف��ی موتور باي��د عاری از هرگونه ذرات گرد و غبار باش��د. فيلتر ه��وا از ورود ذرات ش��ناور در هوا به مدار 

سوخت  رسانی موتور جلوگيری می  كند.

ورودي هوا
كاربراتور

درپوش
فيلتر كاغذي

پيچ
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كاربراتور
( مخلوط و با اندازه  گيری دقيق برحسب شرايط كار، در دور  های  ۱ 

دس��تگاهی اس��ت كه هوا و بنزين را با نس��بت معينی)۱5 
مختلف آن را به موتور مي فرستد.  

درپوش محفظه

پيچ تنظيم

اهرم دريچه

دريچه ورودي سوخت
پيچ تنظيم ژيگلور

دمپر
درپوش

ديافراگم
سوزن ژيگلور

شيرسوزني

محفظهاورينگ

ژيگلور

پيستون

پالنچر

سوزن مخروطي كه داخل 
ژيگلور حركت مي كند
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منیفولد )چندراهه) گاز و دود
 س��وخت پس از مخلوط ش��دن با هوا در كاربراتور توس��ط چندراهه ي گاز بين سيلندرها تقس��يم می  شود. دود حاصل از 

سوختن توسط منيفولد دود از سيلندرهای موتور به لوله  ی اگزوز هدايت می  شود.

1

2

3

4

5

6

7

10

9

8

11

12

1314

۱. آويز
۲. اگزوز

۳. لوله
4. مخزن اگزوز

5. آويز

6. گيره
۷. لوله

8. اتصاالت
۹. منيفولد

۱0. لوله خروجي

۱۱. لوله هاي مخصوص داخلي
۱۲. بدنه

۱۳. لوله ورودي
۱4. بدنه باك اگزوز
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سیستم سوخت  رسانی انژكتوری موتورهای بنزينی 
اس��اس كار اين سيس��تم بر اندازه  گي��ری لحظه به لحظه ي 
پارامترهای مؤثر در احتراق از يك س��و و شرايط رانندگی 
و جاده ازس��وی ديگر و تنظيم احتراق موتور بر اساس اين 
داده  ها اس��توار اس��ت. برای اين منظور در اتومبيل از تعداد 
زيادی حسگر)سنسور( استفاده شده است. پس از اندازه  گيری 
 ) ECUپارامترها واحد كنترل الکترونيکی سيستم )موسوم به
اجزا و متعلقات ديگری را متناسب با شرايط كاری فعال می  كند.
برای مثال: اندازه )حجم، وزن، فشار و دمای هواي ورودی( 
را می  س��نجد و ولتاژ جرقه و مدت آن و زمان دقيق پا  ش��ش 

سوخت و مقدار سوخت متناسب با آن تعيين می  شود.
سيستم سوخت  رسانی انژكتوری موتورهای بنزينی از 
تعدادی حسگر مانند حسگر فشار هوای منيفولد، حسگر 
دمای هوا، حس��گر آب موتور، حس��گر س��رعت خودرو، 
دورس��نج موتور، حس��گر اكس��يژن دود، حسگر وضعيت 

می  كند و نياز به پمپ انژكتور دارد كه بتواند سوخت را با 
فشار الزم به انژكتورها ارسال كند. سيستم سوخت  رسانی 
ديزلی ش��امل باك، پمپ مقدمات��ی، فيلترگازوئيل، پمپ 

انژكتور، لوله  های رابط و انژكتور است.

فيلتر

ورودي سوخت

لوله ي برگشت

واشر تنظيم

فنر
بدنه
واشر فشاري

سوخت پاش

سوزن

انژكتور و پمپ انژكتور در موتورهای ديزل 
در موتورهای ديزل سيستم انژكتوری بر مبنای مکش هوا 
و متراكم و داغ  كردن آن در زمان تراكم و پا  ش��ش سوخت 
به صورت اسپری و با فشار بسيار زياد )80 تا ۲00 اتمسفر( 
در داخ��ل ه��وای داغ، كه منجر به احتراق می  ش��ود، كار 
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انژكتور 
يکی از عملگرهای سيس��تم انژكتور اس��ت ك��ه با فرمان 
الکتريکی ECU و پا  ش��ش، سوخت را به مقدار الزم و در 

زمان مناسب انجام می  دهد.

رل��ه  ی كالچ كولر، رله  ی قط��ع خودكار، رل��ه  ی پروانه  ی 
رادياتور و چراغ نشانگر وضعيت موتور تشکيل شده است. 

از عملگرهای فوق انژكتور را بررسی می  كنيم. 

دريچه  ی گاز، حسگر دلکو، حسگر اينرسی، و حسگر فشار 
كم كولر و تعدادی عملگر مانند انژكتور، پمپ  بنزين داخل 
باك، كوئل، اس��تيپر موتور كنترل هوای دورآرام، و تعدادی 

مدار كنترل سيستم انتقال
ورودي هاخروجي ها روبشگر عيب ياب

چراغ دنده باالچراغ وارسي موتور

رله ي كالچ 
كولر

رله ي قطع 
خودكار 

رله ي پروانه ي 
رادياتور 

سولونوئيد سيستم 
برگشت دود

سولونوئيد سيستم 
شستشو

موتور كنترل 
هواي دور آرام

دينام

كوئل

پمپ بنزيني 
توباكي)داخل باكي(

EMR چراغ

سوخت پاش

حسگر وضعيت 
دريچه ي گاز

حسگر مرجع 
جرقه زني

دلکو

حسگر اكسيژن دود
حسگر دماي 

آب موتور
حسگر دماي 

بدنه ي دريچه ي 
گاز

كليد فشار 
گاز كولر

حسگر سرعت 
خودرو

حسگر فشار
مطلق منيفولد

كليد كولر

كليد قطع كن

فيلتر سوخت

اتصال الکتريکي 

اُرينگ بااليي

كويل الکترومغناطيسي

فنر بازگشت 

مهره ي تنظيم

اُرينگ پاييني

سوپاپ ساچمه اي
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دستوركار شماره  ی 1 

نقشه ي تركیبی اتصال سوخت رسانی

با توجه به نقشه  ی ارائه شده: 
الف( قطعه  ی شماره  ی ۲ را در دو نما )نمای اصلی در نيم برش( و نمای افقی ترسيم كنيد.

ب( قطعه  ی شماره  ی ۳ را در دو نما )نمای اصلی بدون برش و نمای سطحی( ترسيم كنيد.

ج( برای ترسيم محل برخورد استوانه های 10∅ و 34∅ از روش دواير مركزی استفاده كنيد.

)۱50 دقيقه(

كالهك شش ضلعي

واشر مسي



56

مراحل ترسیم
پس از نصب كاغذ و ترسيم كادر و جدول:

۱.   قطعه  ی شماره  ی ۲ را در دو نما ترسيم كنيد. راهنمايی: )ابتدا از نمای افقی شروع كنيد(، پس از رسم نمای افقی، نمای 
اصلی را در حالت نيم  برش ترسيم كنيد.

۲.      قطعه  ی ش��ماره  ی ۳ را در دو نما )بدون برش( ترس��يم كنيد. به برخورد استوانه  ها    ی 26∅ و 60∅ و نيز سوراخ  های13∅ 
و 40∅ توجه كنيد.

۳.   نقشه  ی تکميل شده را جهت ارزشيابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد. 
4. محيط اطراف و ابزار خود را تميز كنيد و ابزار را در جاي مخصوص خودشان قرار دهيد.

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
60 سانتي مترخط كش تي۷0 ×۱00 تخته ي رسم

A4كاغذ ۳0ْ و45ْگونيا

موييبرسنواريچسب
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوشلباس كارHB - F  مداد
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دستوركار شماره  ی 2 

مدار سیستم سوخت  رسانی را ترسیم كنید.

مدار سيستم سوخت  رسانی زير را به دقت بررسی كنيد.

)60 دقيقه(

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
۷0 ×۱00تخته رسم60 سانتي مترخط كش تي

پرگار  ۳0ْ و45ْگونيا
مشکي، زرد و نارنجيمداد 

اضافي

برگشتي از سوخت پاش 

رگوالتور
پمپ انژكتور

سوپاپ

باك)مخزن سوخت(

صافي اوليه 

صافي
پمپ مقدماتي
ارتفاع كشش
تقريبًا ۲ متر 
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مراحل ترسیم
۱.      مسير اتصال سوخت از باك به پمپ مقدماتی را ترسيم و با رنگ زرد مشخص كنيد.
۲.    مسير اتصال سوخت از باك به فيلتر گازوئيل را ترسيم و با رنگ زرد مشخص كنيد.
۳.      مسير انتقال سوخت از فيلتر به پمپ انژكتور را ترسيم و با رنگ زرد مشخص كنيد.

