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 فصل اول 
 ست؟یچ یکیدرولیه یها ستمیدر س GRAETZکاربرد مدار  •
 GRAETZمدار  یها یژگیو یمعرف •
 یکیدرولیه یمدار خم کن ها یو طراح لیتحل •
 خم کن یها روش عملکرد دستگاه شی جهت نما یلمیف ارائه •
حائز   ییشناخت چه پارامترها ،یکیدرولیدستگاه خم کن ه کی یطراح جهت •

 باشد؟  یم تیاهم
 شوند؟ یمشخص م یبا کدام عالئم قرارداد کیدرولیه یها جک •
 دستگاه خم کن یبرا یک یدرولیه ستمیس کی  یمراحل طراح حی تشر  •
 ست؟ یچ DCV 4.2  یرهایش تیمحدود •
 ست؟یچ یکیدرولیدر مدار ه DCV 4.3 یرهایاستفاده از ش تیمز  •
 ست؟ یچ یکیدرولیدر مدار ه یلوتی( پRelief) ف یاستفاده از رل تیمز  •
 را محاسبه نمود؟ کیدرولیه ستمیس  ی توان دب یم چگونه •
 ست؟ یچ یکیدرولیدر مدار ه Flow Regulatorاستفاده از  ضرورت •
 ست؟ یچ یکیدرولیدر مدار ه Non Return valveاستفاده از  ضرورت •
 شود؟ یچگونه محاسبه م کیدرولیه ستمیفشار الزم س مقدار •
 شود؟ یچگونه محاسبه م کیدرولیالکتروموتور مدار ه موردنیاز توان •
 شود؟  یچگونه محاسبه م کیدرولیمدار ه یتوان تلف شده  زانیم •
 را محاسبه نمود؟ یکیدرولیه زاتیتجه یتوان صرفه اقتصاد یم چگونه •
کنترل  ریش کیطرفه و  کی ریش 4با کمک   GRAETZروش عملکرد مدار  حی تشر  •

 ان ی جر 
 یصنعت یدر مدل ها GRAETZ عملکرد مدار کی شمات شینما •
 شوند؟  یشناخته م یبه چه نام و نماد یصنعت  یدر کاتالوگ ها GRAETZ یمدارها •



 

 

www.namatek.com 
 3 

 یکیدرولیاز آن در مدارات ه یافت فشار و عواقب ناش تیاهم حی تشر  •
 دارد؟  یبستگ  یبه چه عوامل یکیدرولیه ستمیفشار س افت •
 Automation studioدر نرم افزار  GRAETZ نمونه مدار کی شینما •
 باشد؟  یممنوع م TRactive یبارها یبرا Flow control valveاستفاده از  چرا •
 ست؟ یچ کیدرولیمرده از مدار ه  یحذف بارها ضرورت •
جک  یضربات ابتدا و انتها ک،یدرولیدر مدار ه راتییتغ جادیتوان با ا یم چگونه •

 کرد؟ ی)ضربه قوچ( را خنث
 ست؟ یچ ری فایچک ولو مازاد در رکت کاربرد •
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 فصل دوم 
مدنظر  دیرا با یچه نکات یکیدرولیمناسب در مدار ه کیدرولی ه ریجهت انتخاب ش •

 قرار داد؟
 شود؟  یچگونه محاسبه م کیدرولیمخزن مدار ه حجم •
 ست؟ یچ  Pressure Reducing Valve ریش یژگیو •
 را مشاهده کرد؟ کیدرولیتوان فشار هر نقطه از مدار ه یم چگونه •
 ستونیبار جک بر فشار پشت پ زانیم تأثیر حی تشر  •
 ست؟ یچ یکیدرولیدر مدار ه three way Pressure Regulator استفاده از تیمز  •
 رد؟یگ یصورت م یمدار بر چه اساس یالمان ها نیب انی جر  میتقس •
 Check Valveبه همراه و بدون  Pressure Reducing Valve ریدو ش تفاوت •

 ست؟ یچ
 ست؟ یچ یکیدرولیه یمشخصه المان ها یمنحن مفهوم •
 شود؟  یدرج م ی چه اطالعات یکیدرولیه یرهایکاتالوگ ش در •
 یکیدرولیه یها ستمیحرکت در س یفاز اصل ایسه مود  یمعرف •
 ست؟ یچ Counterbalance valve ریبا ش سهیدر مقا Brake valve ریش تیمز  •
 ست؟ یچ دروموتوریدر مدار ه Brake valve ریش کاربرد •
 دروموتور یدر مدار ه Brake valve ریروش عملکرد ش حی تشر  •
 ست؟ یچ دروموتوریروغن در خط ساکشن ه تأمین تیاهم •
را در   یکیدرولیعملگر ه کی یپارامترها ر ی و سا ییتوان سرعت، جابه جا یم چگونه •

