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 ٔمذٔٝ اي بش سباتيه      

 ٔمذ1ٝٔ-

اتٛٔاػيٖٛ دس بخـٟاي ٔختّف كٙؼت ٚ واسٞاي تِٛيذي دس چٙذ دٞٝ اخيش ظٟوٛس ييوذا       

وشدٜ اػت ٚ سٚص بٝ سٚص ٘يض دس حاَ تٛػؼٝ ٔي باؿذ. بيؾ اص چٙذ دٞٝ اص ظٟٛس واسخا٘زوا   

ؼا٘ي دس آٖ ٘مؾ ارشائي وأالً ٔىا٘يضٜ وٝ دس آٟ٘ا تٕأي يشٚػٝ ٞا اتٛٔاتيه بٛدٜ ٚ ٘يشٚي ا٘

٘ذاسد، ٕ٘ي ٌزسد. أا دس چٙذ ػاِٝ اخيش ؿاٞذ بٛرٛد آٔذٖ واسخا٘زا  ٔىا٘يضٜ اي بٛدٜ ايٓ 

وٝ ًشاحي، ػاخت ٚ ٘حٜٛ واس آٟ٘ا ٚالؼاً حيش  اٍ٘يض اػت. ايذٜ ٚ دا٘ؾ وٙتشَ اتٛٔاتيه ٚ 

ا تحوٛت   اػتفادٜ اص ػيؼتٕٟاي ٔىا٘يضٜ دس واسخا٘زا  بٝ رًٙ رٟا٘ي دْٚ ٔي سػوذ. ٔو  

 ػظيٓ ٚ چـٍٕيش آٖ دس ػاِٟاي اخيش بٛلٛع ييٛػتٝ اػت.

سباتٟا رذيذتشيٗ ٔشحّٝ تالؽ ا٘ؼاٖ رٟت كٙايغ اتٛٔاتيه بٝ ؿٕاس ٔي سٚ٘وذ. سباتٟوا آٖ   

دػتٝ اص ٔاؿيٟٙاي ػاخت بـش ٞؼتٙذ وٝ ِضٚٔاً حشوتٟايي ؿبيٝ ا٘ؼاٖ ٘ذاس٘ذ ِٚوي توٛاٖ   

 ييؾ تؼييٗ ؿذٜ سا داس٘ذ.تلٕيٓ ٌيشي ٚ ايزاد ٚ وٙتشَ فؼاِيتٟاي اص 

 

 : ًوًَِ اي اس استفادُ اس رتات در صٌعت 1شنل 
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 تؼشيف سبا  -2    

 [ :9دٚ تؼشيف ٔٛرٛد دس سابٌٝ با وّٕٝ سبا  اص لشاس صيش ٔي باؿٙذ]    

كٛس  ٌشفتووٝ اػت؛ ٔاؿيٙي ٔىوا٘يىي بوا   .  Concise Oxford Dicتؼشيفووي وٝ تٛػي -1    

ٞٛؽ ٚ ٌٔيغ بٛدٜ ِٚي فالذ ؿخليت اػت. ايٗ تؼشيف چٙذاٖ دليك ظاٞش يه ا٘ؼاٖ وٝ با

٘يؼت، صيشا تٕاْ سباتٟاي ٔٛرٛد داساي ظاٞشي ا٘ؼا٘ي ٘بٛدٜ ٚ تٕايُ بٝ چٙويٗ أوشي ٘يوض    

 ٚرٛد ٘ذاسد.

تؼشيفي وٝ تٛػي ٔؤػؼٝ سبا  آٔشيىا كٛس  ٌشفتٝ اػت؛ ٚػيّٝ اي با دلوت ػٕوُ    -2    

ٛدٜ ٚ تٛا٘ايي ا٘زاْ چٙذ واس سا داسد ٚ بوشاي حٕوُ ٔوٛاد،    صياد وٝ لابُ بش٘أٝ سيضي ٔزذد ب

لٌؼا ، ابضاسٞا يا ػيؼتٓ ٞاي تخللي ًشاحي ؿذٜ ٚ داساي حشوا  ٔختّف بش٘أٝ سيوضي  

 ؿذٜ اػت ٚ ٞذف اص ػاخت آٖ ا٘زاْ ٚظايف ٌٛ٘اٌٖٛ ٔي باؿذ.

 

 دػتٝ بٙذي سباتٟا -3    

 ي باؿٙذ :سباتٟا دس ػٌٛح ٔختّف دٚ خاكيت ٔـخق سا داسا ٔ    

 تٙٛع دس ػّٕىشد -1    

 لابّيت تٌبيك خٛدواس با ٔحيي -2    

بٝ ٔٙظٛس دػتٝ بٙذي سباتٟا تصْ اػت ووٝ لوادس بوٝ تؼشيوف ٚ تـوخيق ا٘وٛاع ٔختّوف        

 آ٘ووووووٟا باؿيٓ. ػٝ

دػتٝ بٙذي ٔختّف دس ٔٛسد سباتٟا ٚرٛد داسد. دػتٝ بٙذي اتحاديووووووٝ سباتٟاي طايٙي،  

 دػتٝ بٙذي

 [9ؼٝ سباتيه آٔشيىا ٚ دػتٝ بٙذي اتحاديٝ فشا٘ؼٛي سباتٟاي كٙؼتي.]ٔؤػ 
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 دػتٝ بٙذي اتحاديٝ سباتٟاي طايٙي-1-3   

 ا٘زٕٗ سباتٟاي كٙؼتي طايٗ، سباتٟا سا بٝ ؿؾ ٌشٜٚ صيش تمؼيٓ ٔي وٙذ :    

 

يه دػت ٔىا٘يىي وٝ تٛػي ايشاتٛس واس ٔي وٙذ : ٚػيّٝ اي اػت وٝ داساي دسروا    -1    

 ادي ٔتؼذد بٛدٜ ٚ تٛػي ػأُ ا٘ؼا٘ي واس ٔي وٙذ.آص

سبا  با تشويبا  حابت : ايٗ دػتٝ سباتٟا با تشويبا  حابت ًشاحي ٔي ؿوٛ٘ذ. دس ايوٗ    -2    

حاِت يه دػت ٔىا٘يىي واسٞاي ٔىا٘يىي سا با لذٟٔاي ٔتٛاِي تؼشيف ؿذٜ ا٘زاْ ٔي دٞذ 

 ٚ بٝ ػادٌي تشتيب واسٞا لابُ تغييش ٘يؼت.

با  با تشويبا  ٔتغيش : يه دػت ٔىا٘يىي وٝ واسٞاي تىشاسي سا با لذٟٔاي ٔتوٛاِي  س -3    

 ٚ با تشتيب تؼشيف ؿذٜ، ا٘زاْ ٔي دٞذ ٚ ايٗ تشتيب بٝ ػادٌي لابُ تغييش اػت.

سبا  لابُ آٔٛصؽ : ايشاتٛس دس ابتذاي أش بٝ كٛس  دػتي با ٞذايت يا وٙتوشَ سبوا     -4    

ا٘زاْ ٔي دٞذ ٚ سبا  ٔشاحُ ا٘زاْ ٚظيفٝ سا دس حافظٝ هبي ٔي  واسي سا وٝ بايذ ا٘زاْ ؿٛد،

وٙذ. ٞش ٚلت وٝ تصْ باؿذ، ٔي تٛاٖ اًالػا  هبي ؿذٜ سا اص سبا  دسخٛاػت ٕ٘ٛد ٚ سبا  

 ٚظيفٝ دسخٛاػت ؿذٜ سا بلٛس  خٛدواس ا٘زاْ ٔي دٞذ.

يٛتشي بٝ اٚ تفٟيٓ سبا  با وٙتشَ ػذدي : ايشاتٛس ٚظيفٝ سبا  سا تٛػي يه بش٘أٝ وأپ -5    

ٔي ٕ٘ايذ ٚ ٘ياصي بٝ ٞذايت دػتي سبا  ٘يؼت. دسٚالغ سبا  با وٙتشَ ػذدي، سباتي اػوت  

 وٝ با بش٘أٝ وأپيٛتشي واس ٔي وٙذ.

سبا  باٞٛؽ : ايٗ سبا  دسن اص ٔحيي ٚ اػتؼذاد ا٘زاْ واس با تٛرٝ بٝ تغييش دس ؿشايي  -6    

 ٚ ٔحذٚدٜ ػُٕ واس سا داسد.
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 ػتٝ بٙذي ٔؤػؼٝ سباتيه آٔشيىاد -2-3    

 سا بٝ ػٙٛاٖ سبا  يزيشفتٝ اػت. 6ٚ  5ٚ  4ٚ  3ا٘ؼتيتٛي سباتيه آٔشيىا تٟٙا ٔٛاسد     

 

 دػتٝ بٙذي اتحاديٝ فشا٘ؼٛي سباتٟاي كٙؼتي -3-3    

 ٔؤػؼٝ سبا  كٙؼتي فشا٘ؼٛي، سباتٟا سا بٝ ؿىُ صيش تمؼيٓ وشدٜ اػت :    

 ًبمٝ بٙذي لبُ(. 1دػت يا اص ساٜ دٚس وٙتشَ ٔي ؿٛد )ٔٛسد  : دػتٍاٞي وٝ تٛػي A٘ٛع     

ًبمٝ  3ٚ  2: ٚػيّة حُٕ وٙٙذٜ خٛدواس با يه ػيىُ ٔحاػبٝ ؿذٜ اص لبُ )ٔٛاسد  B٘ٛع     

 بٙذي لبُ(.

ًبموٝ بٙوذي    5ٚ  4: دػتٍاٞي لابُ بش٘أٝ سيضي ٚ با تٛا٘ايي خٛد وٙتشَ )ٔوٛاسد   C٘ٛع     

 لبُ(.

ي وٝ لادس اػت اًالػا  ٔؼيٙي اص ٔحيي سا بذػت بيواٚسد ٚ بوٝ ػٙوٛاٖ    : دػتٍاٞ D٘ٛع     

 ًبمٝ بٙذي لبُ(. 6سبا  باٞٛؽ ٔؼشٚف اػت )ٔٛسد 

 

 ارضاء اكّي يه سبا  -4    

ٟٔٙذػي سبا ، ٟٔٙذػيٟاي ٘شْ افضاس، ػخت افضاس، بشق ٚ ٔىا٘يوه سا دس خوذٔت خوٛد        

 2-2يذٜ ٔي باؿٙذ. ٕٞچٙا٘ىٝ دس ؿىُ ٌشفتٝ اػت. بؼوي ٔٛالغ ايٗ ػّْٛ بٝ حذ وافي ييچ

 [:15[ٚ]9ٔؤِفٝ بٝ ؿشح ريُ ٔي باؿذ ] 5ٔـاٞذٜ ٔي ؿٛد ٞش سبا  داساي 

 

 (  Mechanical Manipulator)باصٚي ٔىا٘يىي ٔاٞش -1-4    

باصٚي ٔىا٘يىي ؿأُ چٙذيٗ ٚاكُ اػت وٝ با ٔفلّٟا بٝ ٞٓ ٚكُ ٔي ؿٛ٘ذ. ايٗ ٚاكّٟا     

واسي لادس بٝ حشوت ٔي باؿٙذ. حشوت يوه ٔفلوُ بخلوٛف    دس رٟا  ٔختّف دس فواي 
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باػج حشوت يه يا چٙذ ٚاكُ ٔي ؿٛد. ػأُ تحشيه ٔفلُ ٔي تٛا٘ذ ٔؼتميٕاً يا اص ًشيك 

بؼوي ا٘تمات  ٔىا٘يىي بش ٚاكُ بؼذي ٔتلُ ؿٛد. بٝ ٚاكُ ٟ٘ايي باصٚي ٔىا٘يىي ٚػويّٝ  

ٞش يه اص ٔفلّٟاي سبا  يوه  واسي سبا  ٚكُ ؿذٜ اػت وٝ بٝ آٖ ػأُ ٟ٘ايي ٔي ٌٛيٙذ. 

.( D.O.F)ٔحٛس ٔفلُ داس٘ذ وٝ ٚاكُ حَٛ آٖ ٔي چشخذ. ٞش ٔحٛس ٔفلُ يه دسروٝ آصادي 

 6دسرٝ آصادي ٔوي باؿوٙذ بوٝ ػبواس  ديٍوش داساي       6تؼشيف ٔي وٙذ. بيـتش سباتٟا داساي 

رٟت. اِٚيٗ ػٝ ٔفلُ سبا  بٝ ػٙٛاٖ ٔحٛسٞاي اكّي ؿٙاختٝ  6ٔفلُ، بٕٙظٛس حشوت دس 

 ؿٛ٘ذ. بٌٛسوّي كشفٙظش اص رضئيا ، ٔحٛسٞايي وٝ بشاي ٔحاػبٝ ٔٛلؼيتٔي 

 

 : مؤلفه هاي يك ربات 2شكل 
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ٚ اػتمشاس ٔچ اػتفادٜ ٔي ؿٛ٘ووذ، ٔحٛسٞاي اكّي سبوا  ٞؼوتٙذ. ٔحٛسٞواي ٔفلوّٟاي     

باليٕا٘ذٜ رٟت لشاس ٌشفتٗ دػت سبا  سا ٔـخق ٔي وٙٙذ، ِٚزا ٔحٛسٞاي فشػوي  ٘أيوذٜ   

 ٔي ؿٛ٘ذ.

ٛع ٔفلُ اكّي بٝ كٛس  ٌؼتشدٜ دس كٙؼت سباتٟا بىاس ٌشفتٝ ٔي ؿٛد. ٔفلُ دٚ ٘ 

دٚسا٘ي وٝ ٕ٘ايؾ دٞٙذٜ حشوت چشخـي حَٛ يه ٔحٛس اػت ٚ ٔفلُ ا٘تماِي يا ِغضؿوي  

 (.1وٝ ٕ٘ايؾ دٞٙذٜ حشوت خٌي دس ًَٛ يه ٔحٛس اػت، )رذَٚ 

 

Description                                Notation                 Type         
Rotary motion about an axis              R                    Revolute   
Linear motion along an axis           P                     Prismatic  

 

 : ا٘ٛاع ٔفلُ سبا  1رذَٚ 

 

 ػٙؼٛسٞا -2-4    

ٔىا٘يىي بايؼتي ٚهؼيت ٞش ٔفلُ ؿٙاختٝ ؿذٜ باؿذ. ٔٙظٛس بشاي وٙتشَ كحيح باصٚي     

اص ٚهؼيت، ٔٛلؼيت ٔفلُ، ػوشػت ٚ ؿوتام ٔوي باؿوذ. بٙوابشايٗ دس ٔفلوّٟا بايؼوتي        

ػٙؼٛسٞايي رٟت ديذ ٔفلّٟا ٚ ٚكّٟا رٟت تؼييٗ ٔٛلؼيت، ٌـتاٚس، ػشػت، ؿتام، ٚ ... 

ػا  ػٙؼٛس، يوا دس اتٕواْ   ٘لب ؿٛد، تا ٚهؼيت ٔفلّٟا بٝ وٙتشِش ابالؽ ؿٛد. خٛا٘ذٖ اًال

حشوت يا دس حيٗ حشوت ا٘زاْ ٔي ٌيشد ٚ با اسػاَ اًالػا  آ٘وي ػٙؼوٛسٞا بوٝ وٙتشِوش،     

وٙتشَ كحيح ٚ ٚالؼي ػيؼتٓ ٔىا٘يىي ا٘زاْ ٔي ؿٛد. ايٗ اًالػا  ػٙؼٛسي، ديزيتواَ  

 يا آ٘اِٛي ٚ يا تشويبي ٔي باؿٙذ.
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 وٙتشِش -3-4    

ي، ٞٛؽ ا٘زاْ واس سا ٔي دٞذ. وٙتشِش ٔؼٕٛتً اص بخـٟاي بخـي اػت وٝ بٝ باصٚي ٔىا٘يى    

 ريُ تـىيُ ٔي ؿٛد :

ٚاحذي وٝ اراصٜ ٔي دٞذ سبا  اص ًشيك ػٙؼٛسٞا با ٔحيي بيشٖٚ استباى داؿوتٝ   -1 

 باؿذ.

حافظٝ رٟت رخيشٜ دادٜ ٞايي وٝ ٔختلا  سا تؼشيف ٔي وٙٙذ تا باصٚ با تٛرٝ بٝ  -2 

 .ايٗ ٔختلا  حشوت وٙذ )بش٘أٝ(

ٚاحذي وٝ دادٜ رخيشٜ ؿذٜ دس حافظٝ سا تغييش ٔي دٞذ ٚ ػوپغ دادٜ سا بوشاي    -3 

 استباى دادٖ با ٔؤِفٝ ٞاي ديٍش وٙتشَ بىاس ٔي بشد.

حشوت ٔؤِفٝ ٞوواي بخلٛكي دس ٘ماى ٔؼيٙووي ٔمذاس دٞي اِٚيوٝ ؿوذٜ ٚ دس    -4 

 ٘مٌٝ بخلٛف 

 ديٍشي ياياٖ ٔي يابٙذ.