4.   مسير انتقال سوخت از پمپ انژكتور به انژكتور  ها  را ترسيم و با رنگ نارنجی مشخص كنيد.
5.   مسير انتقال سوخت اضافی)برگشتی( از فيلتر به باك را ترسيم و با رنگ زرد مشخص كنيد. 

6.      نقشه ي كامل شده را جهت ارزشيابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.

مدار سوخت رساني شکل زير را تکميل كنيد.

نكته

مسيرهای زردرنگ، لوله  های كم فشار و مسير نارنجی لوله  های پرفشار هستند.



ارزشیابی پاياني

 ◄ نظری
۱.   خصوصيات باك بنزين را بنويسيد.

۲.   وظيفه  ی كاربراتور چيست؟
۳.   نسبت صحيح سوخت به هوا كدام است؟

۱ 
 ۱  ۱                    د( 

 ۱                  ج( ۱8 
 ۱                 ب( ۱5 

الف( ۱۳ 
4.   تفاوت سيستم احتراق بنزينی و گازوئيلی چيست؟ )حداقل ۲ مورد(

5.   قطعات مشخص شده را نام ببريد.
........................ .۱
........................ .۲
........................ .۳
........................ .4
........................ .5
........................ .6
........................ .۷
........................ .8
........................ .۹

........................ .۱0

6.   حداقل سه مورد از حسگرها و سه مورد از عملگرهای سيستم سوخت  رسانی انژكتوری بنزينی را نام ببريد.

۲
۱

۳

5

6
۷

8
۹

۱0
4
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عملی )1): )4 ◄ ساعت)
با توجه به نقشه  ی تركيبی اتصال قطعات در مدار سوخت  رسانی موتورهای ديزلی*، مطلوب است:

۱.   ترسيم قطعه  ی شماره  ی ۱ در سه نما )نمای اصلی بدون برش(
۲.   ترسيم قطعه  ی شماره  ی ۲ در سه نما

* نقشه در استاندارد DIN رسم شده است.
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۱.   كالهك                                   
۲.     پيچ تنظيم                                
۳.   مهره  ی ثابت                             
4.   محفظه  ی فنر                            

5.   نگه دارنده ي فنر                           
6.   فنر                                       
۷.   پيچ اتصال                              

8.   واشر مسی برای آب  بندی             
۹.   مهره  ی اتصال

۱0. لوله  ی ورود گازوئيل
۱۱. مهره  ی اتصال محفظه  ی سوزن

۱۲. محفظه ي سوزن
۱۳. سوزن

۱4. ميله  ی رابط با فنر
۱5. نگه دارنده ي فنر

۱6. بدنه
۱۷. لوله  ی برگشت گازوئيل

۱8. آج  خوردگی

 ( عملی )2 ◄
با توجه به نقشه  ی نوعی انژكتور موتورهای ديزلی مطلوب است:

۱.     ترسيم قطعه  ی شماره  ی ۱ )كالهك( در دو نما، نمای اصلی در نيم برش
۲.     ترسيم قطعه  ی شماره  ی ۱۲ )محفظه  ی سوزن( در دو نما )نمای اصلی در برش(

۳.     ترسيم قطعه  ی شماره  ی ۱۳ )سوزن انژكتور( در دو نما
4.    ترسيم قطعه  ی شماره  ی ۱5 )نگه دارنده ي فنر( در دو نما )بدون برش(



62

توانايی ترسیم قطعات ساده  ی سیستم انتقال قدرت  

)كالچ، صفحه كالچ، ديسك، فنرها)     

پس از آموزش اين توانايی، از فراگیر انتظار می  رود: ◄
- علت استفاده از كالچ در خودرو را بيان كند.

- موقعيت كالچ را در خودرو توضيح دهد.
-   اجزای كالچ را نام ببرد.

- طرز كار كالچ را توضيح دهد.
- مکانيزم كالچ را از روی نقشه  ی آن توضيح دهد.

-   كالچ را در حالت درگيری يا خالص، در يك نمای برش  خورده رسم كند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

۱۲/5۳/5
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پیش آزمون

۱.   كالچ در كدام قسمت خودرو قرار دارد؟
۲.   هنگام فشار دادن به پدال كالچ چه عملی انجام می  گيرد؟

الف( دور موتور به حد معينی می  رسد.                            ب( انتقال قدرت از موتور به جعبه دنده قطع می  شود.
ج( بين موتور و جعبه دنده ارتباط قدرت برقرار می  شود.       د( خودرو متوقف می  شود.

۳.   كالچ  ها با كدام قسمت خودرو همواره درگير هستند؟
الف( جعبه دنده اصلی               ب( ديفرانسيل               ج( فاليويل             د( ميل گاردان

4.   شکل مقابل بيانگر كدام قطعه است؟

5.   قطعات شکل مقابل را  نام  گذاری كنيد.

1

24

3
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سیستم انتقال قدرت از موتور به گیربكس

اين سيستم شامل كالچ، صفحه كالچ، ديسك و فنرهاست.
كالچ: ◄ وس��يله  ی قطع و وصل ق��درت بين موتور و 
گيربکس است كه در مواقع شروع حركت، تعويض دنده 

و توقف استفاده از آن ضروری است.
متداول  تري��ن ن��وع كالچ خ��ودرو كالچ اصطکاك��ی 
يك صفحه  ای است كه شامل پوسته  ی كالچ، صفحه  كالچ، 
ديس��ك، فنرهای فش��اردهنده، انگش��تی يا ش��اخه  كالچ، 

بلبرينگ و دوشاخه  ی كالچ است.

صفحه كالچ: ◄ صفحه  ی فوالدی دايره ش��کلي اس��ت 
ك��ه در مرك��ز آن توپ��ی با س��وراخ هزارخ��اری، برای 
درگي��ری ب��ا مح��ور كالچ جعبه دنده ق��رار دارد. در دو 
طرف صفحه كالچ دو لنت تاج دايره  ای شکل به صفحه  ی 

فوالدی پرچ  می  ش��ود.

ديسك كالچ: ◄ صفحه  ای اس��توانه  ای از جنس چدن 
است كه با يك سطح فش��اردهنده در سمت صفحه   كالچ 

توسط فنر روی صفحه كالچ فشرده می  شود.
با فش��ار دادن پدال كالچ نيرو به كمك انگشتی يا فنر 
خورش��يدی، ديسك به عقب كش��يده می  شود و فشار آن 
از روی صفحه كالچ برداش��ته، و انتق��ال نيرو از موتور به 

گيربکس قطع می  گردد.

حلقه اصطکاكي

فالنچ توپي
پين محدودكننده

فنر موج گير فنرهاي ضربه گير پيچشي

لنت هاي كالچ

واشر محرك

ب( در حال وصل

الف( درحال قطع

ياتاقان  
بيروني

ديسك حلقه سيبك فرمانكاور كالچ
كالچ

فاليول

فنرهاي ضربه گير 
و پيچشي

صفحه فشار
ديافراگم

پين ياتاقان 
بيروني

دوشاخه 
كالچ
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انگشتی:اهرمانتقالنیروازبلبرینگکالچبهدیسکاست،کهعمومًابهصورتسهتاییدرکالچاستفادهمیشود.◄◄
سیستمراهاندازکالچازنوعهیدرولیکی

سیستمراهاندازکالچازنوعسیمی
سیلندراصليکالچ
)پمپاصليکالچ(

)پمپپایینکالچ(
سیلندرراهاندازکالچ

خالصيپدال

حرکتکليپدال

جلويخودرو

اهرمبندي
پدالکالچ درزگیرها

بدنه
محفظهخارجيکابل

کابلداخلي

تکیهگاه
اهرمآزادکنندهکالچ

دوشاخهکالچ

محورپدال

پدالکالچ

فنربرگردان

مهرهتنظیممهرهقفلکننده

تکیهگاهپدال

ضربهگیرپدال
نگهدارنده

توپيانتهايکابل
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دستوركار      

قطعات و مجموعه ي كالچ را رسم كنید.
)۱50 دقيقه(
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مشخصات قطعهنام قطعهتعدادمالحظات
شماره 
شهقطعه

 نق
ازه

اند
دنده فاليويل

چدن داكتيلفاليويل

چدن داكتيل
صفحه كالچ
ديسك كالچ
پوسته كالچ

انگشتي

آسيا بك
مهره و ضامن مهره

نگهدارنده فنر فشاري
فنر فشاري

پيچ
پين راهنماي اتصال

پيچ اتصال
محور كالچ

نام مؤسسه

مقياس

جنس

نام نقشهكد
شماره مجوزتوسطتاريخ

طراح
نقشه كش

بازبيني
تصويب
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مراحل ترسیم
۱.   قطعه  ی شماره 4 صفحه ي فشاردهنده )ديسك( را در دو نما ترسيم كنيد.

