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همذهَ  :اتتذا عالم ػشض هی کٌن خذهت دّعتاى ػضیض کَ الذام تَ داًلْد ایي کتاب اص ّتغایت هي دس
آدسط ً REGISTAR.IRوْدًذ  ،هي لثال یک کتاب دیگش تا ایي هضوْى کَ عاخت صفذات خْسؽیذی تَ
صتاى اًگلیغی تْد دس عایت گزاؽتَ تْدم کَ تا ًظشات دلگشم کٌٌذٍ ای هْاجَ ؽذم ّلی دس ایي ًظشات
یکی اص دّعتاى فشهْدٍ تْدًذ کَ تشخی اص هْاد اّى آهْصػ گْیا تَ عختی لاتل دعتیاتی اعت ّ ایي
تاػث ؽذ تا هي تَ فکش تِیَ ایي همالَ کَ ًوًَْ دیگشی دس ایشاى ًذاسد کٌن ّ دس اّى عاخت صفذات
خْسؽیذی یا ُواى عْالس ؽیت ُا سا دس خاًَ ّ تا اعتفادٍ اص لْاصم اًذک ّ لاتل دعتیاتی تشای ُوَ
تْضیخ خْاُن داد .
دستاسٍ ًْیغٌذٍ  :تٌذٍ عیذ ػلیشضا هیشدثیثی داًؾجْی سؽتَ هٌِذعی کاهپیْتش ّ دس دال تذصیل دس
داًؾگاٍ آصاد تیي الوللی لضّیي (تاساجیي) هی تاؽن ّ تا تِیَ ایي همالَ لصذ داسم تا دس پیؾثشد ػلن اًشژی
ُای تجذیذ پزیش هخصْصا اًشژی خْسؽیذ لذهی تشداؽتَ تاؽن  ّ ،اص دّعتاى ػضیض ُن تماضا داسم دس
صْست کپی کشدى ایي همالَ ًام هي ّ آدسط ّتغایت تٌذٍ سا ًیض رکش کٌٌذ.

تاثیشات ایي همالَ :
ؽوا پظ اص خْاًذى ّ اجشای هْاسدی کَ دس پشّژٍ اسائَ خْاُن کشد هی تْاًیذ یک صفذَ خْسؽیذی تا
اعتفادٍ اص لْاصم آؽپضخاًَ ّ تؼذادی اتضاس ( هاًٌذ عین لذین  ،یک ُْیَ الکتشیکی  ،چغة دشاستی ّ ) ...
تْلیذ کٌیذ.

الصم تَ رکش اعت کَ تواهی هشادل سا تا ػکظ تْضیخ خْاُن داد .
دس اداهَ لْاصم هصشفی ّ اتضاسُای هْسد ًیاص سا هؼشفی خْاُن کشد.

ًگشاى ًثاؽیذ تواهی لْاصم هْسد ًیاص دس دعتشط ؽواعت هشادل اًجام کاس ًیض تغیاس عادٍ هی تاؽذ
پظ تا ها تاؽیذ تا پایاى ایي همالَ.

اطالػات تکویلی :
 ایي ًْع اص علْل ُا داسای تاصدُی ّ لذست پاییي تشی ًغثت تَ اًْاع دیگش علْل ُای خْسؽیذیاعت ّلی ایي هضیت سا داسد کَ ؽوا دس آؽپضخاًَ تا لْاصهی اًذک آى سا تغاصیذ ّ تاطشی ُای
خْسؽیذی سا ؽاسژ کٌیذ  ،ؽایذ دس آیٌذٍ ّ دس هماالت تؼذی تَ تاطشی ُای خْسؽیذی ُن تپشداصم
ّ سّػ ُای رخیشٍ عاصی ّ طشص کاس آًِا سا ُن تْضیخ دُن ّ دتی سّػ عاخت آًِا ! تَ ُش دال
فؼال توشکض هي تش سّی صفذات خْسؽیذی اعت ّ فمظ تَ آًِا هی پشداصم.
 ایي ًْع اص علْل ُای خْسؽیذی اص اکغیذ هظ تَ جای علیغْین کَ دس علْل ُای دیگش اص آى(هٌظْس عیلیکْى) اعتفادٍ هی ؽْد اعتفادٍ هی کٌذ ،صیشا عیلیکْى لیوت تاالیی داسد ّ تَ
سادتی دس دعتشط ًوی تاؽذ .