Plotter  نرم افزارAutomation studio وارد کرد؟ 
 نرم افزار Plotterتوسط  یکیدرولیدر مدار ه انی جر  کینماتیس حی تشر  •
 ست؟ یچ Deceleration valve ریش کاربرد •
 شود؟ یچگونه انجام م Deceleration valve ریش کی تحر  •
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 Deceleration valve ریش کیو روش عملکرد  یساختمان داخل  حی تشر  •
  ادیاز کورس حرکت خود سرعت ز  یکه در بخش یکیدرولیمدار جک ه حی تشر  •

 خواهد داشت ادیداشته و در بخش دوم کورس حرکت، فشار ز 
 اشاره شده یکیدرولی جک ه یراه انداز  یمدار مناسب برا یطراح •
 ست؟ یچ یچند پمپ یها ستمیاستفاده از س ضرورت •
 یشده به صورت مدار دو پمپ ل یمدار تحل یطراح باز •
 ست؟ یچ Unloading Valve ریش کاربرد •
 Unloading valve ریجهت درک عملکرد ش یکیدرولیمدار ه کی حی تشر  •
 ست؟ یچ  Unloading ریش Pilotخط  تیاهم لیدل •
 Unloading Valve ریکاتالوگ و نماد ش شینما •
 آن  یساختمان داخل حی و تشر  Unloading Valve ریش کی شینما •
 Unloading Valve ریش یها یژگیو یمعرف •
باشد(   یبه سمت تانک م هاآن هیتخل  ری)که مس یکیدرولیه  یدر اکثر المان ها چرا •

 است؟  تربزرگ  Discharge یرهایمس
 ست؟ یچ Cut out Pressure مفهوم •
 Automationدر نرم افزار  Unloadingمدار  کی یبررس •
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 فصل سوم 
 Accumulator تیو حساس تیاهم حی تشر  •
 یکیدرولیه یها ستمیدر س Accumulator یو کاربردها یژگیو حی تشر  •
 شوند؟  یم یچگونه دسته بند یکیدرول یه یآکوموالتورها •
 Weight-Loadedآکوموالتور  یها یژگیو و یساختمان داخل  حی تشر  •
 را به دست آورد؟ Weight-Loadedآکوموالتور   کی موردنیازتوان بار  یم چگونه •
 Weight-Loaded یآکوموالتورها  بیو معا  ایمزا حی تشر  •
 Spring-Loadedآکوموالتور  یها یژگیو و یساختمان داخل  حی تشر  •
 Free-contact-Gas-Loadedآکوموالتور  یها یژگیو و یساختمان داخل  حی تشر  •
 Piston-Type-Gas-Loadedآکوموالتور  یها یژگیو و یساختمان داخل  حی تشر  •
  شیتا سا میرا چگونه نصب کن Piston Type Gas Loaded یستونیپ کوموالتورآ  •

 حداقل شود؟ ستونیپ
 ست؟ ی چ (Piston Type Gas Loaded) یستونیپ  یآکوموالتورها یایمزا •
 Bag-Type-Gas-Loadedآکوموالتور  یها یژگیو و یساختمان داخل  حی تشر  •
 Bladder (Bag-Type-Gas-Loaded accumulator)  یآکوموالتورها یایمزا •

 ست؟ یچ
 ست؟ یچ یافراگمید  یآکوموالتورها یایمزا •
فشار   رییو تغ الیحجم س راتییتغ ی کیدرولیه ستمیس کی توان در  یم چگونه •

 متناسب با آن را محاسبه کرد؟
 فرز  نیجک ماش یکیدرولیه ستمیس  یمراحل طراح حی تشر  •
 یم دایفرز ضرورت پ نیماش کیدرولیجک ه ستمیاستفاده از آکوموالتور در س چرا •

 کند؟
 شود؟  یچگونه انجام م کیدرولیآکوموالتور در مدار ه Dischargeنرخ  کنترل •
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 آکوموالتور در مدار قرار دهیروش درست  حی تشر  •
 ست؟ یچ کیدرولیآکوموالتور به مخزن ه هیدر خط تخل orificeاستفاده از  ضرورت •
 آکوموالتور  Safety Blockدهنده   لیتشک یاجزا حی تشر  •
به آکوموالتور   ازیافزار ن نیمورد استفاده در ماش کیدرولیه  یها ستمیچرا در س •