راهنمايی: الف( نمای اصلی را در حالت برش كامل و با مقياس۱:۱.
ب( نمای افقي  را با درنظر گرفتن 6 فنر فشاردهنده و سه عدد پيچ اتصال انگشتی، ترسيم كنيد.

نام مؤسسه

مقياس

جنس

نام نقشهكد
شماره مجوزتوسطتاريخ

طراح
نقشه كش

بازبيني
تصويب
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۲.   ترسيم قطعه ي شماره ي ۱0 )فنر(  با مقياس ۲:۱ در يك نما با  اندازه  گذاری كامل.
۳.   ترسيم قطعه ي شماره ي ۱4 )محور كالچ( در يك نما و با نمايش مقطع هزارخار  )۲0×۱5×۷8(

نام مؤسسه

مقياس

جنس

نام نقشهكد
شماره مجوزتوسطتاريخ

طراح
نقشه كش

بازبيني
تصويب
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كالچ در حالت درگیر كالچ در حالت قطع

4.   با درنظر گرفتن ش��کل  های ش��ماتيك داده  شده از كالچ در حالت درگيری و خالص، نقشه  ی كالچ را در حالت خالص 
و با ۲ ميلی متر خالصی در طرفين صفحه كالچ مجدداً ترسيم كنيد.



ارزشیابي پايانی

نظري ◄ 
۱.   عامل قطع و وصل ارتباط بين موتور و گيربکس ............... نام دارد.

۲.   وظيفه  ی فنرهای كالچ چيست؟
با توجه به شکل A  به سؤاالت زير پاسخ دهيد. 

۳.   نوع كالچ شکل A  كدام است؟
الف( انگشتی )شاخکی(            ب( خورشيدی               ج( هيدروليکي              د( مغناطيسی

4.   قطعات شماره  ی ۱، ۲، ۳، 4 و ۹ را نام  گذاری كنيد.
5.   كدام قطعه هنگام فشاردادن پدال كالچ به سمت راست كشيده می  شود؟

الف( 5 و4          ب( ۷ و4          ج( 8 و۲          د( ۱0 و۱
6. كدام قطعه هنگام درگيری كالچ، ديسك كالچ را به صفحه كالچ فشار می  دهد؟

الف( قطعه  ی ۱                     ب( قطعه  ی 5                 ج( قطعه  ی ۷                د( قطعه  ی ۹    



توانايی ترسیم اجزای ساده  ی سیستم انتقال قدرت از گیربكس به چرخ

پس از آموزش اين توانايی، از فراگیر انتظار می  رود: ◄
-   دستگاه  های سيستم انتقال قدرت از گيربکس به چرخ را نام ببرد.

-   كار دستگاه جعبه دنده )گيربکس( را توضيح دهد.
-   وظيفه  ی گاردان را توضيح دهد.

-   نقش ديفرانسيل را در انتقال قدرت شرح دهد.
-   وظيفه  ی پلوس را توضيح دهد.

-   تصاوير چرخ  دنده  های گيربکس يا ديفرانسيل را در حالت آزاد ترسيم كند.
-   تصاوير چرخ  دنده  های گيربکس يا ديفرانسيل را در حالت درگير ترسيم كند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

۱۳/54/5
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پیش آزمون

۱  . دستگاه  های مسير انتقال نيرو از موتور تا چرخ را به ترتيب قرار گرفتن اجزا نام ببريد.
۲.   وظيفه  ی جعبه دنده  ی خودرو چيست؟

الف( تغيير ميزان انتقال دور و گشتاور بين موتور و ديفرانسيل
ب( قطع ارتباط بين نيروی موتور و ديفرانسيل 

ج( محدود ساختن دور موتور
د( ايجاد تعادل بين دور چرخ  های داخل و خارج پيچ

۳.   ميل گاردان در كدام خودروها به كار رفته است؟
الف( موتور جلو � ديفرانسيل عقب 

ب( موتور جلو � ديفرانسيل جلو
د( موتور عقب � ديفرانسيل عقب

ج( در همه  ی خودروها به كار رفته است.
4.   شکل مقابل نشان دهنده  ی كدام قسمت از سيستم انتقال قدرت است؟

5.   كدام قطعه نيرو را از ديفرانسيل به چرخ  ها منتقل می  كند؟
الف( ميل گاردان          ب( ميل پلوس           ج( كالچ           د( گيربکس 
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سیستم انتقال قدرت از گیربكس به چرخ

سيستم انتقال قدرت از گيربکس به چرخ شامل مجموعه  ی 
گيربکس، گاردان، ديفرانسيل و پلوس است.

گيربکس از اجزای اصلی سيس��تم انتقال  گیربكس:  ◄
قدرت است كه وظيفه ي تغيير گشتاور و دور موتور را )به 

۱.   محور ورودی )محور كالچ( كه قدرت را از صفحه كالچ به  داخل گيربکس هدايت می  كند.
۲.   محور اصلی )محور خروجی گيربکس( قدرت را پس از تغيير به ميل گاردان منتقل می  كند. 

۳.   محور دنده زير. 
4.   چرخ  دنده  ها

5. اهرم دنده
6.   ماهك 

۷. ميل  ماهك كه برای 
تعويض دنده استفاده می  شوند.

8.   پوسته يا جعبه دنده  ها

دلخواه راننده و با توجه به ش��رايط مس��ير( بر عهده دارد. 
گيربکس از قسمت  های زير تشکيل شده است:

اهرم دنده

چرخ دنده

كالچ

محور ميل لنگ
فاليويل

محور كالچ محور فرعي محور انتقال

5

6

7

1

2

8
4

محور

3
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مجموعه كشويي ۳ و 4

خار حلقوي

غلتك يا بلبرينگ 
سوزني

دنده برنجي دنده ۳
شفت خروجي يا محور اصلي

دنده ۲
دنده برنجي

مجموعه كشويي ۱ و ۱

دنده برنجي
بوش دنده

دنده ۱
واشر محوري

بوش شفت 
خروجي

)شيم( رينگ تنظيم 
فاصله

دنده محرك اصلي

شافت اصلي

دنده كيلومتر شمار

درپوش

محفظه كنترل

محل اتصال 
به دسته دنده ماهك

پين مخروطي

فنر

ساچمه ضامن

شيار
ميل ماهك

اهرم 
تعويض دنده
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جهت آشنايی بيشتر مسير انتقال نيرو را در حالت دنده ۲ در 
گيربکس ش��کل زير بررسی می  كنيم: دور و قدرت از طريق 
محور كالچ به دنده  ی محرك جعبه  دنده و از آنجا به مجموعه   

گاردان: ◄ محوری اس��ت فوالدی كه نيروی گيربکس 
را به ديفرانس��يل منتقل می  كند. به دليل اختالف سطح بين 
گيربکس و ديفرانسيل عمومًا در دو سر گاردان دو مفصل 

دنده  های هميشه گرد منتقل می  شود. به علت درگيری دنده ۲ 
زير با دنده ۲ رو حركت به دنده ۲ رو و از طريق كشويی دنده 

І و Π  به محور خروجی گيربکس انتقال می  يابد.

صليبی به نام چهارش��اخ  گاردان قرار دارد كه انتقال قدرت 
تحت زاويه را ممکن می  سازد.

