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لر تنک یسدنهم

یفرعم

یسدنهم زا یشیارگ (Controlengineering: یسیلگنا (هب لر تنک یسدنهم

یاه  هتشر رد یا هدرتسگ دربراک و تسا کیناکم یسدنهم و قرب

یسانش  تسیز و داصتقا یتح و یمیش یسدنهم ، اضفاوه یسدنهم

. دراد

 نآ کیمانید یسررب و اهمتسیس یضایر یزاس لدم هب لر تنک یسدنهم

رظن دروم یاه متسیس یارب اه هدننک  لر تنک یحارط ، تیاهن اه،ورد

لر تنک تحت متسیس نتشاداو هدننک  لر تنک یحارط زا فده . دزادرپ یم

 یم بولطم راتفر . دشاب یم بولطم راتفر اب قباطم یراتفر نتشاد هب

و نامز ، تخوس فرصم ، تقد ، تعرس لیبق زا یفلتخم یاهرایعم دناوت

. دشاب ...

 یم ثحابم ، هتشر نیا رد هدش ناونع بلا طم ندوب یا هیاپ لیلد هب

نوچ . دورب یسدنهم یاه  هتشر یتح و قرب هتشر زا رتارف رایسب دناوت

. تسا اه متسیس لر تنک یاهانبم و لوصا دوش  یم ناونع هک هچنآ

یازجا یاراد ای و یکیناکم متسیس کی ار متسیس نیا ناوت  یم

رد یناسنا یاهراتفر اهوای ناسنا زا هیا عماج یتح وای یکینورتکلا

. تفرگ رظن

هب هلزلز ربارب رد اه هزاس لر تنک ثحب ریخا یاهلا س رد لا ثم ناونع هب
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ًابیرقت هک یوحن .هب تسا هدش لیدبت هزاس ناققحم عالهق دروم عوضوم