 م؟یدار 
 دما دارند  راتییکه تغ ییها ستمیضرورت استفاده از آکوموالتور در س حی تشر  •
به کمک نرم افزار  یکیدرولیه ستمیس کیروش عملکرد آکوموالتور در  حی تشر  •

Automation 
 یستونیو پ یافراگمید ،ییغشا  یآکوموالتورها یساختمان داخل  حی تشر  •
  یآن م یکینام ی تعادل ترمود یآکوموالتور بهتر از بررس ییرویتعادل ن یبررس چرا •

 باشد؟
 ( Bladder accumulatorمختلف آکوموالتور بالدر ) یها تی وضع حی تشر  •
 یستونی مختلف آکوموالتور پ یها تی وضع حی تشر  •
 شارژ آکوموالتور دانست   سیدر شارژ و د ستیبا  یکه م ینکات یمعرف •
 که در محاسبات آکوموالتور کاربرد دارند یروابط یمعرف •
 رد؟یگ یانجام م یندی شارژ آکوموالتور، چه نوع فرآ یواقع ندیفرآ در •
 فرض حاکم در شارژ آکوموالتور بر اساس زمان  شی پ یندهایفرآ یمعرف •
 فشار آن -نمودار حجم میو ترس Gas Loaded یروش عملکرد آکوموالتورها حی تشر  •
  گریکدیبا  یچه تفاوت زوترمالیو ا کیابات ی آد ندیحجم آکوموالتور در فرآ رییتغ مقدار •

 دارند؟
 هیاول ریآکوموالتور با توجه به مقاد زیمثال از محاسبه سا کی ارائه •
 شود؟  یآکوموالتور چگونه محاسبه م precharge مقدار •
 شارژ آکوموالتور  سیحجم شارژ و د-فشار یها یمنحن  سهیو مقا میترس •
 HYDACشرکت  یافراگمیسه نمونه آکوموالتور د شینما •
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 HYDAC( شرکت Bladder) یا سهینمونه آکوموالتور ک کی شینما •
 یتر یل 32 یا سهیآکوموالتور ک وپینمونه ت کی شینما •
 داد؟ صیتوان تشخ یرا چگونه م Bladderاز  یافراگمی د آکوموالتور •
 ست؟ یچ HYDAC یافراگمیآکوموالتور د یایمزا •
 باشد؟  یم عیسر  اریبس یافراگمید یآکوموالتورها یپاسخ زمان چرا •
 ست؟ یچ هاآنمراجعه به کاتالوگ آکوموالتورها قبل از نصب و استفاده از  ضرورت •
 HYDACشرکت  یافراگمیکاتالوگ آکوموالتور د شینما •
 ست؟ یچ یافراگمید یدر آکوموالتورها Valve Plate کاربرد •
 شود؟  یم جادیا یچه مشکل  یافراگمی آکوموالتور د یصورت نصب افق در •
 کرد؟ تیرعا  ستیبا یرا م یچه نکات یافراگمیشارژ آکوموالتور د در •
 ی افراگمیآکوموالتور د  یکار  یدر عملکرد و دما افراگمیجنس د تیاهم حی تشر  •
آن را در کاتالوگ   یها یژگیو یافراگمیابعاد آکوموالتور د قیتوان از طر  یم چگونه •

 کرد؟ دایمربوطه پ
 توان به دست آورد؟ یرا م یکاتالوگ آکوموالتورها چه اطالعات یبررس قیطر  از •
 داد؟ صینوع آن را تشخ Bladder type یتوان از ظاهر آکوموالتورها یم چگونه •
مختلف  یبخش ها حی و تشر  HYDACشرکت   Bladderکاتالوگ آکوموالتور  شینما •

 آن
 HYDACشرکت  Bladder type نمونه آکوموالتور کی  یبخش ها حی تشر  •
 ستیبا یرا م یچه نکات HYDACشرکت  Bladder type نصب آکوموالتور رد •

 مدنظر قرار داد؟
آن را در کاتالوگ   یها یژگیو Bladderابعاد آکوموالتور  قیتوان از طر  یم چگونه •

 کرد؟ دایمربوطه پ
آکوموالتور با اطالعات موجود در   ینامبر درج شده بر رو الیارتباط سر  حی تشر  •