دنده ۲

۱000 دور در دقيقه
400 دور
در دقيقه

اتصال مركزي

ياتاقان مركزي

چهارشاخ گاردان
بلبرينگ 
خار حلقويسوزني

اتصال كشويي گاردان

ميل گاردان جلو
فالنچ اتصال

ميل گاردان عقب
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وسيله  ای است كه سه وظيفه  ی زير را به عهده دارد. ديفرانسیل:  ◄
الف( كاهش دور و افزايش گشتاور 

ب( در سر پيچ  ها چرخ داخل پيچ را آهسته  تر و چرخ خارج را سريع  تر می  چرخاند.
ج( درخودروهای موتور جلو ديفرانسيل عقب جهت محور دوران را نود درجه تغيير می  دهد.

مطابق شکل ديفرانسيل از اجزای زير تشکيل می  شود:
۱.   پينيون

۲.     كرانويل
۳.   هوزينگ

4.   دنده  های سر پلوس
5.   دنده  های  هرز  گرد

6. پوسته
۷. پلوس

8. ميل گاردان                                                                                                                                         
 

پلوس: محوری است كه دور را از ديفرانسيل به چرخ  ها منتقل می  كند. ◄
4

4

7

3

5
1

2

7

8

5

ميل پلوس
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دستوركار شماره ي 1

چرخ دنده های گیربكس را ترسیم كنید.
)۲۱0 دقيقه(

مراحل ترسیم
۱.   تعداد دور خروجی گيربکس را به دست آوريد.

۲.   از مجموع��ه  ی داده ش��ده چرخ  دن��ده  ی ۲8 دندانه را با 
مقياس ۱:۱ در دو نما ترسيم كنيد.
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الف( نمای اصلی در نيم برش  

   m=۳
      Z =۲8

                                                                                                                                                  b=۲8
                                                                                               
ب( نمای جانبی )با نمايش سوراخ 
هزارخاری در حالت استاندارد(                               

۳.   محور هزارخاري )محور خروجي گيربکس( 
در دو نما رسم شود.

Z=12

Z=28
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4.   جعبه  دنده را در حالت دنده ۳ ترسيم كنيد.



81

دستوركار شماره  ی 2

با استفاده از نقشه زير، چرخ  دنده  های كرانويل و پینیون را با مقیاس 1:1درحالت درگیری ترسیم كنید.
راهنمايي:

معلومات و روابط مورد نیاز:
قطر دايره گام
قطر سر دندانه

ارتفاع سردندانه
ارتفاع پاي دندانه                              

عرض دندانه                                                                                                   

)۲۱0 دقيقه(

do=m.z

dk=do+ 2mcosδo

hk=m

hf=1.16m

b=   m.z   
6sinδo

m= 4

δo۱= 20º

δo۲= 70º

z۱= 14

z۲= 39



ارزشیابي پايانی

نظري ◄ 
۱.   علت استفاده از مفصل صليبی )چهارشاخ   گاردان( چيست؟

۲.   اجزای ديفرانسيل را نام ببريد.
۳.   شکل زير، گيربکس را در كدام دنده نشان می  دهد؟

4.   اجزای قسمت هاي مشخص نشده است شکل رو به رو را نام  گذاری كنيد.

1000 RPM 700 RPM
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5.   نوع چرخ  دنده  های شکل مقابل و نام هركدام را بنويسيد.

6.   كدام گزينه جزو وظايف ديفرانسيل نيست؟
الف(   افزايش گشتاور و كاهش دور

ب(   جبران انحراف زاويه  ای بين گيربکس و ديفرانسيل
ج(   اختالف دور چرخ سمت داخل و خارج پيچ 

د(   تغيير امتداد محور دوران در خودروهای موتور جلو، ديفرانسيل عقب.



توانايی ترسیم قطعات ساده  ی سیستم ترمز    

پس از آموزش اين توانايی، از فراگیر انتظار می  رود:  ◄
-   لزوم سيستم ترمز در خودرو را توضيح دهد.

-   اجزای سيستم ترمز را نام ببرد.
-     سيستم ترمز متداول در خودروهای سواری را نام ببرد.

-   فرق بين ترمز كفشکی و ترمز ديسکی را شرح دهد.
-   نقشه  ی قطعات و مدار سيستم ترمز را تشريح كند.
-   قطعات ساده  ی سيستم ترمز  خودرو را ترسيم كند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

۱۳4
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پیش آزمون

۱.   كار سيستم ترمز در خودرو چيست؟
۲.   نوع ترمز خودروها كدام است؟

الف( هيدروليکی                                  ب( مکانيکی
ج( الکتريکی                                        د( ديناميکی

۳.   روغن ترمز در سيستم ترمز چه نقشی دارد؟  
الف( به عنوان يك مايع ضد تراكم و برای انتقال فشار و نيرو استفاده می  شود.

ب( وظيفه  ی روغنکاری و كم  كردن اصطکاك را بر عهده دارد.
ج( باعث خنك  كاری كاسه چرخ و لنت می  شود.

د( همه  ی موارد.
4.   شکل مقابل نشان  دهنده  ی چيست؟
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سیستم ترمز                       

سيس��تم ترمز جهت كاهش س��رعت و ني��ز توقف كامل 
خودرو در مواقع ضروری استفاده می  شود.

جهت ايمنی بيش��تر دو نوع سيستم ترمز مستقل از هم 
در خودروها نصب می  گردد.۱. ترمز پايی )سيس��تم اصلی 
ترمز كه هيدروليکی اس��ت(، ۲. سيستم دستی )كه سيستم 

احتياطی و مکانيکی است(.
سيس��تم ترمز هيدروليکی از اجزای زير تش��کيل 

ش��ده  اس��ت:
پمپ اصلی ترمز، لوله  های رابط، سيلندر ترمز چرخ ها، 

لنت ترمز، كاسه  چرخ و ديسك.

درام ترمز

سيلندر

كفشك

بوستر
سيلندر اصلي

ديسك ترمز

كفشك حامل لنت ديسك ترمز

سيلندر اصلي ترمز

جلو راست

جلو چپ

ترمز ديسکي

ترمز كاسه اي كاسه ترمز

عقب، چپ

عقب، راست
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  ◄ B و A پمپ ترمز: با فش��ار پدال ترمز، پيستون  های
به سمت انتهای س��يلندر حركت می  كند و روغن موجود 
در داخل س��يلندر را با فشار از طريق لوله  های رابط ترمز 

به طرف سيلندر چرخ  ها می  راند.
اجزای پمپ ترمز عبارت  اند از: ۱. بدنه )ش��امل مخزن 
روغن ترمز و س��يلندر اصلی(، ۲. پيس��تون يا پالنجر )دو 
ع��دد(، ۳. فنره��ای برگردان، 4. الس��تيك  های تش��تکی 

آب  بندی.
قطعه  ای اس��ت استوانه  ای و  پیستون س��یلندر ترمز:  ◄
پله  دار )ش��کل ب��اال( كه با حركت خود در س��يلندر ترمز  

فشار ايجاد می  كند.

درپوش مخزن

ديافراگم

بدنه سيلندر

پيچ ضامن پيستون

فنر

نگه دارنده واشر آب بندي

واشر آب بند

نگه دارنده يا 
محافظ واشر 

آب بندي

پيستون 
ثانويه

واشر آب بندي ثانويه

پيستون اوليه

واشر
خار حلقوي

پيستون ثانويه پيستون اوليه

به ترمزهاي جلو به طرف ترمزهاي عقب پيستون اوليه

بدنه سيلندر اصلي

مخزن ذخيره روغن



888888

سيس��تم ترمز چرخ  ه��ای خودرو دو نوع اس��ت: ۱. ترمز 
كفشکی، ۲. ترمز ديسکی.

روغن ترمز تحت فش��ار توس��ط  ترم��ز كفش��كی:  ◄
لوله  های رابط وارد س��يلندر چرخ می  شود و پيستون  ها را 

به س��مت بيرون حركت می  دهد. در نتيجه، كفش��ك  ها و 
لنت ترمز را به سمت كاسه   چرخ می  راند و موجب توقف 

گردش كاسه   چرخ می  شود.

