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هةواَل و ضاالكى
• له به ر ڕۆشنایی ماده كانی )) نضام مكاتب الهندسیة (( ی ژماره  ))3 (( ی ساڵی 2011 كه  

په سه ندكراوه  له الیه ن سه رۆكایه تی ئه نجومه نی  وه زیرانی حكومه تی هه رێمی كوردستانه وه . كۆمیته ی بااڵی 
یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستان . مۆڵه تی كاركردنی به م نوسینگه  ئه ندازیارایانه  داوه :

1. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / شه م  بۆ ئه ندازیار سیروان جمال ابراهیم  به  ژماره  )) 117 (( له  2012/7/4دا.
2. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / المجموعة المعماریة   بۆ ئه ندازیار سعد سلیمان دلود  به  ژماره  )) 120 (( له  

2012/7/8دا.
3. نوسینگه ی ئه ندازیاری / نه خشه   بۆ ئه ندازیار عبدالجبار مصطفی فتاح  به  ژماره  )) 122 (( له  

2012/7/12دا.
4. نوسینگه ی ئه ندازیاری / بڕوا  بۆ ئه ندازیار ماجد محمد فرج  به  ژماره  )) 123 (( له  2012/7/25دا.

5. نوسینگه ی ڕاوێژكاری  /سه نته ری سلێمانی بۆ ئه ندازیار سۆران بدیع تۆفیق  به  ژماره  )) 124 (( له  
2012/7/25دا.

6.نوسینگه ی ڕاوێژكاری / پێوه ر بۆ ئه ندازیار كاروان فتاح ڕه شید  به  ژماره  )) 126 (( له  2012/8/28دا.
7.نوسینگه ی ڕاوێژكاری  / چه رمۆ بۆ ئه ندازیار نجدت محمود خورشید  به  ژماره  )) 127 (( له  2012/9/10دا.
8. نوسینگه ی ڕاوێژكاری  /ته كنه لۆژیای ئه ندازیاری ڕاوێژكاری بۆ ئه ندازیار لطيف اهلل جنین عبداللطیف  به  

ژماره  )) 130 (( له  2012/9/17دا.

هه نگاوه  هاوبه شه كانی یه كێتی و سه ندیكای ئه ندازیارانی 
كوردستان بۆ سه ندنی ماف و داواكاریه  ڕه واكانی ئه ندازیاران

• دوابه دوای كۆبونه وه ی فراوانی ئه ندازیاران له به رواری 2011/5/17 له گه ڵ جێگری سه رۆكی 
حكومه تی هه رێمی كوردستان له  باره گای یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستان له  شاری سلێمانی . 
به مه به ستی خستنه ڕووی داواكاری ئه ندازیاران و پێشكه شكردنی پڕۆژه یه ك تایبه ت به  داخوازی 
و ده رماڵه ی ئه ندازیارانو بڕیاردان له سه ر پێكهێنانی لیژنه یه ك بۆ گه اڵڵه كردنی ئه و پڕۆژه یه  و 

به  ڕه سمی پێشكه شكردجنی ئه و پڕۆژه یه  بۆ ڕه زامه ندی وه رگرتن له سه ری.
• به نوسراوی ژماره  769 له  2012/5/21دا یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستان داوای له  

سه رۆكایه تی ئه نجومه نی وه زیران كرد بۆ پێك هێنانی لیژنه كه .
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• به  فه رمانی ژماره  5816 له  2012/5/29دا سه رۆكایه تی ئه نجومه نی وه زیران لیژنه كه ی 
پێكهێنا.

• له  ڕۆژانی 31/ 5 و 7/ 6/ 2012دا لیژنه كه  2 كۆبونه وه ی كرد و ڕێكه وتن له سه ر 
گه اڵڵه كردنی پڕۆژه یه ك تایبه ت به  داخوازی و ده رماڵه ی ئه ندازیارانی كه رتی گشتی و 

كه رتی تایبه ت وه ك له خواره وه  پوخته ی پڕۆژه كه  باڵوكراوه ته وه .به اڵم به داخه وه  كارێكی 
ئه وتۆی له سه ر نه كرا.
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• هه ردوو یه كێتی و سه ندیكای ئه ندازیاران له  به رواری 2012/7/17دا به یاننامه یه كی 
هاوبه شیان ده ركرد بۆ جه ختكردنه وه  له سه ر ئه و داواكاری و پڕۆژه یه  و ماوه ی 2 هه فته یان 

دایه  حكومه ت بۆ جێبه جێكردنی. به اڵم به داخه وه  جارێكی تریش وه اڵم نه بوو.
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• هه ربۆیه  له  به رواری 2012/8/9 له شاری هه ولێر و له  هۆڵی ئوتێل چوارچرا 
كۆبونه وه یه كی فراوان و سه رتاسه ری بۆ ئه ندازیاران ئه نجامدرا كه نوێنه ری  ئه ندازیاران له  
زاخۆوه  تا خانه قین به جیاوازی هه موو بیروڕاكانیانه وه  به شداریان تیادا كرد, به مه به ستی 

جه ختكردنه وه ی و هه ڵوێست وه رگرتن. هه ر له هه مان ڕۆژدا نوسراوێكی دیان ئاڕاسته ی 
سه رۆكایه تی حكومه تی هه رێمی كوردستان كرده وه  و به یاننامه ی دووه میشیان بۆ ڕای 

گشتی و ئه ندازیارانیش باڵوكرده وه .
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• له  ئێستادا و هه ر له كۆبونه وه ی ڕۆژی 2012/8/9دا بڕیار درا كه  هه ڵمه تێكی ئیمزا كۆكردنه وه ی ئه ندازیاران 
ده سپێبكرێت تا كۆتایی مانگی 8/ 2012 وه ك جۆرێك له  هه ڵوێست وه رگرتن و به شداریكردنی زۆرترین ژماره ی 

ئه ندازیاران بۆ پاڵپشتیكردنی هه ڵمه ته كه  و هه نگكاوه كانی داهاتووی هه ڵوێست وه رگرتنی ئه ندازیاران بۆ سه ندنی 
ماف و داواكاریه  ڕه واكانیان.گه ر ئه م هه نگاوه ش ئه نجامێكی ئیجابی لێنه كه وته وه  ئه وا ئه ندازیاران به رده وام ده بن 

له  وه رگرتنی هه ڵوێست و هه نگاوی تر تا جێبه جێكردنی سه رجه م داواكاری و داخوازیه  ڕه واكانیان. به هیوای ئه وه ی 
حكومه تی هه رێمیش كه  به  حكومه تی خۆمان و سه رجه م كۆمه اڵنی خه ڵكی كوردستانی ده زانین له  كاریگه ری و 

گه وره یی و گرنگی ڕۆڵی ئه ندازیاران تێبگات و حسابیان بۆ بكات له م قۆناغه  هه ستیار و ناسكه ی هه رێمه كه مان و 
پڕۆسه  گه وره كه ی ئاوه دانكردنه وه ی كوردستاندا.نمونه ی فۆرمی ئیمزاكردنی ئه ندازیاران.
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• له  به رواری 2012/9/1 له  باره گای یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستان له شاری سلێمانی هه ردوو 
وه فدی ) یه كێتی و سه ندیكای ( ئه ندازیارانی كوردستان كۆبونه وه  به مه به ستی خۆ ئاماده كردن بۆ 

مانگرتنی ئه ندازیاران له  ئیشوكاره كانیان.
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• دوای ته واو بونی ماوه ی دیاریكراو له  2012/9/2دا بۆ كۆكردنه وه ی واژۆی ئه ندازیاران  له سه رجه م 
لق و نوێنه رایه تیه كانی یه كێتی و سه ندیكای ئه ندازیارانی كوردستان  له  زاخۆوه  تا خانه قین ده ستكرا 

به  مانگرتنی هێمنانه  له  جێگه ی كاری ئه ندازیاران له  دام و ده زگاكانی حكومه تی هه رێم و كه رتی 
تایبه تدا و ئه مه ش ده نگدانه وه یه كی گه وره ی هه بوو له  میدیاكاندا و و كاریگه ریشی هه بوو له سه ر 

ده وامكردن و جێبه جێكردنی ئیشوكاره كان و پڕۆژه كان و تا ئه م به رواره ش ئه م هه ڵمه تی مانگرتنه  
هه ر به رده وامه .

•له به رواری 3/ 9/ 2012دا له الیه ن جێگری سه رۆكی حكومه تی هه رێمی كوردستانه وه  داوای 
بینینی نوێنه رانی ئه ندازیاران كرا بۆ گفتوگۆكردن ده رباره ی هه ڵوێستی ئه ندازیاران و گوێگرتن 
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له  ڕاوبۆچونه كانیان و بزانرێت چی ده توانرێت بكرێت , ئه وه بوو به ڕێزان سه رۆكی كۆمیته ی بااڵو 
نه قیبی ئه ندازیاران له  یه كێتی و سه ندیكای ئه ندازیارانی كوردستان و 2 ئه ندامی كۆمیته ی بااڵو 

ئه نجومه نی سه ندیكا له  باره گای سه رۆكایه تی ئه نجومه نی وه زیران له شاری هه ولێر چاویان به به ڕێز 
جێگری سه رۆكی حكومه ت كه وت و دوای ڕوونكردنه وه ی مه به ست له م هه ڵوێست وه رگرتن و 

پڕۆژه ی داواكاریه كان. به ڕێز جێگری سه رۆكی حكومه ت بڕیاریدا كه  به شێوه یه كی دادپه روه رانه  چاو 
بخشێنرێته وه  به  ده رماڵه ی ئه ندازیاراندا و ڕۆڵی گه وره ی ئه ندازیاران و كه سایه تیان له به رچاو بگیرێت.

•له هه وڵێكی پشتگیركردنی ئه م هه ڵوێسته ی ئه ندازیاراندا , سه رۆكی لیژنه ی ئاوه دانكردنه وه  له  
په ڕله مانی كوردستان و یه كێتی به ڵێنده رانی كوردستان له  به یاننامه یه كدا پشتگیری خۆیان ڕاگه یاند.

له به رامبه ر ئه و هه ڵوێسته  جوامێرانه یاندا یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستانیش سوپاسگوزاری خۆی 
ئاڕاسته  كردن .
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به بۆنه ی 
جه ژنی ڕه مه زانی پیرۆزه وه 

    

گه رمترین و جوانترین پیرۆزبایی ئاڕاسته ی 
سه رجه م ئه ندازیارانی ئازیز ده كه ین و خوازیارین  
هه موو ڕۆژێكیان هه ر جه ژن و خۆشی بێت و 
هیوا و ئاواته  وه دینه هاتوه كانیان  بێته دی و 
كوردستانیش له سه ر ده ستی ئه ندازیاراندا له ساڵی 
ئاینده دا ئاوه دانتر و گه شاوه تر و پێشكه وتووتر 

بێت.
دووباره  پیرۆز بێت ....
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به بۆنه ی 
جه ژنی ڕه مه زانی پیرۆزه وه 

    

گه رمترین و جوانترین پیرۆزبایی ئاڕاسته ی 
سه رجه م ئه ندازیارانی ئازیز ده كه ین و خوازیارین  
هه موو ڕۆژێكیان هه ر جه ژن و خۆشی بێت و 
هیوا و ئاواته  وه دینه هاتوه كانیان  بێته دی و 
كوردستانیش له سه ر ده ستی ئه ندازیاراندا له ساڵی 
ئاینده دا ئاوه دانتر و گه شاوه تر و پێشكه وتووتر 

بێت.
دووباره  پیرۆز بێت ....

 طَوظارى ئةندازياران
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 ئاگاداری
به مه به ستی زیاتر ده وڵه مه ندكردن و پێشخستنی گۆڤاری ئه ندازیاران له    *

ڕووی ڕوخسار و ناوه ڕۆكه وه  .
داواكارین له  سه رجه م ئه ندازیارانی ئازیز كه  به  ناردنی بابه تی ئه ندازه یی   *

یان به  ڕه خنه  و پێشنیاز هاوكاریمان بكه ن...و له كاتی ناردنی بابه ته كاندا تكایه  
ڕه چاوی ئه م خااڵنه ی الی خواره وه  بكه ن... له گه ڵ ڕێز و سوپاسماندا..

بابه ته كان له  یه كێك له  بواره  ئه ندازه ییه كاندا بێت .  .1
هه ر بابه تێك له  10 الپه ڕه ی))  A4  ((كه متر نه بێت .  .2

گه ر بابه ته كه  وێنه ی تایبه تی له گه ڵدا بوو باشتره  .  .3
بابه ت به  هه رسێ  زمانی كوردی و عه ره بی و ئینگلیزی باڵوده كه ینه وه    .4
. به اڵم چانسی باڵوكردنه وه ی بابه ته كان به  هه ردوو زمانی كوردی و عه ره بی 

زیاتره .و تكایه  ناوی سه رچاوه كانیش بنوسن .
 Ali_K_Sahifa (( تكایه  بابه ته كان گه ر به زمانی كوردی بوو به  فۆنتی  .5

  )) Ali-A-Sahifa Bold  ((بێت و گه ر به زمانی عه ره بیش بوو به  فۆنتی )) Bold
بێت.و به  قه واره ی 15 بێت .

بابه ته كان گه ر له سه ر  CD  یان له  ڕێگه ی ئیمه یلی سه رنوسه ره وه    .6
))nawzad_mohandis@yahoo.com (( بێت ساناتر و خێراتر باڵو 

ده كرێنه وه  و له هه ڵه ی چاپكردن دوورده كه وینه وه .
تكایه  له گه ڵ ناردنی بابه ته كاندا وێنه یه كی كه سی و كورته یه كی ژیاننامه ی   .7

خۆشتان بنێرن..
گه ر بابه ته كانتان له  نوسینی خۆتان نه بوو. وه  وه رتان گێڕابوه  سه ر زمانی   .8

كوردی یان عه ره بی تكایه  له  چ سه رچاوه یه ك یان پێگه یه كی ئه ندازیاری له  
ئه نته رێته وه  وه رگیرابووئاماژه یان پێبده ن.

 طَوظارى ئةندازياراندووباره  ڕێز و سوپاسمان قبوڵ بفه رموون....
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• پێناسه ی كاغه ز :- 
توخمێكی  ل���ه   بریتی���ه   كاغ���ه ز 
ڕووته خت���ی ناس���ك كه  ل���ه  ڕێگه ی 
فش���ار به كارهێنان بۆ سه ر ڕیشاڵه  
به رهه م  سه وزه واته وه   سلیلۆزیه كانی 
ل���ه  زۆر كات���دا  دێت,ڕیش���اڵه كان 
سروشتین كه  له  بنچینه دا له  سلیلۆز 
الپه ڕانه ش  ئ���ه و  دێن,توخمی  پێك 
به كاردێن بۆ نوس���ین و چاپكردن و 
به رگتێگرتنی دیوار و ناوماڵ و كیسه  

و چێشتخانه  و ...هتد. 

• ناسینی زیاتری كاغه ز
جیاوازیك���ردن ل���ه  نێ���وان كاغه ز و 
توخمی تردا ئاس���انه ,به اڵم سه خته  
جی���اوازی بكرێت له  نێ���وان هه ندێ  
كاغه زدا.ب���ۆ  دیاریك���راوی  ج���ۆری 
ناسینه وه ی كاغه زی تازه  ئه وا به رواری 
به رهه مهێن���ان باش���ترین ڕێگه یه  بۆ 
كاغه زه كه ,له دوای  جۆری  ناس���ینی 
س���اڵی 1820 وه  كاتێك توخمی تر 
به كارهێنران له  به رهه مهێنانی كاغه زدا 
وه ك توخم���ه  س���پیه كان و توخمه  
یارمه تیده ره كان و توخمی كیمیاوی تر 
كه  بونه  هۆی ئاڵۆزبوونی ناسینه وه ی 
جۆری كاغه ز, كه  ناتوانرێت جۆری 
كاغه ز بناس���رێته وه  ته نها له  ڕێگه ی 
ش���یكردنه وه ی كیمیاویه وه  نه بێت بۆ 

ڕیشاڵه كان.
نێ���وان  ل���ه   هه ی���ه   جی���اوازی 
كاغه زی دروس���تكراو به ده س���تی و 
كاغ���ه زی دروس���تكراو ل���ه  ڕێگه ی 

ئامێره وه ,دیارتری���ن جیاوازیش���یان 
بریتیه  له  ڕێكخس���تنی ڕیش���اڵه كان 
له گه ڵ یه كتردا.كاغه زی دروس���تكراو 
به ده ست له به رئه وه ی ڕیشاڵه كان به  
شێوه یه كی ناڕێك و پێك ڕێكخراون 
ئه وا به هێزتره  له  كاغه زی دروستكراو 
به  ئامێر چونكه  ڕیشاڵه كان هه موویان 
له  ته نیشت یه كه وه  وبه یه ك ئاڕاسته  
ڕێكخ���راون الوازترن و به  ئاس���انی 

ده دڕێن.
به هۆی كرداری زوو دڕاندنی كاغه زی 
نوێه وه ,هه وڵ���ی زۆر دراوه  ك���ه  له  
ڕووی كیمیاوی���ه وه  جێگیرتر بێت,و 
هه وڵدرا كه  كاغه زی نوێ  به  توخمی 
تفت به رهه م بێت له  جیاتی توخمی 
ترش, به مه به س���تی به هێزكردنی و 
له به رئه وه ی كاغه زی دروس���تكراو له  
ترش���ه كان ده بوه  هۆی پیس���بوونی 
ئ���اوه ڕۆكان و ه���ه وا و خاكی���ش و 
بڕیاریاندا  هه ربۆی���ه  حكومه ت���ه كان 

ثيشةسازى كاغةز  ..
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ك���ه  كاغه زی زیات���ر خاوێن و كه متر 
پیسكه ر به رهه م بێنن.

بۆیه  له  ئێستادا زۆربه ی ئه و كاغه زانه ی 
به رهه م دێن له واڵته  پیشه سازیه كاندا 
تفتن نه ك ترش,به اڵم تاكو ئێستاش 
كاغه زی  نرخ���ی  هه رزان���ی  له ب���ه ر 
ته خته ی زه مینی كه  به رهه م دێت بۆ 
چاپكردنی ڕۆژنامه كان و هه ندێ  كاری 
تر كه  هه میشه یی نین, و به خێرایی 
ده دڕێن. كه  ئه مه ش كێشه ی گه وره ی 
دروس���تكردوه  له  كتێبخان���ه كان له  
ئه و  به رهه مهێنانی  جیهاندا.چونك���ه  
كاغه زان���ه  له  توخمه  ترش���ه كانن و 

كه ش و هه واش گونجاو نیه  بۆیان.
• مێژووی كاغه ز

دۆزینه وه ی  چاك���ه ی  ده زانین  وه كو 
توخم���ی كاغ���ه ز ده گه ڕێت���ه وه  بۆ 
به رهه می  توانی���ان  ك���ه   چینیه كان 
یه كه م���ی  س���ه ده ی  ل���ه   بهێن���ن 
زاینیدا,ئ���ه وه ش له  ڕه گ���ی ڕوه كی 
خه یزه رانه وه ) بامبۆ( وه  ده س���تیان 
پێكرد كه  ناوه كه ی بۆشه  و هه روا له  
جل وبه رگ���ی بێكه ڵك و تۆڕی ڕاو و 
گژوگیای چینی, ئه م توخمانه  چاك 
ده كرێن و مامه ڵه یان له گه ڵدا ده كرێت 
دوای  ده كوترێن,  كه   به ش���ێوه یه ك 
ئه وه ی كه  ده شۆرێن و ڕه نگه كانیان 
ت���ا  تایبه ت���دا  نامێنێت,له ئاش���ی 
ده گۆڕێ���ت ب���ۆ هه ویرێك���ی نه رم و 
دوات���ر هه ندێ  ئاوی بۆ زیاد ده كرێت 
تا وای لێدێت وه كو ش���له ی صابونی 
لێدێت,دوای ئ���ه وه ی كه  تێكه ڵه كه  
ده پاڵێورێ���ت ڕیش���اڵه  یه كگرت���وه  
ماوه كان وه رده گیرێت به  ووریاییه وه  
بۆ ئه وه ی باڵوبكرێته وه  له سه ر پلێتی 
ڕووته خت بۆ ووش���ككردنه وه یان به  
گه رمی خۆر. دواتر ڕووی كاغه زه كان 
تێكه ڵه یه ك  به هۆی  ده كرێن  س���اف 
له  نه ش���ا و ئارد و دوات���ر جارێكی 

تر وش���كده كرێته وه , به م ش���ێوه یه  
كاغه زێ���ك ده س���تده كه وێت ك���ه  بۆ 

به كارهێنان ئاماده یه .
• پیشه سازی كاغه ز

پیشه س���ازی  پێش���كه وتنی   •
كاغه ز:

پیشه س���ازی كاغه ز به  به رده وام له  
پێش���كه وتندایه  و زیاتری���ش گرنگی 
په یدا كرد كاتێك گۆته نبه رگ یه كه م 
چاپخان���ه ی دۆزییه وه , ل���ه  گه ڵیدا 
گرنگ���ی درایه  ج���ۆره  جیاوازه كانی 
كاغه ز,ته كنه لۆژی���ای نوێ���ش ڕۆڵی 
خۆی بینی له و پیشه سازیه دا, تاوای 
لێهات كه  كاره كه  زۆر له وه  گه وره تر 
بوو ك���ه  ته نها وه ك كاغه زی چاپ و 
به رگتێگرتن به كار بێت,به شێوه یه ك 
جۆر و ش���ێوه ی جیاواز ل���ه  كاغه ز 
دروست بوو كه  هه ریه كه یان ڕۆڵێكی 
دیاریك���راو ده بینێ���ت ب���ه  گوێره ی 
س���ه رچاوه ی یه كه م���ی ك���ه  لێوه ی 

به رهه م هاتووه .
هه ندێ  كاغ���ه ز هه ن كه  له  بنچینه دا 
ل���ه  دره ختی كێ���وی وه رگی���راوه , 
كه  ئاس���ایی له  ناوچه  س���ارده كانی 
كاغه زی  هه یه ,هه ن���دێ   ئه وروپ���ادا 
تر هه ی���ه  كه  تێركراوه  به  ڕیش���اڵی 
س���لیلۆزی بۆ ئ���ه وه ی كه  لوس���ی 
قوماش و باق وبریقه كه ی وه ربگرێت.
ی���ان له به رئ���ه وه ی س���یفاتی چاك 
بدات له كاتی چاپكردن له س���ه ری و 
به كارهێنان���ی مه ره كه بی گونجاو , 
كه  س���ه رچاوه ی س���ه ره كیان بریتیه  

له  لۆكه  و دره ختی ئورز و قامیش���ی 
مژین.

له س���ه ر  ته نه���ا  پیشه س���ازیه كه  
كاغ���ه زه وه   جۆره كان���ی  و  ڕێگ���ه  
زۆر  س���یفاتی  نه وه س���تاوه ,به ڵكو 
ووردتر و ئاڵۆزتر هه ن, به شێوه یه ك 
ئامێ���ری تایبه ت هه ن ب���ۆ پێوانه ی 
بریقه دان���ه وه ی ڕووی كاغه ز.و ئامێر 
هه یه  ب���ۆ پێوانه ی هێز و توندوتۆڵی 
و به رگ���ری كاغه ز ك���ه  به كاردێت بۆ 
ك���رداری تێگرتن و ئامێ���ر هه یه  بۆ 

پێوانی ڕێژه ی ترشی و تفتی.
• ئاماده كردنی كاغه ز

كاغ���ه ز ئاماده  ده كرێت له  ڕیش���اڵی 
سلیلۆز كه  هه یه  له  دیواری هه موو خانه  
ڕوه كیه كاندا, كاتێك تێكه ڵه یه ك له  
ئاو و ڕیش���اڵ ده پاڵێورێت له  ڕێگه ی 
ڕیش���اڵه كان  بێژنگێك���ی وورده وه , 
له گه ڵ یه كدا تێك ده ئاڵێن و به مه ش 
پلێتێك���ی ته نك له  كاغه ز دروس���ت 
ته نكه   كاغه زه   ئ���ه و  ده بێت,كاتێك 
ته ڕه  وش���ك ده بێته وه  ئ���ه وا بۆندی 
كیمیاوی له  نێوان گه ردیله كانی ڕیشاڵه  
سلیلۆزه كاندا دروست ده بێت به مه ش 
هێز ده داته  ب���ه ر كاغه زه  ته نكه كه , 
ته خت���ه  داده نرێت به  س���ه رچاوه ی 
سه ره كی ڕیشاڵی پیشه سازی كاغه ز 

و تێگرتن و پڕكردن.

• ڕۆڵی سلیلۆز
ل���ه  زۆرترین توخمه  ئه ندامیه كانه  كه  
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ب���اڵوه  له س���ه ر زه وی , كه  دیواری 
خان���ه  ڕوه كی���ه كان پێ���ك دێنێت و 
ڕۆڵێكی ڕاگیركه ری ده بێت, سلیلۆز 
پێكدێ���ت له گه ردی پۆلیم���ه ری كه  
زنجیره یه ك���ی س���اده  پێ���ك دێنێت 
ئه نجام���ی چڕبون���ه وه ی  ل���ه   ك���ه  
گه رده كان���ی ش���ه كری گلۆك���ۆز كه  
پێكه وه  ده به س���رێن پێكدێت به هۆی 
گلۆكۆس���یدیه وه ,گه رده كان  بۆندی 
ڕێكده خرێ���ن ل���ه  دی���واری خان���ه  
له س���ه ر  جار  هه ندێ   ڕوه كیه كان���دا 
یه كتری  هاوته ریبی  ڕیشاڵی  شێوه ی 
و هه ندێ  جاری تریش به  ش���ێوه ی 
ناڕێك و پێك كه  ئه مه ش ده بێته  هۆی 
دروستبوونی پاڵپشتێكی زۆر به هێز, 

كه  خانه  ڕووه كیه كه  ده پارێزێت. 

• دروس���تكردنی كاغ���ه ز  ب���ه  
مه كیه نه :

دوو ڕێگ���ه  هه یه  بۆ دروس���تكردنی 
هه وی���ری كاغ���ه زی : میكانیك���ی و 

كیمیاوی
• له دروستكردنی كاغه زدا به  ئامێری: 
ئه و ڕیش���ااڵنه ی به كاردێ���ن به هۆی 
ئامێره وه  پ���اك ده كرێنه وه  له  پێناو 
ڕزگاربوون ل���ه  تۆز وخۆڵ و توخمی 

نامۆ.

• دوای ئه مه  كرداری پاككردنه وه یه : 
ڕیش���اڵه كان له  كوڵێنه رێكی بازنه یی 
گه وره دا داده نرێت كه  ڕیش���اڵه كان و 
جیره كه  ده كوڵێنرێن له  ژێر فش���اری 
هه ڵمدا بۆ ماوه ی چه ند كاتژمێرێك.

• جیره ك���ه  له گ���ه ڵ چه وری���ه كان و 
توخمه  نامۆكانی تری ناو ڕیشاڵه كان 
یه كده گرن تاوه كو صابونیان لێدێت كه  
توانای توانه وه ی نیه ,ده توانرێت له و 
صابونه  خ���ۆ ڕزگاربكرێت له دواتردا, 

ه���ه روه ك چۆن جیره ك���ه ش ده بێته  
هۆی كه مكردن���ه وه ی هه ر بۆیه یه كی 
ڕه نگاوڕه نگ ك���ه  هه بێت له  پێكهاته  

ڕه نگاوڕه نگه كاندا.
• دوات���ر ڕیش���اڵه كان ده گوێزرێنه وه  
بۆ ئامێرێك كه  پێیده وترێت هۆالندز 
ك���ه  زنجیره یه كی دانه بڕاو دروس���ت 

ده بێت.
• تێكه ڵ���ه ی پێكهات���وو ل���ه  ئاو و 
له  نێوان  هه ویره ك���ه  تێده په ڕێنرێت 
ڕۆڵه ی���ه ك و بنكه یه ك���ی ئاس���نیدا 
و هه ویره ك���ه  ده گۆڕێت بۆ ڕیش���اڵ 
له حه وزه ك���ه وه   ك���ه   به ش���ێوه یه ك 
ئاوه ك���ه  هه ڵده مژرێت و ته نها هه ویر 

و ڕیشاڵه كه  ده مێنێته وه .
• له كات���ی تێكردن���ی تێكه ڵه ی ئاو 

ده وری  چ���وار  ب���ۆ  هه ویره ك���ه   و 
ده كرێن���ه   هۆالندزه كه ,پیس���یه كان 
ده ره وه  و هه ویره كه  خاوێن ده بێته وه  
به  هێواش���ی ت���ا به  ت���ه واوی جیا 

ده بێته وه  بۆ ڕیشاڵی تاكی.
• دواتر هه ویره  ته ڕه كه  ده كرێته  ناو 
ئامێرێك���ی هۆالن���دزی الوه كیه وه  له  
پێناو ئه وه ی جارێكی تر ڕیشاڵه كان 

جیا بكرێنه وه .
• له م قۆناغه دا, توخمه  ڕه نگیه كان 
و غه را و چه س���پ و توخمی تێكه ره  
وه ك كبریتاتی جی���ری تێده كرێت, 
ئه م���ه ش ب���ۆ زیادكردنی ق���ه واره  و 

كێشی كاغه زه كه  .
• جی���اوازی له  نێ���وان كاغه زی 
دروس���تكراو له  ڕێگه ی ئامێر و 

ده سته وه  :
كاغه زی دروس���تكراو به ده ست له زۆر 
ڕووه وه  جیاوازه  له  كاغه زی دروستكراو 
به  ئامێر به اڵم له  خاڵێكی به رچاودا 
زۆر جیاوازه  له  كاغه زی دروس���تكراو 
به  ئامێر كه  ئه ویش بریتیه  له  چۆنێتی 

ڕێكخستنی ڕیشاڵه كان.
چونك���ه  ڕیش���اڵه كان ل���ه  كاغه زی 
به شێوه یه كی  به ده س���تدا  دروسكراو 
ناڕێ���ك وپێ���ك ڕێكخ���راون كه  هه ر 
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ئه مه ش هێز و به رگری زیاتر ده داته  
كاغه زه كه . ب���ه  پێچه وانه ی كاغه زی 
دروس���تكراو به  ئامێر كه  ڕیشاڵه كان 
هاوته ری���ب له گه ڵ یه كدا ڕێكخراون و 
به مه ش كاغه زه كه  به  سانایی ده دڕێت 

و به رگری زۆری نیه .
• جۆره كانی كاغه ز

1. كاغه زی چاپك���ردن : كاغه زێكی 
مه ت���ر  كێش���ی  ك���ه   س���ووكه   
چوارگۆشه یه ك له  نێوان 44-120 گم 
كه  به كاردێت له  چاپكردنی ئۆفسێت 

و په ڕاو و كتێبدا.
2. كاغ���ه زی وێن���ه  : كاغه زێك���ی 
سووكه ,كێشه  ئاس���اییه كانی بریتیه  
مه ت���ر   / گ���م  و80  و75   70 ل���ه  
ئامێره كانی  ل���ه   به كاردێت  دووجادا 
وێنه گرتن���دا وچاپ���ه  لێزه ریه كان و 

نوسینگه ییه كاندا.
3. كاغ���ه زی ڕۆژنامه كان: كاغه زێكی 
س���ووكه  و به رگه گر نی���ه  و ته مه نی 
كورت���ه  و به رگه ی ئاو و ش���له مه نی 

ناگرێت.
4. كاغه زی گۆڤاره كان : له  كاغه زی 
ڕۆژنامه كان ده چێت, به اڵم به  ڕه ونه ق 
و تیش���كدانه وه كه ی ل���ه و جیاوازه , 
جیاكراوه یه   له كرۆك���ی  هه ردووكیان 
به ڕێگه ی كیمیاوی دروست ده كرێت.

5. كاغ���ه زی كارت���ۆن: دوو جۆری 
هه یه :

• په ڕه ك���ه دار: ك���ه  له چه ند چینێك 
پێكهات���ووه , بۆ صندوق��ی پڕكردن 

به كاردێت.
• خۆڵه مێشی : دروس���تده كرێت بۆ 
له   وشككردنه وه ی هه ویری كرۆكه كه  
تایبه تیه وه ,له جیاتی  فڕن���ی  ڕێگه ی 
و  ووش���ككردننه وه   ڕۆڵه كان���ی 
چاپكراوه   له به رگتێگرتنی  به كاردێت 

جیاوازه كاندا.
6. كاغ���ه زی به هێ���ز : ئه و كرۆكه ی 

ك���ه  ل���ه  دروس���تكردنیدا به كاردێت 
مامه ڵه ی له گ���ه ڵ ده كرێت به ڕێگه ی 
كیمی���اوی جی���اواز, و ب���ه  چینی 
مۆمی داده پۆش���رێت و به كاردێت له  

به رگتێگرتنی مه واده  خۆراكیه كاندا.
• كاریگه ریه كانی  پیشه س���ازی 

كاغه ز

1. كاریگه ریه  كۆمه اڵیه تیه كان:
به ه���ۆی نزم���ی نرخی كاغ���ه زه وه . 
ئه مه ش بۆته  هۆی زوو ده سكه وتنی 
كه  به م هۆیه وه  زۆر ناسراوه  و هانی 
زانكۆكانی  و  قوتابخانه   پێشكه وتنی 
چین���ه   هۆی���ه وه   هه رب���ه م  داوه , 
جیاوازه كان���ی كۆمه ڵگاش توانیویانه  

ببن,له پ���اڵ  فێ���ری خوێن���ده واری 
بنچینه ی���ی  ك���رداری  ئه مانه ش���دا 
به شێوه یه ك  گۆڕیوه   بیركردنه وه شی 
له  ته نیشت ڕۆشنبیری قسه كردنه وه  
ڕۆش���نبیری نوس���راو و چاپكراویش 

وه ده ركه وتوه .
2. كاریگه ریه  ئابورییه كان :

خوێندن���ه وه   توان���ای  تاماوه ی���ه ك 
و نوس���ین ب���ه  ته نه���ا الی چین���ه  
ده وڵه مه نده كان قه تیس بوو, تا ئه و 
ده ركه وت  كاغه ز  پیشه سازی  كاته ی 
ك���ه  ده توانرێ���ت بگوێزرێته وه  و ئه و 
كاغه زه ی به  ئامێ���ر به رهه م دێت و 
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زۆرێك  پیشه س���ازیه وه   ئه م  به هۆی 
له هه ل���ی كار هاتنه  بوون و تێچووی 
پیشه سازی كاغه زیش نزم بۆوه  بۆ:

• 28 س���ه نت بۆ یه ك ڕه تڵ له ساڵی 
1864دا.

• 2 س���ه نت بۆ یه ك ڕه تڵ له  ساڵی 
1897دا.

• گه وره ترین واڵتانی جیهان كه  كاغه ز 
به رهه م دێنن

3. كاریگه ریه  سیاسیه كان : 
كردن���ی  كۆنت���ڕۆڵ  به ه���ۆی 
دانران  یاس���اكان  بیروبۆچونه كانه وه  
بۆ ڕێگه گرت���ن له ناردن���ه  ده ره وه ی 
قوماش,ڕۆژنام���ه كان  پارچ���ه ی 
زانیارییه   بۆ باڵوبونه وه ی  به كارهاتن 
وه ك  به كاره���ات  و  سیاس���یه كان 
مینبه رێك بۆ كۆكردنه وه ی پاڵپشتی, 
به شێوه یه ك له  سه ره تاكانی سه ده ی 
بیستدا یاس���اكان هانی پیشه سازی 
له گ���ه ڵ كه مكردنه وه ی  كاغه زیان���دا 
باج له سه ر پێشخستن و پیشه سازی 
كاغ���ه ز و پێدان���ی نرخ���ی گونجاو 

به گواستنه وه یه وه .
4. كاریگه ریه  ژینگه ییه كان:

له  ئه نجام���ی به كارهێنانی كاغه زه وه  
هه ن���دێ  پاش���ه ڕۆ هاتنه  ب���وون كه  
كاریگ���ه ری خراپیان هه یه  له س���ه ر 
ژینگه . كێش���ه  له وه دایه  كه  توێكڵی 
زه وی بڕێكی زۆر سلیكای تیادایه  كه  
له  نێوان 12-14% له  كێشی خامه  كه  
ئه م ماده یه ش ده بێته  هۆی ڕێگریكردن 
له به رده م گێڕانه وه ی كیمیاویه كان كه  
به كار دێن له  كرداری لێنانی خامه  بۆ 
ده رهێنان���ی كرۆكی كاغه ز, ئه مه ش 
ده بێت���ه  هۆی ده ركه وتن���ی توخمی 
ش���له یه ك كه  ناسراوه  به ناوی شله ی 
ڕه ش  Black Liquid كه  پێویسته  
خۆیلێ���ڕزگار بكرێ���ت چونك���ه  هیچ 
س���وودێكی لێنابینرێت له كارگه كانی 

كاغه زدا.
ژینگ���ه ش  پیس���بوونی  كێش���ه ی 
زیادبوونی  له گ���ه ڵ  ده بێ���ت  زی���اد 
بڕی پاش���ه ڕۆكاندا له  پیشه س���ازی 
كاغه زه وه ,ب���ڕی ئاوی پیس���كه ر كه  
به رهه م دێت له  پیشه س���ازی كرۆكی 
كاغه زه وه  داده نرێت به  مه ترسیدارترین 
ئه و  كه   ,دۆزراوه ته وه   پیسكه ره كان 
به كارهاتوه  ده وه س���تێته   ئاوی  بڕی 
سه ر جۆری ته كنه لۆژیای پیشه سازی 

كرۆك���ی كاغ���ه ز و ی���ه ك ت���ه ن له  
توێكڵی دره ختی ئورز پێویس���تی به  
نزیك���ه ی 20-15 م3 له  ئاو هه یه  له  
باش���ترین ڕێگای ده رهێنانی كرۆكدا.
له كاتێك���دا تێكڕای ئاوی به كارهاتوو 
به رز ده بێته وه  بۆ 100م3 له  حاڵه تی 
ئاوه كه   به كارهێنانی  نه گێڕان���ه وه ی 
پیشه سازیدا,پێویس���ته   كرداری  له  
تێبینی ئه و مه ترس���یه  بكرێت كه  له  
ئه نجامی پاشه ڕۆبوونی ئه و بڕه  ئاوه وه  
دروس���ت ده بێت كه  مه ترس���یه كه ی 
له وه دا نیه  كه  ته نه���ا به هه ده ردانی 
سامانی نه ته وه ییه  به ڵكو مه ترسیه كه  
له  ڕێژه ی پیس بوونی ژینگه دایه  كه  

دروستی ده كات.
• به كارهێنانی كاغه ز

1. نوسینگه یی و چاپه مه نی : پێش 
2000 ساڵ به كارهاتوه  بۆ نوسین.

