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ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻄﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ،ﺑﺎل اﺳﮑﺮو و ﺑﯿﺮﯾﻨﮓ ﺧﻄﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ درﺧﺼﻮص ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺎم رﯾﻞ واﮔﻦ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روش اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ!

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
اﻣﺮوزه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮع رﯾﻞ واﮔﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺮﯾﻦ رﯾﻞ واﮔﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ رﯾﻞ واﮔﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :

اﺻﻄﮑﺎک ﭘﺎﻦ و دﻗﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻی رﯾﻞ واﮔﻦ در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﻘﺪار اﺻﻄﮑﺎک رﯾﻞ واﮔﻦ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻗﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ
در اﻧﺘﺨﺎب رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﯾﺲ و ﯾﺎ روﻏﻦ ،روﻏﻦ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ.
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اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺟﻨﺲ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﭘﺮﮐﺎﺑﺮدﺗﺮ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ رﯾﻞ واﮔﻦ و ﻧﺤﻮه ﺟﺎﯾﮕﺬاری آن در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻧﯿﺮوی )ﻣﺤﻮری ،ﺷﻌﺎﻋﯽ و دو ﻧﯿﺮوی ﺟﺎﻧﺒﯽ( را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ
ﺑﺎرﮔﺬاری واﮔﻦ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری آﺳﺎن
درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ رﯾﻞ واﮔﻦ ﺧﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزار ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ!

ﻣﺮاﺣﻞ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﯿﻢ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎب
رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻣﺮاﺣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﮑﻦ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ!
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اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ از رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ  : 1ﺗﻌﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ و رﯾﻞ واﮔﻦ  :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﻫﺎ ،ﻓﻀﺎی در دﺳﺘﺮس
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺤﻞ و ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ،دﻗﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ  : 2اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 1
ﻣﺮﺣﻠﻪ  : 3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮو و ﺑﺎر وارد ﺑﺮ ﻫﺮ واﮔﻦ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ (2
ﻣﺮﺣﻠﻪ  : 4ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﻞ وارد ﺑﺮ روی ﻫﺮ واﮔﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
ﻣﺮﺣﻠﻪ  : 5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی رﯾﻞ واﮔﻦ و ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ آن (
ﻣﺮﺣﻠﻪ  : 6ﺻﺤﻪ ﺳﻨﺠﯽ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺣﺮﮐﺖ در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
ﻣﺮﺣﻠﻪ  : 7ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ رﯾﻞ واﮔﻦ در ﻃﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ واﺣﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ  : 8ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم رﯾﻞ واﮔﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﺳﺮوﯾﺲ-ﻋﻤﺮ )اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﻣﺮﺣﻠﻪ  : 9ﺻﺤﻪ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد رﯾﻞ واﮔﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺪ ﻧﻈﺮ و ﺣﺮﮐﺖ در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﺪ آن
ﻣﺮﺣﻠﻪ  : 10ﺗﻌﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ  (1 :اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری  (2ﺗﻌﻦ روش ﻧﺼﺐ  (3ﺗﻌﻦ ﺳﻔﺘﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺼﺐ
ﻣﺮﺣﻠﻪ  : 11ﺗﻌﻦ دﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ  (1 :اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮﯾﺪ )رﺗﺒﻪ( دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  (2ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن دﻗﺖ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ
ﻣﺮﺣﻠﻪ  : 12ﺗﻌﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﻏﻦ ﮐﺎری و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از رﯾﻞ واﮔﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ  (1 :ﺗﻌﻦ ﻧﻮع ﮔﺮﯾﺲ ﯾﺎ روﻏﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  (2روش روﻏﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ (3 .ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
ﻣﺮﺣﻠﻪ  : 13ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ
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ﭼﮕﻮﻧﻪ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻧﺮخ ﺑﺎرﮔﺬاری و ﻋﻤﺮ ﮐﺎری رﯾﻞ واﮔﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻄﯽ ،ﺑﺮای رﯾﻞ واﮔﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از رواﺑﻂ و ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺷﺮط اﺻﻠﯽ در اﻧﺘﺨﺎب رﯾﻞ واﮔﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻧﺨﺴﺖ ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ :

ﻧﺮخ ﺑﺎرﮔﺬاری اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﻪ )(C0
ﻧﺮخ ﺑﺎرﮔﺬاری اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺪار ﺑﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ و در ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﺗﻮپ ﻫﺎی ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ
روی واﮔﻦ و رﯾﻞ در رﯾﻞ واﮔﻦ وارد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻐﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  0.0001ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﻮپ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی در رﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