هرحلَ  1هْادی کَ شوا ًیاز داریذ

لْازم هصرفی هْرد استفادٍ :
-

یک ؽیت (ّسق) اص هظ تشاق ّ ًْ (هی تْاًیذ اص اتضاس فشّؽی ُا تِیَ کٌیذ)

-

یک لاب  CDتشاق (هؼوْال ّلتی یک  cdاّسجیٌال خشیذاسی هی کٌیذ داسای لاب ؽفاف ّ سّؽٌی ُغت کَ
ها اص آى دس ایٌجا تَ ػٌْاى چِاسچْب صفذَ خْسؽیذی خْد اعتفادٍ خْاُین کشد)
عین تشق
جْػ ؽیشیي یا ًوک تؼام

-

ابسار ُای هْرد استفادٍ برای اًجام ایي پرّژٍ :
-

یک تخاسی تشلی

-

چغة دشاستی

-

ُْیَ ّ عین لذین

-

لیچی فلض تش تشای تشیذى ّسلَ هغی
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هرحلَ ً 2حٍْ آهادٍ سازی هس برای ساخت صفحَ خْرشیذی

دس ّدلَ اّل ؽوا تایذ ّسق هظ سا تشػ دُیذ تا تَ اًذاصٍ ی لاب  CDدس آیذ عپظ دعت ُای خْد سا
تخْتی تؾْیذ صیشا تَ ُیج ّجَ ًثایذ دعتاًتاى چشب ّ یا سّغٌی تاؽٌذ الثتَ الصم اعت تا ّسق هغی سا ًیض
تَ خْتی تا هایغ ؽْیٌذٍ (تِتشیي هادٍ آب ّ صاتْى اعت) ؽغتؾْ دُیذ تا چشتی ُا ّ سّغي ُا کاهال اص
آى صدّدٍ ؽًْذ .
عپظ آى سا تش سّی عطخ گذاختَ ؽذٍ ی تخاسی تشلی لشاس دُیذ لزا تایذ تْجَ داؽتَ تاؽیذ تخاسی
تشلی تتْاًذ تواهی عطخ ّسلَ ی هغی سا دس تش تگیشد ّ آى سا گذاختَ کٌذ.
اها لثل ایٌکَ ّسق هغی سا تش سّی تخاسی تشلی لشاس دُیذ توام عطخ آى سا تا عوثادٍ ًشم کوی عیمل
دُیذ تا کاهال تویض ؽْد ّ ُشگًَْ عْلفیذ ّ کذس ؽذگی ُا کَ جلْی دسیافت ًْس سا هی گیشًذ تَ کلی
دزف ؽًْذ (هاًٌذ ؽکل تاال) .
ّ تؼذ ّ ،سق هغی سا کَ تا اًجام هشادل تاال تَ دعت آّسدین  ،پظ اص اطویٌاى اص ایٌکَ کاهال خؾک اعت
تش سّی تخاسی تشلی لشاس دُیذ ّ دسجَ دشاست تخاسی تشلی سا دس تاالتشیي ّ داغتشیي دالتؼ تٌظین کٌیذ (دس
هشدلَ  3تَ ایي اهش خْاُین پشداخت).
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هرحلَ  3پختي ّرقَ ی هسی

