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 فصل اول 
 هیدرولیک هایسیستم •
 هیدرولیکی در صنعت  هایسیستم بندیتقسیم •
 تفاوت سیستم هیدرولیک معمولی و صنعتی چیست؟  •
 عامل سیستم هیدرولیک معمولی چیست؟ سیال  •
 سیال عامل سیستم هیدرولیک صنعتی چیست؟  •
 تعاریف مهم در هیدرولیک •
 سه بخش اصلی سیستم هیدرولیک •
آموزشی هیدرولیک  هایبستهتفاوت اصلی بسته آموزشی هیدرولیک نماتک با دیگر  •

 چیست؟ 
 اهمیت انرژی در دنیای امروز چیست؟  •
 چیست؟  hydraulic power unitوظیفه  •
 معرفی اجزای کنترل و انتقال انرژی هیدرولیکی •
 عملگر هیدرولیکی چیست؟  •
 hydraulic power unit دهندهتشکیل اجزای  •
 معرفی دقیق اجزای سیستم هیدرولیکی •
 نکته قبل از طراحی و تعمیرات نگهداری سیستم هیدرولیکی چیست؟ ترینمهم •
 هیدرولیکی چه خطراتی دارند؟  هایسیستم •
 قسمت سیستم هیدرولیک چیست؟  ترینضعیف  •
 معرفی اجزای سیستم هیدرولیکی •
 چیست؟  storage tankوظیفه  •
 وظیفه فیلترهای سیستم هیدرولیکی چیست؟ •
 ست؟در سیستم هیدرولیکی چی pipingوظیفه  •
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 دارند؟  ایوظیفهرگالتور چیست و چه  •
 وظیفه شیرهای کنترلی و عملگرها در یک سیستم هیدرولیکی چیست؟  •
 نحوه قرارگیری اجزای سیستم هیدرولیکی در کنار یکدیگر  •
 بررسی شماتیک نحوه کارکرد سیستم هیدرولیکی •
 هیدرولیکی چیست؟   هایسیستمعوامل ایجاد مشکالت  ترینمهم •
 شن کردن پمپ کار صحیحی است؟آیا خاموش و رو •
 هیدرولیکی هایسیستمعالئم اجزا  •
 open loopهیدرولیکی  هایسیستم •
 close loopهیدرولیکی  هایسیستم •
 open loopشماتیک سیستم هیدرولیک  •
 فیدبک از کجا باید دریافت شود؟ •
 close loopو   open loopبررسی تفاوت دریافت فیدبک در سیستم هیدرولیک  •
 چیست؟  close loopو  open loopتفاوت سیستم هیدرولیکی  ترینمهم •
 close loopمعرفی پارامترهای مهم سیستم  •
 close loopمختلف سیستم  هاینمایش  •
 معرفی دو نوع دریافت اطالعات عملگر  •
• LVDT  چیست؟ 
 close loopک سیستم بررسی شماتیک ی •
 چیست؟  manifoldوظیفه  •
 بررسی عملگر جک  •
 اهمیت کالیبراسیون عملگرها  •
 close loopو  open loopمقایسه سیستم  •
 سیستم هیدرولیکی بر چه اساسی است؟ loopانتخاب نوع  •
 اولین فاکتور سیستم هیدرولیک که باید چک شود چیست؟ •
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 در صنعت  close loopو  open loopاستفاده نادرست از کلمه  •
 close loopو  open loopبررسی ویدئویی سیستم  •
 نحوه خاموش و باز کردن سیستم هیدرولیکی •
 ؟دارندمیسیال را در خود نگه  هاییالمان چه  •
 نکات مهم سیستم هیدرولیک در صنعت  •
 close loopو  open loop هایسیستم بندیتقسیم •
و متحرک یا   stationaryسیستم هیدرولیکی از اساس دیدگاه ایستایی یا  بندیسیمتق •

mobile 
 چیست و چه کاربردی دارد؟ stationaryسیستم هیدرولیکی  •
 چیست و چه کاربردی دارد؟ mobileسیستم هیدرولیکی  •
 بودن سیستم  closeیا  openو  mobileیا  stationaryبررسی نحوه تشخیص  •
 سیستم پیچیده شرکت بوشبررسی یک  •
 معرفی شرایط خاصی که فقط سیستم هیدرولیکی پاسخگو است •
 هیدرولیکی چیست؟  هایسیستممزایا و معایب  •
 بررسی مزایا سیستم هیدرولیکی •
 سیستم هیدرولیکی اندازیراهبررسی نکات  •
سیستم هیدرولیکی بر مزیت این سیستم بر  self-lubricatingخودروان کاری یا   تأثیر •

 دیگر هاییستمس
 بررسی معایب سیستم هیدرولیکی •
 هیدرولیکی هایسیستماستفاده از  هایمحدودیت  •
 روغن سنباده چیست؟  •
 بر سیستم هیدرولیکی  گردوغبارذرات  تأثیر •
 ویسکوزیته چیست؟  •
 روی ویسکوزیته چیست؟  تأثیرگذارعامل  ترینمهم •
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 پیر شدن روغن به چه معناست؟  •
 هیدرولیکی پنوماتیکی و الکتریکی هایسیستممقایسه  •
 هاسیستمدما بر روی انواع  تأثیربررسی  •
 ی چیست؟ ر منظور از پایدا •
 ایمنی در سیستم هیدرولیک  •
 خطرات ناشی از سیستم هیدرولیک •
 اهمیت خالی کردن فشار درون سیستم هیدرولیکی چیست؟  •
 نحوه صحیح آزاد کردن فشار سیستم هیدرولیکی •
 ایمنی بدنبررسی سیستم  •
 تماس روغن با پوست بدن تأثیراتبررسی  •
 سوختگی پوست توسط روغن  •
 بررسی صدمات ناشی از روغن سیستم هیدرولیک •
 هیدرولیک چیست؟ هالوله یابیعیب عواقب استفاده از دست برای  •
 هیدرولیکی هایسیستمعمومی  هایدستورالعمل  •
 رولیکاهمیت مطالعه دستورالعمل و اطالعات هر جز سیستم هید •
 محافظتی  هایالمان لزوم استفاده از  •
 برد آموزشی •
 برد آموزشی چیست؟  •
 هدف استفاده از بردهای آموزشی چیست؟  •
 مختلف برد آموزشی  هایقسمتمعرفی  •
 برد آموزشی  electrical powerقسمت  •
 (power packپاورپک ) •
 هیدرولیک power packمعرفی یک  •
 هیدرولیک  power packاجزای  •
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 هیدرولیک  power packوتور یک معرفی الکتروم •
 به تانک الکتروموتورنحوه اتصال  •
 Pressure relief valveفشار  محدودکنندهشیر  •
 چیست؟  PRVوظیفه  •
• gage  چیست؟ 
 و سیستم هیدرولیک چیست؟  gageدر  شدهاستفادهدیمانسیون  •
 جهت مسیر در سیستم هیدرولیکی •
 سیستم هیدرولیکی  breatherپرکننده یا  •
• side glass  چیست؟ 
 چیست؟  side glassوظیفه  •
 سیستم هیدرولیک returnخط برگشت یا  •
 بررسی یک مدار هیدرولیکی کامل روی برد آموزشی •
 power packتولید انرژی سیستم هیدرولیکی توسط  •
 بلوک هیدرولیکی •
 انواع بلوک هیدرولیکی  •
 وظیفه بلوک هیدرولیکی چیست؟  •
 تخلیه چیست؟ بلوک  •
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 فصل دوم 
 بررسی روابط و اصول اساسی حاکم بر سیستم هیدرولیک •
 اهمیت نیرو و جابجایی در علم هیدرولیک •
 هیدرو مکانیک چیست؟  •
 علم هیدرو مکانیک بندیتقسیم •
 هیدرو استاتیکی هایسیستم •
 هیدرو استاتیک هایسیستمپارامترهای  ترینمهم •
 بررسی فرمول فشار استاتیکی •
 تیکی چیست؟ فشار استا •
 آوردن فشار استاتیکی به دستحل مثال برای  •
 هیدرولیکی چقدر است؟   هایسیستم میزان اهمیت اختالف ارتفاع در  •
 ارتفاع هیدرو استاتیکی چیست؟  •
 ؟شود میآیا شکل و حجم مخزن در محاسبات هیدرو استاتیک وارد  •
 تعریف فشار  •
 بررسی ابعادی فشار  •
 دیمانسیون فشار در صنعت چیست؟ ترینمهم •
 های مختلف فشار معرفی و تبدیل دیمانسیون •
 آمریکایی و انگلیسی فشار هایسیستمتفاوت  •
 سطح مقطع در فشار هیدرو استاتیک تأثیربررسی  •
 نیروی هیدرو استاتیک •
آوردن قطر پیستون از فشار و نیروی هیدرو  به دستنحوه استفاده از نمودار برای  •