ﻣﻤﺎن اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺠﺎز )(M0
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻤﺎن اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم رﯾﻞ واﮔﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ را ﮔﻮی ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﮐﻪ در دو اﻧﺘﻬﺎی واﮔﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻤﺎن
اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺠﺎز ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ رﯾﻞ واﮔﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای وارد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﮔﻮی ﻫﺎی ﻓﻠﺰی واﮔﻦ و رﯾﻞ ،ﺗﻐﺮ
ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه  0.0001ﻗﻄﺮ ﮔﻮی ﻫﺎ در رﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ راﺳﺘﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم رﯾﻞ واﮔﻦ دارای ﯾﮏ ﻣﻤﺎن اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ رﯾﻞ واﮔﻦ ﺧﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزار ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ!
ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ )(fs
ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺮخ ﺑﺎرﮔﺬاری اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ) (C0ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﮐﺎری ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی رﯾﻞ واﮔﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ
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ﭼﮕﻮﻧﻪ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮای ﻣﻤﺎن اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.

در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای رﯾﻞ واﮔﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی آن ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺮخ ﺑﺎرﮔﺬاری دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﻪ )(C
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺮخ ﺑﺎرﮔﺬاری دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ) (Cرا ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﺮ اﺳﻤﯽ ) (Lآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﻋﻤﺮ اﺳﻤﯽ در رﯾﻞ واﮔﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﯿﺰان ﻋﻤﺮی ﮐﻪ 90
درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از رﯾﻞ واﮔﻦ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺮاﺑﯽ در آن ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻧﺮخ
ﺑﺎرﮔﺬاری دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺪار ﺑﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ای ﻣﺸﺨﺺ و در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از رﯾﻞ واﮔﻦ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﯾﮑﺴﺎن وارد ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻋﻤﺮ اﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻤﺮ اﺳﻤﯽ ) (Lدر رﯾﻞ واﮔﻦ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ
ﻋﻤﺮ اﺳﻤﯽ ﯾﮏ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺮوی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻋﻤﺮ اﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ واﮔﻦ ،دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ،ﺷﺮاط ﺣﺮﮐﺖ واﮔﻦ و  (. . .ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ،راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻤﺮ اﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﻌﻦ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﻋﻤﺮ اﺳﻤﯽ ﺑﻪ روﺷﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﯾﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻌﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺨﺘﯽ ) (fHدر راﺑﻄﻪ ﻋﻤﺮ اﺳﻤﯽ از ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ واﮔﻦ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ از ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار آن را ﺑﺮاﺑﺮ  1ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.

ﺑﺮای ﺗﻌﻦ ﺿﺮﯾﺐ دﻣﺎ ) (fTدر راﺑﻄﻪ ﻋﻤﺮ اﺳﻤﯽ واﮔﻦ از ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺑﺮای دﻣﺎﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  100درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﻘﺪار اﯾﻦ
ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  1و ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن از اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺿﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار آن را در راﺑﻄﻪ ﻋﻤﺮ اﺳﻤﯽ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮد ،ﺿﺮﯾﺐ ﻋﻤﺮ ) (fwاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻫﻤﭽﻮن وﺟﻮد ارﺗﻌﺎﺷﺎت
زﯾﺎد و ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺿﺮﺑﻪ ای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ روی رﯾﻞ واﮔﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻤﺮ اﺳﻤﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول زﯾﺮ ﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﺎری رﯾﻞ واﮔﻦ ﺧﻄﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن )(Lh
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻤﺮ اﺳﻤﯽ رﯾﻞ واﮔﻦ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﺎری آن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ،ﺑﺎل اﺳﮑﺮو و ﺑﯿﺮﯾﻨﮓ
ﺧﻄﯽ در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده اﯾﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر ﮐﺎری اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ روی رﯾﻞ واﮔﻦ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ،آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻘﺪار ﺑﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ روی واﮔﻦ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﯾﻞ واﮔﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ .در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ واﮔﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﮐﺎری ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از واﮔﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﺟﺰاء ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی
زﯾﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی واﮔﻦ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و رواﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر ﻣﻌﺎدل اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ روی رﯾﻞ واﮔﻦ
رﯾﻞ واﮔﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﯿﺮو و ﻣﻤﺎن ﮐﻪ در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن ﻫﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﻧﯿﺮو و ﻣﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺎر ﮐﺎری ﮐﻪ در رواﺑﻂ و ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان از رواﺑﻂ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﻬﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺎری واﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﻞ واﮔﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺷﻌﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارد :
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ﭼﮕﻮﻧﻪ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻌﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد:

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ روی رﯾﻞ واﮔﻦ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،رﯾﻞ واﮔﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ آن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﺑﻂ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی زﯾﺮ ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد و در رواﺑﻂ ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ رﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ رﯾﻞ واﮔﻦ ﺧﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزار ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ!
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