ا  تصْ بشاي وٙتشِوش سا ا٘زواْ ٔوي دٞوذ. بوٝ     ٚاحووذ ٔحاػباتي وٝ ٔحاػبوو -5 

 ػباس  ديٍش، بشاي 

ا٘زاْ كحيح اػٕاَ بايؼت يه ػشي ٔحاػبا  رٟت ٔـوخق ووشدٖ ٔؼويش، ػوشػت ٚ     

 ٔٛلؼيت باصٚي ٔىا٘يىي ا٘زاْ ؿٛد.

ٚاػٌي رٟت بذػت آٚسدٖ دادٜ ٞا )ٔختلا  ٞش ٔفلُ، اًالػاتي اص ػيؼوتٓ   -6 

 ػيٍٙاِٟاي وٙتشَ بٝ ٔحشن ٔفلّٟا.بيٙايي ٚ ...( ٚ ٚاػٌي رٟت اػٕاَ 

ٚاػٌي رٟت ا٘تماَ اًالػا  وٙتشِش بٝ ٚاحذ تبذيُ تٛاٖ، بٝ ًٛسي وٝ ٔحوشن   -7 

 ٞاي ٔفلّٟا باػج بـٛ٘ذ وٝ ٔفلّٟا بٝ كٛس  ٌّٔٛم حشوت وٙٙذ.
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ٚاػي بٝ تزٟيضا  ديٍش، بٌٛسي وٝ وٙتشِش سبا  با ٚاحذٞاي خاسري يا ابضاسٞاي  -8 

 داؿتٝ باؿذ.وٙتشَ ديٍش، استباى 

 ٚػايُ ٚ تزٟيضا  تصْ رٟت آٔٛصؽ سبا . -9 

 دػتٝ تمؼيٓ بٙذي ٔي ؿٛ٘ذ : 5وٙتشِشٞاي سباتٟا والً بٝ 

 (  Simple Step Sequencer)وٙتشَ با لذْ ػادٜ -1 

 ( Pneumatic Logic System)ػيؼتٓ ٌٔٙمي يٙٛٔاتيىي -2 

 (Electronic Sequencer) وٙتشِش با لذٟٔاي اِىتشٚ٘يىي -3 

 (Micro Computer)ٔيىشٚ وأپيٛتش  -4 

 (Mini Computerٔيٙي وأپيٛتش ) -5 

ػٝ وٙتشِش اَٚ دس سباتٟاي وٓ ٞضيٙٝ بٝ واس بشدٜ ٔوي ؿوٛ٘ذ. بيـوتش وٙتشِشٞواي أوشٚصي      

بشاػاع ٔيىشٚوأپيٛتشٞاي ٔؼِٕٛي ٔي باؿٙذ ٚ ػيؼتٓ وٙتشَ بشاػاع ٔيٙوي ووأپيٛتش   

 بٝ ٔيىشٚوأپيٛتشٞا ٞضيٙٝ باتتشي داس٘ذ. صياد سايذ ٕ٘ي باؿذ، چشا وٝ ٘ؼبت

 

 ٚاحذ تبذيُ تٛاٖ -4-4    

ايٗ ٚاحذ ػيٍٙاِٟاي وٙتشِش سا ٌشفتٝ ٚ بٝ يه ػويٍٙاَ دس ػوٌح توٛاٖ ٔحوشن ٞوا ٚ          

ٔٛتٛسٞا، رٟت حشوت، تبذيووُ ٔي وٙذ. ايٗ ٚاحووذ ؿأُ تمٛيوت وٙٙوذٜ ٞوواي توٛاٖ     

ي وٙتشِي ٚ ساٜ ا٘وذاصٞاي ٞيوذسِٚيىي بوشاي    اِىتشٚ٘يىي بشاي سباتٟاي اِىتشيىي ٚ ؿيشٞا

 سباتٟاي ٞيذسِٚيىي ٔي باؿذ.

 

 

 

 



 9 

 ٔحشن ٔفاكُ -5-4     

ايٗ ٚػائوُ تحت يه ػووشي ؿشايي وٙتوووشَ ؿذٜ ٚ دليوووك توٛاٖ تصْ سا رٟوت        

ٔفلّٟا فشاٞٓ ٔي آٚس٘ذ. ايٗ تٛاٖ ٔي تٛا٘ذ اِىتشيىي، ٞيذسِٚيىي يا يٙٛٔاتيىي باؿذ. يغ 

يه سبا  داساي ٔؤِفٝ ٞاي؛ اػوىّت ػواختاسي، ػيؼوتٓ تحشيوه وٙٙوذٜ       بٝ ًٛس خالكٝ

ٔفلّٟا، ػيؼتٓ ػٙؼٛسي، وٙتشِش، ػيؼتٓ تغييش ػويٍٙاَ )تغييوش ػويٍٙاَ آ٘واِٛي بوٝ      

 ديزيتاَ ٚ باِؼىغ، تمٛيت ػيٍٙاَ، فيّتش وشدٖ ػيٍٙاَ ٚ ...( ٔي باؿذ.

ي وٙيذ. ٞوش ٔوارَٛ   ػّؼّٝ ٔشاتب ػاختاسي يه سبا  ٔتحشن سا ٔـاٞذٜ ٔ 3دس ؿىُ     

دس ؿىُ لابُ تزضيٝ بٝ صيش ػيؼتٓ ٞايي ٔي باؿذ. ٞٓ ايٙه سباتٟا با ٔفلّٟاي ٔتحشن بٝ 

خاًش ػادٌي ػاخت ٚ ػشػت ػُٕ ٚ ٘ضديىي آٖ بٝ لابّيت ا٘ؼٌاف باصٚي ا٘ؼاٖ، دس كٙؼت 

 بٝ ًٛس ٚػيغ اػتفادٜ ٔي ؿٛ٘ذ.

 

 

 ٛ٘ٝ: ػّؼّٝ ٔشاتب صيش ػيؼتٓ ٞاي يه سبا  ٔتحشن ٕ٘ 3ؿىُ 
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 ًبمٝ بٙذي سباتٟا -5    

تا بحاَ ًشح ٞاي صيادي دس ًبمٝ بٙذي سباتٟا اسائٝ ؿذٜ اػت وٝ بيـتش آٟ٘ا بوٝ بؼووي       

رٛا٘ب سفتاسي يا فيضيىي سبا  تٛرٝ داؿتٝ ا٘ذ. ِٚي ًبمٝ بٙذي اػتا٘ذاسدي دس ٔٛسد سبا  

ٔمايؼوٝ ووشد ٚ بوشاي     ٚرٛد ٘ذاسد. با ًبمٝ بٙذي سباتٟا ٔي تٛاٖ ٔـخلٝ ٞاي آٟ٘ا سا با ٞٓ

 [9،11ٚ21يه واسبشد بخلٛف، سبا  ٔٙاػب سا ا٘تخام وشد.]

 

 ًبمٝ بٙذي سباتٟا اص ٘مٌٝ ٘ظش واسبشد -1-5    

 اص ٘مٌٝ ٘ظش واسبشد، سباتٟا سا ٔي تٛاٖ بٝ ػٝ دػتٝ تمؼيٓ وشد :    

 

 سباتٟاي كٙؼتي -1-1-5    

شاي تِٛيذا  كٙؼتي ٔوي باؿوٙذ. سباتٟواي    بؼياسي اص سباتٟا لادس بٝ ا٘زاْ ػّٕيا  تصْ ب    

رٛؿىاس، سً٘ ياؽ، ٔٛ٘تاط وٙٙذٜ ٚ غيشٜ، سباتٟايي ٔي باؿٙذ وٝ دس كٙؼت واسبشد فشاٚا٘وي  

 داس٘ذ.

 

 سباتٟاي ؿخلي ٚ ػّٕي -2-1-5   

بيـتش سباتٟاي ػّٕي لابّيتٟاي بٟتشي ٘ؼبت بٝ سباتٟاي كٙؼتي داس٘ذ. ايٗ ٌٛ٘ٝ سباتٟا دس     

ٝ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ٞذف اكّي بٟشٜ بشداسي ػّٕي اص آٟ٘اػت. ايوٗ ٌٛ٘وٝ سباتٟوا    تؼذاد وٓ ػاخت

بيـتش دس صٔيٙٝ تحميك دس ٞٛؽ ٔلٙٛػي ػاختٝ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ وٙتشِش بخلٛكوي ٘ذاس٘وذ ٚ   

يه وأپيٛتش اص ًشيك صباٟ٘وواي بش٘أٝ ٘ٛيؼوووي ػٌح بات وٙتشِوووش آٟ٘وا ٔوي باؿوذ.     

 شي داس٘ذ.ٔؼٕٛتً بٝ خاًش ػشػت ٚ دلت وٓ، ليٕت وٕت
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 سباتٟاي ٘ظأي -3-1-5    

ايٗ سباتٟا داساي ٔٛاد ٔٙفزشٜ ٚ ػالح ٞاي ٌشداٖ ٔي باؿٙذ ٚ بوا ٔحويي خوٛد اص ًشيوك        

ػٙؼٛس استباى بشلشاس ٔي وٙٙذ. ٕٞچٙيٗ ايٗ سباتٟا لادس بٝ استباى بشلشاس وشدٖ بوا ايشاتوٛس   

 ا٘ؼاٖ ٚ ديٍش ػيؼتٓ ٞا ٔي باؿٙذ.

 

 مٌٝ ٘ظش اػتشاتظي وٙتشَ دس ٘ؼّٟاي سبا اص ٘ ًبمٝ بٙذ -2-5    

ايٗ تمؼيٓ بٙذي ٞا دس حميمت ٔتىي بٝ اكَٛ ػيؼتٕٟاي وٙتشِي سباتٟاػت ٚ بلوٛس       

 صيش ٘أٍزاسي ؿذٜ ا٘ذ :

 

 

 ٘ؼُ اَٚ -1-2-5    

دس اِٚيٗ ٘ؼُ، وٙتشَ فمي دس يه ػشي ٘ماى تٛلف ا٘زاْ ٔي ٌيشد. ايٍٙٛ٘ٝ وٙتوشَ بوٝ       

شٚف ٔي باؿذ. ايٗ ٘ٛع سباتٟا ٔحذٚد بٝ ا٘زاْ حشوا  وٛچوه )حشووت   وٙتشَ حّمٝ باص ٔؼ

 دادٖ لٌؼٝ اي اص يه ٘مٌٝ بٝ ٘مٌٝ ديٍش( ٔي باؿٙذ.

 ٘ؼُ دْٚ -2-2-5      

ػاختاس وٙتشِي ايٗ ٘ؼُ ٕٞاٖ ػاختاس حّمٝ باص ٔي باؿذ ِٚي بؼٛم يه ػشي وّيذٞاي     

ػيؼتٓ هبي ؿذٜ ا٘ذ، ا٘زواْ   وٙتشِي، حشوا  وٙتشِي تٛػي يه ػشي ػذد وٝ دس حافظٝ

ٔي ٌيشد. بؼوي سباتٟاي أشٚصي رضٚ ٕٞيٗ ٘ؼُ ٔي باؿٙذ وٝ بٝ ٘ؼُ اَٚ وّوي لابّيوت ٚ   

تٛاٖ وأپيٛتشي اهافٝ وشدٜ ا٘ذ ٚ تٟٙا واس ٞٛؿٕٙذ آٟ٘ا يادٌيشي يه ػشي اص ػّٕيا  بشاي 

ٔوي ٌيوشد.    باصٚي ٔىا٘يىي ٔي باؿذ وٝ تٛػي ايشاتٛس ا٘ؼاٖ ٚ بٝ وٕه رؼبٝ وٙتشَ ا٘زاْ

ايٗ سباتٟا لابّيت ٘ـاٖ دادٖ ػىغ اِؼُٕ دس بشابش حٛادث ييؾ بيٙي ٘ـذٜ سا ٘ذاس٘وذ. بوٝ   

 ػباس  ديٍش، بخؾ وٙتشِش دس ٘ؼُ اَٚ ٔىا٘يىي ٚ دس ايٗ ٘ؼُ اِىتشٚ٘يىي ٔي باؿذ.
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بشاي ايٗ سباتٟا بايؼتي ٔحيي واسخا٘ٝ با دلت ٞش چٝ تٕأتش ٔٙاػب آٟ٘ا ٚفك دادٜ ؿٛد،     

با دلت صياد دس ٔٛلؼيت ٔٙاػب خٛد لشاس ٌيش٘ذ ٚ سٚابي بيٗ ٔاؿيٟٙا بٝ دلت ٔؼويٗ   لٌؼا 

ؿٛ٘ذ. بيـتش واسبشد ايٍٙٛ٘ٝ سباتٟا دس واسبشدٞاي رٛؿىاسي ٚ سً٘ ياؿي ٔي باؿذ. ؿوىُ  

 ؿٕاتيه وٙتشَ ٘ؼُ اَٚ ٚ دْٚ سا ٘ـاٖ ٔي دٞذ. 4-2

 

 

 : وٙتشِش ٘ؼُ اَٚ ٚ دْٚ سباتٟا 4ؿىُ 

 ػْٛ٘ؼُ  -3-2-5    

ػاَ ٔي ٌزسد. ػيؼتٓ وٙتشِي ايٗ ٘ؼُ بوٝ وٙتوشَ    20تا  15اص اختشاع ٘ؼُ ػْٛ سباتٟا     

حّمٝ بؼتٝ ٔؼشٚف ٔي باؿذ. دس ايٗ ٘ؼُ، وٙتشِش سبا  يا يه وأپيٛتش ٔي باؿذ ٚ يوا يوه   

يشٚػؼٛس اسصاٖ ليٕت ٔي باؿذ وٝ بٝ آٖ اهافٝ ؿذٜ اػت. بذيٗ تشتيب سباتٟاي ٘ؼوُ دْٚ  

اي صيادتشي ؿذٜ ٚ ٘ؼُ ػْٛ بٛرٛد آٔوذٜ اػوت. بوا اهوافٝ ؿوذٖ لوذس        داساي لابّيتٟ

ٔحاػبا  وأپيٛتشي، ٔحاػبا  تصْ بشاي وٙتشَ حشووت ٞوش دسروٝ اصادي رٟوت ا٘زواْ      

حشوت كاف ػأُ ٟ٘ايي دس ًَٛ ٔؼيش تؼييٗ ؿذٜ، بلٛس  بالدس٘وً ا٘زواْ ٔوي ٌيوشد.     
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ذٜ ٚ دس وٙتشَ بىاس ٌشفتٝ   ٚهؼيت ٔحيي اًشاف اص ًشيك ػٙؼٛسٞاي ٘يشٚ ٚ ٌـتاٚس اخز ؿ

ٔي ؿٛد. با حوٛس ػٙؼٛسٞاي ٔتفاٚ ، چٙذيٗ سبا  ٔي تٛا٘ٙذ بي ٞيچ ٔـوىّي واسٞواي   

ٔتفاٚتي سا ا٘زاْ دٞٙذ. بش٘أٝ سيضي ايٍٙٛ٘ٝ سباتٟا بٝ وٕه يه ػشي صباٟ٘واي ػوٌح بوات    

 ا٘زاْ ٔي ٌيشد.

ٞاي ايٗ ٘ؼُ ٔـاٞذٜ ٔي وٙيذ. واسبشد 2-5ؿٕاتيه وُ ايٗ ػيؼتٕٟا سا دس ؿىُ  

 رٛؿىاسي ٘مٌٝ اي، سً٘ ياؿي، ٔٛ٘تاط ٔي باؿٙذ.