2.هونه ری : بۆ وێنه كێشان) به ڕه نگی 
ئاوی یان زه یتی و...هتد(.
3. بانكی: پاره ی كاغه زی.

4. په یوه ندیك���ردن : كاغه ز بۆ نامه  
و شوناس���ی پۆس���ته یی و پ���ول و 

...هتد.
5. چێشتخانه : بۆ پێچانه وه ی خواردن 

و دروستكردنی هه ویره مه نی.
6. پاك و خاوێنی : وه ك ده س���ڕی 

كاغه زی.
7. پیشه سازی : پااڵوته ی كاغه زی , 

كاغه زی كوندار , دیوار و ...هتد.

دووب���اره  دروس���تكردنه وه ی    •
كاغه ز

گه وره ك���ه ی  گرنگی���ه   س���ه ره ڕای 
ده توانی���ن وا پێناس���ه ی بكه ین كه  
بریتیه  له  دووباره  دروس���تكردنه وه  و 
پاشه ڕۆكان,  باشی  به كارهێنانه وه ی 
ج���ا ) ناو ماڵ���ی  پیشه س���ازی , 

كشتوكاڵی ( بێت.

ته نی ناوی واڵتز به   به رهه م 
مه تری

80,8ئه مریكا1

37,9چین2

30,5یابان3

20,1كه نه دا4

19,3ئه ڵمانیا5

13,1فله ندا6

11,1سوید7

كۆریای 8
باشوور

10,1

9,9فه ڕه نسا9

9,4ئیتالیا10

7,8به ڕازیل11

7ئه نده نوسیا12

6,5به ریتانیا13

6,3ڕووسیا14

5,4ئیسپانیا15

4,6نه مسا16

4,1هند17

4,1مه كسیك18

3,4تایله ند19

3,3هۆڵه ندا20
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ئ���ه م كرداره  ڕێگه م���ان پێده دات بۆ 
دووباره  دروستكردنه وه ی ڕۆژنامه كان 
دووباره   كارتۆنی,ی���ان  چین���ی  بۆ 
دروس���تكردنه وه ی قوت���وی كانزایی 
ك���ۆن و پێشكه ش���كردنی قوت���وی 
تازه  و هه روه ها ب���ۆ كه مكردنه وه ی 
كۆبونه وه ی له  ژینگه دا.ئه م كرداره ش 
پۆلێنكردن���ی  و  به جیاكردن���ه وه  
بنچینه ی  له سه ر  ده بێت  پاشه ڕۆكان 
توخمه  خاوه  هه بوه كان تیایدا,دواتر 
ه���ه ر  دروس���تكردنه وه ی  دووب���اره  

توخمێك به جیا.
به هه مان ش���ێوه  بریتیه  له  دووباره  
و  كاغ���ه ز  دروس���تكردنه وه ی 
به كارهێنانه وه ی پاشه ڕۆ كاغه زیه كان 
كۆكردنه وه ی  كرداری  به ش���ێوه یه ك 
كاغه زی به كارهێنراو له دام وده زگا و 
خوێندنگا و ده سته كان ئه نجامده ده رێت 
و ده نێرێت ب���ۆ كارگه كانی كاغه ز و 
كارتۆن كه  هه ڵده س���تن به  دووباره  
فرۆش���تنی  و  دروس���تكردنه وه ی 
له سه ر ئاستی بازاڕی ناوخۆیی  یان 
ب���ازاڕی ناوچه یی كه  ئه مه ش پاره ی 
ق���ورس دێنێته  ناو واڵته وه  له ڕێگه ی 
كه مكردن���ه وه ی تێكڕای به كارهێنانی 
كاغه ز و س���ه ره ڕای دابینكردنی بڕی 
كاغه زی پێویست بۆ بازاڕ له  كاتێكی 

دیاریكراودا.
ئاش���كرایه  هه موو جۆره كانی كاغه ز 
ناتوانرێت دووباره  دروستبكرێنه وه  و 
به  تایبه تیش كاغه زه  ته ندروستیه كان, 
ئه وان���ه ی ك���ه  ده كرێ���ت دووب���اره  
دروستبكرێنه وه  بریتین له  : كاغه زی 
ڕۆژنامه  و گۆڤار و كارتۆن و كاغه زه  

به هێزه كان.
•  قۆناغه كانی دووباره  دروس���ت 

كردنه وه ی كاغه ز
1. قۆناغی كۆكردنه وه 

2. قۆناغی جیاكردنه وه 

3. قۆناغی بڕین
4.قۆناغی شۆردنه وه 

5. قۆناغی تێكه ڵكردن
6. قۆناغی دروستكردنه وه 
7. قۆناغی وشككردنه وه 

كاغ���ه ز  ڕێگ���ه   دوو  ب���ه    •
دروستده كرێته وه :
1. ڕێگه ی ده ستی
2. ڕێگه ی ئامێری

•  گرنگی دووباره  دروستكردنه وه ی 
كاغه ز

دروس���تكردنه وه یه   دووب���اره   ئ���ه م 
ل���ه   هه ی���ه   گ���ه وره ی  س���وودێكی 

كۆمه ڵگاكه ماندا له وانه :
•  گرنگی ئابوری : ده بێته  هۆی:-

له كه مكردن���ه وه ی  یارمه تی���دان   .1
خه رجی كه  بۆ كڕینی مه وادی خاوی 

پیشه سازی كاغه ز پێویسته .
2. كه مكردن���ه وه ی بێكاری ئه مه ش 
له  ڕێگ���ه ی دۆزینه وه ی هه لی كار بۆ 

گه نجان.
3. به ده ستهێنانی وزه .

•  گرنگی ژینگه یی:
1. یارمه تیده ره  ل���ه  ڕزگار بوون له  
كاغ���ه زی به كارهێن���راو به ڕێگه یه كی 
ژینگه ی���ی س���ه المه ت ل���ه  جیات���ی 
كه   ش���اردنه وه ی  یان  س���ووتاندنی 
ده بێته  هۆی زیادكردنی پیس���بوونی 

ژینگه .
و  ته خت���ه   له س���ه ر  داواكاری   .2
ڕیشاڵه كان كه م ده بێته وه  و ڕێگه ش 
ب���ه  دارس���تانه كان ده دات ب���ۆ زۆر 
بوون به زیادبوونی تواناكانی له س���ه ر 

وه رگرتنی كاربۆن له  به رگه  هه وادا.
كش���توكاڵی  زه وی  پاراس���تنی   .3
پاش���ه ڕۆ  فڕێدان���ی  جێگه كان���ی  و 

كاغه زیه كان.
•  گرنگی خێرخوازی

به هۆی داهاته كه ی���ه وه  یارمه تیده ری 

چاالكی���ه  خێرخوازیه كانه  بۆ كۆمه ڵه  
و ڕێكخراوه كان.

•  به پێی ئامارێكی ئاژانسی پاراستنی 
ژینگه  له  ئه مریكا , به رهه می 1 ته ن 
كاغه ز 100% له  پاشه ڕۆی كاغه زه وه  

ده بێته  هۆی :
•  دابینكردن���ی 4100 كیل���ۆ وات / 

كاتژمێر له  وزه .
•  دابینكردنی 28م3 له  ئاو.

•  كه مكردنه وه ی پیسبوونی هه وایی 
ك���ه  دێته  بوون به  ب���ڕی 24 كغم له  

پیسكه ره  هه واییه كان.
دروس���تكردنه وه ی  گێڕان���ه وه ی    •

كاغه زی به كارهاتوو له  :
1. ئه مریكادا ده بێته  هۆی:
•  دابینكردنی 64% له  وزه 

•  كه مكردنه وه ی 58% له  پیسبوونی 
ئاو

2. له  میسر
•  دابینكردنی 74% له  وزه 

•  كه مكردنه وه ی 35% له پیس���بوونی 
ئاو

•  كه مكردن���ه وه ی 71% ل���ه  پی���س 
بوونی هه وا

3. له  ئوردون
•  دابینكردنی 60% له وزه 

• كه مكردنه وه ی 95% له  پیسبوونی 
هه وا

•  كێشه  و گرفته كانی به رده م دووباره  
دروستكردنه وه ی كاغه ز

س���ه ره ڕای ئه و گرنگی���ه  گه وره یه ی 
كه  دوباره  دروس���تكردنه وه ی كاغه ز 
هه یه تی, ب���ه اڵم هه ندێ  كێش���ه  و 

گرفتیشی له گه ڵدایه  له وانه :-
•  ك���رداری كۆكردن���ه وه ی كاغه زی 

به كارهاتوو:
سه ره ڕای هاندان و ده ركردنی یاساكان 
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ده رباره ی هاوكاری و گرنگی دووباره  
دروستكردنه وه ی كاغه ز,به اڵم هێشتا 
له سه ر ئاس���تی تاك و كۆمه ڵگا ئه و 
هوش���یاریه  ته واوه یان نیه  ده رباره ی 

ئه م كرداره .
• ناتوانرێت له  سێ  جار زیاتر كاغه ز 

به كاربهێنرێته وه :

كاغه زدا  دروستكردنه وه ی  له كرداری 
كورت  سلیلۆزییه كان  ڕیشاڵه   درێژی 
ده بنه وه , له به رئ���ه وه  ئه و كاغه زه ی 
كه  دروستده كرێته وه  كه متر به هێزه  و 
نزمتره   له ڕووی كوالێتیشه وه  ئاستی 

له كاغه زی یه كه م جار.هه ربۆیه  ته نها 
بۆ ڕۆژنامه  و كارتۆن به كاردێت.

كاغه ز  دروس���تكردنه وه ی  كرداری   •
ته نها قۆرخك���راوه  له الی ژماره یه كی 

زۆر كه م له كارگه كان.
•  به كارهێنان���ی ئه م كاغه زه  ده بێته  
ه���ۆی زۆرێ���ك له گرفت ل���ه  پێدانی 

كاغه زی ویستراو له وانه :-
1. گرفت له  باشیدا

2. گرفت له  ئاستی خاوێنیدا
3. گرفت له  ئه ستوریدا

4. گرفت له  لوس���ی  یان ئاس���تی 

نه رمیدا
5. داواكاری زۆرتره  له  بڕی هه بوو.

ده كرێ���ت  كۆتایی���دا  ل���ه     •
كارگ���ه ی  له كوردستانیش���دا 
به رهه مهێنان���ی كاغ���ه ز و دووب���اره  
دروستكردنه وه  و به كارهێناوه نه وه ش 
دابنرێ���ت و ببێت���ه  هۆكارێ���ك ب���ۆ 
پێشخس���تنی پیشه س���ازی كاغ���ه ز 
وه رگرتن  س���وود  و  له كوردس���تاندا 
ل���ه  م���ه وادی خ���او و دۆزین���ه وه ی 
هه ل���ی كاری زیات���ر ب���ۆ گه نجان و 
كه مكردنه وه ی خه رجی و بۆ هێنانی 
كاغه ز  ل���ه ده ره وه  و كه مكردنه وه ی 
كوردس���تان,  ژینگه ی  بوونی  پیس 
به هیوای ئ���ه وه ی حكومه تی هه رێمی 
و وه زاره ت���ی پیشه س���ازی و كه رتی 
تایبه تیش  پ���ان و به رنامه ی جدی  
دابنێ���ن بۆ ئه م جۆره  پیشه س���ازیه  
كه  ڕۆژانه  به  س���ه دان ته ن پاشه ڕۆی 
ژینگه ی  ناو  فڕێده درێت���ه   هه مه جۆر 
كوردس���تانه وه  به بێ  ئه وه ی جارێكی 

تر بتوانرێت سوودی لێوه ربگیرێت.

سه رچاوه :- پێگه كانی ئێنته رنیت 
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ئةندازيار
مةريـوان قةفتـان

م سيَية شي  بة
E-mail :  marywan_kaftan@yahoo.com 

4. س�یس�ت��می ك�ردن�ه  ڕوون�اك�ی
Intensifying Screen   4-1 پ�������ه رده  چڕك�����ه ره

 ، ده كه وێت  په رده چ��ڕكه ره   به ر  تیشكه ئێكس  كاتێك 
چڕك��ه ره    پ�ه رده    ، ڕووناكی  شێوه ی  بۆ  ده یگۆڕێت 

به شێ�ك�ه  ل�ه  ك�اسێتی ڕادی�ۆگ��رافی��كی.     
پ���ه رده  چڕك���ه ره  ل��ه  چ��وار چ����ین پێ���ك دێ���ت:

)ڕووپۆشی پارێزه ر ، چینی فۆسفۆڕی ، چینی به رپه رچ ، بنك�ه ( 
 Image Intensifier 2پ�ه رده ی وێن��ه  چ�ڕك��ه ره -4

 Screen
له   بریتی�ه   وێن��ه چڕك��ه ره   )سكرینی(  په رده ی 
)باده ركێشراو(  ناوبۆش  شوشه یی  ڕووقۆقزی  تیوبێكی 
و  ڕوون�اكی  بۆ  ده گۆڕێت  تێپه ڕی�وو  تیشكه ئێكسی   ،
ته له ڤزیۆنیه وه   سیستمێكی  له ڕێی  ڕوون�اكیه   ئه م  پاشان 
سك��رینی   ، مۆنیت�ۆر  سه ر  ده خرێته   و  به وێن�ه ده كرێت 
وێن��ه چڕك�ه ره  به  تیره ی جی�اواز دروستده ك��رێت به پێی 
داواكاری )13سم ،18 سم ، 23سم ، 33سم (. په رده ی 

بةشــةكــانى ئامَيــــرى 
تيشـكـة ئَيكـس

سـيسـتــمى كـردنـة ِروونـاكـى



 

  Tenth year No :41 Summer 201225 ساڵى دەیەم هاوینی 2012 ژمارە )41(

وێن�ه چڕك�ه ره  پێك�دێت ل�ه  :
1. ب���ه رگ 

2. سك��رینی ن��اوه كی 
3. ف��ۆت��ۆك��اس��ۆد  

4. گ��ری��ده ك��ان
5. س��ك�رینی ده ره ك��ی 

6.بنك��ه ه��اوێن���ه 
 بیرۆك��ه ی تی�وبی وێن��ه  چڕك��ه ره 

فلۆرسێنتی  چینێكی  له   كه بریتیه    ( ناوه كی  سكرینی 
فۆسفۆڕی ( تیشك�ه ئێك�س ده گۆڕێت بۆفۆت�ۆنی ڕوون��اكی 
) 1 فۆتۆنی تیشكه ئێكس 5000 فۆتۆنی ڕووناكی به رهه م 
ڕووناكیی�ه كه   فۆتۆكاسۆده وه   ڕێی  له   پاشان   ) دێنێت 
 20-15 ڕووناكی  فۆتۆنی   100( ئه له كترۆن  بۆ  ده گۆڕێت 
ئه له كترۆن به رهه م دێنێت( ، ئه له كترۆن )پاش تاودانیان 
ڕێی  له    ) لوله كییه وه   ئه نۆدی  سه ر  ڤۆڵتیه ی  به هۆی 
سكرینی ده ره كیه وه  جارێكی تر ده گۆڕێنه وه  بۆ ڕووناكی 
كه   ناوه كی  له  سكرینی  تر  ڕۆشن  ڕووناكیه كی  به   به اڵم 
گه وره یی یه كه ی )Gain( زیاتر له  3000 ده بێت  له به ر 
چاو  له   ده ره كی  سكرینی  بچووكی  )یه كه م:  هۆ  دوو 

سكرینی ناوه كی و دووه م:  تاودانی ئه له كترۆنه كان ( 
Detectors     4-3 ده رخس�ت���ه ك��ان

 ، وپرشنگ��دار(  گ�ازی   ( جۆرن  دوو  ده رخسته كان 
ب�ۆ  ده گ�ۆڕێت  ئێكس  تیشكه   پرشنگ�دار  ده رخسته ی 
ڕوون�اكی ، به اڵم ده رخسته ی گازی تیشكه ئێكس ده گۆڕێ�ت 
بۆ سیگناڵی كاره بایی له ڕێی ئای�ۆنێنی گ�ازی زینۆن��ه وه  
، ده رخسته  بۆ یه كه م جار له  ئامێری سی تی سكان�ه ردا 
 Tomography Scanner(  )Computedبه كارهێن�را
، به اڵم پاش پێشكه وتن و گۆڕانكاری له  ده رخسته كاندا له  
كۆتایی ساڵی 1999 دا توانرا له  ده رخسته ی پرشنگدار 
جۆرێ له ده رخسته ی ته خ�ت دروست بكرێت كه  به  ئاسانی 
به مه ش   ، تیشك�ه ئێك�س�دا  ئ�امێری  له   به ك�اربهێنرێت 
ده رخست��ه  شۆڕشێكی وای به رپاك�رد له  ته ك�نۆل�ۆژی�ای 
و  چڕك��ه ره   په رده ی  بیرۆك�ه ی  چیتر  كه   تیشكه ئێكسدا 

په رده ی وێن�ه چڕك��ه ره  به ك�ار نه هێن��رێن .
Gas Filled Detector  1- ده رخسته ی گ��ازی

كاتێك تیشكه ئێك��س ب�ه ر گ�ازی زین��ۆن ده كه وێت ده بێته  
ئه گه ر  ده بێت  چاالكت�ر  دیارده یه   ئه م   ، ئ�ایۆن�ێ�ن  هۆی 
گازی زینۆن چڕت�ر بكرێت ئه مه ش به  زیادكردنی په ستانی 
گازه كه  له  چامبه رێكی داخراودا ده بێت ، هۆی به كارهێنانی 
گازی زینۆن ده گه ڕێته وه  بۆ به رزی گه ردیله  ژماره یZی 
گازی زینۆن )53( ئه مه ش كاریگه رێكی باشه  بۆ خێراكردن 
به ركه وتن  تیشكه ئێكس  له كاتی  ئای�ۆنێ��ن  وچاالكك�ردنی 
به ده ستهێنانی  بۆ  دیارده یه   له م  بۆ سوودوه رگ�رتن   ، دا 
وێنه ی تیشكه ئێكسی تێ په ڕی�وو به  جه سته ی نه خۆشدا 
،چه نده ها چامبه ری ووردی )500-700 دانه ( پڕ له  گازی 
زینۆنی په ستێنراو )20- 25 باڕ( به كار دێت كه  له  ناو 
هه ر چامبه رێكدا  دوو ئه له كترۆدی ئانۆد و كاسۆد هه یه  
سێركتێكه وه   به   به ستراوه   چامبه ردا  له ده ره وه ی  كه  
به   ئ��ایۆنێ��ن  ژماره ی  ب��ڕو   ،  )Integrator Circuit(
هۆی تیشكه ئێكسه وه ، بڕی ته زووی ده رچوو دیاری ده كات 
ئامێ��ری) سیتی  له   ده رخست�ه یه   ئه م  له ده رخسته كه دا، 

سكان��ه ردا ( به كاردێت. 
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   Scintillation Detectors2 -ده رخست��ه ی پرشنگ���دار
  ده رخسته ی پرشنگدار پێكدێت له  كریستاڵێكی پرشنگدار 
له  ماده ی سیزیۆم ئایۆداید یان كادمیۆم ته نگسته یت و ماده ی 
سیرامیكی وه ك گادۆلینیۆم ئۆكسی سولفاید،ده رخسته ی 
پرشنگدار تیشكه ئێكس ده گۆڕێت بۆ شێوه ی ڕووناكی ، 
پاشان ئه م ڕووناكیه  به  هۆی فۆتۆ دایۆده وه  ده گۆڕێت بۆ 
سیگناڵی كاره بایی ، ئه م ده رخسته یه  له  ئامێری سی تی 

سكانه ری نوێ  دا به كاردێت .

Flat Detectors    3 - ته خت����ه  ده رخسته ك���ان
ئ�ای�ۆدای�د كه   له  سیزی�ۆم  له  چینێكی ته خت  بریتیه     
تیشكه ئێكس ده گ�ۆڕێت ب�ۆ شێوه ی ڕووناكی به  توانایه كی 
له   بریتیه   ته خت��ه   چین��ه   ئه م  ژێ�ر   ، گه وره   ئێجگار 
ماتریكسێكی فۆتۆ دای�ۆدی )سلیك�ۆنی ناكریستاڵی ن�اڕێك 
–  Amorphous Silicon( كه  ڕووناكی  ده گۆڕێت بۆ 
سیگناڵی كاره بایی ، به  به ك�ارهێنانی ته خته  ده رخسته  
وێن��ه چڕك��ه ره   په رده ی  و  چڕك�ه ره   په رده ی  چ�یتر 
به ڵك��و  نه م��ا  ئێك�سدا  تیشك�ه   ئ��امێ�ری  له   جێگ��ه ی 

ته خت���ه  ده رخسته ك��ان جێی گرتن��ه وه  

س�ووده ك��انی ت�ه خت���ه  ده رخست���ه 
وێنه ی  جوانتركردنی  و  ڕوونك�ردن  و  چاك�ردن   .1
تیشكه ئێكس Image Resolution ، ئه مه ش هۆكارێكی 

باشه  بۆباشتر دیاریك�ردنی نه خۆشیی��ه ك��ان 
له ڕێی  وێنه ی تیشكه ئێكس  2. خێراكردنی ده ستكه وتنی 

وێن�ه گره    ) Imager  (وه .
3. قه باره ی ته خت�ه ده رخسته  بچ�وك�تره  له چاو سكرینی 

وێن�ه چڕك�ه ره  
4. هه ڵگرتنی وێنه ی تیشكه  ئێكس له سه ر دیسك و ناردن 
به هۆی   )Work Station( ڕێی  له   كردنی  ئاڵوگۆڕ  و 

ئینت��ه رنێت یان ئینترانێت���ه وه .
5. نه مانی ژووری تاریك و گرفته كانی ، ) ژووری تاریك 

به كاردێت بۆ شتنه وه ی فیلم (
فلیم  چیتر  ده رخسته   ته خته   به كارهێنانی  به    .6
وشتنه وه ی فلیم و ئامێری ئۆتۆماتیكی شتنه وه ی فلیم و 
ماده  كیمیاویه كانی وه ك دیڤلۆپه رو فكسه ر به كارنایه ت ، 
ئه مه ش كارێكی گه وره ی كرده  سه ر هه رزانبوونی وێنه ی 
تیشكه  ئێكس ، به  هۆی گرانی فلیمی ئاسایی كه  ماده ی 

زیو یه كێكه  له  پێكهاته كانی. 
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5. س�یس�ت�می ك���ردن�ه  وێن���ه ی تیشك��ه ئێك��س
ڕادیۆگ��رافی    )فل����یم(   ك�اس���ێت  سیست�می   1-5

 Radiography
كاسێت بریتیه  له  له خ�ۆگ��رێكی پارێ�زه ر بۆ په رده چڕك�ه ره  
و فلیم له شێوه ی بۆكسێك ، به  چه نده ها سایزی جیاجیا 
دروست ده كرێت )به پێی سایزی فلیم( به  پێی به كارهێنانی 
بۆ ئه ندامه ك�انی له شی مرۆڤ ، كاسێت توانای ك�ردنه وه  و 
داخستنی هه یه  بۆ گۆڕینی فلیم به اڵم له  ژووری تاریك�دا 
ڕووناكی  ئه وه ی  بۆ  ده درێت  ئه نجام   )Dark Room(
به ر فلیمه كه  نه كه وێت ، كاسێت له ناو هه ڵگری كاسێتدا 
)Cassette Carriage( داده نرێت له  ناو مێ��زدا له ژێ��ر 

نه خۆش��ه كه دا . 
مرۆڤدا  له شی  به   تیشكه ئێكس  تێپه ڕبوونی  پاش 
هه ندێكی  و  ده بێ�ت  په رش  تیشكه الوازه كان  له   هه ندێك 
پێی  به   له شه وه   ئه ندامه كانی  الیه ن  له   هه ڵده مژرێت 
جیاوازی ئه ستوری وچڕی خانه  و شانه كانی له شی مرۆڤ 
به   ده كات  گوزه ر  و  تێپ�ه ڕ  به سووده كانیش  تیشكه    ،
له شی نه خۆشدا پاش به ركه وتنی تیشكه  تێپه ڕی�ووه كه  به  
سكرینی فۆسفۆڕی )كه له هه ردووالی فلیم له ناو كاسێتدا 
دانراوه ( ، تیشكه  ئێكس ده گۆڕێت بۆ شێوه ی ڕووناكی 
جیاواز )به پێی چڕی و جیاوازی ئه ندامه كانی له شی مرۆڤ( 
، كاتێ  ئه م ڕووناكیه  له یه ك نه چووه  له  ناو كاسێتدا به ر 
فلیمه كه  ده كه وێت ، وێنه مان ده ستگیر ده بێت ، وێنه ی 
ناوه وه ی ئه ندامه كانی له شی مرۆڤ پاش شۆردنه وه ی فلیم   
)حتمیض- Film Processing ( شێوه ی وێنه كه  له سه ر 
و  به ش  ئه و  وێنه ی  له   بریتیه   كه   ده بێت،  جێگیر  فلیم 
ئێكسیان  تیشكه   كه   مرۆڤدان  له شی  ناو  له   ئه ندامانه ی 
پیادا گوزه ریوه  ، یان وێنه ی كه ل وپه ل�ی ناو جانتا له  

خاڵه كانی پشكنیندا ، به  بیرۆك�ه ی به ده ستهێن�انی وێن�ه  
 Direct(  له سه ر فلی�م ده وترێت ته ك�نیكی ڕاست��ه وخ�ۆ
وێن�ه گ�رتن  سیستمه ی  جۆره   ئه م   ،  )Technique
ڕادی���ۆگ���رافی   سیستمی  به   ناسراوه   تیشكه ئێكس  به   

Radiography
5-2سیست��می ته له ڤ���زی���ۆنی)ك����امێ���را(    

Fluoroscopy
له  گۆڕینی ڕووناكی  بریتی�ه   ته له ڤزیۆنی  كاری سیستمی 
 Image Intensifier  ده رچوو له  په رده ی وێن�ه چڕك��ه ره(
به هۆی  مۆنیتۆر  له سه ر  ج��واڵو  وێنه ی  بۆ   )  Screen
كامێرای ته له ڤزیۆنی�ه وه ، كه  پێی ده وترێت فل��ۆرۆسك��ۆپی 

، سیستمی ته له ڤزیۆنی پێك�دێت له م به ش�ان�ه  :
1. ك�امێرای ته ل��ه ڤ�زی��ۆنی 
2. یه كه ی كۆنتڕۆڵی ك�امێرا 

3. مۆنیت����ۆر 
4. ك��امێ��رای ئه رشیف له  سیستمی ك���ۆن�دا   

5.سیستمی بینین له  سیس�تمی ڕه ن��ووس�دا - دیجیت��اڵ�دا 

ئه رك�ه ك��انی یه كه ی ته ل��ه ڤ����زی��ۆنی بریتی���ه  له  :
1. گۆڕینی ڕووناكی ده رچوو له  په رده ی وێن�ه  چ�ڕكه ره وه  
جواڵوی  وێن��ه ی  بۆ  پاشان  و  ئه له كتریكی  هێم��ای  بۆ 

ساته وه ختی له سه ر مۆنیت��ۆر .
Contrast Optimization  2.به راوردی باشبینی

 Standard 3.به ده ستهێنانی هێم��ای ده رچووی پێوانه یی
و  بین�ین  یه كه ی  و  مۆنیت�ۆر  بۆ   Output Signal
BAS-     كامێرای ڤیدی�ۆ بۆ ئه رشیف كه پێی ده وترێ�ت
به م   ، ته له ڤزیۆنی  وێنه ی  به ده ستهێنانی  و    Signal
جۆره  وێنه یه كی ڕاسته وخۆی ناوه وه ی ئه ندامه كانی له شی 
وێنه ی  یان  مۆنیتۆر  له سه ر  گیرده بێت  ده ست  مرۆڤم�ان 
له  خاڵی پشكنینی سنووری و  ناو جانتایه ك  كه لوپه لی 
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فڕۆكه  خانه ك���اندا .
4. ئه رشیفك���ردنی وێن���ه ك��ان 

  ) ك��امێرا   ( ته له ڤزیۆنی  سیستمی  پێك�هاته ك��انی 
Fluoroscopy

)1(  ك���امێ��رای ته ل�ه ڤ���زیۆنی
له   )ده رچوو  ڕووناكی  گۆڕینی  له   بریتیه   كامێرا  ئه ركی 
 B-Signal تیوبی وێن��ه چڕكه ره وه ( بۆ هێم��ای كاره بایی
واتای  به    Bild ئه ڵمانی  ووشه ی  بۆ  هێمایه    B پیتی   ،
Video  له زمانی ئینگلیزیدا ، به م پێیه  هێم��ای ده رچوی 
كامێرا ، هێم��ایه كی ڤیدیۆیی ده بێت. كامێرا ڕاسته وخۆ 

ده به سترێت به  تیوبی وێن��ه  چڕك��ه ره وه  .
له سیستمی ته له ڤزی�ۆنیدا دوو جۆر كامێ�را به كارده هێنرێ 

 :
و  كۆنه كاندا  ئامێره   له     )  Pick-up Tube جۆری) 

جۆری) CCD Sensor ( له  ئامێره  نوێیه كاندا  

 CCU(  Camera(   یه كه ی ك��ۆن�ت���ڕۆڵی كامێ�را )2( 
Control Unit

 B-Signal له  یه كه ی كۆنتڕۆڵی ك��امێرادا هێم���ای ڤیدیۆیی
ده گ�ۆڕدرێت بۆ هێم��ای     BAS   كه  ده بێت��ه  ه��ۆی  :

• ده رخستنتی وێن���ه ك�����ان له سه ر مۆنیت���ۆر
• به دیجیت����اڵك������ردن

• به ئه رشیفك����ردنی وێن�����ه كان 
)3(  مۆنیت�������ۆر

جیاوازی نێوان مۆنیتۆری ته له ڤزیۆن و مۆنیتۆری سیستمی 
فلۆرۆسكۆپی 

• مۆنیتۆری فلۆرۆسكۆپی ف��ره  چه ن��اڵ نی��ه 
• مۆنیتۆری فلۆرۆسكۆپی ده ن�گی له گ�ه ڵ نی��ه 

)4 ( به ئ��ه رشیفك��ردنی وێن��ه ی تیشك���ه ئێك���س ل�ه ڕێ�ی  
ك���امێ��راوه 

تریش  كامێرایه كی  ته له ڤزیۆنیدا  له سیستمی  پێشان 
به ك��ار ده هێنرا له  جۆری  Cine یان  Sircam    بۆ 
شریتی  له سه ر  وێن�ه ك�ان  ئه رشیفك�ردنی  و  تۆمارك�ردن 

  )Video Tape(  ڤیدیۆ

سیستمی ته له ڤ�����زیۆنی ) ك��امێ����را ( و به ئه رشیفك����ردنی 
وێن��ه ی تیشكه  ئێك���س له ڕێی  ك���امێ���راوه 

سكرینی  له   به ده ستهاتوو  تیشكه ئێكسی  وێن��ه ی 
له ڕێی  ڤیدیۆ  كامێرای  بۆ  ده گوێزرێته وه   وێن�ه چڕكه ره وه  
دابه شك�ه ری ڕووناكیی�ه وه  كه  بریتی�ه  له  ئاوێنه یه كی تایبه ت 
، به اڵم ئێستا ئه م ته كنیكه  كۆن بووه  و به سه رچووه  ، 
سیستم�ه ی  ئ�ه م  دیجیت��اڵ(    – )ڕه ن�ووس  سیستمی 

فه رامۆش ك�ردووه . 
ك��امێ�����رای ڤ��یدی�����ۆ بۆ ئه رشیفك�����ردنی وێن����ه ك����ان
به شێوه یه كی گشتی كاری سیستمی ته له ڤزیۆنی بریتی�ه  
له  گۆڕینی ڕووناكی )ده رچوو له  سكرینی وێن��ه چڕك��ه ره  
جواڵو  وێن��ه ی  بۆ   )  Image Intensifier Screen
 ، ته له ڤزیۆنیه وه   ك��امێرای  به هۆی  مۆنیت��ۆر  له سه ر 
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 - ڕاسته وخۆ  )ته كنیكی  ده وترێت  ته كنیكه    جۆره   به م 
Direct Technique( ، به  تۆم��اركردن و ئه رشیفك�رنی 
وێنه ك��ان له سه ر )شریتی ڤیدیۆ Video Tape له ڕێی 
ده وترێت   ، كۆن(  )ته كنیكی  ڕووناكیه وه   دابه شكه ری 
 )  Indirect Technique  - ناڕاسته وخۆ  ته كنیكی   (
به اڵم ئێستا ته كنیكی نوێ   به كاردێت بۆ تۆماركردن و 
   Hard Disk جێگیركردنی وێنه ك�ان له سه ر دیسكی ڕه ق

Digital fluoroscopy  كه  پێی ده وترێت
5-3  سیستمی فۆت����ۆ دای�����ۆد

له ڕێی  تیشك�ه ئێك�س  كردنی  به ڕوون��اكی  پاش 
ده گۆڕدرێت  به ده ستهاتوو  ڕوون��اكی   ، ده رخسته ك�ان�ه وه  

بۆ سیگناڵی كاره بایی به هۆی ف�ۆت�ۆ دایۆده وه   
فۆت�ۆدای�ۆد له  ئامێری سی تی سكانه ردا به  چه ند ڕیزێك 
له   به اڵم  داده نرێت  ده رخسته كاندا(  له ژێر  )ڕاسته وخۆ 
دایۆدی  فۆتۆ  ماتریكسێكی  له   بریتیه   ته خته ده رخسته دا 
 Amorphous  – ناڕێك  ناكریستاڵی  )سلیكۆنی 
Silicon( كه  چه نده ها پكسڵ له خۆده گرێ�ت بۆ نموونه  
)x3000 3000( پكسڵ )زیادده كات به  پێی پێشكه وتنی 
بۆ  مایكرۆمه تر  به  سایزی 143  ته كنۆلۆژیای سه رده م(  

هه ر پكسڵێك.  
ده رچوو  ڕووناكی   ، فۆت��ۆدای��ۆدی��ه   ڕیزگه   چینه   ئه م   

سیگناڵی  بۆ  ده گۆڕێت  ئایۆداید  سیزیۆم  له چینی 
كاره ب���ایی 

ڕه نوساندنی  و   )Amplified( گه وره كردن  پاش 

سیگناڵه كان له ڕێی  پڕۆسیسه ره وه  وێنه ی تیشكه  ئێكس 
)ته كنیكی  مۆنیت�ۆر  بۆ  ده نێردرێت  و  ده بێت  دروست 
ڕه ق�ه دیسك  له س�ه ر  تۆم�ارده ك�رێت  یان  ڕاسته وخۆ( 
ته كنیكی   ( دووباره سه یركردنه وه   و  ئ�ه رشیفك�ردن  ب�ۆ 
ناڕاسته وخ�ۆ ( یان چاپ ده كرێت له سه ر فیلمی تایبه ت  
. ) Laser Imager( به هۆی  ئامێرێكه وه  كه  پێی ده وترێت

ب�ه ڕه نووسك��ردنی  پڕۆس�ه ی  و  بینین  س�یس�تمی 
وێن�ه ك��ان

Imaging System & Digital Image Proccessing
 ، تیشكه ئێكسدا  نوێی�ه كانی  ئامێره   زۆربه ی  له  
به ڕه نووسك�ردنی  ب�ۆ  به كارده هێنرێت  بینین  سیستمێكی 
به ده ست  مه به ستی  به   وێنه ك�ان  )ب�ه دیجیتاڵك�ردنی( 
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هێن�انی  جۆره  وێن�ه  image quality و ئه رشیفك�ردنی�ان 
بینیندا، BAS-signal ی ده رچوو له   ،  له  سیستمی 
 - ڕه نووس  داتای  بۆ  ده گۆڕێت  ته له ڤزیۆنی  سیستمی 
دیجیتاڵ و پاشان چاره سه ر و ئه مبار ده كرێت ، وێنه ی 
ڕه نووس  پێكدێت له  چه ند پیكسڵێكی دیاریكراو به هه ردوو 
ئاڕاسته ی ئاسۆیی و ستوونی ، سه رجه می لێكدانی ژماره ی 
پیكسڵی ئاسۆیی و ستونی ، ماتریكس  matrixدیاری 
به واتا   512  x  512 ماتریكسێكی  نموونه   بۆ   ، ده كات 
و  ئاسۆیی  پیكسڵی   512 له   پێكهاتووه   دیجیتاڵ  وێنه ی 
به كارهاتوو  ماتریكسی  ، سایزی  پیكسڵی ستوونی   512
 x 1024  512 و x 512  به شێوه یه كی گشتی بریتیه  له
1024 و x 2048 2048 ، چه ند سایزی ماتریكس به رزبێت 
، هێنده  وێنه  ڕوونی به رزده بێت Resolution ، به اڵم 
و  به رز  ته كنیكی  به   پێویستی  به رز  ماتریك�س  سایزی 
 higher frame rates  گرانبه ه�ا ده بێت به تایبه تی بۆ

.
سیستمه كانی  به كارده هێنرێ�ت  بینین  سیستمی  كاتێك   
ڕادیۆگ�رافی و فلۆرۆسك�ۆپی و ئه نجیۆگرافی ده گۆردرێت 

بۆ سیستمی   ڕه ن��ووس - دیجیت���اڵ:

Digital Radiography    DR
Digital Fluoroscopy     DF
Digital Angiography    DA

 Examination Unit      6.  مێ���ز و ڕاگ���ره
 پێكهاته یه كی تری ئامێری تیشكه ئێكس بریتی�ه  له  مێ��ز 
، شێوه یه كی الكێشه یی هه یه  به درێژی )188 سم تا  240 
سم( و پانی)61سم تا 86 سم( و به رزی )69سم تا89سم( 
ستیلدایه (  چواچێوه یه كی  ناو  )كه له   مێ�ز  ڕووپۆشی    ،
فۆرمیكا  )وه ك  ده كرێت  دروست  تایبه ت  ماده یه كی  له  
كارنه كاته   كه   پاستیكی(  ماده ی  یان  فایبه ر  كاربۆن   ،
سه ر هه ڵمژین و الوازك�ردنی تیشكه  ئێكس ، مێز جگه  
له وه ی نه خۆشی له سه ر ڕاده ك�شێت ، كاسێت و له خۆگری 
كاسێ�ت له ژێر ڕووپۆشی مێزدا داده نرێت ، مێزی ئامێری 
ئاسایی جێگیر و ساده یه  و به رزونزم  ناك�رێ�ت ،  به اڵم 
له  ئامێره كانی فلۆرۆسكۆپی و تۆمۆگرافی و ئه نجیۆگرافی  
وسی تی سكانه ردا له ڕێی مات�ۆڕی ك�اره بایی به رزو نزم 
ده كرێت و له  هه ندێك ئامێردا مێ�ز به  گۆشه ی تا )- 90  
وێنه گرتن�ه   بۆ  پێویست  به پێی  ده سوڕێته وه     )90  + و 
تایبه تیی�ه كان ، مێز به رگ�ه ی قورسایی 200 كگم  تا 300 

كگم  ده گرێت به  پێی جۆر و داواكاری. 