. دنوش  یمن هتخاس یلر تنک یاهمتسیس نودب دنلب یاهنامتخاس نونکا مه

جرب اهنامتخاس رد لر تنک یاه  متسیس زا هدافتسا روهشم رایسب لا ثم

گنهامه مرج رگاریم لا عف ریغ یلر تنک متسیس زا نآ رد هک تسا هپیات ۱۰۱

. تسا هدش هدافتسا TMD هب موسوم هدش

امن رود

یسدنهم و اضفاوه ، کینورتکلا ، قرب یسدنهم اب نردم لر تنک یسدنهم

تارادم ناوت  یم غًابلا هک یروط هب . دراد یکیدزن طابترا رتویپماک

زا یرایسب رد درک. ریسفت لر تنک یروئت یاهکینکت اب ار یکینورتکلا

کینورتکلا ای قرب دیتاسا طسوت لر تنک یسدنهم سورد اه هاگشناد

طابترا رد رتویپماک مولع اب اه هاگشناد ریاس رد ؛ دنوش  یم سیردت

هدایپ رتویپماک قیرط زا لر تنک یاهکینکت بلغا هزورما هک ارچ دشاب  یم

یلر تنک یاهمتسیس نردم کینورتکلا دشر زا لبق . دنوش  یم یزاس

یکیناکم کبدیف لماش هک دش  یم هتخاس کین اکم نیسدنهم طسوت

هزورما اهمتسیس نیا زا یخرب هتبلا . دوب کیلوردیه و کیتامونپ هلیسوب

هب هک دشاب  یم لر تنک زا یا هنیمز دنیارف لر تنک . دنراد دربراک زین

لر تنک هب شیارگ نیا رد . دزادرپ  یم ییایم یش یاهدنیارف لر تنک

 یم هتخادرپ دیلوت طخ کی ییایمیش یاهدنیارف رد دوجوم یاهریغتم

عوضوم نیا هب یمیش یسدنهم یسانشراک هرود سورد رد . دوش

نوچ ینوگانوگ یاه  هنیمز رد نکتلر یسدنهم . دوش  یم هتخادرپ

نینچمه . دراد دربراک یسانش  هعماج یتحو ، یلا م تیریدم ، مولع

هتشر مهم هعومجم ریز اضفاوه یسدنهم لر تنک و زاورپ کیمانید شیارگ

لر تنک یسدنهم هتشر نایوجشناد . دشاب یم زین لر -تنک قرب یسدنهم

نآ زاین شیپ هک دننک  یم عور ش یطخ لر تنک سرد الًاب ومعم

یطخ لر تنک سرد رد . دشاب  یم الپالس لیدبت و یتامدقم تایضایر

و لا تیجید لر تنک . دوش یم انشآ نامز و سناکرف هزوح زیلا ابنآ وجشناد

یم هتفرشیپ ربج zو لیدبت دنمزاین هک دنتسه یسورد یطخ ریغ لر تنک

دنشاب
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هچخیرات

زا زور هنابش رد دوخ تیعقوم نییعت و نامز کرد یارب رشب هیلوا تالش

یاهتعاس تخاس هب هک تسا لر تنک یاهمتسیس یحارط رد اهماگ نیلوا

دودح رد نایرصم و اهینانوی طسوت یبآ یاهتعاس نیلوا . دیدرگ رجنم یبآ

زین یمالید مهدفه نرق وات دش هتخاس حیسم یمالد زا لبق ۲۷۰سلا

زین اهغارچ نغور حطس لر تنک یاهمتسیس نارود نامه .رد تشاد دربراک

، اهرلیوب اه، هروک اپورا رد یتعنص الب قنا عوقو دش.اب یحارط

ناکما هک دش یحارط روانش یاهروت ال وگر و هتفرشیپ راخب یاهروتوم

لر تنک یاهمتسیس اذل دوبن ریذپ ناکما هداس یاهمتسیس طسوت اهنآ لر تنک

یاه  بایسآ لر تنک . دندش یحارط یتعنص الب قنا زا سپ یرت هتفرشیپ

هتخاس یمالید متفه نرق رد نایناریا طسوت راب نیلوا یارب هک یداب

نیا دیآ. یم باسح هب راکدوخ لر تنک یزاس هدایپ رد یمهم ماگ دندش

۱۶۰۰یمالید سلا وات دندش اپورا دراو ۱۲۰۰یمالید سلا رد اه بایسآ

لر تنک متسیس عون ود اه بایسآ نیا رد . دنتفرگ رارق هدافتسا دروم

زا دناوتب هک یروط هب بایسآ یریگرارق تهج لر تنک یکی ؛ تشاد دوجو

هب هدراو مدنگ نازیم لر تنک یرگید و دنک هدافتس ا داب یورین رثکادح

لمع راکدوخ الً ماک تروص هب اه متسیس نیا یود ره . بایسآ نورد

. دوبن یرگراک چیه روضح هب زاین و coهدرک
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لر) (تنک قرب یسدنهم هتشر یفرعم

ياهمتسيس راتفر لر تنک ديآ يم رب شمان زا هک نانچ لر، تنک شناد

رد يلک روط .هب دراد هدهع رب ار هدش هداد ياهيدورو هب هجوت اب فلتخم

کيدزن يارب متسيس راتفر رييغت راکدوخ لر تنک هلأسم ، اهمتسيس مامت

.زا دشاب يم رظن دروم هراومه ، بولطم ريداقم هب نآ ياهخساپ ندرک

ات هتفرگ هروک کي ياهلر تنک زا دروم نيا رد يناوارف ياهلا ثم هک يياجنآ

لر تنک صصختم کي ، دراد دوجو اهکشوم و يياضف ياه هنيفس لر تنک

عاونا يسررب ، رذگهر نيا .زا دشاب هتشاد راکورس يعونتم مولع اب دياب

اهمتسيس يزاس هيبش و متسيس کي يارب هدننک لر تنک ياهشور ، اهمتسيس

نکمم اهمتسيس نيا . ددرگ يم بوسحم ، شناد نيا هي لوا ياهثحب زا

نايوجشناد . دنشاب يداصتقا يتح و ييايميش ، يکيناکم ، يقرب تسا

و دنزادرپ يم متسيس يسررب ياهشور هب متسيس عون زا غراف هتشر نيا

رداق رظن دروم متسيس نيا تايصوصخ اب ييانشآ طرش هب بيترت نيدب

. دوب دنهاوخ نآ لر تنک و ليلحت و هيزجت هب

دوبهب ، اهمتسيس يزاس هنيب هتشر نيا داجيا زا فده ، هاگن کي رد نياربانب

ينيشام و ديلوت نازيم شرتسگ اهو هدروآرف ندش رتنازرا و تيفيک

نيا . دشاب يم يتسد هدننک هتسخ و يرارکت تايلمع زا يرايسب ندرک

يم هئارا ناريا رد ارتکد و دشرا يسانشراک ، يسانشراک هرود رد هتشر

، کينورتکلا نوچمه يياه هتشر رد دنرداق ناگتخومآ شناد و ددرگ

. دهد همادا دوخ الت يصحت هب کينورتکلا ويب و لر تنک و تارباخم ، تردق

هدش يدنب ميسقت و کيکفت ،ژ اتلو بسحرب اهتيلوؤسم ، قرب تعنص رد

عيزوت لحم ات هکنيا يارب اههاگورين ديلوت ديراد الع طا هک روطنامه . تسا
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رد ژار اتلو دنک اديپ شهاک ، تافلت نازيم وزا دوشن هجاوم ژ اتلو تفا اب

