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  تکٌیکال ػلن تَ ًْ ًگاُی

 ۱ هثذث

 ��چیظت هاژّر ّ هیٌْر پیْت

 دلیل تَ هتاطفاًَ هاا ُاطت پیْت هثذث تؼَ تؼزیخ ّ تذریض تکیٌکالی کالص ُز اّل جلظَ در تایذ هي ًظز تَ کَ تکٌیکال ظزیف ّ هقذهاتی هثادث اس یکی

 ػذٍ تکٌیکال فؼاالى ُای ًوْدار اس خیلی در هؼکل ایجاد هْجة تیاى ػذم ایي ّ ًویؼَ تیاى ُا کالص اس خیلی در ًؼذٍ هطزح هْرفی جاى کتاب در کَ ایي

... 

 �؟ چیظت پیْت

 رّ ُا اتشار یا ّ تؼخیؾ رّ ُا رًّذ ًقاط ایي اطاص تز ّ طاییػٌا هِن ًقاط ػٌْاى تَ رّ ًقاط طزی یک تا دارٍ ًیاس تذلیل ػزّع تزای تکٌیکالیظتی ُز 

  هیگین پیْت کلیذی ًقاط ایي تَ تکٌیکال ػلن در  کٌَ رطن

  هیگزٍ ػکل درع  ُا جِت تغییز ّ چزخؼِا کَ ُظتي ًقاطی ُا پیْت

  هیگیزٍ ػکل قثلی رًّذ خالف جِت در کَ راطتاطت ُن کٌذل طَ هجوْػَ پیْت تز ػلوی ػثارت تَ

 

 هاژّر ُای پیْت ّ هیٌْر ُای پیْت هیؼي تٌذی تقظین دطتَ دّ تَ ُا پیْت

 ���هیٌْر ُای پیْت

 ّ رّساًَ گیزاى ًْطاى ػالقَ هْرد کَ هیکٌین خطاتؼْى کْچک ًْطاًات ػام اؿطالح در ّ ُظتین ػاُذ رّ هذذّدی قیوتی تزگؼت  کَ ُظتي ُایی پیْت 

 . ُفتگیظت

 رّ ًقاط ایي ًثایذ ها ّ ًذارى خاؿی اػتثار ّ ارسع تکٌیکال دیذ اس ّ ُظتین اؿلی رًّذ هذت کْتاٍ تْقف ػاُذ ُا ّىا در کَ کْچکی ُای اؿالح 

 ... تذین قزار ُا الگْ یا رًّذ خط رطن تزای هزجؼی

 �� هاژّر ُای پیْت

 تایذ هِن ًقاط ایي ّ هیؼي تلؼکض یا ّ ؿؼْدی ُای ًّذر تَ تثذیل ًشّلی ُای رًّذ ّ هیؼَ ػْض رًّذ جِت ًقاط ایي در کَ ُظت تشرگی ُایی تزگؼت

 تؼي رطن ُا الگْ یا ّ ُا کاًال ّ ُا رًّذ خط اًِّا اطاص تز ّ ػٌاطایی تکٌیکالیظت تْطط

 پْػی چؼن ػْىاس تایذ ها ّ ًذارى هْثزی ًقغ ًوْدار ُای الگْ تاییي در کَ ُظتي اػتثاری تی ّ کْتاٍ ًْطاًات هیٌْر ُای پیْت تز طادٍ ػثارت تَ پض

 ًقاط هاژّر ُای پیْت ّلی ُظتي اؿلی رًّذ خالف ًقاط ایي کَ چزا ًیفتین کْتاٍ ًْطاًات ایي تلَ در کَ تاػین هزاقة تایذ کزدى تزیذ ٌُگام در ُوچٌیي کٌین

 کزدى تزیذ ُن ها ُذف ّ هیذى جِت تغییز ُا رًّذ ًقاط ایي در  کَ چزا کٌین ػٌاطایی رّ ًقاط ایي کَ تکٌین رّ طؼیوْى دذاکثز  تایذ ها کَ ُظتي اُویتی تا

 ُظت هِن ًقاط ایي رّی تز ُا اتشار ّ  الگْ رطن ّ گزفتَ ػکل تاسٍ ُای رًّذ جِت در
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�� 

 �� کٌین ػٌاطایی چگًَْ رّ هاژّر ُای پیْت اها

  دارى خاؽ ّیژگی دّ هاژّر ُای پیْت

 هیگیزٍ ػکل هکذی فاس تغییز ًقاط ایي در. ۱ 

  هیکٌَ اؿالح رّ قثلی رًّذ درؿذ 38 هاژّر ًقطَ در گزفتَ ػکل جذیذ درّى. ۲

 هیکٌي ػزّع رّ جذیذی رًّذ ّ گزفتَ ػکل رًّذ یک اًتِای در هاژّر ُای پیْت  کَ تاػین داػتَ تْجَ تایذ

 تاػَ ػذٍ رػایت ُن کٌار در ػزط دّ ُز  تایذ هؼتثز ًقاط ػٌاطایی تزای کَ تاػیذ داػتَ تْجَ

))  ُا اطیالتْر اس هیتًْین ها هکذی تز ػالٍّ هاژّر ُای پیْت کزدى پیذا تزای کَ ایي اّى ّ رطیذم دیگَ جالة ًکتَ یک تَ طالِا ایي طی در هي اها  

 ًقاط طزیغ کزدى پیذا تزای اّل ًگاٍ در کَ ػکل ایي تَ هیکٌن اطتفادٍ اطیالتْر تی دی اس خْدم هي تگیزین کوک(( اًذیکاتْر ًَ ّ اطیالتْر هیگن کٌیذ تْجَ

 درؿذ ۷۰ رّع ایي در هؼوْال هیکٌن گذاری ػالهت رّ داػتَ چزخغ فزّع یا خزیذ اػثاع هذذّدٍ در اطیالتْر تی دی درػْى کَ ًقاطی هؼتثز هاژّر

  هیکٌَ کوکتْى تظیار  ّلی کٌیذ فیلتزػْى تایذ ُن تاس خْب ّلی هیؼي ػٌاطایی هؼتثز هاژّر ُای پیْت

 ُا پتزى ُا ّاگزایی ُا اتشار تایذ دتوا کٌین رطن ُا هیٌْر رّی تز رّ اتشاری ُیچ ػٌْاى ُیچ تَ ًیظتین هجاس ها تکٌیکال ػلن در کَ هیکٌن تاکیذ ُن تاس

  تؼي رطن هاژّر رّی تز ُا ،فیثْ ُا چٌگال

  تذین ًؼْى کْچک ُای کاًال غالة در رّ ُا هیٌْر خٌثی ُای رًّذ در هیتًْین تٌِا

  ُظتي هیٌْر هؼوْال اطتثٌا ؿْرت تَ ُن ُا پْلثک کَ تؼیذ داػتَ تْجَ

 کزدین هؼزفی اهزّس کَ ُظت دیذاری رّع رّع کارتزدتزیي پز ّ تزیي طادٍ اها ػذٍ هؼزفی پیْت ػٌاطایی تزای سیادی ُای رّع کَ تاػیذ داػتَ تْجَ

 فزهاییذ تْجَ ُا هثال تَ

 

 قٌثزی ػلی  -اهیز 
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