ڕاگ���ره  
به هۆیه وه    ، ئاڕاسته كار  و  تیوب  هه ڵگ�ری  له   بریتیه    
له ڕێی قۆڵێك�ه وه  )هه ڵگ�ری تی�وب( ، تیوب به رزو نزم 
ده كرێت یان ده سوڕێت به  گۆشه ی 90 پل�ه  به  ئاڕاسته ی 

ڕاگ��ره ب�ه ك��ی دی�واری دا.
بۆ  پێده كرێ�ت  هاتوچۆی  وه   )س�ك��ه (  له ڕێی  ڕاگ��ره  
 - زه وی  )سك�ه ی  نه خۆش  مێزی  ئه وسه ری  و  ئه مسه ر 
بنمیچ ( یان )سك�ه ی زه وی دوانی( ، هه ندێك جار ڕاگ��ره  
له  شێوه ی پیتی ) C ( ئینگلیزی دا دروست ده ك�رێت 
تیشكه ئێكسی  ئامێری  ده وترێ�ت  ئامێ�ران�ه   جۆره   به م 

C - Arm   جۆری
)Bucky Wall Stand( ڕاگ����ره ب���ه كی دی����واری
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  هه ندێك جار به  پێی پێویست و داواكاری له گه ڵ ئامێری 
 Bucky( دیواری   ڕاگ�ره به كی  ساده دا  تیشكه ئێكسی 
Wall Stand(داده نرێت بۆ وێنه گرتنی ئه و نه خۆشانه ی 
پێویست بكات به  پێوه  وێنه یان بۆ بگیرێت ، كه  بریتیه  

له  ڕاگره یه ك  كه  له خۆگ��ری ك��اسێتی هه ڵ�گ��رت��ووه  به  
شێ�وه ی س�ت�وونی .
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ِريثَورتاذ

ئه م  دروستكردنی  بیرۆكه ی  پ/س���ه ره تا 
شاره له  كوێوه  سه ریهه ڵدا..؟

پاراس���تنی ژینگه  ئامانجێكی سه ره كی پڕۆژه كه مان و هه ر 
به و هۆیه وه  به ڕێوه به رایه تی پڕۆژه  بڕیاریداوه  ڕێژه ی %70 
ی زه وی پڕۆژه كه  بكاته  سه وزایی ، له م پڕۆژه دا گرنگیه كی 
زۆر به  عه زلی گه رما و ده نگ دراوه  و ته واوی سیستمه كانی 
ئاگ���ر كوژاندنه وه  و )س���اردكه ره وه  و ئاوی گه رم و غاز( 
ی مه رك���ه زی دابین كراوه  و هه روه ه���ا هه رباڵه خانه یه ك 
قادرم���ه ی تایبه ت له ناو ش���افتێكی كۆنكریت���ی هه یه  بۆ 
ده ربازبوون له كاتی هه ر ڕووداو و ئاگر كه وتنه وه یه ك له پێناو 
ده س���ته به ركردنی خزمه ت گوزاری زیاتر بۆ دانیش���توانی 
پڕۆژه  سیستمی سه ته الیتی مه ركه زی و ئینته ر كۆم دابین 
كراوه ، هه ر خاوه ن شووقه یه ك له هه مان كاتدا خاوه نداری 
گه ڕاج و گه نجینه ی تایبه ت به خۆی ده كات كه  له نهۆمی ژێر 

زه مینی باڵه خانه كه  ده سته به ر ده كرێت . 
پ/ ئه م پڕۆژه یه   كه رتی تایبه ته  یان حكومیه  و خاوه نه كه ی 

كێیه ؟
پڕۆژه ی گاردن ستی، پڕۆژه یه كی كه رت تایبه ته  و گرووپی 

كۆمپانیاكانی هه ڵه بجه  خاوه نداری ده كات .
پ / بیرۆكه ی ئه م پڕۆژه یه  جۆن سه ریهه ڵدا؟ 

به ه���ۆی زیادبوونی چڕی دانیش���توان له ش���اردا و كه می 

یه كه ی نیشته جێبوون و زۆربوونی داواكاری 
له س���ه ر یه كه ی نوێ  بۆ پڕكردنه وه ی به شێك 
له و داواكاریانه  بیرۆكه ی درووس���ت كردنی وه ها ش���ارێك 

سه ری هه ڵدا
پ/ماوه ی ته واو بوونی پڕۆژه كه  چه نده  ؟

س���ێ   ل���ه   بریتی���ه   پڕۆژه ك���ه   ته واوبون���ی  م���اوه ی 
. به كاربوونی���ه وه   ده س���ت  له ب���ه رواری  س���اڵ 

پ/ به رواری ده ست به كاربوون له  پڕۆژه كه دا؟
به رواری ده س���ت به كاربوون ل���ه  پڕۆژه كه دا )2010-10-1( 
كه  له الیه ن به ڕێوه به رایه تی گش���تی وه به رهێنانه وه  دیاری 

كراوه  .
پ/ تائێس���تا ڕێ���ژه ی ته واو بوونی پڕۆژه ك���ه  چه نده و به  

ماوه ی چه ندی تر ته واو ده بێت؟
ڕێژه ی ته واو بوونی كاری پڕۆژه  تا ئێس���تا نزیكی ) %90( 

یه و كاركردن تێیدا به رده وامه  .
 پ/ گرنگ���ی ئ���ه م پڕۆژه ی���ه  چییه  بۆ ئاینده ی ش���اری 

سلێمانی؟
به و پێیه ی پڕۆژه كه  ژماره یه كی زۆر یه كه ی نیشته جێبوون 
دام���ه زراوه ی خزمه ت گوزاری تێدایه  و ڕووبه رێكی فراوانی 
پێكدێ���ت له س���ه وزایی و هه ربۆی���ه  كاریگ���ه ری له س���ه ر 
كه مكردنه وه ی قه ره باڵغی ش���ار و پاراستنی ژینگه ی شار 

طاردن ستى 

ئامادةكردنى
 طَوظارى ئةندازياران
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ده بێت .
پ/ پڕۆژه ك���ه  له  چه ند به ش پێك هات���وه  و چی له خۆی 

ده گرێت؟
پڕۆژه كه  له  18 باڵه خانه ی نیشته جێ  بوون و خه سته خانه و 
قوتابخانه ی بنه ڕه تی و مزگه وت و چه ندین یاریگا و ماركێت 

و مه له وانگه  پێكدێت .  
پ/ئ���ه و ئامێ���ر و كه لوپه النه ی ك���ه  تیای���دا به كارهاتوه  
مه رجی كوالێتی باش���یان تیادایه  و به  ستانداردی جیهانی 

به كارهێنراون؟
ته واوی كه ره سته  به كارهێنراوه كان له كوالێتی به رزن و تێستی 
پێویس���تیان بۆ كراوه  به گوێره ی س���تانداره  جیهانییه كان، 
تایبه ت به  هه ر بڕگه یه ك و له كاتی جێ  به جێ  كردنیش���دا 

ڕه چاوی ته واوی ڕه وشه  ئه ندازیارییه كان كراوه  .
پ/مه رجی سه المه تی وه ك مه رجێكی ئه ندازیاری زۆر گرنگه  
بۆ پڕۆژه یه كی ئاوها , ئایا كاری پێویس���تتان كردوه  له و 

باره یه وه  و مه رجه ی سه المه تیتان پێڕه و كردوه ؟
پڕۆژه كه مان به ش���ێكی تایبه ت به  )سێكوریتی و خزمه ت 
گ���وزاری( هه ی���ه  و فه رمانبه رمان به ژماره ی پێویس���ت بۆ 
دابین كردووه  و ئه م به ش���ه  ئه ركی پاراس���تنی ئاسایشی 
پڕۆژه  و به كارهێنانی هێما و تێپی ئاگاداركردنه وه  و دابین 
كردنی كاڵ و پێاڵوی سه المه تی له ئه ستۆ ده گرێت و هه موو 

پێداویستیه كی فریاكه وتنی خێرا دابین كراوه  و ڕێو شوێنی 
پێویست بۆ هه ر حاڵه تێكی ئاگاركه وتنه وه  گیراوه ته  به ر .

پ/كاری دیزای���ن و جێبه جێك���ردن و سه رپه رش���تیكردنی 
پڕۆژه كه  له الیه ن ئه ندازیارانی كورده وه  بوه  یان به  هاوبه شی 

له گه ڵ كۆمپانیای بیانی و ئه ندازیارانی تردا بوه ؟
س���ه رجه م كاره كانی دیزاینی پڕۆژه  ب���ۆ بڕگه  جیاوازه كان 
له ده ره وه ی وواڵت كراوه ، به اڵم ته واوی كاری سه رپه رشتی 
و جێ  به جێ  كردن له الیه ن ئه ندازیارانی كورده وه  كراوه  .

پ/ ڕۆڵی ئه ندازیاران چیه  له  به ڕێوه بردنی ئیش���و كاره كان 
له پڕۆژه كه دا ؟ 

تیمێكی ئه ندازیاری سه رپه رشتی ته واوی كاره  هونه رییه كانی 
پڕۆژه  ئه كات و ڕێگه  چاره  بۆ هه ركێش���ه یه ك داده نێت كه  
دێته  ڕێگا و بۆ هه ر حاڵه تێك كه  پێویس���ت بێت ڕاوێژ به  

پسپۆڕانی بیانی ده كرێت .
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ئامادةكردنى
 طؤظارى ئةندازياران

ضاوثَيكةوتن
َيكى  ر يا ز ئةندا ايى  ةز شار لة  طرتن  وةر سود  و  ناساندن  تر  يا ز مةبةسى  بة  طؤظارةكةماندا  ذمارةيةى  لةم 

وةآلمى  لة  و  سازدا  جالل(  كمال  )ثَيشِرةو  يار  ز ئةندا َيز  بةر لةطةَل  ضاوثَيكةوتنمان  ئةزمون  بة 
.. , دوا  بؤمان  خوارةوة  الى  شَيوةيةى  بةم  ثرسيارةكامناندا 

•ناوی سیانی؟
 پێشڕه و كمال جال.

•مێژوی له دایكبون:
-ساڵی 1960 له شاری سلێمانی 

له دایك بوم.

خوێندن���ی  •قۆناغه كان���ی 
سه ره تایی، ناوه ندی، ئاماده یی و 
زانكۆتان له  چ سااڵ و جێگه یه ك 
ته واوكردوه . پس���پۆڕیتان له چ 

بوارێكی ئه ندازه یی هه یه ؟
ل���ه   س���ه ره تایی  -قۆناغ���ی 
س���ه رچناری  قوتابخان���ه ی 
س���ه ره تایی و ناوه ن���دی ل���ه  

ئه زمه ڕو ئاماده یی له  ئاماده یی 
ته واو كردوه و  سلێمانی كوڕان 
چومه ته   زانك���ۆ  خۆیندنی  بۆ 
زانكۆی  ل���ه   بغ���داد  ش���اری 
تكنه لۆژیا پسپۆڕی ئه ندازیاری 
میكانیك���م له س���اڵی 1983دا 

ته واو كردووه .
چی���ن  پڕۆژان���ه   •ئ���ه و 
ی���ان  ئه نجامتان���داوه   ك���ه  
سه رپه رشتیتان كردوه  له ژیانی 
وه زیفیتان���دا، چ پڕۆژه یه ك���ی 
پ���ێ  له هه م���وان  خۆت���ان 

سه ركه وتوتر بوه ؟
له  ژیانی وه زیفیمدا پڕۆژه ی زۆرم 
چ وه كو ئه ندازیاری میكانیك و 

چ وه كو سه رپه رشتیار ئه نجام 
داوه  كه  به كورتی لێیان ئه دوێم 

:
پ���ڕۆژه ی دروس���ت ك���ردن و 
پااڵوگ���ه وی  كارپێكردن���ی 
نۆژه ن  س���لێمانی ,  نه وت���ی 
كردن���ه وه ی ئوتێل س���لێمانی 
كوردس���ات,  پااڵس,پڕۆژه ی 
دواتر ل���ه  ئه نجومه نی وه زیران 
ئیداره ی سلێمانی كه له  پڕۆژه ی 
گه وره و گرنگدا به شداری و ڕۆڵم 
هه بوه  له وانه  نۆژه ن كردنه وه ی 
ڕۆش���نبیری,مزگه وتی  هۆڵی 
گه وره ,و  خانه قا,مزگه وت���ی 
بین���ای  كردن���ی  دروس���ت 
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س���كرتاریه تی ژنان,دروس���ت 
ت���ه الری  بین���ای  كردن���ی 
به هه موو  هونه ر..........ك���ه  
پڕۆژانه وه  شانازی ده كه م  ئه و 
وهه مویان���م خ���ۆش ده وێ���ن 
به اڵم  پڕۆژه ی دروست كردنی 
پااڵوگه ی س���لێمانی و ته الری 
هون���ه ر ش���وێنێكی تایبه تیان 
الی م���ن هه یه  له ب���ه ر ئه وه ی 
له  هه ردوكیان���دا هه موو هێزو 
توانای جه سته یی و ئه ندازه یم 

به كار هێناوه .

•چۆن به روارد ده كه ن له  نێوان 
ئه و پڕۆژانه ی پێش ڕوخاندنی 
ڕژێمی عێراق له  ساڵی 2003دا  
ئه نجام���دراون و ئه وان���ه ی له  
ئێس���تادا ئه نج���ام ده درێن له  

رووی ئه ندازه ییه وه ؟
به گشتی ئه توانم بڵێم زۆربه ی 
پڕۆژه كان چ له  ئێس���تاو چ له  
ڕابوردودا به  داخه وه  جۆرێك له  
ش���پرزه یی هه ر له  قۆناغه كانی 
پێویس���تی  وه كو  ئاماده كاری 
ب���ه و پڕۆژه یه  دواتریش دیزاین 
و ده رخس���ته و تا قۆناغه كانی 
ته نده ری���ن پێ���وه  دی���اره  كه  
ئه نجامدانی  ل���ه   كۆتای���دا  له  
و  ده رده كه وێ���ت  پڕۆژه ك���ه دا 
دروس���ت  بۆ  زۆری  كێش���ه ی 
ده كات ك���ه  س���ه ره نجام ب���ه  
بودجه ی  و  وه خت  هه ده ردانی 

لێ  ده كه وێته وه .

•ئه و خوله  زانستیانه  چین كه  
بینیوتانن و له  چ واڵتێك؟

چه ندی���ن خولی زانس���تیم له  
پس���پۆڕی خۆم���دا بینیوه  له  
واڵتانی ئێران ,توركیا,ئوردن, 
زۆربه ی  لوبنان,ئیتالیا,دبی. 
ئه و خوالنه  له  بواری سیستمی 
بووه ,  گه رمی���دا  و  س���اردی 
وهه روه ها له  بواری كارگێڕیدا.

واڵتان���ی  س���ه ردانی  •ئای���ا 
بیانیت���ان كردووه  ی���ان نا ؟ 
ئه گه ر كردوتان���ه  له  ئه نجامی 
ئه و سه ردان و بینینانه ی كاره  
ئه ندازه ییه كاندا له و  واڵتانه دا.. 
و  كورد  ئه ندازیارانی  ئاس���تی 

بیانی چۆن هه ڵده سه نگێنن؟
به ڵێ  وواڵتانی)  ئێران, توركیا, 
ئیتالی���ا,  ئوردن,لوبن���ان , 
ئه ڵمانیا , هۆڵه ندا,به لچیكا, 
دبی ( م بینیوه  ئاش���كرایه  كه  
ڕه وش���ی ئه ندازه یی و ئاستی 
پێشكه وتنی ئه و واڵتانه  به رزه و 
كه   بڕیوه   زۆری���ان  قۆناغێكی 
ئه گه ر بتوانین به راوردی بكه ین  
به اڵم  جی���اوازی زۆر ده بینین 
به  به راوورد ب���ه و بارودۆخه ی 
كه  كوردستانی پێدا تێپه ڕبوه  
ده توانی���ن بڵێین ئومێده كرێت 
له  ئاینده دا زیاتر به ره و پێش 

بچێ���ت . ئه ندازیارانی كورد له  
ڕووی زانست و كاره وه  كه میان 
نیه  له  ئه ندازیارانی واڵتانی تر 
ئه گه ر زیاتر هه وڵ بده ن خۆیان 
به ره و پێش ببه ن و ده وڵه تیش 
بتوانێت ده رفه تی زیاتریان بۆ 
به رز  ئاستیان  تا  بڕه خسێنێت 

بكاته وه .
ئامۆژگاریه كانتان  و  •ڕێنمایی 
نه وه ی  ئه ندازیارانی  ب���ۆ  چیه  

نوێ..
ڕێنمایم بۆ ئه ندازیارانی نه وه ی 
ن���وێ  ئه وه ی���ه  پێ���ش هه موو 
ش���تێك واڵته كه ی���ان خ���ۆش 
بوێت به  هه س���ت ك���ردن به  
ئه ركه كانیان  به رپرسیارێتیه وه  
ئه نج���ام بده ن جا چ له  كه رتی 
تایبه ت بن یان گشتی جگه  له وه  
كاری گرنگ ئه وه یه  كه  هه میشه  
هه وڵی خ���ۆ نوێكردنه وه  بده ن 
له  بواره كانیاندا ودوا نه كه ون.  

* دوا وته تان..........
ب���ۆ  هی���وای س���ه ركه وتنتان 
ئه خ���وازم ئومێد ده ك���ه م كه  
ب���واره ی  له و  گۆڤاره كه ت���ان 
ئێس���تای زیاتر ب���ه ره و پێش 
بچێ���ت وببێت���ه  گۆڤارێكی پڕ 
بایه خ بۆ هه موو ئه ندازیاران و 
ببێته  س���ه رچاوه یه كی زانستی 

گرنگ و زۆر سوپاس.
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 پێشه كی:
له س���ه ره تای ده س���ت پێكردنی ژیانی ئاده میزاد له سه ر 
زه وی مرۆڤ ب���ه  به رده وامی هه وڵی زۆری داوه  تابتوانێت 
ڕێگای جۆراو جۆر بدۆزێته وه  بۆ دیاری كردنی ئاڕاس���ته و 
ڕاڕه وه كان���ی هاتوچۆ و جموجۆڵه كانی له س���ه ر زه وی به  
به كارهێنانی ئه و ئامڕازه  سه ره تایانه ی كه  له به ر ده ستیدا 
بووه  له  نیش���انه كانی سه ر زه وی نمونه ی كۆمه ڵه  خۆڵ و 
به ردی ده وروبه ری ئه و س���نوره  بچوكه ی كه  تیایدا ده ژیا 
به اڵم ئه م نیش���انانه  كاتێك به فر و باران و زریان  ڕووی 
ده دا ئه و كۆمه ڵه  خۆڵ و به ردانه  ئه س���ڕانه وه  و نه ئه مان 
له سه ر ڕووی زه وی بۆیه   به و هۆیه وه  مرۆڤ ناچار بوو ئه و 
شوێنانه  كه  تیایدا بوو جێگیر بكات و پارێزگاری ئه دگاره  
)معالم( سروشته كانی سنوره كه ی بكات وه ك ڕوبار وكیڵگه و 
زه لكاو... هتد هه روه ها دوای ئه وه  س���ودی له و)معاملة (
دروس���تككراوانه  بینی  وه ك ڕێگاو خانوو دامه زراوه كان. 
دواتریش گه یش���ته  دروست كردنی نه خشه و دیاری كردنی 
س���ه رجه م ئه و پێكهاته و دامه زراوانه  له سه ر نه خشه كه  و 
گه ڕانه وه  بۆ نه خشه كه  له  كاتی سه فه ركردنیا.                

كاتێك جموجۆڵی مرۆڤ  له سه ر ده ریاو زه ریاكان ده ستی 

پێكرد ئه م بابه ته  الی ئاده میزاد ئاڵۆزتر بوو له به ر نه بوونی 
هیچ دیارده یه ك و نیشانه یه ك یان هه رشتێك له سه ر ڕووی 
ده ریا وه ك ئه وانه ی كه  له سه ر زه وی هه یه  بۆ دیاری كردن 

و ناسینه وه .
له به ر ئه و هۆیانه  كه  باس كرا  مرۆف سه یری ده ورو به ری 
خۆی كرد بۆ دۆزینه وه ی ڕێگاچاره  بۆ كێشه كه ی  هه وڵی 
دا س���وود له  ئاسمان و ئه و مانگ و ئه ستێرانه  وه ربگرێت 
كه  ده سوڕانه وه  به وه ش پڕۆس���ه ی پێوه ره  فه له كییه كان 
بووبه   ته نیا ڕێگا بۆ دیاری كردنی )احداثیات( ی ش���وێن 
و ئاڕاس���ته ی سه فه ر، هه رچه نده  س���ه فه ركردن به  پشت 
به س���تن به  ئه م ڕێگا فه له كیانه  پڕبوو له  مه ترسی به هۆی 
له یه كچوونی ئه ستێره كان و دووریان له یه كتره وه  كه  ته نها 
ش���ه وی ڕوون ده توانرێت به باش���ی ببینرێ���ت له به ر  ه وه  

پێوانه كان زۆر وورد ده رنه ئه چوون. 
مرۆڤی س���ه رده م له گه ڵ پێش���كه وتنی ڕێگا زانستیه كان 
و هاتن���ه  كای���ه ی ئامێره كانی پێوانه ی نوێ  دا ده س���تی 
ك���رد به  دیاری كردنی )احداثیات( ی ش���وێنه كه ی خۆی 
و ئاڕاس���ته  س���ه فه ره كان به  شێوه ه یه كی باش���تر به  به  
كارهێنانی ئامێ���ری ئه لیكترۆنی نمون���ه ی ئامێری لۆران 

ر د قا هلل  ا عبد هر  طا ئةندازيار/  
بةرَيوةبةرى طشتى فرَوكةخانةى نَيو دةوَلةتى سلَيمانى

سيستمى مالحةى ئاسمانى بة 
بةكارهَينانى مانطى دةست كرد

Global Navigation Satellite System( GNSS )
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)Loran(و دیكا )Decca ( كه له سه ر بنه مای شه پۆله  

كه هرۆموگناتیس���یه كان كار ده ك���ه ن بۆ دی���اری كردنی 
شۆینه كان.

ئ���ه م ئامێرانه ی كه  باس كرا خاڵ���ی الوازیان له وه دایه  كه  
ته نها بۆ به كارهێنانی ده ریایی س���نوردار به كارده هێنرێت 
كاركردنیان له  ژێر كاریگه ری كه ش و هه وا و گۆڕینی باری 
جوگراف���ی ده وره به ردا كارده كه ن و له  الیه كی تریش���ه وه   
كاركردنیان له س���ه ر له ره له ری ش���ه پۆله كان و تیش���كه  

نێردراوه كان ئه نجام ده دریت.
له ساڵی 1967 دا سیسمتی )په ڕینه وه ی ماحه ( به كارهێنرا 
) Navy Navigation Satellite System TRANSIT(
ئه م سیستمه  له  مانگه  ده ستكرده كان پێك هاتووه  كه  به  
ژماره یه كی كه م له خولگه  نزمه كاندا ده خولێنه وه  ، بنه مای 

)  Doppler(به كارهێنانی ئه م سیستمه  له س���ه ر ئامێری
ه ك���ه  له ره له ره كانی زۆر نزمن له ب���ه ر ئه م له ره  له ره  نزمه  
ه���ه ر له رزه یه كی كه م له  ئامێره ك���ه دا ڕووبدات كارده كاته  
س���ه ر دیاری كردنی ش���وێنی ئامێره كه  و زانیاری یه كان 

ڕاست ده رناچن وه ك خۆی.
له گه ڵ پێش���كه وتنی ته كنه لۆجیای تازه  له بواری ماحه  و 
ئامێری كۆمپیوته ر ده س���ت كرا به  به كارهێنانی سیستمی 
 NAVSTAR Navigation  ( دیاری كردنی احداثى جیهان

Timing and Ranging  ( كه به ناوی
)GPS()Global Positioning system( ده ناسرێت، 
ئ���ه م سیس���تمه  به ناردنی تیش���كی الس���لكی كارده كات 
كه له مانگه  ده ست كرده كانه وه  ده رده چێت بۆ دیاری كرنی 
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شوێنه كان له سه ر ڕووی زه وی )وێنه ی  1 (.
سوودی ئه م ئامێره  له به كارهێناندا خۆی له وه دا ده بینێته وه  
كه  ده توانرێت )GPS (ه  ك���ه  هه ڵبگیرێت یان دابنرێت 
له س���ه ر) ئۆتۆمبێل , كه ش���تی ، فڕۆكه ، پشتی واڵخ و 
فیله كان له  دارستانه كاندا( بۆ به  كارهێنان و دیاری كردنی 
ش���وێنه كان بێ  ئه وه ی كار بكاته  سه ر ڕاستی و دروستی 

و زانیاریه كان. 

)GPS(  سیستمی جیهانی بۆ دیاری كردنی پێگه
Global Positioning System   <GPS>  

ساڵی1973 بۆ یه كه م جاركه  GPS  دروست بوو سیستمی 
GPS ته نها ڕێگا پێدراو ب���وو بۆئه وه ی به كاربهێنرێ  بۆ 
مه به ستی سه ربازی له  بواری هه واڵگری و چاودێری له الیه ن 
وه زاره ت���ی به رگری ئه مریكا وه  ودوای ئ���ه وه  ڕێگادرا بۆ 
به كارهێنانی GPS له بواری شارستانیدا له  سه ره تاكانی 
هه شتای س���ه ده ی بیسته مدا. ئه م سیس���تمه  پێك دێت 
له  24 مانگی ده س���تكرد به ده وری زه ویدا له به رزی نزیك 
20كم ده س���وڕێته وه  هه ر چوار مانگێكی ده س���ت كرد له  
خولگه یه كدا )Orbit( به  گۆشه یه كی )55( پله ی ئاسۆیی 
)Orbital Inclination( ده خولێنه وه  وه ك له  وێنه كه دا 
نیشان دراوه  به و شێوه یه  هه ر)24( مانگه ده ست كرده كه  
به  ش���ه ش ئاستی خولگه یی له  دووریه كی یه كسان ده وری 

زه ویان داوه .
بۆ به كارهێنه رانی  GPS له  ئاسمان و زه ویدا سیستمه كه  
به  ئاس���انی ده توانێت دیاری كردنی خێرایی و ئاڕاسته  و 

پێگه  دابین ده كات بۆ ئه و شوێنانه ی كه  سێ  احداپیاتیان 
هه ی���ه  به  ش���ێوه یه كی وورد  و )24( كات ژمێری ڕۆژانه  
به به رده وامی له هه موو باری كه ش و هه وا و بۆ هه ر خالێك 

له سه ر گۆی زه وی.
 سیس���تمی GPS كاریگ���ه ری گرنگی هه ی���ه  له  هه موو 
بواره كان���ی ئه ندازی���اری و جێوفیزیائ���ی و په یوه ندی یه  
ته له فونیه كان و بواره  ماحیه كان له بواره كانی ئاس���مانی 

و ده ریایی و زه مینی. 
 

پێوان���ی م���اوه كان و دیاری كردن���ی پێگه كان به  
GPS به كارهێنانی

 Measuring the distances and fixing the
)positions using )GPS

سیس���تمی GPS له  پێكهاته یدا سستمێكی تا ڕاده یه ك 
ئاڵۆزه  به اڵم به كارهێنانی له بواری ماحه ی ئاس���مانی زۆر 
ئاس���انه  ئه م سیستمه  به  پشت به ستن به  بنه مای پێوانی 

ماوه كانی نێوان مانگه  ده ست كرده كان كارده كات.
 ئه و مانگه  ده س���ت كردانه  كه  ماوه كانیان زانراوه  له گه ڵ 
ئه و خاڵه  نه زانراوانه ی كه ده ویسترێت شوێنه كانیان دیاری 
بكرێ���ت له س���ه ر ڕووی گۆی زه وی ئ���ه و ماوه یه  مه زه نده  
ده كرێت به م���اوه ی ئه و كاته ی كه  تیش���كه  نێردراوه كان 
ده یخایه نێت له  مانگه  ده ست كرده كه وه  تا ده گاته  ئه نتینای 
وه رگر  Receiver، پێوانه ی كاتی ده رچوونی تیشكه كه  
له  مانگه  ده س���ت كرده كه  وه  به  گه یش���تنی تیش���كه كه  
به ئاس���انی ده توانرێت ماوه ی نێوان مانگی ده ست كرد و 
ئامێ���ری )Receiver( بزانرێت به زانینی كات و خێرایی 

ئه و تیشكانه ،
 باش���ترین نمونه  ئه گه ر خێرایی ئۆتۆمبێلێك 100كم بێت 
له كاتژمێرێكدا و ماوه ی نێوان شاری كه ركوك و سلێمانی 
كات ژمێ���ر و نیوێكی پێویس���ت بێ���ت ده توانرێت ماوه ی 
نێوان س���لێمانی كه ركوك بدۆزرێت���ه وه ، كه  ده كاته  )100 
x 1,5 = 150كم( ئه م نمونه  س���اكاره  بۆ دیاری كردنی 
ماوه  ده كرێت م���اوه ی نێوان مانگی ده س���تكردی جواڵو 
له  ئاس���ماندا و ئامێری )Receiver( له س���ه ر زه وی به  
 Speed of( لێكدانی كاتی ده رچونی به  خێرایی تیشك

light( به پێ ی ئه م هاوكێشه یه :
TV x Speed of light

له  كاتێكدا خێرایی تیش���ك = 186000 میل / چركه  و بۆ 
دیاری كردنی هه ر پێگه یه ك پێویس���ت به  بوونی )س���ێ ( 
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مانگی ده س���تكرد ده كات به  دووری جی���اواز له  ئامێری 
)Receiver(ه كه وه .

GPS پێویسته كان بۆ سودوه رگرتن له  سیستمی
س���نوری سود وه رگرتن له  سیس���تمیGPS ده گه ڕێته وه  
بۆ به كارهێنانی ته كنه لۆجیای نوێ  له  جیهانی فڕۆكه وانی 
شارس���تانیدا له گه ڵ بوونی به رێوه  بردنی ده س���ته یه كی 

ڕێك خه ر و پانه ر بۆ  پێش خس���تنی ڕێگا یاس���اییه كان 
به شێوه یه كی گونجاو هه روه ها بۆ ڕاهێنانی ستافی فڕۆكه  
شارستانیه كان و چاودێره  ئاسمانیه كان له سه ر به كارهێنانی 

ئه م سیستمه .
 ئه و پێش خستنه ی كه  ویایه ته  یه كگرتوه كانی ئه مریكی له  
بواری به كارهێنانی سیستمی GPS له  ده یه كانی سه ده ی 
بیس���تدا به  ئه نجامی گه یاند به  كه ڵكێك���ی زۆر گه ڕایه وه  
له  ب���واری به كارهێنانیدا ب���ۆ به كارهێنه رانی فڕۆكه كان و 
س���ه نته ره كانی چاودێری ئاس���مانی له و ده وڵه تانه ی كه  
GPS به كارده هێن���ن، ئه و ده وڵه تانه ی پێویس���تیان به  
به كارهێنانی سیس���تمی GNSS هه یه  پێویس���ته  كار بۆ 
دیزاین���ی ئامڕازه كانی ئه م سیس���تمه  و دروس���ت كردنی 
وێس���تگه  زه مینییه كان بكه ن بۆ وه رگرتنی تیشكی مانگه  
ده س���ت كرده كان و به كارهێنانیان له ب���واری فڕۆكه وانی 

شارستانیدا.
 ب���ه  دروس���تكردن و دانان���ی سیس���تمێكی جیهانی به  
به كارهێنان���ی مانگ���ه  ده س���ت ك���رده كان GNSS كه  
سیستمی GPS به ش���ێكه  له  پێكهاته كانی ده بێته  هۆی 
گۆڕانكاریه كی سه ره تاسه ری له  بواری فڕۆكه وانیدا چونكه  
ئه م سیس���تمه  له سه رووی زه وی تیشكه كان وه رده گرێت و 
تاقمی فڕۆكه كان ده توانن ش���وێنه كانی خۆیان به  ڕاستی 
دیاری بكه ن  به  تایبه ت  له و كاتانه ی كه  به سه ر ده ریا و 
شوێنه  دووره كاندا تێ ده په ڕن، به كارهێنانی ئه م سیستمه  
سوودی له  ڕاده به ده ری هه یه  بۆ فڕۆكه وانه كان بۆ ئه وه ی 
بتوانرێت به  باشترین شێوه  ڕێسا و ڕێنمایه كانی سه المه تی 
جێ به جێ بكه ن )RNVA( كه  ب���ه  به كارهێنانی یارمه تی 



 

  Tenth year No :41 Summer 2012 ساڵى دەیەم هاوینی 2012 ژمارە )41( 40

فڕۆكه ده دات له كاتی نزیك بوون���ه وه ی له  Runway به  
باشترین شێوه  پێویستیه كانی سه المه تی جێ به جێ بكات.

 له  س���اڵی 1994 ڕێكخراوی ICAO لیژنه یه كی تایبه تی 
پێك هێنا بۆ پێش خستنی بنه ما و پێوه ره نێوده وڵه تیه كان 
له گه ڵ ڕێكاره كانی جێ  به جێ  كردنی ئه م سیستمه  و دوای 
ته واوكردنی كاری ئه و لیژنه یه  له  پاش���كۆی ژماره   10 ی 

ICAO دا باڵوكرایه وه  بۆ په یڕه وكردنی. 
پێداویستیه  ڕێكخراوه یه كان:

له  ده یه ی نۆی سه ده ی ڕابردوودا ئه و ده وڵه تانه ی كه  به هۆی 
مانگه  ده س���تكرده كانه وه  سیس���تمی ماحه ی ئاسمانیان 
به كارهێنا دركیان به وه  كرد سه ركه وتنی به كارهێنانی ئه م 
سیستمه  پێویستی به  دامه زراندنی گروپێكی كار هه یه  بۆ 
دۆزینه وه ی باشترین ڕێگا بۆ چاره سه ركردنی ئاسته نگ و 
گرفته كانی به گه ڕ خستن )التشغیل( و گرفته  هونه ریه كان 

له به كارهێنانی ئه م سیستمه  پێشكه وتووه .
له  وواڵتی كه نه دا گروپێ دروست بوون له  ژماره یه ك پسپۆڕ 
و شاره زای هونه ری و كابتنی فڕۆكه كان بۆ جێ به جێ كردنی 
ئه م سیس���تمه  ماحه  نوێ  یه  دوابه دوای ئه مه  كۆمه ڵێك 
شاره زای بواری فڕۆكه وانی و هێڵه  ئاسمانیه كانیش تێكه ڵ 

به و گروپه كران.
 GPSله  ئێس���تادا زۆربه ی ده وڵه تان په یڕه وی سیستمی
ده ك���ه ن به ش���ێوه یه كی به رفراوان له گه ڵ ئه وه ش���دا ئه م 
سیستمه  پێویس���تی به  بوونی  نه خشه یه ك هه یه  له سه ر 
ئاس���تی ناوچه یی چونكه  ئه و تیش���ك وهیمایانه ی كه  له  
مانگه  ده س���ت كرده كان���ه وه  ده رده چێت بۆ دیاری كردنی 
شوێن و وێس���تگه كانی زه مینی ده بێت ڕێگه ی پێ  بدرێت 
له س���ه ر ئاس���تی ناوچه یی و جیهانی به س���ه ر ئاسمانی 
چه ندین ده وڵه تدا تێ  بپه ڕێت كه  سیستمه كه  به كارده هێنن 
بۆیه  له س���ه ر ئه و ده وڵه تانه ی كه  تا ئێس���تا له سه ر ئه م 
سیس���تمه  كارناكه ن پێویس���ته  زوو به زوو خۆیان بخه نه  
ڕیزی ئه و ده وڵه تانه وه  كه  سیس���تمه كه  به كارده هێنن بۆ 
سوود وه رگرتن له  ده رئه نجامه كانی بۆ هێڵه  ئاسمانیه كان 
و ئ���ه و الیه نانه ی ك���ه  په یوه ندی دارن به  گواس���تنه وه ی 

ئاسمانیه وه .