جلوي خودرو

فنر پولك 
نگه دارنده

فنر برگشت دهنده

فنر اهرم

گردگير پيستون واشر

فنر تنظيم كننده

محور مهره
پيچ تنظيم=پيچ رگالژ ترمز واشر

محل اتصال به كفشك

تنظيم كننده

سيلندر

فنر

كابل تنظيم كننده
كفشك ثانويه

فنر و پولك 
نگه دارنده

فنر برگشت دهنده

اهرم ترمزدستي

كفشك اوليه
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در اي��ن ن��وع ترم��ز، صفح��ه  ی  ترم��ز ديس��كی:  ◄
دايره  ای ش��کلي به نام ديس��ك كه همراه چ��رخ می  گردد، 
توس��ط لقمه  های لنت ترمز از دوطرف تحت فش��ار قرار 

می  گيرد و متوقف می  ش��ود.روغن تحت فشار به سيلندر 
ترمز چرخ وارد می  شود ، پيستون  ها و لنت  های ترمز را به 

طرف ديسك می  راند و ديسك را متوقف می  كند.

پدال

پيستون

منبع روغن ترمز

سيلندر اصلي

لوله

لنت
ديسك

مجموعه
ترمز ديسکي
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تصاوير زير مقايسه ي قطعات ترمز ديسکی و كفشکی را در كنار هم نشان می  دهد.

پايه ترمز )طبق ترمز(

ترمز كاسه اي

كاسه ترمز

بلبرينگ مخروطي خارجي

واشر
مهره

قفل كننده
اشپيل

محفظه گريس

كاسه نمد
بلبرينگ مخروطي داخلي

بلبرينگ مخروطي داخلي
كاسه نمد

محور سگ دست

محور سگ دست

پايه كاليپر

ترمز ديسکي

توپي
پيچ چرخ

ديسك ترمز

بلبرينگ مخروطي خارجي
واشر

مهره
قفل كننده

اشپيل
محفظه گريس
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امروزه در اغلب خودروها از سيستم تقويت ترمز به نام بوستر استفاده می  شود. سيستم بوستر با استفاده از فشار  بوستر:  ◄
هوای بيرون و خأل مانيفولد هوا نيروی ترمز را چند برابر می  كند.

در خودروهای س��نگين از  ترمز بادی يا كمپرس��ی:  ◄
سيستم ترمز كمپرسی يا بادی استفاده می  شود. عامل انتقال 

نيرو در اين خودروها هوای تحت فشار است.

روغنی اس��ت كه ب��رای انتقال نيرو و  روغ��ن ترمز:  ◄
فش��ار به كار می  رود. روغن ترمز بايد در مقابل فش��ار و 
دمای باال مقاوم باشد و خاصيت تميزكنندگی و ضد زنگ 

داشته باشد.
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ترمز ABS )سیستم ترمز ضد قفل) 
سرخوردن الستيك  ها در زمان ترمز كنترل خودرو را كاهش می  دهد. سيستم  ABS مانع توقف كامل چرخ، )قفل شدن( و 

سرخوردن آن می  شود و درنتيجه با بهبود كنترل خودرو، ايمنی رانندگی را افزايش می  دهد.

سيلندر اصلي

سوپاپ خفه كن

موتور پمپ

سولونوئيد* 
جلو، چپ

آكوموالتور

سوپاپ جلو، راست

سولونوئيد* چرخ هاي عقب

جلو راست جلو چپ

عقب راست سيلندر ترمز چرخ عقب چپ

آكوموالتور )مخزن روغن ترمز(

* سولونوئيد، سيم پيچي كه به روش مغناطيسي عبور روغن را كنترل مي كند.
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)۱80 دقيقه(

دستوركار شماره  ی 1 

قطعات سیلندر ترمز چرخ را ترسیم كنید.

۱.   الستيك گردگير
۲.   پيچ هواگيری
۳.   سيلندر چرخ

4.   الستيك تشتکی
5.   تشتك فلزی 

6.     فنر
۷.   پيستون ترمز چرخ
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مراحل ترسیم
پس از آماده كردن وسايل مورد نياز و نصب كاغذ، با توجه به نقشه  ی داده شده )سيلندر ترمز كفشکي( موارد زير را انجام 

دهيد.
۱.   ترسيم قطعه  ی شماره  ی ۳ )سيلندر ترمز چرخ( در دو نما

۲.    ترسيم قطعه  ی شماره  ی ۷ )پيستون( در دو نما
)M8( در يك نما )۳.   ترسيم قطعه  ی شماره  ی ۲ )پيچ هواگيری

4.   ترسيم و تکميل جدول تركيبی
5.   نقشه  ی كامل شده را جهت ارزشيابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.
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دستوركار شماره  ی 2  

نقشه تركیبی قطعات سیلندر اصلی ترمز را با مقیاس 
2:1 در حالت برش روی كاغذ A3 ترسیم كنید.

۱.  محفظه  ی سيلندر اصلی  
۲.   پيستون

۳.   خار يا واشر محافظ
4.   الستيك ترمز

5.   فنر اصلی پمپ
6.   سوپاپ كنترل فشار

)۱۲0 دقيقه(



ارزشیابي پايانی

نظري ◄ 
۱.   اجزای شکل مقابل )پمپ ترمز( را نام  گذاری كنيد.

...................................... .۱

...................................... .۲

...................................... .۳

...................................... .4

...................................... .5

...................................... .6

...................................... .۷

۲.   انواع سيستم  های متداول ترمز چرخ  ها را نام ببريد.

۳.   شکل مقابل نشان  دهنده  ی كدام نوع ترمز است؟ 
الف( ترمز ديسکی               ب( ترمز كفشکی
ج( ترمز هيدروليکی              د( ترمز كمپرسی
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عملی ◄ 
با توجه به نقشه  ی تركيبي سيلندر اصلی ترمز، مطلوب است:

۱.   ترسيم قطعه  ی شماره  ی ۱ در دو نما با مقياس ۲:۱
۲.   ترسيم قطعه  ی شماره  ی ۲ )بدنه  ی اصلی( در سه نما ) نمای اصلی در برش(

۳.    ترسيم قطعه  ی شماره  ی ۳ )پالنجر يا پيستون( در دو نما با مقياس ۲:۱



توانايی ترسیم قطعات ساده  ی سیستم فرمان  

پس از آموزش اين توانايی، از فراگیر انتظار می  رود: ◄
-     اجزای تشکيل  دهنده  ی سيستم فرمان خودرو را نام ببرد.

-   انواع جعبه  فرمان  های مکانيکی را نام ببرد.
-   وظيفه  ی پمپ هيدروليك را در سيستم فرمان پرقدرت توضيح دهد.

-   داليل استفاده از سيستم فنربندی در خودرو  ها را بيان كند.
-    انواع فنرها را نام ببرد.

-   كار كمك فنر را توضيح دهد.
-   قطعات جعبه  فرمان را رسم كند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

۱۳4



99

پیش آزمون

۱.       اجزای سيستم فرمان مکانيکی را نام ببريد.
۲.   شکل زير كدام نوع جعبه  فرمان  را نشان می  دهد؟

۳.   فرمان پرقدرت با كدام  يك از موارد زير كار می  كند؟

الف( روغن                       ب( هوای فشرده                     
ج( برق                            د( موارد الف و ج 

4.   داليل استفاده از سيستم فنربندی را توضيح دهيد.
5.   كدام نوع فنر در خودرو  ها استفاده می  شود؟

6.   سيبك چيست؟
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سیستم فرمان

سيستم فرمان شامل فلکه فرمان، جعبه دنده   فرمان، اتصاالت 
فرمان، پمپ هيدروليك، س��يبك  ها، فنرها، كمك فنرها و 

اكسل است.

1.   فلكه فرمان و میل فرمان: نيروی الزم را برای چرخاندن 
جعبه فرمان ايجاد می  كند. ميل فرمان حركت فلکه فرمان را 

به جعبه دنده ي   فرمان منتقل می  كند.

  فلکه فرمان و ميل فرمان، جعبه  فرمان، 
اتصاالت فرمان

۱. فلکه فرمان
۲.   ميل فرمان

۳.   محور واسطه  ی ميل فرمان
4.   جعبه  فرمان

5.   اتصاالت فرمان

2.   جعبه دن��ده ي   فرمان: ضمن افزايش گش��تاور )افزايش 
ني��روی دس��ت راننده( و انتق��ال آن به اتص��االت فرمان، 
حركت چرخشی فلکه فرمان را به حركت خطی در جهت 

عرض اتومبيل تبديل می  كند.