 استاتیک
 قانون پاسکال •
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 نکات کاربردی قانون پاسکال •
 هیدرولیکی هایجک بررسی اساس عملکرد  •
 اصل تشدید نیرو  •
 بررسی معایب اصل تشدید •
 کاربرد رابطه فشار و قانون پاسکال •
 اصل تشدید فشار  •
 کاربرد اصل تشدید فشار چیست؟  •
 دبی •
 انواع دبی  •
 بی حجمی و دبی جرمی چیست؟ تفاوت د •
 های دبی دیمانسیون  •
 رابطه سطح مقطع و سرعت سیال چیست؟  •
 bulk mudalمدول بالک  •
 مدول بالک چیست؟  •
 مدول بالک بر سیستم هیدرولیک چیست؟  تأثیر •
 های دیگر مدول بالکنام •
 مدول االستیسیته روغن •
 چیست؟  area ratioنسبت سطح مقطع یا   •
 نوع یا رژیم جریان  •
 انواع رژیم جریان  •
 چیست؟  turbulentو جریان درهم یا  laminarتفاوت جریان آرام یا  •
 عدد رینولدز چیست؟  •
 نحوه تعیین جریان آرام و جریان درهم  •
 برای جلوگیری از درهم شدن جریان چه باید کرد؟  •
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 رینولدز بحرانی چیست؟  •
 فشار سیستم برای جلوگیری از درهم شدن جریان بندیتقسیم بررسی  •
 راهکارهای کاهش افت فشار چیست؟  •
 افت فشار تابع چه پارامترهایی است؟  •
 جریان  برآشفتگیسرعت  تأثیر •
 برآشفتگی قطر  تأثیر •
 جریان  برآشفتگیویسکوزیته  تأثیر •
 جریان  برآشفتگیطول  تأثیر •
 جریان  برآشفتگیتغییرات سطح مقطع  تأثیر •
 جریان دارد؟ برآشفتگی تأثیریچه  هالولهزبری نسبی  •
 جریان  برآشفتگیها خم  تأثیر •
 automation studio افزارنرم  •
 افزارنرم محیط  •
 افزارنرممدار هیدرولیکی در  سازیشبیه •
 افزارنرمبررسی افت فشار سیستم در  •
 افزار نرمبررسی تغییرات قطر بر افت فشار در  •
 یدرولیکیموجود در سیستم ه هایانرژیانواع  •
 انرژی استاتیکی و انواع آن در سیستم هیدرولیکی •
 انرژی دینامیکی و انواع آن در سیستم هیدرولیکی •
 اصل بقای انرژی چیست؟  •
 انرژی پتانسیل چیست؟ •
 انرژی فشاری  •
 حرکتی سیستم هیدرولیکی هایانرژی  •
 انرژی حرارتی  •
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 توان چیست؟  •
 فرمول و نحوه محاسبه توان •
 توان و انرژی بررسی شماتیکی افت  •
 ویسکوزیته روغن  •
 ؟شودمیویسکوزیته به چند بخش تقسیم  •
 ویسکوزیته دینامیک چیست؟  •
 شرط عدم لغزش چیست؟  •
 رابطه گرادیان سرعت با تنش برشی چیست؟  •
 ویسکوزیته روغن تابع چه مواردی است؟ •
 رابطه فشار و ویسکوزیته  •
 بررسی رابطه دما و ویسکوزیته •
 محاسبه نیروی تحریک شیر •
 نسیون ویسکوزیته دینامیکدیما •
 چیست؟  poiseپواز  •
 ویسکوزیته سینماتیک چیست؟  •
 دیمانسیون ویسکوزیته سینماتیک •
 چیست؟ CSTاستوک سانتی  •
 بررسی نمودار ویسکوزیته سینماتیک و فشار •
 نمودار تغییرات ویسکوزیته با دما •
 ویسکوزیته پایین به چه معناست؟ •
 ولیکیکاهش روانکاری سطوح بر سیستم هیدر تأثیر •
 ویسکوزیته باال به چه معناست؟  •
 اختالف آب و روغن در چیست؟  •
 چیست؟  cavitationکاویتاسیون یا  •



 

 

