
  IIاحی اجزای ماشين  طر
  

  ۹۲-۹۳دوم  :نيمسال
  )دانشکده مکانيک ۱۶اتاق شماره (محمود کدخدائی  :مدرس
  )ساير زمان ها با قرار قبلی( ۱۵الی  ۱۳:۳۰ها  و دوشنبه ۱۶:۳۰الی  ۱۵ها  شنبه :رفع اشکالساعات 

  
  عناوين مطالب درس

 ياتاقان ها 

  )SKFو جزوه  ۱۱فصل ( ياتاقان های غلتشی -
  )۱۲فصل ( تاقان های لغزشیيا -
 ۱۴و  ۱۳فصل های ( چرخ دنده ها( 

  چرخ دنده های ساده -
  چرخ دنده های مارپيچی -
  چرخ دنده های مخروطی ساده -
  چرخ دنده های حلزونی -
 ۱۶فصل ( و ترمزهای اصطکاکیها  کالچ( 

  دار کفشککالچ ها و ترمزهای  -
  کالچ ها و ترمزهای ديسکی و مخروطی -
  ینوارو ترمزهای کالچ ها  -
 ۱۷فصل ( اجزای انتقال قدرت انعطاف پذير( 

  تسمه ها -
  زنجيرها -

  
  بارم بندی

  %۴۰: پايان ترم             %       ۳۰: ميان ترم          %         ۱۵: سمينار وگزارش           %        ۱۵: پروژه  و تکاليف
  .خواهد بود" های مارپيچی چرخ دنده  "امتحان ميان ترم پس از پايان مبحث  -
بوده و در انتهای ترم بايد گزارش آن به صورت کتبی و نيز سمينار  )نفره ۳(گروهی پروژه مطالعاتی به صورت  -

 و شخصاتم از لحاظ نوع، اجزاءمعرفی و نمايش (يک ماشين هر گروه بايد اطالعات مکانيکی  .ارائه گردد
  .را استخراج نمايد...) و اجزای آن اساس عملکرد ر، نحوه کار ماشين بعملکرد



حداکثر مدت تأخير . از نمره آن ها کاسته خواهد شد% ۱۰به ازای هر روز تأخير در تحويل تکاليف و پروژه  -
  .قابل قبول يک هفته می باشد

  .هر دانشجو بايد تکاليف و پروژه های خود را، حتی در صورت مشورت با ديگران، مستقالً پاسخ دهد -
  .خواهند بود" کتاب باز"امتحانات به صورت  -
  

  کتاب درسی
، ترجمه مهندس بيژن ديبايي نيا، مرکز نشر )ويرايش متريک(طراحی اجزاء در مهندسی مکانيک  ،.ا. شيگلی، ج

  )۱۵۱۰۶۹، موجود در مرکز فروش کتاب با کد SKFبه انضمام گزيده کاتالوگ ( ۱۳۷۶دانشگاهی، تهران، 
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 برای کسب اطالعات بيشتر به آدرسhttp://kadkhodaei.iut.ac.ir مراجعه فرماييد.  

 