پان بۆ قۆناغی گواس���تنه وه  )تخطیط للرحلة  
االنتقالیة(:

 ICAO ڕێكخ���راوی فڕین���ی شارس���تانی نێوده وڵه ت���ی
گه یش���تۆته  ئه و ده رئه نجامه ی كه  پێش كه وتنی سیستمی 

GNSS كه  له  نه وه كانی س���ه ده ی بیستدا سه ری هه ڵدا 
وا له  ده وڵه تان ده كات كه  س���ه رجه میان ئه و سیس���تمه  
ب���ه  كاربهێنن به ش���ێوه یه كی فراوان و ده س���ت به رداری 
یارمه تیده ره  زه مینیه كانی تر ببن ) المس���اعدات الماحیه 
االرچی���ه( كه  ئێس���تا به كارده هێنن، به  تاق���ی كردنه وه  
ده ركه وت���ووه  بۆ ده وڵه تانی به ش���داربوو جێبه جێ  كردنی 
ئه م پانه  هه ر وا ئاس���ان نیه  بۆ  چونكه   بۆ به ده س���ت 
هێنانی ئامانجی باش پێویس���ت ده كات كۆمه ڵه  مانگێكی 
ده س���ت كردی پێش���كه وتوی تر بخرێته  گه ڕ بۆ خزمه تی 
بواری شارس���تانی بۆ وه رگرتنی تیش���ك و هیمای ڕوون 

تر.
به ش���ێوه یه كی گشتی هێڵه  ئاس���مانی یه كان والیه نه كانی 
گواستنه وه ی ئاس���مانی جه خت ده كه نه وه  كه  پێویستیان 
به  هێمای زۆر به هێز هه یه  كه  )تشویش( كارنه كاته  سه ری 
ئه مه ش وای له  لیژنه ی بااڵی ماحه ی ئاسمانی  ڕێكخراوی 
ICAO كرد دیراس���ه ی پێش���كه وتوترین ته كنه لۆجیای 
فڕۆكه وان���ی بكات ئه وانه ی له س���ه ر زه وی دانراوه   له گه ڵ 
ئه وانه ی كه  له  ناو فڕۆكه كانیش���دا ده به سترێت وه كو ئه و 
 Moment( یارمه تیده ره  فڕۆكه وانیانه  كه  له سه ر بنه مای
of Inertia( كارده ك���ه ن هه روه ها لیژنه كه  پێش���نیاری 
ئه وه یان كرد كه  له ره له ره كان وابه كاربهێنرێن كه  زۆر نزیك 
نه ب���ن له  له ره له ری مانگه  ده س���تكرده كان بۆ به رگرتن له  

)تشویش(.
 قۆناغه كانی گواستنه وه  ده كرێت به  دوو به شه وه  یه كه میان 
له  ساڵی 1993 وه  ده ستی پێكردوه و ساڵی 2010 كۆتایی 
هات كه  تیایدا سیس���تمی دیاری كردنی شوێن و پێگه كان 
به كارهێن���را وه ك یه ك���ه م هه نگاو ، قۆناغ���ی دووه م له  
س���اڵی 2010 وه  ده ستی پێ كردوه  كه  تیایدا پێشكه وتنی 
ته كنه لۆجیای سه رده می تیا به كارده هێنرێت بۆ وه رگرتنی 

به هێزترین و ڕوون ترین هیما .

پێویستیه كانی جێ به جێ كردن و ئاسته كان:
 IFR )Instrument flight وه كو ده زانرێت سیس���تمی
Rules( له بواری فڕۆكه وانیدا پێویس���ته  به رزترین بواری 
س���ه المه تی و باش���ترین ئاس���تی جێ به جێ كردنی ماحه  

ئه نجام بدات له بواری )الدقه  واالعتمادیه  و االنتڤام(
دقه ت له و سیس���ته مه دا جیاوازه  به  جیاوازی قۆناغه كانی 
گه شت ، )االعتمادیه  (  په یوه سته  به  توانای سیستمه كه وه  
به  پێدانی هێمایه  به  كابتنی فڕۆكه كه  له  باش���ترین كاتدا 
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له گه ڵ هه بوونی ده رفه ت بۆ هێما هه ڵه كان و نادروس���ت 
به اڵم االنتڤام به  دابین كردنی باشترین ئاماژه  )ئیشاره ت( 
ب���ۆ كابتنی فڕۆكه كه  و له  هه م���وو قۆناغه كانی فڕیندا به  
تایبه تی كاتی نزیك بوونه وه  له  كاتی دابه زین له سه ر فڕگه  

.)Runway(
ده بێت ئه وه ش بزانرێت كه   ئه م كاره كته رانه  جودانین له  
یه كتر به ڵكو هه مویان له  هه موو كاتێكدا بونیان هه یه  بۆیه  
ده كرێت پش���ت به م سیستمه  ببه سترێت. و ئه م قۆناغانه  

له  پاشكۆی ژماره  10 ی ICAO دا باڵوكراونه ته وه .

مۆڵه تی سیستمی وه رگر له سه ر فڕۆكه كان
: )Permission for Receivers on board(

 سیس���تمی جیهانی فڕۆكه وانی GNSS ئامێر و ئامڕازی 
ئه له كترۆنی زۆر وردو ئاڵ���وزن ئه گه ر به راورد بكرێت به و 
سیس���تمه  وه رگرانه ی كه له  یارمه تی ده ره كانی فڕۆكه وانی 
ئێس���تادا به كاده هێنرێن چونكه  ئه م سیس���تمه  جیهانیه  
ژماره یه ك له  چاره س���ه ر )treatment(ی تێدایه  بۆ ئه و 
هێمایه  كه  له  مانگه  ده س���ت كرده كان���ه وه  وه رده گیرێت 
له گه ڵ ئه و هێمایه نه ی )ئیشاره تانه ی( كه  له  وێستگه كانی 
زه مینه وه  وه رده گیرێن و دوای ئه وه ی ڕاس���ت ده كرێنه وه  
ئه و كات ده درێت به  كابتنی فڕۆكه كان و له سه ر شاشه كان 
ده رده كه وێت له  كابینه ی فڕۆكه كه دا به شێوازێك زۆر ڕوونن 
كه  تیایدا هاوشێوه ی ئیش كردنی )سیستمی به ڕێ  كردنی 

 Flight  Management  System FMS ) گه ش���ته كانه
كه  له  ناو فڕۆكه كاندا جێگیركراوه  و كاری پێده كرێت.

مراقبة  االنتظام )چاودێری سیستم بوون(:
دڵنیایی به رپرس���یارێتی سیس���تمی فڕۆكه وانی جیهانی و 
په یڕه وكردنی پێویس���ته كانی له ئه ركی ئ���ه و واڵتانه یه  كه  
سیاده ی ئاسمانیان هه یه  بۆیه  پێویسته  له سه ر ئه و ده سته  
به رپرسه  چاودێری سیس���تم و به  سیستم بوونی بكات و 
هه وڵبدات رێگای گونجاو بدۆزێته وه  بۆ هه ر كه م كوڕیه ك 
كه  ڕووده دات به  ئاگاداركردن���ی ئه و الیه نانه ی كه  بواری 

ئاسمانی بۆ ئه م كاره  به كارده هێنن.
ڕوودانی كێشه  و كه م و كوڕی له سیستمی ڕێنمایی كه ری 
ماحی له س���ه ر زه وی )نظام اش��ارد املالحي(  زۆر به ئاسانی 
درك���ی پێ ده كرێ���ت به اڵم ئه م���ه  بۆ سیس���تمی ماحی 
جیهان���ی كارێكی ئاس���ان نیه  چونكه  سیس���تمه كه  پێك 
دێت له  ژماره یه ك مانگی ده س���تكرد كه  به  به رده وامی له  
خولگه كاندا ده س���وڕێنه وه  به ده وری زه ویدا به واتا ژماره ی 
مانگه  ده ست كرده كان و ش���وێنه كانیان كاریگه ری هه یه  

له سه ر جۆری جێ به جێ  كردنه كه .
ڕه نگه  وه ستانی مانگێكی ده ست كرد كارناكاته  سه ر خودی 
جێ  به جێ  كردنی كاره كه   یان ئه گه ر كاریگه ریشی هه بێت 
به شێوه یه كی كاتی یه  به هه مان شێوه  ئه گه ر وێستگه یه كی 
زه مینی وه س���تا هه مان كاریگه ری كات���ی ده بێت بۆ ئه م 
جۆره  حاڵه تانه   پێویسته  كابتن و چاودێری ئاسمانیه كان 
ئاگاداربكرێته وه  له وه ی كه  یه كێك له  مانگه  ده ستكرده كان 
یان وێس���تگه یه كی زه مینی كێش���ه ی هه یه  بۆ ئه وه ی به  

ئاگابن له  هێمای)ئیشاره تی(  هه ڵه  یان كه م و كوڕی.
به  شێوه یه كی گشتی سیستمه  ئه لكترۆنیه كان به شێكه  له  
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سیستمی GNSS و له توانایدا هه یه  كه  خۆی هه ڵسنگاندنی 
)تقیمی( سیس���تمه كه  ب���كات و پێش���بینی به رده وامی 
كاركردنیان بكات بۆیه  بونی سیستمی )ئاگاداركردنه وه ی 
كه م و كوڕیه كان( ش���ان به ش���انی )سیس���تمی تقیمی( 

سیستمه  ئه لكترۆنیه كه  پێویسته  هه بێت.
ئه وه ی كه  له س���ه ره وه  باس كرا كارێكی هه روا ئاسان نیه  
چونكه  دیزاینی سیس���تمه  ئه لكترۆنی���ه كان له  ناوخۆیاندا 
 GNSS جیاوازیان هه یه  ئه و فڕۆكانه ی له گه ڵ سیس���تمی
سیس���تمی ئه لكترۆن���ی تیایاندا دانراوه  ب���ه رده وام ده بن 

له كاركردن له  بواری ئاس���مانیدا هه تا ئه گه ر سیس���تمی 
GNSS له  كاركردن وه ستا به اڵم له و فڕۆكانه ی كه  ته نها 
سیستمی ئه لكترۆنی تێدایه  ناتوانێت له و بواره دا كاربكات 
كه  دیزاین كراوه  بۆ سیس���تمی GNSS بۆیه  ئه و ده سته  
پس���پۆره ی كه  دانراوه  له  ICAO خه ریكی دیراسه ی ئه م 

بابه ته ن بۆ ئه وه ی چاره سه ری بۆ بدۆزنه وه .
له كۆتایدا ده كرێت ئه وه  بڵێین كه  دروستكردنی هه ر سیستم 
یان ئامێرێك كه  بتوانرێت باش���ترین ئاماژه  )ئیش���اره ت(  
بدات به  وێستگه  زه مینیه كان یان ڕێنمایی كردنی باشتری 
فڕۆكه وانه كان بكات له  ده رئه نجامدا بۆ پارێزگاری كردنی 
سه المه تی ئاده میزاده  كه  هه موان پێویسته  كاری بۆ بكه ین 
چونك���ه  مرۆڤ گه وره ترین س���ه روه ته  بۆ هه موو واڵتێك، 
ئاسمانی كوردستانیش وه ك به شێكی دانه براو له  ئاسمانی 
جیه���ان و ئاوێته  بوون���ی له گه ڵ سیس���تمی فڕۆكه وانی 
جیهانی پێویسته  س���ود وه ربگیرێت له هه ر سه رچاوه یه ك 
كه  یارمه تی ده ربێت بۆ دابین كردنی س���ه اڵمه تی فڕۆكه  و 

فڕۆكه وانی و مرۆڤی كورد له  ئێستا و داهاتودا. 
به هیوای باشترین سه المه تی.

هه رچه نده  ئه م باسه  زۆر هه ڵده گرێت چونكه  به كارهێنانی 
GPS زۆر ل���ه وه  زیات���ره  ك���ه  ل���ه  ب���واری فڕۆكه وانیدا 
به كارده هێنریت به اڵم وه ك ده روازه یه ك ئه و ورده  باسه ی 
س���ه ره وه مان به  باش زانی وه ك ده روازه یه ك سه باره ت به  
به كارهینانی GPS و هیوادارم پسپۆران له و بواره دا زیاتر 

له سه ر ئه و سیستمه  بنوسن .
سه رچاوه :- پێگه كانی ئێنته رنیت
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پێشه كی :
هه رێمی  له   ئاوه دانكردنه وه   پڕۆسه ی   ئاشكرایه   وه ك 
پێكردووه و  ده ستی  فراوان  شێوه یه كی  به   كوردستاندا 
به رده وامه  ئه مه ش پێویستی به  كادری ئه ندازیاری شاره زا 
به  شێوه یه كی هونه ری و  ئه و پڕۆژانه   بتوانێت  هه یه  كه  
تایبه تی  به   بدرێت  ئه نجام  كوری  و  كه م  دوورله   ئیداری 
ئه ندازیارانێ  كه  دوای ده رچونیان له  زانكۆ پێویستیان به  
ڕێنمایی هه یه  كه  هه موو هه نگاوه  گشتییه  هونه رییه كانیان 
بۆ ڕوون بكرێته وه  له سه ر شێوازی سه رپه رشتی كردن و 
جێبه جێكردنی پڕۆژه ی بیناسازی  وه  ئێمه  له م بابه ته ماندا 
ته نها هه نگاوه  هونه رییه كانی سه رپه رشتی كردنی پڕۆژه ی 
بینا سازی ده خه ینه  ڕوو كه  پێویسته  ئه ندازیار ڕه چاوی 
پڕۆژه یه كی  پێكی  ده ست  له   هه نگاوانه   ئه م  كه   بكات 
داڕشتنی  له   ,وه   ده گرێت  له خۆ  كۆتاییه كه ی  تا  بیناوه  
ئه م  هه نگاوانه  دا ئه و كارانه  خراونه ته  ڕوو كه  ئه ندازیار 

پێویسته  ڕه چاوی بكات 
هه نگاوه كان :

1.ئاماده كردنی شوێنی كار :
ا. وه رگرتنی شوێنی كار له  الیه نی په یوه ندیدار .

ب. پاككردنه وه ی شوێنی كار له  هه ر ڕێگرییه ك كه  تیایدا 
بێت . 

ج. ئه نجام دانی  ڕوپێوی تۆپۆگرافی شوێنی پڕۆژه كه  .
كردنی  دیاری  پڕۆژه كه و  بۆ  مارك(  )بێنچ  دانانی  د. 
و  ده ور  شه قامه كانی  به   ی  به ستنه وه   و  بیناكه   ئاستی 
به رییه وه  له گه ڵ چێككردنه وه ی تۆڕی خزمه تگوزارییه كانی  
,كاره با  ,ته له فۆن  ئاو,ئاوه ڕۆ   ( وه ك  شه قامه كه   ناو 

,ئینته رنێت (.
ه. ئه نجام دانی كاری بڕینی پیۆیست بۆ گه شتن به  ئاستی 

دیاریكراو.
گه ڵ  له   پڕۆژه كه   كاتی  ئۆفیسی  شوێنی  و.دیاریكردنی 
گه نجینه دا له  شوێنێكدا كه  بۆ درێژترین ماوه   بمێنێته وه  

تا كۆتایی پڕۆژه كه  .
2.كاری ڕووپێوی وگه چ ڕشتن :

ا. دانانی سه نته ری پێویست بۆ گه چ ڕشتن ئه مه ش ده بێت 

هةنطاوة  هونةرييةكانى   سةرثةرشتى 
ثِرَوذةى  بيناسازى
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قۆناغی  دانی   تائه نجام  بێت كه بمێنێته وه   به  شێوه یه ك 
ئه نجامدانی  وه تا  هه یكه لیدا(  )له بینای  پایه كان  یه كه می 

یه كه م چینی دیوار )له  بینای ئاساییدا ( 
ب. گه چ ڕشتن بناغه  ئاماده كردن بۆ كاری هه ڵكه ندن .

3. كاری هه ڵكه ندن :
قوڵی  و  كه پانی  نه خشه كان  به پێی  بناغه   هه ڵكه ندنی  ا. 

تیادا دیاری كراوه  .

گڵی  جۆری  له   گۆرانكارییه ك  هه ر  كردنی  تێبینی  ب. 
ژێره وه  وه  له  كاتی ڕوبه رو بونه وه  له  هه ر جۆره  گڵێكی 
بۆ  نوسراو  به   ئاگاداربكرێته وه   دیزاینه ر   الیه نی  خراپدا 

دۆزینه وه ی چاره سه ری گونجاو .
ج. كوتانه وه ی ناو بناغه كه  به  كۆمپاكته ری ده ستی .

4. كاری كۆنكریتی بناغه  :  
ا. كۆنكرێتی ئاسایی 

1. ئه نجام ده درێت به  پێی ڕێژه ی تێكه ڵكردنی كه  بۆی 
دیاری كراوه  .

له  كه ش و  پاراستنی )الحمایه(  یان  ئاورشێن كردن   .2
هه وا بۆ ماوه ی دیاری كراو .

هه بێت  كۆنتاكتی  شێوه یه ك  هیچ  به   نابێت  3.كۆنكرێت 
تا كاتی پێویست بۆ  تێكردنیه وه   له  كاتی   له گه ڵ گڵدا 
ئه م مه به سته ش به  نایلۆن یان ته اڵش جیاده كرێته وه  له  
ژێره وه  بۆ ته نیشته كان دانانی  نایلۆن یان قاڵب پێویسته   
)جگه  له  lean concrete  كه  له  ژێر كۆنكرێتی شیش 

دار ڕاده خرێت (.
ب. كۆنكرێتی شیشدار بناغه  :

1.ئاماده كردنی )mix design  ( بۆ كۆنكرێته كه  به  پێی 
ڕێژه و بڕی دیاری كراو .

2. دابه زاندنه وه ی سه نته ره كان  دووباره  پێش  به ستنی 
قاڵب و شیش .

ڕووی  له   به ستنی  دوای  قاڵب  كردنه وه ی   چێك   .3
له   كه لێن  نه بوونی  و  شاوڵ  و  ڕێكی  وه   دورییه كانه وه و 

قاڵبه كه دا.
4. نابێت كۆنكرێت تێبكرێت  له سه ر ڕووی پیس بوو به  
)خاك و خۆڵ چه وری یان هه ر ماده یه ك كه  كۆنكرێت و 

)lean concrete  ( جیاده كاته وه  .
به   شیشه كان  بڕینی  ی  ڕوونكراوه   نه خشه ی  5.پێدانی 
خشته یه ك كه  )درێژی ,شێوه ,ژماره  ,تیره (ی شیشه كانی 

تێدابێت  به  ستافی كاری شیش به ست  .
باری  هه رسێ   له   شیش  كه ڤه ری  كردنه وه ی  چێك   .6

)ژێره وه  ,سه ره وه  , ته نیشته كان ( دا .
7. دیاریكردنی ئاست )elevation( ی تێكردنی كۆنكرێت 

له سه ر قاڵبه كان .
له   نه بێت  كه متر  كه   پێویست  شیشی  ده رهێنانی   .8
ئه ندازه ی )over lap( له  ڕووی كۆنكریتی تێكراوه وه  بۆ  
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پایه كان و دیواری كۆنكرێتی .
كوتانه وه ی  و  ڤایبره ته ر  به كارهێنانی  له   بوون  9.ئاگادار 

ڕووی كۆنكرێت به  ماڵه و وه رگرتنی نمونه  بۆ پشكنین .
ماوه ی  دوای   ) هه بوو  )ئه گه ر  قاڵب  كردنه وه ی   .10
ڕووی  عه یبێكی  هه ر  چاره سه ری  وه   خۆی  دیاریكراوی 
كۆنكرێته كه  به  تایبه تی ) honey core ( به  پێی 

ڕه وشی هونه ری .
11. ئاوڕشێن كردن یان پاراستنی )الحمایه  ( له  كه ش و 

هه وا بۆ ماوه ی دیاری كراو .
5. كاری كۆنكرێتی شیشدار پایه و دیوار:

ا.ئاماده كردنی )mix design  ( بۆ كۆنكرێته كه  به  پێی 
ڕێژه و بڕی دیاری كراو .

ب. دابه زاندنه وه ی سه نته ره كان له  سه ر ڕووی كۆنكرێتی 
بناغه  پێش به ستنی قاڵب و شیش .

به   شیشه كان  بڕینی  ڕوونكراوه ی  نه خشه ی  ج.پێدانی 
خشته یه ك كه  )درێژی ,شێوه ,ژماره  ,تیره (ی شیشه كانی 

تێدابێت  به  ستافی كاری شیش به ست  .
د. چێك كردنه وه ی كه ڤه ری شیش له ته نیشته كانیدا.

ڕووی  له   به ستنی  دوای  قاڵب  كردنه وه ی   چێك  ه. 

كه لێن  نه بوونی  و  شاوڵ  و  ڕێكی  وه   و  دوورییه كانیه وه  
ی   )elevation( ئاست  دیاریكردنی  وه   قاڵبه كه دا  له  

تێكردنی كۆنكرێت له  سه ر قاڵبه كان.
و. نابێت كۆنكرێت تێبكرێت  له  ئاستێكی به رزه وه  یان به  
شێوه یه ك كه  ببێته  هۆی جیابوونه وه ی چه و له  كۆنكرێته كه  

واته  دیارده ی )segregation( ڕوو نه دات  .
وه رگرتنی  و  ڤایبره ته ر  به كارهێنانی  له   بوون  ی.ئاگادار 

نمونه  بۆ پشكنین .

ماوه ی  دوای   ) هه بوو  )ئه گه ر  قاڵب  كردنه وه ی  ن. 
دیاریكراوی خۆی به  پێی ڕه وشی هونه ری وه  چاره سه ری 
 honey ( هه ر عه یبێكی ڕووی كۆنكرێته كه  به  تایبه تی

core ( به  پێی ڕه وشی هونه ری .
ك. ئاوڕشێن كردن یان پاراستنی )الحمایة  ( له  كه ش و 

هه وا بۆ ماوه ی دیاری كراو .
6. كاری كۆنكرێتی شیشدار سه قف و جسر و سه ر ده رگا 

و په نجه ره  :
ا.ئاماده كردنی )mix design  ( بۆ كۆنكرێته كه  به  پێی 

ڕێژه و بڕی دیاری كراو .

ب. دابه زاندنه وه ی سه نته ره كان له  سه ر ڕووی كۆنكرێتی 
بناغه  پێش به ستنی قاڵب و شیش .

شیشه كان  بڕینی  ڕونكراوه ی  نه خشه ی  ج.پێدانی 
,تیره (ی  ,شێوه ,ژماره   )دڕێژی  كه   به خشته یه ك 

شیشه كانی تێدابێت  به  ستافی كاری شیش به ست  .
د. چێككردنه وه ی كه ڤه ری شیش له ته نیشته كانیدا.
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ڕووی  له   به ستنی  دوای  قاڵب  چێككردنه وه ی   ه. 
دوورییه كانیه وه و وه  ڕێكی و شاوڵ و نه بوونی كه لێن له  
قاڵبه كه دا وه  دیاریكردنی ئاست )elevation(ی تێكردنی 

كۆنكرێت له  سه ر قاڵبه كان.
و. نابێت كۆنكرێت تێبكرێت  له  ئاستێكی به رزه وه  یان به  
شێوه یه ك كه  ببێته  هۆی جیابوونه وه ی چه و له  كۆنكرێته كه  

واته  دیارده ی )segregation( ڕوو نه دات  .
وه رگرتنی  و  ڤایبره ته ر  به كارهێنانی  له   بوون  ی.ئاگادار 

نمونه  بۆ پشكنین .
ماوه ی  دوای   ) هه بوو  )ئه گه ر  قاڵب  كردنه وه ی  ن. 
دیاریكراوی خۆی به  پێی ڕه وشی هونه ری  وه  چاره سه ری 
 honey ( هه ر عه یبێكی ڕووی كۆنكرێته كه  به  تایبه تی

core ( به  پێی ڕه وشی هونه ری .
ك. ئاوڕشێن كردن یان پاراستنی )الحمایة  ( له  كه ش و 

هه وا بۆ ماوه ی دیاری كراو .
7. كاری دیوار

به   ا. هه ڵبژاردنی مه وادی كه  دیواری لێ دروستده كرێت 
پێی نه خشه و خشته ی بڕه كان كه تیایدا دیاری كراوه  و به  
پێی ڕه وشی هونه ری كه  بۆی دیاریكراوه  وه  ئه و مادانه ی 

)بلۆكی  له   بریتین  به كاردێن  فراوان  شێوه یه كی  به   كه  
كۆنكرێتی ,خشتی گڵی ,به رد ,پرمستۆن (.

ڕه وشی  پێی  به   پێویست  پشكنینی  دانی  ئه نجام  ب. 
هونه ری له سه ر مه وادێ  كه  دیواره كه ی لێ  دروست ده كرێت 

ئه مه ش پێش ده ست به كاربوون به  كاری دیوار .
به   بلۆكه كان  نێوان    )bond ده رزی)  ڕه چاوكردنی  ج. 
شێوه یه ك كه  ده رزه   شاقوڵییه كان نه كه ونه  سه ر یه ك .

دوو  نێوان  به سته ره وه ی  قوالپی  دانانی  ڕه چاوكردنی  د. 

دیوار به  پێی ڕه وشی دیاریكراو له  دیواری  بۆش دا ) 
. ) cavity wall

ه. ده بێت دیواره كان  شاوڵ بێت له  ڕووی  ستونییه وه  وه  
ڕاست بێت له  ڕووی ئاسۆییه وه  .

و. ڕه چاوكردنی دانانی شوێنی كراوه  له  دیواردا بۆ ده رگاو 
به   نه خشه و  پێی  به   تر  پێویستیه كی  هه ر  په نجه ره و 

ڕه چاوكردنی درێژی و پانی و ئاستی له  دیواره كه دا .
,كاری  كاره با  )ئاو,  بۆری  ڕاكێشانی  ڕه چاوكردنی  ز. 

میكانیكی , یان هه ر كارێكی تر( له  ناو دیواره كه دا  .
ح. به كارهێنانی گیراوه ی چیمه نتۆو لم به  ڕێژه ی دیاریكراو 
نێوان  ده رزی  كه   شێوه یه ك  به   وه   هونه ریدا  ڕه وشی  له  
بلۆكه كان له نێوان )0,5- 1,5 (سم بێت وه  له گه ڵ دانانی 
هه ر بلۆكێكدا به  پیاكێشانی به  چه كوش بپه سترێته وه  . 

ی . نابێت به رزی كاری ئه نجام دراو له  ڕۆژێكدا له  1م 
زیاتر بێت به  تایبه تی له  ڕۆژه  سارده كاندا .

ك. ئاوڕشێن كردن یان پاراستنی )الحمایة  ( له  كه ش و 
هه وا بۆ ماوه ی دیاری كراو.

8. كاری پڕكردنه وه  :
ا. هه ڵبژاردنی مه وادی گونجاو بۆ پڕكردنه وه ی ناو بیناكه و 
بۆ  پشكنینی  بوو  پێویست  ئه گه ر  وه   بیناكه   ده ره وه ی 

ئه نجام بدرێت .
هه ر  ئه ستووری  وه   بێت  به  چین  ده بێت  پڕكردنه وه   ب. 
چێنێك نابێت له  25 سم زیاتر بێت وه  ئاوڕشێن كردن و 

كوتانه وه ی به  پێی ڕه وشی دیاریكراو .
ج. ئه نجام دانی پشكنینی پێویست بۆ دیاریكردنی ڕێژه ی 

كوتانه وه  .
9. كۆنكریتی ئه رزی :

ا. دڵنیابوونه وه  له  ئاستی پڕكردنه وه و  هه ره وه ها تێبینی 
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كردنی ڕاكێشانی بۆری بۆ كاره باو كاری ئاوو ئاوه ڕۆ به پێی 
نه خشه كان .

ب. ڕشتنی ده رمانی دژه  مێروو ئه گه ر ناوچه كه  پێویستی 
كرد .

ج.ڕه چاو كردنی شیش دانان بۆ ئه رزی ) ئه گه ر پێویستی 
كرد ( وه  دیاری كردنی ئه ستووری كۆنكرێته كه  .

د. ره چاوكردنی دانانی بۆری ئاوه ڕۆ یان هه ر كارێكی تر 
كه  ده كه وێته  ژێر كۆنكرێته كه وه  .

ه. سه رپه رشتی كردن له  كاتی كۆنكرێت تێكردن داو ڕه چاو 
كردنی )وه رگرتنی نمونه  بۆ پشكنین ,ڕووی كۆنكرێته كه  

ڕێك بێت ,كوتانه وه  ,كه ڤه ری كۆنكرێت ( .
و. ئاوڕشێن كردن یان پاراستنی )الحمایة  ( له  كه ش و 

هه وا بۆ ماوه ی دیاری كراو .
10. جیاكه ره وه  )عزل( گه رماو سه رماو ده نگ :

ا. هه ڵبژاردنی نمونه كان به  پێی ڕه وشی دیاریكراو .
ب. دوای هێنانی مه واده كان چێك كردنه وه ی مه واده كان  

به پێی نمونه ی هه ڵبژێردراوه .
پێی  به   جیاكه ره وه   مه وادی  دانانی  چێككردنه وه ی  ج. 
كه ری  دروست  الیه نی  ڕێنمایی  و  ئه ندازیاری  ڕه وشی 

مه واده كان .
11. كاری ئاوه ڕۆ:

ا. هه ڵبژاردنی نمونه كان به  پێی ڕه وشی دیاریكراو .

ب. دوای هێنانی مه واده كان چێك كردنه وه ی مه واده كان  
به پێی نمونه ی هه ڵبژێردراوه .

ج. دانانی بۆری ئاوه ڕۆ به  پێی نه خشه كان و پێدانی الری 
گونجاو وه  دوای ته واو بونی پشكنین بۆ بكرێت بۆ )لیك 

نه كردن , ئاسانی ئاو ڕۆشتن (.

12. كاری ئاو : 
) Finishing( قۆناغی یه كه م :پێش كاری جوانكاری

ا. هه ڵبژاردنی نمونه كان به  پێی ڕه وشی دیاریكراو .
ب. دوای هێنانی مه واده كان چێك كردنه وه ی مه واده كان  

به پێی نمونه ی هه ڵبژێردراوه .

ج. دانانی بۆری ئاو به  پێی نه خشه كان وه  دوای ته واو بونی 
پشكنین بۆ بكرێت )لیك نه كردن , پشكنین په ستان (.

قۆناغی دووه م : دوای ته واوبوونی كاری جوانكاری 
ا. هه ڵبژاردنی نمونه كانی ) ئاوده ست , بانیۆ , ده ست 
شۆر , شاوه ر, ته نكی ئاو وبۆیله ر و ..............هتد(  

به  پێی ڕه وشی دیاریكراو .
مه واده كان   چێككردنه وه ی  مه واده كان  هێنانی  دوای  ب. 

به پێی نمونه ی هه ڵبژێردراوه .
ج. ڕه چاوكردنی شێوازی دانانی مه واده كان به  پێی ڕێنمایی 

الیه نی دروست كه ری مه واده كان .
13 . كاری كاره بایی : 

قۆناغی یه كه م : پێش ده ست پێكردنی كاری جوانكاری 
ا. هه ڵبژاردنی نمونه كان به  پێی ڕه وشی دیاریكراو .

ب. دوای هێنانی مه واده كان چێك كردنه وه ی مه واده كان  
به پێی نمونه ی هه ڵبژێردراوه .

ج. دانانی بۆری كاره با ) یان وایه ری كاره با (  به  پێی 
نه خشه كان  .

قۆناغی دووه م : دوای ته واو بونی كاری جوانكاری 
ا. هه ڵبژاردنی نمونه كانی ) گڵۆپ ,پانكه  ,سویچ پاك , 

..............هتد(  به  پێی ڕه وشی دیاریكراو .
ب. دوای هێنانی مه واده كان چێك كردنه وه ی مه واده كان  

به پێی نمونه ی هه ڵبژێردراوه .
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ج. ره چاوكردنی شێوازی دانانی مه واده كان به  پێی ڕێنمایی 
الیه نی دروست كه ری مه واده كان .

د. پشكنین مه وادی كاره بایی هه ڵواسراو له ڕێگه ی پێدانی 
ته زووی كاره باوه  پێی .

14. كاری له بغ كار ی وگه چ كاری :
ا. پێش ده ست پێكردنیان دڵنیابونه وه  له  ڕاكێشانی هه موو 

كاره كانی ئاو ,كاره با وه  كۆتایی هاتنیان .

ج. دڵنیابوونه وه  له  دانانی چوارچێوه ی )ده رگا , په نجه ره   
و ده كته كان( ئه گه ر جۆری ده رگاو په نجه ره كان له و جۆرانه  

بوون كه  چوارچێوه كانیان ده چێته  ناو دیواره وه  .
د. دیاریكردنی ڕێژه ی گیراوه ی چیمه نتۆ و لم بۆ له بغ .

ه.وه رگرتنی كاری دانانی مه سته ر )بۆ گه چ كاری ( .
و. تێبینی كردنی قۆناغه كانی له بغ و گه چ كاری وه  چێك 

كردنه وه ی ئه ستورییان به پێی ڕه وش .
ز. چێككردنه وه ی ڕێكی ڕووی كاری گه چ كاری و له بغ له  

باری ستونی وئاسۆییدا .
ز. ئاوڕشێن كردن بۆ ماوه ی دیاریكراو بۆ كاری له بغ .

15. كاری كاشی :
ا. هه ڵبژاردنی نمونه كان به  پێی ڕه وشی دیاریكراو  )كاشی 
سیرامیك,پۆرسیلین  , گرانێت ده ستكرد , مۆزاییك , 

مه ڕمه ڕ , گرانێت ........هتد(.

ب. دوای هێنانی مه واده كان چێك كردنه وه ی مه واده كان 
به پێی نمونه ی هه ڵبژێردراوه .

ج . ڕه چاوكردنی شێوازی دانانی كاشی به  پێی ڕه وشی 
ئه ندازیاری یان به  پێی ڕێنمایی الیه نی دروست كه ر .

د. ڕه چاوكردنی گیراوه ی كه دانراوه  له  ڕه وشی ئه ندازیاری 
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بۆ به كارهێنانی له گه ڵ كاشیه كه دا وه  ئه ستوری گیراوه كه  
له به رچاو بگیرێت .

ه. چێك كردنه وه ی ڕێكی ڕووی كاشیه كه  .
و. پڕكردنه وه ی درزی نێوان كاشیه كان به  گیراوه یه ك كه  

دیاریكراوه  له  ڕه وشدا .
16.كاری ده رگاو په نجه ره  :

ا. هه ڵبژاردنی نمونه كان به  پێی ڕه وشی دیاریكراو .
ب. دوای هێنانی مه واده كان چێك كردنه وه ی مه واده كان  

به پێی نمونه ی هه ڵبژێردراو.
ج. تێبینی كردنی شوێنی دانانی ده رگاو په نجه ره كان .

به   په نجه ره كان  ده رگاو  دانانی  شێوازی  ڕه چاوكردنی  د. 
پێی ڕه وش و به  پێی ڕێنمایی الیه نی دروست كه ر .

ئه وه ی  كردنی  تێبینی  په نجه ره   ده رگاو  دانانی  دوای  ه. 
كه  له باری ستونیدا شاوڵ بێت و له باری ئاسۆییدا دووری 
ده كرێته وه   تاكه كانی  و  بێت  یه كسان  لێواره كانه وه   له  
كه له   كه لێنێك  هه ر  گرتنی  وه   بكات  جووڵه   ئاسانی  به  

شانه كاندا دروست ده بێت به  مه وادی تایبه تی  .

كۆتایی :
له  كۆتاییدا هیوادارم كه  خزمه تێكمان به  ئه ندازیارانی گه نج 
و لێهاتووی واڵته كه مان كرد بێت كه  بتوانن  به  شێوازی 

هونه ری سه رپه رشتی پڕۆژه كانی بیناسازی بكه ن .

سه رچاوه كان :
1.كاركدنی خۆم وه ك ئه ندازیاری به ڵێنده ر و جێبه جێكار 

له  ماوه ی سااڵنی )1996 تا 2009(
/وزاره   االنشائیة   للمشاریع  املقیم  املهندس  دلیل   .2

االسكان واالعمار العراقیة   
البلدیات  مشاریع  تنفیذ  علی  اإلشراف  إجرا ءات  دلیل   .3
البلدیة   الشئون  /وزارة   السعودیة  العربیة  اململكهة  فی 

والقرویة
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بةسةركردنةوة

پرسیار/ سه ره تا بیرۆكه ی دروستكردنی 
ئه م پڕۆژه یه  له  كوێوه  سه ریهه ڵدا..؟

وه اڵم/ بیرۆكه ی دورس���ت كردنی ئه م 
پڕۆژه یه  ئه وه ی���ه  كه  چه ند یه كه یه كی 
نیش���ته جێ  بوون دروست بكریت و به  

نرخێكی گونجاو و كوالتیه كی به رز هاواڵتیان س���ودمه ندبن 
لێی .

پرس���یار/ئه م پڕۆژه ی���ه   كه رتی تایبه ته  ی���ان حكومیه  و 
خاوه نه كه ی كێیه ؟

وه اڵم/ پڕۆژه ك���ه  له الیه ن كه رت���ی تایبه ته  و خاوه نه كه ی 
فاروق گروپ و هاوبه شه كانی .

پرسیار/بودجه ی پڕۆژه كه  چه نده ؟
وه اڵم/بودجه ی پڕۆژه كه  )50,581,564,40( دۆالره  .

پرسیار/ ماوه ی ته واو بوونی پڕۆژه كه  چه نده  ؟
وه اڵم/ماوه یی ته واو بونی پڕۆژه كه  600 ڕۆژه  .

پرسیار/ به رواری ده ست به كاربوون له  پڕۆژه كه دا؟
وه اڵم/ به رواری ده ست به كاربوون 2011/8/3 .

پرسیار/ تائێستا ڕێژه ی ته واو بوونی پڕۆژه كه  چه نده و به  
ماوه ی چه ندی تر ته واو ده بێت؟

وه اڵم/ %68 ی پڕۆژه ك���ه  ت���ه واو ب���ووه  وه  له  7 مانگی 
داهاتوودا هه موو پڕۆژه كه  ته واو ده بێت.