 

 

 : وٙتشِش ٘ؼُ ػْٛ سباتٟا 5ؿىُ 

 

 ٘ؼُ چٟاسْ -4-2-5    

٘ؼُ چٟاسْ سباتٟا دس چٙذ ػاَ اخيش ٔؼشفي ؿذٜ اػت ِٚي يتا٘ؼيُ وأُ واسي آٟ٘ا بوٝ      

ساواتي بيـوتش اص  صٚدي ٔحمك ٕ٘ي ؿٛد. دس ايٗ ٘ؼُ، سباتٟا داساي ٞٛؽ ٔلٙٛػي بٛدٜ ٚ اد

٘ؼُ ػْٛ ٔا٘ٙذ لذس  تلٕيٓ ٌيشي ٚ تـخيق ًشح ٚ ابؼاد لٌؼوٝ ٚ ٕٞچٙويٗ تىٕيوُ ٚ    
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تلحيح حشوا  دس ػّٕيا  ٔختّف سا داسا ٔي باؿٙذ. لذس  بيٙايي، ٔـابٝ ػاصي اص تأحيشا  

ٔحيٌي بٝ كٛس  ديزيتاَ ٚ اػتفادٜ اص ػٙؼٛسٞا اص ٚيظٌيٟاي ايٗ ٘ؼُ اص سباتٟا اػت. دس 

اتٟا، چٙذيٗ يشٚػؼٛس ٚرٛد داس٘ذ وٝ ٞش يه بلٛس  آػٙىشٖٚ يه ػشي ػّٕىوشد  ايٗ سب

بخلٛف سا ا٘زاْ ٔي دٞٙذ ٚ يه ووأپيٛتش ٘واظش، ٔؼو َٛ ٕٞواٍٞٙي ٚ ٘ظواس  بوش ايوٗ        

يشٚػؼٛسٞا بٛدٜ ٚ ػّٕىشدٞاي ػٌح بات سا بوشاي آٟ٘وا ٟٔيوا ٔوي وٙوذ. ٞوش يشٚػؼوٛس        

سا دسيافوت ٔوي وٙوذ، بخـوي اص      ػيٍٙاِٟاي ػٙؼٛسي داخّي )ٔٛلؼيت، ػشػت ٚ رٟت(

وٙتشَ وٙٙذٜ ػشٚ ػيؼتٓ ٔي باؿذ. وأپيٛتش ٘اظش بش يشٚػؼوٛسٞا، ٔحاػوبا  ٕٞاٞٙوً    

وٙٙذٜ بيٗ ػّٕيا  يشٚػؼٛسٞا سا ا٘زاْ ٔي دٞذ ٚ با ػٙؼوٛسٞاي خواسري ٚ تزٟيوضا  ٚ    

٘ؼُ وأپيٛتشٞاي ديٍش استباى داسد ٚ بش٘أٝ ٞاي ٔتٙٛع سا ارشا ٔي وٙذ. ٞذف اكّي دس ايٗ 

ًشاحي يشداصؽ ػّؼّٝ ٔشاتبي تٛصيؼي ٔي باؿذ وٝ لابّيت ا٘ؼٌاف سا بات بشدٜ ٚ بؼوادٌي  

تغييشا  سا فشاٞٓ ٔي وٙذ. دس ايٗ ٘ؼُ ػٙؼوٛسٞا دس ٟ٘ايوت باٞٛؿوي ييشأوٖٛ خوٛد سا      

احؼاع وشدٜ ٚ با اػتفادٜ اص ٔفاٞيٓ ٞٛؽ ٔلٙٛػي ٚ با صيشوي ٞش چٝ تٕوأتش ٚ بوا ٚروٛد    

ؿٕاتيه وٙتشَ ايوٗ   2-6س خٛد سا بٙحٛ احؼٗ ا٘زاْ ٔي دٞٙذ. ؿىُ وٕتشيٗ اًالػا ، وا

 ٘ؼُ سا ٕ٘ايؾ ٔي دٞذ.
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 : وٙتشِش ٘ؼُ چٟاسْ سباتٟا 6ؿىُ 

 

 

 ًبمٝ بٙذي اص ٘مٌٝ ٘ظش ٔحشن ٔفلّٟا -3-5    

ٞش ٔحٛس حشوت داساي يه واسا٘ذاص ٔي باؿذ وٝ ػيٍٙاِٟاي اِىتشيىوي ووأپيٛتش سا بوٝ        

ذيُ ٔي وٙذ. دس بيـتش سباتٟاي تحت وٙتشَ وأپيٛتش، ٔحٛسٞاي حشوت حشوا  ٔىا٘يىي تب

ػيؼتٓ ٞاي حّمٝ بؼتٝ وٙتشَ ٔي ؿٛ٘ذ. ػيٍٙاَ بشٌـتي با ٔمذاس ٚالؼوي ٔمايؼوٝ    تحت

ؿذٜ ٚ تلٕيٓ ٌيشي ٔٙاػب بشاي سفغ ٔيضاٖ خٌا ا٘زاْ ٔي ٌيشد تأٔيٗ وٙٙذٜ ٞاي ٔحوشن  

 ٞيذسِٚيىي ٚ ٘يشٚي يٙٛٔاتيىي.ٔفلّٟا ػباستٙذ اص : ٘يشٚي اِىتشيىي، ٘يشٚي 

 

 ػيؼتٕٟاي اِىتشيىي -1-3-5    

ػيؼتٕٟاي ا٘شطي اِىتشيىي يىي اص ا٘ٛاع ػيؼتٕٟاي تأٔيٗ ٘يشٚي ٔحشووٝ سبوا  ٔوي        

باؿذ. يىي اص ٔضيتٟاي ايٗ ػيؼتٓ ٞا ايزاد ٘يشٚ ٚ افضايؾ آٖ بٝ ٘شٔي ٚ بوا ػوشػت ووٓ ٚ    

ذ. ػيؼتٕٟاي اِىتشيىي بشاي رٛؿىاسي واٞؾ آٖ بٝ ٘شٔي ٚ بذٖٚ ٞيچٍٛ٘ٝ ؿٛن ٔي باؿ
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با لٛع اِىتشيىي، رٛؿىاسي ٘مٌٝ اي، حُٕ ٔٛاد ٚ ػوٛسا  وواسي دس خوي تِٛيوذ ٔوٛسد      

 اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ.

ٔٛتٛسٞوواي اِىتشيىي ٔي تٛا٘ٙووذ با رشياٖ ٔؼتميٓ ٚ رشياٖ ٔتٙاٚم ٔوٛسد اػوتفادٜ       

 لشاس ٌيش٘ذ. 

ادٜ ٞاي خاف خٛد سا داسا ٔي باؿذ. للوذ ٘وذاسيٓ ووٝ    اِبتٝ ٞش وذاْ اص ٔحذٚديتٟا ٚ اػتف

ته ته آٟ٘ا سا ؿشح دٞيٓ ٚ تٛهيح ٔختلشي دسباسٜ ٔٛتٛسٞايي وٝ بيـتش دس سباتٟا  واسوشد

 اػتفادٜ ٔي ؿٛ٘ذ، خٛاٞيٓ داؿت.

 

   DCٔٛتٛسٞاي -1-1-3-5    

وٙتوشَ  بـىّٟاي ػشي، ؿٙت )ٔٛاصي( ٚ تشويبي )وٕپٛ٘ذ( ٚروٛد داس٘وذ.     DCٔٛتٛسٞاي    

ٔي تٛا٘ذ با تٙظيٓ ِٚتاط يا رشياٖ ٚ يا ٞش دٚ كٛس  ٌيشد. رٟت  DCوشدٖ ػشػت ٔٛتٛسٞاي

حشوت آٟ٘ا بٝ ساحتي با ٔؼىٛع وشدٖ لٌبٟا ٚ رٟت رشياٖ اػٕواِي، ٔؼىوٛع ٔوي ؿوٛد.     

ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌيش٘ذ.   DCٔماٚٔتٟاي ٔتغيش ٘يض ٔي تٛا٘ٙذ بشاي وٙتشَ ػشػت ٔٛتٛسٞاي

شي با ػيٓ ييچٟا بؼتٝ ٔي ؿٛد ٚ با تٙظيٓ آٖ ِٚتاط ٔوٛسد ٘يواص ٔٛتوٛس    ٔماٚٔت بلٛس  ػ

 واٞؾ يا افضايؾ ٔي يابذ.

 

 DC ٔمايؼٝ ٔٛتٛسٞاي -2-1-3-5    

بايذ اػوتفادٜ ٕ٘وٛد. ٔوي     DCبشاي ايٙىٝ بتٛاٖ دسيافت وٝ دس چٝ ٔٛالؼي اص وذاْ ٔٛتٛس     

ؼٝ وافي اػت ووٝ بوٝ ٔـخلوٝ    بايؼتي ٔـخلٝ ٞاي آٟ٘ا سا با ٞٓ ٔمايؼٝ وشد. بشاي ٔماي

، بوا  DC(. اٌش ٔٛتٛسٞواي ٔختّوف   1ٞاي ٌـتاٚس ٚ ػشػت ٘ٛع ٔٛتٛسٞا تٛرٝ وٙيٓ، )ٕ٘ٛداس 

تٛاٖ اػٕي يىؼاٖ سا با ٞٓ ٔمايؼٝ وٙيٓ. دس ايٗ كٛس  تٕأي ٔـخلٝ ٞا دس يوه ٘مٌوٝ   
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تاللي خٛاٞٙذ داؿت ٚ ايٗ ٘مٌٝ ٔشبٛى بٝ ٔماديش اػٕي ٔـتشن ٔي باؿوذ. بوا تٛروٝ بوٝ     

 حذٚدٜ تغييشا  باسي وٝ بايذ تٛػي ٔٛتٛس بچشخذ، ٔي تٛاٖ ٔٛتٛس ٔٙاػبي سا ا٘تخام ٕ٘ٛد.ٔ

 

 DC: ٔمايؼٝ ٔٛتٛسٞاي  1ٕ٘ٛداس 

 

 

 ACٔٛتٛسٞاي  -5-3-1-3

بشاي ساٜ ا٘ذاصي وٕپشػٛسٞاي ٞوٛا يوا يٕوا ٞواي ٞيوذسِٚيىي ٚ ديٍوش        AC ٔٛتٛسٞاي    

 تزٟيضا  كٙؼتي ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ.

 

 ٔضايا ٚ ٔؼايب ػيؼتٕٟاي اِىتشيىي -4-1-3-5     

ٔٛتٛسٞاي اِىتشيىي سايزتشيٗ واسا٘ذاصٞاي بٝ واس سفتٝ بوشاي باصٚٞواي ٔىوا٘يىي ٔواٞش        

 ٞؼتٙذ.

 صيشا :

 بشاحتي با يه وأپيٛتش ٚ يا يه سيض يشداص٘ذٜ لابُ وٙتشَ ٔي باؿٙذ. -1 
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 بشاحتي رٟت حشوتـاٖ سا ٔي تٛاٖ ٔؼىٛع وشد. -2 

 تٙظيٓ ٔيضاٖ حشوت ٚ ػشػت با ػِٟٛت كٛس  ٔي ٌيشد. -3 

 لابّيت تىشاس باتتشي داس٘ذ. -4 

أا ٘ؼبت تٛاٖ بٝ ٚصٖ دس ايٗ ٔٛتٛسٞا بٝ بضسٌوي ػيؼوتٕٟاي ٞيوذسِٚيىي ٚ يٙٛٔواتيىي     

 ٘يؼت.

 

 ػيؼتٕٟاي ٞيذسِٚيىي -2-3-5     

سيـوٝ ِغوت   ٞيذسِٚيه ؿىّي اص ا٘تمواَ ٘يوشٚ بوا ٔوٛاسد اػوتؼٕاَ ٌٛ٘واٌٖٛ اػوت.            

ٚ يوا   "چيضي وٝ اص آم اػوتفادٜ ٔوي وٙٙوذ   "يٛ٘ا٘ي اػت ٚ تمشيباً بٝ ٔؼٙي  "ٞيذسِٚيه"

ٔي باؿذ. اص ٔٛالؼي وٝ يىؼا٘ي سفتاس آم با ػيات  ديٍوش   "آم ٚ ِِٛٝ ٞا"دليماً بٝ ٔؼٙاي 

. أا دس "ػّٓ سفتاس فيضيىي ػيات "ٔحمك ٌـت وّٕٝ ٞيذسِٚيه چٙيٗ ٔؼٙي ؿذٜ اػت : 

اػوتفادٜ اص ػويات  بوشاي تبوذيُ ٚ ا٘تمواَ      "شيف ٔزوٛس بذيٗ كٛس  اػت: ٟٔٙذػي تؼ

. سٚغٗ بٙووا بش خٛاف بٟتش )ٔماْٚ دس بشابش فؼاد، داساي خٛاف ِغض٘ذٌي، ٘شٔي ٚ "ا٘ووشطي

% سباتٟواي  45غيشٜ(. بؼٙٛاٖ ػياَ دس ػيؼتٓ سبا  ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔوي ٌيوشد. تمشيبواً    

يّٝ ٘يوشٚي ٞيوذسِٚيىي وواس ٔوي وٙٙوذ. ػيؼوتٕٟاي       كٙؼتي ٔٛسد اػتؼٕاَ أشٚصٜ بٛػ

ٞيذسِٚيىي دس رٛؿىاسي لٛع اِىتشيىي، رٛؿىاسي ٘مٌٝ اي، سيختٝ ٌشي ٚ سٍ٘شصي ٔٛسد 

 اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ.

 

 ٔضايا ٚ ٔؼايب ػيؼتٓ ٞاي ٞيذسِٚيىي -1-2-3-5      

 باستٙذ اص :دتيُ ٔتؼذدي رٟت اػتفادٜ اص ػيؼتٕٟاي ٞيذسِٚيىي ٚرٛد داسد وٝ ػ    

 ٘ؼبت تٛاٖ بٝ ٚصٖ بات -1 
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 واسآيي ٘شٔتش ٚ ا٘ؼٌاف يزيش بشاي ٘يشٚٞاي بضسي سا داساػت. -2 

أا ػيؼتٕٟاي ٞيذسِٚيه بشاي واسبشدٞاي وٛچه ٚ دليك ٔٙاػب ٘يؼتٙذ ٚ ٕٞيـٝ كذاي 

صياد، آِٛدٌي ٚػيغ، ِِٛٝ وـي يشحزٓ، دلت ووٓ ٚ ػّٕىوشد ديٙوأيىي ػوٌح يوائيٗ اص      

 ٘ايزيش آٟ٘اػت.ٔـخلا  رذا

    

 ػيؼتٕٟاي يٙٛٔاتيىي -3-3-5    

ٚ دس  "توٙفغ "اص وّٕٝ صباٖ يٛ٘ا٘ي لذيٓ ٔـتك ؿذٜ اػت ٚ بٝ ػٙٛاٖ  "يٙٛٔا"اكٌالح     

فّؼفٝ بؼٙٛاٖ سٚح آٔذٜ اػت. يٙٛ دس تتيٗ بٕؼٙي ٞٛا ٔي باؿذ ٚ يٙٛٔاتيه بٝ لؼوٕتي اص  

ٚلايغ ٞٛا ٔي باؿذ. دس حذٚد يه ػوْٛ   ػّٓ فيضيه ٌفتٝ ٔي ؿٛد وٝ دس سابٌٝ با حشوا  ٚ

سباتٟاي كٙؼتي بشاي بٝ حشوت دسآٚسدٖ ٔحٛسٞاي خٛد اص ٘يشٚي يٙٛٔاتيىي اػوتفادٜ ٔوي   

وٙٙذ. ٘يشٚي يٙٛٔاتيىي اص ٞٛاي فـشدٜ تغزيٝ ٔي ؿٛد. ٞٛاي فـشدٜ اص ًشيك ِِٛوٝ ٞواي   

تّف ٔوي  ًشاحي ؿذٜ بٝ رٟتٟاي ٔختّف سا٘ذٜ ٔي ؿٛد ٚ باػج حشوت سبا  دس رٟا  ٔخ

ؿٛد. ٞٛاي فـشدٜ، باػج حشوت باصٚ يا وُ سبا  ٔي ؿٛد. ػيؼتٕٟاي يٙٛٔاتيىووووي بوش   

سٚي سبا  ٞايي واس ٌزاؿتٝ ٔي ؿٛ٘ذ وٝ واسٞاي ػوادٜ تِٛيوذي ا٘زواْ ٔوي دٞٙوذ. ايوٗ       

ػيؼتٕٟا دس كٙؼت بشاي بّٙذ وشدٖ لٌؼا  ٚ ٍ٘ٝ داؿتٗ ٔحلٛت  دس ٘مٌٝ اي حابت بىواس  

 ٝ ٌشي، حُٕ ٔٛاد ٚ ...ٔي سٚ٘ذ، ٔا٘ٙذ : سيخت

 ٔضايا ٚ ٔؼايب ػيؼتٕٟاي يٙٛٔاتيه -1-3-3-5    

 ٘ىا  ٔخبت ساٜ ا٘ذاصٞاي بادي سا ٔي تٛاٖ بٌٛس خالكٝ چٙيٗ تٛكيف ٕ٘ٛد :    

 ػشػت بات ٚ ٘ؼبت تٛاٖ بٝ ٚصٖ ٔٙاػب ٚ بات - 

 باصدٜ ٌـتاٚسي بات - 

 ليٕت يائيٗ - 
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 أىاٖ وٙتشَ ػادٜ - 

 آِٛدٜ ػاصي ٔحيي )٘ؼبت بٝ ػيؼتٕٟاي ٞيذسِٚيه( احتٕاَ وٓ دس - 

  داساي ػاختٕا٘ي ػادٜ - 

أا ايٗ ػيؼتٓ بخاًش ػّٕىوشد ديٙوأيىي يوائيٗ ٘ؼوبت بوٝ ػيؼوتٕٟاي اِىتشيىوي ٚ        

 ٞيذسِٚيىي وٕتش ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيشد.