www.namatek.com 
 11 

 ؟ افتدمیکاویتاسیون در کجا اتفاق  •
 چیست و چه تفاوتی با کاویتاسیون دارد؟  micro dieselپدیده  •
 هد فشاری چیست؟  •
 هد سرعتی چیست؟  •
 هد هندسی چیست؟ •
 شدهاصالحمعادله برنولی  •
 قانون پیوستگی  •
 بررسی تغییر سطح مقطع بر کاویتاسیون  •
 بررسی تغییر فشار بر کاویتاسیون  •
 هاحباب بررسی تغییرات میکروسکوپیک  •
 دبی حجمی و دبی جرمی •
 نحوه تعیین دبی •
 معرفی و بررسی المان و بلوک هیدرولیکی •
 مرز برد آموزشی چیست؟  •
 مقاومت سازی در مسیر سیستم هیدرولیک •
 مقامت ساز  قطعه •
 بررسی سیستم هیدرولیک در صورت وجود مقاومت ساز  •
 ها  gage بندیدرجه  •
 بررسی مدار با دو المان مقاومت ساز  •
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 فصل سوم 
 هاپمپ بررسی کاویتاسیون در  •
 مسیر حرکت سیال هاافت •
 افت ناشی از فیلتر  •
 افت ناشی از اصطکاک  •
 افت موضعی چیست؟  •
 عواقبی دارد؟ عدم تعویض به موقع فیلتر چه  •
 وظیفه مخزن قبل از پمپ چیست؟  •
 هاپمپ بررسی شماتیک روابط  •
 NPSHمفهوم  •
 NPSH avaو  NPSH reqتفاوت  •
 محاسبه ارتفاع پمپ  •
 هاپمپ بررسی تصویری دالیل کاویتاسیون  •
 در افت فشار سیستم دارد؟  تأثیریتعداد اتصال مسیر چه  •
 تنفس کننده مخزن چیست؟  •
 micro dieselپدیده  •
 چیست؟ micro diesel گذارینامدلیل  •
 چیست؟  micro dieselدلیل اهمیت پدیده  •
 در سیستم هیدرولیک micro dieselنحوه تشخیص پدیده  •
 مخرب در سیستم هیدرولیک هایپدیدهنحوه جلوگیری از بروز   •
 یا نحوه ورود هوا به سیستم  هوادهی •
 روغن چیست و چه کاربردی دارند؟ هایافزودنی •
 در سیستم هیدرولیکی دارند؟  تأثیرینبودن تجهیزات چه  fit up مسیر پمپ و •
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 هیدرولیک و ورود هوا به سیستم هایسیستمرابطه تعمیرات و نگهداری  •
 دارد؟ ایوظیفهچیست و چه  یکیدرولیهقفل کن  •
 بررسی ورود هوا ساکشن فیلتر •
 مقاومت در سیستم هیدرولیک  •
 مقاومت به چه معناست؟  •
 فشار سازی سیستم هیدرولیکی مقاومت یا بندیتقسیم •
 چیست؟ thresholdیا  ایآستانه هایمقاومت  •
 P-Qمعرفی نمودار مشخصه  •
 چیست؟  piping هایمقاومت  •
 رابطه افت فشار و دبی جریان چیست؟  •
 فشار ساز  هایالمان  •
 بررسی جریان آزاد به عنوان یک المان فشار ساز  •
 بررسی نیروهای خارجی به عنوان المان فشار ساز •
 فشار سازی توسط گاز و فنر داخل سیستم هیدرولیکی •
 المان فشار ساز  عنوانبهتغییر سطح مقطع  •
 هیدرولیکی هایسیستماصول اساسی  •
 هیدرولیکی  هایگیج  •
 هاگیج بررسی ساختمان  •
 چیست؟  گیرضربه  •
 هیدرولیکی نمادهایآشنایی با  •
 تحلیل یک مدار هیدرولیکی •
 نکات مهم تحلیل مدار هیدرولیکی •
 چیست؟  bypass شیر •
 افزارنرم مدار در  سازیشبیه •
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 ی افزار نرم سازیشبیهدو فرایند  •
 هیدرولیکی نمادهایبررسی شماتیک و  •
 ISOبررسی استاندارد  •
 معرفی اجزا سیستم هیدرولیکی •
 خزن یا تانک هیدرولیکم •
 مخزن سیستم هیدرولیک چیست و چه وظایفی دارد؟ •
• power pack چیست؟ 
 power packای یک معرفی اجز •
 تفاوت نام اجزا سیستم هیدرولیک در استاندارد و صنعت  •
 چیست؟  manholeدلیل استفاده از  •
 وظیفه سطح سنج چیست؟  •
 breatherمعرفی  •
 چیست؟  drain holeوظیفه  •
 بودن مخزن چیست؟  دارشیبدلیل  •
• return line  چیست؟ 
 چیست؟  pressure lineو   return lineتفاوت  •
 چیست؟  return lineدلیل فارسی بر کردن  •
 چیست؟ baffleوظیفه  •
 suction lineو   suction filterمعرفی  •
 الکتروموتور وظیفه  •
 وظایف تانک یا مخزن هیدرولیک •
 در سیستم هیدرولیک دارد؟ تأثیریدرست انجام نشدن وظایف مخزن چه  •
 در سیستم هیدرولیک یابیعیباهمیت  •
 یان پمپ چیست؟ رابطه حجم مخزن با دبی جر  •
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 اهمیت جهت لوله فارسی بر شده  •
 baffle plateاهمیت و معرفی  •
 baffle plateوظایف  •
 چیست؟   return lineدلیل ممنوع بودن ادغام خطوط  •
 return lineانواع خطوط  •
 بررسی تصاویر مخازن هیدرولیکی •
 دلیل استفاده از فوالدها در مخازن هیدرولیکی چیست؟  •
 و پمپ هیدرولیک  الکتروموتورقطعه واسط  •
 بلوک هیدرولیک چیست؟  •
 چیدمان افقی و عمودی •
 اهمیت داشتن نقشه بلوک •
 وظیفه بلوک هیدرولیک چیست؟  •
 مسیر رفت و برگشت و آشنایی با وظایف اجزا سیستم هیدرولیک هاینقشهبررسی  •
 نماد پمپ دبی متغیر •
 ی هیدرولیکیهاپمپ  •
 ی هیدرولیکیهاپمپ  بندیتقسیم •
 دینامیکیی هاپمپ  •
 ی خاص هاپمپ  •
 displacementی جابجایی یا هاپمپ  •
 ی جابجایی هاپمپ  بندیتقسیمانواع و  •
 پمپ پیستونی •
 انواع پمپ پیستونی •
 ی پیستونی محوری چیست؟ هاپمپ  •
 swash plateی هاپمپ  •
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 swash plateی هاپمپانواع  •
 redialی هاپمپانواع  •
 gear ایدندهی هاپمپ  •
 ایدندهی هاپمپانواع  •
 vaneی نوع هاپمپ  •
 ی دینامیکیهاپمپ بررسی تصاویر  •
 ی دینامیکیهاپمپ منحنی مشخصه  •
 ی دینامیکی از نمودار مشخصههاپمپ نحوه تشخیص  •
 external gear pumpی دنده خارجی هاپمپ  •
 چیست؟  displacementی هاپمپ  گذارینامدلیل  •
 internal gear pumpی دنده داخلی  هاپمپ  •
 vaneی هاپمپ بررسی تصاویر   •
 ی پیستونی هاپمپ بررسی تصاویر  •
 ی پیستونی محوریهاپمپ بررسی تصاویر و اجزای داخلی  •
 هاپمپ فیلم بررسی انواع و عملکرد  •
 هاپمپ مزایا و معایب انواع  •
 هاپمپ تنظیم  هایپیچنکته مهم در ارتباط با  •
 باز کردن پمپ و بررسی اجزا داخلی آن •
 دقیق اجزا پمپ پیستونی بررسی  •
 هاپیستونبررسی عیوب  •
 خارجی  ایدندهبررسی یک پمپ  •
 خارجی  ایدندهباز کردن یک پمپ  •
 و معرفی وظیفه هر قطعه ایدندهبررسی و مقایسه دو پمپ  •
 ایدندهپمپ  بندآب •
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 ها به یکدیگرنحوه اتصال بوشن •
 هاپمپ نکات مهم انتخاب  •
 جابجایی پمپ  •
 ی جابجایی ثابت هاپمپ  •
 ریمتغی جابجایی هاپمپ  •
 ماکزیمم فشار در مسیر ساکشن و دهش پمپ  •
 راندمان پمپ  •
 هاپمپ سرعت دورانی  •
 بررسی سایز ورودی پمپ  •
 هزینه انتخاب پمپ مناسب  •
 قیمت یک پمپ دنده خارجی چقدر است؟  •
 اهمیت بسته و باز بودن مدار در انتخاب پمپ مناسب  •
 باز یا بسته بودن مدار به چه معناست؟ •
 circuitو  loopتفاوت  •