پرسیار/ گرنگی ئه م پڕۆژه یه  چییه  بۆ 
ئاینده ی شاری سلێمانی؟

وه اڵم/.پڕۆژه ك���ه  زۆر گرنگ���ه  له  دوو 
ڕووه وه  

أ - ل���ه  ڕووی ئه ندازیارییه وه  پڕۆژه ك���ه  نوێیه  له  چۆنێتی 
دروستكردندا چونكه  به  جۆرێك له  قاڵب دروست ده كرێت 

. )tunnel shuttering( پێی ده وترێت
ب - له  ڕووی دابینكردنی شوێنی نیشته جێ بوون پڕۆژه كه  
زۆر گرنگه  چونكه  624 یه كه ی نیش���ته جێ  بوون له  خۆی 
ئه گرێت به م���ه ش 624 خێزان ڕزگار ده ب���ن له  كرێچێتی 
.پرس���یار/ئه و ئامێر و كه لوپه النه ی كه  تیایدا به كارهاتوه  
مه رجی كوالێتی باش���یان تیادایه  و به  ستانداردی جیهانی 

به كارهێنراون؟
وه اڵم/ هه موو ئه و ئامێران���ه ی تیادا به كارهاتووه  مه رجی 
كوالێتی باشیان تێدایه  و به  ستانده ری جیهانی به كارهێنراون 
له  ژێر چاودێری ئه ندازیارانی پسپۆڕ له  بواره  جیاجیاكاندا 

) معماری ، كاره بایی ، میكانیكی ، مه ده نی ( .
پرسیار/مه رجی سه المه تی وه ك مه رجێكی ئه ندازیاری زۆر 
گرنگه  بۆ پڕۆژه یه كی ئاوها , ئایا كاری پێویستتان كردوه  

له و باره یه وه  و مه رجی سه المه تیتان پێڕه و كردوه ؟

ئةندازيار  
محمد رفيق عمر

بةِرَيوةبةرى ِرَيثَيدراوى ثِرَوذة

ذة ستى  ...لة طَوشةى ئةم جارةماندا طويَ
بةِرَيوةبةرى ثِرَوذةى طوَيذة 

ستى مان بةسةركردةوة بَو ئةم 
مةبةستة ِروى ثرسيارمان كردة 

بةِرَيز ئةندازيارى شارستانى 
)محمد ِرةفيق ( بةم شَيوةية 

وةاَلمى داينةوه ...... 

ئامادةكردنى
 طَوظارى ئةندازياران
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وه اڵم/ هه موو ڕێگه یه ك گیراوه ته به ر بۆ به دیهێنانی مه رجی 

س���ه المه تی و كارمه ندان په یڕه وی ڕێنماییه كان به  باش���ی 
ده كه ن .

پرس���یار/ ئه و كێش���ه  و گرفتانه  چی بوون كه  هاتونه ته  
ڕێگاتان له كاتی جێبه جێكردندا؟

وه اڵم/وه كو هه موو پڕۆژه یه كی ئه ندازیاری كارێكی ئاساییه  
كێش���ه  و گرفتمان هاتۆته  ڕێگا وه كو ده رنه چونی هه ندێك 
پێداویستی كاره كان له  تاقیگه دا و نه بوونی هه ندێك كه ل 
و په ل له  بازاڕی له  ناوچه كه دا به اڵم هه موو ئه و كێش���انه  
نه بونه ته  هۆی دواكه وتنی پڕۆژه كه  چونكه  به  زوترین كات 

به  پیریه وه  چوین كێشه كانمان چاره سه ر كردووه  .
پرسیار/ كاری دیزاین و جێبه جێكردن و سه رپه رشتیكردنی 

پڕۆژه كه  له الیه ن ئه ندازیارانی كورده وه  بوه  یان به  هاوبه شی 
له گه ڵ كۆمپانیای بیانی و ئه ندازیارانی تردا بوه ؟

وه اڵم/ كاری دیزای���ن له الیه ن كۆمپانیای بیانی جێ  به جێ  
ك���راوه  وه  كاری سه رپه رش���تی كردن���ی پڕۆژه كه  له الیه ن 

ئه ندازیاری كورده وه  كراوه  .
وه كو له س���ه ره وه  باس���مان كرد جۆری جێ  به جێ  كردنی 
ئ���ه م پڕۆژه یه  بریتیه  له  هه یكه لێكی كۆنكرێتی و به  قاڵبی 
)tunnel shuttering( دروست ده كرێت وه  ئه م قاڵبانه  
به  پێی نه خشه یه كی ته الرسازی بۆ دابه شكردنی ژوره كان 
دروس���ت كراوه  وه  ب���ۆ  كات به  فیڕۆن���ه دان جۆرێك له  
م���ه واد ده كرێته  ناو كۆنكرێته كه وه  ك���ه  ماوه ی خۆگرتنی 
زۆر كورت ده كاته وه  به ش���ێوه یه ك ل���ه  دوای 12 كاتژمێر 
ده توانی قاڵبه كان ده ربهێنرێت وه  سه ر له  نوێ  دابه زێته وه  
بۆ قاتێكی تر له  هه مان كاتدا كارمه ندی ش���اره زا به  پێی 

پسپۆڕی له س���ه ر پڕۆژه كه ن كه  ده ست ده كرێت به  قاڵب 
گواس���تنه وه  و به  دروس���تی داده نرێت ل���ه  هه مان كاتدا 
كاری كاره با و شیش به س���تن بۆ )shear wall(كان و 
)Slab( ده س���ت پێ  ده كات مانای ئه وه یه  به  ڕۆژێك نیو 
قات ته واو ده بێت بۆیه  باڵه خانه یه كی 12 نهۆمی به  24 ڕۆژ 
 mat(  ت���ه واو ده بێت دوای تێ  كردنی كۆنكرێتی بناغه كه

foundation( ه  .
پرسیار/پڕۆژه كه  له  چه ند به ش پێك هاتوه  و چی له خۆی 
ده گرێت و تكایه  كه مێك به  ووردی و تفاصیل باس���مان بۆ 

بكه ن؟
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وه اڵم/پڕۆژه كه  جگه  له  624 یه كه ی نیش���ته جێ بوون به  
3 ج���ۆری جیاجیا ل���ه  ڕووی ڕوبه ره وه  ك���ه  )150 (مه تر 
دووج���ا و )177( مه تر دووج���ا و )200( مه تر دووجایه  
شوێنی س���ه نته ری گه نجان و ڕووبه رێكی زۆر سه وزایی و 
س���ۆپه رماركێت و ته رخان كردن���ی زه وی بۆ قوتابخانه  و 
مزگه وت و خه س���ته خانه یه كی گش���تی و دایه نگا و ڕه وزه  
به پێی پێویس���ت ته رخان كراوه  . هه روه ها دروست كردنی 
شۆس���ته  و جاده  و ئاوه ڕۆی ب���اران و ئاوی پیس له  خۆ 

ده گرێت .
پرس���یار/ ڕۆڵی ئه ندازیاران چیه  له  به ڕێوه بردنی ئیش���و 

كاره كان له پڕۆژه كه دا ؟ 
وه اڵم/  ئه وه ی كه  له به ر چ���اوه  ڕۆڵی ئه ندازیاره كان زۆر 
گرنگه  چونكه  هیچ كارێك جێ  به جێ  ناكرێت بێ  ڕه زامه ندی 
ئه ندازی���اره كان و له  كاتی خۆیدا سه رپه رش���تی ده كرێت 
هه روه ه���ا هیچ كه لوپه لێك كه  له  پڕۆژه كه دا به كاربهێنرێت 
ده بێت له  تاقیگه  ده رچێت و به كاربێت وه  بۆ هه موو كاره  
جیاجیاكان ئه ندازیاری پسپۆڕی خۆی هه یه  به م شێوه یه ی 

خواره وه  :

أ. ئه ندازی���اری ڕاوێژكار )محمد رفیق عمر(  شارس���تانی 
بیناسازی و به ڕێوه به ری پڕۆژه 

ب. ئه ندازیار    )محمد فخری (    كاره با
ت. ئه ندازیار   )كاڵی فه رهاد (  ته الرسازی

پ. ئه ندازیار   )حسین محمد قاسم(  میكانیك
ج. ئه ندازیار   )سیروان أحمد حسن ( شارستانی



 

  Tenth year No :41 Summer 201253 ساڵى دەیەم هاوینی 2012 ژمارە )41(

ئةندازيارى كارةبا 
ابوبكر كمال محمد

سةرةِراى ئةو ثَيشكةوتنة طةورةيةى لة بوارى تةكنؤلؤجياى 
جيهانى  لة  ثَيشكةوتنة  ئةو  كاريطةرى  وة  هةية   دا  ديجيتاَل 
سيستمى ضاودَيرى  ئةويش بة داهَينانَيك كة ثَيى دةوترَيت ) 
تؤِرى ضاودَيرى بوارى ئاسايشى ديجيتاَل( كة ثَيك دَيت لة 
كامَيراى تؤِرى  ضاودَيرى ) IP-Cameras( وة ثاشان تواناى 
)ضاودَيرى زيندة وة ِراستةوخؤ بَيتة ئاراوة بة درَيذايى كات لة 
لة ِرَيطةى  هةر شوَين و لة هةر ساتَيك دا بَيت لة جيهان دا 
 WAN( ( و  دوورةكان ) LAN( تؤِرة كؤمةَليةتى يةكان
بة  جياوازةكان  ثَيطة  بةستنةوةى  هةروةها   وة  ئينتةرنَيت   و 

شَيوازى دةنط و ِرةنط.
ثَيشةكى :

طؤِرانكارى وثةرةسةندنةكان بةرةو بوارى ديجيتاَل وا دةكات 
بؤ  بَيت  كاريطةرتر   و  باشتر  بةرهةمةكان  كردنى  دروست 
بةرهَينةران  وة  ركابةرايةتى  ئةنجامى  لة  وة   , بةكارهَينةرانى 
ِرةضاوطرتنى  بة  ,بةَلم  لة دواى كات هةرزانتر دةبَيت  كات 
ِرابردوودا  سةدةى  كؤتايى  لة  ثةرةسةندنة  ئةو  كة  ئةوةى 

هاتوةتة  كايةوة بؤية هَيشتا نرخةكان طرانن 
  بؤ ئةم مةبةستةش دوو ِرَيطا ضارمان لةبةردةم داية:

1-ِرَيطاضارى يةكةم:
يةكجارى كة  بة  تؤِرى(  كامَيراى  )سيستمى  بة  بةستن  ثشت 
ئةميش لة ِرووى تةكنيكى يةوة ضارةسةرَيكى طونجاوة بةَلم 
ديجيتاَل  و  تؤِر  )كامَيراى  نرخةكانى  يةوة  ئابورى  ِرووى  لة 
كاتةوة  بة  ثابةندن  نرخةكانيش  وة  طرانبةهاية  ...هتد(  و 
وةبةرهَينانى  بةرةو  تايبةت  كؤمثانياكانى  ئاراستةى  ضونكة 
لة  بةرهةمةكان  ئةوةى  دةبَيتة هؤى  دا  بوارة  لةم  ثَيكهاتةكان 

دواِرؤذدا هةرزاببن .
2-ِرَيطاضارى دووةم:

هةردوو  كردنى  تَيكةَل  كؤكردنةوةو  لة  ية  بريتى 
ئةميش  كة  ديجيتاَل(  كامَيراى  و  تؤِر  جؤرى)كامَيراى 

ضارةسةرى بوارى ئابورى يةوة لة ِرووى تةكنيكى يةوة زؤر 
ثةسةندة بة شَيوةيةك لة طشت لَيكؤلَينةوة و ِثِرؤذة ناوخؤيى 
ئةطةر  )بة شَيوةيةك  ثَيدةكرَيت  دا كارى  يةكان  و جيهانى 
وادةى جَيبةجَى كردنى ثِرؤذةكة لة 5 ساَل زياتر نةخايةنَيت( 

.
بنةماكانى بةكارهَينانى سييستمى كامَيراى ضاودَيرى:

1- ضاودَيرى كردنى سةرجةم جم وجؤَل و ضالكى يةكان 
لة(: بةشةكانى ناوةوةى ثَيطة, دةرةوةى ثَيطة , شوَينة سةرةكى 
و لوةكى يةكانى هاتنة ذوورةوة,ِراِرةوةكان , شوَينة طشتى 
يةكان,...هتد ( وة ئةمانةش هةموويان لة ثَيناو نةهَيشتنى كارى 
بة  ضاودَيرى  كارى  دى  هَينانة  وة  تَيكدةرانة  و  دزيكردن 
درَيذايى 24 كاتذمَير بؤ ئةو شوَين و ثَبطانة, سةرةِراى ئةوةش 
ِروداوَيكدا  هةر  طةَل  لة  بكرَيت  هةَلسوكةوت  دةتوانرَيت 
بدرَيت  ِرووداوةكةئةنجام  هؤكارى  بؤ  دؤزينةوة  كارى  وة 

ئةويش بة طةِرانةوة بؤ قؤناغة تؤماركراوةكانى ِرابردوو .
ِرَيطةى  لة  زيندة   ضاودَيرى  و  كردن  كؤنترؤَل  2-هةروةها 
خودى  ناو  لة  ضاودَير  كةسى  هةرضةندة  ئينتةرنَيت   تؤِرى 

ثَيطةكةشدا )ذوورى كؤنترؤَل( ئامادةش نةبَيت.
هةر  لة  دةبَيت  ِرَيطر  كة  ضالك  ضاودَيرى  3-سيستمَيكى 
شَيوةيةش  بةم  هةستيارةكان,  ثَيطة  بؤ  تَيكدةرانة  كارَيكى 
بوارةكانى  لة  مرؤييةكان  توانا  بةكارهَينانى  كردنةوةى  كةم 
ضاودَيرى و ثاسةوانى دا وة دواتر كةم كردنةوةى تَيضوونةكان 

بة بةردةوامى .
4–بَيجطة لة ثِرؤسةى ضاودَيرى بينين لة هةر كؤمثيوتةرَيكةوة 
كارى  دةشتوانرَيت  بةسترابَيت  ضاودَيريةكةوة  تؤِرى  بة  كة 
وة  بدرَيت  ئةنجام  وقسةكردن  كردن  ثةيوةندى  وة  بيستن 
ئاطادارى و ِرَينمايى كةسى ضاودَيرىكراو بكةيتةوة بؤ هةر 

مةبةستَيك دةتةوَيت.
5-هةروةها دةتوانرَيت بةِرَيوةبردنى  ِرووداو و ئاطاداريةكان 

بنةماكانى تاوتَيكردنى 
سيستمى ضاودَيرى 
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بكرَيت لة ِرَيطةى بةشى هاتن و دةرضونى  يةكةى كؤنترؤَلى 
,وة  دةنط  ,وة دؤزينةوةى سةرضاوةى جوَلةو  سيستمةكةدا 
داواكردنى هةر ِروداوَيكى تايبةت لة هةر كاتَيكدا بووبَيت وة 
دووبارة بينين و بةسةرداضوونةوة ى بؤ بكرَيت وة دواتر ناردنى 
ئةو دؤكيومَينت و رِؤاثؤرتةكان بؤ شوَين و كةسانى مةبةست 

بة ِرَيطةى ثؤستى ئةلةكترؤنى و كورتةنامةى مؤبايل.
6-كاراكردنى ئةلرمةكان, كؤنترؤنترؤَل كردنى كردنةوة و 
داخستنى دةرطاكانى ثَيطةكة,هةروةها كؤنترؤنترؤَل كردنى 
ِروناكى و ثلةى طةرمى هةر شوَين و ذورَيك كة مةبةستمان 

بَيت  . 
ئةم  ,بؤ  تؤِرةكةوة  ناو  بضينة  خَيرايى  بة  زؤر  7-دةتوانرَيت 
سيستمةكة   بة  طةيشتن  بة  هةية  ئاستَيك  ضةند  مةبةستةش 
دةدرَيتة  كة  تايبةت  نهَينى   كؤدى  بةكارهَينانى  بة  نمونة  بؤ 
كةسانى ِرَيثَيدراو  ئةويش تةنها لة ليةن كةسى بةرثرس يان 

بةِرَيوةبةرى ثَيطةوة دةبَيت.  
    Regulations and standards :ستاندارد وثَيوةرةكان

¬¬¬¬¬
ثَيويستة كارى ديزاين و جَيبةجَى كردنى ئةم سيستمة بة ثَيى  
لة  هةن,   كة  بَيت  جيهاننيانة  ستانداردة  و  كؤد  ئةو   هةموو 
طةَل ِرةضاوكردنى ِرَينمايىيةكانى  سةنديكاى ئةندازياران و  
مةرجةكانى جَيبةجَى كردنى ثِرؤذةكان ,وة ئاطادارى ليةنى 
شَيوازى  ِرَيى  طرتنة  ثَيناوى  لة  ئةويش   , ثارَيزطا  بةرثرسى 
توندوتَوَل  بؤ كؤنتِرؤَل كردن و بةكارهَينانى هةر سيستمَيك 

كة جَيبةجَى دةكرَيت لة ناوضةكةدا .
Design documents -: دؤكيومَينتةكانى ديزاين 

ئةم  كةم  ليةنى  ديزاينَيك  هةر  ثَيشكةش كردنى  ثَيويستةبؤ 
دؤكيومَينتانة هةبَيت:

1-نةخشةى هيَلكارى طشتى بؤ سيستمى ضاودَيرى يةكة .
2-نةخشةو ثَيوانةكانى تايبةت بة شوَينى دانان و دامةزراندنى 

كامَيراكان و ثَيكهاتةكانى وةك كَيبَلةكان.
3-تايبةتمةندي يةكةكانى سيستمى كارثَيكردن و بةِرَيوةبردن 

وة تايبةتمةنديةكانى سةرجةم ثَيكهاتةكانى بةشى كؤنترؤَل.
4- تايبةتمةندى ية طشتى يةكانى وةك:)كامَيراكان,ئامَيرى 
وكَيبَلةكان  تراانسفؤرمةر  مؤنيتةرو  و  كؤنترؤَل  و  ريكؤرد 
وسةرضاوةى ووزة ...هتد ( وة ئاماذة دان بة جؤر و كواليتى  و 

شوَينى دروست كردنيان.
5-دةرخستةى ثَيويست بؤ : بِر و يةكة و نرخى ثَيكهاتةكانى 

سيستمةكة.
6-شيكارى نرخاندنى بِرطةكان.

7-مةرجةكانى ئةنجام دان ودامةزراندى طشتى سيستمةكة.
8-ديارى كردنى ماوةى ضاكسازى .

لة  ديارى كراو  فَيركردنى كارمةندى  و  راهَينان  9-ثِرؤسةى 
ليةنى سوودمةند يان بةكارهَينةرى سيستمةكة.

Digital CCTV(&IP- تةلةفزيؤنى:  ضاودَيرى  -سيتمى 
Surveillance systems

و  ديجيتاَل   ( جؤرةكانى  بة  تةلةفزيؤنى  ضاودَيرى  سيسيتمى 
تؤِرةوة(ثَيك دَيت لةم ثَيكهاتانة:

1-كامَيراى ضاودَيرى لةطةَل عةدةسة و براكَيت و كةظةرى 
دةرةكى و بزوَينةر بؤ كامَيراى)جؤرى جوَلو(.

و  كارثَيكردن  ديجيتاَل-بةرنامةى  تؤمارى  2-ئامَيرى 
تؤماركردن –كيبؤرد-  مؤنيتةر.

بة  دان  بةردةوام  يةكةى  ووزةو  سةرضاوةى  3-يةكةكانى 
ووزة لة كاتى نةمانى ووزةى سةرةكى.

5- ِراكى طونجاو بؤ ثَيكهاتةكان.
جةمسةرو  لةطةَل  داتا  ووزةو  طواستنةوةى  4-كَيبَلةكانى 

تَيرميناَلةكان .
- جؤرةكانى كامَيرا :

,بةَلم  هةية  جياوازيان  ئةندازةى  جؤرو  ضةندين  كامَيراكان 
سةر  لة  كاريطةرى  ِراستةوخؤ  كامَيرا  ديكؤرى  و  شَيوة 
بؤ  تةنها  كامَيرا  دةرةكى  ديمةنى  ضونكة  نابَيت  كواليتى 
ليةنى جوانكارى ية وة بؤ ئةوةى بطونجَيت لة طةَل شوَينى 

دانانةكةيدا لة بوارى تةلرسازى دا,
ئةطةر دوو كامَيرا بهَينين لة ناويندا هةمان تايبةتمةندى هةبَيت 
رؤَل  هةمان  ئةوا  بن  جياواز  دةرةوةدا  ِروخسارى  لو  بةَلم 

دةبينن لة بوارى ضاودَيرى دا.
Dome Camera   :1- كامَيراى طومةزى

تايبةتمةنديةكانى:
تيايدا  هةر شوَينَيك   بؤ  زانستيانةية  و  هةلَبذاردن  باشرين    -

دابنرَيت.
-  بة ئاسانى ناتوانرَيت دةستكارى بكرَيت و يارى ثَى بكرَيت  

وة يان بشَيوَينرَيت.
-  ئاسانى دامةزراندنى  لة ذَير سةقفى سانةوى دا.

ليةن  ل  نابينرَيت  و  ية  نى  ديار  عةدةسةكةى  ئاراستةى    -
كةسى ضاودَيرى كراو.

-  دةتوانرَيت ليدى تيشكى سةروو وةنةوشةى تَيدا دابنرَيت 
بة مةبةستى بينين لة كاتى شةو دا يان لة تاريكى دا.

ئةم  دةتوانرَيت  كة  هةية  تايبةت  شوَينَيكى  ضةند  بةَلم     -
جؤرةى تَيدا ببةسترَيت وة سنورَيك هةية بؤ ثَيوةرى عةدةسة

كةى                                                                                        وة 
بة  يستمان  ثَيو  دوورتردا  مةودايةكى  لة  ووردبينين  لةثَيناوى 
عةدةسةى   50 ملم  وة  يان طةورةتر دةبَيت كة دةتوانرَيت  

لة ناوكامَيرةكةدا جَيطير بكرَيت
-  دةتوانرَيت كةظةرى دةرةوةى ئةم جؤرة كامَيراية لة جؤرى 

ثالستيكى بةهَيز  وة يان جؤرى مةعدةنى بةهَيز  بَيت 
Box Camera  :2- كامَيراى سندوقى

تايبةتمةنديةكانى:
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دا  ستونى  شوَينَيكى  هةر  يان  ديوار  سةر  لة  -بةكارهَينانى 
دةبَيت.

-لة ثَيناوى ضاودَيرى كردنى مةودايةكى دووردا  عةدةسةى 
جؤرى طةورة و درَيذى تَيدا جَيطير دةكرَيت لة كاتَيكدا كة 
يان  وة  وةكو طومةزرى  كامَيراى  ترى  لة جؤرى  ناتوانرَيت 

جؤرى بضوك دا  ئةو جؤرة عةدةسةية دابنرَيت.
بةكار دةهَينرَيت لة كاتَيكدا كة ِرةضاوى ضاودَيرى   -

كردن لة بارودؤخى ِروناكى كزدا وة يان تاريكدا نةكرَيت.
-ثَيويستة كةظةرى دةرةكى بؤ دابنرَيت بة مةبةست ثاراستنى, 

ئةويش لةو ثَيطانةدا كة دةستى دةرةكى ثَى دةطات .
بارودؤخى  كردنى  ضاودَيرى  ِرؤَلى  بمانةوَيت  كاتَيكدا  -لة 
ناو  بخرَينة  كامَيراكان  ثَيويستة  ئةوا  هةبَيت  كزى  ِروناكى 
كةظةرَيكةوة كة ليدى تيشكى ذَير سورى تَيدا بَيت بؤ ِروناك 
ثَيويستة جؤرى كامَيراكة  لةم كاتةدا  وة   كردنةوةى شةوانة 
هةستيار بَيت بؤ ئةو جؤرة تيشكة وة  تواناى كاركردنى هةبَيت 

لة طةَل هةر جؤرةتيشكَيكى دةرةكى ذَير سوردا.
 Pan Tilt Zoom كةرةوة:  نزيك  وة  بزوَينةر  3-كامَيراى 

 )PTZ( Cameras
تايبةتمةنديةكانى:

كؤنترؤَل  بة  بَيت  ثَيويستمان  كاتَيكدا  لة  دةهَينرَيت  بةكار   -
كاتى  لة  وة  كامَيراكان  بة  ِراستةوخؤبَيت  بزواندنى  و  كردن 

نزيك كردنةوةى وَينةكان.
 - بةكار دةهَينرَيت بؤ ِرَيكخستن و جوَلندنى كامَيراكان بؤ 

ضاودَيرى كردنى سةرانسةرى ثَيطة ضاودَيريكراوةكةدا.
 .  لة كاتَيكدا كة ثَيويستمان بة بينينى طؤشة جياوازةكان بَيت 

لة يةك كامَيرادا- 
- بِرى تَيضونى ئةم جؤرة كامَيراية  )5-10( هَيند بةرامبةرى 

كامَيراى نةجوَلوة .
كة  دةكات  شوَينانة  ئةو  وَينةى  تؤمارى  تةنها  كامَيراكان   -

ئاِراستةى كراوة.
- دةتوانرَيت كؤنترؤَلى كامَيراكة بكرَيت بة مةبةستى كردارى 
بةرامبةر(,وة  هَيند   30 بة  كردنةوة  بضوك  و  طةورةكردن   (
هةتا   ديجيتال  بضوك كردنةوةى  و  ) طةورةكردن  هةروةها 
12 هَيند بةرامبةر - لة 100 ضركةدا( هةموو ئةمانةش لة ساتى 
كردن  تؤمار  دواى  لة  بةَلم  دةكرَيت  كردنةكةدا  ضاودَيرى 
بضوك  و  طةورةكردن  وَينةو  بزواندنى  كردارَيكى  هيض 

كردنةوة ئةنجام نادرَيت.
- تاوانى ئةوةى هةية كة ثِرؤطرام بكرَيت بة مةبةستى بِرينى 
دؤزينةوةو  مةبةستى  بة  كردنةكةى  ضاودَيرى  كردارى 
ليةن  لة  وئةلرمَيك  ِروداوَيك  هةر  بةدواداضونى 

كارثَيكةرةوة.
ِرونكردنةوة:

ثَيى  ئاسؤيى  ئاراستةى  بة  كامَيرا  سوِرانةوةى  أ-كردارى 

ئةطةر   )  pan.Controlling(-)panning( دةوترَيت 
ثَيى دةوترَيت  ِراستدا  بة لى  ئاسؤيى  كردارى سوِرانةوةى  

)left pan( :وة بةلى ضةثدا دةوترَيت )right pan(:
بة  كامَيرا  كردنةوةى  نزم  و  كردنةوة  بةرز  كردارى  ب- 

)Tilt( :ئاراستةى شاقوَلى ثَيى دةوترَيت
ج- كردارةكانى سوِرانةوةى  ئاسؤيى و شاقوَلى لة ِرَيطةى لة 
بزوَينةرَيك دةبَيت وة بةستراوة بة طَيِربؤكسَيكةوة كة ثَيك 
دَيت لة ضةند ديشلى يةك و دةخولَينةوة لةسةر يةكترى لة 

كاتى ئاراستة كردنى كامَيرةكةدا.
هؤكارى  كامَيراكةو  بةكارهَينانى  بةردةوامى  ئةنجامى  لة  وة 
بةريةك كةوتنى دانةكان و سثندلةكانى  ديشلى يةكان دةبَيتة 
هؤى خراث بوونيان ,بؤية ثَيويستة كارى ضاكسازى بةردةوام 

ئةنجام بدرَيت بؤبزوَينةرى كامَيراكان 
 dome camera )PTZ  : طومةزى  كامَيراى  نمونةى  د- 

)type

 dome : تَييدا  بزوَينةرو كردارى خولنةوة  نمونةى كامَيراى  ه- 
)camera )PTZ type

 Outdoor Cameras :كامَيراى دةرةكى -
كامَيرا  جؤرةكانى  هةموو  بؤ  دةرةكى  و  ناوةكى  كامَيراكانى   -
كة لة ثَيشوودا تايبةندى يةكانمان ديارى كردن لة ِرووى شَيوة و 
ئةندازة و ثرنسيثى كاركردنيان هاوشَيوةن بةَلم تةنها جياوازيةكة 
و  باران  لة دذى  ثارَيزةرى دةرةوةى كامَيراكة  كة  لةو  ية  بريتى 
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كامَيرا  هةندَيك  وة  بةكاردةهَينرَيت  بةفر  و  خؤَل  و  تؤز  و  شَى 
ثَيكهاتةى ساردكةرةوة و طةرم كةرةوة و هةواكَيشى بؤ دادةنرَيت 
ثَيويستة  لة كاريطةرى خراثى دةرةكى ,وة  ثاراستنى  بة مةبةستى 
طةَل  لة  هةبَيت  كاركردنى  تواناى  دةرةكيانة  كامَيراى  جؤرة  ئةو 
ِروناكى كةم لة شةودا ئةويش لة ِرَيطةى بةكارهَينانى تيشكى ذَير 
سوردا  يان بة بةكارهَينانى تةكنيكى شةو و ِرؤذانة كة بة ِرادةيةكى 

فراوان لة بازاِر ةكاندا بةردةست دةكةون 
 NIGHTVISION AND  :بينينى  شةو و ِرؤذى 5- كامَيراى 

DAY/NIGHT CAMERAS
لَيرةدا دوو جؤر تةكنيك بة كاردَيت بؤ ئةو جؤرة كامَيرانة :

1-بؤ بينين لة ِروناكيةكى كزدا بة بةكارهَينانى تيشكى ذَير سور
بة  ِروناكيةك  هيض  نةبوونى  وة  تاريكى  كاتى  لة  بينين  2-بؤ 

بةكارهَينانى تةكنيكى )شةو /ِرؤذ(
: Infrared )IR( radiation  ا-تيشكى ذَير سور

تيشكى  لة  درَيذترة  شةثؤلةكةى  ية  كارؤموطناتيسى  تيشكَيكى 
بينين وة كورت ترة لة تيشكى ِراديؤيى .

بؤ  بةكاردةهَينرَيت  دا  سةربازى  فراوانى  بوارَيكى  لة  تيشكة  ئةم 
هةروةها  ,وة  جياكردنةوةيان  ثَيكانةكان  خاَلى  كردنى  )ديارى 
هةستيارى طةرميةكان لة دوورةوة ,وة ثةيوةندى بَى سيمى مةودا 

كورتةكان, جطة لة ثَيشبينى كةشناسى (.
طونجاو  تيشكَيكى  هيض  كة  بةكاردَيت  كاتَيكدا  لة  تيشكة  ئةم 
نةبَيت بؤ بينينى شتةكان و بةكار دةهَينرَيت بؤ وَينةطرتنى طةرمى  
)thermal imaging( دؤزينةوةى ئةو تيشكى طةرمية و ديارى 
بة شَيوةيةك دةبَيت ئةويش بة هؤى ئةوةى كة  كردنى وَينةكان 
تيشك دانةوةى طةرمى جةستةكان شةثؤليان جياوازة  لةشةثؤلى 
كارى  دةتوانَيت  كامَيراكة  شَيوةية  ,بةم  شتةكان  ساردى  تيشكى 
ئةنجام  ئؤتؤمبَيلةكان  و  مرؤظ  وةك  طةرمةكانى  لشة  بينينى 

بدات 
Day/Night technology  :) ب- تةكنؤلؤجى ) شةو/ ِرؤذ

كة  شَيوةيةك  بة  بةرزة  هةستيارَيكى  خاوةنى  تةكنؤلؤجياية  ئةم 
ثلةى هةستيارى تيشك لة كامَيرادا دةطةيةنَيتة ثلةى )2( بؤ ِروناكى 
وةنةوشةيى  ذَير  شةثؤلةكانى  بؤ   )4( ثلةى  بؤ  وة  بينراوةكان  ية 
هيض  نةبوونى  كاتى  لة  بَيت  كارا  ناتوانَيت  بةَلم  نزيكةكان  ية 

ِروناكيةكدا)لة كاتى تاريكى( بة ثَيضةوانةى تيشكى ذَير سور .
لةم سةردةمةدا نرخى ئةو دوو تةكنؤلؤجيايةى سةرةوة هةرزانترة 

بة بةراورد لةطةَل كامَيراى ئاسايى .
ئةوا  بيبينَيت  ضاومان  شتَيك  هةر  كة  بدةين  بةوة  ئاماذة  ثَيويست 

هةروةها كامَيراى جؤرى) شةو/ ِرؤذ( دةيبينَيت
نةبوونى  و  تاريكى  كاتى  لة  نايبينَيت  ضاومان  شتانةى  ئةو  بةَلم 
دةيبينَيت,   ) سور  ذَير  جؤرى)تيشكى  ئةواكامَيراى  دا  ِروناكى 
ترى  جؤرَيكى  كة  بدةين  بةوة  ئاماذة  ثَيويستة  لَيرةدا  هةروةها 
 )low light cameras(       كامَيراش هةية بة ِروناكى يةكى نزم

   LUX 0,01 كة ثلةى بينينى بة ِروناكى دةطاتة
لةم خشتةيةدا ثلةى ِروناكى لة كاتة جياوازةكانى ِرؤذدا دةخةينة 

ِروو:
 140000-107000   : ِراستةوخؤ  خؤرى  تيشكى  ِروناكى  ثلةى 

LUX
 ثلةى ِروناكى تيشكى خؤرى لة وثةِرى ئاستى بةرزى :  11000-

LUX 22000
LUX 1000  : ثلةى ِروناكى تيشكى خؤرى لة كاتى هةوردا

LUX 500  :  ثلةى ِروناكى ناو فرؤشطةيةك
 b +  : ثلةى ِروناكى ناو ئؤفيسَيك

LUX 10  : ثلةى ِروناكى لة كاتى طزنط دا
    LUX 0,01  : ثلةى ِروناكى لة مانطة شةودا

 0,0001  : لة شةودا  مانط  نةبوونى  ديار  لة كاتى  ِروناكى  ثلةى 
   LUX

LUX 0,00001  : ثلةى ِروناكى لة شةوى هةوردا
: Mounting Locations شوَينى دانانى كامَيرا -

ثَيويستة  بؤية  ثاراستن  لة سيستمَيكى  ية  بريتى  كامَيراى ضاودَيرى 
شَيوةك  بة  دامةزراندنيان  شوَينى  هةلَبذاردنى  بة  بدرَيت  طرنطى 
وة  بَيت  دةست  دوورة  توانا  ثَيى  بة  بكرَيت  ئةوة  ِرةضاوى 
هةروةهائةطةرى نةكةوتنة خوارةوةى هيض شتَيك بةسةرى دا كة 
بةكار  ثَيويستى  ئاراستةكةى وة  يان طؤِرينى  ببَيتة هؤى شكاندنى 

هَينانى كةظةر بؤى طرنطة
لة هةمان كاتدا لة كاتى هةلَبذاردنى شوَينةكاندا ثَيويستة ِرةضاوى 
ضؤنَيتى طةيشتن بؤ ئةنجام دارى كارى ثاك كردنةوةى عةدةسةو 
ئةنجام  بؤ  بةبةردةوامى  ضاكسازى   وكارى  كةظةرةكة  لشةو 

بدرَيت
ديمةنى  كة  بكرَيت  ئةوة  ِرةضاوى  ثَيويستة  ئةمانةش  سةرةِراى 
بينينى  بةردةم  لة  نةبَيت  بةربةستَيك  هيض  وة  هةبَيت  طونجاوى 

كامَيرادا 
هةروةها لة كاتى دانانى كامَيرادا لة دةرةوة ثَيويستة ثارَيزراو بَيت 
ِراستةوخؤ  هةتاو  تيشكى  كة  بَيت  شَيوةيةك  بة  ئاراستةكةى  وة 

نةدات لة ِرووى و ببَيتة هؤى شكاندنةوةى تيشكةكة . 
Video Quality  :كواليتى وَينة -

هَيَلةكانى  ذمارةى  بة  دةبةستَيت  ثشت  كامَيرايةك  هةر  ئةداى 
. )Chip(  تةختى ئاسؤيى رةقاقةكةى

هَيَلى وورد كواليتى وَينةكة ديارى دةكات لة كامَيرادا بة شَيوةيةك 
كة هيَلى زياتر واتاى كواليتى بةرزترة

* دوو جؤر سةرضاوةى هةستيارى بةكاردَيت لة كامَيراى ضاودَيرى 
دا)CCTV ( وة ئةوانيش بريتين لة : 

1-جؤرى)CMOS (: بة ضِريةكى زؤرتر و بِرى تَيضونَيكى كةم وة 
طونجاوة بؤ ئةو تةكنؤلؤجيانةى كةثَيويستيان بة ضِريةكى زؤرة و 
تَيضونَيكى كةم هةية بةَلم بة كواليتى نزم , خراثى يةكانى لةوةداية 
دروست  جياواز  كاتى  دوو  وَينة  ضةثى   و  ِراست  بةشةكانى  كة 

دةكةن نةك لة هةمان ثالن دا.

Performance Color Black and White 

Standard 330 Lines 380 Lines 

Medium 420 Lines 470 Lines 

High 480 Lines 580 Lines 
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طشتى   شَيوةيةكى  بة  هةستيارة  جؤرة  ئةم   :)  CCD(2-جؤرى
لة  فراوان  شَيوةيةكى  بة  بةكارهَينانى  بؤ  هةلَبذاردةية  باشترين 

كامَيراى ضاودَيرى دا

 Choosing the right  : هةلَبذاردنى  ضؤنَيتى  و  عةدةسةو   -
lens

كارة  كامَيرا   دانانى  و شوَينى  كامَيرا  هةلَبذاردنى جؤرى  لةدواى 
دوو  لَيرةدا   : عةدةسة  جؤرى  هةلَبذاردنى  لة   ية  بريتى  طرنطةكة 
جؤر سيستم هةية بؤ بةستنى عةدةسة وة تةنها جياوازيان لة دوورى 

نَيوان عةدةسةكةو هةستيارةكانداية لة كاتى بةستن دا.
CS-MOUNT  : دوورى نَيوان عةدةسةو هةستيار=12,5ملم
  C-MOUNT :  دوورى نَيوان عةدةسةو هةستيار=17,5ملم

وة طؤِرةِرى تايبةت  بةكاردَيت بؤ ئاَلوطؤِرى نَيوان ئةو دوو جؤرة  
واتة ) )C-mount lens بؤ ) )CS-mount lens كةئةويش 

)C/CS adapter ring( )بريتى ية لة )ئةداثتةرى ئةَلقةيى 5 ملم

وة لةم سةردةمةدا شَيوازى  ) )CS-mount lensبةكاردةهَينرَيت 
تَيضونى  بِرى  كةمترين  ئةميش  دا  كامَيرة  كردنى  دروست  لة 
كاتى  لة  بةَلم  دةكرَيتةوة  بضوك  هةستيارةكةى  ثَيوةرى  و  هةية 
بةكارهَينانى شَيوازةكةى تردا: ) )C-MOUNT ئةوكاتة طؤِرةِرة 

تايبةت بؤ ئةم  كارة  بةكار دةهَينين
Sensor size : ثَيوةرةكانى سةرضاوة هةستيارةكان -

 ,  »1/ 3,  »1/4 : ئةندازةيةكى جياواز دةست دةكةوَيت  بة ضةند 
»2/3 , »1/2

لة  بطونجَيت  دةبَيت كة  بة شَيوةيةك  -دروست كردنى عةدةسة 

طةَل  ئةندازةكانى  هةستيارةكان دا وة  زؤر طرنطة  كة عةدةسةى 
دروست  عةدةسةيةكى  نمونة  بؤ  كامَيرا   بؤ   هةلَبذَيرين  طونجاو 
كراو بؤ هةستيارى ثَيوانةى  1/2« دةتونَيت هةروةها كاربكات لة 
طةَل  ثَيوانة بضوكةكاندا وةكو : ) 1/3« و 1/4« ( بةَلم ناتوانَيت كار 

بكات لة طةَل هةستيارَيكدا كة ئةندازةكةى: ) 2/3«( بَيت .