 ًبمٝ بٙذي اص ٘مٌٝ ٘ظش ٞٙذػٝ حشوت -4-5    

ؼذي وٝ بٝ ٚػيّٝ ٔچ سبوا  لابوُ دػوتيابي اػوت،     ٔىاٖ ٞٙذػي ٘ماًي دس فواي ػٝ ب    

يٛؿؾ واسي يا ٔحيي واسي يه سبا  ٘أيذٜ ٔي ؿٛد. ايٗ ٘ٛع ًبمٝ بٙذي، سبا  سا اص ٘مٌٝ 

 ٘ظش تشتيبٟاي ٔىا٘يىي يا ٟٔٙذػي باصٚٞاي سبا  دػتٝ بٙذي ٔي وٙذ :

 

 (  Cartesian - Coordinateٔختلا  واستضيٗ) -1-4-5    

سبا  تٟٙا ػٝ ٔحٛس حشوت دس ٔؼيش ٔؼوتميٓ داسد. بواصٚي سبوا  دس ايوٗ      دس ايٗ حاِت    

حاِت يه باصٚي افمي ٔي باؿذ وٝ بٝ يه ٔحٛس ػٕٛدي ٔتلُ ؿذٜ اػت. بٝ ػباس  ديٍوش  

ٔحٛسٞاي حشوت باصٚي سبا ، دس رٟا  ٔختلا  واستضيٗ ٔي باؿذ. ايٗ ػيؼتٓ چٙذ ػيب 

 بٝ لشاس ريُ داسد :

 ٝ ٞذف اٍِٛسيتٓ ييچيذٜ اي تصْ ٔي باؿذ.بشاي بشدٖ باصٚ بٝ ٘مٌ - 

سبا  ٕ٘ي تٛا٘ذ بٝ ارؼأي وٝ دس ػٌح ياييٗ تش اص خٛد لوشاس داس٘وذ، دػتشػوي     - 

 داؿتٝ باؿذ.

ػشػت ا٘زاْ واسٞا دس ايٗ ٔختلا  بٝ ٔشاتب وٕتش اص سباتٟايي اػت وٝ بشاػواع   - 

 ٙيذ.ايٗ ٔختلا  سا ٔـاٞذٜ ٔي و 7چشخؾ صاٚيٝ واس ٔي وٙٙذ. دس ؿىُ 
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 : سبا  واستضيٗ 7ؿىُ 

 

 (  Cylindrical - Coordinate)ٔختلا  اػتٛا٘ٝ اي  -2-4-5    

دس ايٗ ػيؼتٓ، سبا  دٚ ٔحٛس خٌي ٚ يه ٔحٛس چشخـي داسد. بٝ ًٛسي وٝ ٞش ٘مٌٝ دس     

ٔختلا  سبا  با ػٝ ٔؤِفٝ صاٚيٝ، ؿؼاع ٚ استفاع تؼشيف ٔي ؿٛد. تشويب يه باصٚي افمي با 

ػٕٛدي وٝ لادس بٝ چشخؾ ٔي باؿذ، ايٗ ػيؼتٓ سا تـىيُ ٔي دٞوذ. ٚ بوذيٗ   يه باصٚي 

تشتيب باصٚي افمي ٞٓ دس ٔؼيش ٔؼتميٓ ٔي تٛا٘ذ حشوت وٙذ ٚ ٞٓ بٝ دٚس ٔحٛس ػٕٛدي بٝ 

چا يا بٝ ساػت بچشخذ. تٛرٝ داؿتٝ باؿيٓ وٝ ٌشچٝ ػيؼوتٓ چوشخؾ بؼوياس وواساتش اص     

ػيؼتٕي واس ػختي ٔوي باؿوذ. ٌـوتاٚس     ػيؼتٓ واستضيٗ ٔي باؿذ ِٚي سػيذٖ بٝ چٙيٗ

تصْ بشاي يه ٔفلُ بؼتٍي بٝ ٔحُ ٚ ػشػت ٚ ؿتام ٔفلوُ ٚ حتوي بؼووي ٔٛالوغ بوٝ      

 ايٗ ٔختلا  سا ٘ـوواٖ ٔي دٞذ. 8ٚهؼيت ٔفلّٟاي ديٍش، داسد. ؿوووىُ 

 

 : سبا  اػتٛا٘ٝ اي 8ؿىُ 
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 (Spherical - Coordinateٔختلا  وشٚي ) -3-4-5    

تٓ دٚ ٔحٛس چشخـي ٚ يه ٔحٛس خٌي داسيٓ. ػيؼتٓ بٝ ػٛم حشووت دس  دس ايٗ ػيؼ    

ٔؼيش ٔؼتميٓ ػٕٛدي، يه حشوت چشخـي ػٕٛدي داسد ٚ ٔحيي واسي باصٚ يه بخؾ بوٝ  

 ايٗ ٔختلا  سا ٘ـاٖ ٔي دٞذ. 9ؿىُ لٌاع ٔي باؿذ. ؿىُ 

 

 : سبا  وشٚي 9ؿىُ 

 

 

 (Articulated - Coordinate) ٔختلا  ِٛتيي )دٚسا٘ي( -4-4-5    

ايٗ ٔختلا  ٔتـىُ اص ػٝ لٌؼٝ ٔتلُ بٝ ٞٓ اػت وٝ ؿبيٝ باصٚي ا٘ؼاٖ ٔي باؿذ ٚ دس     

ػشػتٟاي صياد بٝ خٛبي واس ٔي وٙذ ٚ داساي ا٘ؼٌاف يزيشي باتيي ٔي باؿذ. ايٗ ػيؼتٓ ٞا 

دس ابؼاد وٛچه ٚ ٔتٛػي ٚ بضسي بٝ ساحتي لابُ تِٛيذ ٔي باؿٙذ. هؼف ػٕذٜ ايٗ ػيؼوتٓ  

لت آٟ٘اػت بٝ ًٛسي وٝ رٕغ خٌاٞاي ٔفلُ ٔٙزش بٝ بيشاٞٝ بشدٖ بواصٚي آخوش   ٞا وٕي د

ايٗ ٔختلا  سا ٘ـاٖ ٔي دٞذ.  بٌٛس خالكٝ، ٘حووٜٛ اػتفووادٜ اص ايوٗ  10ٔي ؿٛد. ؿىُ 

اتلوووات  ٚ ٘حٜٛ تشويب آٟ٘ووا دس ػٝ ٔحوٛس اكّي، وٝ ٕ٘ايؾ دٞٙذٜ ٞٙذػوٝ ٔحويي   

 ٜ اػت.اسائٝ ٌشديذ 2واسي سبا  اػت، دس رذَٚ 
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 : سبا  دٚسا٘ي 10ؿىُ 

Total revolute   Axis3 Axis2 Axis1             Robot            

          0           P    P    P    Cartesian  

          1          P    P    R      Cylindrical  

          2           P    R    R    Spherical  

          2           P    R    R    SCARA               

          3           R    R    R    Articulated  

                                               P = prismatic; R = revolute. 

 : ٞٙذػٝ حشوت بشاػاع ٔحٛسٞاي اكّي 2رذَٚ        

 

 ًبمٝ بٙذي اص ٘مٌٝ ٘ظش وٙتشَ حشوت -5-5    

ذ ٔي تٛا٘ٙذ ًٛسي ػاختٝ ؿوٛ٘ذ ووٝ بوا يوه ًشاحوي      سباتٟا ٘ؼبت بٝ واسبشدي وٝ داس٘    

ٔىا٘يىي ٚ يا با اػتفادٜ اص بش٘أٝ ٘ٛيؼي وأپيٛتشي لابُ وٙتشَ باؿٙذ. وٙتشَ سبا  بوٝ دٚ  

 ؿىُ صيش ا٘زاْ يزيش ٔي باؿذ:

 وٙتشَ غيش ػشٚ ٔىا٘يضْ - 

 وٙتشَ ػشٚ ٔىا٘يضْ - 
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 (Non - Servo Control)وٙتشَ غيش ػشٚ ٔىا٘يضْ  -1-5-5   

يوا    Pick and Place Robotيا End Point Robotيا  Open Loopايٗ سباتٟا با اػأي ديٍشي چٖٛ     

Bang - Bang Robot      ٘يض ؿٙاختٝ ٔي ؿٛ٘ذ. دس ايٗ سبا  ٞا، وٙتوشَ سبوا  دس ٘مٌوٝ تٛلوف

ا٘زوووواْ ٔي ٌيشد ٚ ٘ٝ دس ٔؼيش حشوت. دس صٔاٖ حشوت ػٙؼٛسٞا بٟيچٛرٝ فؼواَ ٕ٘وي   

ٟ٘ايي حشوت دس ٞش ٔحٛس لابُ تٙظيٓ ؿذٖ بٝ ٚػيّٝ ٔٛا٘غ ٔىا٘يىي اػت ٚ ٞيچ ؿٛ٘ذ حذ 

دػتٛس وٙتشَ بٝ ٔحٛسٞا كادس ٕ٘ي ؿٛد. ٞش يه اص ٔحٛسٞاي ايوٗ ٘وٛع سباتٟوا يوه حوذ      

ٔىا٘يىي حابتي دس ا٘تٟاي حشوتـاٖ داس٘ذ. سباتٟاي ٘ؼُ اَٚ وٝ داساي يه چٙويٗ وٙتشِوي   

ذ ٚ بيـتش بشاي واسٞاي كٙؼتي اص رّٕوٝ رابزوا   ٔي باؿٙذ ٔحذٚد بٝ حشوا  وٛچه ٞؼتٙ

وشدٖ لٌؼٝ اي اص يه ٘مٌٝ بٝ ٘مٌٝ ديٍش بٝ واس بشدٜ ٔي ؿٛد. ػٙؼٛسٞا ٔؼٕوٛتً بوٝ فوشْ    

ػٛئيچ حذي ٔي باؿذ وٝ ٔتلُ بٝ ٞش وذاْ اص ٔحٛسٞاي حشوتي ٔي ؿٛ٘ذ ٚ دس هٕٗ لابوُ  

ٙوذ ٚ تٛروٝ داؿوتٝ    ٔيضاٖ وشدٖ ٞؼتٙذ تا حذالُ ٚ حذاوخش ٔيضاٖ حشوت سا ٔـخق ٕ٘اي

باؿيذ تٟٙا دس ٘مٌٝ ا٘تٟايي لابُ وٙتشَ ؿذٖ ٞؼتٙذ ٚ دس ٘ماى ٔابيٗ وٙتشِي ٚرٛد ٘وذاسد.  

 ايٍٙٛ٘ٝ سباتٟا چٙذ خاكيت ٟٔٓ بٝ لشاس ريُ داس٘ذ :

بٝ خاًش ايٙىٝ وُ تٛاٖ بٝ ٔحشوٟاي ٔحٛس اػٕاَ ٔي ؿٛد، ػيؼوتٕٟاي اسصا٘وي    - 

 يا  ػادٜ بٝ واس ٔي سٚ٘ذ.بٛدٜ ٚ بشاي بش٘أٝ سيضي ٚ ٍٟ٘ذاسي ػّٕ

 ػيؼتٓ ٞاي لابُ إًيٙا٘ي ٔي باؿٙذ. - 

 ػشػت ٘ؼبتاً باتيي داس٘ذ. - 

 اص ٘مٌٝ ٘ظش بش٘أٝ ٘ٛيؼي، بش٘أٝ لابّيت ا٘ؼٌاف وٕتشي داسد. - 

دس ٞش صٔاٖ اغّب يه ٔحٛس حشوت ٔي وٙذ ٚ دس ٘تيزٝ باصٚٞا ٕ٘ي تٛا٘ٙذ ٕٞضٔاٖ  - 

 بٝ يه ٘مٌٝ خاف بشػٙذ.

 ٘مٌٝ ٘ظش ٔٛلؼيت ٚ لابّيت رابزايي ا٘ؼٌاف يزيشي صيادي ٘ذاس٘ذ.اص  - 
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 (Servo Controlledوٙتشَ ػشٚ ٔىا٘يضْ ) -2-5-5    

ايٗ سباتٟا تٛػي ٔٛتٛسٞاي ػشٚ ٔىا٘يضْ سا٘ذٜ ٔي ؿٛ٘ذ. ػيٍٙاَ سا٘ؾ تابؼي اص ٔحوُ ٚ      

يٗ ػيؼتٕي لادس ٔٛلؼيت فشٔوواٖ با ٔيضاٖ ٔٛلؼيت ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿذٜ ٚالؼي ٔي باؿذ. چٙ

بٝ تٛلف يا حشوت اص ٔياٖ يه ػشي ٘ماى ػٕالً ٘أحذٚد دس تشتيب ارشاي بش٘أٝ ٔي باؿوذ.  

 تشتيب ػّٕيا  بشاي ػيؼتٓ سبا  با وٙتشَ ػشٚ ٔىا٘يضْ بٝ لشاس ريُ ٔي باؿذ :

دس آغاص بش٘أٝ، ٔٛلؼيت اِٚيٗ ٘مٌة بش٘أٝ سيضي ؿذٜ اص حافظٝ خٛا٘ذٜ ٔي ؿوٛد.   - 

يت فؼّي ٔحٛسٞاي باصٚي ٔىا٘يىي اص ًشيك ػيؼتٓ فيذبه ػٙؼٛس ا٘وذاصٜ  ٕٞچٙيٗ ٔٛلؼ

 ٌيشي ٔي ؿٛد.

بشاي ٞش ٔفلُ دٚ ٔمذاس بذػت آٔذٜ اص ٘ماى ٌّٔٛم ٚ فؼّي ٔمايؼٝ ٔوي ؿوٛد.    - 

ٔمذاس اختالف وٝ بٝ ػيٍٙاَ خٌا ٔؼشٚف اػت تمٛيت ؿذٜ ٚ ٕٞا٘ٙذ ػيٍٙاَ فشٔاٖ بوشاي  

 تحشيه ٞش ٔحٛس اسػاَ ٔي ٌشدد.

يشٚػٝ فٛق تا صٔا٘يىٝ ػيٍٙاَ خٌا دس تٕاْ ٔحٛسٞا بٝ كفش بشػذ، ا٘زاْ ٔي ٌيشد  - 

 ٚ دس ايٗ حاِت رشياٖ ا٘شطي بٝ ٔحشوٟا لٌغ ٔي ؿٛد.

وٙتشِش ٔشوضي ٘مٌٝ بؼذي سا اص حافظٝ بذػت آٚسدٜ ٚ بش٘أٝ فٛق تا صٔا٘يىٝ سبا   - 

 بٝ وُ ٘ماى اص ييؾ تؼييٗ ؿذٜ بشػذ، ا٘زاْ ٔي ٌيشد.

 ػيؼتٓ وٙتشِي ٔي تٛاٖ بٝ دٚ كٛس  وٙتشَ ٔؼيش وشد وٝ ػباستٙذ اص :دس ايٗ 

 (P.T.Pوٙتشَ ٘مٌٝ بٝ ٘مٌٝ ) - 

 (Continuos Path)وٙتشَ ٔؼيش ييٛػتٝ  - 

 

 (Point to Pointسٚؽ وٙتشِي ٘مٌٝ بٝ ٘مٌٝ ) -5-5-2-1
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د ٟٔوٓ  صٔا٘ي وٝ ٔؼيش بيٗ دٚ ٔىاٖ ٔٛسد٘ظش وٝ بٝ ٚػيّٝ ػأُ ٟ٘ايي سبا  ًي ٔي ؿٛ    

، سبوا   P.T.Pٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيشد. با اػتفادٜ اص تىٙيه وٙتشَ  P.T.P٘باؿذ، وٙتشَ 

بش٘أٝ سيضي ٔي ؿٛد وٝ فمي بٝ ٔىاٖ ٔٛسد٘ظش سػيذٜ بذٖٚ آ٘ىٝ ٔؼيش ًوي ؿوذٜ    ًٛسي

داساي إٞيت باؿذ. ٔؼٕٛتً ٔؼيشي سا وٝ سبا  بذيٗ كوٛس  ًوي ٔوي وٙوذ بؼوتٍي بوٝ       

 داسد. ػيٕٙاتيه ٞٙذػي سبا 

دس ايٗ سٚؽ سبا  بشاي حشوت اص يه ٘مٌٝ بٝ ٘مٌٝ ديٍوش تٛػوي وواسبش بش٘أوٝ سيوضي          

ؿٛد. ػأُ ٟ٘ايي سبا  بٝ ٘مٌٝ اي وٝ با يه ػذد ٔـخق ٔي ؿوٛد حشووت ٔوي وٙوذ.      ٔي

ٚلتي بٝ ٘مٌٝ ٔٛسد٘ظش سػيذ تٛلف وشدٜ ٚ يغ اص ا٘زاْ واس ٔشبًٛٝ اؽ بوٝ ٘مٌوٝ ديٍوشي    

تا اتٕاْ وُ واس سبا  ادأٝ ٔي يابذ. ٔٛاسد واسبشد ايوٗ ػيؼوتٓ    حشوت ٔي وٙذ. ػيىُ فٛق

 دس رٛؿىاسي ٘مٌٝ اي ٚ يا دس ا٘تماَ ٚ رابزائي لٌؼا  ٔي باؿذ.