 یک پمپ  اندازیراهتوان مورد نیاز برای  •
 عمر کارکردی پمپ  •
 هاپمپ رابطه عمر و راندمان  •
 محدوده دمایی کارکرد پمپ  •
 ویسکوزیته روغن بر انتخاب پمپ تأثیر •
 حساسیت پمپ به ذرات گرده و غبار  •
 تعمیر پذیری پمپ  •
 وزن پمپ بر سیستم هیدرولیکی تأثیر •
 هاپمپدبی  •
 ها پمپ فشار  •
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 ی هیدرولیکیهاپمپ رابطه دبی و فشار در  •
 هاپمپ فشار  برحسببررسی نمودار دبی  •
 هاپمپ عملکرد و وظایف  •
 داخل سیستم هیدرولیکی بر فشار عملکردی پمپ  هایمقاومت  تأثیر •
 هامقاومت انواع  •
 خارجی  هایمقاومت  •
 داخلی هایمقاومت  •
 رسی دیاگرام قطر لوله بر اساس سرعت جریان بر •
 میزان جابجایی یک پمپ  •
 دبی حجمی جریان چیست؟  •
 آوردن دبی حجمی پمپ  به دستبررسی یک مثال برای  •
 هاپمپ فشار عملکردی  •
 پمپ  تولیدشدهدبی جریان  •
 سیستم هیدرولیک دینامیک است یا استاتیک؟ •
 هاپمپتوان مکانیکی  •
 راندمان کلی یک پمپ  •
 ی مختلفهاپمپ بررسی نمودار بازدهی نسبت به زمان  •
 هاپمپ محدوده کاربرد  •
 کجاست؟  screw pumpکاربرد  •
 هاپمپ  یابیعیب  •
 Boschبررسی کاتالوگ پمپ شرکت  •
• ordering code  چیست؟ 
 هاپمپ صدای تولیدی  •
 صحت سنجی دبی پمپ  •
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 دبی جریان  •
 مدار هیدرولیکی قسمت الکتریکال •
 سیستم هیدرولیکرابطه فشار و آمپر در   •
 ی پیستونیهاپمپ  •
 بررسی یک پمپ پیستونی •
 بررسی اجزا داخلی پمپ پیستونی •
 پمپ پیستونی dischargeو  suctionقسمت  •
  پمپ پیستونی suctionاجزای داخلی قسمت   •
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 فصل چهارم
 pressure relief valveفشار   محدودکننده شیرهای •
 فشار؟  محدودکنندهیا شیر   فشارشکنشیر  •
 فشار چیست؟  محدودکنندهوظیفه شیر  •
 چیست؟  دستپایین و جریان  باالدستجریان  •
 normally closedو  normally open شیرهای •
 فشار  محدودکنندهنحوه عملکرد و اجزا شیرهای  •
 بررسی فیلم عملکرد شیرها  •
 فشار در سیستم هیدرولیک محدودکنندهبررسی عملکرد شیرهای  •
 ها PRVمنحنی مشخصه  •
 ت چیست؟فشار شکس •
 فشار جریان کامل چیست؟  •
 PRVمنحنی مشخصه شیرهای  •
 PRVاهمیت و کاربرد منحنی مشخصه شیرهای  •
 automation افزارنرمدر  PSVبررسی شیر  •
 ایده آل PRVمشخصات یک  •
 فشار بر اساس ساختار و نوع چیدمان اجزا داخلی  محدودکننده شیرهای بندیتقسیم •
 poppetبا چیدمان داخلی  شیرها •
 spoolبا چیدمان داخلی  شیرها •
 poppet شیرهایعملکرد  •
 poppetکاربرد شیرهای   •
 spoolکاربرد شیرهای  •
 poppetو  spoolتفاوت شیرهای  •
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 چیست؟  spoolضعف سیستم  ترینمهم •
 فشار  محدودکنندهزمان پاسخ شیرهای  •
 با عملکرد دیفرانسیلی PSVشیرهای  •
 فشار  محدودکنندهمحل نصب شیر  •
 هیدرولیکیبررسی یک سیستم  •
 فشار  محدودکنندهنماد شیر  •
 بررسی مدار هیدرولیکی و اجزا آن  •
 فشار در سیستم هیدرولیک محدودکنندهو  طرفهیک بررسی تعامل شیر  •
 ؟چیست طرفهیکوظیفه شیر  •
 افزارنرم شده در  مداربستهبررسی  •
 فشار محدودکنندهآوردن عملکرد سیستم هیدرولیک از عملکرد شیر  به دست •
 بررسی اضافه کردن گلویی در سیستم هیدرولیک •
 PRVشیرهای  گیرضربه  •
 دارد؟  تأثیریشیر چه  هایپورت کور کردن  •
 گیرضربهبا  PRVشیر  عملکردبررسی ساختار و  •
 در سیستم هیدرولیک چیست؟  PRV دلیل الزامی بودن •
 ها PRVبررسی معایب  •
 محاسبه فرمول توان باتوجه به انرژی ورودی سیستم هیدرولیکی  •
 دیمانسیون توان  •
 سیستم PRVمحاسبه میزان تلفات حرارتی  •
 اهمیت رعایت ذخیره انرژی و جلوگیری از اتالف انرژی در سیستم هیدرولیک  •
 فشار  محدودکنندهبررسی راهکارهای کاهش اتالف انرژی در شیر  •
 pilotفشار  محدودکنندهشیر  •
 رابطه دبی و سایز شیر •
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 pilotفشار   محدودکنندهساختار داخلی شیرهای  •
 pilot شیرهایبررسی عملکرد  •
 pilot reliefنکات مهم در استفاده از شیرهای  •
 pilotبررسی مدار شامل شیر  •
 سیر ورودی و خروجی شیر م گذارینامنحوه  •
• internal drain  چیست؟ 
• external drain  چیست؟ 
 pilotبررسی منحنی مشخصه شیر  •
 معمولی چیست؟  PRVو شیر  pilotرابطه دبی شیر  •
 اهمیت بحث انرژی در طراحی سیستم هیدرولیک  •
 pilotتحلیل مدار هیدرولیکی با شیر  •
 electrical pressure relief valveشیر  •
 کنند فشار برقی چیست؟شیر محدود  •
 وظیفه شیر محدود کنند فشار برقی در سیستم هیدرولیک چیست؟  •
 فشار بر اساس استاندارد محدودکنندهنماد شیر  •
 دارد؟  تأثیریعدم دقت در نماد شیر چه  •
 نیست  نمادهاخطی که در   ترینمهممعرفی  •
 استاندارد  نمادهایدر  pilotو  drainمسیر  •
 pilotبررسی شماتیک شیرهای  •
 ها pilotبررسی شماتیک نماد  •
 poppetو  pilotبررسی عملکرد شیر  •
 برقی reliefبررسی شماتیک شیر  •
• unloading function   چیست؟ 
 reliefعملکردی شیر  هایقابلیتنحوه افزایش  •
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 multi pressure level controlمفهوم  •
 های مختلف pilotبررسی نماد  •
 pilotفشار  محدودکنندهاجزا و انواع شیر  •
 فشار در سیستم هیدرولیکی  محدودکننده شیرهای قرارگیرینحوه  •
 flange mountingنحوه قرارگیری  •
 in line mounting (threaded port)نحوه قرارگیری  •
 sub plate mountingنحوه قرارگیری  •
 modular mounting (sandwich plate)نحوه قرارگیری  •
 cartridge mountingه قرارگیری نحو •
 PRVسیستم هیدرولیکی با   •
 ها PRVآوردن پارامترهای عملکردی  به دستبررسی و  •
 دلیل نداشتن فشار سازی در سیستم هیدرولیک چیست؟  •
 by pass valveمدار با  •
 تحت فشار سیستم چیست؟  اندازیراهاقدامات الزم برای جلوگیری از  •
 PRVای نحوه ثابت کردن فشار در شیره •
 crackingآوردن فشار  به دست •
 چیست؟  crackingنقطه  •
 توان در مدار هیدرولیکی •
 بررسی رابطه فشار و جریان الکتروموتور در سیستم هیدرولیکی  •
 به مدار by passاضافه کردن مسیر  •
 اولین المان سیستم هیدرولیکی چیست؟  •
 شیر راه دهنده چیست؟ •
 طراحی مدار برای فشار های مختلف •
 PRVبررسی مدار هیدرولیکی با سه  •
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• pressure selector چیست؟ 
 فشاری چیست؟ یها gageدلیل اختالف عدد  •
 PRVمدار مربوط به شیرهای  •