ديلوت لحم .رد دنهد يم شيازفا تلو وليک و230 تلو وليک 400 حوطس

هک دنک يم اديپ شهاک ژ اتلو فرصم لحم ژهب اتلو زا هقبط دنچ رد و

. تسا تلو وليک ژ63 اتلو ،ژ اتلو شهاک حوطس زا يکي

مان هب هدش هدنکارپ يحاون و نارهت فلتخم طاقن رد هک يياهتسپ

لر تنک زکرم نيا زا تلو وليک 20، تلو وليک واي63 عيزوت قوف ياهتسپ

هار زا دشاب هتشاد روضح لحم رد روتارپآ هکنيا نودب ينعي دنوش يم

قوف تسپ 100 زا زواجتم هک عيزوت قوف ياهتسپ تاع ال طا هيلک رود،

. دوش يم لر تنک ، زکارم هنوگنيا ورد دشاب هداد لا قتنا دنتسه عيزوت

يفلتخم ياهصصخت دنا،زا لوغشم زکرم نيا رد هک يلماوع هعومجم

ياه هدرک ليصحت اب اهمتسيس عون نيا يربهار ًاتدمع . دنتسه دنم هرهب

دنتسه قرب سناسيل قوف واي سدنهم ًاتدمع هک تسا قرب و لر تنک هتشر

هار زا لر تنک هب لا معِا ، زکارم نيا ياهلوسنک تشپ هک يياهرشوکسيد و

دياب و دنراد قرب ملپيد قوف صصخت دننک يم ار عيزوت قوف ياهتسپ رود

هک يدرف کي هب تبسن اهنآ دمآرد و دنشاب هتشاد يراک وطالين هبرجت

هلغشم و تسا نازيم نيا ربارب ود هدش راک رازاب هب دراو هاگشناد زا هزات

دنور هب دياب زور هنابش لوط مامت رد ينعي ؛ تسا هتعاس 24 اهنآ يراک

، قرب متسيس هکنيا ليلد هب دنشاب هتشاد لر تنک و فارشا ، قرب ع يزوت

عيزوت رد يا هفقو هکنيا ناکما هک تسا يمهرس تشپ و دتمم هسورپ کي

رد راک تفگ ناوت يم ليلد نيمه هب تسين زاجم الً صا دوش داجيا نآ

. تسا يتخس راک دريگ يم تروص يزور هنابش روط هب هک زکرم نيا

سورد ندنارذگ اب لر تنک شيارگ قرب يسدنهم هتشر نايوجشناد

سرد دحاو 8، يصصخت سرد 27، يلصا سورد دحاو 57 يمومع

. تسا رارق نيا زا نآ نيرتمهم نايم نآ زا هک دننارذگ يم يرايتخا
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اب متسيس و دنيآرف لر تنک ياهشور هک يطخ ياهمتسيس لر تنک -1

