
1

)مرحله استاني و كشوري(تيميهارت رشته ساخت و توليد مپروژه مسابقات ملي 

Personal Transportation Vehicle:نام پروژه 

. كارخانه و شركت ها مي باشد ‘در داخل شهر ) تردد ( اين ماشين به منظور استفاده :كاربرد 

كاهش آلودگي ‘ كاهش آلودگي هوا ‘ رژي كاربرد اين ماشين به منظور كاهش اتالف مواد و ان: مزايا 

.صوتي در مكان هاي داراي ازدحام جمعيت و ترافيك مي باشد 

:مشخصات فيزيكي و مكانيكي 

 ساعت كاري مي باشد و 8اين ماشين به وسيله يك باتري كار خواهد كرد كه قابل شارژ براي �

.همچنين قابليت شارژ سريع در عرض دو ساعت را داشته باشد 

ن ماشين مجهز به سيستم كنترل كنترل سرعت و ترمز بوده و بايد داراي حداكثر سرعت اي�

6km/hدرجه را دارا مي باشد 3/11نايي صعود از شيب  باشد اين ماشين توا .

 كيلو گرمي را كه در سبدي با 5 كيلوگرم و به عالوه بار 75اين ماشين بايد بتواند شخصي را تا �

. روي ماشين قرار مي گيرد حمل كند cm15*20*20ابعاد 

. را دارا باشد m2اين ماشين بايد قابليت چرخش در مسيري دايره اي به قطر �

اين ماشين مجهز به سيستم روشنايي در جلو و عقب بوده و چراغ خطري در عقب كه در فاصله �

.رؤيت باشد قابل متري در شب 50

.ژ باتري در حال افول است اعالم خطر مي نمايد اين ماشين مجهز به سيستمي است كه وقتي شار�

اين ماشين مي بايستي در عرض دو دقيقه دمونتاژ شده و در يك جعبه اي كه داراي ابعاد حداكثر �

cm30*30*100 باشد جاگذاري شود .

.جعبه ماشين بايد سبك و قابل حمل باشد �
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ابليت تنظيم در ارتفاع هاي مختلف را بايد طوري طراحي شود كه ق) كاربر(نشيمنگاه اپراتور �

.داشته باشد 

.  را داشته باشدN 500جعبه بايد داراي استحكام باشد بطوريكه ازهرطرف تحمل نيروي �

.اين ماشين بايستي به راحتي مونتاژ و دمونتاژ گردد �

.ري شود هرگونه ابزارآالت مورد نياز براي نصب و تعمير و نگهداري بايستي درون جعبه جايگذا�
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87فرم ارزشيابي پروژه ساخت و توليد مسابقات ملي مهارت سال 

صحت و دقت mm 0/1قطعات ماشينكاري تا

mm1قطعات جوشكاري و خم تا قطعات پروژه

استفاده از موتور مناسب 

سيستم كنترل دور 

محل نصب ايده آل موتور 

ساخت و تكميل طبق 

نقشه ارائه شده 

ازطرف گروه

رعايت اصول صحيح مصرف مواد مصرفي 

ايمني هنگام عملكرد دستگاه  رعايت نكات ايمني

ايمني هنگام اجراي ساخت پروژه 

اصول صحيح مونتاژ سازه 

قابليت دمونتاژ پروژه 

بخش مكانيك

مونتاژ و دمونتاژ 

پروژه

د نياز مونتاژ و دمونتاژ پروژهدارابودن ابزارآالت مور

مدار روشنايي جلو وعقب 

مدار چراغ خطر عقب 

مدار اخطار دشارژ باطري 

طراحي مدار

مدار شارژ باطري 

رعايت حفاظت ايمني موتور 

رعايت حفاظت ايمني مدارات شارژ و روشنايي 

بخش برق و 

الكترونيك

حفاظت و ايمني

فاظت ايمني تجهيزات و اشخاص رعايت ح
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 درجه و همچنين در هر موقعيت توانايي توقف كامل 3/11پروژه بايد توانايي صعود از شيب 

) سيستم ترمز ( داشته باشد 

cm 15×20×20 را كه در سبدي به ابعاد kg 5بار  +  kg  75بايد بتواند شخصي به وزن

د را حمل كند قرار دار

 را داشته باشد و داراي حداكثر سرعت m2بايد قابليت گردش در مسير دايره اي به قطر 

km/h 6 باشد و m500 دقيقه طي كند 6 را در 

cm 30×30×100 دقيقه قابليت دمونتاژ و چيده شدن در جعبه اي به ابعاد 5بايد در عرض 

را داشته باشد 

) در ارتفاع ( تور قابل تنظيم باشد نشيمنگاه اپرا

 را از هرطرف داشته باشد N 500جعبه حمل و نقل پروژه بايد استحكام و تحمل نيروي 

تست پروژه 

جعبه حمل و نقل پروژه بايد سبك و قابل حمل باشد
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ارائه كروكي يا نقشه مونتاژ شده 

نقشه قطعات 

نقشه مدارات برق 

ارائه محاسبات فني 

ارائه طرح و نقشه ها بخش مستندات 

ارائه جدول برآورد هزينه ها 

زمان اجراي پروژه 

نوآوري 

ضرافت و سبكي

زيبايي طرح 

زيبايي 

تحليل پروژه

هزينه ساخت 

: توجه 
تيمها مي توانند به همراه خود اجزاي پروژه را به سايت مسابقه بياورند 

موتور -1

  چرخها -2

  زين -3

...... )     تسمه و –  چرخ زنجير -پولي (   قطعات استاندارد -4

: تذكر 
جوشكاري در سايت مسابقات انجام مي گيرد و قطعات مصرفي و خام ‘ خمكاري ‘ كليه عمليات ماشينكاري 

. بايد نزديك اندازه واقعي نقشه باشد تا در سايت كامل گردد