هةستيارة  لة  بضوكتر  هةستيارَيكى  طةَل  لة  عةدةسةكة  -ئةطةر 
بة شَيوةيةك دةبينرَيت  ئةوا وَينةكة  ببةسترَيت  شياوةكةى خؤيدا 
عةدةسةكة  ئةطةر  بةَلم  دةردةكةوَيت   تَيدا  ِرةشى  كةلَيوارَيكى 
خؤيدا  شياوةكةى  هةستيارة  لة  طةورةتر  هةستيارَيكى  طةَل  لة 
بينينى  طؤشةى  لة  دةبَيت  بضوكتر  بينين  طؤشةى  ئةوا  ببةسترَيت 

خوازراو, بةم شَيوةيةش بةشَيك لة وَينةكة وون دةبَيت . 

 Focal length : دوورى ضةق -
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ئةم دوورية ثانتايى ديمةنى بينينى وَينة بؤكامَيرا تةرخان دةكات لة 
مةودايةكى ديارى كراودا , وة  ئةم خشتةية نمونةى ئةم دوورية بؤ 

دةستةبةركردنى ديمةنَيك بة طؤشةى ئاسؤيى نزيكةى 30 ثلة:

ثَيى  بة  دةكات  ضةق  دوورى  دةستنيشانى  هاوكَيشةية  ئةم  وة 
ئةندازةى هةستيارةكة و دووريةكانى بينينى ديمةنةكة:

واتا :   دوورى ضةق=  بةرزى  * )دوورى نَيوان كامَيرا و ثَيطةى 
وَينة/ ثانتايى وَينة(

وة لةم هاوكَيشةية مةوداى  بينينى ئاسؤي و ستونى لة دووريةكى 
دياريكراوى دوورى ضةق دا  ِرووندةكاتةوة,

كة  ضةق  دوورى  كردنى  حساب  بؤ  عةدةسةية  دةستةواذةى  كة 
ثَيويستت ثَييةتى بؤ طرتنى وَينةيةكى ديارى كراو لة مةودايةكى 

ديارى كراودا
 Lens calculators for calculating the focal•
 length of the lens you will need in order to

 .capture a specific scene at a certain distance

وة ئةم هاوكَيشةية ثلةكانى طؤشةى بينينى ئاسؤيى عةدةسةكان بة 
ثَيى ئةندازةى عةدةسةكة و دوورى ضةق ِروون دةكاتةوة :

دةكرَيت عةدةسة جَيطير بَيت واتا دوورى ضةق نةطؤِر بَيت , بؤ 

1/2" 1/3" 1/4" ئةندازةى عةدةسةو هةستيار
12 mm 8 mm 6 mm   دوورى ضةق

    ثَيوانةيى                       
                    Standard

ثانتايى بينينى 30 
ضاوى مرؤظ

عةدةسةكانى خاوةن دووريةكى 
ضةقى كورت ثانتاييةكى فراوان 

بة ديمةنةكة دةدةن
دوورى ضةق   كؤمةلََيك مةودا            

Wide range
ثانتايى فراوان64 

وَينة لة دوورةوة              
Tele photo

عةدةسةكانى خاوةن دووريةكى ضةقى درَيذ 15
طةورةكردنَيكى فراوان بة ديمةنةكة  دةدةن

Distance to Object / Width x Height in Feet

Focal 
Length 5 ft. 10 ft. 15 ft.   20 ft. 25 ft.   30 ft.  40 ft. 50 ft. 75 ft.  100 ft. 150 ft. 

2.8mm 9 x 6 17 x 13 26 x 19 34 x 26 43 x 32 51 x 39 69 x 51 86 x 64 129 x 96 171 x 129 257 x 193 

4mm 6 x 5 12 x 9 18 x 4 24 x 18 30 x 23 36 x 27 48 x 36 60 x 45 90 x 68 120 x 90 180 x 135 

6mm 4 x 3 8 x 6 12 x 9 16 x 12 20 x 12 24 x 18 32 x 24 40 x 30 60 x 45 80 x 60 120 x 96 

8mm 3 x 2 6 x 5 9 x 7 12 x 9 15 x 11 18 x 14 24 x 18 30 x 23 45 x 34 60 x 45 90 x 68 

12mm 2 x 1,5 4 x 3 6 x 4,5 8 x 6 10 x 8 12 x 9 16 x 12 20 x 15 30 x 23 40 x 30 60 x 45 

16mm 1,5 x 1,3 3 x 2,3 4,5 x 3,5 6 x 5 8 x 6 9 x 7 12 x 9 15 x 11 23 x 17 30 x 23 45 x 34 

25mm 96 x .72 2 x 1,5 3 x 2 4 x 3 5 x 3,5 6 x 4 8 x 6 10 x 7 14 x 11 19 x 14 29 x 22 

50mm .48 x .36 .96 x .72 1,4 x 1 2 x 1,5 2,4 x 1,8 3 x 2 4 x 3 5 x 4 7 x 5 10 x 7 14 x 11 

75mm .32 x .24 .64 x .48 .96 x .72 1,3 x .96 1,6 x 1,2 2 x 1,4 2,6 x 1,9 3 x 2 5 x 4 6 x 5 10 x 7 

3mm 8 x 6 16 x 12 24 x 18 32 x 24 40 x 30 48 x 36 64 x 48 80 x 60 120 x 90 160 x 120 240 x 180

8mm 3 x 2 6 x 5 9 x 7 12 x 9 15 x 11 18 x 14 24 x 18 30 x 23 45 x 34 60 x 45 90 x 68

5mm 5 x 4 10 x 8 14 x 11 19 x 14 24 x 18 29 x 22 38 x 29 48 x 36 72 x 54 96 x 72 144 x 108

40mm .60 x .45 1,2 x   .90 1,8 x 1,3 2 x 1,8 3 x 2 4 x 3 5 x 4 6 x 5 9 x 7 12 x 9 18 x 14

Approximate Horizontal Angle of View

2/1" 3/1" 4/1"

2,8 mm ۫97 ۫80 ۫64 

3,5 mm ۫84 ۫68 ۫50 

4 mm ۫74 ۫60 ۫45 

4,8 mm ۫6z9 ۫40 ۫38 

6,0 mm ۫57 ۫38 ۫30 

8,0 mm ۫40 ۫30 ۫23 

12,0 mm ۫30 ۫20 ۫15 

12,5 mm ۫28 ۫19 ۫14 

16,0 mm ۫22 ۫15 ۫11 

25,0 mm ۫14 ۫10 ۫7 

50,0 mm ۫7 ۫5 ۫4 

75,0 mm ۫5 ۫3 ۫2 
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نمونة عةدةسة=4ملم
 وة يان قابيلى ثَيوانةكردن بَيت بة شَيوازى دةست بة شَيوةيةك لة 
كاتى ثَيوانة كردنَيكى دورى ضةق دا ضِرى و ووردى وَينةكة لة 
ناو عةدةسةكةدا دةطؤِرَيت , بؤ ئةم جؤرةش  بة طشتى عةدةسة لة 

)  3,5  ملم  بؤ  8ملم( دةبَيت
تواناى طةورةكردن و بضوك كردنةوةيان هةية  ئةو عةدةسانةى 
دةتوانرَيت طؤِرينى دورى ضةق لة سنورَيكى ديارى كراودا بَيت 
كاريطةرى  ئةوةى  بَى  وة   ملم(   48 هةتا  )6ملم  لة    : نمونة  بؤ   ,
لة سةر ضِرى و ووردى وَينةكة هةبَيت كةواتة عةدةسة دةكرَيت  
بة شَيوازى دةستةكى يان ئؤتؤماتيكى كارى ثَيوانةكردن ) دورى 

ضةق( بكات

 Iris  :دوورى ضةق -
برتي ية لة طؤِرانى بِرى ئةو تيشكانةى كة تَيثةِر دةبن بة ناو عةدةسةدا 
لة  لة ضاوى مرؤظ دةضَيت ضونكة  ِرادةيةكى زؤر  تا  ئةمةش  وة 
كاتى ِرؤيشتنمان لة شوَينَيكى ِروناكةوة بؤ شوَينَيكى تاريك ئةوا 
بيلبيلةى ضاومان فراوان دةبَيت  لة ثَيناوى ضونة ذورةوةى تيشكى 

زؤردا.
كة  عةدةسة  ضةقى  بؤ  هةية  جياواز  جؤرى  ضةندين  كامَيرةدا  لة   
لة  ئةمةش  ثَيدةكرَيت  كارى  دةستى  شَيوازى  بة  هةية  تياياندا 
كاتَيكدا دةبَيت كة بمانةوَيت كامَيراكة لة شوَينَيكدا بةكار بهَينين 

كة ئاستى ِروناكى تَيدا جَيطيرة 
ثَيدةكرَيت  كارى  ئؤتؤماتيكى  شَيوازى  بة  جؤرانةى  ئةو  وة 
كامَيراكة  دانانى  ثَيطةى  كة  شوَينانةداية  لةو  طشتى  بةشَيوةيةكى 
دةرةكى ية  يان لة ثَيطةيةكداية كة تيشكى ِروناكى تَييدا دةطؤِرَيت 
بة شَيوةيةكى بةردةوام بؤية جؤرى ئؤتؤماتيكى ثةسةندترة لةوى 

تر.
ثَيناو  لة  عةدةسة  ضةقى  ِرَيكخستنى  بة  هةَلدةستَيت  -كامَيرا 

دةستةبةركردنى ثلةيةكى ِروناكى نمونةيى بؤ هةستيارى وَينةكة 
وة لَيرةدا دوو جؤر  كؤنترؤَلى ئؤتؤماتيكى هةية بؤ ضةقى عةدةسة 

:
1-كؤنترؤِلى دى سى )DC-controlled iris( كة لة دةرةوةى 
كامَيرا دةبةسترَيت و لة ِرَيطةى ثرؤسَيسةرى كامَيراكةوة كؤنترؤَلى 

ضةقى عةدةسةكة دةكرَيت
)Video-controlled iris(لَيرةدا  ظيديؤيى   2-كؤنترؤَلى   

ضةقى عةدةسة لة ِرَيطةىسيطناَلى ظيديؤيةوة كؤنترؤَل دةكرَيت.
دا  دةرةكى  كامَيراى  لة  عةدةسة  ضةقى  ئؤتؤماتيكى  كؤنترؤَلى   -
بة  هةَلدةستَيت  عةدةسة  ضةقى  لَيرةدا  ضونكة  دةهَينرَيت  بةكار 
كؤنترؤَل كردنى بِرى ئةو ِروناكيةى دةطاتة كامَيراكة و  وة دواتر 
ئةمةش  سةرةِراى  وَينةكةدا,  لة  باش  ئةنجامَيكى  دةستةبةركردنى 
ثَيويست  لة  زياد  ِروناكى  لة  ثاراستنى هةستيارةكة  بؤ  كاردةكات 

كة دةبَيتة هؤى خراث بوونى هةستيارةكة.
 : ) F-number (يةكةى ثَيوانةى ضةقى عةدةسة ثَيى دةوترَيت
وة بريتى ية لة ِرَيذةى دابةش كردنى درَيذى ضةق بة سةر  تيرةى 

عةدةسةدا. 
 F-number = Focal length / Iris:وةك لةم هاوكَيشةكةدا

 diameter
بؤ  ية  ِروناكى  واتاى كةمى   ) يةكةية   ئةو   ( بِرى  بةرزى  كةواتة 
سةر هةستيارةكة وة  واتاى قوَليى يةكى باشى ثَيطةية و دواتريش 
ضِريةكى باشى وَينةكة لة مةودايةكى دووردا, وة بة ثّيضةوانةشةوة 
سةر  بؤ  ية  ِروناكى  زؤرترين  واتاى   ) يةكةية   ئةو   ( بِرى  نزمى 
هةستيارةكة و  واتاى دةستةبةر كردنى كواليتيةكى باش بؤ وَينةكان 

لة بارودؤخَيكدا كة ِروناكى كز بَيت
وة ك لةم خشتةيةدا دةردةكةوَيت :

 Frames / Images ضركةيةكدا:  لة  وَينةكان  ضوارضَيوةكان/ 
 Per Second

ناسراوة  وة  وَينةكان  نيشاندانى  خَيرايى  بة  ئاماذةية  زاراوةية  ئةم 
نيشاندانى  لة:)ِرَيذةى  ية  تربريتى  واتايةكى  بة  بة)ضوارضَيوةكان( 

ضوارضَيوةى وَينةيةك لة ضركةيةكدا(.
ناساندنى  بؤ  بةكاردَينن  جؤراوجؤر  زاراوةى  وةبةرهَينةرةكان 
بؤ  زؤربةيان  ثَيدةضَيت  كة  بةرهةمةكانيان  تواناى  و  خَيرايى  بِرى 

ضاوبةست كردن بَيت و دوور لة بَيت ِراستى يةوة .
لة   Frames-Per-Second(( وَينة  جوَلةى  خَيرايى  نمونة  بؤ 
 real-motion””    يان  )”,real-time” (  كاتى ِراستةقينةدا
video( ( كة كورتكراوةكةى بريتى ية لة )fps( وة ثَيويستة ئةو 
Fields- ( كورتكراوةية بةهةَلة تَيطةيشتن تَيكةَلى نةكةين لةطةَل

نيشاندانى هةموو بوارةكةية  :)ِرَيذةى  Per-Second( كة واتاى 
لة ضركةيةكدا( كة ئةمةش هةمان كورتكراوةى )fps( ى هةية .

بؤ نمونة:
  fps  كة سيتمى ظيديؤية لة ئةمريكا(  بِرى(  NTSC  لة سيستمى

دةكاتة :  30 وَينة لة ضركةيةكدا 
  fps  كة سيستمى ظيديؤى جيهانى ية( بِرى( PAL بةَلم لة سيستمى

دةكاتة : 25 وَينة لة ضركةيةكدا
ئةطةر  كامَيراكةدا  تايبةتمةندى  لة  بزانين  طرنطة  زؤر  ئةوة  لةبةر 
ضةناَلةى  يةك  خَيرايى  لة  مةبةستى   fps  30 نوسرابَيت  نمونة  بؤ 
ظيديؤكةية واتا ))Frames- Per- Second ؟ يان مةبةستى لة 
 )Fields- Per- Second  ( واتا  سيستمةكةية   هةموو  تواناى 

؟ضونكة بِرى يةكةميان دوو هَيندى بِرى دووةمة:

 system(سيستمةكةية ِرَيذةى  بةرزترين  لة  مةبةستى  ئايا  وة 

F-number f1.0 f1.2 f1.4 f1.7 f2.8 f4.0 f5.6

% of light 
passed 20 14.14 10 7.07 2.5 1.25 0.625
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 operating ؟ يان مةبةستى لة تواناى كارثَيكردنة )limitation
capability(( ؟

سيستمى  لة  دةهَينرَيت  بةكار  ديكةش  هةروةها كورتكراوةيةكى 
 ips            )Images- Per لة:  يى  بريتى  ئةويش  ظيديؤدا 
ضركةيةكدا(  لة  وَينة  نيشاندانى  )ِرَيذةى  واتاى:   )  Second
 )Fields- Per- Second (                 : كةهةروةها يةكسانة بة
لة  ضوارضَيوةكان  نيشاندانى  :)ِرَيذةى  كة  دةبينين  شَيوةية  بةم 
لة  بوارةكان  نيشاندانى  هَيندى:)ِرَيذةى  ضركةيةكدا(=دوو 
لة  وَينةكان  نيشاندانى  دووهَيندى:)ِرَيذةى  ضركةيةكدا(=  

ضركةيةكدا(:
ips =)Fields-Per-  2)Images-Per-Second(

1fps 2fps= ))Frames-Per-Second)Second
بةم شَيوةية لة ثَيناوى دةستةبةركردنى جوَلةى وَينةيةكى ِراستةقينة 
لة  ضوارضَيوة   30( ِرَيذةى  بة  ثَيويستمان  دا  ِراستةقينة  كاتَيكى  لة 
ضركةيكدا(وة ِرَيذةى )60وَينةلة ضركةيةكدا( وة ِرَيذةى )60 بوار 

ضركةيةكدا( دةبَيت.
ِرَيذةى  دا   )DVR( و  كامَيرا  تايبةتمةندى  لة  كاتَيك  كةواتة   
هةريةك لة   ) FPS/FPS/IPS ( دةنوسرَيت ئةوا دةبَيت دلَنيا بين 
لةوةى كة هاوتان لة طةَل خودى كارت و ثَيكهاتة بةستراوةكاندا 
كراوةكان  تؤمار  وَينة  دةبينين  ئةوا  نةبن  هاوتا  ئةطةر  ,ضونكة 
دواتريش   وة  نابن  كراوةكان  نمايش  وَينة  ِرةسةنايةتى  بةهةمان 
دةبينين كواليتى خراثى وَينة نمايش كراوةكان دةبَيتة هؤى كواليتى 

خراثى وَينة تؤمار بووةكان.
 Image Resolution :ووردى وثاراوى وَينة

ووردى  نمرةى   بةررزى  واتاى  بةرز  ئاستَيكى  بة  وَينة  نمايشى 
وَينةكة دةطةيةنَيت وة لَيرةدا دوو ثَيوةر هةية بؤ ثَيوانةى ووردبينى 

وَينةكان كة بريتين لة :
هَيَلى  واتا:  وَينةكة(  بةرزى  بة   ( ِرووكار  هَيَلى  ذمارةى  1-ثَيوانى 

تةلةفزيؤنى.
2-ثَيوان بة ذمارةى ثيًَكسَل لة وَينةى ديجيتاَل )640  لةسةر 480( كة 
ذمارةى يةكةميان بريتى ية لة ذمارةى ثَيكسَلى شاقوَلى)ئةستورى( 

وةدووةميان تايبةتة بة ذمارةى ثَيكسَلى ئاسؤيى)بةرزى(.
3-ثَيوان بة مَيطاثيًَكسَل ئةويش بة لَيكدانى ثَيكسَلى شاقوَلى لةطةَل 
ثَيكسَلى ئاسؤيى )640 * 480(  وة دواتر دابةش كردنى ئةنجامةكة 

بة سةر مليؤن دا.
)وَينة- ووشةى  هةردوو  لةكورتكراوةى  ية  بريتى  *ثَيكسَل 

 )picture+ element= pix+el=pixel(:)سةرضاوة
كة  بضوكانةى  خاَلة  لةو  يةكَيك  لة  ية  بريتى  ثَيناسةكةى  وة 
نوَينةرايةتى وَينة دةكةن لة ميمؤرى كؤمثيوتةردا هةريةكَيك لةو 
سةرضاوانة لة ِراستى دا نة خاَلن وة نة ضوارطؤشة بةَلكو ثوختةيةكى 

وَينةكةن.
هةر  بة  بهَينرَيت  بةرهةم  وة  نوَى  لة  سةر  دةتوانرَيت  *ثَيكسَل 
يان  خالََيك  هيض  بينينى  دةركةوتنى  بةبَى  بَيت  ئةندازةيةك 
كوالَيتى  ئةطةر  بينين  دَيتة  بواردا  زؤر  لة  بةَلم  ضوارطؤشةيةك 

وَينةكة بة ئةندازةى ثَيويست باش نةبَيت.
*ثَيكسل بريتى نية لة ضوارطؤشةى وورد بةَلكو زؤر جار وا بيرى 

لَى دةكرَيتةوة كة بضوكترين ئةندازةى هاوشَيوةى وَينةكانن-ئةم 
ثَيناسةية ثِرة لة ئاَلؤزى,بؤ نمونة دةتوانين باسى ثَيكسَل  بكةين بة 
ضاث كراوى لةسةر ثةِرة يان ثَيكسَلَيك كة سيطناَلى ئةلةكترؤنى 
هةَلطرى بَيت ,يان بِرَيكى ديجيتاَل نواندنى بكات, يان ثَيكسَلَيك لة 
سةر ئامَيرَيكى نمايش,يان لةسةر كامَيرايةكى ديجيتاَل,ثَيكهاتَيكى 

هةستيارى فؤتؤ.
ئةم ليستة سةرانسةرى نى ية بةَلكو ثشت دةبةستَيت بة ناوةِرؤكةكان 
وة ضةندين دةستةواذة هةية كة دةشَيت هةر يةكةيان لة بوارَيكدا 
وةكو  تةنها  بكةين  ثَيكسَل  باسى  دةتوانين  وة  بؤى.  بَيت  مانا  ثِر 
بوارى  لة  وةك  ثَيوانة  يةكةيةكى  وةك  يان  سادة  ووشةيكى 
ثراكتيكى دا بةكاردَيت لة ثَيوانةكاندا لة دؤزينةوةى ئةنجامةكان 
بؤ  ثَيكسَل  يان)640  ئينجَيك(  بؤ  ثَيكسَل  نمونة:)2400  بؤ   , دا 

هَيَلَيك( يان )مةوداى 10 ثَيكسَل لة بةشَيكدا(
وة  وَينة  نواندنى  بؤ  بةكاردَيت  ثَيكسَل  بةربالو  شَيوةيةكى  *بة 

ذمارةى ثَيكسَلةكانى وَينةيةك ثَيى دةوترَيت طورزة .
 Bitrate    : ِرَيذةى بت

كةسانى مامةَلةكةر بة كامَيراى ظيديؤوة ضةندين ثَيوةر دادةنَين بؤ 
كواليتى ظيديؤ, كة لة ِراستى دا ئةوانة تايبةتمةندين نةك كواليتى 

. CIF, 2CIF, 4CIF,D1(( ئةو زاراوانةش بريتين لة
 Common( هاوبةش   ناوةندى  ثَيكهاتةى  بةماناى   :  CIF  
يةكخستنى  بؤ  بةكاردَيت  Intermediate Format(كة 
طورزةكانى ستونى و ئاسؤيى ثَيكسَل لة زنجيرةكانى YCbCr ى 
سيطناَلى ظيديؤ, CIF بة شَيوةيةكى ئاسايى وا ثَيناسة دةكرَيت كة 

دةكاتة 4/1 ى طورزةيةكى تةواو لة سيستمى ظيدؤدا ,واتا :
4CIF=طورزةيةكى تةواوى ثَيكسَل

بةَلم دةبَيت تَيبينى ئةوة بكةين كة ئةو طورزة تةواوة هَيشتا ضوون 
دا  سؤنى  ظيديؤى  لة  كة   D1 تايبةتمةندى  لةطةَل  ية  نى  يةك 

بةكاردَيت

NTSC  : بريتى ية لة سيستمى ظيديؤ كة لة وَلتانى باكورو باشورى 
ئةمريكادا بةكار دَيت وة 30 ضوارضَيوة دةنَيرَيت لة ضركةيةدا كة 

ثَيك دَيت لة 525 هَيَلى تةختى سةربةخؤ.
لة  بةربالو  شَيوةيةكى  بة  كة  ظيديؤ  سيستمى  لة  ية  بريتى   :  PAL
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لة  ثَيكهاتوو  ضوارضَيوةى   25 وة  دَيت  بةكار  دا  وَلتان  زؤرينةى 
625 هَيَلى تةختى سةربةخؤ دةنَيرَيت لة ضركةيةدا 

بةَلم طرفت لةم ستاندةرانةدا لةوةداية كة ووردى ماناى كواليتى 
وَينة ناطةيةنَيت.

بِرى  لة سيتمى NTSC دا  ئةوة دةطةيةنَيت كة  ئاسانى  بة   :4CIF
704 ثَيكسَل هةية كة لة طةَل هةندَيك بِرى داتا ثِردةكرَيتةوة لة 

نَيوانى هةر يةك لة 480 هَيَل دا.
CIF: بة واتاى ئةوة  كة بِرى 352 ثَيكسَل هةية كة لة طةَل هةندَيك 

بِرى داتا ثِردةكرَيتةوة لة نَيوانى هةر يةك لة 240 هَيَل دا.
كة   داتايانةى  ئةو  بِرى  لة  ية  بريتى  لَيرةدا  بت  ِرَيذةى  شَيوةية  بةم 

دةستنيشان نةكراون.
Compression standards  :سيستمى ثةستانى وَينة

ضةندين طةشةثَيدان بؤ سيستمى ثةستانى وَينةى ظيديؤ هاتؤتة ئاراوة 
ئةويش لةئاكامى  ثَيويستى زؤر بؤ هةَلطرتن و طواستنةوةى بِرَيكى 
زؤر لة وَينة , وة بيرؤكةى سةرةكيش بريتى ية لة كةم كردنةوةى 
بابةتة نةبينراوةكان لة ليةن ضاوى مرؤظةوة ئةويش بة زيادكردنى 

ِرَيذةى ثةستان بة شَيوةيةكى زؤر.
 Joint(( كورتكراوةى  لة  ية  جى:بريتى  ثى  JPEGجةى 
واتا   Photographic Experts Group international
ئةميش  دةوَلةتى  نَيو  وَينةطرتنى  ثيشةكارانى  هاوبةشى  طروثى   :
وَينةى  ثةستانى  سيستمةكانى  لة  بةربالوة  تازةى  سيستمَيكى 
نةجوَلودا وة ثشتطيرة بة زؤر بةرنامةى وةكو تؤِرى ئينتةرنَيت,ئةم 
ئاستى  ضةندين  هؤى  بة  ثَيبكرَيت  كارى  دةتوانرَيت  سيستمة 

جياوازى ثةستانةوة كة دةستنيشانى ضؤنَيتى ثةستانى وَينة دةكا .
وة ئاستى ثةستانيش ثةيوةستة بة كواليتى وَينةى داواكراوةوة.

جطة لة ئاستى ثةستان هةروةها كواليتى وَينةش كاريطةرى هةية 
نمونة وَينةى ديوارى  بؤ  هَينراو   بةرهةم  ِرَيذةى ثةستانى  لة سةر  
سثى: دؤسيةيةكى بضوك و ثةستانيكى طةورةي دةبَيت ,  بةَلم 
وَينةى ديمةنَيكى ضِر وثِر دؤسيةيةكى طةورة و ثةستانيكى بضوكى 

دةبَيت 

ثسثؤرانى  لة  طروثَيك  ليةن  لة  ثَيشخةرى  )بةدةست   :  MPEG
وَينةى جوَلو لة كؤتايى يةكانى 1980 دا(.

لةبةراوورد  ية  بريتى  لَيرةدا  سةرةكى  بيرؤكةى    :  MPEG>s
 , تؤِرةوة  ِرَيطةى  لة  دةنَيردرَين  كة  ثةستَينراو  وَينةى   2 كردنى 
وة  دةهَينرَيت  بةكار  سةرةكى  ضوارضَيوةيةكى  وةكو  يةكةميان 
تةنها ئةو كاريطةريةكانى كة ِروو دةدات لة وَينةكة و ويستطةى 
ثشت  دووةم   وَينةى  نانةوةى  بنيات  وة  دةنَيردرَيت  دا  نمايش 
ِرَيطةية  ئةم  ئاَلؤزى  سةرةِراى  سةرةكيةكة,  وَينة  بة  دةبةستَيت 
بةَلم قةبارةيةكى كةمترمان ثَيويستة بؤ كارى ناردنةكة لة ِرَيطةى 
تؤِرى ئينتةرنَيتةوة بة بةراوورد لة طةَل   ))Motion JPEG  دا وة 

ثَيويستمان بة كةرةستةو تةكنيكى زياتر دةبَيت بؤ دةستةبةركردنى 
جوَلة لة ديمةنةكةدا وة دامةزراندنى لشةكان ,بؤ نمونة بةِرَيطةى ) 
MPEG-4( كارى ثةستانى زانياريةكان ئةنجام دةدرَيت )لة 11,2 

مَيطا بتةوة بؤ 10 كيلؤ بت (. 

بة  دةتوانرَيت   كة  لةوةداية  شَيوازة  ئةم  سوودى  كةواتة   -
قةبارةيةكى بضوكترى داتا وة لة ئةندازةيةكى سنوردارى نَيتؤرك 
دا بوارى بةكارهَينانى كامَيراى زياترمان هةبَيت بَيجطة لةوةى كة 
بةكارهَينانى نَيتؤرك كارا تر دةكات وة دةبَيتة هؤى كةم بوونةوةى 
ثَيداويستى ية زيادةكان بؤ كةل و ثةلى نَيت وَيرك  بةبةراوورد لة 

طةَل ِرَيطةى : )JPEG( دا. 

S/N ِرَيذةى سيطناَل بؤ ذاوةذاو:   
بريتى ية لة ِرَيذةى ثَيوانةى درَيذى سيطناَلى بنةِرةتى بؤ ذاوةذاو وة 
نرخى ثةسةند كراويش لة مةوداى:       )46-52(ديسبل داية وة 

ئةطةر ئةوِرَيذةية طةورةتر بَيت ئةوا وَينةكة ِروونتر دةبَيت .
 AGC تابةتمةندى كؤنترؤَل بة قازانجى ئؤتؤماتيكى:   

ئةمةش تايبةتمةنديةكة لة ثَيناو زيادكردنى سيطناَلى وَينةى بةشى 
دةرةكى كامَيرا كاتَيك لة رَيذةى ديارى كراو كةمتردةبَيت واتا: 
)10-30 ديسيبَل( ,وة لةو كاتانةدا بةكارهَينانى طرنطة كة ِروناكى 

نزم بَيت يان كَيبَلى كامَيراكان زياد لة ئاستى خؤيان درَيذتر بن.
BLC تابةتمةندى قةرةبووى ِروناكى ثشتةوة:   

ِروناكى  ضارةسةرى  بة  هةَلدةستَيت  ديجيتاَل  شَيوةى  بة  كامَيرا 
زيادةى ثشتةوةى تةنةكان كة دةبَيتة هؤى دةركةوتنى ووردةكارى 

وَينةكة بة شَيوةيةكى ِروونتر.
ديجيتاَلى  خاوكردنةوةى   )Digital Slow Shutter )DSS

ثشت كامَيرا:   
كةم  دامةزراوة  تَيدا  كامَيراى  ئةوثَيطةيةى  ِرؤشنايى  كاتَيك 
زياد  بة  هةَلدةستَيت  ئؤتؤماتيكى  بةشَيوةى  كامَيرا  ئةوا  دةبَيتةوة 
كردنى ِرؤشنايى وَينةكان لة ثَيناو ِروونكردنةوةى وَينةكان )طرتنى 

وَينةكان بة خاوى دةبَيت(.
دايناميكى  مةوداى   WDR(Wide dynamic Range(

فراوان:   
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تايبةتمةندى يةكى ثَيشكةوتووة بؤ قةرةبووى ِرؤشنايى ثشتةوة:بة 
كاتَيك  ئةويش  وَينة  دةداتة  ووردةكارى  ِروونتر  شَيوةيةكى 

جياوازى هةبَيت لة ضِرى ِرؤشنايى دا.
قةرةبووكردن بة تيشك خستنةسةر  ِرؤشنايى كث بووى ثشت وَينة:  
 Highlight Suppress Back Light Compensation

 ))HSBLC
دايناميكى  مةوداى  سيستمى:  بؤ  ثَيشكةوتووة  يةكى  تايبةتمةندى 
ئةو  بؤ  وةهمى  بةربةستَيكى  كردنى  دروست  بة  ئةويش  فراوان  
دةركةوتنى  هؤى  دةبَيتة  كة  بةرزة  ِرؤشناييان  كة  وَينة  بةشانةى 
ِروناكى  تيشكى  نمونة:  بؤ  وَينةكة)  ترى  بةشةكانى  ووردةكارى 

ليتى ئؤتؤمبَيل لة شةودا(.
بة  ئاست  ِراطرتنى  تايبةتمةندى   WB( White Balance(

ِرةنطى سثى:   
يةكانى  ِراستى  ِرةنطة  دةرخستنى  بؤ  كامَيراية  يةكى  تايبةتمةندى 
دةكرَيتة  سثى  ِرةنطى  كة  كاتَيك  ئةويش  خؤى,  وةك  وَينة 
هةروةك  دةربكةون  بةشَيوةيةك  وَينةكان  ئةوةى  بؤ  سةرضاوة  

ضؤن ضاوى مرؤظ  دةيبينَيت.
Lickerless &Flickerlessنةهَيشتنى لةرينةوة:    

دووركةوتنةوة  ثَيناوى  لة  بةكاردةهَينرَيت  ية  تايبةتمةندي  ئةم 
فلؤرسنت  طَلؤثى  بوونى  ئةنجامى  لة  ئةويش  وَينة   لةرينةوةى  لة 
يان هةر ِروناكيةكى ترلة ثَيطةكةدا كة سيستمى )ثال يان سيطام( 

بةكاربَينَيت بة هؤى بوونى جياوازى لةرةلةرةكانيان .
Sharpnessنةهَيشتنى تيذى:    

ئةم تايبةتمةندي ية بةكاردةهَينرَيت لة ثَيناوى دةرخستنى سنوورى 
وَينة بة شَيوةيةكى ِروون.

Electronic shutter ئةلةكترؤنى ثشت كامَيرا:   
لة ضةند بوارَيكدا بةكاردةهَينرَيت :

1-جَيطيركردنى ئاستى كةوتنةبةر  ِرؤشنايى لةو كاتانةى كة ئاستى 
دةستةكى  شَيوازى  بة  عةدةسةكش  و  دةبَيت  بةرز  زؤر  ِرؤشنايى 

      .   fixed iris lens    تايم بدرَيت
2-نةهَيشتنى لََيَلى وَينة لةكاتى وَينةطرتنى جةستةيةكى جوَلو.

3-نةهَيشتنى ثرشنط)ثرتةثرت( ئةويش لةو وَلتانةى كة لةرةلةرى 
سةرضاوةى  لةرةى  وة  بةكاردَينن  هَيرتز   )60 شاقوَلى)  تةختى 

ووزةكانيان ) 50(  هَيرتزة .
P.I.R ِرةطةزى دؤزةرةوةى جووَلة:   

ئةم ثَيكهاتة لة كامَيرادا بةكاردَيت بؤ دؤزينةوةوهةست ثَيكردنى  
كة  جةستةكان،   طةرمى  ِرَيطةى  لة  ئةويش  جولَيةك  هةر 

شيكارى دةكات بؤ سيطناَلى ناو هةستيارى كامَيراكة كة ئةمةش 
ئةوة دوثات دةكاتةوة  كة  دؤزةرةوةكة ئاستَيكى بةرزى هةست 
جوَلةيةك  هةر  بوونى  بة  كردنةوةكةى  ئاطادارى  هةيةو  كردنى 

ِراست و دروستةو طومانى تَيدا نى ية.
(  يةكةى تؤماركردنى ديجيتاَلى وَينةوضاودَيرى و كؤنترؤَل:   

ضةندين تايبةتمةندى هةية كة )دى ظى ئار( ثَيى ناسراوة بة بةراوورد 
لةطةَل جؤرةكانى ترى تقليدى وةك:

1- ئةم يةكةية هةَلدةستَيت بة تؤماركردنى وَينةكان لة سةر )سى 
دى-دى ظى دى-هارد( بؤ ماوةى ضةندين هةفتةو مانط بة دلَنيايى 

يةكى طةورة وة بة كواليتيةكى بةرز .
2-ثاراستنى وَينة تؤماركراوةكان .

3-كارى تؤماركردنةكة بة شَيوازى ئؤتؤماتيكى دةبَيت تَييدا زؤر 
بة خَيرايى دةتونرَيت كارى طةيشتن ودةستةبةركردنى        وَينة 
تؤماركراوةكان ئةنجام بدرَيتبينينى ديمةنةكان و وَينةكان لة ليةن 

ضةند بةكارهَينةرَيكةوة.
4-دةتوانرَيت ببةسترَيتةوة بة سيستمةكانى ئاطادارى كردنةوة.                                                                    
ثِرؤسةى  كة  ئينتةرنَيت  تؤِرةكانى  بة  ببةسترَيتةوة  5-دةتوانرَيت 
ضاودَيرى و نمايش و تؤماركردنى تَيدا ئةنجام بدرَيت لة       هةر 

شوَين و ثَيطةيةك دا بَيت.
كؤمثيوتةرى  و  تةلةفزيؤنى  ضاودَيرى  شَيوازى  6-هةردوو 
هةموو                 دةتوانَيت  بةكارهَينةر  شَيوةيةش  بةم  بةكاردَيت  تَيدا 
تةلةفزيؤنى  نمايشى  ضوارضَيوةى  لة  كؤمثيوتةريى  بةرنامةكانى 

ديجيتالدا دةستةبةر  بكات .       
كردنةكة  ضاودَيرى  ثِرؤسةى  دةتوانَيت  ضاودَيريكةر  7-كةسى 
لة ِرَيطةى كؤمثيوتةرى خؤى  يان هةر شاشايةكى      ئةنجام بدات 

ذورةكةى خؤى هةروةك لة ذورى كؤنترؤَلدا بَيت .
ئةرشيف  هةر  ضَيكى  دةتوانَيت  ضاودَيريكةر  كةسى   -8
مانط  هةفتةو  ِرؤذو  و  كات  هةر  بؤ  ثَيشوو  وتؤماركراوَيكى 
بة  ضونكة  بيةوَيت  لة  ووردى  بة  زؤر  بدات   ئةنجام  وسالََيك 

شَيوةيةكة كة هيض داتايةكى ثَيشووى تَيدا وون نابَيت.      
9- مةشق كردن بة كارمةندان و هونةريةكان بة ئاسانى و بة ووردى 
نةبَيت,  بؤ دروست  بة شَيوةيةك هيض طرفتَيكى  ئةنجام دةدرَيت 
شَيوازى  بة  يةكة  ضاودَيرى  ثِرؤسةى  دةتوانرَيت  جار  زؤر  بطرة 
ئؤتؤماتيكى  ئةنجام بدرَيت ومةرج نى ية كةسى ضاودَيرى كةر 

هةميشة بةخةبةر بَيت.      
كة  هةية  ترى  طرنطى  تايبةتمةندى  ضةندين  لةمانةش  بَيجطة   

ئةمانةن:
ماوةيةكى  بؤ  ثةراوَيزخراو  ثةلى  و  كةل  جةستةو  1-دةرخستنى 

زؤر.
و  هةَلةكان  ئاراستة  و  كؤَلن  كوضةو  كردنى  2-ضاودَيرى 

دةروازةكان.
3-دةرخستنى دةستى تَيك دةرةكى هؤكارة بؤ دلَنيا بوون و ِراست 

و دروستى بِرياردان لة سةر هةر روداوَيك.
4-دؤزينةوةى دةست تَيوةردان بؤ ئؤتؤمبَيلى ناو ثاركةكان .