 ٚرٛد داسد وٝ ػباستٙذ اص : P.T.Pػٝ ٘ٛع وٙتشَ     

 (Sequentialٔتٛاِي ) -1 

 (UnCoordinated٘إٞاًٞٙ ) -2 

 (Terminaly Coordinatedٕٞاًٞٙ ٟ٘ايي ) -3 

دس ٞش ػٝ ٘ٛع وٙتشَ، ٘حٜٛ وٙتشَ ٔـتشن بٛدٜ ٚ ٔؼيش ًي ؿذٜ تٛػي ػأُ ٟ٘ايي ٔٛسد 

٘ظش ٘يؼت ٚ تٟٙا ٔىاٖ ؿشٚع ٚ ٔىاٖ ياياٖ حشوت ػأُ ٟ٘ايي دس ٔشوض اًالػاتي وأپيٛتش 

بايٍا٘ي ٔي ؿٛد. ٔؼيش ٚالؼي تٛػي يىي اص ايٗ ػٝ ٘ٛع وٙتشَ ًي ٔي ؿٛد. ػاختاس ييادٜ 

 ٗ ٌٛ٘ٝ سباتٟا بٝ سٚؽ ريُ اػت :ػاصي بشاي اي

ٞش يه اص ٔحٛسٞاي حشوت با ٞش ػشػتي وٝ ٔي تٛا٘ٙذ داؿتٝ باؿٙذ بٝ ًشف ٘مٌٝ تؼييٗ     

ؿذٜ حشوت ٔي وٙٙذ )بي آ٘ىٝ وٙتشَ دس ٔؼيش حشوت ٚرٛد داؿتٝ باؿذ( بٝ ػباس  ديٍوش  

بشاي ًوٛت٘ي   ػشػت ٔفلّٟا بؼتٝ بٝ ٘ظش واسبش تغييش ٔي وٙذ. دس ايٗ حاِت ٔاوضيٕٓ صٔاٖ
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تشيٗ حشوت ٔحٛسي حؼام ؿذٜ ٚ يايٝ اي بشاي تٙظيٓ ػشػت ٔحٛسٞاي ديٍش ٔي ٌوشدد.  

ٕ٘ٛ٘ٝ اي اص ايٗ ػيؼتٓ ٞا، رٛؿىاسي بوا رشيواٖ اِىتشيىوي ٔوي باؿوذ. بوٝ ًوٛسي ووٝ         

اػت رٛؽ دادٜ ؿٛ٘ذ ٌشفتٝ ٚ روٛؽ   سبا  لٌؼاتي سا وٝ لشاس T.C.Pاِىتشٚدٞاي ٔتلُ بٝ 

 ٔي دٞذ ٚ ػپغ بٝ ٘مٌٝ ديٍش سفتٝ ٚ ايٗ واس سا ٔزذداً ا٘زاْ ٔي دٞذ.

 

 (Continous Pathسٚؽ وٙتشِي ٔؼيش ييٛػتٝ  ) -2-2-5-5     

دس ايٗ ػيؼتٓ سبا  ٚظيفٝ خٛد سا دس ٔٛلغ حشوت ٔحٛسٞا ا٘زواْ ٔوي دٞوذ. دس ػٕوُ         

وٝ دس آٖ حشوت دس ٔؼيش ييچيذٜ ٚ با ػشػت بات بشاي بواصٚ  والػي اص واسبشدٞا ٚرٛد داسد 

إٞيت داسد ٚ ابضاس ا٘زاْ واس بؼياس ػبه ٔي باؿذ ِٚي حشووت تصْ بوشاي ا٘زواْ ٚظوايف     

بؼياس ييچيذٜ اػت )واسٞايي ٘ظيش رٛؿىاسي ٚ سً٘ ياؿي(. سٚؽ فٛق ويفيت بواتتشي دس  

تمشيبي دس ٔؼويش تؼيويٗ ؿوذٜ بوٝ      دلت ٚ لابّيت تىشاس ػُٕ سبا  اسائٝ ٔي دٞذ ٚ حشوت

ٚػيّٝ ػأُ ٟ٘ايي كٛس  ٔي ٌيشد. اػتفادٜ اص ايٗ ٘ٛع وٙتشَ باػج وٓ ؿذٖ ػشػت سبا  

ٔي ؿٛد. وٓ ؿذٖ ػشػت سبا  باػج التلادي ٘بٛدٖ ايٗ ٘حٜٛ وٙتشَ ٘ؼوبت بوٝ وٙتوشَ    

ؿوٛ٘ذ.  بشاي تؼذاد ٔحذٚدي اص واسبشدٞا بىاس بوشدٜ ٔوي    CP٘مٌٝ بٝ ٘مٌٝ اػت. ِزا سباتٟاي 

سٚؽ ياددٞي دس ايٗ ٌٛ٘ٝ سباتٟا بذيٗ تشتيب اػت وٝ ٘ماى ٔختّوف سا بوش يايوٝ صٔوا٘ي دس     

حافظٝ هبي ٔي وٙٙذ. بش٘أٝ ٘ٛيغ دس حميمت با دس دػت ٌشفتٗ سبا  بٝ كٛس  فيضيىي ٚ 

ٞذايت آٖ دس ٔؼيش ٔٛسد٘ظش، ٘ماى ٔختّف سا حبت ٚ هبي ٔي وٙذ. ػشػت ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي بوٝ  

باؿذ تا يه حشوت تٕيض ؿىُ ٌيشد. يه حافظٝ بات بشاي ايٗ واس تصْ ٔي حذ وافي بات ٔي 

باؿذ. لبُ اص ارشاي بش٘أٝ، سبا  بايؼت اص تٕاْ ٘ماى اًالع داؿتٝ باؿذ. ٔحٛسٞاي حشووت  

ٕٔىٗ اػت بٝ كٛس  ٕٞضٔاٖ ٞش وذاْ با يه ػشػت بخلٛكوي تحوت ٘ظواس  ووأپيٛتش     
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ت باصٚٞا سا ٔذاْ دس فٛاكُ حابوت صٔوا٘ي بوا    وٙتشَ وٙٙذٜ، حشوت وٙٙذ. وٙتشِش ٔؼيش حشو

 دسٖٚ يابي تؼذاد ٔؼيٙي اص ٘ماى حشوت ٚ با دخاِت ٔٛلؼيت فؼّي ٞش ٔحٛس ٔحاػبٝ ٔي وٙذ.

 

 ٔـخلا  سبا  -6    

اٌشچٝ ػٕٛٔاً تٛػي سٚؿٟاي ٌفتٝ ؿذٜ سباتٟا ًبمٝ بٙوذي ٔوي ؿوٛ٘ذ، أوا ٔـخلوا           

 اسائٝ ؿذٜ اػت. 3دس رذَٚ  ديٍشي ٘يض بشاي ا٘تخام سبا  ٚرٛد داس٘ذ وٝ

Units             Characteristic                        
__               Number of axes                     

kg               Load carrying capacity          
mm/sec          Maximum speed, cycle time  

mm             Reach and stroke                   
deg              Tool orientation                       
mm             Repeatability                          
mm          Precision and accuracy          

         __  Operating environment          

 

 : ٔـخلا  سبا  3رذَٚ 

 

 ٔحٛسٞاتؼذاد  -1-6    

ٔؼٕٛتً ٔحٛسٞاي اكّي ٚهؼيت ٚ ٔحُ ٔچ سبا  سا تؼييٗ ٔي وٙٙذ، دس حاِيىٝ ٔحٛسٞاي     

ديٍش بشاي تؼييٗ رٟت دػت سبا  ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ. اص آ٘زوايي ووٝ سبوا  دس    

فواي ػٝ بؼذي واس ٔي وٙذ، ػٕٛٔاً ؿؾ ٔحٛس بشاي حشوت دػت ٚ رٟت ٌيشي دِخٛاٜ آٖ 

فادٜ ٔي ؿٛد. بشاي ػبٛس اص ٔٛا٘غ دس فواي واس يا ارتٙام اص ؿىُ ٞٙذػٝ دس فواي واس اػت

 اي ٘أٌّٛم بيؾ اص ؿؾ ٔحٛس اػتفادٜ ٔي ؿٛد.
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 (Payload and Velocityظشفيت حُٕ باس ٚ حذاوخش ػشػت ) -2-6    

لابّيتي سا وٝ دس آٖ سبا  بتٛا٘ذ بٝ ًٛس ييٛػتٝ يه حوذاوخش ٚصٖ سا دس ػوشػت تؼيويٗ        

ُٕ ٕ٘ايذ سا ظشفيت حُٕ باس سبا  ٔي ٌٛيٙذ. حذاوخووش ػشػتي سا وٝ ا٘تٟاي باصٚي ؿذٜ ح

 ٔىا٘يىي دس حاِت بي باسي ٔي تٛا٘ذ حشوت ٕ٘ايذ سا ػشػت سبا  ٘أيذٜ ٔي ؿٛد.

 

 (Reach and Strokeدػتشػي ٚ تحشيه ) -3-6    

ايٝ وٝ سبا  حَٛ دػتشػي افمي سا اكٌالحاً حذاوخش فاكّٝ دػت سبا  اص ٔحٛس ػٕٛدي ي    

آٖ ٔي چشخذ ٌٛيٙذ. تحشيه افمي، وُ فاكّٝ اي اػت وٝ ٔچ سبا  ٔي تٛا٘ذ ا٘تمواَ يابوذ.   

بٙابشايٗ دػتشػي افمي ٟٔٙاي تحشيه افمي ٔؼشف حذالُ فاكّٝ ٔچ سبوا  اص ٔحوٛس يايوٝ    

اػت. فاكّٝ دػتشػي ػٕٛدي حذاوخش استفاػي اػت وٝ دػت سبا  ٔي تٛا٘ذ بٝ آٖ ػوٌح  

ٕچٙيٗ تحشيه ػٕٛدي وُ فاكّٝ اي اػت وٝ ٔچ سبوا  ٔوي تٛا٘وذ ػٕوٛدي     واس بشػذ. ٞ

 حشوت وٙذ.

 

 رٟت ٌيشي دػت -4-6   

ٔحٛسٞاي فشػي، رٟت لشاس ٌشفتٗ دػت سا ٔـوخق ٔوي ٕ٘ايٙوذ ٚ تٛػوي ايوٗ ػوٝ           

ٔحٛسرٟت ٌيشي آصادا٘ٝ دػت سبا  دس فواي ػٝ بؼذي أىاٖ يزيش ٔي ؿٛد. بشاي تؼيويٗ  

سا  Xاػتفادٜ ٔي ؿٛد وٝ بٙا بٝ لشاسداد، ٌشدؽ حَٛ ٔحٛس  YPRتٓ رٟت دػت سبا  اص ػيؼ

Yawييچؾ حَٛ ٔحٛس ، Y  ساPitch  چشخؾ حَٛ ٔحٛس ٚZ  ساRoll  ُ( 11ٔي ٘أٙذ.)ؿى 
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 Rollو Yaw ،Pitch: رٟت ٞاي  11ؿىُ 

 

 

 (Accuracy and Repeatability)لابّيت تىشاس ٚ دلت  -5-6

ٚي ٔىا٘يىي ٔي باؿذ وٝ ػأُ ٟ٘ايي سا بٝ ٔحن ٌشفتٗ دلت سبا  ٘ـاٖ دٞٙذٜ لابّيت باص

 دػتٛس دس

يه ٔٛلؼيت تؼشيف ؿذٜ دس فوا لشاس ٔي دٞذ ٚ تووووىشاس لابّيت سبا  سا ٘ـاٖ ٔي دٞذ  

 وٝ بتٛا٘ذ بٝ

 ًٛس يىٙٛاخت ٚ ٕٞيـٍي بٝ ٘ماى تؼشيف ؿذٜ ٔشارؼت ٕ٘ايذ. 

 

 ٔـخلا  سباتٟاي كٙؼتي -7    

 اتٟاي تزاسي ٚ كٙؼتي دس ييٛػت يه اسائٝ ٌشديذٜ اػت.ٔـخلا  تؼذادي اص سب    
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 ػيؼتٓ ٞاي ا٘تماَ لذس  -8    

چش  د٘ذٜ ٞا، تؼٕٝ ٞا ٚ ص٘زيشٞا ػيؼتٕٟاي ا٘تماَ لذس  سبا  سا تـىيُ ٔي دٞٙذ وٝ     

 ٞش وذاْ

واسبشد ٚيظٜ خٛد سا داس٘ذ. ٟٕٔتشيٗ ٚظيفٝ ايوٗ لٌؼوا  ا٘تمواَ ٘يوشٚ ٔوي باؿوذ. بوشاي         

 وت باصٚيحشووووووو

ٔىا٘يىووي ٚ ا٘تماَ ا٘شطي بٝ لؼٕتٟاي ٔختّف سبووا  بايؼتي اص ايٗ ػيؼتٕٟا اػوتفادٜ   

 وشد. ٟٕٔتشيٗ 

ٚظيفٝ ايٗ لٌؼا  آ٘ؼت وٝ ا٘شطي سا اص يه ٔٙبغ تِٛيذ وٙٙذٜ آٖ بٝ باصٚي ٔىا٘يىي ا٘تماَ 

 دٞٙذ.

 

 ا٘ٛاع چش  د٘ذٜ ٞا -1-8    

اص يه تِٛيذ وٙٙذٜ ٘يوشٚ بوٝ ٞوش لؼوٕت دػوتٍاٜ      ٔؼَٕٛ تشيٗ سٚؽ بشاي ا٘تماَ ٘يشٚ     

اػتفادٜ اص چش  د٘ذٜ اػت. چش  د٘ذٜ ٞا دس ا٘ذاصٜ ٞاي ٔختّف ٚ بوا تؼوذاد د٘ذا٘وٝ ٞواي     

ٔختّف ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ. ػشػت ٔٛتٛسٞاي ٔتحشن ٔؼٕٛتً بشاي حشوت باصٚي بؼوياس صيواد   

ا وواٞؾ داد. چوش    اػت. ايٗ بذاٖ ٔؼٙي اػت وٝ بايؼتي بٛػيّٝ چش  د٘ذٜ ػشػت آٟ٘ا س

د٘ذٜ ٞا ٔي تٛا٘ٙذ بشاي افضايؾ يا واٞؾ ػشػت ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌيش٘ذ. آٟ٘ا لادس٘ذ ووٝ  

حشوت دٚسا٘ي سا بٝ حشوت دٚسا٘ي يا ا٘تماِي ٚ باِؼىغ تبذيُ وٙٙوذ. ٌيوشٜ ٞوا ٘يوض بوشاي      

حشوتـاٖ اص چش  د٘ذٜ ٞايي دس ا٘ذاصٜ ٞاي ٔتفواٚ  بوشاي ا٘تمواَ ٘يوشٚ ٚ ا٘زواْ حشووت       

 سد٘ظش اػتفادٜ ٔي وٙٙذ.ٔٛ
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 (Spur Gearsچش  د٘ذٜ ٞاي ػادٜ يا كاف  ) -1-1-8    

ٚلتي چٙذ چش  د٘ذٜ دس وٙاس ٞٓ لشاس دادٜ ؿٛ٘ذ لابّيت ا٘تماَ ٘يشٚ داس٘ذ، ايٗ ػُٕ بشاي     

تغييش رٟت حشوت ٚ يا تغييش ػشػت ٔحٛس اكّي اػت. چش  د٘ذٜ ٞاي ػادٜ بوشاي ا٘تمواَ   

 اصي بىاس ٔي سٚ٘ذ ٚ د٘ذٜ ٞاي آٟ٘ا با ٔحٛسؿاٖ ٔٛاصي اػت.حشوت اص ٔحٛسٞاي ٔٛ

 

 (Worm Gearsچش  د٘ذٜ ٞاي حّضٚ٘ي ) -2-1-8    

 اص ايٗ چش  د٘ذٜ بٝ ٔٙظٛس :    

 واٞؾ دٚس بٝ ٔيضاٖ لابُ تٛرٝ -1 

 ا٘تماَ تٛاٖ بٝ ٔيضاٖ لابُ تٛرٝ -2 

سآٚسدٖ يايوٝ اكوّي   اػتفادٜ ٔي ؿٛد. چش  د٘ذٜ ٞاي حّضٚ٘ي ٔؼٕٛتً بوشاي بوٝ حشووت د   

سبووووا  بىاس ٔي سٚ٘ذ. ايٗ چش  د٘ذٜ ٞوا بشاي ا٘تماَ حشوت بيٗ دٚ ٔحٛس ٔتٙوافش بىواس   

ٔي سٚ٘ذ. ايٗ چش  د٘ذٜ ًٛسي ًشاحي ؿووذٜ اػت وٝ بتٛا٘ذ رٟت حشوت سا تغييش دٞوذ.  

 چش  د٘ذٜ ٞاي حّضٚ٘ي بشاي تبذيُ حشوت 

 ييچـي يا چشخـي بٝ حشوت چشخـي دسػت ؿذٜ ا٘ذ.

 

 (Helical Gears)چش  د٘ذٜ ٞاي ٔاسييچ    -3-1-8    

 وٝ بٝ دٚ كٛس  ٔاسييچ ػادٜ ٚ ٔاسييچ ٔتماًغ ػاختٝ ٔي ؿٛ٘ذ.    

