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 يادگيري،آينده درخشان

  به نام خدا

  انجمن علمي رباتيك دانشگاه هرمزگان

  تقديم ميكند 
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  رحمن الرحيملبسم اهللا ا

  

  

   ؟ربات چيست

رباتها . ربات ماشين خودكار يا  نيمه خودكاري است كه براي انجام كاري برنامه ريزي شده باشد

  .را ميتوان از جنبه هاي مختلف دسته بندي كرد

 اربرد رباتهاست،آنها براي اين طراحي  ساخته ميشوند تا به انسانهايكي از مهمترين جنبه ها ك

امروزه رباتها وارد زندگي عادي و روز مره ما انسانها نيز شده اند،اگر به به .كمك كنند در انجام

حتي در اين زمينه .اطراف خود كمي با دقت نگاه كنيم مطمئنا كاربرد علم رباتيك را خواهيم ديد

و هر ساله نوآوري هاي .هري در سرتاسر دنيا برگزار ميشودنوان رباتهاي شرقابتهايي تحت ع

  .جديدي در اين عرصه معرفي ميشود

  )رباتهاي پاك كننده(نمونه اي از ربات شهري

  

نها استفاده از ربات به جاي آاولين دليل و مهمترين . ما رباتها را به چند دليل استفاده ميكنيم

ن شرايطي باشد كه كار كردن براي انسان دشوار يا غير قابل نيروي انساني است زيرا ممك

دوم اينكه رباتها خستگي ناپذيرند و نيازمند . ي باشديانجام دادن باشد و يا نياز به دقت باال
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و به دور از خطرات جاني شرايط انساني نيستند آنها ميتوانند ساعات متوالي و در شرايط دشوار 

از .ما به اهميت علم رباتيك پي برديمتا اينجاي كار .خود ادامه دهندبه كار محتمل براي انسانها 

داراي (در دو دسته تقسيم بندي كرد رباتهاي كه جابه جا ميشوند لحاظ حركتي رباتها را ميتوان

رباتهايي كه دردسته ثابت قرار ميگرند .ثابت هستند جاي در و رباتهايي كه)اند حركت انتقالي

  .وندعتي ميشل بازوهاي صنامعمدتا ش

  نمونهاي از بازوهاي صنعتي

          

رباتهايي كه داراي حركت انتقالي هستند را ميتوان در سه دسته قرار داد، رباتهاي 

  .زميني،رباتهاي دريايي،رباتهاي هوايي
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 گسترده اي هر كدام از دسته بندي هاي ذكر شده خود نيز داراي زير مجموعه هايي

كه جز  هستند، زميني شامل رباتهاي چرخدار،تسمه و زنجير،پا و يا تركيبي از آنهارباتهاي .هستند

  .اندي زمين رباتهاي طراحي اربرد ترينها برايپر ك

             ،fixed wing)مثل هواپيما،گاليدر(هوايي به سه بخش عمود پروازها، رباتهاي

flapping wing )رباتهاي زيرسطحي بدون سر  و مل شناورهارباتهاي دريايي شا).رباتهاي پرنده بالزن

از علوم مختلف از جمله  علم رباتيك متشكل.حال به خود علم رباتيك ميپردازيم.هستند نشين

بر علم رباتيك ملزم به  ه داشتنميابشد پس احاط و مخابرات لكترونيك و كامپيوترمكانيك،ا

ر ممكن است اين امر بيانگر ذكر شده ميباشد كه كاري غي رشته هاي مهندسي احاطه كامل بر

ما دراين قسمت به معرفي علم .اهميت تمامي رشته هاي فوق در علم رباتيك  است

  .مكانيك  وكاربرد آن در رباتيك در سطح مقدماتي  مپردازيم 

در علم مكانيك ما به بررسي نيروها و .شاخه فيزيك ميباشد مرتبط با مكانيك يكي از رشته هاي 

در هنگام مطالعه سيستمهاي مكانيكي ما با كميتهايي سرو كار .انيكي ميپردازيمعامل سيستمهاي مكت