 HYDACکاتالوگ شرکت 



 

 

www.namatek.com 
 9 

 برد تیتخته وا یآکوموالتور در رو Safety Blockعملکرد مدار  شینما •
آکوموالتور با استفاده از کاتالوگ شرکت  Safety Blockعملکرد مدار  حی تشر  •

HYDAC 
 خواهد داشت؟ ستمیدر انتخاب پمپ س تأثیریاستفاده از آکوموالتور، چه  •
 پمپ  یکاربرد آکوموالتور در جذب پالس ها حی ر تش •
 شود یم Standbyدچار  کالیالکتر  ستمیکه س یکاربرد آکوموالتور در مواقع حی تشر  •
 قیتعل یها  ستمیو س ستمی س یکاربرد آکوموالتور در جبران نشت حی تشر  •
 شود؟ یفشار شارژ آکوموالتور چگونه محاسبه م زانیم •
 یحفار  یها نیماش یانواع حرکات بازو حی تشر  •
مستقل از بار  ست یبا یم یمورد استفاده در دستگاه حفار  دروموتوریسرعت ه چرا •

 باشد
 مستقل از بار باشد دینبا یمورد استفاده در دستگاه حفار  کیدرولیجک ه چرا •
 ی حفار  نیماش کی یک یدرولیمدار ه یطراح •
 م؟ یکن یاستفاده م یبچرخد از چه المان یبا سرعت ثابت دروموتور یه نکهیا یبرا •
 کرد؟ دیچه با  یحفار  نیدر ماش  کیدرولیه لندریس عیبرگشت سر  یبرا •
 ی حفار  نیروش قرار دادن آکوموالتور در مدار ماش حی تشر  •
 کرد؟ د یچه با کیدرولیآکوموالتور در مدار پمپ ه ه یاز تخل یر یجلوگ یبرا •
 شود؟  یچگونه محاسبه م کیدرولیپاور پک ه هیاول یدب •
 شود؟ یچگونه محاسبه م کیدرولیالکتروموتور پاور پک ه هیاول توان •
 ست؟ یچ Demand-Diagram مفهوم •
 اختالف فشار و حجم آکوموالتور  محاسبه •
 ی دستگاه حفار  موردنیازحجم آکوموالتور  محاسبه •
  نیتخم یبه جا یکیدرولیه یانجام محاسبات در انتخاب المان ها تیاهم حی تشر  •

 ها آن
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 فصل چهارم
 ست؟ یچ کیدرولیه ریدر انتخاب ش یدب تیاهم •
 دارد؟ تیاهم کیدرولیه ریدر انتخاب ش یگر ید یبه چه فاکتورها توجه •
 باشد؟ یچه مقدار م کی درولیه ریش کیافت فشار در  زانیم حداکثر •
 از آن یعبور  یدب برحسب کیدرول یه رینمونه نمودار افت فشار ش کی ارائه •
 ست؟ یها در کنار استفاده از تجربه چ ستمیس یاستانداردساز  تیاهم •
 شود؟  یاستفاده م ییرهایچه ش یبرا 4401 زویا استاندارد •
 مورد استفاده در استاندارد یها مبلیس یمعرف •
 کند؟  یرا مشخص م یچه موارد ISO 4401استاندارد  اتیجزئ •
 ست؟ یچ  Pilot Operatedو  Direct Acting یرهایش تفاوت •
 HYDACشرکت  کیدرولیه رینمونه ش کی شینما •
 رهایمشخصه ش یعالئم و کدها  حی تشر  •
 HYDACشرکت  کیدرولیه رینمونه ش کی Technical Data یمعرف •
 با برق کیدرولیه ریش کی  نیعملکرد بوب شینما •
 ست؟ یچ نیواشر پشت بوب کاربرد •
 کند؟ یچگونه عمل م کیدرولیه ریش نیبوب •
 ست؟یچ نیبوب یرو نگیکد تیاهم •
 مختلف آن یقسمت ها یر یو اندازه گ کیدرولی ه ریاسکول ش  دمونتاژ •
 م؟یکن تی رعا د یرا با یمونتاژ و دمونتاژ اسکول به داخل بوش مربوطه چه نکات در •
 10 زی سا کیدرولیه ریو مونتاژ ش دمونتاژ •
 ست؟ یچ کیدرولیه ریش  یبرا کیفابر  نیبوب دی انتخاب و خر  تیاهم •
 Atosشرکت  کیدرولیه ریش کی دمونتاژ •
 ( atosشرکت آتوس ) کیدرولیه یرها یکاتالوگ ش یبررس •
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 شرکت آتوس  DHU-0711و  DHI-0631/2 یرهایش ینقشه داخل شینما •
 دارند؟  تیاهم ییچه پارامترها کیدرولی ه یرهایانتخاب ش در •
  یم یتمیشرکت آتوس هرکدام معرف چه آ Direct Control Valve یرهایش کد •