 

 (Bevel Gearsچش  د٘ذٜ ٞاي ٔخشًٚي ) -4-1-8    
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چش  د٘ذٜ ٞاي ٔخشًٚي وٝ بٝ ؿىُ ٔخشٚى ٘الق ٔي باؿٙذ، بشاي اتلاَ ٔحٛسٞايي وٝ     

 ٘ذ.ٔتماًغ ٞؼتٙذ بىاس ٔي سٚ

 چش  د٘ذٜ ٞاي ٔخشًٚي سا ٔي تٛاٖ بٝ ٌٛ٘ٝ صيش ًبمٝ بٙذي وشد،

 (Straight)چش  د٘ذٜ ٞاي ٔخشًٚي د٘ذٜ ساػت    - 

 (Spiral)چش  د٘ذٜ ٞاي ٔخشًٚي ٔاسييچ    - 

 (Zerol)چش  د٘ذٜ ٞاي ٔخشًٚي كفش    - 

 (Hypoid)چش  د٘ذٜ ٞاي ٞيپٛئيذ     - 

 (Spiroid)چش  د٘ذٜ ٞاي اػپيشٚئيذ    - 

ٔؼٕٛتً چش  د٘ذٜ ٞايي وٝ د٘ذا٘ٝ ٞاي كاف داس٘ذ بيـتشيٗ ٔٛسد اػتفادٜ سا داس٘وذ. چوش    

د٘ذٜ ٞاي ٔخشًٚي د٘ذٜ ساػت دس ا٘ذاصٜ ٞاي بؼياس ٌٛ٘اٌٖٛ ٔٛرٛد ٞؼتٙذ ٚ ػاخت آٟ٘وا  

اص ٞشٌٛ٘ٝ چش  د٘ذٜ ٔخشًٚي ديٍش اسصا٘تش اػت. چش  د٘ذٜ ٞاي ٔخشًٚي ٔاسييچي داساي 

ٜ ا٘ذ. چش  د٘ذٜ ٞاي ٔخشًٚي ٔاسييچ رٟت ػشػتٟاي بيـتش )٘ؼبت بوٝ  د٘ذا٘ٝ ٞاي خٕيذ

د٘ذٜ ساػت( ٚ دس رائيىٝ ٔيضاٖ كذا إٞيت داؿتٝ باؿذ، بىاس ٔي سٚ٘وذ. باسٞواي ٔحوٛسي    

ٔزاص بشاي چش  د٘ذٜ ٞاي ٔخشًٚي كفش، بٝ ا٘ذاصٜ ايٗ باسٞا دس چش  د٘ذٜ ٞواي ٔخشًٚوي   

ٕٛتً بزاي چش  د٘ذٜ ٞاي ٔخشًٚي د٘وذٜ ساػوت   ٔاسييچ بضسي ٘يؼت ٚ اص ايٗ سٚ آٟ٘ا سا ٔؼ

بىاس ٔي بش٘ذ. چش  د٘ذٜ ٞاي ٞيپٛئيذ بشاي ٔحٛسٞاي ٔتٙافش بٝ واس ٔي سٚ٘وذ. چوش  د٘وذٜ    

ٞاي ٞيپٛئيذي خيّي آسأتش ٚ ٘شٔتش اص چش  د٘ذٜ ٞاي ٔخشًٚي ٔاسييچي وواس ٔوي وٙٙوذ.    

ـوتش، اص چوش  د٘وذٜ    ٔمذاس تٙافش چش  د٘ذٜ ٞيپٛئيذ وٛچه اػت. بوشاي ٔموذاس تٙوافش بي   

اػپيشٚئيذ )حّضٚ٘ي ٔخشًٚي( اػتفادٜ ٔي ؿٛد. چش  د٘ذٜ ٞاي ٔخشًٚوي دس سباتٟايوووي   

سا بايذ ا٘تماَ دٞٙذ. چش  د٘ذٜ ٞايي ووٝ داساي   90يا  45واسبشد داس٘ووذ وٝ حشوتي با صاٚيٝ 
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٘يشٚ سا  د٘ذا٘ٝ ٞاي ٔٙحٙي ٚاس ٞؼتٙذ بيـتش اص د٘ذا٘ٝ ٞاي ٔؼِٕٛي لابّيت حُٕ باس ٚ ا٘تماَ

 داس٘ذ.

 

 (Lead Screw)ييچٟاي ٞذايت )رّٛبش(     -2-8    

ييچٟاي ٞذايت بؼياس ػخت ا٘ذ ٚ لادس٘ذ باسٞاي خيّي بضسي سا تحُٕ وٙٙوذ. ٕٞچٙويٗ       

ٔي تٛا٘ٙذ حشوت دٚسا٘ي سا بٝ حشوت خٌي تبذيُ وٙٙذ. دس ايٙزا د٘ذٜ ٞاي ٟٔشٜ ٔؼتميٕاً 

ٟٕتشيٗ ٔـىُ دس ايٗ ػيؼوتٓ ٔموذاس اكوٌىان    بش سٚي د٘ذٜ ٞاي ييچ حشوت ٔي وٙذ. ٔ

 (.12تِٛيذي ٚ فشػايؾ اػت ٕٞچٙيٗ دلت ايٗ ٚػايُ وٓ ٔي باؿذ، )ؿىُ 

 

 

 : ييچ ٞذايت 12ؿىُ 

 

 (Ball Screwييچٟاي ػاچٕٝ اي يا بّبشيٍٙي ) -3-8    

     ايٗ ػيؼتٓ ٞا وٝ حشوت دٚسا٘ي سا بٝ حشوت خٌي تبذيُ ٔوي وٙٙوذ. ؿوبيٝ ييچٟواي                 

ٞذايت ا٘ذ. ٔا دس آٟ٘ا بٝ راي تٕاع ٔؼتميٓ د٘ذا٘ٝ ٞاي ييچ ٚ ٟٔشٜ بوا يىوذيٍش، تؼوذادي    
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بّبشيًٙ بيٗ د٘ذا٘ٝ ٞا لشاس ٔي ٌيش٘ذ، ايٗ ٘ٛع ٚػايُ، اكٌىان بؼياس ٘واچيضي داس٘وذ دس   

 (.13حاِيىٝ دلت بؼياس باتيي داس٘ذ، )ؿىُ 

 

 

 : چش  د٘ذٜ ػاچٕٝ اي13ؿىُ 

 

 (Harmonic Drivesٙظٓ   )ٔحشوٟاي ٔ -4-8    

ايٗ ٔحشوٟا بشاي افضايؾ واسايي ٚ واٞؾ ػشػت ا٘تماَ دٞٙذٜ ٞا دس سبا  ػاختٝ ؿوذٜ      

 (2-14ا٘ذ. ايٗ ٔحشوٟا اص ػٝ لؼٕت ػٕذٜ تـىيُ ؿذٜ ا٘ذ، )ؿىُ 

( : يه حّمٝ كّب ٚ ػخت اػت وٝ ػٌح داخّوي  Circular Spline)حّمٝ دايشٜ اي  -1 

 ٚ ٔي تٛا٘ذ حابت ٚ يا داساي حشوت چشخـي باؿذ. آٖ د٘ذا٘ٝ داس ٔي باؿذ

( : يه بّبشيًٙ بيوي ؿىُ اػت وٝ بش سٚي يوه  Wave Generatorِٔٛذ ٔٛري ) -2 

 ٔحٛس ػٛاس ؿذٜ اػت ٚ داساي حشوت دٚسا٘ي اػت.

( : يه حّمٝ ٘اصن ا٘ؼٌاف يزيش اػوت ووٝ ػوٌح    Flexsplineحّمٝ ا٘ؼٌاف يزيش ) -3 

ؼذاد د٘ذا٘ٝ ٞا ٚ لٌش دايشٜ ٌاْ وٕتش اص حّمٝ دايوشٜ اي اػوت.   خاسري آٖ د٘ذا٘ٝ داس اػت. ت

 ايٗ حّمٝ ٔي تٛا٘ذ حابت ٚ يا داساي حشوت چشخـي باؿذ.
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 : ٔحشن ٔٙظٓ 14ؿىُ 

ٔمذاس ٚ ٘ؼبت واٞؾ ػشػت دس ايٗ ٚػيّٝ بٛاػٌٝ تؼذاد د٘ذا٘ٝ ٞاي حّمٝ ٞا ٚ اختالف 

د٘ذا٘ٝ ٚ  400حّمٝ دايشٜ اي داساي د٘ذا٘ٝ ٞاي بيٗ ايٗ دٚ ٔـخق ٔي ؿٛد. بشاي ٔخاَ اٌش 

اػت. بٙابشايٗ  1/200يا  2/400د٘ذا٘ٝ باؿذ ٘ؼبت آٟ٘ا بشابش  398حّمٝ ا٘ؼٌاف يزيش داساي 

لابّيتٟاي ايٗ ٚػيّٝ فمي بٝ ٚػيّٝ تؼذاد د٘ذا٘ٝ ٞاي ٔٛرٛد دس دٚ حّمٝ ًبمٝ بٙذي ٔي 

فواي خاِي بيٗ ؿٛد. يىي اص بضسٌتشيٗ ٔضيتٟاي ايٗ ٘ٛع ٔحشن ايٗ اػت وٝ وٕتشيٗ  

د٘ذا٘ٝ ٞا سا داسد. ايٗ خٛد بٝ تٟٙايي باػج بات سفتٗ دلت سبا  ٚ واسآيي آٖ ٔي ؿٛد. ؿىُ 

 ػّٕىشدٞاي ٔختّف ايٗ ٚػيّٝ سا ٘ـاٖ ٔي دٞذ.15
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 : ػّٕىشدٞاي ٔختّف ٔحشن ٔٙظٓ 15ؿىُ 

 

 ارضاي ٔىا٘يىي ا٘ؼٌاف يزيش، تؼٕٝ ٞا -5-8    

ّوٝ چش  د٘ذٜ ٘يشٚي ٔحشن سا بٝ سبا  ٔٙتموُ ووشد ٚ اص   ٌاٞي اٚلووا  ٕ٘ي تٛاٖ بٛػي    

سٚؿٟاي ديٍش اػتفادٜ ٔي وٙٙذ. بٟتشيٗ ارضاي ٔىا٘يىي بؼذ اص چش  د٘ذٜ ٞا، تؼوٕٝ ٞوا،   

وابّٟا، ص٘زيشٜ ٞا ٚ ديٍش ارضاي ا٘ؼٌاف يزيش يا وـؼاٖ ٔاؿيٟٙا بشاي ا٘تماَ تٛاٖ دس فٛاكُ 
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ٖ بلٛس  حّمٝ بؼتٝ يا بلٛس  دسٌيش دس يوه  صياد ٔي باؿٙذ. ارضاءا٘ؼٌاف يزيش سا ٔي تٛا

ا٘تٟا ٚ اػٕاَ وـؾ دائٓ بٛػيّٝ يه ٔىا٘يضْ بىاس بشد. تؼٕٝ ٞا لابّيوت ا٘ؼٌواف يوزيشي    

داس٘ذ ٚ بٝ آسأي ٘يشٚ سا ٔٙتمُ ٔي وٙٙذ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔي تٛا٘ٙذ تىاٟ٘ا ٚ ِشصؿوٟاي ٚاسدٜ دس  

ؼوتٙذ ٚ ٘يواص بوٝ سٚغٙىواسي     ٔٛلغ ؿشٚع ٚ ياياٖ واس سبا  سا بٝ خٛد رزم وٙٙذ. اسصاٖ ٞ

٘ذاس٘ذ. تؼٕٝ ٞا داساي ٔحذٚديتٟايي ٘يض ٞؼتٙذ بوا ايٙىوٝ لابّيوت ا٘ؼٌواف داس٘وذ ِٚوي       

ػاييذٌي ٘يض داس٘ذ ٚ داساي ػٕش وٛتاٞي ٔي باؿٙذ بضسٌتوشيٗ ٔحوذٚديتٟاي آٟ٘وا ِغوضؽ     

 اػت.ػٝ ٘ٛع تؼٕٝ دس سباتٟا ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ :

 تؼٕٝ ٞاي تخت يا ٔؼٌح -1 

 تؼٕٝ ٞاي رٚص٘مٝ اي ؿىُ -2 

 تؼٕٝ ٞاي د٘ذا٘ٝ داس -3 

 

 (Flat Beltsتؼٕٝ تخت ) -1-5-8    

تؼٕٝ ٞاي تخت، ػاوت ٚ دس ػشػتٟاي بات سا٘ذٔاٖ خٛبي داس٘ذ ٚ ٔي تٛا٘ٙذ تٛاٟ٘اي صياد     

سا دس فٛاكُ بّٙذ ا٘تماَ دٞٙذ ِٚي بيؾ اص حذ ِغضؽ داس٘ذ. ايٗ ٘ٛع تؼٕٝ رٟت حشوت ٔچ 

 اتٟاي وٛچه ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيشد.دس سب

 

 

 

 (V – Beltsv) تؼٕٝ ٞاي رٚص٘مٝ اي يا  -2-5-8    

ٔي باؿٙذ ٚ بوٝ ساحتوي    Vتؼٕٝ ٞاي رٚص٘مٝ اي ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اص اػٕـاٖ ييذاػت بـىُ     

دسٖٚ لشلشٜ ؿياسداس راي ٔي ٌيش٘ذ. باصدٜ تؼٕٝ ٞاي رٚص٘مٝ اي، ا٘ذوي وٕتش اص تؼٕٝ ٞاي 

 ِٚي دس ٔمايؼٝ با تؼٕٝ ٞاي ٔؼٌح ِغضؽ وٕتشي داس٘ذ. تخت اػت
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 (Timing Beltsتؼٕٝ ٞاي د٘ذا٘ٝ داس ) -3-5-8    

تؼٕٝ د٘ذا٘ٝ داس ٘ٝ وؾ ٔي آيذ، ٘ٝ ٔي ِغضد ِزا، تٛاٖ سا با ٘ؼبت ػشػت حابتي ا٘تماَ ٔي     

زيش اػت. ايٗ دٞذ. بذٖٚ ٘ياص بٝ سٚا٘ؼاصواس ٔي وٙذ ٚ بي كذا تش اص دػتٍاٜ ص٘زيش ٚ چش  ص٘

٘ٛع تؼٕٝ بشاي حشوت سبا  ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيشد. ٕٞچٙيٗ رٟت تغييوش رٟوت يوا    

 چشخؾ ٘يض ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ.

 

 : رضئيا  ػاختاس تؼٕٝ ٕٞضٔا16ٖؿىُ 

 

 ص٘زيشٞا ٚ چش  ص٘زيشٞا -6-8    

ٚ بخٛاٞيٓ باس صيادي سا ص٘زيشٞا ٔٛلؼي اػتفادٜ ٔي ؿٛ٘ذ وٝ ٘تٛاٖ اص تؼٕٝ اػتفادٜ وشد     

بذٖٚ ايٙىٝ ِغضؿي دس واس باؿذ ا٘تماَ دٞيٓ. ص٘زيشٞا دس ٔمايؼٝ با تؼٕٝ ٞا ػٕوش ًوٛت٘ي   

تووشي داس٘ووذ أووا دسرووووووٝ ا٘ؼٌوواف يووزيشي وٕتوووووش ٚ كووذاي بيـتوووووش، اص     

 ٔحذٚديتٟوووواي آٟ٘ا اػت. ٕٞچٙيٗ ٘يوواص بٝ سٚغٙىاسي داس٘ذ. 
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 (Cable Or Wire Rope) وابُ يا ًٙام ػيٕي  -7-8   

، ٕ٘ٛ٘وٝ اي اص وواسبشد ايوٗ    17يىي ديٍش اص ارضاء ا٘تماَ حشوت، وابّٟا ٔي باؿٙذ. ؿوىُ     

 .ا٘تماَ دٞٙذٜ دس سبا  ٘ـاٖ ٔي دٞذ

 

 : ا٘تماَ دٞٙذٜ وابّي17ؿىُ 

 

 

 

 

 

 



 41 

 (Couplersوٛيّشٞا ) -8-8    

ٔي ٌيش٘ذ. اٌشچٝ وٛيّشٞا دس  وٛيّشٞا رٟت اتلاَ ٔحٛسٞا بٝ يىذيٍش ٔٛسد اػتفادٜ لشاس    

ؿىّٟا ٚ ا٘ذاصٜ ٞاي ٔختّف ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ، أا ػٕٛٔاً رٟت اتلاَ ٔحٛسٞاي غيش ٞٓ ٔشوض 

 (.18ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ )ؿىُ 

 

 (Camsبادأه ٞا ) -9-8    

بادأه يىي اص ارضاي ٔاؿيٗ اػت با ؿىّي بي لاػذٜ وٝ بٝ ػٙٛاٖ ٔيّٝ ٔحشن ػُٕ ٔي     

 ٚ وٙذ

 

 

 : ٔحٛسٞاي غيش ٞٓ ٔشوض18ؿىُ 

حوشوت سا بٝ يه ٔيّٝ ٔتحشن بٝ ٘اْ ييوشٚ ، وٝ سٚي بادأه داساي ِغضؽ يوا غّتووووؾ   

 (. بشخي اص ٔتذاِٚتشيٗ ا٘ٛاع بادأىٟا ػباستٙذ اص :19اػت، ا٘تماَ ٔي دٞذ، )ؿىُ 

 

 (Disk Cam)  تاداهنْاي تخت -1 

 (Translation Cam) تاداهنْاي اًتقالي -2 
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 (Roller Cam)  تاداهنْاي استَاًِ اي  -3 

 

 هچ ّا -9    

درجــِ زسادي   3ٍاصل تيي عاهل ًْايي ٍ تـــاسٍي هناًيني هچ ّا  ّستٌذ مـــِ دـذام ز داراي       

ّستٌذ. ّز درجِ زسادي ًياس تِ يل هحزك هزتَط تِ خَد دارد. در راًش هستقين ، هحزك رٍي هـچ  

اًش دٍر دست ، ًيـزٍ اس عزيـا اًتقـاه دٌّـذُ ّـا هٌتقـل هيزـَد. اس        سَار هي شَد در دالينِ در ر

هزخصِ ّاي هْن هچ، فززدگي هچ ، ٍسى، سختي هناًيني، سزعت ٍ فضاي ماري ّستٌذ. فزـزدگي  

اس زى جْت هْن است مِ ًسثت تِ ديگز قغعات تايذ در دذاقل اًذاسُ تاشذ ٍ ٍسى، دذ هجاس دول تار 

 تَسظ رتات را هحذٍد هي ساسد.