 فشار برقی محدودکنندهشیر  •
 الکتریکال reliefبا  by passطراحی مسیر  •
 PRVنحوه تشخیص مشکالت سیستم هیدرولیک بر اساس عملکرد  •
 تحلیل مدار هیدرولیکی •
 در مدار هیدرولیک  PRV تأثیر •
 کور کردن سوپاپ شیر به چه صورت است؟ •
 اضافه کردن شیر محدودکننده فشار پایلوتی به مدار هیدرولیک •
• pressure booster چیست؟ 
 بر مدار هیدرولیکی pressure booster  تأثیر •
 به مدار هیدرولیک  sequence valveضافه کردن ا •
 اضافه کردن رگالتور فشار به سیستم هیدرولیکی •
 عملکرد پاورپک  •
 فشار در پاورپک هیدرولیکی چیست؟  محدودکنندهدلیل استفاده از شیر  •
 پاورپک چگونه است؟  PRVتنظیمات  •
 اضافه کردن شیر سوزنی به مدار هیدرولیکی تأثیر •
 چند فشاره  هایسیستمتحلیل مدار  •
 در سیستم هیدرولیکی PRVمختلف دو  هایحالت بررسی  •
 در مدار هیدرولیکی PRVسری بستن دو  •
 و دو شیر سوزنی در سیستم هیدرولیکی PRVمختلف دو  هایحالت بررسی  •
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 فصل پنجم 
 actuatorعملگر یا  •
 عملگر هیدرولیکی چیست؟  •
 وظیفه عملگر در سیستم هیدرولیکی چیست؟ •
 انواع عملگر •
 عملگر خطی  •
 معرفی سیلندر به عنوان عملگر خطی  •
 دورانی  عملگر •
 عملگرها  بندیتقسیم •
 SACعملگر خطی سیلندرهای یک جهته  •
 DACدو جهته  سیلندرهای •
 سیلندرهای خاص  بندیتقسیم •
• tandem  به چه معناست؟ 
 عملگرها با جابجایی دورانی •
 هیدروموتورها با جابجایی پیوسته •
 ی محدود عملگرهای دورانی با جابجای •
 انواع عملگرهای دورانی با جابجایی محدود  •
 SACمعرفی و بررسی سیلندرهای یک جهته  •
 بررسی شماتیک نحوه عملکرد سیلندرهای یک جهته •
 SACانواع سیلندرهای  •
 SACویدئو نحوه عملکرد سیلندرهای  •
 SACدر سیلندرهای  drainمسیر  •
 DAC معرفی و بررسی سیلندرهای دو جهته •
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 شماتیک نحوه عملکرد سیلندرهای دو جهتهبررسی  •
• ROD  چیست؟ 
 DACانواع سیلندرهای  •
 چیست؟  DAC Double Rodویژگی اصلی سیلندرهای  •
 DACویدئو نحوه عملکرد سیلندرهای  •
 DACدلیل وجود گلویی در سیلندرهای  •
 TANDEMمعرفی سیلندرهای  •
 tandem هایسیستمرسی شماتیک رب •
 سیلندرهای تلسکوپی  •
 کاربرد سیلندرهای تلسکوپی چیست؟  •
 ؟شودمیبرای یک آسانسور از چه سیلندری استفاده  •
 سیلندرهای تلسکوپی دو جهته •
 اجزا داخلی سیلندر  •
 طبق استاندار سیلندرهانماد  •
 هیدروموتورها  •
 معرفی انواع هیدروموتورها  •
 rack and pinionویدئو بررسی عملکرد هیدروموتور  •
 rack and pinion doubleکاربرد هیدروموتور های  •
 helical typeهیدروموتورهای  •
 و هیدروموتورها  هاپمپ بررسی نماد  •
 ی تک جهته هاپمپ نماد  •
 ی دو جهتههاپمپ نماد  •
 نماد هیدروموتورهای تک جهته •
 نماد هیدروموتورهای دو جهته •
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 بررسی عملکرد و کاربرد هیدروموتورها  •
 هیدروموتور  •
 هیدرولیکی وظیفه هیدروموتور در سیستم  •
 عملگرهای خطی روی برد آموزش  •
 کی روی برد آموزشیلیبررسی کارکرد سیستم هیدرو •
 شیرهای مرتبط با عملگرها •
 تحریک عملگرها  •
 عمودی و افقی و هیدروموتور  هایجک بررسی حرکت  •
 تحلیل مدار هیدرولیکی با عملگر خطی با نیروی متغیر •
 تحلیل مدار با عملگر دورانی  •
 فشار  3تحلیل مدار با  •
 عملگر خطی  2تحلیل مدار با  •
  حرکت رفت و بگشت عملگر خطی  بندیزمان  •
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 فصل ششم
 DCVشیرهای کنترل جهت یا  •
 چیست؟  DCVشیر  •
 وظیفه و کاربرد شیرهای کنترل جهت چیست؟  •
 معرفی استاندارد شیرهای کنترل جهت  •
 هت بررسی عملکرد شیرهای کنترل ج •
 DCVبررسی ساختار داخلی شیرهای  •
 چه عواقبی دارد؟ leakageکور کردن مسیرهای   •
 نماد شیرهای کنترل جهت  •
 DCV ریشنحوه نمایش وضعیت عملکردی  •
 DCVنحوه نمایش جهت جریان شیرهای  •
 DCVبررسی مدار هیدرولیکی با شیر  •
 سیلندر  extendیا  advanceحرکت رفت یا  •
 سیلندر  returnحرکت برگشت یا  •
 مختلف شیرهای کنترل جهت  هایحالت بررسی  •
 شیرهای کنترل جهت  گذارینام •
 تگ گذاری خطوط هیدرولیک  •
 خطوط هیدرولیکی گذارینام •
 خطوط کاری یا خطوط عملگرها  گذارینام •
 خطوط تخلیه به سمت تانک  گذارینام •
 خطوط سیگنال گذارینام •
 خطوط نشتی گذارینام •
 حالت نرمال یا بدون تحریک شیرهای کنترل جهت  •
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 چیست؟  normally closedشیر  •
 چیست؟  normally openشیر  •
 چیست؟  P-closeشیر  •
 چیست؟  T-closeشیر  •
 parallelشیر  •
 crossشیر  •
 موقعیت نرمال شیرهای دو وضعیتی کدام بلوک در نماد شیر است؟ •
 4/3شیرهای کنترل جهت  •
 نرمال شیرهای سه وضعیتی کدام بلوک در نماد شیر است؟موقعیت  •
 4/3شیرهای   mid positionبررسی  •
 P&T closeشیر  •
 P by pass شیر •
 T closeشیر دیفرانسیلی یا  •
 یا شناور  floatingشیرهای  •
 H mid positionشیرهای  •
 4/3 شیرهایبررسی مزیت و معایب  •
 انواع شیرهای کنترل جهت  •
 اد استانداردی آنبررسی عملکرد شیر از نم •
 چیست؟ pump by pasشیر  •
 بررسی عملکرد شیر بر اساس متد عملگر  •
 تحریک شیر  هایروش  •
 شیر برگشت فنری چیست؟  •
 شیرها کنترل مسیر بر اساس ساختار داخلی و طراحی  بندیتقسیم •
 spool شیرهای  •
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 poppetشیرهای  •
 شیرها  بندیدسته پرکاربردترینمعرفی  •
 spool شیرهای بندیتقسیم •
 عملکرد مستقیم  spool شیرهای •
 pilotعملکرد  spool شیرهای •
 poppet شیرهای بندیدسته •
 فشاری در شیرها  هایکالس بررسی  •
 spoolو  poppetتفاوت  •
 poppet valveانواع  •
• ball poppet valve 
• cone poppet valves 
• disk poppet valves 
 شیرها فیلم ساختار داخلی  •
 پاسخگویی در انتخاب شیرهااهمیت نشتی و  •
 spoolو  poppet شیرهایبررسی تفاوت عملکرد   •
 2/2 شیرهایو استفاده از  قرارگیرینحوه  •
 دیگر به مدار  2/2اضافه کردن یک شیر  •
 2/2دو تا شیر  تایجاد کورس رفت و برگشت عملگر تس  •
 افزار نرمدر  شدهبررسی تحلیل مدار  •
 افزار نرمدر  شیرهاتنظیمات اطالعات  •
 افزار نرم حوه اضافه کردن شیر و مخزن در ن •
 2/2بررسی چیدمان جدید با شیر  •
 یک سیستم هیدرولیکی نسبت به سیستم دیگر چیست؟  هایمزیت معیار مقایسه  •
 چیست؟ normally closeو  normally openو تفاوت شیر  تأثیر •