ّسق هغی سا دذالل  30دلیمَ تش سّی تخاسی لشاس دُیذ تا کاهال گذاختَ ؽْد .
تا آًجا کَ سًگ سّؽي ّسلَ ی هغی جایَ خْدػ سا دس اثش گشها تَ یک سًگ تیشٍ کَ هشتْط تَ اکغیذ هظ
پْؽیذٍ ؽذٍ تش سّی ّسق هغی هی تاؽذ تذُذ  ،اها ایي اکغیذ چیضی کَ ها هی خْاُین ًیغت  ،تایذ
صثش کٌیذ تا هظ پْعتَ پْعتَ ؽْد ّ اکغیذ ُایی تا سًگ ُای لشهض ً ،اسًجی  ،صْستی ّ اسغْاًی دس صیش
ّسق ایجاد ؽًْذ.
آخشیي رسات سًگ صهاًی ًاپذیذ هی ؽًْذ کَ تخاسی تشلی ّسق سا گذاختَ ّ سًگ آى سا دس اثش دشاست عشر ّ
لشهض کٌذ.
صهاًی کَ دس اثش گذاختَ ؽذى ّسق هغی سًگ عشر ّ دالت تفتیذٍ پیذا کشد عطخ آى تا یک الیَ اص اکغیذ
عیاٍ سًگ هظ پْؽیذٍ خْاُذ ؽذ .
اجاصٍ دُیذ ّسق تَ هذت ًین عاػت گذاختَ ؽْد  ،تا آًجا کَ پْؽؼ عیاٍ سًگ اکغیذ هظ ضخین تش
ؽْد .
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ًکتَ هِن ایي اعت کَ  ،پظ اص ایٌکَ پْؽؼ ضخیوتش ؽذ ظاُش صیثا ی خْد سا اص دعت هی دُذ  ،ایي
صهاًی اعت کَ ایي پْؽؼ ًاصک عطخ ّسق هظ سا دس تش گیشد.
پظ اص ًین عاػت پختي ّسق هظ تخاسی تشلی سا خاهْػ کٌیذ ّ ،سق هظ گذاختَ سا اص سّی تخاسی
ّسداسیذ ّ تگزاسیذ کَ تَ آساهی ّ خْد تَ خْد خٌک ؽْد  ،اگش ؽوا تَ عشػت ّسق سا خٌک کٌیذ  ،اکغیذ
عیاٍ سًگ تش سّی ّسق هظ خْاُذ چغثیذ .
هرحلَ  4آهادٍ سازی ّرق هس گذاختَ شذٍ (پختَ شذٍ)

پظ اص ایٌکَ ّسق هظ دس اثش هجاّست تا دهای اتاق تَ آساهی خٌک ؽذ (دذّد  20دلیمَ طْل خْاُذ
کؾیذ) تیؾتش اکغیذ عیاٍ سًک اص تیي خْاُذ سفت یا تِتش تگن اص سّی ّسق کٌذٍ خْاُذ ؽذ .
عپظ ّسق سا تا دعتاًتاى ّ صاتْى دس صیش ؽیش آب ؽغتؾْ دُیذ تا آًجا کَ تیؾتش رسات سیض تالی هاًذٍ
ًیض اص تیي تشًّذ  .دس تشاتش ّعْعَ دزف توام رسات تَ ّعیلَ ؽغتؾْ عخت ّ یا خن ّ ساعت کشدى ّسق
ًشم هظ هماّهت کٌیذ  ،صیشا ایي ػول هوکي اعت تَ الیَ ُای ظشیف اکغیذ لشهض )(Red Curposکَ
تشای عاخت یک علْل خْسؽیذی تَ آى ًیاصهٌذین آعیة تضًذ.
پظ اص ایٌکَ ػولیات پاکغاصی ّسق هظ تَ پایاى سعیذ تایذ عطخ آى هاًٌذ تصْیش صیش ؽْد .
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هرحلَ  5هًْتاژ یا سرُن کردى سلْل

