
 7  گیری ل اول دهم: فیسیک و اندازه

 مطالبفهرست 
 

 11 اتیکل 1 فصل

 21 هقذهَ

 21 پژُّص اُذاف

 21 ژُّصپ یُب تیهحذّد ّ هحذّدٍ

 21 پژُّص سبسهبى

 15 بالگرد کیدرولیه یها ستمیس هینظر 2 فصل

 21 هقذهَ

 21 ثبلگزد در کیذرّلیُ یُب ستنیس یزیکبرگ ثَ اس ُذف

 21 ُب ستنیس گزید هقبثل در یکیذرّلیُ یُب ستنیس یبیهشا

 21 ثبلگزد در هْرداستفبدٍ کیذرّلیُ بالتیس

 12 تَیسکْسیّ

 12 ییبیویض ثجبت

 12 اضتؼبل ًقطَ

 11 آتص ًقطَ

 11 یثزًْل اثز ّ پبسکبل یتئْر

 11 بىیجز طیضزا

 11 ثبلگزد کیذرّلیُ ستنیس یاصل اجشاء

 11 (HydraulicActuators) کیذرّلیُ ػولگز

 12 کیذرّلیُ ستنیس( (Accumulator اًجبضتگز

 11 كبٌُذٍ ّ کٌٌذٍ غیتْس شاتیتجِ

 12 کیذرّلیُ كٌتزل در یاسبس بتیػول

 12 «َیتخل زیض/  فطبر هحذّدكٌٌذٍ شاتیتجِ» فطبر كٌتزل

 12 بىیجز كٌتزل

 11 یکیذرّلیُ شاتیتجِ

 11 یکیذرّلیُ یُب پوپ



 12 رّغي لتزیف ّ َیتصف

 Accumulator» 12» اًجبضتگز

 Servo Valves» 11» خْدکبر یزُبیض

 11 کیذرّلیُ یػولگزُب

 11 گزید کیذرّلیُ شاتیتجِ

 11 کیذرّلیُ خطْط

 11 کیذرّلیُ یهذارُب اصْل

 11 یسبس ُوگبم یهذارُب

 12 ثبلگزد کیذرّلیُ ستنیس یهذارُب یثٌذ دستَ

 12 کیذرّلیُ ستنیس َیتغذ یهذارُب

 02 کیذرّلیُ ستنیس یهصزف هذار

 02 یکیذرّلیُ ستنیس یثزرس

 01 یهقذهبت یطزاح

 01 یکیذرّلیُ ستنیس قطؼبت اتصبل

 01 بتیجشئ یطزاح

 01 یآلْدگ كٌتزل

 01 یفطٌگ یُب زیض

 01 یکیذرّلیُ ستنیس« تست» صیآسهب

 01 یکیذرّلیُ ستنیس یٌیسه تست

 00 پزّاس ٌُگبم یکیذرّلیُ ستنیس تست

 00 یکیذرّلیُ یُب ستنیس تیػ رفغ

 55 کیدرولیه یها ستمیس یطراح الزامات 3 فصل

 01 بتیکل

 01 کیذرّلیُ یُب ستنیس یطزاح هالحظبت

 01 ػولکزد الشاهبت هالحظبت

 01 ستنیس ثَ هزثْط هالحظبت

 12 ستنیس فطبر ثَ هزثْط هالحظبت
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 ثبر ثَ حسبص ستنیس ّ ثبثت بىیجز ز،یهتغ بىیجز ثبثت، فطبر بىیه تهالحظب
 12 «لْد»

 فبصلَ ثب ّ ثستَ یُب ستنیس ثب یهزكش کیذرّلیُ یُب ستنیس سَیهقب هالحظبت
 11 (Remotely Located Packaged) ضذٍ دادٍ قزار

 11 ْىیلتزاسیف ستنیس ثَ هزثْط هالحظبت

 10 بلیس اًتخبة هالحظبت

 11 ثقب ّ ٌبىیاطو تیقبثل ثَ هزثْط تؼبهالت

 11 ستنیس هخشى ثَ هزثْط تؼبهالت

 12 اًتقبل خطْط یسبس ٌَیثِ

 Packaging System” 22“ستنیس  یسبس کپبرچَی ثَ ثْطهز هالحظبت

 21 اتصبالت ّ اًتقبل خطْط ستنیس ثَ هزثْط هالحظبت

 21 قذرت ثَ هزثْط هالحظبت

 21 دهب ثَ هزثْط هالحظبت

 21 یاًذاس راٍ ّ ًصت ثَ هزثْط هالحظبت

 20 یًظبه «الشاهبت» بسیهْردً بتیخصْص یثزرس

 20 ستنیس ًْع

 21 ُب ستنیس یُب كالص

 21 ستنیس ػولکزد

 21 یطزاح یُب یژگیّ

 21 ُب پوپ

 11 هخبسى

 11 ستنیس فطبر َیتخل یزُبیض

 12 لتزُبیف

 11 كیٌبهید ّ كیاستبت یثٌذُب آة

 10 غیتْس ستنیس

 10 اتصبالت

 11 ُب لْلَ

 12 یكبرثزد ستنیزسیس



 12 پزّاس كٌتزل یُب ستنیزسیس

 222 یکوک یکبرثزدُب

 222 هْتْر تاستبر یُب ستنیزسیس

 221 ستنیس ثقبء ّ یبتیػول ٌبىیاطو تیقبثل ،یوٌیا هالحظبت

 221 ستنیس ”Routing“ یبثیزیهس

 221 ُب ستنیزسیس ّ قطؼبت یطزاح

 222 ًطبًگزُب ّ اثشار

 221 هالحظبت

 221 کیذرّلیُ ستنیس تْاى لیتحل ّ َیتجش

 221 پزّاس كٌتزل کیذرّلیُ ستنیس شیآًبل

 222 یکوک کیذرّلیُ ستنیس شیآًبل

 111 بالگرد کیدرولیه یها ستمیس یطراح روند 4 فصل

 212 هقذهَ

 212 کیذرّلیُ ستنیس یطزاح

 211 کیذرّلیُ ستنیس یطزاح رّش بتیكل

 211 کیذرّلیُ ستنیس (Redundancy) یشًّگاف

 212 ستنیس کیضوبت

 CAD 212 یثؼذ سَ یهقذهبت طزح

 212 ستنیس یاجشا یطزاح

 211 بىیجز كٌٌذٍ كٌتزل یاجشا

 210 یثؼذ 1 طزح یسبس ییًِب ّ یبثیارس

 210 ثذًَ در یثبرگذار زاتییتغ ثزاثز در ستنیس افشار سخت ػولکزد یبثیارس

 211 الشاهبت یبثیارس

 143 منابع 5 فصل

 

 