جهت هدايت خودرو در مسير دلخواه  سیستم فرمان:  ◄
راننده از سيستم فرمان استفاده می  شود و شامل اجزای زير 

است:

2

5
4

1

3

شانه

دنده

4
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انواع جعبه دنده  هاي فرمان عبارت  اند از:
۱.   جعبه   فرمان شانه اي)كش��ويی(، ۲.   جعبه   فرمان حلزونی 
تاج خروس��ی، ۳.   جعبه   فرم��ان انگش��تی، 4. جعبه   فرم��ان 

حلزونی غلتکی و 5. جعبه فرمان ساچمه  ای

جعبه فرمان ساچمه اي

جعبه فرمان غلتکي

جعبه فرمان تاج خروسی

جعبه فرمان شانه اي )كشويي(

جعبه فرمان انگشتي

جعبه   فرمان تاج خروسی
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مهره تنظيم خالصي

درپوش

پيچ تنظيم خالصي

شافت اصلي
تاج خروسي

واشر درپوش

محفظه )بدنه(

بلبرينگ سوزني

كاسه نمد شفت

شير تنظيم خالصي

بلبرينگ بااليي با پيج

تکيه گاه بلبرينگ بااليي

مهره

واشر قفل كننده

نگهدارنده بلبرينگ پاييني

بلبرينگ پايين مارپيچ

تکيه گاه بلبرينگ پايين مارپيچ

ساچمه ها

تونل ساچمه ها

تنظيم كننده بلبرينگ شفت

مهره قفل كننده 
تنظيم كننده 

بلبرينگ

شفت مارپيچ

چپقي

ميل فرمان

قرقره ي سر ميل فرمان شانه

مکانيزم تنظيم

دنده پينيون

بوش پالستيکي
پايه نگه دارنده

گردگير

محفظه ساچمه ها
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3.   اتصاالت فرمان: تركيبی از ميله  ها، بازوها و مفصل  هاس��ت كه حركت جعبه  فرمان را به چرخ  های جلو منتقل  می  كند و 
شامل اجزای زير است: 

بازوی هزارخاری، ميل رابط فرمان كوتاه و بلند، سيبك  ها و چپقی  ها 

فرمان هیدرولیكی

در جعبه فرمان  ه��ای هيدروليکی، برای راحتی گردش 
اتومبي��ل )س��بکی فرم��ان(، از ني��روی روغن تحت 
فش��ار كه توس��ط پم��پ هيدروليك تأمين می  ش��ود، 

اس��تفاده می  گردد.

پم��پ هيدروليك فرمان: معم��والً در جلوی موتور نصب 
می  ش��ود و به وسيله  ی تسمه  ای كه روی فلکه سر ميل  لنگ 
می  افت��د كار می كن��د. روغ��ن پرفش��ار خروجی توس��ط 

شيلنگ  های رابط به سيستم فرمان هدايت می  شود.

جعبه فرمان هيدورليکي 
با سوپاپ كنترل مکمل

پمپ هيدروليك فرمان

مخزن روغن

پمپ هيدروليك فرمان

جعبه فرمان دنده شانه اي

سيستم دنده شانه اي

جعبه فرمان

ميل مركزي

شغال دستبازوي تعادل

ارتعاش فرمان گير

متصل به شاسي

ميل فرمان

بازوي هزارخاري
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سیبك  ها
سيبك  ها مفصل  های كروی هستند كه به اتصاالت فرمان 
امکان می  دهند كه در تمام جهات نس��بت به هم آزادانه 

سیس��تم تعلی��ق: مجموع��ه  ای از محور  ها، اكس��ل، بازوها، فنر و كمك فنر اس��ت كه چرخ را به ات��اق خودرو متصل ◄ 
می  كنند.

حرك��ت كنند. مفصل  بندی اهرم  ها در سيس��تم فرمان از 
نوع سيبك اس��ت و محور چرخشی چرخ  های جلو نيز 

روی س��يبك  ها قرار می  گيرد.

طبق باال
رام شاسي

محور تعليق
دمپر

مهره

فوالد آبکاري شده

فوالد آبکاري شده 
درپوش خودتنظيمسخت شده

سيبك

گردگير
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 . اكسل: محوربند ي چرخ  ها اكسل ناميده می  شود ◄
اكسل دو نوع است:

الف( يکپارچه )محور عقب پيکان(،
ب( چندپارچه يا مستقل )محور جلوی پيکان(،

امروزه محورهای چندپارچه  ی مستقل برای هر چهار چرخ متداول  تر است.

اكسل  محور عقباكسل  محور جلو
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فنرها و كمك فنرها
برای جلوگيری از وارد ش��دن ضربه و نوسانات ناشی از 
پس��تی و بلندی  های جاده به اتاق و سرنش��ينان خودرو از 

سيستم فنربندی استفاده شده است.

فنره��ا در ان��واع مختلف فنر ش��مش، فن��ر مارپيچي، فنر 
پيچشی و هيدروپنوماتيکی متداول  تر هستند.

پيچ
واشر

بوش فنر صفحه اتصال
مجموعه فنر

فالپ ها
)گوشواره ها(

شاسي

بست U شکل

مهره
واشر

ديافراگمگازمحفظه ي كروي

لوله ي ارتباط 
روغن

مايع

پيستون

دسته ي پيستون

مفصل

ضربه گير
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رام شاسي

بوش هاي پايه
طبق پايينطبق پايين

فنرهاي شمشي طولي
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كم��ك فنر: ◄ قطعه  ای اس��ت كه از ادامه  ی نوس��انات 
ناخواس��ته  ی فن��ر جلوگي��ری می  كند. به عب��ارت ديگر، 

نوسانات فنر را مستهلك می  كند.

بلبرينگ آب بندي شده محور اصلي
حلقه نگه دارنده

بست آب بند روغن

آب بند روغن

صفحه نگه دارنده بلبرينگ

اشپيل
واشر

محور آب بند گريس

رولبرينگ مخروطيتوپي

مهره و نگه دارنده



ارزشیابي پايانی

نظري ◄ 
۱.   وظيفه  ی جعبه  فرمان چيست؟

۲.   قطعات سيستم فرمان شکل مقابل را نام ببريد.

۳.   نوع جعبه فرمان شکل مقابل كدام است؟
الف( جعبه فرمان شانه  ای )كشويی(

ب( جعبه فرمان حلزونی تاج خروسی
ج( جعبه فرمان انگشتی

د( جعبه فرمان حلزونی غلتکی

الف
جب

د

1

2

4

3

4.   قطع�اتی كه در محل اتصال بازو  ه�ای فرم�ان به ك�ار
می  روند ................... نام دارند.

5.   در شکل مقابل قطعات شماره  ی ۳ و4 چه نام دارند؟
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عملی: )2 ◄ ساعت)   
كمك فنر در حالت جمع شدن را ترسيم كنيد.

وسايل مورد نیاز: 
ابزار نقشه  كشی

مراحل ترسیم
ب��ا توجه به ش��کل داده ش��ده كه كمك فن��ر را در حالت 
بازش��دن نش��ان داده اس��ت، كمك فنر را در حالت جمع 
شدن ترسيم كنيد. )جهت نيروها را به طرف داخل در نظر 
بگيريد و مس��ير عبور روغن از س��وپاپ  ها را در وضعيت 

جديد نمايش دهيد.(
 نقش��ه  ی كامل ش��ده را جهت ارزش��يابی به هنرآموز 

محترم خود ارائه دهيد.

بوش

ميله پيستون

تيوب

آب بند

فضاي كاري پيستون

تيوب خارجي

تيوب داخلي

فضاي كاري مياني

پيستون

شير اصلي
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عملی ◄ 
با توجه به نقشه  ی تركيبی سيبك فرمان، مطلوب است:

۱.   ترسيم و تکميل قطعه  ی شماره  ی۱ در سه نما، نمای اصلی بدون برش
۲.   ترسيم قطعه  ی شماره  ی۲ در سه نما 

۳  .   ترسيم قطعه  ی شماره  ی۳ در دو نما                 



112

توانايی ترسیم مدارهای الكتريكي ساده  ی خودرو    

پس از آموزش اين توانايی، از فراگیر انتظار می  رود: ◄ 
۱.   اجزای سيستم برق خودرو را نام ببرد.

۲.   اجزای سيستم جرقه  ی خودرو را نام ببرد.
۳.   طرز كار اجزای سيستم جرقه را شرح دهد.

4.   طرز كار استارتر را توضيح دهد.
5.   طرز كار آلترناتور را توضيح دهد.