. دزومآ يم نايوجشناد هب ار يضاير ياهمرف زا هدافتسا

لر تنک رد دوجوم ياهشور ندرک لمع هنوگچ هب هک يتعنص لر تنک -2

ثمالً يکيزيف ياهتلا ح رتشيب سرد نيا . دزادرپ يم يطخ ياهمتسيس

. دهد يم رارق يسررب دروم ار کيتاموين و کيلر وديه ياهمتسيس

ار نآ دننام و ييايميش ، ييوراد فلتخم ياهمتسيس هک نردم لر تنک -3

يعقاو متسيس ره لر تنک ياهشور ، عماج و يلک لکش وهب هدومن يسررب

دنک. يم نايب ار يمومع و

يگنوگچ هک لا تيجيد لر تنک هاگشيامزآ و يطخريغ و لا تيجيد لر تنک -4

. دزومآ يم نايوجشناد هب ار اهدنيآرف زا لر تنک يارب رتويپماک هدافتسا

يلمع و يرظن لکش هب هک قيقد رازبا هاگشيامزآ و قيقد رازبا -5

. دزاس يم انشآ اهرگتست اراب نايوجشناد

هب يلمع و يرظن تروص هب هک هدنزادرپ زير هاگشيامزآ و هدنزادرپ زير -6

. دزومآ يم ار ندرک يرتويپماک و دنيآرف لر تنک و هزيناکم ، نايوجشناد

ياراد يتعنص عماوج رد رتشيب لر تنک نيسدنهم ، ناهج يلعف طيارش رد

نويساموتا يوس ،هب نيون شيارگ حلا نيا ،اب دنتسه بسانم راک رازاب

ناگتخومآ شناد و متسيس نيا ِهب زاين اهمتسيس ندرک راکدوخ ينعي

هب يگتسب هتشر نيا راک رازاب نياربانب ، تسا هدومن رتشيب ار نآ

ديآ. يم رد ارجا هب هزوح کي دروم رد هک دراد يياهتسايس
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هب هناخراک کي ًً ثمال متسيس کي رد دنيآرف لر تنک هک يياجنآ زا

سدنهم دوجو اذل ، دريگن تروص يرتويپماک ديدج شور اي يميدق شور

دش هتفگ هکنانچ همه نيا .اب دراد دنيآرف لر تنک شور هب يگتسب لر تنک

ناباتش گنهآ برض هک اهمتسيس ندومن راکدوخ تيهام تيوقت اب ماگمه

. تسا روصتم هتشر نيا يارب نشور يا هدنيآ ، هتفاي

لر تنک شیارگ قرب یسدنهم یسانشراک

نیوانع و دادعت لر، تنک شیارگ قرب یسدنهم هتشر فیرعت لماش

و دشرا یسانشراک یاه شیارگ و اه هتشر یفرعم ، یسرد یاهدحاو

و.... قرب یسدنهم هتشر راک رازاب و یمادختسا یاه تصرف ، یرتکد

قرب یسدنهم یسانشراک هتشر یفرعمیناریا ریسم لر تنک قرب یسدنهم

لر: تنک

زا یرادرب  هرهب و لیلحت هب هک تسا یسدنهم زا یتمسق قرب یسدنهم

یکیرتکلا یاه  نایرج و یکیرتکلا یاهراب هب هک یکیزیف ییاه  هدیدپ

یم دنوش  یم طوبرم و...) یسیطانغمورتکلا جوم دننام اه( نآ راثآ و

. دزادرپ 

لا نگیس هب لا نگیس کی لیدبت ، قرب یسدنهم یاه تیلا عف یلصا روحم

لکش ژای اتلو جوم لکش تسا نکمم لا نگیس نیا هتبلا هک . تسا رگید

. دشاب تاع ال طا زا شخب کی یلا تیجید بیکرت وای نایرج جوم

لر: تنک شیارگ
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میناوت  یم ، میهد هئارا لر تنک یسدنهمزا یلک فیرعت کی میهاوخب رگا

(هک متسیس یساسا یاهریغتم لر تنک ملع، نیا فده هک مییوگب

یانبم )رب دشاب اهریغتم نیا زا یشخب اهنت دناوت  یم یجورخ یاهریغتم

کی تعرس دناوت  یم مالاهک نیا . دشاب  یم بولطم یاه مالک یخرب

. دشاب و... تابر یوزاب شخرچ ی هیواز ، قاتا کی یامد ، کشوم

یامیپاوه کی یریگ جوا نامز لر تنک ناوت  یم هداس لا ثم کی ناونع هب

نازیم ، امیپاوه یاه  هرپ هیواز لا ثم نیا .رد تفرگ رظن رد ار هدنگنج

یاه  شور اب یتسیاب راذگریثات یاهریغتم ریاس و یقیرزت تخوس

ناوتب ات دوش یحارط تقد هب هدننک  لر تنک متسیس و هبساحم یضایر

زیون تارثا ربارب رد ار نآ و داد شهاک ار متسیس لمعلا  سکع نامز

درک. مواقم ای...) داب شزو دننام ) طیحم

روط دنک.هب  یم افیا ار یا هدنزرا شقن رگید مولع تفرشیپ رد لر تنک

و قرب یسدنهم نایم لا صتا هقلح لر تنک یسدنهم تفگ ناوت  یم یلک

شخب تروص هب لر تنک یسدنهم هزورما . دشاب  یم رگید یاه  هتشر

ینتفگ . تسا  هدمآرد یدیلوت و یتعنص یاهدنیآرف زا یمهم و یلصا

لر تنک دننام یعونتم یاه  شخب ریز یاراد لر تنک شیارگ هک تسا

لا، تیجید لر تنک ، یقیبطت لر تنک ، مواقم لر تنک ، یطخ ریغ لر تنک ، یطخ

. تسا  هریغ و یزاف لر تنک
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