  : اين كميتها دو دسته اند.داريم

  كميتهاي اسكالر -1

  كميتهاي برداري - 2

براي نشان دادن كميتهاي اسكالر فقط نياز به يك مقدار هست براي مثال  :كميتهاي اسكالر

  .ورزمان يك كميت اسكالر است دما هم همينط

بر بر مقدار ما نيازمند جهت نيز  براي بيان كردن يك كميت برداري عالوه :كيمتهاي برداري

وقتي ميگوييم جسمي با سرعت  ابه عنوان مثال سرعت يك كميت برداري است زير.هستيم
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شتاب  .اين سوال مطرح ميشود در كدام جهت متر بر ثانيه حركت ميكند فورا در ذهن ما 10

  .كميتهاي برداري است هم يك نمونه از

قبل از تعريف ماشين ما بايد با دو تعريف ديگر آشنا . اول از همه ماشين را تعريف ميكنيم

  .شويم

اجزاي ماشين به قطعاتي گفته ميشود كه هر كدام بنا بر وظيفه  و كار خود،داراي  :اجزاي ماشين

  .شكل معين بوده ، ميتوانند ثابت يا متحرك باشند

كه نحوه ارتباط آنها با هم حركت معيني  ه هم پيوستن تعدادي از اجزاي ماشيناز ب: مكانيسم

به عنوان مثال در يك مداد تراش روميزي قطعات .را به وجود مي آورد مكانيسم ايجاد ميشود

  .و اجزايي كه مداد را ميتراشتند مكانيسم مداد تراش ناميده ميشوند

زمها به وجود مي آيند و وسيله اي براي تبديل به هم پيوستن مكاني زماشين،ا :تعريف ماشين

به عبارت ديگر هنگامي كه  مكانيسم براي براي انتقال انرژي در .يا انتقال كار و انرژي است

لذا ميتوان گفت .عمل مشخصي مورد استفاده قرارمي گيرد، مكانيسم تبديل به ماشين ميشود

اگرچه تمام .د و كار مفيد انجام ميدهد ماشين مكانيسمي است كه نيرو و حركت را انتقال ميده

به عنوان مثال كوليس كه يك .مكانيسمها ماشين نيستندولي تمام  ماشينها مگانيسم هستند

وسيله براي اندازه گيري است چون كار مفيد انجام نميدهد و انرژي را تغيير و تبديل نميكند 

  .ماشين محسوب نميشود،ولي يك مكانيسم به حساب مي آيد

  بندي اجزاي ماشين طبقه

اين اجزا به دو دسته عمده تقسيم ميشوند كه .ماشينها از اجزاي متعددي تشكيل شده اند 

  :عبارتند از
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  :اجزاي عمومي كه خود نيز به دو دسته تقسيم ميشوند -الف

  .اجزاي اتصال دهنده مانند پيچ ها، مهره ها، گوه ها، خارها و ميخ پرچ ها-1

ركت و نيرو، مانند چرخ دنده ها ،چرخ تسمه ها، چرخ زنجير ها و اجزاي انتقال دهنده ح- 2

  .محورها

اجزاي خصوصي مانند پيستونها، سوپاپها، محور هاي خاص و ميل لنگها كه هركارخانه با روش -ب

  .قطعات مورد نظر را در اندازه هاي دلخواه تهيه و مصرف ميكندخاص خود 

غلب از نظر اندازه و جنس استاندارد هستند و اجزاي عمومي به لحاظ دامنه كاربرد زياد ا

  .سازندگان ماشين در كارخانه جات نيز ترجيح ميدهند از اين قطعات استفاده كنند

  اتصاالت 

ماشين آالت مختلف، همچنين دستگاه هاي كوچك و بزرگي كه در صنعت مورد استفاده قرار 

آنها با روشهاي متفاوت مانند  گيرند از قطعات گوناگوني تشكيل شده اند كه هركدام از مي

كه اين  در اكثر مواقع ضرورت ايجاب ميكند.توليد ميشوند... ريخته گري، آهنگري،نورد كاري و 

  .قطعات با روش هاي خاصي به يكديگر متصل شوند

  اتصال دايم 

قطعات متصل شده  به اتصاالتي گفته ميشود كه براي جداسازي آنها وسيله اتصال و قسمتي از