 

 

www.namatek.com 
 31 

 در سیستم هیدرولیکی normally openبررسی رفتار یک شیر  •
 افزارنرماهمیت دانش هیدرولیک در استفاده از  •
 افزارنرم جریان در   کنندهکنترلتحلیل یک مدار با شیر  •
 هیدرولیکی هایسیستمافت فشار در  •
 افزارنرم در   فشارسنجاضافه کردن  •
 D.A.Cیا  double acting cylinderعملگر  •
 برگشت ترسیم مدار برای کارکرد صحیح سیلندر در کورس رفت و  •
 تگ گذاری مسیر سیستم هیدرولیک طراحی شده •
 شیرهااهمیت دو به دو تحریک شدن  •
 شیرها  گذارینام •
 تجهیزات هیدرولیکی گذارینام •
 افزارنرم در  double actingتحلیل مدار هیدرولیکی جک   •
 به چه صورت است؟ 2/2سوییچینگ شیرهای  •
 directional control valve 2/2کاربردهای شیر کنترل جهت یا  •
 مدار هیدرولیکی ییکارادر  2/2اهمیت شیرهای  •
 2/2بهینه کردن مدار هیدرولیکی با شیر  •
 by-passبرای طراحی مسیر  2/2استفاده از شیر  •
 جریان  کنندهکنترلنماد شیر  •
 های یک سیستم هیدرولیکی PRVرابطه فشار  •
 3/2شیرهای  •
 directional control valve 3/2کاربردهای شیر کنترل جهت یا  •
 است؟ 2/2معادل چند شیر  3/2عملکرد شیر  •
 افزار نرمیک مدار هیدرولیکی در  2/ 3تحلیل عملکرد شیر  •
 مرگ پیستون منطقهمفهوم  •
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 2/2ساختار داخلی شیرهای  •
 poppet 2/2ساختار داخلی شیرهای  •
 poppet شیرهاینکات مهم  •
 در سیستم هیدرولیک  2/2نحوه محل قرارگیری شیرها  •
 3/2ساختار داخلی شیرهای  •
 leakageبررسی خط کنترل نشتی با  •
 در سیستم هیدرولیک  3/2نحوه محل قرارگیری شیرها  •
 hydraulic power unitیا  HPUنماد  •
 4/2شیرهای  •
 2/ 4ساختار داخلی شیر  •
 کنترل پیستون چیست؟ •
 4/3شیرهای  •
 4/3تحلیل انواع تحریکات شیرهای  •
 4/3شیرهای  crossو  parallelوضعیت  •
 4/3 شیرهاینماد  •
 4/3بررسی شماتیک تحریکات مختلف شیر  •
 معرفی سازندگان شیرها •
 طراحی متفاوت ساختار داخلی شیرها  •
 در مدار هیدرولیکی 4/2جانمایی شیر  •
 4/2تحلیل مدار هیدرولیکی با شیر  •
 در مدار هیدرولیکی 4/2مختلف شیر  هایحالت  •
 عملکرد شیرهای دو وضعیتی چگونه است؟ •
 در مدار هیدرولیکی 2/2 شیرهای قرارگیریحوه ن تأثیربررسی  •
• pressure selector چیست؟ 
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 به مدار هیدرولیک 4/3اضافه شدن شیر  تأثیر •
• mid position  4/3شیر 
 شیرها در ذخیره انرژی  تأثیر •
 سیستم هیدرولیک اندازراهنحوه به حداقل رساندن انرژی  •
 4/3در شیرهای  p by passو  p closeدو نوع  mid positionتفاوت عملکردی  •
 بر سیستم هیدرولیکی mid position p by pass 4/3اضافه کردن شیر  تأثیر •
 mid position floating 4/3شیر  •
 چیست؟ normally closeو   normally openتفاوت نماد شیر  •
 mid position differential 4/3شیر  •
 چگونه است؟  differentialبازیافت یا  شیرهایعملکرد  •
 mid position H 4/3شیر  •
 موردنظر اطالعات مورد نیاز برای انتخاب شیر  •
 جهت  کنندهکنترلشیرهای  actuating forceنیروی تحریک یا  •
 DCVدر طراحی شیرهای  control spoolو  هاپورت اهمیت  •
 ی کنترلیهاپیستوندلیل وجود شیارهای روی  •
 گرادیان فشار چیست؟  •
 شیرها نشتی •
 4/2بررسی فیلم عملکرد شیر  •
 در نظر گرفتن نشتی در انتخاب شیر  تیاهم •
 شیرها  overlappingهمپوشانی یا  •
 ؟افتدمیشیرها چه زمانی اتفاق  پوشانیهم •
 شیرها به چه معنی است؟ پوشانیهم •
 مثبت چیست؟  پوشانیهم •
 منفی چیست؟  پوشانیهم •
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 صفر چیست؟  پوشانیهم •
 چیست؟  پوشانیهم کاربرد  •
 در کاتالوگ  پوشانیهمبررسی مبحث  •
 در کاتالوگ پوشانیهمنحوه نشان دادن موقعیت  •
 بر نرخ نشتی پوشانیهمانواع  تأثیر •
• positive switching overlap  تأثیر 
 بر سیستم هیدرولیک zero overlap تأثیر •
 بر سیستم هیدرولیک negative switching overlap  تأثیر •
 مپوشانی از تصویر شیر تحلیل نوع ه •
 دارای همپوشانی مثبت  شیرهای بررسی تصویر  •
 دارای همپوشانی منفی شیرهای بررسی تصویر  •
 پیستون کنترلی هایلبه •
 نوع لبه پیستون کنترلی  3معرفی  •
 پیستونی بر سیستم هیدرولیکی هایلبه  تأثیر •
 افت فشار داخل شیرها •
 رابطه دبی و افت فشار شیر کنترلی  •
 کنترلی چقدر باید باشد؟  شیرهایحداکثر میزان افت فشار در  •
 عملکرد یا تایمینگ شیر  •
 شیرها زمان  برحسببررسی نمودار کورس حرکتی  •
 شیرها بررسی تصاویر  •
 2/ 2بررسی تصاویر فیلم و کاربردهای شیر  •
 3/2بررسی تصاویر فیلم و کاربردهای شیر  •
 3/2مختلف تحریک شیر  هاحالت  •
 4/2بررسی تصاویر فیلم و کاربردهای شیر  •
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 4/2مختلف تحریک شیر  هاحالت  •
 هیدرولیکی چیست؟  هایپرس شیر مناسب برای  •
 هیدرولیکی چیست؟ هایپرس در  4/2دلیل استفاده از شیر  •
 4/3بررسی تصاویر فیلم و کاربردهای شیر  •
 4/3 شیرهای mid positionحالت   •
 در یک سیستم با هیدرو موتور  4/3عملکرد شیر  •
 و عملگر جک  4/3بررسی سیستم هیدرولیکی با شیر  •
 در سیستم هیدرولیکی دارد؟  تأثیریاضافه کردن وزنه به جک هیدرولیکی چه  •
 های مختلف overlapبررسی  •
 بررسی زمان کورس رفت و برگشت عملگر هیدرولیکی •
 دلیل زمان کمتر در کورس برگشت جک هیدرولیکی چیست؟  •
 نحوه برابر کردن سرعت رفت و برگشت جک در سیستم هیدرولیک چگونه است؟ •
 بررسی مدار با عملگر خطی  •
 کورس رفت و برگشت عملگر خطی بندیزمان  •
 طراحی مدار تغییر سرعت حرکت عملگر هیدرولیکی •
 محاسبه سرعت عملگر در برد آموزشی •
 عملگر  ییجابجاتحلیل و بستن مدار هیدرولیکی برای  •
 با جابجایی عملگر power packتغییرات فشار  •
 و عملگر در چیست؟  PRVاهمیت نوع  •
 بررسی عملگرهای خطی و دورانی روی برد آموزشی •
 عملگر خطی در برد آموزشی •
 نحوه تغییر جهت دوران عملگر دورانی  •
 جهته بررسی پورت نشتی در عملگرهای یک   •
 برگشت عملگر روی برد آموزشی •
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 عملگر دورانی در برد آموزشی •
 تغییر جهت عملگر دورانی در برد آموزشی •
 خط تخلیه هیدروموتور  •
 تغییر جهت عملگر دورانی در برد آموزشی با تغییر مسیر جریان  •
 DCVبررسی یک شیر  •
 DCV 4/2طراحی مدار با شیر  •
 به سیستم  طرفهیک اضافه کردن شیر  •
 برای حرکت دادن دو عملگر خطی  4/2از شیرهای استفاده  •
 در مدار هیدرولیکی 2/ 3بررسی عملکرد شیر  •
 در مدار الکتریکی 3/2استفاده از دو شیر  •
 آن روی عملگر  تأثیربررسی چیدمان مختلف شیرها و  •
 کجاست؟  طرفهیک محل مناسب نصب شیر  •
 روز برد آموزشی 4/3بررسی شیرها  •
 4/3کمک شیر  کنترل حرکت دو عملگر خطی به •
 سیستم کنترلی برای مشخص کردن میزان جابجایی عملگر  •
 اندیکاتور چیست؟  •
 برقی 4/3نحوه عملکرد شیر  •
 عملکرد شیرها  تأخیر •
 کننده تقویت مدار  •
 و دو عملگر خطی  3/2شیر  2مدار با  •
 کنندهتقویت استفاده از جک هیدرولیکی به عنوان  •
 استفاده از جک هیدرولیکی به عنوان پرس  •
 در مدارهای ترکیبی طرفهیکلزوم استفاده از شیرهای  •
 بررسی کاربرد اصل تشدید فشار در مدار هیدرولیکی •
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 مقاومت سازی در مسیر برگشت جریان از عملگر •
 تنظیم سرعت حرکت عملگر  •
  هیدرولیکیاضافه کردن شیر سوزنی به سیستم  •
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 فصل هفتم 
 check valveیا  non-return valveیا  طرفهیک  شیرهای •
 طرفهیک  شیرهاینکات مهم تمهیدات  •
 طرفهیک شیرهای بندیتقسیم •
 ساده طرفهیک شیرهای  •
 pilot طرفهیک شیرهای  •
 pre-fill valveپیش پر کن  طرفهیک شیرهای  •
 مناسب مدار پرس  طرفهیک شیر  •
 بر اساس استاندارد طرفهیک  شیرهاینماد  •
 unloaded طرفهیک  شیرهاینماد  •
• unloaded ناست؟به چه مع 
 spring loaded طرفهیک  شیرهاینماد  •
 lockable طرفهیک  شیرهاینماد  •
 de-lockable طرفهیک  شیرهاینماد  •
 shuttle طرفهیک  شیرهاینماد  •
 de-lockable double طرفهیک  شیرهاینماد  •
 طرفهیکساختار داخلی شیرهای  •
 با بازگشت جریان چگونه است؟ طرفهیک شیرهاینحوه مقابله  •
 چیست؟  طرفهیک شیرهایبودن ساختار داخلی  poppetدلیل  •
 طرفهیکشیرهای  قرارگیریمحل  •
 یک سیستم هیدرولیکی  PRVو  طرفهیکبررسی ارتباط شیرهای  •
 چیست؟  طرفهیک کاربرد و نحوه عملکرد شیرهای  •
 graetzبررسی مدار  •
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 pilot طرفهیک بررسی شیرهای  •
 pilot طرفهیک تار داخلی شیرهای بررسی ساخ •
 طرفه یکجانمایی و بررسی یک مدار هیدرولیکی با توجه به شیرهای  •
 بر سیستم هیدرولیکی طرفهیک بررسی اثرات شیر  •
 مدار هیدرولیکی باالبر خودرو سازیمدل •
 pilotانشعاب گیری خط  کارهایراه •
 افزارنرم در  شدهتحلیلبررسی و رفتار دینامیکی مدار  •
 در سیستم هیدرولیک 2/2به جای  3/2اضافه شدن شیر  تأثیربررسی  •
 در مدار چیست؟  2/2نسبت به  3/2مزیت شیر  •
 افزارنرم در  2/2به جای  3/2اضافه شدن شیر  تأثیربررسی  •
 در سیستم هیدرولیک 3/2به جای  4/3اضافه شدن شیر  تأثیربررسی  •
 یدرولیکی چیست؟ در مدار ه pilot operation PRVدلیل استفاده از  •
 افزارنرم در  3/2به جای  4/3اضافه شدن شیر  تأثیربررسی  •
 mid positionبا   DCV 4/3بهینه کردن نهایی مدار هیدرولیکی با اضافه کردن  •