6.   عالئم استاندارد قطعات برق خودرو را در مدارها نام ببرد. 
۷.   اجزای ساده  ی مدار الکتريکی خودرو را ترسيم كند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

۱۲/5۳/5
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پیش آزمون 

۱.   پنج مورد از قطعات سيستم برق خودرو را نام ببريد.
۲.   منابع توليد و ذخيره  ی برق در خودرو چه نام دارند؟

۳.   ولتاژ باتری چند ولت است؟
4.   ولتاژ الزم برای جرقه در شمع چند ولت است؟

الف( V ۱۲                                                        ب( V ۱۲00 تا ۱۲
۲۲0 V )۲5000 تا ۱0000                                          د V )ج

5.   شکل زير كدام قطعه از برق خودرو را نشان می  دهد؟
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سیستم برق خودرو و عملكرد آن

سيس��تم برق خودرو شامل باتری، س��وييچ، كويل، دلکو، 
پالتين، ش��مع، واير، اس��تارتر، آلترناتور، مدار روش��نايی 
)چراغ  ها(، كولر، تهويه، برف  پاك  كن، قفل مركزی و مدار 

. باتری: تأمين كننده  ی انرژی خودرو است كه از يك انباره  ی اسيد سربی ۱۲تا۱4ولت است ◄

جرقه است و عمده  ترين قس��مت برق موتور مدار جرقه 
نام دارد كه از  باتری، سوييچ، كويل، دلکو، پالتين، وايرها 

و شمع  ها تشکيل می  شود.

شمع جرقه

دلکو

كويل

سيم مقاومت دار

مدار ثانويه

مدار اوليه

سوييچ

باتري

برگشت از استارت

قطب هاي باتري

تسمه صفحه بند

صفحه فلزي
جدا كننده

بدنه باتري

حوضچه رسوبات

درپوش هواكش بازنشو

درب باتري
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واير شمع

شمع

كويل

زغال اتصال

ترمينال چکش  برق

ترمينال درب دلکو
مجموعه دلکو

تطبيق دهنده
)مجموعه آوانس وزنه اي(

روتور )چکش  برق(

درب دلکو

سويچ
واير كويل
واير شمع

شمع
درپوش دلکو

كويل يك كليد قطع و وصل كننده   برای مدار جرقه  سويیچ:  ◄
و برخی مدارهای اساسی خودرو است.

يك س��يم  پيچ يا بوبين افزاينده است كه ولتاژ  كويل:  ◄
۱۲ ولت باتری را به كمك پالتين و قطع و وصل مداوم آن 
به برق ۱0تا ۲5 هزار ولت تبديل می  كند. كويل از سيم  پيچ 
اوليه و ثانويه و يك هسته  ی آهنی و قاب تشکيل  دهنده  ی 

آن ساخته شده است.

قطعه  ای اس��ت كه برق ولتاژ قوی كويل را از  دلكو:  ◄
طريق وايرها در زمان  های الزم به وس��يله  ی چکش   برق به 

سر شمع  ها تقسيم می  كند. 

دلکو ش��امل قطع��ات: درب دلکو، چکش   ب��رق، پالتين، 
خازن دلکو و آوانس وزنه  ای و خلئی است.
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ورودي

عايق

محفظه ي فوالدي

الکترود مركزي

فاصله ي جرقه

الکترود جانبي 
يا اتصال بدنه

رزوه ها

مقاومت

 در دلکوهای مغناطيسی به جای پالتين از يك روتور 
قطع و وصل كننده  ی ميدان مغناطيسی استفاده می  شود.

وس��يله  ی قطع و وصل جريان برق سيم  پيچ  پالتین:  ◄
اوليه كويل اس��ت. عمل قط��ع و وصل باعث ايجاد ميدان 
مغناطيسی متغير در هسته  ی كويل و در نتيجه باعث ايجاد 

ولتاژ قوی در ثانويه  ی كويل می  شود.

وسيله  ی ايجاد جرقه در موتور است. ولتاژ  شمع:  ◄
الزم براي جرقه در حدود ۱0 تا ۲5 هزار ولت است. زمان 

 ۱  ثانيه است.
 ۱00

جرقه در موتورهای بنزينی كمتر از 
چينی ش��مع عايق بي��ن الکترود حام��ل ولتاژ قوی و 

بدنه  ی موتور است.

واير: ◄ برای انتقال برق با ولتاژ زياد به درب دلکو و از 
آن جا به سر شمع  ها از سيم  هايی با عايق ضخيم و رسانايی 

خوب به   نام واير استفاده می  شود.
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جاروبك

بالشتك آرميچر كلکتور استارتر
سيم پيچ

اتصال زمين
سوييچ

موتور الکتريکی است كه هنگام روش��ن كردن موتور با چرخش خود از طريق دنده  ی فاليويل موتور را به  اس��تارتر:  ◄
گردش در می  آورد و موتور روشن می  شود.
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رگوالتور

استاتور )بالشتك(

پولي
)فولي(

ياتاقان = بلبرينگ
فن خنك كننده پروانه

روتور )آرميچر(

صفحه ديود

بلبرينگ
حلقه كلکتور

جاروبك

شافت )محور(

زبانه قطب هاي آرميچر
سيم پيچ

زبانه هاي قطب آرميچر

سيم پيچي روتور
رگوالتور

جاروبك ها

حلقه هاي كلکتور تسمه هاي استاتور

پروانه

تسمه انتقال 
از موتور

وس��يله  ای است كه توسط ميل  لنگ و به كمك تس��مه پروانه به گردش درمی  آيد و برق مورد نياز خودرو را  آلترناتور:  ◄
توليد  می  كند. 
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عالوه بر موارد توضيح داده شده، سيستم الکتريکی خودروها اجزای ديگری را نيز شامل می  شوند، مانند مدار تهويه )كولر، 
بخاری(، برف پاك  كن، روشنايی، دزدگير، فالشر و شيشه باال  بر. شکل زير مدار كلی سيستم برق يك خودرو را نشان می  دهد.

مدار كلی سیستم برق خودرو

۱.   باتری 
۲.   اتوماتيك استارتر   

۳. موتور استارتر 
4. آلترناتور  
5. سوييچ  

6. چراغ كوچك جلو چپ
۷.   چراغ كوچك جلو راست  

8. كويل  
۹. دلکو

۱0. دورسنج  
۱۱. چراغ اخطار دمای آب

۱۲. درجه  ی حرارت  سنج آب  
۱۳. فشنگی آب موتور

۱4. درجه  ی سوخت  سنج  
۱5. واحد شناور باك

۱6. درجه  ی فشارسنج روغن  
۱۷. فشنگی

۱8. المپ اخطار فشار روغن  
۱۹. ولت سنج

۲0. المپ اخطار سيستم ترمز  
۲۱. پالتين مخزن روغن ترمز

۲۲. لنت ترمز چپ  
۲۳. لنت ترمز راست

۲4. استپ قرمز دستی  
۲5. چراغ اخطار سيستم دشارژ
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۲6. چراغ  ه��ای روش��نايی صفحه 
 كيلومتر

۲۷. چراغ اخطار سيستم روشنايی  
۲8. كليد روشنايی

۲۹. چراغ اخطار نورباال  
۳0. المپ نورافکن چپ

۳۱. المپ نورافکن راست  
۳۲. بوق

۳۳. مجموعه  ی دسته راهنما و استپ 
تعويض نور و شستی بوق

۳4.   اتوماتيك راهنما و فالشر  
۳5. كليد فشار

۳6.  المپ اخطار راهنما راست  
۳۷. المپ اخطار راهنما چپ
۳8. چراغ راهنما جلو چپ  
۳۹. چراغ راهنما عقب چپ

