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عنوان:

سيستم هاي انتقال توان در ماشين هاي كشاورزي

• تعداد واحد3 :

• نوع واحد:
• پیشنیاز :مکانیک تراکتور
نظری

• هدف :آشنایی دانشجویان با سامانه های مختلف انتقال توان در کشاورزی
سرفصل درس :منابع توليد توان ،كليات انتقال توان ،انتقال توان مكانيكي (سيستم هاي چرخ
دنده اي ،سيستم هاي تسمه اي و سيستم هاي چرخ و زنجير) و محاسبات فني ،انواع مختلف
پيكربندي ها و سامانه هاي انتقال توان در وسایل نقليه ،برآورد نيروي هاي مقاوم (شامل مقاومت
غلطشي ،نيروي مقاومت هوا ،شيب ،شتاب و  )...براي طراحي اندازه سامانه ها ،تجهيزات قطع و
وصل توان (انواع مختلف كالچ ها و محاسبات آنها) ،كمک دنده و سيستم هاي خورشيدي مركب،
جعبه دنده هاي ساده ،سينكرونيزه ،نيمه اتوماتيک و تمام اتوماتيک ،انواع دیفرانسيل ،كاهنده نهایي،
یادآوري توان هيدروليكي و انتقال آن ،سامانه هاي كمک هيدروليک (،)Hydraulic Assist
محرک هاي هيدرواستاتيک ،محرک هاي هيدرودیناميک یا تورک كانورترها و محاسبات فني تمام
اجزاي انتقال توان ،طریقه توليد توان كششي ،زوایاي چرخ ها و تبدیل توان به كار ،دیناميک
خودرو ،ترمزهاي  ABSو سيستم هاي پایداري خودرو.
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بارم بندي
• حداکثر تا  10نمره امتحان کتبی پایان ترم
•  6نمره ارائه (انتخاب موضوع با هماهنگی اینجانب و راجع به سیستم های انتقال توان باشد -اولین
جلسه بعد از عید شروع ارائه ها -هر نفر در مدت  10دقیقه ارائه دهد)

•  4نمره میان ترم ()93/2/2
• اضافه نمودن  1نمره به دانشجویان فاقد غیبت
• طبق دستور العمل آموزشی ،حضور دانشجو در همه کالس ها
الزامی است.
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Timetable of course

Weekُ

Date

1

27, Jan. 2014

Introduction- Planetary Gears

2

3, Feb. 2014

Special drives: Chain, belt, …

3

10, Feb. 2014 Transmission System- required power
17, Feb. 2014 Vehicle Transmission Configuration

4
5
6
7

Lecture Subject

24, Feb. 2014 Hydraulic Assist Transmission
3, Mar. 2014 Torque Converters

8

10, Mar. 2014 Automatic Transmission Gearbox
7, Apr. 2014 Hydrostatic transmission

9

14, Apr. 2014

Mid-term Exam

10

21, Apr. 2014

Vehicle Dynamics - steering

11

28, Apr. 2014

ABS braking- Vehicle Stability

12

5, May 2014

…

13

12, May 2014 …
19, May 2014 …

14
15
16
17

…

26, May 2014 …
2, June 2014 Student Lecture
Final Exam

 اردیبهشت2

Access to PDF of lectures
• براي دانلود اسالیدهاي درس به سایت  www.utec.ut.ac.irمراجعه
و از بخش ورود اعضا با شماره دانشجویي به عنوان كاربر و شماره ملي
به عنوان رمز وارد سایت شوید.
• در بخش «درس هاي من» اسم درس را كليک كرده و مي توانيد pdf
فایل ها را دانلود نمایيد.

• دسترسي دانشجو بعد از حذف و اضافه ممكن خواهد بود.

توان الزم براي به كار انداختن ماشين هاي كشاورزي
• توان انسان (براي قرون گذشته و ساليان متمادي)
• جایگزیني توان دامي در قرون  19و 20
• ماشين هاي كشاورزي امروزي با موتورهاي احتراق داخلي و از سال 1970
به بعد باالخص با موتورهاي دیزلي
 oموتورها یا روي ادوات خودگردان سوارند یا به صورت ایستگاهي تامين
توان مي كنند
 oبرخي مواقع توان تراكتوري با توان برقي جایگزین مي شود چون توان
برقي كم صدا ،بدون آالیندگي ،قابليت خودكار كردن از راه دور را دارد.
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منابع توليد توان بحث نمي شود چون در سرفصل دروس دیگر آمده است.