floating 
 پیلوتی در مدار هیدرولیک  طرفهیکاستفاده از دو شیر  •
 کاربرد قفل کن دوبل  •
 بررسی شماتیک قفل کن ها •
 logicیا  shuttleمعرفی شیرهای  •
 shuttleکاربرد شیرهای  •
 shuttle valveاجزای داخلی  •
 shuttleویدئو عملکرد شیرهای  •
  طرفهیک شیرهایبررسی کاتالوگ  •
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 فصل هشتم 
 کنترل جریان  شیرهای •
 وظیفه شیرهای کنترل جریان چیست؟  •
 فرمول محاسبه دبی •
 جابجایی و زمان برحسببررسی فرمول سرعت  •
 بررسی رابطه سرعت حرکت عملگر با دبی حجمی •
 چیدمان اجزا سیستم هیدرولیک  •
 بررسی دبی در کورس رفت عملگر هیدرولیکی  •
 آوردن دبی پمپ به دستنحوه  •
 سرعت  برحسبفرمول دبی  •
 بررسی دبی در کورس برگشت عملگر هیدرولیکی •
 بررسی تفاوت دبی در مسیر رفت و برگشت سیلندر •
 کورس حرکت رفت سیلندر بررسی •
 تغییر سطح مقطع در سیستم هیدرولیک تأثیر •
 افت فشار تابع چه پارامترهایی است؟  •
 افت فشار با چه میزانی از دبی متناسب است؟  •
 اساس شیرهای کنترل جریان چیست؟  •
 نماد گلویی یا تغییر سطح مقطع  •
 بررسی اثرات شیر کنترل جریان بر مدار هیدرولیکی •
 بودن شیر کنترل جریان بر سیستم هیدرولیک  fully openبررسی وضعیت  •
 بودن شیر کنترل جریان بر سیستم هیدرولیک بازنیمهبررسی وضعیت  •
 اهمیت نوع سطح مقطع گلویی  •
 ضریب جریان چیست؟ •



 

 