5- دؤزينةوةى شتومةك و ئؤتؤمبَيلى دزراو.
سةرذمَيرى  دانى  ئةنجام  كاتى  لة  لَيوةردةطيرَيت  6-سوودى 
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كةسانى تَيثةِربوو و ئاثؤِراى كةسانى وةستاو.
7-ضاودَيرى كردنى ناوضةى ئاسايش.

8-دؤزينةوةو جياكردنةوةى هَيماو ذمارةى ئؤتؤمبَيل.
9- بينينى هةر هةَلسوكةوتَيكى نائاسايى و نامؤ.

10- بينين و جياكردنةوةى ِروخسارى مرؤظةكان.
كاتى  لة  تةنها  يان  بةردةوام  شَيوازى  بة  كردن  تؤمار  11-تواناى 
دروست بوونى ِروداودا يان لةهةر كاتَيكدا        كة ديارى كرابَيت 

بؤى بة ثَيى خشتةيةكى بةرنامة داِرَيذراو.
 Network video    12-دةتوانرَيت تؤماركةرى ظيديؤى تؤِر
زانياريةكان  بؤكؤكردنةوةى  بةكاربهَينرَيت   )recorder)NVR
هاردى  سةر  لة  تؤماركردنيان  وة  تةواوى  بة  وتؤِر  كامَيرا  لة 
بةرنامةى  تؤِر كة  تؤماركردنى  ئامَيرى  يان  كؤمثيوتةرى كةسَيتى 

تايبةت بة سيستمى ضاودَيرى تةلةفزيؤنى تَيدا بَيت.
  Storage  هةَلطرتـن:   

ويضنانةى  و  فايل  ئةو  ِروبةرى  بؤ  ئةذماركردن  كاتى  لة  ثَيويستة 
كة دةمانةوَيت هةلَيان بطرين ِرةضاوى ئةم خاَلنةى لى خوارةوة 

بكةين :
 1-ذمارةى كامَيراكان

لة  ئةو كاتذميرانةى كة كامَيرايةك تؤمارى دةكات  2- ذمارةى 
ِرؤذَيكدا

3-ماوةى ثَيويست بؤ كارى هةَلطرتنةكة
تةنها  يان  دةبَيت  بةردةوام  شَيوةى  بة  كردنةكان  تؤمار  ئايا   -4

لةكاتى بوونى ِروداو ئاطاداركردنةوةدا
 image( وَينةكان  كواليتى  وةك:  ترى  هؤكارى  5-ضةند 
quality ( و ِرَيذةى ضوارضَيوةكان ) frame rate( وفشارةكان 

.))compression و ئاَلؤزبوونةكان ))complexity
JPEG or Motion JPEG:

ِروبةرى  وة  دةبَيت  تاك  شَيوةى  بة  فايلةكان  وةرطرتنى  لَيرةدا 
طواستنةوةى  ِريَّذةى   بة  ثةيوةستة  هةَلطرتنيان  بؤ  ثَيويست 

ضوارضَيوةكان و ووردى و فشارةكان
لةم خشتةيةدا بؤ كامَيراكانى 1,2,3  دةبينين قةبارةى هةَلطرتنةكان 
ئةندازةى ضوارضَيوة و  وَينة و  قةبارةى  ِرَيذةى  ثَيى  بة  دةطؤِرَيت 
ثَيوةرةكانى  وة     fps ضركةدا  لة  سيطناَل  طواستنةوةى  ِرَيذةى 

ووردى:
دةستواذةكان:

كاتذمَيردا/1000=قةبارةى  لة  بت  كيلؤ   = كاتذمَيردا  لة  بت  مَيطا 
وَينةxضوارضَيوةكان لة ضركةيةكداx3600ضركة

xذمارةى  كاتذمَيردا  لة  بت  مَيطا   = ِرؤذَيكدا  لة  بت  طَيطا 
كاتذمَيرةكانى كاركردن لة ِرؤذّيكدا/1000

  xقةبارةى هةَلطرتنى ثَيويست)خوازراو( = طَيطا بت لة ِرؤذَيكدا
ماوةى داواكراو بؤ تؤمار كردن

 Image size x frames per second  x 3600s = KB per
hour / 1,000 = MB per hour

 MB per hour x hours of operation per day/1000 =
GB per day

 GB per day x requested period of storage = Storage
need

.Total for the 3 cameras and 30 days of storage = 1002 GB

MPEG-4:
بةردةوامى  شَيوةى  بة  وَينةكان  وةرطرتنى  شَيوازى  جؤرةدا  لةم 

دةبَيت نةك وةرطرتنى ضةند فايلَيكى سةربةخؤ 
طواستنةوةى  ِرَيذةى  بة  ثةيوةستة  هةَلطرتنةكان  قةبارةى  نرخىو 
نَيردراوةكان  ية  زانيارى  بِرى  ثَيوانةى  ئةويش  كة  فايل)بت( 

دةكات 
ِرَيذةى  ئةنجامى  لة  ية  بريتى  فايل)بت(  طواستنةوةى  ِرَيذةى  وة 
طواستنةوةى ضوارضَيوةى سيطناَل و ووردى و جؤرى فشار بة ثَيى 

ئاستى جوَلة لة نمايشةكةدا 
دةستواذةكان:

مَيطا بت لة كاتذمَيردا = كيلؤ بت لة كاتذمَيردا/1000=ِرَيذةى بت 
/ 8 )بت لة بايت دا( x 3600ضركة

xذمارةى  كاتذمَيردا  لة  بت  مَيطا   = ِرؤذَيكدا  لة  بت  طَيطا 
كاتذمَيرةكانى كاركردن لة ِرؤذّيكدا/1000

  xقةبارةى هةَلطرتنى ثَيويست)خوازراو( = طَيطا بت لة ِرؤذَيكدا
ماوةى داواكراو بؤ تؤمار كردن

:Calculation
 Bit rate / 8 )bits in a byte( x 3600s = KB per hour / 1,000

= MB per hour
 MB per hour x hours of operation per day / 1000 = GB

per day
GB per day x requested period of storage = Storage need
Total for the 3 cameras and 30 days of storage = 204 GB

Storage considerationsشَيوازةكانى هةَلطرتن:    
لَيرةدا ضةند ِرَيطةيةك هةية بؤ كارى هةَلطرتن كة بريتين لة:

 Direct طةيةنراون  ِراستةوخؤ  كة  هةَلطرتن  يةكةكانى  أ- 
)Attached Storage )DAS

 etwork Attached ب- يةكةكانى هةَلطرتن لة ِرَيطةى تؤِرةوة
 Storage )NAS( and Storage Area Network

))SAN
 RAID دى(  ظى  )دى  و  دى(  )سى  ديسك  بةكارهَينانى  ج- 

Camera Resolu-
tion

Image 
size 
)KB(

Frames 
per 

second

MB/
hour

Hours 
of op-
era-
tion

 GB/
day

No. 1 CIF 13 5 234 8 1.9

No. 2 CIF 13 15 702 8 5.6

No. 3 4CIF 40 15 2160 12 26

Camera Resolu-
tion

Bit rate 
)Kbit/s(

Frame 
per 

second

MB/
hour

Hours 
of op-
era-
tion

GB/
day

No. 1 CIF 170 5 76.5 8 0.6

No. 2 CIF 400 15 180 8 1.4

No. 3 4CIF 880 15 396 12 5
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))Redundant Array of Independent Disks
أ- يةكةكانى هةَلطرتن كة ِراستةوخؤ طةيةنراون :DAS ئةم شَيوازة 
بةكارهَينانى فراوانة بة تايبةتى لة ثِرؤذة مام ناوةندى و بضوكةكاندا 
كة  دادةنرَيت  كؤمثيوتةرةكةدا  خودى  لة  ديسكةكان  ,لَيرةدا 
قةبارةى  و  تَيداية  كامَيراكانى  كؤنترؤَلى  و  ضاودَيرى  بةرنامةى 
هةَلطرتنى فايل ثةيوةستة بة ذمارةى ئةو ديسكانةى كة دةتوانرَيت 
لةو كؤمثيوتةرةدا, زؤرينةى كؤمثيوتةرةكان دةتوانين 2  دابنرَيت 
لة  ية  بريتى  يةكَيك  قةبارةى هةر  دابنَيين كة  تَيدا  يان 4 ديسكى 

.  1.2Tbyte 300 واتا كؤى طشتى قةبارةكة دةكاتةGbyte

Detached Storage ب–يةكةكانى هةَلطرتى دةرةكى:    
لة , بوارانةدا بةكاردةهَينرَيت كة ثَيويستيمان بة قةبارةيكى طةورةى 
هةَلطرتن هةية بؤ داتاكان بةَلم ثَيداويستيةكانى ئةم شَيوازة زياترة 

لةوةى جؤرى يةكةم. 

وة دووجؤر هةية بؤ ئةم شَيوازى هةَلطرتنى دةرةكى ية :
Network Attached Storage(NAS1 –هةَلطرتى هاوثَيض 
بؤ تؤِر:  ) بريتى ية لة تةنها ثارضةيةكى سةربةخؤ دةطةيةنرَيت بة 
تؤِرةكة LAN  وة دةطةيةنرَيت بة كؤمثيوتةرةكان , وة بةستنيشى 
زؤر ئاسانةو سةرةِراى ئةوةش بِرى تَيضوونى تا ِرادةيةك هةرزانة 
 limited  ( سنوردارة  داتاكان  طواستنةوةى  خَيرايى  بةَلم 

.)throughput for incoming data
ِروبةرى  –تؤِرى   2)Storage Area Network )SAN

هةَلطرتن:    
بريتى ية  لة يةكةكانى هةَلطرتنى ناوةندى كة ِرؤلََيكى ئاست بةرزى 
هةيةو بةِرَيوةبردنى زؤر ئاَلؤز نى ية . تايبةتمةنديةكةى بريتى ية لة 
خَيرايةكى بةرز وة لة شوَينى زؤر تايبةتدا دةبةسترَيت جطة لةوةى 
كة دةتوانرَيت ببةسترَيت بة سَيرظةرَيكةوة يان زياتر لة يةك سَيرظةر 
ئةويش بة بةكارهَينانى كَيبَلى تيشكى, وة بةكارهَينةرانى دةتوانن 
لة ِرَيطةى سَيرظةرى سةرةكى يةوة دةستيان ثَى بطات,ئةم جؤرة 

قةبارةى هةَلطرتن تَييدا زؤر فراوانة وة دةطاتة سةدان تَيرا بايت.
جياوازى هةردوو جؤرى SAN,NAS لةوةداية كة :

سةر  لة  فايلَيك  هةر  تَييدا  ,كة  هةَلطرتنة  يةكةيةكى   :  NAS
ديسكَيك هةَلدةطيرَيت 

SAN : ثَيك دَيت لة ضةند يةكةيةك كةتَييدا هةَلطرتنى فايل بة 
ناسراوة  وة  دةبَيت  دى(  ضةندين)سى  سةر  لة  بةش  بةش  شَيوةى 

بةوةى كة كارى هةَلطرتن تَييدا زؤر بة متمانةية
 RAID )Redundant Array of Independent Disks(2

–ِرَيكخستنى زيادةكى ديسكى جيا:   
ِرَيكخستنى  بة  هةَلدةستَيت  ِرَيطةيةى كة  و  لةو سيستم  ية   بريتى 
تةنها  دةبينَيت كة  واى  ضةند ديسكَيك كة سيستمى كارثَيكردن 
لة  هةية  باوةِرثَيكراوى  ئاست  ضةندين  وة  دى(ية,  )سى  يةك 
يةكَيك  ئةطةر  شَيوةيةك  بة  زؤربةرز  ئاست  بؤ  نزمةوة  ئاست 
بَى  كاردةكات  سيستمةكة  ئةوا  بطؤِردرَيت  دى(يةكان  لة)سى 
ئةوةى هيض بةشَيكى داتاكان بفةوتَين واتا تواناى طؤِرينى خَيراية                                                                          

 »hot swappable«
ئاستة هاوبةشةكانى )RAID( لةم خشتةيةدا ِروونكراوةتةوة:

power demand  سةرضاوةى ووزةى كارةبا:   
وةك)سيستمى  سيستمةكانى  سةرجةم  لة  طرنط  ليةنى 
تةلةفزيؤنى,سيستمى  ضاودَيرى  ئاطر,سيستمى  ئاطاداركردنةوةى 
دةنط,سيستمى ضوونة ذورةوة,...هتد( بريتى ية لة ثَيدانى كارةبا 
بة شَيوةيةكى بةردةوام و جَيطير وة تواناى هةر زيادةكاريةك و 

فراوانبوونَيكى هةبَيت لةو سيستمانةدا لة ئايندةدا.
 2 بة  ضاودَيرى  كامَيراى  سيستمى  بؤ  ووزة  سةرضاوةى  دةتوانين 

ِرَيطةى سةرةكى  دابين بكةين:
1- طؤِرةِر)ترانسفؤرمةر( :   

هةر  بؤ  دانة   1 بِرى  بة  طؤِرةِر)ترانسفؤرمةر(  بةكارهَينانى  بة 
كامَيرايةك يان 1 دانةى سةرةكى بؤ ضةندين كامَيرا

لة هةردوو بوارةكةدا ثَيويستمان بة سةرضاوةى سةرةكى كارةباى 
ووزةى  سةرضاوةى  كاتَيكدا  لة  دةبَيت  سى(  )ئةى  ظؤلتى   220

كامَيراكان بريتى ية لة)12 ظؤَلت يان 24 ظؤَلت( ى ) دى سى(.
باشتر واية ئةو كامَيرانة بةكاربهَينين كة ثَيويست بة )12 ظؤلَتى دى 
سى(ة لةبةرئةوةى سةرةِراى ئةوةى كة  كةرةستةى يةدةكى زؤرة 
هةروةها هيض لةرينةوةيةك لة شةثؤلةكةيدا نى ية كة كاريطةرى 
هةبَيت لةسةر كامَيراكة, بؤ ئةم مةبةستةش ثَيويستة دوورى نَيوان 

RAID Level تايبةتمةندى يةكان

RAID-0
  لَيرةدا داتا بةش بةش دةكرَيت يان دابةش دةكرَيت بةسةر 2 يان ضةند

 ديسكَيك دا لة ثَيناوى زياتر خَيرا كردنى خوَيندنةوة يان رايت كردن , بةَلم
  دووبارة ناكرَيتةوة

RAID-1

 هةروةها ناسراوة بة ديسكى هاوشَيوة ,بةليةنى كةمةوة 2 ديسك هةمان
 داتايان  تَيدا دةبَيت واتا داتاكان بةش ناكرَين  وة ئةو 2 ديسكة لةهةمان كاتدا

 دةنوانرَيت بخوَينرَينةوة يان رايت بكرَيت هةروةك ضؤن لة سةر يةك ديسك
.بكرَيت

RAID-5

 تَييدا كؤمةلََيك خولوةى هاوشَيوة هةية ,ِرَيطة دةدات بة تَيهةَلكَيشى هةموو
 ثِرؤسةكانى خوَيندنةوة و رايت كردن, وة سةر لةنوَى خةزن كردنةوةى هةموو

 داتا فةوتاوةكان كة هاوشَيوة بوون,بةليةنى كةمةوة ثَيويستى بة كؤمةَلى 3
 ديسكة هةتا 16 ديسك
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كامَيراو ترانسفؤرمةرةكة زياتر نةبَيت لة )2-3(م
ئةمثَيريةى  بِرى  ثَيويست  ووزةى  بِرى  دؤزينةوةى  ثَيويستةبؤ 
بِرى  بة  لَيكدانى  بة  و  كؤبكةينةوة  ئامَيراكان  كةرةستةو  سةرجةم 
ظؤلَتيةى سةرضاوة ئةوا بِرى  سةرجةمى واتيةمان دةست دةكةوَيت 

كة ثَيويستة دابين بكرَيت بؤ سيستمةكة
)Power )in Watts( = Current )in Amps( x Voltage )in Volts

Power )in VA( = Power )in Watts(/ power factor
Power over Ethernet)POE( 2 – ووزة لةِرَيى تؤِرةوة:   

ئةم تايبةتمةندية)POE( ثَيدانى سةرضاوةى كارةباية بؤ كامَيراكانى 
تؤِرةكان ئةويش لة ِرَيطةى كَيبَلى تؤِرةكة)TP-cat6e( لة ِرَيطةى 
كَيبَلةكانى  خودى  دةتوانين  تةكنؤلؤجيايةوة  ئةم  بةكارهَينانى 
تؤِرةكة بةكاربهَينين بؤ: ) طواستنةوةى داتا,كردارةكانى كؤنترؤَل 
هةروةها  بزوَينةر,  جؤرى  كامَيراكانى  بزواندنى  و  زووم  وةك 
ثَيدانى سةرضاوةى ووزة بؤ ئيش ثَيكردنى كامَيراكان( تايبةتمةندى 
هةر  لة  كامَيراكان  دةتوانين  كة  لةوةداية  شَيوازة  ئةم  سوودى  و 
بة  ثَيويستمان  ئةوةى  بَى  دةمانةوَيت  كة  دابةزرَينين  ثَيطةيةكدا 
سةرضاوةى  بِرانى  كاتى  لة  هةروةها  وة  بَيت  كارةبا  سةرضاوةى 
لة  دةبَيت  بةردةوام  يةكة  ضاودَيرى  سيستمى  ثَيطةكة  كارةباى 
 UNINTERRUPTABLE.  كارةكانى دا ئةويش بة بةكارهَينانى

POWER SUPPLY )UPS( سةرضاوةى ووزةى نةبِراوة
بةَلم  نةبوو     )POE( تايبةتمةندى ئةو جؤرة  كامَيراكان   ئةطةر 
هةب سويضةكان تايبةتمةندى يةكةيان هةبوو ئةوا ئامَيرى سثليتةر 
)Active Splitter( دادةنَيين بؤ كامَيراكان , وة بة ثَيضةوانةشةوة 
نةبوو    )POE( تايبةتمةندى  جؤرة  ئةو  سويضةكة  هةب  ئةطةر  
و  سويض  نَيوان  لة  دابنرَيت    )Midspan ئامَيرى)  ثَيويست  ئةوا 

سثليتةرةكةدا.

cables كَيبَل :   
-RCA, BNC c لة سيستمى ضاودَيرى دا كَيبَلةكانى جؤرى  )

جؤرى    )axial cable or 4TP twisted pair cable
لة  وةك  فراوانترة  TP(بةكارهَينانى  –يان-  )كؤئاكسيةَل   BNC
 ) losses( ئةويش بة هؤى كةمى بةهةدةردان  تَييدا RCA جؤرى
وة هةروةها بةرطريةكى باشى هةية بؤ  ) ذاوةذاو( واتا : تةشويشس 
كة  هةية  جؤرى   2 كَيبَلةش  ئةم  وة  و  ثتةوترة  كة  لةوةى  ,جطة 

 .)RG11 ( و )RG6( : بريتين لة
جؤرى )RG6( لة ثَيكهاتةدا لة)RG11(نةرمترة بةَلم بةهةدةردان 
تَييدا زياترة ئةويش لة )لةرةلةرة بةرزةكاندا(  وة تةنها هةتا دوورى 
180 مةتر بةكاردةهَينرَيت لة كاتَيكدا )RG11( هةتا دوورى 300 

مةنر بةكاردةهَينرَي
كؤتايةك  دا   جةمسةرةكانى  لة   )coaxial( كَيبَلى  لة 
شَيوةيةكى  بة  ,وة   )BNC(دةوترَيت ثَيى  كة  بةكاردةهَينرَيت 
طشتى كَيبَلى )coaxial( ثتةو و ِرةقة كة بةستن و دانانى  قورسة 

بؤ زانياري:
 a( بة  ناسراوة  كة  بضوك  ثارضةيةكى  بةكارهَينانى  هؤى  1-بة 

 )small lipstick size device( )Baluns
بؤ  بةكاربهَينين   )TP –يان-  )كؤئاكسيةَل  كَيبَلى  2-دةتوانين 

طواستنةوةى وَينة وة ثَيدانى سةرضاوةى ووزة لةهةمان كاتدا
ثَيِر   4 لة  دَيت  ثَيك  داتاية  كيَبَلى  ئةم   :  )4TP)CAT6 كَيبَلى 
وايةرى  لة  فراوانترة وةك  تَيثةِراندنى  تواناى  كة  ثَيضراو  وايةرى 
تاك كؤر وة هةروةها دانان و بةستنى ئاسان و سوكة ,وة لةكاتَيكدا 
كة  لة مةودا دورةكان دا ناتوانين كؤئاكسيةَل بةكاربهَينين بةَلم بة 
بةكارهَينانى )4TP ( دةتوانين هةتا مةوداى 300 مةتر كاربكةين 
وة ئةطةر ئامَيرى ضالكى )Active Baluns(  بةكاربهَينين ئةوا 

دةتوانين هةتا دورى مةوداى 3000 مةتر كاربكةين 
كة  بةكاردةهَينَيت  جةمسةر  جؤرَيك  داتاية  كَيبَلى  جؤرة  ئةم 
لةرينةوةكانى  هةتا  كارثَيكى  تواناى  وة   )RJ45  (دةوترَيت ثَيى 

)100Mhz ( و خَيرايى) 1000Mpps( دةبَيت .

خشتةيةدا  لةم  وةك  دةكات  زياد  كَيبَلةكان  مةوداى  كة  هةية 
ِروونكراوةتةوة:Pre Compensationلةكامَيرادا تايبةتمةندى:

ثَيِر وايةرى  لة دوو  بريتى ية   :  )RS485( كَيبَلى داتا و كؤنترؤَل
 ) ملم2   0,8*2(: ئةندازةى  بة  بةرطدار  و  ثَيضراو  كؤرى  يان 
كامَيراى  نَيوان  داتاى  طواستنةوةى  بؤ  بةكاردَيت   )18AWG(
ديجيتاَلى بزوَينةر PTZ Camera  و ئامَيراى ضاودَيرى و كؤنترؤَل 
DVR  لة ثَيناو كؤنترؤَلى كامَيرا بؤ مةبةستى ) زووم:طةورةكردن و 
بضووك كردنةوة( وة )بزواندن: بؤ ِراست و ضةث- وة بؤ سةرةوة 

جؤرةكانى كيَببَلى كؤئاكسيةَل زؤرترين مةودا
4TP )Active Video Balun( 3000m

4TP 300m 
RG6 180m

RG11 300m
RCA 7.5m

 جؤرةكانى كيَببَلى
كؤئاكسيةَل

    زؤرترين مةودا كاتَيك
: Pre Compensa-

tion كوذاوةبَيت ) off(

 :    زؤرترين مةودا كاتَيك
Pre Compensation 
)on( داطيرساو  بَيت

RG-59/U 300m 600m

RG-6/U 450m 900m

RG-11/U 600m 1200m

Cat5/UTP 225m 450m
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و خوارةوة (
وة   دراون  لول  بةيةكةوة  كؤرةكة  يان  وايةرةكة  هةردوو 
داثؤشراون بة بة بةرطَيكى ئةلةمنيؤم-ثؤليستةر ثاشان لول دةكرَيت 
وة داثؤشراوةتةوة بة تيثَيكى ثؤليستةر لة كؤتايى دا كَيبَلةكةش بة 

طشتى بة بةرطَيكى ثؤلى ظينالى كلؤرايد 
 : )Fiber optic Cable( كَيبَلى تيشكى

لةبةر  دادةنرَيت  كَيبَلةكان  هةلَبذاردةى  باشترين  بة  تيشكى  كَيبَلى 
ئةم تايبةتمةندى يانة:

لة  ثَيكهاتة  كَيبَلى  لةكاتَيكدا  دادةنرَيت  دوورةكان  مةودا  1-بؤ 
مس ناطةيةنرَيت بؤ زياتر لة 750 مةتر بة بَى بةكارهَينانى ئامَيرى 

بةهَيزكةرى سيطناَل 
تواناية  بة  نهَينيةكى  خاوةن  تيشكى  كَيبَلى  ئةمةش  سةرةِراى   -2

ضونكة هيض بوارَيكى موطناتيسى دروست ناكات 
هةيةضونكة  يةكانى  ميكانيكى  فشارة  بةرطةطرتنى  3-تواناى 
بةرطَيكى  بة  داثؤشراوةضونكة  بةهَيز  ثالستيكى  بةرطَيكى  بة 

. )Buffer Coating( ثالستيكى بةهَيز داثؤشراوة
4- جةمسةرى كؤتايى يةكانى جؤرى زؤرى هةية وةك جؤرى: 

. )Straight-TIP(,) S.C,L.C connectors(
 5- كؤرةكانى كَيبَلةكة دةتوانرَيت لة جؤرى ثالستيكى يان شوشة 
بَيت وة بةرطةكةى يان ِروثؤشى كؤرةكة )cladding( دةبَيت لة 

هةمان ثَيكهاتةى كؤرةكة بَيت .

دوو جؤر شيوازى كَيبَلى تيشكى هةية كة بريتين لة:
 Single mode  :1-شيوازى تاك

-تيرةى طورزة تيشكى يةكان بريتى ية لة )8-10( مايكرؤن 
نانؤميتةر     )1550-1310( درَيذى  بة  لةيزةر  شةثؤلى   -

بةكاردَينَيت
-كث بوونةوةى ذاوةذاو : )0,5( ديسيبل/كم

-لةم جؤرةدا طواستنةوةى تيشك ِراستةوخؤ لة نَيرةرةوة بؤ وةرطر 
دةبَيت

-لةو بوارانةدا بةكاردةهَينرَيت كة ثَيويستى بة خَيرايي و مةودايةكى 
دوورة هةتا )5كم( بة بَى بةكارهَينانى  هيض دووبارةكةرةوةيةك 

يان بةهَيزكةر
 Multi mode   :2-شيوازى ضةندينة

تَي  بةرطةكةدا  سةر  بة  شكاوة  شَيوةى  بة  تيشكةكة  جؤرةدا  لةم 

بة  ثَيويستى  كة  بةكاردةهَينرَيت  تةكنؤلؤجيانةدا  لةو  وة  دةثةِرَيت 
مةودايةكى كةمة  هةتا )1كم( 

 وة ئةميش دوو جؤرى هةية:
ا- جؤرى يةكةم:

 -  تيرةى طورزة تيشكى يةكان بريتى ية لة )50( مايكرؤن
 - تيرةى بةرط بريتى ية لة )125( مايكرؤن

 -  شةثؤل بة درَيذى )850-يان-1300( نانؤميتةر
ب- جؤرى دووةم:

 -  تيرةى طورزة تيشكى يةكان بريتى ية لة )62,5( مايكرؤن
   - تيرةى بةرط بريتى ية لة )125( مايكرؤن

 -  شةثؤل بة درَيذى )1300( نانؤميتةر       
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لة زانكَوكانةوة
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5ی  كاتژمێر   2012/8/25 به رواری  شه ممه   ڕۆژی  له    •
كوردستان  ئه ندازیارانی  یه كێتی  هۆڵی  له   نیوه ڕۆ  پاش 
له شاری سلێمانی , گفتوگۆی نامه ی ماجستێری خوێندكار 
الطیران   (( به ناونیشانی  كرا  اجلواري((  فاضل  فارس   ((
داواكاری  ته واوكردنێكی  وه ك   )) العالم  فی  االزمات  وادارة 

به ڕێوه بردنی  له   ماجستێر  پله ی  به ده ستهێنانی  بۆ 
به شی   / ئابوری  و  كارگێڕی  كۆلێژی  له   فڕۆكه خانه كاندا 
كارگێڕی فڕۆكه خانه  شارستانێتیه كان/ زانكۆی / الهای.

• لیژنه ی گفتوگۆ له م ماماۆستایانه  پێكهاتبوو:
1. ا. دكتۆر / حسون محمد علی الحداد)ئه ندام و سه رۆك(

2. د. الطیار/ كامل جاسم داود )ئه ندام(
3. ا. دكتۆر/ عدنان مناتی صالح )ئه ندام و سه رپه رشتیار(

دوای ئه وه ی كه  لێكۆڵه ر بابه ته كه ی پێشكه ش كرد له الیه ن 
لیژنه ی به ڕێزه وه  تێبینی و پێشنیازه كانیان بۆ جوانتركردن 
و به پێزكردن و ده وڵه مه ندكردنی بابه ته كه  خسته  ڕوو .. 
له كۆتاییدا به  پله ی ) ئیمتیاز (( نامه ی ماجستێری ناوبراو 
پیرۆزبایی  ئاماده بوانه وه   و  لیژنه   له الیه ن  و  په سه ندكرا. 
گه رم له  لێكۆڵه ر ) فارس فازیل الجواری ( كرا.و گفتوگۆی 

نامه كه  نزیكه ی 2 كاتژمێری خایاند

له  فاكه ڵتی ئه ندازیاری  زانكۆی س����لێمانیه وه 
چ������االكی و ج����موجۆڵ و ب�����ه رهه مه  زانستی یه كان

ضا الكى و مججَوَلة زانستى و ئةكادمييةكانى كَولَيذى ئةندازيارى 
زانكَوى سلَيمانى
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ملخص رسالة

 أدارة األزم��ات هو من احلقول اإلدارية احلديثة حيث أس��س هذا احلقل بصورة الفتة وبارزة خالل الس��نوات 
األخيرة وتننامى بسرعة لكثرة األزمات وطبيعتها التي تعصف وتواجه العالم . 

إن التغيرات االقتصادية احلالية واملس��تقبلية فى ظل العوملة سوف تترك آثارها الواضحة إقليميا وعامليا 
وهذا ما يدفع املنظمات إلى تطوير وتغيير رؤيتها وفلس��فتها وسياس��تها ونظمها وأساليبها جتاه إدارة 
األزم��ات مبا يتفق ومتطلبات العصر , الى درجة دعت فيها العلماء الدعوة الى إس��هامات تنقذ حضارته 
او تعالج أزمة احلضارة, فكانت احلاجة إلى أنش��اء كيان أداري يس��تخدم أس��لوب املنهج العلمي احلديث 
للتعام��ل م��ع كل هذه األزم��ات لتحقيق نتائج ايجابية ف��ي حل األزمات من خالل تطبي��ق التكنولوجيا 

املتطورة املتاحة ومن أهم هذه التقنيات هو عالم الطيران الذي هو موضوع بحثنا خالل هذه الرسالة.
لقد جلبت الطائرات معها تغيُّرات عديدة في أسلوب حياة الناس. حيث تقدم الطائرة خدماتها للبشرية 
بطرق أخرى عديدة تتراوح بني مكافحة حرائق الغابات وحمل املساعدات في حاالت الطوارئ في الفيضانات 
واألعاصير التي تضرب املدن وهو مانسميه باألزمة الطبيعية كما لها الدور الفعال  في حل أزمات أمنية 
كثي��رة كمكافحة اإلرهاب ومالحقة اخلارجني عن القانون وخصوصا األش��خاص الذين يقومون بعمليات 
التهري��ب عبر احلدود كتهريب البش��ر والبضائع وغيرها. وتزويد املتعاملني واملس��ئولني ع��ن إدارة األزمات 
باملعلومات عن األزمة بل تقوم بنقل األشخاص واملعدات والتصوير واملسح اجلوي وفرق اإلنقاذ واملساهمة 

الفاعلة في إدارة األزمة خالل جميع مراحلها .
أن الدخ��ول لعالم إدارة األزمات يتم من خالل أدراك املفاهيم العامة ألس��س إدارة األزمات ومراحل إدارتها 
من خالل استخدام اس��تراتيجيات الوقاية من األزمات باألساليب احلديثة وذلك بتنمية مهارات التحليل 
واالستنتاج ملساندة عملية اتخاذ القرارات اخملتلفة بإدارة األزمات والتعامل مع البيانات واملعلومات املرتبطة 
باألزم��ة. وتنمية مهارات االتصال والقدرة على حتليل املوق��ف أثناء األزمة. باإلضافة إلى زيادة القدرة على 
التفاع��ل والعمل والتكيف مع الظروف الصعبة وإدارة القضايا ضمن فريق إدارة األزمات والتعامل معها 
وخصوص��ا من جانب عالم الطي��ران هو من املهام ذات الصعوبة الكبي��رة , ويتطلب التعامل بنجاح مع 
األزم��ات  توافر مجموعة متطلبات رئيس��ية متكن فريق أدارتها من التعامل بدرج��ة عالية من الفاعلية 
معتم��دا منهج علمي وعملي قائم على الرش��د واخلبرة واملعرفة ملعاجلة األزم��ة بكفاءة وعدم تفاقمها 

وانتشارها مبرافق احلياة األخرى الغاية منها عدم أحلاق األذى والضرر بالناس واملصالح.
وإلعط��اء صورة متكاملة عن ه��ذا احلقل احليوي ) حقل أدارة األزمات ودور الطيران فيها( مت تقس��يم هذه 
الرسالة إلى فصول ثالثة نتطرق في احد فصوله عن نشأة عالم الطيران والتطور احلاصل فيه , وفي فصل 
اخر نحاول تقدمي صورة دقيقة عن األزمات من حيث مفهومها وأنواعها ، ومعرفة العوامل واألسباب التي 
تؤدي إلى نش��وب هذه األزمات وخصائصها وس��ماتها وأيضا مس��تويات إدارة األزمة واألساليب الناجحة 
ملواجهة هذه األزمة, والفصل األخير نتطرق الى إمكانيات الطيران الواس��عة في احتواء وحتجيم اي أزمة 
أمنية او كارثة طبيعية بأس��رع وقت ممكن من خالل املس��اهمة الفاعلة في إدارة األزمة بجميع مراحلها 
نظ��راً للدور املتزايد واملميز الذي تلعبه الطائرات بالقيام مبهمات نوعية ومحددة تتناس��ب مع متطلبات 

إدارة األزمات املوضوع معززا باجلداول واالستنتاجات التي توصلنا اليه في هذه الرسالة .
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ئامادةكردنى

ئةندازيار/بورهان محمد شريف
Burhanmuhamed@yahoo.com
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بوَ زاخاوى ميَشك
ئەم گۆشەیە تایبەتە بە هەندێ  كاری سەیروسەمەرە و سەرسوڕهێنەر و داهێنەرانە كە 
جۆرێك لە جۆرەكانی دیقەت و پێوانە سازی وبیركردنەوەی تیادایە كە نزیكە لەكاری 
ئەندازیاریەوە. هەربۆیە پێمان باش بوو كە ئەم گۆشەیە دروستبكەین بۆئەوەی هەندێ  
هێور  مێشكمان  كەمێكیش  و  ئەندازەییەكان  بابەتە  خوێندنەوەی  لە  دووربكەوینەوە 

ببێتەوە. بەهیوای لێڕازیبون سوودگەیاندنی.
بۆ  بنێرن  بۆ  بابەتەمان  جۆرە  لەم  كە  ئازیز  ئەندازیارانی  لە  داواكارین  هەرلێرەشەوە 

 طَوظارى ئةندازيارانباڵوكردنەوە. 

zurich مدينه السحر واجلمال
هي إحدى أهم مدن سويسرا وأكبرها على اإلطالق. تقع في وسط شمال البالد على مقربة من احلدود 
األملانية على بحيرة زيورخ . تشتهر املدينة بشركات اخلدمات املصرفية والتي تصّنف األفضل في العالم 

معلومات عامة :
تعد أفضل مدن العالم أمنا ونظافة وهدوء والشي اجلميل فيها هو جمعها بني احلاضر واملاضي فاالبنية 
املوجودة فيها تعود إلى عدة قرون يوجد فيها أكبر سوق للذهب وترتيب بورصتها الرابعة على العالم بعد 

نيويورك ولندن وطوكيو وفيها شارع بطول 1.5 كيلو متر يدعى بانهوف شتراسه ويعتبر ...
الطقس:

أفضل وقت لزيارة املدينة في الفترة بني شهر 6 )جون( و شهر 9 )سبتمبر((
ويعيب على هذه الفترة غزارة وكثرة األمطار وتتراوح درجات احلرارة بني 12 و 25 درجة مئوية ...