 

 : بادأه 19ؿىُ 

 

 ييىشبٙذيٟاي ٔچ -1-9-2    

    "Ted Stackhouse " 4ٌشٜٚ ٌٔابك رذَٚ  6ٔحٛس سا دس  3ٚ  2ييىشبٙذيٟاي ٔؼَٕٛ ٔچٟاي 

 اسائٝ وشدٜ اػت.
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Wrist Orientation of Payload    

   

Wrist Axes       Group 

Pitch & yaw or pitch & roll         Roll-roll           1     

Pitch & roll                                

  

Bend-roll          2     

Pitch, yaw, & roll                       

  

Bend-bend-roll 3     

Pitch, yaw, & roll                       

  

Bend-roll-roll   4     

Pitch, yaw, & roll                       

  

Roll-bend-roll  5     

Pitch, yaw, & roll                       

  

Roll-roll-roll    6     

 

 : ييىشبٙذيٟاي ٔچ4رذَٚ 

 

 Bend ،P، بوٝ رواي   B٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ ا٘ذ. دس ايٗ ؿوىُ   2-20ايٗ ؿؾ ٌشٜٚ دس ؿىُ 

فادٜ ( ٔٛسد اػوت Yawبزاي ٌشدؽ ) Y( ٚ Rollبزاي چشخؾ ) R(، Pitchبزاي ييچؾ )

 لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ.

دسرٝ آصادي ٞؼتٙذ، وٝ رٟت رابزائي ارؼاْ ٔوٛسد اػوتفادٜ    2ٔچ ٞايي با  2ٚ  1ٌشٜٚ      

وٝ اص دٚ ٔحوٛس   3دسرٝ آصادي ٔحذٚدتش ػُٕ ٔي ٕ٘ايٙذ. ٌشٜٚ  3لشاس ٔي ٌيش٘ذ ٚ ٘ؼبت بٝ 

B   ٜٚيه ٔحٛس دٚسا٘ي تـىيُ ؿذٜ خٛد ؿأُ دٚ صيش ٔزٕٛػٝ اػت. دس ٌوش ٚA3  ٗ  اِٚوي

ٔحٛس باػج حشوت ييچؾ ٚ دٚٔيٗ ٔحٛس حشوت، ٌشدؿي سا باػج ٔي ؿوٛد. ايوٗ ًشاحوي    

رٟت سا٘ؾ دٚسدػت ٔٙاػب ٔي باؿذ. دس هٕٗ ايٗ ٔچ فواي واسي ٚػيؼي داسد. ٌووشٜٚ 

B3      اص دٚ ٔحٛس داخُ ٞٓ رٟت حشوتٟاي ييچؾ ٚ ٌشدؽ اػتفادٜ ٔي وٙوذ. ايوٗ ٔوچ بوا

 Bاص ٔحوٛس   4ٚ صياد ٔٙاػوب اػوت.ٌشٜٚ    فواي واسي ٚػيغ رٟت باسبشداسي ٞاي ٔتٛػي
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رٟت حشوت ييچـي ٚ اص ٔحٛس دٚسا٘ي بشاي حشوت ٌشدؿي اػتفادٜ ٔي وٙذ. ٔحٛس دٚسا٘ي 

ا٘تٟاي باػج حشوت دٚسا٘ي ٔي ؿٛد. ايٗ ٔچ رٟت باسبشداسي ٞاي ٔتٛػي ٚ صيواد ٔٙاػوب   

ه ٔحوٛس  بشاي ٌشدؽ، بؼالٜٚ ي Bاص يه ٔحٛس دٚسا٘ي بشاي ييچؾ، يه ٔحٛس  5اػت.ٌشٜٚ 

دٚسا٘ي رٟت دٚساٖ اػتفادٜ ٔي وٙذ. ايٗ ٔچ رٟت سا٘ؾ دٚسدػت ٔٙاػوب ٔوي باؿوذ ٚ    

داساي ػٝ ٔحوٛس بوا    6دسرٝ آصادي، ٔحذٚدتش ٔي باؿذ. ٌشٜٚ  3فواي واسي آٖ اص ٞش ٔچ با 

 5حشوت دٚسا٘ي ٔي باؿذ وٝ بٝ آػا٘ي رٟت سا٘ؾ دٚسدػت، لابُ اػتفادٜ اػت. ٌشٟٚٞاي 

 ؼتٙذ ٚ رٟت باسبشداسي وووٓ ٚ ٔتٛػي ٔٙاػب ٔي باؿٙذ.لابُ فـشدٜ ؿذٖ ٞ 6ٚ 

 

 عَاهل ًْايي -11    

اس زًجايي مِ عَاهل ًْايي يا اثز گذارًذُ ّاي ًْايـي  هَظف تِ دول ٍ مار تـا قغعـِ       

هي تاشٌذ، عزادي ٍ عولنزد هغلَب زًْا در هَفقيـت سيسـتن ّـاي رتـات اهـزي        ماري

ت خَب عزادي ًزذُ تاشٌذ، پيززفت مـار را هتَقـف   دياتي است. در هَاقعينِ ايي قغعا

ًوَدُ اًذ. تسياري اس اتشارزالت هعوَه، چِ زًْايي مـِ تـا دسـت مـار هـي مٌٌـذ ٍ يـا تـا         

 هاشيي، هي تَاًٌذ تِ عٌَاى عاهل ًْايي تنار رًٍذ تِ شزط ايٌنِ:

 .تي دقتي يا تغييزات هزخصِ ّاي اشياء خارجي يا خَد تاسٍ را جثزاى مٌٌذ -1    

 داراي اًعغاف پذيزي در ٌّگام مار تاشٌذ. -2    

عاهل ًْايي خَد تِ تٌْايي تايذ تِ عٌـَاى دسـتگاّي درً ـز گزفتـِ شـَد مـِ ا لـة تـا         

 سٌسَرّا ٍ تحزيل مٌٌذُ ّاي هزتَعِ خَد هجْش هي تاشذ.
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 : ؿٕاي ييىشبٙذيٟاي ٔچ 20ؿىُ 

 

 (Grippersٌيشٜ ٞا ) -1-10    

ّٕٝ ٔـىال  ٔٛرٛد دس استباى با ًشاحي سبا  ٔؼ ّٝ ػٛأُ ٟ٘وايي  بٝ ٘ظش ٔي سػذ اص ر    

اص ٕٞٝ ٟٕٔتش ٔي باؿذ. ًشاحي ٞاي بؼياس صيادي دس ٔٛسد ايٗ لؼٕت اص سبا  كٛس  ٌشفتٝ 

اػت وٝ تمشيباً تٕأي آٟ٘ا ٚظيفٝ ٟٔٙذػيٗ ٔىا٘يه بٛدٜ اػت. دس ٞش كٛس  ايوٗ ػٛأوُ   

ذٜ سا سٚي واس ا٘زاْ ٔي دٞٙذ ٚ اص ايٙشٚ بؼياس ٟ٘ايي ٞؼتٙذ وٝ وّيٝ ػّٕيا  تٛهيح دادٜ ؿ

 ٟٔٓ ٔي باؿٙذ صيشا ٔملٛد ٟ٘ايي تٕاْ اػٕاَ ا٘زاْ ؿذٜ سا سٚي ٞذف بٝ ارشا دس ٔي آٚسد٘ذ.

ػاخت يه ٌيشٜ بشاي يه واس ٔؼيٗ لبُ اص اػتفادٜ ػّٕي آٖ ٘ياص بٝ آصٔايـا  ٔتؼذدي     

افضايؾ ٔي دٞذ. با اػتفادٜ اص ًشاحي بوٝ  داسد ٚ ايٗ أش ليٕت آٖ سا بٌٛس لابُ ٔالحظٝ اي 
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وٕه وأپيٛتش، ليٕت ٌيووشٜ تا حذ صيادي واػتوٝ ؿذٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ٞضيٙٝ تِٛيوذ ٚ صٔواٖ   

 آصٔايؾ آٖ ٘يض وٓ ٔي ؿٛد. ٌيشٜ اي وٝ اؿياء سا حُٕ ٔي وٙذ، بايؼتي ًٛسي باؿذ وٝ :

 لٌؼٝ ٞا سا بٍيشد. -1 

 يٓ وٙذ.رٟت ؿ ي سا با تٛرٝ بٝ ٞذف ٟ٘ايي، تٙظ -2 

 ٚهؼيت لٌؼٝ سا ٘ؼبت بٝ ٌيشٜ حغ ٕ٘ايذ. -3 

 لبُ اص ا٘تخام يه ػأُ ٟ٘ايي ٔٛاسد صيش بايذ ٔؼّْٛ باؿٙذ :

 خلٛكيا  باصٚ ٚ بخلٛف باس ٔاوضيٕٓ لابُ حُٕ. -1 

 خلٛكيا  ؿ ي حُٕ ؿٛ٘ذٜ وٝ ؿأُ ٔٛاسد صيش ٔي ؿٛد : -2 

 ٚصٖ -  

 كّبيت -  

 ٚهغ ٞٙذػي، ابؼاد ٚ ػاختٕاٖ -  

 ٚهؼيت -  

 رٟت ٔٛلؼيت اِٚيٝ ٚ ٔٛلؼيت ٟ٘ايي -  

 ػٌٛح تٕاع -  

 ٘يشٚٞاي ػُٕ وٙٙذٜ سٚي ؿ ي -  

 ؿشايي ٔحيٌي -  

 تىِٙٛٛطي ٌيشٜ -3 

 لابّيت ا٘ؼٌاف ٌيشٜ، ايٙىٝ آيا رابزائي با ػشػت صياد أىاٖ يزيش اػت يا ٘ٝ. -4 

ف ٚ ػّٕىوشد ٚ  ٞضيٙووٝ ٚ تأخيش دس ًشاحووي، تِٛيذ ٚ آصٔوايؾ اص يوه ًووش    -5 

 ٍٟ٘ذاسي سبا  اصًشف ديٍش.

 بٌٛس وّي ػٛأُ ٟ٘ايي داساي ٔـخلا  صيش ٞؼتٙذ :
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داساي يه ػيؼتٓ دس دسٖٚ خٛد ٔي باؿذ، وٝ غاِباً ييچيذٜ بٛدٜ ٚ بلٛس  يوه   -1 

 ابضاس فشٔاٖ يزيش ػُٕ ٔي ٕ٘ايذ.

ٚ غاِباً با ػٙؼٛسٞاي ٔـخق ٔزٟض ٔي ؿٛ٘ذ وٝ لابّيت تٙظيٓ دليوك، آػواٖ    -2 

 ػشيغ، با تٛرٝ

بٝ ؿشايي ٔٛرٛد سا ايزاد ٔي ٕ٘ايٙذ. ايٗ ػٙؼٛسٞا دس صٔيٙٝ ٞاي صيش اًالػا  وؼب ٔوي   

 وٙٙذ :

 ٘يشٚي ٌيش٘ذٌي -  

 ٚهؼيت ػوٛٞاي ٌيشٜ )اٍ٘ـتٟا( ٘ؼبت بٝ ٔحٛس حأُ )ٔچ( -  

 ٔٛلؼيت ؿ ي ٘ؼبت بٝ باصٚ -  

وٙٙذٜ ٞا بوش ٔبٙواي    ػٕٛٔاً ؿأُ يه يا چٙذ تحشيه وٙٙذٜ ٔي باؿذ. تحشيه -3 

 ٘يشٚيي وٝ بايؼتي ا٘تماَ يابذ، ػشػت حشوت، ٚصٖ ٚ ا٘ذاصٜ آٟ٘ا ا٘تخام ٔي ؿٛ٘ذ.

 

 تمؼيٓ بٙذي ٚ ٔمايؼٝ ٌيشٜ ٞا -2-10    

 ٌيشٜ ٞا سا ٔي تٛاٖ بشاػاع ػٛأُ ٔختّفي تمؼيٓ بٙذي ٕ٘ٛد.    

 

 تمؼيٓ بٙذي ٌيشٜ ٞا بشاػاع ٘حٜٛ ٌشفتٗ رؼٓ -1    

 (Gripping Mechanismٟاي ٌيش٘ذٜ )ٔىا٘يضٔ -اِف  

 (Pulling Attractives Mechanismٔىا٘يضٟٔاي رزم وٙٙذٜ ) -م  

 

 تمؼيٓ بٙذي ٌيشٜ ٞا بشاػاع ٘حٜٛ لشاس دادٖ رؼٓ -2    

 Relocating End Effectores -اِف  
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 Aligning (Centering) End Effectores -م  

 Locating End Effectores -د  

 Fixing End Effectores -د  

 

 تمؼيٓ بٙذي ٌيشٜ ٞا بشاػاع ٘ٛع وٙتشَ -3    

 (Uncontrollable End Effectoresػٛأُ ٟ٘ايي غيش لابُ وٙتشَ ) -اِف  

 (Command Control End Effectoresػٛأُ ٟ٘ايي تحت وٙتشَ ) -م  

 (Fixed - Sequence End Effectoresػٛأُ ٟ٘ايي سديفي حابت ) -د  

 (Adaptable End Effectoresأُ ٟ٘ايي لابُ تٙظيٓ  )ػٛ -د  

 

 تمؼيٓ بٙذي ٌيشٜ ٞا بشاػاع تؼذاد حُٕ واس -4    

 (Single Position)  يه ٔٛلؼيتٝ  -اِف  

 (Multi Position)  چٙذ ٔٛلؼيتٝ  -م  

 

 تمؼيٓ بٙذي ٌيشٜ ٞا اص ٘ظش ٘حٜٛ اتلاَ بٝ ٔچ -5    

 (Nonremovable) غيش لابُ رذا ؿذٖ  -اِف  

 (Replaceableلابُ رايٍضيٙي  ) -م  

 (Quick - Releaseلابُ رذا ؿذٖ ػشيغ  ) -د  

 (Automaticly Removableلابُ رذا ؿذٖ اتٛٔاتيه   ) -د  

 دس صيش بٝ اختلاس ٞش يه اص تمؼيٓ بٙذيٟاي فٛق اِزوش سا ٔٛسد بشسػي لشاس ٔي دٞيٓ.   
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 ٔىا٘يضٟٔاي ٌيشٜ -1-2-10

 تٝ تمؼيٓ ٔي ؿٛد :وٝ بٝ دٚ دػ    

 (Mechanical Fingers) اٍ٘ـتٟا يا ٌيشٜ ٞاي ٔىا٘يىي -1     

 (Linkage Type( ٘ٛع ٔيّٝ اي )1   

 (Gear  and  Rack Type( ٘ٛع چش  د٘ذٜ ؿا٘ٝ اي  )2   

 (Cam - Actuated Type) ( ٘ٛع بادأىي3   

 (Screw - Driven Type) ( ٘ٛع ييچي4   

 (Rope  and  Pulley Type)  ( ٘ٛع تؼٕٝ لشلش5ٜ   

 (Miscellaneous Types) ( ٘ٛع ٔتفشل6ٝ   

 

 ( Universal Grippersٌيشٜ ٞاي ػٕٛٔي) -2   

 (Inflatable Grippers( ٌيشٜ لابُ تٛسْ  )1 

 (Three - Fingered) ( ػٝ اٍ٘ـتي2 

 (Soft Fingers)   ( اٍ٘ـتٟاي ٘ش3ْ 

يه يا تؼذاد وٕي لٌؼٝ ٔـابٝ اص ٘ظش ؿىُ، ٚصٖ ٚ ٌيشٜ ٞاي ٔىا٘يىي ٔؼٕٛتً بشاي بشداؿتٗ 

ا٘ذاصٜ دس ًي يه ػشي ػّٕيا  تىشاسي وٝ احتياد بٝ حذالُ ٟٔاس  داسد، بىاس ٔي سٚ٘ذ. أا 

دس بؼيواسي اص واسبشدٞا تصْ اػت ٌيشٜ سبا  لٌؼا  ٔختّف صيادي )ٔتفواٚ  اص ٘ظوش ٚصٖ،   

 شٜ ٞاي ػٕٛٔي اػتفادٜ ٔي ؿٛد.ؿىُ، رٙغ ٚ ا٘ذاصٜ( سا بٍيشد وٝ دس ايٗ كٛس  اص ٌي

 

 تمؼيٓ بٙذي ٌيشٜ ٞا بشاػاع ٘حٜٛ لشاس دادٖ رؼٓ -3-10    

    1-3-10-2- Relocating End - Effectores    ٝايٗ ٌشٜٚ ٔىا٘يضٟٔايي ٞؼتٙذ و

تٛا٘ائي لشاس دادٖ ٔزذد يه رؼٓ سا داسا ٔي باؿٙذ. دسٚالغ آٟ٘ا ٔٛلؼيت لٌؼٝ ٌشفتٝ ؿذٜ 
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شد لابُ وٙتشَ ارضاء ػأُ ٟ٘ايي، تغييش ٔي دٞٙذ. آٟ٘وا دػوتٟايي ؿوبيٝ    سا اص ًشيك ػّٕى

دػت ا٘ؼاٖ ٞؼتٙذ، ٕٞشاٜ با اٍ٘ـتٟاي ِٛت ؿذٜ لابُ وٙتشَ، وٝ بشاحتي ٔي تٛا٘ٙذ رؼٓ 

 سا تٛػي آٟ٘ا حشوت دٞٙذ ٚ بچشخا٘ٙذ.