www.namatek.com 
 41 

 ؟مقداری استضریب جریان چه  •
 رابطه ضریب جریان  •
 ضریب جریان تابع چه پارامترهایی است؟  •
 دنانواع گلویی ش •
• throttle  چیست؟ 
 ها throttleبررسی نکات مهم در ارتباط با  •
• orifice  چیست؟ 
 ها  orificeبررسی نکات مهم در ارتباط با  •
 needle throttleبررسی نکات مهم در ارتباط با  •
 ها throttleبررسی انواع  •
 ها throttleمختلف  هایمقطع بررسی منحنی مشخصه سطح  •
 سیستم هیدرولیکیویدئو بررسی سرعت عملگر  •
 گلویی بر سرعت جریان  تأثیرویدئو بررسی  •
 شیر کنترل دبی  تأثیرویدئو بررسی  •
 افزار نرمگلویی و شیر کنترل دبی در  تأثیربررسی  •
 طرفهیکشیرهای کنترل دبی  •
 طرفهیکساختمان داخلی شیرهای کنترل دبی  •
 طرفهیکنماد شیرهای کنترل دبی   •
 رفهطیککاربرد شیرهای کنترل دبی  •
 طرفهیکنحوه کارکرد شیرهای کنترل دبی  •
 افزار نرمبررسی شیر کنترل دبی در  •
 افزارنرمنیروهای خارجی روی عملکرد شیر کنترل دبی در  تأثیربررسی  •
 نیروی خارجی بر عملگر  تأثیراتفیلم  •
 flow control valveشیرهای کنترل جریان یا  بندیدسته •
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 دوطرفهکنترل جریان   شیرهای •
 کنترل جریان متغیر شیر  •
 دوطرفهکنترل جریان  شیرهاینماد  •
 دوطرفهکنترل جریان  شیرهایساختار داخلی  •
 compensatorتحلیل مدار هیدرولیکی با شیر کنترل دبی و   •
 فشار در سیستم هیدرولیکی چیست؟  کنندهجبران وظیفه  •
 بر سیستم هیدرولیک tractiveو نیروی کششی یا  breakingنیروی ترمزی یا  تأثیر  •
 استقالل از بار به چه معناست؟  •
 چیست؟  hydrostatهیدرواستات یا  •
 تفاوت نمادهای شیرهای کنترل جریان  •
 pressure compensatorوظایف  •
• bias spring  چیست؟ 
• stopper  چیست؟ 
 چیست؟  stopperوظیفه  •
 pressure compensatorدر یک  pilot line مسیرهایبررسی  •
 pilotمختلف فشار خطوط  هایحالت بررسی  •
 چیست؟  balancerباالنسر  •
 چقدر است؟  bias springمعادل فشاری  •
در یک   pressure compensatorبررسی و تحلیل شرایط ترکیب شیر کنترل جریان با  •

 مدار هیدرولیکی
 بر مدار الکتریکی pressure compensator  تأثیر •
 pressure compensator flow control valveقطعه  •
 چیست؟  PCFCVو  FCVتفاوت  •
 چیست؟ two-way flow control valveشیر  •
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• flow regulator  چیست؟ 
 pressure compensator قرارگیریتفاوت در محل  •
 های قطعات هیدرولیکی port گذاریناماهمیت  •
 pressure compensator flow control valveمقایسه دو نوع  •
 در پورت قطعات هیدرولیکی چیست؟ Tمعنی حرف  •
 postیا  FCVنسبت به  PC دستپایین بررسی نحوه قرارگیری   •
 preیا  FCVنسبت به  PC باالدستبررسی نحوه قرارگیری   •
 preو  postبررسی مزایا و معایب دو نحوه قرارگیری  •
 چیست؟  flow limiterشیر  •
 چیست؟ pressure inducerیا  biased openشیر  •
 در یک سیستم هیدرولیکی flow control valveمان و جانمایی بررسی چید •
 کنترل حرکت جک در مسیر رفت  هایروش  •
 سیلندر  advanceنحوه کنترل مسیر رفت یا  •
 در کورس رفت چیست؟  meter-inروش   •
 در کورس رفت چیست؟  meter-outروش   •
 در کورس رفت چیست؟  meter-outو  meter-inتفاوت روش  •
 meter-outمثال عددی روش  •
 meter-outبه روش  PRVاضافه کردن  •
 meter-outبه روش  شدهاضافه PRVوظیفه  •
 به سیستم چقدر باید باشد؟ شدهاضافه PRV شدهتنظیممیزان فشار  •
 در این سیستم چیست؟  PRVشرط استفاده از  •
 سومین روش کنترل سرعت عملگر هیدرولیکی •
 در کورس رفت عملگر  bleed offروش   •
 اضافه کردن شیر کنترل جریان به صورت موازی •
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 آن بروی سیستم هیدرولیکی تأثیروضعیت شیر کنترل دبی و  3بررسی  •
 کنترل سرعت عملگر در کورس برگشت  هایروش  •
 meter-inروش   •
 meter-outروش   •
 bleed offروش   •
 ها  flow control valve بندیدسته •
 کنترل جریان مستقل از بار  شیرهای •
 انواع شیرهای کنترل جریان مستقل از بار  •
 شیرهای کنترل جریان وابسته به بار •
 انواع شیرهای کنترل جریان وابسته به بار  •
 شیرهای کنترلی  هایبندیتقسیمبررسی تمام  •
 دلیل تابعیت شیرهای کنترل جریان از دما و ویسکوزیته چیست؟  •
 افزار نرمرس رفت عملگر هیدرولیکی در در کو meter-inبررسی روش  •
 افزار نرمنماد دبی سنج در  •
 automation افزارنرم plotterبررسی قابلیت  •
 orifice طرفهیک شیر  •
 meter-inبررسی مسیر رفت مدار هیدرولیکی  •
 meter-outبررسی مسیر رفت مدار هیدرولیکی  •
 crackingآوردن نقطه  به دست •
 bleed offبررسی مدار هیدرولیکی  •
 meter-outو  meter-in هایروش با  bleed offتفاوت روش  •
 کنترل حرکت در مسیر برگشت عملگر  •
 meter-inبررسی مسیر برگشت مدار هیدرولیکی  •
 meter-outبررسی مسیر برگشت مدار هیدرولیکی  •
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 advanceدر کورس  meter-inمدار  •
 استقالل و وابستگی به بار •
 ی عملگر تحت بار در برد آموزشی با شیر کنترل جریان بررس •
 بررسی عملکرد عملگر خطی سیستم هیدرولیک تحت بار کششی  •
 meter inکورس رفت عملگر خطی در مدار  گیریزمان  •
 meter inکورس رفت عملگر خطی تحت کشش در مدار  گیریزمان  •
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 فصل نهم
 مدار کانتر باالنس •
 وظیفه کانتر باالنس چیست؟ •
 چیست؟  de lockableوظیفه  •
 در حرکت عملگر  تأخرایجاد تقدم و  •
• sequence valve   چیست؟ 
 بر مسیر رفت عملگر  sequence valve تأثیرطراحی مدار برای بررسی  •
 بر مسیر برگشت عملگر  sequence valve تأثیرطراحی مدار برای بررسی  •
طی و یک عملگر  بر یک عملگر خ  sequence valve تأثیرطراحی مدار برای بررسی  •

 دورانی
 4/3طراحی مدار با دو عملگر و دو شیر  •
 هیدرولیک در جای صحیح خود چیست؟  هایالمان اهمیت قرارگیری  •
 شیرهای کنترل فشار  •
 انواع شیرهای کنترل فشار  •
 چیست؟  regulatingو  controlتفاوت  •
 چیست؟  regulatorو  reliefتفاوت شیرهای  •
 فشار  شیرهای کنترل ترینمتداولبررسی  •
 چیست؟  reliefنام دیگر شیرهای  •
 افزارنرم تحلیل یک مدار کامل در  •
 automation افزارنرم نحوه تغییر زاویه عملگر در  •
 یکیدرولیمدار هترمزی در  یروین تأثیر •
 چیست؟  tractive forceمفهوم  •
 tractive forceطراحی مدار برای توضیح  •
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 در مدار  counter balanceقرار دادن شیر  •
 شیر ضد وزنه چیست؟  •
 افزارنرم در  counter balance valveبررسی مدار  •
 counter balanceنحوه تنظیم کردن سیستم هیدرولیکی با شیر  •
 sequenceشیرهای کنترل فشار  •
 pressure sequenceبررسی شماتیک شیر  •
 pressure sequenceساختار داخلی شیرهای  •
 از لحاظ کاربرد  pressure sequenceشیرهای   کاربرد •
 pressure regulating valveشیرهای  •
 راهه 3 فشارشیرهای کاهنده  •
 pressure sequence valveتحلیل مدار  •
 pressure reducing/regulating valveتحلیل مدار  •
 نبرد و فوالد بررسی مدار هیدرولیکی مورد استفاده د صنایع •
 ولیکیشیر کاهنده فشار دو جهته در مدار هیدر تأثیر •
 شیرهای کاهنده فشار دو و سه جهته در مدار هیدرولیکی تأثیرتفاوت  •
 تحلیل مدار با دو عملگر خطی و دورانی •
 کاربرد مدار با دو عملگر خطی و دورانی  •