 باشند؟
 هاآنآتوس با توجه به کد  ریش یها Spoolحاالت مختلف  حی تشر  •
 اشاره شده هاآنآتوس به   یرهایکه در کاتالوگ ش یموارد ری سا حی تشر  •
 10 زیسا HYDAC کیدرولیه ریش  کیکاتالوگ  حی تشر  •
 یم یتمیهرکدام معرف چه آ HYDACشرکت   Direct Control Valve یرهایش کد •

 باشند؟
 شود؟  یمشخص م ییارهایبر اساس چه مع Control Valve ریش کی تیفیک •
 HYDACشرکت  professional رینمونه ش کی یبخش خارج حی تشر  •
 مختلف آن   یبخش ها حی و تشر  HYDACشرکت  professional ریش دمونتاژ •
 ست؟ یچ professionalو  یمعمول ریشفت ش اختالف •
در نظر گرفته  د یکه با ینکات حیو تشر  HYDACشرکت  professional ریش مونتاژ •

 شود
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 فصل پنجم 
برد و محاسبه  تی وا ی( بر روRegenerative Circuit) کیدرولیمدار جک ه حی تشر  •

 موردنیاز یپارامترها  ریو سا یدب
 محاسبه شده ی با توجه به دب کیدرولیه لندریسرعت رفت و برگشت س محاسبه •
 ی اقتصاد مالحظات شی جهت افزا ک یدرولیمدار ه اصالح •
خواهد   یچه تفاوت ی و زمان کل کورس جک در حالت محاسبه شده و واقع سرعت •

 داشت؟
 کیدرولیه یرهایمراحل انتخاب ش حی تشر  •
 ست؟ یچ هاآنبا توجه به افت فشار   رهایدر انتخاب ش یقضاوت مهندس تیاهم •
 ست؟ یچ کیدرولیه ریش  نیبوب Life Cycle یبررس تیاهم •
 ست؟ یچ کیدرولیه ریش یینها یفشار داخل یبررس تیاهم •
 شرکت سازنده یبا توجه به کاتالوگ ها کیدرولیه یرهایمراحل انتخاب ش حی تشر  •
 ندارد؟ یچندان تی اهم Tبه  Pدر حالت  ریتلفات ش زانیم چرا •
 کند؟  یم دایپ تیاهم یچه زمان کی درولیه یرهایش Switching Time فاکتور •
 ست؟ یچ کیدرولیه یرهایش Switching Frequency مفهوم •
 یک یدرولیه یها ستمیس  یدر طراح saving energy تیاهم حی تشر  •
برابر  Regenerative Circuitمدار  ستونیسرعت رفت و برگشت پ یچه صورت در •

 خواهد بود؟
 Regenerative Circuitوارد به جک در مدار  یروهاین یبررس •
وارد به جک در کورس رفت و برگشت در مدار  یروهاین سهیو مقا محاسبه •

Regenerative Circuit 
آن با  سهیو مقا Regenerative Circuitدر مدار  Advanceمحاسبه زمان کورس  •

 ی زمان واقع
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 یصنعت یدر پروژه ها لندریاشتباه در محاسبه زمان کورس س استفاده از روابط علت •
 ست؟ یچ

 ست؟ یچ یو واقع یتفاوت زمان کورس تئور  علت •
 یسنگ زن نیماش  کی کیدرولیه یاجزا  یمراحل طراح حی تشر  •
 ییچه راه حل ها لندر،یبه سرعت برابر در کورس رفت و برگشت س دنیرس جهت •

 وجود دارد؟
به سرعت برابر کورس رفت و   دنیجهت رس Double Rod یلندرها یاز س معموالا  چرا •

 شود؟  یاستفاده نم لندریبرگشت س
 م؟ یکن یدر مدار استفاده م Pressure Compensatorاز  یزمان چه •
برد با  تیوا  یرو Regenerative Circuitمدار  یمرحله به مرحله طراح حی تشر  •

 مسئله یازهاین
 Automationدر نرم افزار  Regenerative Circuitمدار  شینما •
  Drilling machineمورد استفاده در  Regenerative Circuitنمونه مدار  کی حی تشر  •