لذا در اتصال قطعات صنعتي .يا تمامي آنها، آسيب ببيند مانند جوش كاري و لحيم كاري سخت

  .صنعتي هنگامي از اين روش استفاده ميشود كه نياز به جداد سازي آنها نباشد
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   اتصال موقت 

ل شامل اتصاالتي است كه جدادسازي آنها بدون آسيب ديدن قطعات پايه و قطعات اتصا

اين عمل ممكن است به دفعات انجام شود و در هر دفعه قطعات اوليه . دهنده صورت گيرد

 ال با استفاده از پيچ و مهره،يا همان اتصال دهنده هاي قبلي به هم وصل شوند مانند اتص

  . ...گوه، پين و  خار،

  چرخ دنده ها

  تعريف چرخ دنده ها

ر فلزي كه در سطوح خاص از آنها دنده اي قطعات فلزي يا غي:چرخ دنده ها عبارت اند از 

چرخ دنده ها به كمك دنده هاي خود،حركت و نيرو را با درگيري متوالي       .ايجاد شده باشد

دنده هاي دو چرخ درگير با هم از محور هاي مختلف اعم از محور هاي موازي،محور هاي متنافر 

  .رخدنده ها از اجزاي ماشين هستندچرخ دنده يا چ.و محور هاي عمود بر هم انتقال ميدهند

  حركت به وسيله چرخ دنده ها انتقال

چرخ دنده ها ميتوانند حركت دوراني و گشتاور گردشي را بدون لغزش و بدون افت دور با 

. چرخ دنده ها ممكن است داراي دندانه ها يداخلي و خارجي باشند. نمايندنسبت دقيق منتقل 

خود در چرخ دنده مقابل، انتقال حركت را عملي  دندانه مشابه از آنجا كه تماس يك دندانه با 

  .مي سازد لذا جهت حركت در چرخ دنده ها با توجه به نوع آنها متغاوت خواهد بود

  جهت حركت در چرخ دنده هاي خارجي

چرخ دنده هاي كه سطح جانبي و خارجي آنها داراي دنده باشند چرخ دنده هاي خارجي 

  . باشد اين نوع چرخ دنده ها مخالف يكديگر مي جهت حركت در.مينامند
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  جهت حركت در چرخ دنده ها ي داخلي

آنها در قسمت داخلي  قطعات ايجاد شده چرخ دنده هاي  دنده هايي را  كه دنده هايچرخ 

  .داخلي مي نامند جهت حركت در اين چرخ دنده ها موافق يكديگر است

   

  جهت حركت در چرخ دنده هاي شانه اي

مكعب مستطيل يا ت حركت در چرخ دنده هاي شانه اي كه عبارت از، يك قطعه به شكل جه

تسمه كه دنده هاي مشابه دندههاي چرخ دنده ها در روي آن ايجاد شده،هم جهت با يكديگر 

  .يعني جهت حركت چرخ دنده  درگير با چرخ دنده شانه اي هر دو يكي است.مي باشند
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رخ دنده درگير با هم ثابت بودن نسبت بين سرعت هاي يك جفت  چ شرط حركت يكنواخت

است و نكته مهم آنكه اين نسبت به چرخ محرك به چرخ محرك ) سرعت دوراني(زاويه اي 

نسبت تعداد دندانه ها  و نسبت قطرهاي درگير دو چرخ دنده نسبت معكوس دارد و اين 

  :يش مي دهندنسبت را نسبت تبديل يا ضريب تبديل گويند و به صورت زير نما

                                                    

مربوط به چرخ دنده            ) 2(مربوط به چرخ دنده محرك و انديس )1(در عبارت باال انديس 

راديان واحد اندازه :سرعت دوراني بر حسب راديان بر ثانيه(سرعت زاويه اي متحرك و 

قطر درگير چرخ دنده  Dتعداد دندانه ها و  z ،)درجه ميباشد 360ديان برابر را π2گيري درجه،

  .مي باشد

  انواع چرخ دنده 

گرفتن محور هاي دو چرخ دنده  و زائيه اي كه محور ها با همديگر ميسازند  بر حسب نوع قرار 