40. چراغ راهنما جلو راست  
4۱. چراغ راهنما عقب راست

4۲. استپ قرمز  
4۳. چراغ  های ترمز عقب

44. استپ دنده عقب  
45. چراغ  های دنده عقب
46. كليد برف پاك  كن  

4۷. ترمينال روی موتور برف پاك  كن
48. كليد بخاری  

4۹. موتور بخاری  
50. كليد شيشه شور

5۱. موتور پمپ آب شيشه شور  
5۲. چراغ خطر عقب سمت چپ

5۳. چراغ نمره  
54. چراغ خطر عقب سمت راست

55. چراغ فندك  
56. چراغ صفحه كليدهاي داشبورد

5۷. راديوپخش 
58. بلندگوی جلو راست

5۹. بلندگوی جلو چپ   
60. بلندگوی عقب راست

6۱. بلندگوی عقب چپ   
6۲. كليد گرمکن شيشه عقب

6۳. سيم  های حرارتی داخل شيشه  
عقب

64. چراغ داخل كليد گرمکن  
65. فندك

66. المپ و كليد چراغ صندوق عقب
6۷. المپ و كليد چراغ  جعبه داشبورد

68. المپ و كليد چراغ سقف   
6۹. كليد الی درب سمت راست
۷0. كليد الی درب سمت چپ   

۷۱. واحد كنترل قفل مركزی
۷۲. مح��رك قفل درب اصلی)جلو    

مركزی(  
۷۳. محرك قفل درب جلو راست
۷4. محرك قفل درب عقب راست
۷5. محرك قفل درب عقب چپ 

   F4 ۷6. فيوز
 F۲ ۷۷. فيوز
  F6 ۷8. فيوز
  F5 ۷۹. فيوز
  F۷ 80. فيوز
  F۱ 8۱. فيوز
  F8 8۲. فيوز

F۳ 8۳. فيوز
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دستوركار شماره ي   1 

مدار جرقه خودرو را رسم كنید
)60 دقيقه(

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
F۲ و HBمدادخط كش
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مراحل ترسیم
۱.   با توجه به ساختار شکل زير، اجزای مدار داده شده را نام  گذاری كنيد.

۲.   با توجه به مدار فوق اتصاالت مدار داده ش��ده را ترس��يم و تکميل كنيد. مي توانيد از رنگ هاي متفاوتي براي نش��ان دادن 
سيم هاي اتصال استفاده كنيد.

۳.   مدار را با جايگزينی عالئم اختصاری استاندارد مجدداً ترسيم و تکميل كنيد.
4.   نقشه  ی تکميل شده را جهت ارزشيابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.

سوييچ اصلي

*ترتيب احتراق 1-4-3-2

* اعداد روي شکل شماره هاي استاندارد اتصاالت سيم برق خودرو مي باشد.
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دستوركار شماره ي   2  

رسم مدار روشنايی اصلی جلوی خودروی سمند را ترسیم كنید.
)۹0 دقيقه(

مراحل ترسیم 
مدار روش��نايی اصلی جلوی خودروی 
س��مند را ب��ا مقي��اس ۱:۱ روی برگه  ی 
A4 ترس��يم و سپس مس��ير جريان برق 
در حالت چراغ  های نورباال روشن را با 
رنگ آبی روی خطوط مس��ير مشخص 

كنيد.
نقشه  ی كامل شده را جهت ارزشيابی 

به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشیابی پاياني

نظري ◄ 
۱.   اجزای مدار جرقه را نام ببريد.

۲.   ويژگی  های واير را بنويسيد.
۳.   وسيله  ی ذخيره  ی برق خودرو كدام است؟

الف( باتری               ب( آلترناتور               ج( استارتر               د( كويل
4.   كار استارت چيست؟

5.   آلترناتور خودرو در كدام قسمت خودرو نصب می  شود و نيروی محركه  ی خود را از كجا تأمين می  كند؟
6.   اجزای شکل مقابل را نام  گذاری كنيد.

۷.   شکل زير مربوط به كدام گزينه است؟
الف( استارتر                                    ب( دينام
ج( خازن و پالتين دلکو                       د( كويل
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عملي: )زمان: 3 ◄ ساعت)
مدار زير را در مقياس ۲:۱ رسم كنيد.
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شير يکطرفه

شير تنظيم فشار

سيلندر يکطرفه سيلندر دوطرفه

عملگر فشاري

عملگر حرارتي

خنك كننده

فيلتر

پمپ با موتور

پمپ

انباره سيلندر

جدول عالئم و نمادهای اختصاری مدارهای هيدروليکی
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مدارها و نقشه ها، نمادها و نشانه ها در مدارهاي الکتريکي
    معنا و مفهوم           نشانه ي مدار

المپ رشته اي يا 
التهابي

المپ دورشته اي 
)المپH4، المپ 

)Bilux

سيم پيچ، بوبين

س��يم پيچ هسته دار

وانگردان هسته دار

سيم پيچ جرقه

وانگردان صرفه جو

آهن رباي دائم

خازن تنظيم پذير
خازن الکتروليت

  نام گذاري          وسايل اندازه گيري

وسيله ي ديجيتالي

ولت سنج

آمپرسنج

اهم سنج

سرعت سنج

نوسان نما

    نام گذاري            نشانه ي مدار    نام گذاري            نشانه ي مدار
زمين، بدنه

زمين

زمين حفاظتي

بدنه ي خودرو

بدنه ي دستگاه، 
محفظه

بدنه ي موتور
بدنه ي موتور

نشانه ي مدار عمومي:

باتري )خط بزرگ 
قطب مثبت است.(

باتري با ذكرولتاژ

فيوز

مقاومت الکتريکي

پتانسيومتر با سه 
پايانه با وضعيت 

قطع

مقاومت تابع دما 

مقاومت پي تي سي

مقاومت ان تي سي 

مقاومت تابع ولتاژ

مقاومت 
حرارتي)شمع التهابي(

سيم و اتصاالت آن

سيم ، كابل

نمايش ساده ي سه 
سيم 

عدد نمايانگر 
تعداد سيم است.

سيم متحرك

سيم حفاظ دار

سيم حفاظ دار،
 دو قطبي

سيم حفاظ دار،
 تك قطبي با 

اتصال بدنه

نقطه ي اتصال 
سيم ها

نقطه ي انفصال 
سيم ها

انشعاب سيم ها

انشعاب دوبل 
سيم ها

مادگي، قطب پريز

فيش يا باتري

نرمادگي

 نرمادگي 4 تايي

نرمادگي ۲ تايي 
نمايش با اعداد
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الف) فارسي
۱. مکانيك جامع اتومبيل جلد ۱، انتشارات فني ايران، مترجم: محمدرضا افضلي.

۲. مکانيك جامع اتومبيل جلد ۲، انتشارات فني ايران، مترجم: محمدرضا افضلي.   
۳. راهنماي جامع اتومبيل، انتشارات نقش مهر، مترجم: حسين شتابي 

4. كتاب جامع اتومکانيك )آموزش درآزمون( 
5. اتومبيل پيکان، انتشارات جهان دانش، مترجم: مهندس ضيائي 

6. سيستم انتقال قدرت و سيستم فرمان، شركت سايپا   
۷. آزمون هاي فني و حرفه اي خودرو جلد اول، انتشارات فاطمي. مترجم: مهندس عبداهلل ولي نژاد      
8. آزمون هاي فني و حرفه اي خودرو جلد دوم، انتشارات فاطمي. مترجم: مهندس عبداهلل ولي نژاد      

۹. كاتالوگ ها و دياگرام  هاي محصوالت ايران خودرو، شركت ايران خودرو        
۱0. تکنولوژي شاسي و بدنه، كد 48۹/0، محمد محمدي بوساري  
۱۱. درس فني دوم مکانيك خودرو، كد 506، محمد محمدي بوساري  

۱۲. تکنولوژي ديزل، كد 4۹۲/۷، محمد محمدي بوساري  
۱۳. سوخت رساني و مولد جرقه )كاردانش(، كد 60۳   
۱4. سيستم تهويه و شارژ و استارتر )كاردانش(، كد 60۷/۷  

۱5. سيستم ترمز )كاردانش(، كد 60۳/5  
۱6. تکنولوژي مولد قدرت كد ۳5۹/44، محمد محمدي بوساري  

۱۷. رسم فني چهارم اتومکانيك، كد 8۲۹، محمد صفائي، مرتضي كلوشاني، عزيز خوشيني، شركت چاپ و نشر ايران. 
۱8. تعمير موتور )كاردانش( جلد اول، كد 60۳/۲    
۱۹. تعمير موتور )كاردانش( جلد دوم، كد 60۳/۲    
۲0. تعمير موتور )كاردانش( جلد سوم، كد 60۳/۲    
۲۱. مدار الکتريکي خودرو )كاردانش(، كد 60۷/6     

۲۲.رسم فني و نقشه خواني جلد سوم، ديباگران، حميدرضا غالمرضائي
ب) انگلیسي  
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