 برد  تیوا یرو
 Regenerative ستمیکه با استفاده از دو چک ولو، عملکرد س یمدار  حی تشر  •

Circuit کند یم جادیرا ا 
 Automationشده در نرم افزار  حی عملکرد مدار تشر  شینما •
 استفاده شده است  Hوسط  DCV ریکه در آن از ش یمدار  حی تشر  •
 کاربرد دارد؟ ییدر چه مدارها یبه طور کل  Hوسط  ریش •
 Automationدر نرم افزار  Hوسط  ریمدار ش یساز  هیشب •
 در آن دیجد تیقابل جادیو ا یقبل Regenerative Circuitمدار  اصالح •
در نرم افزار  دیجد Regenerative Circuitعملکرد مدار  شیو نما رسم •

Automation 
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آن در نرم  شیبرد و نما تیدر وا دیجد  Regenerative Circuitمجدد مدار  اصالح •
 Automationافزار 

جهت  Regenerative Circuitدر مدار  چییسو کرویم کیروش استفاده از  حی تشر  •
 آن  دبکیاستفاده از ف

 Regenerativeدر حالت نرمال و  کیدرولیمدار ه لندریس یرو یسرعت و ن سهیمقا •
Circuit 

 Parkerشرکت  Regenerative Circuit رینمونه ش کیکاتالوگ  حی تشر  •
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 فصل ششم
 شوند؟  یشناخته م ییبه چه نام ها یجی کارتر  یرهایش •
 کند؟ یم جادیرا ا یباال چه مشکالت  یدب ،یکیدرولیه یها ستمیس در •
 ی جیکارتر  یرهایو روش عملکرد ش یساختمان داخل  حی تشر  •
 ست؟ یچ یج ی کارتر  یرهایدر ش Logic Element فهیوظ •
 باشد؟  یوابسته م یبه چه عامل یجی کارتر  یرهایش عملکرد •
چه مقدار  DIN 24342بر اساس استاندارد  یجیکارتر  یرهایاستاندارد ش  ابعاد •

 است؟
 روند؟ یبه کار م یچه زمان یجی کارتر  یرهایش •
 ست؟ یچ  یجیکارتر  ریش یایمزا •
  یساختمان داخل ح ی و تشر  DIN 24342بر اساس استاندارد   یج ی کارتر  ریش کی رسم •

 و عملکرد آن 
 ISO 1219بر اساس استاندارد   یج یکارتر  رینماد ش رسم •
 داده شده  هیبر اساس اطالعات اول یجیکارتر  ریوارد به پاپت ش یروین محاسبه •
 هیاول ریبر اساس مقاد  DCV ری)قطر( ش  زیسا محاسبه •
 دارد؟  یبستگ یافت فشار لوله به چه عامل •
جک با استارت  ک یبه صورت تحر  Single Acting Cylinderمدار ساده  کی یطراح •

 پمپ 
 2/2 یها DCVبا   Single Acting Cylinderعملکرد مدار  ارتقاء •
 ی جیکارتر  یرهایبا ش  Single Acting Cylinderعملکرد مدار  ارتقاء •
 ی جیکارتر  یرهایبا ش  Double Acting Cylinderمدار  کی یطراح •
 م؟ یدر مدار به کار ببر  Reliefرا به عنوان   یجیکارتر  ریش کی م یتوان یم چگونه •
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مختلف را در  یفشارها کنترل ،یج ی کارتر  ریکه با استفاده از ش یمدار  حی تشر  •
 کند  یم ریامکان پذ کیدرولیه ستمیس

 ست؟ یچ  یجیکارتر  ریدر مدار مجهز به ش orificeاستفاده از  تیمز  •
 م؟یدقت کن دیبا یبه چه نکات یجیکارتر  یرهایدر انتخاب روش کنترل ش •
 ی جیکارتر  ریو روش عملکرد ش یساختمان داخل  یبررس •
 ی جی کارتر  ریمجاز ش ینشت یبررس •
 ی جیکارتر  یرهایش یکنترل یانواع روش ها  یبررس •
 را محاسبه کرد؟  یجیکارتر  یرهایش یرویتوان ن یم چگونه •
 عملگرها یرو یبارگذار  یانواع روش ها یمعرف •
  دیبا یبه چه نکات ی کشش یدر مواجهه با بارها یجیکارتر  یرهایاستفاده از ش هنگام •

 م؟یدقت کن