صور منها :  
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سةيرترين ديزاينى ئةندازيارى لة الس فيطاس
بيناى ِرَوفَو يان بنكةى تةندروستى مَيشك كة كرايةوة لة شارى الس فيطاسدالة دامةزرَينةرانى 
ئةو بيناية هونةرمةندان)ئارنَوَلد شوارزنجر و كيفن سبايسى و جَون كوزاك(ئةم بينا سةيره 
لةسةر ِروبةرى 65000 مةتر ضوارطَوشة دروست دةكرَيت و تَيضونةكةىطةيشتَوتة 70 
مليَون دَوالر. بةجَيتان دَيَلين لةطةَل ديزاينة شَيتانة و سةردةميةكةدا لة زَوربةى طَوشةكاني  

ئةو بينايةوة كة تةحةداى ذيرى ئةندازيارى دةكات بةهةموو ووردةكاريةكانيةوة
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املقدمة
الطائ���رة أحدث وأس��رع وس��ائل النق��ل، ال يتفوق 
عليها في الس��رعة س��وى املركبات الفضائية, حيث 
تس��تطيع طائرة النقل أو طائرة السفر اجلوي النفاثة 
احلديث��ة، أن تقل حمولة ثقيلة م��ن الركاب والبضائع 
لتعب��ر بهم أجواء القارة األوروبي��ة في أقل من خمس 
ساعات,كذلك فهي تستطيع أن تطير نصف املسافة 
ح��ول العال��م من لندن إلى س��يدني في أق��ل من 24 
س��اعة, وميكن للمسافرين التمتع بالسفر املريح عند 
ارتفاع��ات تت��راوح ب��ني 9,000 و13,000م فوق س��طح 
األرض, كم��ا يس��تطيع املس��افرون مش��اهدة فيلم 
س��ينمائي أو االس��تماع إلى املقطوعات املوس��يقية 
وخالفها, وتتسع الطائرة النفاثة الضخمة حلمل نحو 
500 راكب, وليست كل الطائرات في نفس الضخامة 
والقوة فمنها مزود مبحرك واحد، ويحمل عددًا قليالً من 
الركاب, وتُس��تخدم هذه الطائ��رات اخلفيفة للرحالت 
القصي��رة والرحالت الترفيهية اخلاصة برجال األعمال, 
وهن��اك طائرات ش��حن نفاثة عمالق��ة ميكنها حمل 
أطن��ان من البضائع وال��ركاب دون توقف آلالف الكيلو 

مترات, والوصول من وإلى مختلف أرجاء العالم. 
بعد هذه املقدمة البس��يطة عن عالم الطيران املليء 
باملتعة والتش��ويق س��اقدم لكم من خالل سلس��لة 
كتابات ذات اس��لوب س��هل وبس��يط عبر مجلة )ئه 
ندازياران( كل ما يتبادر بأذهانا عن هذا العالم العجيب 

املليء بالعلوم واحلس��ابات الفيزيائية التي من خاللها 
تس��تطيع الطائرة التي تتج��اوز وزنها 9000 كغم من 
التعلق بالس��ماء , والتنقل بني قارات العالم بسهولة 
وس��اعات قليلة للوص��ول الى مبتغاه��ا , وبارتفاعات 
تص��ل ال��ى 13000 متر ف��وق س��طح االرض,  أمال في 

تقدمي االستفادة واملتعة لكم.
)1( كيف تطير الطائرة 

ما أن ميعن االنسان النظر بذلك اخمللوق الضخم املعلق 
بالس��ماء ) الطائ��رة ( حت��ى يتب��ادر الى االذه��ان هذا 
السؤال احملير ... كيف تطير الطائرة ؟؟؟ ومالذي مينعها 
من السقوط الى االرض حسب قوانني نيوتن للجاذبية 
االرضية ؟؟؟ وهل كل شيء يسير بسرعة يطير ؟؟؟ هذه 
التسائالت وغيرها سنبدأ بتفسيرها  علميا وباسلوب 
مبس��ط وس��هل الفهم الي قاريء الميتلك معلومات 

عن عالم الطيران .

سلسلة
ماتريد معرفته عن عامل الطريان 

والطائرات

مهندس استشاري كهرباء

اجلواري فارس 
faris_fadhel@yahoo.com
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تسمى األنش��طة اخلاصة بعمليات تصميم وتركيب 
الطائ������رات بعلم الطيران, وفي أواخر القرن الثامن 
عشر امليالدي اسُتخدمت البالونات في احملاوالت األولى 
للطي��ران في اجل���������و, وتطير البالون��ات نظرًا ألن 
وزنه��ا أخف من وزن الهواء وذل��ك بوجود غاز الهليوم , 
وعقب احمل�اوالت األولى لطيران البالونات ح��������اول 
اخملترع��ون ابت��كار آل��ة أثقل م��ن اله��واء تتمكن من 
التحلي�ق والطيران, وقد حاول بعضهم إجراء التجارب 
عل��ى الطائ���������رات الش��راعية )طائرات دون دفع 
آلي(, وعند دراستهم ألجنحة الطيور الحظ املبتكرون 
أنها محدبه لذلك فقد متكنوا من جع����ل طائراتهم 
الشراعية تطير مئات األمتار بتزويدها بأجنحة محدبة 

بدالً من األجنحة املستوية.

 لقد جلبت الطائرات معها تغيُّرات عديدة في أسلوب 
حي����اة الناس, فماليني البشر يعتمدون على الطائرة 
لتحقق لهم انتقاالً مريًحا, أما رجال األعمال فيتوقعون 
خدمات بريدي��������ة سريعة, كما تقوم العديد من 
املصانع بتصدي��ر منتجاتها عن طريق اجل����و, وتقدم 
الطائرة خدماتها للبش��رية بطرق أخرى عديدة تتراوح 
بني مكافحة حرائق الغابات وحمل املس����اعدات في 
حاالت الطوارئ, كذلك فإن الطائرة سالح أساسي في 

القتال.
للدخ��ول ال��ى عال������م الطي��ران العجي��ب يج��ب 
بالبداية ان نتع��رف على موضوع الديناميكية اخلاصة 
بالهواء والتي تعتبر املدخل الرئيس��ي لعالم الطيران 

والطائرات.
الديناميكا الهوائية ه��ي فرع من فروع الديناميك���ا 
وهي التي تُعَنى بدراس��ة الُقوى املؤثرة على جسم ما 
أثن��اء حركته في الهواء أو أي ن��وع آخر من الغ���ازات, 

وتؤث��ر ُق��وى الدينامي��كا الهوائي��ة عل��ى الطائ��رات 
وأي��ة أجس��ام أُخ��رى متحرك��ة ف��ي اله��واء, ويدرس 
الدينامي��كا  ُق��وى  واملهندس��ون  العلم�����������اء 
الهوائي��ة ويهتمون بها ألنها ه��ي الُقوى التي تؤثر في 

حركة األجس���������ام.
يُحدد علم حتري��ك الهواء القوى التي لها تأثير متبادل 
بني األجسام الطائرة والهواء. ولكي تستطيع الطائرة 
احملافظة على مسارها وتوازنها في أثناء الطيران يجب 
أن تتس��اوى قوة الدفع thrust مع قوة مقاومة الهواء، 
و قوة الرفع مع الوزن. ف��إذا تغيرت قوة مقاومة الهواء 
لس��بب م��ا وزادت قيمتها على قيمة ق��وة الدفع، فإن 
س��رعة الطائ��رة تتباط��أ. وإذا زادت قيمة ق��وة الدفع 
عل��ى قيمة مقاومة الهواء، فإن س��رعة الطائرة تزداد. 
إن كلمة الرف��ع ال تعني بالضرورة رفع األش��ياء، ففي 
أثن��اء إقالع الطائرة يجب أن تك��ون قوة الرفع أكبر من 
وزن الطائ��رة، وإب��ان الطيران األفقي تك��ون قوة الرفع 
مس��اوية للوزن, أما حني الهبوط فيجب أن تكون قوة 

الرفع أصغر من وزن الطائرة.
هن��اك بعض أنواع الطي��ران التي اليدخ��ل فيها علم 
الدينامي��كا الهوائي��ة. ومن أمثلة ذلك حركة س��فن 
الفضاء السابحة في الفضاء اخلارجي التي التتحكم 
فيها أساس��يات عل��م الديناميكا الهوائي��ة، ويرجع 
ذلك لعدم وجود ه��واء يولد ُقوى الديناميكا الهوائية. 
وعلى الرغم من ذلك، فإن سفن الفضاء تخضع لعلم 
الديناميكا الهوائية أثناء طيرانها خالل الغالف األرضي 

أو أثناء مرورها في مجاالت بعض الكواكب األخرى. 
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مب��دأ برنولي أحد املواضيع التي تندرج حتت ميكانيكا 
املوائ��ع املتحركة حيث ينص املب��دأ عل�ى أن » ضغط 
املائ��ع املثالي يقل إذا زادت س��رعته ,أي أن العالقة بني 
ضغ��ط املائ��ع وس��رعته عالق������ة عكس��ية ,وقد 
طّور عالم الرياضيات السويس��ري( دانيال برنولي( هذا 

القانون في القرن الثام��ن عشر امليالدي ونصه :
مجم��وع الضغط والطاق��ة احلركية وطاق��ة الوضع 

لوحدة احلجوم تساوي مقدارً ثابت ً .
وتستخدم قاعدة برنولي عند تصميم أجنحة الطائرات, 
يعطي اجلناح انحناءة عن���د س��طحه العلوي جتعل 
الهواء ينساب عليه أسرع منه عند السطح السفلي 
للجناح، وبالتالي يك��������ون ضغط الهواء أقل عند 
مواضع الس��رعة األعلى. ونتيجة لذل��ك، يزيد ضغط 
الهواء أسفل اجلناح عن��ه فوق اجلناح، ويؤدي ذلك الى 

رفع الطائرة.
تطبيق نظرية برنولي في الطيران

الق��درة على الطي��ران، هو في حقيقت��ه القدرة على 
التحكم بق��وى اجلاذبية واحلركة, فالطائرة، كجس��م 

معّلق في الطبقة اجلوية، تتحكم فيها قوى أربعة:
1.  اجلاذبية

2. قوة الرفع
3.  قوة السحب الهوائي

4. قوة الدفع.

أذا تعم��ل الطائ��رة حتت ه��ذه القوى األرب��ع لتحقيق 
االت��زان ال��الزم للتحليق، لذلك فهذه القوى تتناس��ب 

فيما بينها، وال تتساوى.
- ال��وزن )Weight(: وميثل الوزن الكل��ي للطائرة مبا في 

ذلك الوقود واألوزان احملمولة م��ن ركاب وبضائع. ويعبر 
عن��ه رياضي��ا بالكتل��ة )m( حتت تأثير عجل��ة اجلاذبية 

األرضية )a(، واجتاهه لألسفل.
- الرفع )Lift(: وهو القوة الناجتة عن حركة الهواء على 
جناح الطائرة، ويكون اجتاهه لألعلى، واملعادلة التالية 

تعبر عن قوة الرفع بالنيوتن.
L=1/2 din V-seq S cl

وهذه املعادلة تبني تأثير بعض املعامالت في قوة الرفع، 
حيث

: )L(قوة الرفع
 )din(كثافة الهواء

. )V-seq( مربع سرعة التحليق
. )S( مساحة اجلناح
. )cl( معامل الرفع.

- اإلعاق��ة )Drag(: وه��و يعم��ل أفقي��ا عك��س اجت��اه 
التحلي��ق، وهو ينتج عن مجموعة م��ن املركبات التي 
متثل اإلعاقات وهي اإلعاق��ة اإليروديناميكية , اإلعاقة 
التحريضية , االحتكاك , الشكل , تداخل اجلناح وبدن 
الطائرة,وه��ذه املركب��ات هي في ذاته��ا مجموعة من 

املؤثرات.
- الدفع )Thrust(: أو قوة سحب الطائرة، والتي ينتجها 
مح��رك الطائ��رة، وهي تعتم��د على ن��وع احملرك,هذه 

القوى 

- قوة اجلاذبية وقوة الرفع 
 حت��اول قوة اجلاذبي��ة احملافظة على بق��اء الطائرة فوق 
سطح األرض أو جذبها نحو الكرة األرضية عندما تطير 
في اجلو,وقوة اجلاذبية عند األرض تس��اوي وزن الطائرة. 
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ولك��ي تقلع الطائرة وتبقى ف��ي اجلو، البد جلناحها من 
توليد ق��وة رفع ألعلى تزيد على قوة اجلاذبية ألس��فل. 
وتتول��د ق��وة الرفع بس��بب تغير ضغط اله��واء حول 
املقطع االنس��يابي للجناح كلما حتركت الطائرة على 

أرض املمر )املدرج( أو في الهواء.
فش��لت احملاوالت األولى للطيران باستخدام األجنحة، 
حيث لم يك��ن مفهوًم��ا حينئذ أن الس��طح العلوي 
احملدب جلناح الطائر هو السبب في تولد قوة الرفع. وبعد 
اكتش��اف ه��ذه احلقيقة، بدأ الناس ف��ي صنع أجنحة 
الطائرات بحيث يكون س��طحها العلوي محدبًا قليالً. 
وبذل��ك تولدت قوة الرفع الالزمة، بنفس الطريقة التي 

يعمل بها جناح الطائر.
عندم��ا تكون الطائ��رة واقفة فإن ضغ��ط الهواء على 
اجلناح من أعلى ومن أس��فل يتساوى، وعندما تتحرك 
الطائ��رة لألمام، يب��دأ الهواء في الس��ريان فوق اجلناح 
وأسفله ويتحرك الهواء املار فوق السطح العلوي احملدب 
للجن��اح في مس��اٍر منحٍن، فتزيد س��رعته بينما يقل 
ضغطه. ويتحرك الهواء املار على الس��طح الس��فلي 
للجن��اح ف��ي خط مس��تقيم، فتبقى لذلك س��رعته 
وضغط��ه ثابتني. وحتاول منطقة الضغط املرتفع دائما 
احلركة في اجتاه منطقة الضغط املنخفض. ولهذا فإن 
الهواء أس��فل اجلناح يحاول احلركة إلى أعلى في اجتاه 
الهواء أعلى اجلن��اح. لكن اجلناح يحجز طريقه. لذلك، 
فب��دالً من االلتقاء مبنطقة الضغ��ط املنخفض، تقوم 
منطق��ة الضغط املرتفع برفع اجلن��اح في اجلو. وكلما 
زادت سرعة الطائرة، زادت قوة الرفع التي يولدها اجلناح 
وبزيادة الطائرة لس��رعتها في أثناء حركتها على املمر 

قب��ل اإلقالع، يولد جناحه��ا رفًعا متزاي��ًدا. وفي نهاية 
األم��ر، عندم��ا يزيد الضغط أس��فل اجلن��اح على وزن 
الطائرة، وتصبح قوة الرفع أكبر من قوة اجلاذبية، تقلع 

الطائرة.
-  قوة السحب الهوائي وقوة الدفع.

يس��تطيع اجلناح توليد قوة الرف��ع فقط عندما يكون 
متح��ركا لألمام خالل الهواء, له��ذا فإن الطائرة حتتاج 
إل��ى مح��ركات تولد قوة الدف��ع الالزمة لب��دء احلركة 
األمامي��ة املطلوب��ة. وكلم��ا زادت قوة الدف��ع حتركت 
الطائرة أس��رع من قبل, لكن مع زيادة سرعة الطائرة، 
تزي��د قوة الس��حب الهوائ��ي وملقاومة هذا الس��حب 

الهوائي حتتاج الطائرة ملزيد من الدفع
وفي احملركات النفاثة، تتولد قوة الدفع بس��بب احلركة 
السريعة للغازات خالل احملرك وتتولى املراوح توليد قوة 
الدفع للطائرات املروحية التوربينية والطائرات املدفوعة 
مبحركات ترددية. تش��به ريش املراوح جناح الطائرة في 
كثير م��ن الوجوه. وعند دوران املروحة، ينخفض ضغط 
اله��واء أمامها. وهن��ا يبدأ اله��واء ذو الضغط األعلى 
خل��ف الريش في احلركة في اجت��اه الضغط املنخفض 
أمامها دافعا ريش املروحة والطائرة للحركة إلى األمام, 
وكلما زادت س��رعة احملرك النفاث أو دوران املروحة زادت 
قوة الدفع املتولدة. وللمس��اعدة ف��ي زيادة قوة الدفع، 
يسعى املهندسون لتصميم جسم الطائرة في شكل 
انسيابي ما أمكن ذلك، ويتم إكساب الطائرة سطًحا 
أملس وشكال محكًما، كما يتم تصميم جميع األجزاء 
املوجودة على سطحها اخلارجي بحيث تستطيع شق 

طريقها في الهواء بسهولة ونعومة.
- تغي�ير االرتفاع 

تت��وازن ق��وة الرفع م��ع ق��وة اجلاذبية، وق��وة الدفع مع 
قوة الس��حب الهوائ��ي للطائرة الت��ي تطير في وضع 
مس��تقيم ومس��تٍو. وللبدء في الهب��وط بالطائرة فال 
ب��د أن يش��رع قائدها ف��ي تخفيض قدرة احمل��رك. ويتم 

ذلك بالنس��بة للمحركات النفاثة واحملركات املروحية، 
بتخفي��ض س��رعة دوران احملرك لتخفيض ق��وة الدفع 
املتولدة, وم��ع انخفاض قوة الدفع، تنخفض أيًضا قوة 
الرفع لتبدأ الطائرة في الهبوط إلى أسفل. وفي نفس 
الوقت تزيد قوة الس��حب الهوائي فتنخفض س��رعة 
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الطائرة ويزيد معدل هبوطها.
وللصع��ود، الب��د لقائد الطائ��رة من أن يزي��د من قدرة 
محركاته��ا. وتدور املروح��ة، أو احملرك النفاث، بس��رعة 
أكب��ر لتتولد قوة دفع أكبر. ومع زي��ادة قوة الدفع، تزيد 
قوة الرف��ع، لتبدأ الطائرة في الصع��ود. إال أن الصعود 
يرفع من قوة الس��حب الهوائي وله��ذا، حتتاج الطائرة 
للمزي��د من قوة الرفع. وللحص��ول على أعلى قوة رفع، 
يق��وم الطيار بزيادة زاوي��ة الهبوب، وه��ي الزاوية التي 

يقطع بها اجلناح الهواء. 
وتستخدم لذلك أجهزة التحكم لدفع مقدمة الطائرة 

لتشير ألعلى قليالً حتى يصنع اجلناح زاوية موجبة مع 
مسار الطيران. وتزيد س��رعة الهواء املار فوق السطح 
العلوي للجناح ليصب��ح ضغطه أقل من ضغطه في 
أثن��اء الطي��ران املس��توي. وتتحرك منطق��ة الضغط 
املرتفع أس��فل اجلناح إلى منطقة الضغط املنخفض 
أعاله مولدة قوة الرفع. لكن االس��تمرار في زيادة زاوية 
الهب��وب يؤدي في النهاي��ة إلى اضط��راب الهواء فوق 
س��طح اجلناح وزيادة قوة الس��حب الهوائي ويستعيد 
الطيار توازن القوى األربع املؤثرة على الطائرة عن طريق 

زيادة قدرة احملرك لتوليد قوة دفع أكبر. تغيير االجتاه. 

ويق��وم الطي��ار بإج��راء دوران للطائرة ع��ن طريق زيادة 
ق��وة الرف��ع املتول��دة من جن��اح أو آخر. فإلج��راء دوران 
إلى اليس��ار، مثالً، يس��تخدم الطي��ار أجهزة التحكم 
الت��ي تضع الطائرة في وضع امليل اجلانبي لليس��ار: أي 
أن اجلناح األيس��ر يس��قط منخفًضا عن اجلناح األمين. 
وتتول��د قوة الرف��ع دائًما عمودية على س��طح اجلناح. 
فعندم��ا ال يك��ون اجلناح أفقًيا موازيًا لس��طح األرض، 
تكون ق��وة الرفع هي األخرى مائلة مع س��طح األرض. 
وتزي��د ق��وة الرفع على اجلن��اح األمين عندم��ا ينخفض 
اجلناح األيسر، مما يدفع الطائرة للدوران. ويستخدم قائد 
الطائرة الدفة للمحافظة على وضع الطائرة مستقرًا. 

وال يُعتمد على الدفة إلح��داث الدوران، بل إن ميل قوة 
الرفع عن��د األجنحة بزاوية كافية م��ع خط األفق هي 

التي تدفع الطائرة للدوران.
وعندما تبدأ الطائرة في الدوران، تقل قوة الرفع املضادة 
للجاذبي��ة وتفقد الطائرة بعض ارتفاعها والس��تعادة 
ت��وازن القوى األربع مرة أخرى، ميك��ن للّطيار اتخاذ أحد 

إجراءين: 
1. زي��ادة زاوي��ة الهب��وب لي��زداد الرف��ع املتول��د عل��ى 

األجنحة. 
2.  زيادة قدرة احملركات لزيادة قوة رفع أكبر. 

وف��ي ال��دوران احلاد، يق��وم الطيار بزي��ادة كل من زاوية 

الهبوب، وقدرة احملرك في آن واحد، ملنع الطائرة من فقد 
بع��ض ارتفاعها. ملزيد من املعلومات عن كيفية طيران 
الطائرة وكيف تؤثر القوى األساسية على الطائرة في 

اجلو.

الطيار اآللي
باملراحل األول��ى من الطيران، كان يتطل��ب من الطيار 
لطيران آم��ن االنتباه الت��ام واملتواص��ل للطائرة خالل 
الرحل��ة. لكن عندما ازدادت املس��افات واس��تغرق زمن 
الرحلة فت��رة زمنية أطول ورمبا س��اعات، ف��إن االنتباه 
التام خالل الرحلة الطويلة س��يؤدي إلى حاالت اجهاد 
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خطيرة. لذل��ك فقد ُصمم الطيار اآلل��ي ليأخذ بزمام 
ى أيضاً  بع��ض املهمات من الطيار. الرُّبَّان اآللي ويس��مّ
الربان اجليروس��كوبي، جهاز يوّجه الس��فن والطائرات 
بصورة آلية. ويحتوي اجلهاز على جيروسكوبات )أدوات 
حفظ الت��وازن( توجه الس��فينة أو الطائرة إلى وجهة 
س��يرها بص��ورة أقرب إلى ق��درة الربان البش��ري. وفي 
إم��كان الربان اآلل��ي حتقيق طيران أكثر دّقة وتش��غيل 

أكثر اقتصاداً وعبء تشغيل منخفض.
الطائرة ت��دور حول 3 مح��اور متعام��دة على بعضها 
البعض ومتقاطعة عند نقطة مركز الثقالة للطائرة 
center of gravity CG(. عند التحكم باملوقع والوجهة 
يجب على الطي��ار أن يكون قادرا على الدوران بالطائرة 

حول كلمحور من تلك احملاور.

- احملور العمودي
مير احملور العمودي vertical axis خالل الطائرة من األعلى 
لألس��فل. وال��دوران حول ذل��ك احملور يس��مى االنعراج 
YAW.فعندما يغير االنعراج االجتاه فإن مقدمة الطائرة 
تتحرك ميينا أو يسارا. وسطح التوجيه الرئيسي لذلك 
االنع��راج هو الدف��ة. ويعطي اجلنيح تأثي��ر ثانوي على 

االنعراج.
- احملور الطولي

مير احملور الطول��ي longitudinal axis حول الطائرة من 
املقدم��ة إلى املؤخرة. والدوران حول ذلك احملور يس��مى 
 .BANK أو متايل الطائرة اجلانبي ROLL التفاف أو التقلب
التمايل يغير اجتاه اجنحة الطائرة مع أخذ االعتبار قوة 
اجلذب. لعمل التمايل اجلانبي وذلك بواسطة زيادة الرفع 
جلناح وخفض��ه للجناح اآلخر، فالفرق بالرفع يس��بب 
التماي��ل للطائرة حول احملور الطولي. س��طح التوجيه 
الرئيس��ي للتمايل اجلانبي ه��و اجلنيح. الدفة لها تأثير 

ثانوي على التمايل اجلانبي.
- احملور األفقي

مي��ر احمل��ور األفق��ي أو اجلانب��ي lateral axis خ��الل باع 
 .PITCH اجلناح والدوران حول هذا احملور يسمى االنحدار
االنحدار يغير من اجتاه مقدمة الطائرة العمودي )أسفل 
أو أعلى(. س��طح التوجيه الرئيسي لذلك االنحدار هو 
الرافع. من املهم اإلش��ارة ب��أن تلك احمل��اور تتأثر بتغير 
حرك��ة الطائ��رة وأيضا بالنس��بة لس��طح األرض، أي 
مبعنى لو أن اجلناح األيس��ر يكون متجها نحو س��طح 
األرض فإن احملور العمودي يكون موازيا لس��طح لألرض 

بينما احملور األفقي يكون عموديا عليها.
أول طي��ار آلي كان عام 1912 خالل مجموعة س��بيري 
)Sperry Corporation(, واس��تخدمه لورنس س��بيري 
ع��ام 1914 حي��ث أثب��ت مصداقي��ة االخت��راع وذل��ك 

بالطيران بدون 

استخدام يديه وأمام جميع احلضور الذين أتوا ملشاهدة 
ذلك.

يكون الطيار اآللي مرتبط بجيروس��كوب مؤشر اإلجتاه 
ومؤش��ر الوجهة ليتم التحك��م هيدروليكيا بالروافع 
Elevators والدفة Rudder )اجلنيح ليس مرتبطا بذلك 
ألن االعتماد عليه إلنتاج مايلزم من ثبات امليالن(. وجتعل 
بذلك الطائرة تطير باس��تقامة ومس��توى ثابت باجتاه 
البوصلة بدون احلاجة النتباه الطيار، مما يخفف العبء 
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عليه بش��كل كبير. ف��ي أوائل العش��رينات أصبحت 
ناقلة نفط )J.A Moffet( أول س��فينة تستخدم نظام 

الطيار أو املرشد اآللي.
أنظمة الطيران اآللي احلديثة

ليس��ت جميع طائرات الركاب تستخدم نظام الطيار 
اآلل��ي. فطائ��رات )خاص��ة الطي��ران الع��ام( القدمي��ة 
والصغي��رة ال تزال تس��تخدم الطيران الي��دوي، وهناك 
طائرات الركاب ذات املقاعد األقل من 20 كرسي اليوجد 
به��ا نظام طيار آلي حيث أن الرحلة تكون قصيرة وبها 
طي��اران. لك��ن الطائ��رات ذات املقاع��د األكث��ر من 20 
راك��ب فتركيب نظ��ام الطيار اآللي يك��ون إجباري من 
قبل هيئات الطيران الدولية. يوجد هناك 3 مس��تويات 
للتحكم بالطيار اآللي لتلك الطائرات الصغيرة. طيار 
آل��ي ذو محور مف��رد فيتحكم مبح��ور االلتفاف فقط 
Roll. أم��ا الطيار اآلل��ي ذو محورين فيتحكم بالطائرة 
باالنحدار Pitch كما االلتفاف. وقد تس��تقبل مدخالت 
 radio navigation( الراديوي��ة  املالح��ة  أجه��زة  م��ن 
systems( إلعطاءها إرش��اد الطي��ران اآللي من حلظة 
اقالعها وحتى ماقبل الهب��وط بقليل: وقدرتها يكمن 
ف��ي ما بني هذين النقيضني. الطي��ار اآللي ذو 3 محاور 
بحيث يك��ون مضافا إليها محور االنع��راج Yaw وهو 

غير مطلوب أحيانا عند بعض الطائرات الصغيرة.
الطيار اآلل��ي بالطائرات احلديثة املعق��دة تكون ذات 3 
take- اإلقالع ،taxi محاور وتقس��م الرحلة إلى امل��درج

off، الصعود ascent، املس��توى الطي��ران level النزول 
 landing ومراحل الهبوط approach الوصول descent
phases. الطيار اآللي س��يعمل بجمي��ع تلك املراحل 

أتوماتيكيا ماعدا مرحلة امل��درج )taxi(. الهبوط اآللي 
على امل��درج والتحك��م بالطائ��رة باخلروج م��ن املدرج 
وه��و ما يس��مى )CAT IIIb( الهبوط اآللي يكون متوفر 
بالعديد من مدارج املطارات الرئيس��ية )وليس بجميع 
املطارات( خاصة تلك املطارات التي تتأثر باألحوال اجلوية 
املعاكسة كالضباب. الهبوط، خروج الطائرة من املدرج 
وحتكم املرور إلى موقع الوقوف لتنزيل الركاب يس��مى 
ب )CAT IIIc(. وه��ي ال تس��تخدم بالوقت احلالي إال في 
القل��ة القليلة من املطارات وإن اليحبذ اس��تخدامها 
لكثرة االحتياطات. بع��ض أنظمة الطيران اآللي يدرج 
به��ا نظام جتنب االصطدام اآللي ويس��مى نظام جتنب 
 Traffic Collision Avoidance System( التصادم اجلوي
TCAS(. يعتبر الطيار اآللي جزأ ال يتجزأ من نظام نظام 

.)Flight Management System( التحكم بالطيران
أنظمة الطيران اآللي احلديثة تستخدم برامج كمبيوتر 
للتحك��م بالطائرة. تل��ك البرمجيات تق��رأ إحداثيات 
الطائ��رة ومنها يتم التحكم بنظام أس��طح التوجيه 
)Flight Control System( لتوجي��ه الطائ��رة. مثل هذا 
النظام باإلضاف��ة إلى الروابط التقليدي��ة فإن الطيار 
اآللي يس��تخدم إمكانيات الدفع التي تتحكم بصمام 
الوقود إلنتاج الس��رعة اجلوي��ة املطلوبة، وحترك الوقود 
ما بني اخلزانات ملعادل��ة الطائرة للحصول على أفضل 
وضع للطائرة باجلو. باإلضافة إلى أن الطيار اآللي يهتم 
باألوض��اع اخلط��رة، ويس��تطيع الطيران بش��كل عام 

وباستهالك وقود أقل من الطيار البشري.
الطائ��رات احلديث��ة الضخمة يس��تطيع الطيار اآللي 
ق��راءة موقع ووضعية الطائرة من خالل نظام يس��مى 
 .)inertial guidance system( بالعطال��ة  التوجي��ه 
تل��ك أنظمة التوجيه بالعطال��ة تراكم األخطاء خالل 
الوقت. وس��تدمج أنظمة تقليل اخلطأ وذلك بدورانها 
م��رة بالدقيقة مما يب��دد اخلطأ باجتاه��ات مختلفة وال 
يكون لها أي خطأ أو صفر خطأ. اخلطأ باجليروس��كوب 
يسمى اجنراف )Drift( وذلك من خالل خصائص فيزيائية 
موجودة بالنظام من اختالل بالليزر أو خطأ ميكانيكي 
وقد تفس��د املعلومات عن املوق��ع. وإن حصل اختالف 
 digital( بالقراءات سوف يقوم منظم اإلشارة الرقمية
signal processing( بحلحل��ة االختالف، وبواس��طة 
مصفى كامل��ن )Kalman filter( لألبعاد الس��ت. وتلك 
 )YAW( واالنع��راج   )PITCH( االنح��دار  ه��ي  األبع��اد 
وااللتف��اف )ROLL( واالرتفاع وخطوط الطول والعرض. 
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قد حتت��اج الطائرة إل��ى عامل أداء عن��د طيرانها على 
بعض اخلط��وط. لذلك فكمي��ة اخلط��أ أو عامل األداء 
يجب أن يخض��ع للمراقبة خالل تل��ك الرحلة. فكلما 

طالت الرحل��ة كلما تكدس��ت األخطاء 
داخل النظام، لذلك فهناك أنظمة راديوية 
مساعدة كنظام )DME( وال)GPS( والتي 

تعدل من موقع الطائرة خالل الرحلة.
مكونات الطيار االلى :

1. مدخل املعلومات وجه��از التحكم .....
 AUTP PILOT CONTROL SELECT

PANAL
 AUTO PILOT FLIGHT.... كمبيوت��ر   .2

 CONTROL SYSTEM
ROLL COPUTER .3

PITCH COMPUTER .4
1NS SYSTEM .5

AIR DATA COMPUTER  .6
INTER FACE COMPUTER  .7

GAYROWS AND COMPAS SYSTEM  .8
NAVIGATION COMPUTERS  .9

 VOR -ILS- GPS -FMS COMPUTERS .10
FLIGHT CONTROL COMPUTERS .11

AUTO PILOT SERVOSE  .12
أن الطائ��رة مركب��ة أثقل م��ن اله�������واء, فأضخم 
طائ��رات النق��ل تزن م��ا يزي��د عل��ى 320 طنًّ���ا عند 

حتميلها بالكامل. وتتمكن الطائرة من الطيران بفعل 
محركاتها وأجنحتها، وك�ذلك أسطح التحكم فيها 

مما جعلها ذو فائدة كبيرة تخدم البشر.

حي��ث نرى جليا االهتمام بهذه العلم من خالل التطور 
التكنولوجي والرقمي احلاص�����ل بالعالم في جوانب 
تخص صن���اع��ة الطيران , وتعليم قي��ادة الطائرات, 
ك�ل ذلك من اجل االس��تغ����الل األمثل لفوائد هذه 
اآلل��ة بح��ل معضالت ومش��اكل كبيرة كان��ت  تأخذ 
م��ن الوقت واجلهد أكث�������ر بكثير من الوقت احلاضر 
,وكذل��ك للتقليل م��ن اآلث���ار اجلانبية الس��يئة في 
تاري�������خ الش��عوب واجملتمعات س��واء على صعيد 

الهدم أو البناء.
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ئەندازیاری بەڕێز:
كۆمیتەی بااڵ و لقەكانی یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان, دووهەفتە جارێك كۆبوونەوەی ئاسایی خۆیان 
دەبەستن و لە كۆبوونەوەكانیاندا بڕیار لەسەر بەرزكردنەوەی پلەی ئەو ئەندازیارانە دەدەن كە داوایان 
پێشكەش كردووە و هەموو مەرجەكانیان تێدایە. لەخوارەوە ناوی ئەو ئەندازیارانە دەنوسین كە لە)7/1/ 

2012 وة تا 30/ 2012/9   ( پلەیان بەرز كراوەتەوە:

ǥȿǦȹǻȀȭȁǿǦǣ ǦȲǭ

یەكەم : بەرزكردنەوەی پلە لە )یاریدەدەر( وە بۆ )كارا(
عبدالقادر رسول فقێ  محمدنه به ز محمد غریبساالر كریم عبدالرحمنشاخه وان فاروق علی

طارق خدر حه مه  كریمزانا كریم عبدولكامران محمد مسته فاهاوژین محمود احمد

ڕه وا حمزه  محمدئارام حه مه  علی سعیدطارق قادر غالبئاراس رفعت غفور

كاروان محمد رشیداحمد زهیر احمدخه اڵت جال فائقڕه وه ز عوسمان حسین

محمد احمد محمدسامان ابراهیم محمدسیروان احمد حسینكاروان محمد حه مه  امین
هاژه  حه مه  امین محمدژوان محمد نجاه  عبداللهعمر محمد مجید

دووەم : بەرزكردنەوەی پلە لە )كارا(وە بۆ )ڕێپێدراو(
عمر ابوبكر سعیدحیدر صادق محمدمحمد رحیم كریماحمد محمود یاسین

اسرا ء لطف الله جنینسۆران محمد فرجتوانا محمد محی الدینهاوده نگ محمود احمد

جال حه مه  كریم كریمسمیر محمد عباسشاناز كریم نجممه رام بكر محمد تۆفیق

اسامه  حبیب ناصرشوان صالح حه مه  كریمسیروان جال محمداحمد زهیر احمد

په یام ناصح محمدڕه وا ته ها عمرئاوات رؤوف عارفلمیعه  كمال محمد

كانیاو مسته فا حسینسه روه ر انور حسنبێستون انور علی اكبرسۆران عبدالكریم محمد

حیدر عباس امینهه رسین احمد كریمسیروان احمد حسنمحمد مصلح سلمان

كاردۆ قاسم حیدرعوسمان عبدالله عبدالحمیددیار محمد عارفبرهان حسن محمد

صباح سلیم عبدۆڕێبین عبدالله بارامبابه كر حه مه  اغا بابه كردارا انور مولود

واهب رؤوف سلیمانزه نوێر محمد سعیدجمال رشید احمدئارام حه مه  علی سعید

طارق محی الدینژوان علی كریمزه رده شت حه مه  صالح عبداللهئاالن صالح فتاح
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سێیەم: بەرزكردنەوەی پلە لە )ڕێ��پ�ێدراو( وە بۆ )ڕاوێژكار(
جمال مسته فا محمدیادگار عبدالله تۆفیقخلدون سالی فیاضیاسین واحد محمد

نجاه  عوسمان رشیدمحمد عزیز محمدقادر سعید قادربه ختیار عبدالله صالح

دینازاد كاظم عاصیامین سعید شریفمحمد عادل طیبكۆرش احمد فقێ  محمود

نزار محمد علی كریمابوبكر كمال محمدئاسۆ تۆفیق جالعوده  جفات مزعل
هوشیار حسن محمدبه هزاد علی رشیدكاروان طیب فتاحكارزان حسام الدین بها ءالدین

هێرۆ امین عبدالكریمطلعت مجید محسنئاری عمر محمود

جه زا حسین محمدئامانج سعید قادرعمر محمد مجیدعوسمان حسن عبدالله

محمد حسین عبدالرحمنامیر عوسمان حسینهێمن احمد امینحمید صابر صالح

شیروان محمد سعیدایهان ڕه زا حسنئاری نوری ڕه زاكه ژاڵ عبید عبدالرحمن

طارق محمد امین محمدسۆران حه مه  عزیز احمدشنه  اسماعیل مجیدئامانج جمال رحمان

شیما ء عوسمان حسینسیروان حه مه  صالحهاوژین محمود احمدئازاد خالد احمد

فه رمان ابراهیم فقێ ئاراز محمد امین
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بةناوبانطترين ئةندازيارةكانى جيهان 
فرانك جيري

  )   Gehry Frank   (  
 1929 كندا   - تورنتو  فى  جيري  ولد 
كاليفورنيا  فى جامعة  دراسته  وتلقى 
 1945 األمريكية  املتحدة  الواليات  فى 
للتأهيل  هارفارد  جامعة  وفى   1951  -
1956- 1957 ، ومن أهم أعماله منزله 
 -  1978 كاليفورنيا   - سانتامونيكا   -

1979 ، مباني جيمني G.E.L. هوليود - 
1976 ، مركز توزيع منتصف األطلنطي 
كان   ،  1978 ميريالند   - أدارى  سكنى 
فى جامعة لوس أجنلوس  جيري عضواً 

12 للمعماريني 0

مايكل جريفز   
 )   Gravws Michal  (   

والية   - بوليس  أنديانا  فى  جريفز  ولد 
أنديانا 1934 ودرس فى جامعة كنكناتى 

1958 وجامعة 
هارفارد 1959 ، أسس مجموعة جريفز 
 -  1964 نيوجيرسي   - برينكتون  فى 
بيت   -  1967 هانزملن  بيت  مبانية  أهم 

سيراف  بينا  بيت   -  1972 مان  شنايدر 
1969 - بيت اليكساندر 1971 ، مباني 
أخرى مثل متحف العلوم - نيوجيرسي 
1967 ، مركز أبراهام - برنكتون 1977 ، 
وكان جريفز أستاذاً فى جامعة برنكتون 

1962