 

    2-3-10-Aligning  End - Effectores 

ٔتماسٖ رؼٓ سا ٔحاػبٝ ٔوي وٙوذ ٚ دس ٘ظوش ٔوي     ايٗ ٘ٛع ٌيشٜ ٔٛلؼيت ٔحٛس يا كفحٝ     

ؿىُ داس٘ذ اص ايٗ دػتٝ ٔي باؿٙذ. بؼووي اص ٌيوشٜ    Vٌيشد. ٌيشٜ ٞاي ٔىا٘يىي وٝ فىٟاي 

 ٞاي ػٕٛٔي ٘يض رؼٓ سا بذيٗ ؿىُ لشاس ٔي دٞٙذ.

 

    3-3-10- Locating  End - Effectores 

 ٙٙذ.ايٗ ٘ٛع ٌيشٜ ٞا ٔٛلؼيت ػٌح يا ػٌٛح سا ٔحاػبٝ ٔي و    

 

    4-3-10- Fixing End - Effetores 

 ايٗ ٘ٛع ٌيشٜ ٔٛلؼيت رؼٓ سا دس صٔاٖ ٌشفتٗ ٚ ٍٟ٘ذاؿتٗ رؼٓ حفظ ٔي وٙذ.    

 

 تمؼيٓ بٙذي ٌيشٜ ٞا بشاػاع ٘حٜٛ وٙتشَ -4-10   

 ػٛأُ ٟ٘ايي غيشلابُ وٙتشَ -1-4-10   

ئٕي ٚ يا رزم وٙٙذٜ ٞاي اص ايٗ ٘ٛع ٌيشٜ ٞا ٔي تٛاٖ بٝ رزم وٙٙذٜ ٞاي ٔغٙاًيؼي دا    

خالئي فالذ ػيؼتٓ رذا وٙٙذٜ )بشاي سٞا وشدٖ ػشيغ رؼٓ( اؿاسٜ وشد. دس ايٗ ٘ٛع ٘يشٚي 

تصْ بشاي رذا وشدٖ رؼٓ اص ٘يشٚي رزم آٖ بيـتش اػت. ٌيشٜ ٞاي ٔىا٘يىي غيوش لابوُ   

ٍش دٚس وٙتشَ ٘يض ٚرٛد داس٘ذ. دس ٍٞٙاْ تٕاع ٌيشٜ با رؼٓ، ارضاء ٌيشٜ )اٍ٘ـتٟا( اص يىذي
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ٔي ؿٛ٘ذ ٚ دس ٘تيزٝ أىاٖ كذٔٝ ديذٖ رؼٓ ٚ اٍ٘ـتٟا ٚرٛد داسد. دسٚالغ رؼٓ دس احوش  

ػّٕىشد اتػتيه اٍ٘ـتٟا ٍٟ٘ذاسي ٔي ؿٛد ٚ دس ٘تيزٝ تحت تأحيش ٘يشٚي اهافي لشاس ٔي 

 ٌيشد.

 

 ػٛأُ ٟ٘ايي تحت وٙتشَ -2-4-10      

ي وٙٙذ رؼٓ سا ٔي ٌيش٘ذ ٚ سٞا ٔي وٙٙذ. ايٗ ٘ٛع اص ٌيشٜ ٞا كشفاً بٛػيّٝ فشٔاٟ٘ا ػُٕ ٔ    

ٌيشٜ ٞايي وٝ با فٙش ػُٕ ٔي وٙٙذ سا ٔي تٛاٖ اص ايٗ دػتٝ بحؼام آٚسد. دسٚالغ باص ٚ بؼتٝ 

ؿذٖ فىٟا احتياري بٝ فشٔاٟ٘اي بخلٛف اص ػيؼتٓ وٙتشَ ٘ذاسد ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٙابغ خاسري 

اص ٚ بؼتٝ ؿذٖ فىٟا ٔي باؿذ ٚ تِٛيذ وٙٙذٜ ا٘شطي تصْ ٕ٘ي باؿذ. دس ايٗ ٘ٛع، فٙش، ػأُ ب

رؼٓ ٚػي فىٟا ٍٟ٘ذاؿتٝ ٔي ؿٛد. ٕٞچٙيٗ اص يه ٔىا٘يضْ لفُ وٙٙذٜ ٘يض اػتفادٜ ٔوي  

ؿٛد. يه ٘ٛع ٔتذاَٚ آٖ، ٌيشٜ ٞاي ا٘بشي ٔي باؿذ. فىٟا بٛاػٌٝ ػيؼوتٓ ٞيوذسِٚيىي،   

 يٙٛٔاتيىي ٚ يا اِىتشيىي ػُٕ ٔي وٙٙذ.

 

 ػٛأُ ٟ٘ايي سديفي حابت-3-4-10    

ايٗ ٘ٛع اص ٌيشٜ ٞا تحت فشٔاٖ ػيؼتٓ وٙتشَ سبا  ػُٕ ٔي وٙٙذ. حشوت فىٟا، ٔٛلؼيت    

ارضاء ٚ ٘يشٚي فـاس٘ذٜ ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٔي تٛا٘ذ بشاػاع بش٘أٝ دادٜ ؿذٜ تغييش وٙذ. ٕٞچٙيٗ 

ػّٕىشد ابضاسٞا ٚ ٚػايُ وٕىي ٘يض لابُ وٙتشَ اػت. بش٘أٝ أىاٖ وٙتوشَ فاكوّٝ فىٟوا ٚ    

 با لٌؼا  ٔتفاٚ  )اص ٘ظش ا٘ذاصٜ ٚ ؿىُ( سا فشاٞٓ ٔي ػاصد.أىاٖ واس وشدٖ 

 

 ػٛأُ ٟ٘ايي لابُ تٙظيٓ -4-4-10    
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ايٗ ٘ٛع ٚػايُ لابُ بش٘أٝ سيضي بٛدٜ ٚ داساي حغ وٙٙوذٜ ٞواي ٔتفواٚ  ٔوي باؿوٙذ.          

بٛػيّٝ ايٗ حغ وٙٙذٜ ٞا، ؿىُ، رشْ رؼٓ، ٘يشٚي ٍٟ٘ذاس٘ذٜ، ِغضؽ بيٗ اٍ٘ـتٟا ٚ رؼٓ 

ٚرٛد( ٔحاػبٝ ٔي ؿٛد. دسٚالغ ايٗ ػٙؼوٛسٞا، فيوذبه ٞوايي ٞؼوتٙذ ووٝ       )دس كٛس 

اًالػا  فٛق سا بشاي سبا  ٔـخق ٔي وٙٙذ ٚ ٔؼٕٛتً ٌيشٜ بٟتشيٗ ٘مٌٝ بشاي ٘لب آٟ٘ا ٔي 

 باؿذ. ًشاحي ايٗ ٘ٛع ٌيشٜ ٞا با تٛرٝ بٝ ٘ٛع واسي وٝ ا٘زاْ ٔي دٞٙذ تغييش ٔي وٙذ.

 

 ػاع تؼذاد حُٕ واستمؼيٓ بٙذي ٌيشٜ ٞا بشا -5-10    

 يه ٔٛلؼيتٝ -1-5-10    

 ايٗ ٘ٛع اص ٌيشٜ ٞا كشفاً يه ٔٛلؼيت سا يٛؿؾ ٔي دٞٙذ ٚ اوخشيت ٌيشٜ ٞا اص ايٗ ٘ٛػٙذ.    

 

     

 چٙذ ٔٛلؼيتٝ -2-5-10   

٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت. ايٗ ٘ٛع ٌيشٜ سا  2-21يه ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٌيشٜ ٞاي دٚ ٔٛلؼيتٝ دس ؿىُ     

 ٝ تمؼيٓ وشد :ٔي تٛاٖ بٝ ػٝ دػت
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 : ٌيشٜ لابُ وٙتشَ 21ؿىُ 

 

 

 (Sequential - Actionػّٕىشد ٔتٛاِي ) -1-2-5-10     

ايٗ ٘ٛع داساي يه ٚػيّٝ دٚ ٔٛلؼيتٝ اػت وٝ يىي بشاي ٌشفتٗ ٚ ديٍشي بشاي سٞا وشدٖ     

 رؼٓ ٔي باؿذ. ارضاء ػُٕ وٙٙذٜ دس ٞش ٔٛلؼيت بلٛس  ٔؼتمُ ػُٕ ٔي وٙٙذ.

 

 (Parallel - Actionػّٕىشد ٔٛاصي ) -2-2-5-10    

ايٗ ٘ٛع ؿأُ چٙذيٗ ٔٛلؼيت ٔي باؿذ ٚ بٛػيّٝ آٖ ٔي تٛاٖ بلٛس  ٕٞضٔاٖ چٙوذيٗ      

 لٌؼٝ سا ٌشفت ٚ يا سٞا وشد.

 

 (Composite - Actionػّٕىشد تشويبي ) -3-2-5-10   
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ؿٙذ ووٝ بلوٛس    ايٗ ٘ٛع اص ٌيشٜ ٞا داساي چٙذ سديف اص ارضاء ػُٕ وٙٙذٜ ٔٛاصي ٔي با    

 ٔؼتمُ ػُٕ ٔي وٙٙذ.

 

 تمؼيٓ بٙذي ٌيشٜ ٞا بشاػاع ٘حٜٛ اتلاَ بٝ ٔچ -6-10    

 غيش لابُ رذا ؿذٖ -1-6-10    

ايٗ ٘ٛع اص ٌيشٜ ٞا ٔىُٕ با ػاختٕاٖ ٚ تشويب سبا  ػاختٝ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ٕ٘ي تٛاٖ آٟ٘ا سا     

 رايٍضيٗ وشد.

 

 لابُ رايٍضيٙي -2-6-10    

يه ٚاحذ ٔؼتمُ ٔي باؿذ وٝ تٛػي اتلاتتي بوٝ ٔوچ بواصٚي سبوا  ٔوي      دسٚالغ ٌيشٜ     

 چؼبذ. ايٗ اتلات  اراصٜ رذا ؿذٖ ػشيغ ٌيشٜ سا ٕ٘ي دٞٙذ.

 

 لابُ رذا ؿذٖ ػشيغ -3-6-10    

 اص ارضاء تؼٛين يزيشي ٞؼتٙذ وٝ ػٌٛح اتلاَ آٟ٘ا اراصٜ رذا ؿذٖ ػشيغ سا ٔي دٞٙذ.    

 

 اتيهلابُ رذا ؿذٖ اتٛٔ -4-6-10    

دس ايٗ ٘ٛع ػٌٛح اتلوواَ بٝ ٌٛ٘ٝ اي ًشاحي ؿذٜ ا٘ووذ وٝ بلٛس  اتٛٔاتيه ٔي تٛاٖ     

 ٌيشٜ سا رذا ٚ يا ٔتلُ وشد.

 خالكٝ -11    

بشاي حُٕ ٚ ٘مُ لٌؼا  كويمّي بٛػويّٝ سبوا  اػوتفادٜ اص بادوٙىٟواي خالئوي        -اِف     

بيُ اػت وٝ دس بيـتش واسخا٘وٝ  ييـٟٙاد ٔي ؿٛد. ٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ لٌؼا  ٔٛ٘تاط ؿيـٝ ٞاي اتٛٔ
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ٞائي وٝ بٝ سبا  ٔزٟض ؿذٜ ا٘ذ، اص ايٗ ػيؼتٓ اػتفادٜ ٔي ؿٛد. لٌؼاتي وٝ بٝ تؼذاد صيواد  

بايذ حُٕ ٚ ٘مُ ؿٛ٘ذ ٚ ٕٞچٙيٗ خاكيت ٔغٙاًيؼي خٛبي ٘يض داس٘ذ سا ٔي توٛاٖ بٛػويّٝ   

ٝ ٔىواٖ  ٌيشٜ ٞاي ٔغٙاًيؼي حُٕ وشد. ايٗ ٌيشٜ ٞا بذِيُ خاكيت ٔغٙاًيؼي احتيواد بو  

يابي دليك تٛػي سبا  ٘ذاس٘ذ ٚ لٌؼٝ سا بٝ ساحتي ٔي ٌيش٘ذ. بشاي حُٕ لٌؼواتي ووٝ بايوذ    

تٛػي سبا  ٍٟ٘ذاؿتٝ ؿذٜ ٚ ػّٕيا  ٔاؿيٙىاسي سٚي آٖ ا٘زاْ ٔي ؿٛد بايذ اص ٌيشٜ ٞاي 

ٔىا٘يىي اػتفادٜ وشد. بذِيُ ايٙىٝ ايٗ ٌيشٜ ٞا با ٘يوشٚي بيـوتشي ٔوي تٛا٘ٙوذ لٌؼوٝ سا      

ذ. بشاي ٍٟ٘ذاسي لٌؼاتي وٝ ؿىُ يىؼاٖ داس٘وذ بٟتوش اػوت اصٌيوشٜ ٞوايي      ٍٟ٘ذاسي وٙٙ

اػتفادٜ ؿٛد وٝ با اٞشْ لفُ ؿٛ٘ذٜ ػُٕ ٔي وٙٙذ باص ؿٛ٘ذٌي فه ايٗ يٙزٝ ٞا وٓ اػوت  

ِٚي ٘يشٚي بؼياس صيادتشي ٘ؼبت بٝ ا٘ٛاع ديٍش ٔي تٛا٘ٙذ بٝ رؼٓ ٚاسد وٙٙذ ٚ دس حيٗ واس 

 باص ٕ٘ي ؿٛ٘ذ.

ٞاي ٔحشن ٕ٘ي تٛا٘ٙذ بٌٛس ٔؼتميٓ بٝ ٔحُ اتلاَ سبا  بوشاي حشووت   اوخش ٔٛتٛس -م     

دٚسا٘ي ٔتلُ ؿٛ٘ذ. لذس  اوخش ٔٛتٛسٞاي ٔحشن بٝ ا٘ذاصٜ اي ٘يؼت وٝ بتٛا٘ذ باصٚي سبا  

سا حشوت دٞذ، ٔخلٛكاً ٔٛلؼي وٝ ٔحٛس ٔٛتٛس ٔؼتميٕاً بٝ اتلاَ سبا  ٚكوُ باؿوذ. اٌوش    

ُ باؿذ ٚ آٖ ا٘تماَ دٞٙذٜ بٝ باصٚي سبا ، دس ايٗ ٔٛتٛس ٔحشن بٝ يه ا٘تماَ دٞٙذٜ ٘يشٚ ٚك

كٛس  ٘يشٚي وافي بشاي حشوت آٖ ٔٛرٛد ٔي باؿذ ٚ ٕٞچٙيٗ لذس  حشوت باسي وٝ سبا  

بّٙذ وشدٜ سا ٘يض خٛاٞذ داؿت. ٔؼٕٛتً ٔٛتٛسٞاي ٔحشن ػشػت باتيي بشاي حشوت ا٘تمواَ  

ا ٔي چشخا٘ذ. چش  د٘ذٜ ٞوا بوٝ   دٞٙذٜ داس٘ذ. ٔٛتٛس با ػشػت باتيي ٚسٚدي ا٘تماَ دٞٙذٜ س

ػٙٛاٖ ا٘تماَ دٞٙذٜ، ػشػت سا واٞؾ ٚ ٘يشٚ سا افضايؾ ٔي دٞٙذ ٚ ٕٞچٙيٗ باػج افوضايؾ  

ٌـتاٚس ٔي ؿٛ٘ذ. دس ايٗ كٛس  خشٚري ا٘تماَ دٞٙذٜ داساي ػشػووت يواييٗ، ٌـوتاٚس ٚ   

ٔٙاػوب  لوذس  بات ٔي باؿذ. ايٗ ػشػت ياييٗ ٚ لذس  بات بشاي حشوت دادٖ باصٚي سبا  

 ٔي باؿذ.

 