  . ممكن است از چرخ دنده هاي مختلفي استفاده شود
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  :بسنده ميكنيمو نمايش عكس آنها  دنده نواع چرخادر اين جا فقط به ذكر 

  : چرخ دند هاي پيشاني

  

  : چرخ دنده هاي مخروطي

  

  : مارپيچي با محور هاي متنافرچرخ دنده هاي 
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  : پيچ حلزون و چرخ حلزون

  

  جنس چرخ دنده ها

 دنده ها از مواد مختلفي مانند چدن خاكستري و آلياژي، فوالدهاي ريخته شده، برنج، برنز،چرخ 

  .مواد كائوچويي و پالستيك ساخته مي شوند
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  چرخ و تسمه 

از انواع سيستمهاي انتقال حركت و نيرو از محور محرك، به محور  :تعريف چرخ و تسمه

كه فاصله دو محور زياد  مورد مصرف چرخ و تسمه ها بيشتر در شرايطي است.متحرك مي باشد

در اين وسايل از طريق اصطكاك بين تسمه و انتقال حركت . باشد و نيروي انتقالي محدود

به علت استفاده از تسمه اين دستگاه ها ارزان و ساده هستند عالوه .چرخ امكان پذير مي گردد

بر آن به علت خاصيت كشساني تسمه حركت را نرم بدون ضربه و سر و صدا منتقل ميكنند و 

از مهمترين معايب چرخ و تسمه .مقداري از ارتعاشات را ميگيرند و دقت را افزايش ميدهند

  .اشغال فضاي زياد ميباشد

  

  انواع تسمه

تسمه ها از نظر شكل و نوع به انواع تخت، گرد، ذورنقه اي ساده،و ذوزنقه اي دندانه دار 

  .تقسيم ميشوند كه هركدام در شرايط متفاوتي كاربرد دارند
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  جنس تسمه ها

نتي، الستيكي، الستيكي سيم دار و مفتول چرمي، برز(تسمه ها از نظر جنس انواع مختلفي

  .دارند كه هر كدام داراي ويژگيهاي خاصي هستند و در شرايط متفاوت به كار ميروند)دار

موادي كه در ساخت تسمه به كار ميروند  بايد، انعطاف پذير، مقاوم در برابر ساييدگي و داراي 

  .باشندضريب اصطكاك باال 
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  ازنجيرها و چرخ ه

و اقتصادي، از دستگاههاي چرخ و زنجير استفاده به منظور انتقال قدرت به طور مطمئن 

از اين سيستم همچنين زمانيكه فاصله دو محور زياد است و امكان انتقال حركت به .ميشود

      وسيله چرخ دنده ها وجود ندارد و نيز انتقال حركت در محل مرطوب و يا گرم  صورت 

مكان نشت روغن وجود دارد به دليل عدم امكان استفاده از چرخ تسمه ها، پذيرد و يا ا مي

  .استفاده ميشود

انتقال قدرت بدون لغزش بر :  ميتواناز محاسن اين سيستم در مقايسه با چرخ تسمه ها، 

اثر درگيري فرمي،انتقال حركت با نسبت حركت دقيق،عدم حساسيت در مقابل افزايش درجه 

د آلودگي ها و در نهايت نياز به ساختمان كوچكتر جهت اتقال قدرت حرارت، رطوبت و وجو

عطاف ناپذير بودن در اتقال نيرو،عدم ناز معايب آن مي توان،غير ارتجاعي بودن، ا.نام برد

انتقال قدرت بين محور هاي غير موازي و قيمت گران در مقايسه با چرخ تسمه ها را نام 

  .برد

  )عكسبا ذكر نام و ( انواع زنجيرها

  زنجيرهاي پيني
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  بوشي يزنجيرها

  

  زنجيرهاي حلقوي

  

  زنجيرهاي دنده اي

  

  

  پايان
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  :مولف 

  مهرزاد انصاري پور 

  دانشگاه هرمزگان-دانشجوي مهندسي مكانيك

  87آبان 

  

  

  

  

  