تکَ دیگشی اص ُواى ّسق هظ سا تا ػشض کوتش تشػ دُیذ (هاًٌذ ؽکل تاال)
تَ ُش کذام اص ّسق ُای هغی یک عین تا اعتفادٍ اص ُْیَ ّ عین لذین  ،لذین کٌیذ ( .دس کل تَ  2تکَ
عین تشای ّ 2سق هظ ًیاص داسین)
تش سّی ُش کذام اص لغوت ُای لذین کاسی چغة دشاستی تضًیذ تا لغوت لذین کاسی ػایك ؽْد ( .هاًٌذ
ؽکل تاال)
ّسق ُای هظ سا ًیض تا اعتفادٍ اص چغة دشاستی تَ لاب  CDتچغثاًیذ (.تشای ایي کاس الصم اعت کَ تَ
ُش چِاس گْؽَ ّسق چغة تضًیذ ّ آى سا تَ لاب  CDهتصل کٌیذ هاًٌذ تصْیش تاال)
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هرحلَ  6پر کردى سلْل با هحلْل ّ درزگیری آى

دس ایي هشدلَ الصم اعت کَ لاب  CDیا تَ اصطالح علْل سا دسصگیشی ّ هِش ّ هْم کٌین تا تشای پش کشدى آى
تا هذلْل آهادٍ ؽْد ّ تایذ طْسی ایي کاس سا اًجام دُین کَ ُیچگًَْ ًؾتی دس آى یافت ًؾْد تا اص ُذس
سفتي هذلْل ّ دس ًتیجَ اص کاس افتادى علْل جلْگیشی کٌین .
تِتشیي سّػ تشای دسصگیشی لاب علْل اعتفادٍ اص ُواى چغة دشاستی اعت ّ تایذ تَ دلت آى سا دس
اطشاف لاب  CDتچغثاًین فمظ تایذ دلت داؽت کَ یک عْسار تشای پش کشدى لاب تا هذلْل تَ جا تگزاسین
ّ پظ اص ایٌکَ اص آى عْسار علْل سا پش اص هذلْل کشدین آى سا ُن تا چغة دشاستی تثٌذین.
ّ اها هذلْل هْسد ًیاص ها چیغت ؟
خْب تشای عاخت هذلْل ها  2سّػ تغیاس آعاى داسین کَ هؼوْال هْاد هْسد ًیاص آى دس ُش آؽپضخاًَ ای
یافت هی ؽْد
 – 1اعتفادٍ اص ًوک تؼام
 – 2اعتفادٍ اص جْػ ؽیشیي
الثتَ یکی دیگش اص هْاد اصلی ها آب هی تاؽذ
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خْب ؽوا هی تْاًیذ همذاسی آب (تَ اًذاصٍ ای تاؽذ کَ تتْاًذ کل لاب  CDسا دس تش گیشد) سا تا ًوک پخت
ّ پض یا جْػ ؽیشیي هخلْط کشدٍ ّ هذلْل هْسد ًظش سا تغاصیذ ! خیلی سادت تْد ًَ ؟
هرحلَ  7تست سلْل

تغت علْل تا کوی ًْس خْسؽیذ
تَ ایي ًکتَ دس ساتطَ تا لذست تْجَ داؽتَ تاؽیذ کَ  :علْل هي تْاًایی تْلیذ  58هیکشّ آهپش دس ّ 0.10لت
سا داسد .
ًکتَ هِن ً :ثایذ اًتظاس ًْس الهپ ّ یا ؽاسژ تاطشی سا تا ایي ّعیلَ داؽتَ تاؽیذ  .ایي دعتگاٍ هی تْاًذ تَ
ػٌْاى یک آؽکاس عاص ًْس ّ یا ًْس عٌج اعتفادٍ ؽْد  ،اها اگش اص آًِا تَ اًذاصٍ ُ 1کتاس تغاصیذ ؽایذ تتْاًذ
اًشژی خاًَ تاى سا تاهیي کٌذ !

تا تؾکش  :عیذ ػلیشضا هیشدثیثی
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